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க!"#$ட& மல9. இOD! எOன
தகவ.க2 ேவ]^! எOற உXக;O
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~ பாரK ~
எ"#கால' இ)ைற,- ந'மா0 ந'ப 

இயலாத 4லவ6றா0 இய7க இ8,9ற:.
இ)ைறய ெதா=0 >?ப வள#A4B', அத)
ேவகF', அ: த8' வச"கH' நம,-I
JரLIைப உNO பNP9)றன. இவ6R)
அSIபைடU0, இ)V' 4ல ஆNOகX0
நா' எைவ எ0லா' எ"#பா#,கலா' எ)Y
பல8' க8Z: ெத[ \,கZ ெதாட79B]
ளன#. க_Iபவ#க] அR\,-' அைனZ:' 
உY"யாக நட,-' எ)ேற நா' ந'பலா'.

ஏென)றா0, இ)ைறய அR \ய0 உல90 இ:
வைர ஏ6ப?ட வள#A4, வ87கால வள#A 4
U) அSZதளமாக அைமa:, ந'ைம 4a",க
ைவ,9)றன. அZத ைகய b"ய உலக' எZத
ைகய சாதன7களா0 ந'ைமA cda: ெகாN S
8,-' என இ7- பா#,கலா'.

இ)ைற,- அ"க' ேபசIபO', ஓ?Oந#
இ0லாம0, ெச)சா#க] கா?O' வ=U0
இய7க, fSய கா#க], நம,கான ேவைலக], 
நா' இற79 ெசய0 ஆ6ற FSயாத தள7-
கX0 ெசயலா6Y' இயa"ர மgத#க]

எ,#கால1
ெதாP* K>ப/
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எனI பல இல,-கைள இ)ைறய அR\ய0
ந' F)ேன ைவZ:]ள:. இaதI J[ hகX0
ஏ6ப?O]ள வள#A4, இைவ எ0லா' சாZ
"யேம எ)Y உY"யாக ந'ப ைவ,9ற:.
அேத அSIபைடU0 ேவY 4லவ6ைறB'
சாZ"யமா-' என எNண ைவ,9ற:. உலக
அள\0 ெசய0பO' ெபா8ளதார ைமயZ"),
அR\யj) எ"#கால' ம6Y' சFதாய
வள#A4,கான J[h, வ87காலZ"0 ஏ6
பட இ8,-' அR\ய0 கNOJSIbக]
-RZ: ஆkh ஒ)ைற ேம6ெகாNட:. இ:
-RZ: ெதா=0 >?ப உல90 ெசய லா6Y'
பல F)ன_ ஆkவாள#கைளI ேப?S
கNO, அவ#க] ெத[ \Zத க8Z:கX) அSI
பைடU0, அR,ைகUைன ெவXU?O]ள:.
அ"0, 2030 ஆ' ஆNO,-] pைறேவற,
fSய, சாZ"யIபட, fSய கNOJSIb
கைளI ப?Sயj?O]ள:. அவ6ைற இ7-
காணலா'.

உலக ம,கX0 90% ேப#, அளவ6ற
ேட?டா\ைன இலவசமாகA ேசLZ:I
ப"a: ைவ,-' வச"Uைன வ8' 2018
ஆ' ஆNO,-] ெபYவா#க]. ேசLZ: 
ைவIபத6கான இட' அப[தமாக அைன
வ8,-' 9ைட,-'. இ"0 கா?டI
பO' \ள'பர7க], இaத இடZைதI
பராம[,-' ெசல\ைன ஈO ெசk
"O'. இIேபாேத, f-] த) pYவன
ெமாைப0 ேபாg0 
எO,-' ேபா?
ேடா,கைள,அைவ
எaத எN_,
ைகU0 இ8a
தாt', த)
,ளu? ேசைவU0
ப"a: ைவZ:,
ெ க ா ] ள ல ா '
எ)Y அR\Z: 
இய,9 வ89ற:. இேத ே ப ா ல ,
பல pYவன7க], இaத Sv?ட0 ேத,கக'
எ)ற ஒ)ைற இலவசமாகZ தa:, வாS,ைக
யாள#கைளI ெபற Fய64,கலா'. இத6-
இ)ெனா8 F,9ய காரணF' உNO. ஹா#?
?ைரu \ைல Lக ேவகமாக, -ைறa:
வ89ற:. இதனா0, அ"க அள\0 ேட?
டா\ைன உ8வா,கh' ம,க] Fய6 4,9
றா#க]. த6ேபா: ேசL,கIப?O இ8,-'
ேட?டா\0, 90% கடaத இரNO ஆNO
கX0 உ8வா,கIப?டைவயாக உ]ளன
எ)ப: இதைன உY"IபOZ:9ற:.

இg zLU0 வா{' ஒuெவா8 மgத#
ம?Oம0ல, \ல7- ம?Oம0ல, பய)
பOZதIபO' ெபா8?கH' இைணயZேதாO
இைண,கIபO'. இத6- ெச)சா#க] ெபா8Z-

தIபO'. ெச)சா#கX) \ைல ெதாட#a: 
-ைறa: வ89ற:. க'I|?ட[) ெசய0
"ற) ேவகமாக உய#a: வ8 9ற:. இதனா0,
2022,-], இIb\U0, ஒ8 ல?ச' ேகாS
ெச)சா#க] பய)பா?S0 இ8,-' எ)Y
எ"#பா#,கIபO9ற:. நா' அ_B' ஆைட
கXj8a:, நா' L"Z: நட,-' zL வைர
அைனZ: இட7கXt' ெச)சா#க] ெபா8Z-
தIப?O, அைவ இைண யZ:ட) இைண,கI
பO'. அவ6R) இய,க7கைள இைணய'
}ல' கNகா _Z: ெநRIபOZதலா'.
த6ேபா: கா#க] ம6Y' நா' பய)பOZ:'
சாதன7கX0 ெச)சா#க] பய)ப OZதI
பO9)றன. 2022ஆ' ஆNO,-], 10%
ம , கX) ஆைடகX0 ெச)

சா#க] ெபா8ZதIபO'
என, க_,கIப?O]
ள:.

FIப[மாணZ"0
அA4Oவ: ெப89
வ89ற:. இத)
}ல' b"யதாக

வ S வ ை ம , க I ப ட
இ8,-' ஒ8
ச ா த ன Z ")

அைனZ: ப[
ம ா ண 7 க
ைளB' :0
j ய ம ா க
படZ"0
ெகாNO
வ ர
இயt',

2022 ஆ' ஆNS0
இ u வ ா Y அA4?O
ை வ Z : , ெ க ா N O
அேத ேபால கா# ஒ)Y
உ8வா,கIபO'. ஏ6க னேவ, கா# 

தயா[,-' ‘ஆS’ pYவன', ஒ8 4Rய
மாட0 கா# ஒ)ைற இuவைகU0 உ8வா,-'
Fய64U0 ஈOப?O]ள:. >க#ேவா# பய)-
பOZ:' சாதன7க] இg FIப[மாணI
பட7க] ெகாNO \ள,கIபO'.

“அவ) எIேபா:' ~மா#? ேபாைனேய 
ெதா79, ெகாNO "[ 9றா)” எ)Y fYவ:
ேவY ஒ8 வைகU0 உNைம யா-'. உடj)
உ]ளாக ைவZ: இய,-' ெமாைப0 ேபா)
வர இ8,9ற:. 20230 இ: ெவXயா9, வ#Z
தக �"யாக, 20250 இ: 9ைட,க வாkI bக]
உ]ளன. ஏ6கனேவ, இதயZ :SIb -ைற B'
ேபா:, அதைனA �ராக இய,க, ேப~ேம,க#
எ)V' சாதனZைத உடt,-]ளாக ைவZ
"O' பழ,க' கடaத 25 ஆN Oகளாக இ8a:
வ8வ: -RI JடZத,க:.
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கN கNணாS ேபால அ_a:, உல90

உ]ள அைனZ: ம,கHடV' உடனSயாகZ
ெதாட#b ெகா]ள, fSய Sv?ட0 கNணாS
2023 ஆ' ஆNS0 9ைட,-'.

ம,கX) வாdh அவ#கX) “Sv?ட0 
pைலைய,” ெகாNO கண,9டIபO'.

ம,க] ெதாைக, கண,ெகOIb Fைற, வழ,க-
மான FைறUj8a: மா6றIப?O, Sv?ட0
ேட?டா Fைற,- வa:\O'. கனடா
நா?S0 அர� இைதA ேசாதைன Fய64யாக
ேம6ெகாNO]ள:.

த6ேபா: க'I|?ட#கX) இடZ"0
~மா#? ேபா)க] “பா,ெக? க'I|?ட#
களாகI” பய)பOZதIபO9)றன. இaத
ேவகZ"0 ெச)றா0, 2023 ஆ' ஆNS0,
90% ம,க] cIப# க'I|?ட#கைளZ த7க]
ச?ைடI ைபகX0 ைவZ:I பய)பOZ:
வா#க]. 20170, உலக ம,கX0 50% ேப#
~மா#? ேபா) பய)பOZ:வா#க]. இ:
20230, 90% ஆக உய8'.

இைணய' பய)ப OZ:வ: ம,கX)
அSIபைட உ[ைம என ெப8'பாலான
உலக நாOக] ஏ6Y, ெகாNO நைடFைறI
பOZ:'. இ: 20240 நைடFைற,- வ8'.
த6ேபா: இைணய இைணIb இ0லாத 400
ேகாS ம,கH,-I பல வ=கX0 இைணய
இைணIJைனZ தர f-] ம6Y' ேப~b, 
pYவன7க] Fய64கைள ேம6ெகாNO வ8
வ: -RIJடZத,க:.

20240 ேம6ெகா]ளIபO' இைணயI
ேபா,-வரZ"0, 50% ெதாட#bக], நா'
பய)பOZ:' சாதன7கHட) அைமB'.
S\ைய இய,9, க?OIபOZத0, சலைவ
இயa"ர7க], �kைமI பOZ:' சாதன7க],
�?O, கதhக], \ள,-க] என அைனZ:
டV' நா' இைணய' வ= ெதாட#b ெகாNO 
க?OIபOZத இயt'.

ெசய6ைக >NணRhZ "ற) ெகாNO 
உல90 அைனZ: ப_கைளB' ேம6ெகா]ள
எO,கIபO' Fய64க] ெவ6R அைடB'.
ம,க] ேம6ெ கா]H' ப_கX0, 50%
ப_கைள, ெசய6ைக >NணRhZ ெதா=0
>?ப' }ல' இய,கIபO' சாத ன7க] 
ேம6ெகா]H'.

சாதாரண ப_க] ம?OL)R, p"
p#வாக', ம8Z:வI ப_, உய#pைல

சFதாய p#வாகI ப_ கைள ேம6
ெகா]ளh' ெசய6ைக >Nண RhZ "ற) 
அSIபைடU0 இய,கIபO' சாத ன7க]
உ8வா-'. pYவன7கX) இய,-ந#
-{\0, இg இ: ேபா)ற ஒ8 சாத னF'
இட' ெப6Y த) க8ZைதZ ெத[\,-' 
கால' \ைர\0 வ8'.

தgIப?டவ#க] கா#கைள ைவZ:, 
ெகாNO இய7-வ: -ைறB'. இைணய'
வ= ெதாட#b ெகாNO ேஷ# டா,� ேபா)ற 
வாகன7கேள இg அ"கமாகI பய)பOZ
தIபO'. த6ேபா: ெவXநாOகX0 ‘ஊப#’
ம6Y' ெச)ைனU0 ‘ஓலா’ டா, �க] இaத
வ=கX0 தா) இய,கIப?O வ89)றன.

\ள,-கைள, ெகாNO, கா#க] ம6Y'
ம,கX) ேபா,-வரZ"ைன, க?OIபOZ:'
பழ,க' மைறB'. ~மா#? ேஹா' என
இ8Iப: ேபால, ~மா#? நகர' உ8வா-'. 
இைணய' }லேம, தானாக இய7-' சாத-

ன7க] }ல' ேபா,- வரZ: ஒ{7- பOZ-
தIபO'. 2026 ஆ' ஆNS0, F{வ:'
இைணயZ"0 இய7-' சாத ன7களா0 p#வ-
9IபO', 50 ஆUர' ம,க] வ4,-' Fத0 
~மா#? நகர' ெசய0பா?S6- வ8'.

பணIbழ,க' F6Rtமாக இைணய
வ=U0 ம?Oேம இ8,-'. ‘J?காk)’
ேபா)ற க?டைமIb \[h பOZதIப?O, 
ெபா:வான பணI ப[வ#Zதைன Sv?ட0
ேபேரO உ8வா-'. ஒuெவா8வ8,-'
அ"0 கண,- இ8,-'. அதைன உ[ யவ8,
கான அVம" ெப6Y யா8' இய,கலா'.

ேமேல fறIப?டைவ அைனZ:' 
க6பைன அ0ல எ)பைத உண#a "8I
�#க]. அR\ய0 J[\0 ெசய0பO'
F)ன_ \�ஞாgகX) க8Z"ைன,
ேக?ேட இaத அR,ைக தயா [,கIப?O 
ெவXUடIப?O]ள:. pAசய' இைவ pைற
ேவY' என எ"#பா#,கலா'.
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:மா#? ேபா) ம6Y' இைணய' பய)
பOZ:' அைனவ8', உடனSயாக தகவ0
அVIப உதh' வா?~ அI ெசய jையI
பய)பOZ:வா#க] எ)ப: நா' அைனவ8'
அRaதேத. த6ே பா: இaத ெசயjU0 ‘ஒj
அைழIb’ ம6Y' ‘காெணாX அைழIb’ வச
"க] வaத J)ன#, இைத நா] ஒ)R0,
ஒ)Y,- ேம6ப?ட pகdhகX0 பய)ப
OZ:ேவாேர அ"க'. பல# த7கH,- ெந8,க
மானவ#கHட) ெதாட#a: ெதாட#J0 இ8,
கh' இதைனI பய)ப OZ" வ89)றன#.
இaத ெசயjUைன, ஆN?ராk?, ஐ.ஓ.எ~.
ம6Y' Jளா, ெப[ 10 ஆ9ய இய,க Fைற
ைமகX0 பய)பOZதலா'.

வா?~ அI ெசயjU0, 4ல ெசய0பாO
கைள ேம6ெகா]ளI பல �8,- வ=க] உ]-
ளன. இவ6ைறB' J)ப6Rனா0, வா?~
அI நம,- எXைமயானதாகh', \ைர\0
இய,கZத,கதாகh' இ8,-'. அவ6R0 4ல 
�8,- வ=கைள இ7- காணலா'.

ேஹா, :MN$ ஷா.8க8

வா?~ அI }ல' நா' ெதாட#b ெகா]H'
நNப#க] ம6Y' உற\ன#கX0, ஒ8
4லைர நா' "னaேதாY' அS,கS ெதாட#b 
ெகா]ேவா'. அ0ல: 4ல -{,கHட)
அS,கS உறவாOேவா'. தகவ0கைள அVI
bேவா'. இவ#கைளZ ெதாட#b ெகா]ள Fய6
4,-' ஒuெவா8 ேவைளUt', வா?~ அI
ெசயjைய இய,9, -RIJ?டவ[) ெபய#
ேதSZ ேத#aெதOZ:, J)ன# Chats / Calls
J[ைவZ ேதS இய,க ேவNSய"8,-'.
இuவளh ேவைலகைளB', ஒேர ஒ8 ஷா#?
க? இய,-வத) }ல' ேம6ெகா]ளலா'.

அதாவ:, ேபாg) "ைரU0, ஒ8 ஷா#?
க? உ8வா,9, அதைனZ த?Oவத) }ல',
ேநரSயாக, அவ#கைளZ ெதாட#b ெகா]H'
வா?~ அI "ைரையI ெபறலா'. இதைனZ 
த?Sயhட), வா?~ அI ெசயj இய,கI
ப?O, -RI J?டவைரZ ெதாட#b ெகா]ளZ 
தயாரான வைகU0 "ைர 9ைட,-'. நா' உட-
னSயாக ெட,~? அ0ல: வாk~ அைழI
Jைன ேம6ெகா]ளலா'. இத6-, வா?~ அI 
இய,9, ‘Chats’ �: த?டh'. நா' யா8ட)
அS,கS ெதாட#b ெகா]ள \8' b9ேறாேமா,
அதைனZ ேத#aெதOZ: அதைனA 4R: ேநர' 
அ{Zதh'. உட) ெமV ஒ)Y 9ைட,-'.
அ"0 “Add conversation shortcut” எ)ப"0
9X, ெசkதா0, �7க] ேத#aெத OZதவ[) 
ெதாட#b,கான படZ:ட) ஒ8 4Rய ஐகா),
"ைரU0 ேதா)Y'. இதைனZ த? Sனா0,
ேநரSயாக, வா?~ அI "ற,கIப?O, அவ8,
கான தகவ0 \Nேடா தயா ராக இ8,-'. அ0-
ல:, அவைரZ ேத#aெதOZ:\?O, ேமலாக
வல: bற' 9ைட,-' })Y b]Xக]

வா>? அA
BC83 DைசகE
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ெகாNட 4Rய ப?டg0 த?டh'. இIேபா:
ஒ8 4Rய ப?Sய0 9ைட,-'. இ"0, �ழாக 
உ]ள, More எ)ப"0 த?Sனா0, இ)ெனா8
ெமV 9ைட,-'. இ"0 உ]ள “Add Shortcut”
எ)ப"0 த?S, ஷா#? க? ஐகாைன ஏ6ப OZ
தலா'. இaத ஐகாைன �,க ேவNO' எg0,
அத) �: 4R: அ{Zத' ெகாOZதா0, "ைர
�879, Remove Icon எ)Y ஒ8 4Rய பட'
கா?டIபO'. இ"0 9X, ெசkதா0, அaத 
ஐகா) �,கIபO'.

பல8,- ஒேர ெசk"ையI பல 8,- அVIப
FSB'. இuவாY அVIப, வா?~ அI ெசய-
jU) ப,கZ"0 உ]ள ெமV\0 வல: bற' 
ேமலாக உ]ள })Y b]Xக] அட79ய
ப?டg0 த?டh'. 9ைட,-' ெமV\0,
“New broadcast” எ)ற J[\0 த?டh'. இத)
J)ன#, யா8,ெக0லா' -RIJ?ட தகவைல 
அVIப ேவNO' எ)Y \8'b9�#கேளா,
அவ#க] ெபய#கைள இைண,கh'. J)ன# 
“Create” எ)ப"0 த?டh'. இY"யாக, �7க]
அVIப \8'b' தகவைல ைடI ெசk:
த?டh'. இதைனZ ெதாட#a:, ப?Sயj0
இைணZத அைனZ: நNப#க H,-', அaத
ெசk" அVIபIபO'.

இQKயாக( பா.Rதைத மைறUக

தgநப# ரக4ய' எ)பைத நா' அைனவ8'
கைடIJS,க \8'bேவா'. இதனா0 தா),
நா' இY"யாக வா?~ அI }ல' யா[ட'
ேப4ேனா', யா8,-Z தகவ0 அVIJேனா'
என ம6றவ#க] பா#Iபைத \8'bவ"0ைல.
இaத அைமIJைன ஏ6பOZத, வா?~ அI
J[\0 9ைட,-' ெமV\0, Option எ)ப"0
த?டh'. J)ன#, Settings->Accounts->Privacy
எனA ெச0லh'. இ7- Last Seen, Status and
Profile photo எ)ற ஆIஷg0, “Nobody” அ0ல:
“My Contacts” எ)ப"0 த?Sனா0, �7க] \8'
JயபS, உ7கX) தgIப?ட தகவ0க] ேவY
யா8,-' கா?டIபட மா?டா:.

V" அர8ைடைய XடUM ைவUக

வா?~ அI ெசயjU0, நா' ஒuெவா8
வ8' பல -{,கX0 இட' ெப6R8Iேபா'.
4ல# தா7களாக \8IபZ:ட) இைணa"8I
பா#க]. 4ல# 4ல -{,கX0 ம6றவ#களா0
இைண,கIப?S8Iபா#க]. ஆனா0, இaத,
-{,கX0 ஒ8 4ல உYIJன#க] ப"B' தக
வ0க] உ7கH,-I JS,காம0 இ8,கலா'.
அ0ல: அவ#க] அVIb' எ[Aச0 ஊ?O' 
தகவ0களா0, அவ#கைள அைனவ8,-ேம
JS,காம0 இ8,கலா'. இத6-Z �#வாக,
-RIJ?ட -{\j8a: வ8' தகவ0கைள,

�7க] ம?O' காணாம0 இ8,-' வைகU0 
Fட,9 ைவ,கலா'. இத6- வா?~ அI 
ெசயjைய இய,9, Chats ேடIJ0 த?டh'.
J)ன#, -RIJ?ட அaத -{ \ைனZ ேத#a-
ெதO,கh'. அaத -{ ேத#aெத O,கIப?ட
hட), Options->Mute எனA ெச0லh'. அத) 
J)ன#, எuவளh நா?க] அதைனZ த6கா jக
மாக Fட,9 ைவ,க \8'b9�#க] எ)பைத
FSh ெசk: ேத#aெதO,கh'. இ"0 })Y 
கால அளhக] தரIபO'. அைவ 8 Hours / One
Week / One year என இ8,-'. இ"0 �7க]
\8'b' கால அள\ைன அைம,கலா'.
ஓராNO என ேத#aெதOZதாt', J)ன#,
�7க] அத6- F)னேர -{\) தக வ0
கைளI ெபற \8'Jனா0, �NO' Unmute
ெசk: இய,9, ெகா]ளலா'.
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உடனS ெசk" அVIbத0, ஒj ம6Y'
காெணாX ெதாட#bக] ஆ9யவ6ைற

ேம6ெகா]ள பல# பய)பOZ:' ெசயj
கX0 ஒ)Y ‘ைவப#’. ஒj வ= ெதாட#b
ஐேபா), ஆN?ராk? ம6Y' \Nேடா~
இய,க7கX0 ெசய0பO' ெமாைப0 ேபா)
கX0 ம?O' 9ைட,9ற:. இaத ெசயjைய,
2011 ஜூ) மாத' ெதாட79, ெச)ற நவ'ப#
வைரU0, ப"h ெசk: பய)ப OZ" வ8பவ#
கX) எN_,ைக 80 ேகாS. மாதaேதாY'
ெதாட#a: இதைனI பய)ப OZ" வ8பவ#க]
23.6 ேகாS ேப#. உலக அள\0 இய7-'
ெமாைப0 சாதன7கX0, 12% சாதன7கX0,
உடனSZ தகவ0 ப[மா6றZ"6காக, ைவப#
ெசயj பய)பOZதIபO9ற:. 193 நாOகX0
இaத ெசயj பய)பா?S0 உ]ள:. ஆ4யா 
ம6Y' ஆ4ய ப4J, நாO கX0, ெமாZத பய
னாள#கX0 29.9% உ]ளன#. இa"யா\0,
இைணய' பய)பOZ:பவ#கX0, 21% ேப#,
ைவப# ெசயjையI பய)பOZ" வ89)
றன#. இ: அெம[,கா\0, 7.2% தா) எ)ப:
-RIJடZத,க:. இapYவனZ"0, ஏறZதாழ
14,000 ேப# ப_ ெசk: வ89)றன#. இaத
ெசயjைய, 20140, ஜIபாg0 இய7-'
இைணய வ#Zதக pYவன', ஏறZதாழ �Y
ேகாS டால# ெகாOZ: வா79ய:.

அNைமU0 இaத ெசயj ேம'ப OZதI
ப?OI பல b"ய வச"க] தரIப?O]ளன.
-RIபாக, \Nேடா~, ஐ.ஓ.எ~. ம6Y'
ஆN?ராk? இய,க ெமாைப0 ேபா) பயனா
ள#கH,-, அ"கமான அள\0 b"ய வச"க]
தரIப?O]ளன. அவ6R0 4லவ6ைற இ7-
பா#,கலா'.

ஆN?ராk? ேபா)கH,கான ைவப# ெசய-

jU) ேம'பOZதIப?ட ப"Ib ைவப# 
6.2.1.82 ஆ-'. இg, தரIப? O]ள b"ய
வச"க]. ெட,~? ெமேச� அ"க ப?ச அளh
7,000 ேகர,ட#க ளாக உய#ZதIப?O]ள:.

ஒj ம6Y' காெணாX அைழI bகX) ஒj
ைஹ ெடபgஷ) தர மாக மா6றIப? O]ள:.

ேபா?ேடா,கைளI ப9#a: ெகா]ள0, 
ேபா) பய)பOZதIபO' இடZ") அSI
பைடU0 வச"க], ெதாட#bக] -RZத
தகவ0க], ~S,க#க], உண#h பட7க], 
j7,~, -ர0 வ= ெசk" ப[ மா6ற' ம6Y' 
\Sேயா ெமேச� ஆ9ய வச"க] அRFகமா
9B]ளன.

Sticker Market j8a: அைசB' ம6Y'
அைசயா பட7கைளI ெப6Y பய)பOZ
தலா'.

அ"க ப?ச' 200 ேப#கைள, ெகாNட 
-{,கைள அைமZ:Z தகவ0கைளI ப[-
மாR, ெகா]ளலா'. இaத -{,கைள உ8-
வா,-பவ#கேள p#வ9,கலா'.

ைவப# ெசயjகX0 ம?O' காணIபO'
Legcat ம6Y' Violet ஆ9ய ேகர,ட#கHட)
\ைளயாO' வச". \ைளயா?S0 ெஜUZ:
நாணய7க] ெபY வ: அRFகமா9B]ள:.

\Nேடா~ இய,கZ"0 இய7-' ைவப# 
ெசயjU) ேம'பOZதIப?ட ப"Ib 
‘ைவப# 6.5.3. \Nேடா~ எ,~J, \~டா,
\Nேடா~ 7, \Nேடா~ 8 ம6Y'
\Nேடா~ 10 ஆ9யவ6R0 இ: இய7-'.
b"ய ப"Ib, �ேழ தரIப?O]ள வச"கைள,
ெகாNO]ள:.

ம6ற ைவப# பயனாள#கH,- இல வச
மாக ெசk"கைள அVIபலா'. இலவசமாக
அைழZ:I ேபசலா'. அவ#கX) ெமாைப0 

ைவப# ெசய()* +,ய ேம/ப01த*
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ேபா) ேவY ஒ8 ேசைவ pYவனZதா0 வழ7
கIப?டாt' இ: சாZ"யமா-'. �7க] பய)
பOZ:' ெமாைப0 சாதன7கைள இைணZ:,
ெதாட#bக], F) அைழIbக], ெசk"க]
ஆ9யவ6ைறZ ெத[a: ெகா]ளலா'. ெப#
சன0 க'I|?ட[ேலேய ைவப# வ= ெதாட#
JைனZ ெதாடரலா'.

~S,க#க] உ7க] ெமாைப0 சாத ன7
கH,- F)b வழ7கIப?டன. இIேபா:
ெட~,டாIJt' அவ6ைற ைவZ:, ெகா]
ளலா', இத6- ‘Sync’ எ)ப"0 அ{Z" ‘Send’
எ)ப"0 எ)ட# ெசkதா0 ேபா:'.

ெபா: pYவன7கHடV' ெதாட#bகைள
ேம6ெகா]ள FSB'. -RIபாக வ#Zதக pY-
வன7கHட) ெதாட#b ெகாNO நம,கான
ேசைவகைளI ெபற இயt'.

ஐேபா$க[Uகான ைவப.

ஆIJ] pYவனZ") ஐேபா)கX0
இய7-' ைவப# ெசயjU) அNைம, காலZ
"ய ப"Ib 6.5.3. அ" கார z#வ இைணய தளZ-
"j8a: இதைனZ தர\ற,க' ெசk"டலா'.
ெதாட#a: ேம'பOZதIபOZதt,கான 
ைப0க], இaத இைணய தளZ"0 ெவXU
டIபO9)றன. இ"0 pைறய \ள'பர7க]
கா?டIப?O வ89)றன.

இ\த ேம,ப>Rத(ப8ட பK(]^
தர(ப8>Iள )Kய வசKகI

b"ய வS வைமIb ம6Y' வNண7க]
இ"0 தரIப?O]ள:, இத) தgA 4றI
பா-'. ம6ற வச"க]:

தம,- வ8' \Sேயா அைழIbகைள,
\Sேயா அைழIJ6கான ஐகாைனZ த?S 
ப"0 அX,க FSB'. இaத வச" இய,கIப?-
டாt', இய,கIபடாத pைலU0 இ8aதாt'
இuவாY இய,9I ப"0 அX,க FSB'.
\Sேயா அைழIb ஒ)Y இய,கIப?O, 
ெகாNS8aதாt', \Sேயா\ைன ம?O'
கா?டIபடாம0 அைம,க இயt'. அOZத
FைனU0 இ8Iபவ#, உ7கைள அத) J) 
பா#,க இயலா:. ஆனா0, �7க] ேப�வைத,
ேக?க FSB'.

அைழIபவ# அைழIbகைள Lgைம~
ெசk: ைவ,க FSB'. இதைன ேச? "ைர,
ெதாட#bகH,கான ப?Sய0 உ]ள "ைர
ம6Y' \Sேயா "ைரUj8aதவாேற ேம6
ெகா]ள FSB'. இZ:ட), \Sேயா ெசk
"கைள ம6றவ#கHட) ப9#a: ெகா]ள
இயt'.

உ7க] ெமாைப0 ேபாg0 ஏ6க னேவ
ைவப# ெசயj ப",கIப?O இய,கIப?O,

ெகாNS8aதா0 தா) ைவப# ெசயjU)
ேம'பOZதIபO' ைப0கைளZ தானாகI 
ெபY' வைகU0 அைம,க FSB'. இ0ைல 
எg0, ஆIJ] ~ேடா#, Jேள ~ேடா#
ம6Y' ைம,ேராசாI? ~ேடா#க Xj8a:
நாமாகZ தர\ற,க' ெசk: ேம'பOZ",
ெகா]ளலா'.

உடனS ெசk"க] ப[மா6றZ"6- உத\O'
ெசயjக] சaைதU0, த6ேபா: பலZத ேபா?S
ஏ6ப?O]ள:. ~மா#? ேபா)கX) \6பைன
அ"க[Z: வ8வதனா0, இZதைகய ெசயj
கைளI பய)பOZ:ேவா# எN_,ைகB'
க_சமாகZ ெதாட#a: உய#a: வ89ற:.

இ7- ஒ8 fOத0 தகவலாக, பரவலாகI
பய)பOZதIபO' இZத ைகய ெசய jக]
-RZ:', அவ6R) பயனாள# எN_,ைக 
-RZ:' தகவ0க] தரIப?O]ளன.

ெதாட#a: ஒ8 மாதZ"0 Jளா, ெப[
ெமச�ச# பய)ப OZ :பவ#க] 10 ேகாS ேப#.
ேப~b, ெமச�ச# பய)பOZ:பவ#க] �Y
ேகாS ேப#. ஐெமேச� 25 ேகாS. ககாேவா 
(Kakao) 16 ேகாS. 9, (Kik) பய)பOZ :ப
வ#க] 30 ேகாS. ைல) (LINE) 21.8 ேகாS
ேப#. ~ைகI 30 ேகாS. ~நாI சா? 10 ேகாS. 
\ ேச? பய)பOZ:ேவா# எN_,ைக 76.2
ேகாS. வா?~ அI 100 ேகாS. 
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இ8 இதdகH,- F)னா0, ைம,
ேராசாI? த) இய,க FைறைமBட) த8'

\Nேடா~ SபNட# எ)V' ெசயj, அR
Fகமான: Fத0 இ)Y வைர எIபS ெசய0
பO9ற: எ)ற க?Oைர தரIப?ட:. எIபS
\Nேடா~ 8 ம6Y' \Nேடா~ 10 இய,க
FைறைமகX0, இaத ெசயj, இய,க FைறU
ேலேய இைணaததாகZ தரIப?O இய,கIப O
9ற: எ)ப:h' \ள,கIப?ட:. இதைனI
பSZத பல வாசக#க], தா7க] எIேபா:'
ேபால, த#? பா#?S எனIபO' Jற pY வ
ன7க] த8' ஆN?S ைவர~ ெதா-Ib
கைள ம?Oேம பய)பOZத \8'b9ேறா'
எ)Y எ{" உ]ளன#. அவ#கைளI ெபாYZத
வைர, எத6காக ஒேர ெசய0பா?S6காக,
மா0ேவ# ம6Y' ைவர~ ெதா-IbகைளZ
தOIபத6காக, இரNO ெசயjகைள இய,9,
க'I|?ட# "றைன �ணா,க ேவNO' எ)ற
\வாதZைத F) ைவ,9)றன#. 

வாசக#கX0 4ல#, \Nேடா~ 8 ம6Y'
10 இய,க Fைறைம கX0 இ: இய,க, க?-
டைமIJ0 இைண,கIப?S8Iபதா0, இத)
ெசய0பா?Sைன Fட,9 ைவ,க இயல
\0ைல. அத6- ஏேதV' வ=க] உ]ளனவா
எ)Y ேக?O]ளன#.

ஆ', உNைமதா). \Nேடா~ 8
ம6Y' 10 இய,க' உ]ள க'I |?ட#கX0,
\Nேடா~ SபNட# ெசயjU) ெசய0-
பா?Sைன F6Rtமாக Fட,9 ைவ,க FS

யா:. இவ6R) ெசய0பா?SைனZ த6காjக
மாக ம?Oேம Fட,க FSB'. �NO' அ: 
தானாகேவ இய7கZ ெதாட79, பா: காIb அர
ணாகA ெசய0ப?O, மா0ேவ# ம6Y' ைவர~-
கைளZ தOIப"0 இய7-'.

இதைன Fட,9 ைவ,க, இaத இய,க Fைற-
ைமகX0 வ= இ0ைல எ)றாt', இத6-
ெகன ெசயj ஒ)ைற pYவன' ஒ)Y த8 9
ற:. இலவசமாகேவZ தர\ற,க' ெசk"ட,
fSய இaத ெசய jU) ெபய# Defender Control.
இதைன http://www.sordum.org/downloads/?st-
defender-control எ)ற Fக வ[U0 உ]ள தளZ"
j8a: தர\ற,க' ெசk: பய)பOZதலா'.
Iளா� ?ைரuகXt' எOZ:A ெச)Y, Jற 
க'I|?ட#கXt' பய)ப OZதலா'. இத)
}ல', \Nேடா~ \~டா (32 ம6Y'
64 J?), \Nேடா~ 7, \Nேடா~ 8, 8.1
ம6Y' \Nேடா~ 10 ஆ9ய ஆIப ேர?S7
4~ட7க] இய7-' க'I |?ட#கX0 பய)-
பOZதலா'.

இைத( பய$ப>R_வதா^

MைடUV, ந$ைமகI

க'I|?ட[j8a: B.எ~.J. Iளா�
?ைரu அ0ல: எ"#Z "ைசU0, அ"க 
ேட?டா உ]ள ைப0 ஒ)ைற மா6Y'ேபா:,
\Nேடா~ SபNட# ெசய jைய Fட,9 
ைவZதா0, காIJ ெசkயIபO' ேநர'
-ைறB'.

DQேடா? DQேடா?
RபQட# RபQட#
இய8க ST1த/இய8க ST1த/
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நா' ப"a: ைவZ:]ள ஆN?S ைவர~
bேரா9ரா' ம6Y' \Nேடா~ SபNட#
ஆ9யவ6R69ைடேய ெசய0பா?S0 4,
க0க] ஏ6படா:.

4ல த#? பா#?S ஆN?S ைவர~ bேரா9
ரா'கைள நா' க'I|?ட[0 இ)~டா0 ெசk
ைகU0, அைவ, \Nேடா~ SபNட# ெசய0-
பா?Sைன pYZ" ைவ,-மாY ந'ைம,
ேக?O, ெகாNO, pYZ" ைவZத J)னேர, 
ப"யZ ெதாட7-'. அ: ேபா)ற ேவைள
கX0, இaத bேரா9ரா' }ல', \Nேடா~ 
SபNட# ெசய0பா?ைட pYZ" ைவ,கலா'.

நா' \Nேடா~ SபNட# ெசய jைய Fட,-
காம0, ெசய0பO' pைலU0 ைவZதா0, நா'
ெப#சன0 க'I|?டைர ஒuெவா8 Fைற
இய,-' ேபா:' \Nேடா~ SபNட# 
த) ெசய0பா? SைனZ ெதாட7-'. க'I
|?ட# "றைமயாகA ெசய0படZ ேதைவ யான
ஹா#?ேவ# அ0ல: சாI?ேவ# "ற) -ைற
வாக இ8aதா0, \Nேடா~ SபNட# இய,
கZ"ைன pYZ" ைவIபேத ந0ல:. ஆN?S
ைவர~ bேரா9ரா' இய7-வதா0, ைவர~
ம6Y' மா0ேவ# JரAைனக] ஏ6படா:.

எனேவ, ேமேல ெசா0லIப?ட bேரா9ரா
Lைன இ)~டா0 ெசk:, \Nேடா~ SபN
டைர pைலயா கேவா அ0ல: த6காjகமா
கேவா pYZ" ைவIப: ந0ல:.

\Nேடா~ SபNட# -RZ: ேமt'
4ல b"ய தகவ0கைள இ7- காணலா'.
\Nேடா~ SபNட[0, \Nேடா~ 8
இய,க FைறைமUேலேய, Cloud protection  
எ)V' பா:காIb வைளய' அைம,கI-
ப?ட:. \Nேடா~ 100, அ: இ)V'
ேம'பOZதIப?O]ள:. இaத வைளய',
மா0ேவ# அ0ல: ைவர~ Fத0 FைறயாகZ 
ெத)ப?டாt', அதைன pYZ"\O9ற:.
அைவ, உ7க] க'I|?ட8,-] >ைழயேவ
FSயா:. ேமt', அaத மா0ேவ# -RZத
தகவ0 உடனSயாக ைம,ேராசாI? pYவ
னZ") தளZ"6-A ெச09ற:. உடனSயாக,
அaத ைவர~ அ0ல: மா0ேவ# >ைழ யாம0
இ8,-' வ=க] அைனவ8,-' 9ைட,-'
வைகU0, ைம,ேராசாI? வ=கைள அVI
b9ற:. இaத ெசய0பா?Sைன Settings ->
Update and Security -> Windows Defender -> Cloud
Protection எனA ெச)Y, இய,கலா' ம6Y'

த6காjகமாக pYZ" ைவ,கலா'. இய,9
ைவIபேத ந0ல:.

\Nேடா~ 100, \Nேடா~ SபNட# 
ெசயjU0 tamper protection எ)V' b:வைக
பா:காIb வைளய' ஏ6பOZதIப?O]ள:.
ஏேதV' மா0ேவ#, ெரv~?[ அ0ல: அI
Xேகஷ) ெச?S7~ அைமIJ0 ஏேதV'
மா6ற7கைளA ெசk "ட Fய64Zதா0, அதைன 
\Nேடா~ SபNட# உடனSயாகZ தO,-'.
ேமt', தர\ற,க' ெசkயIப?ட ைப0க],
ெமU0க], தாமாகேவ மா0ேவ# ேசாத ைனக
H,- உ?பட ைவ,கIப O9)றன. இத6ெகன
தgேய எaத\தமான அைமIb' அைம,கI
பட ேவNSய"0ைல.

\Nேடா~ இய,க Fைற ைமU0 JரAைன
ஏ6ப?O, அ: ெரகவ# ஆ-' pைல ஏ6-
ப?டா0, அaத ெசய0பா?S0, மா0ேவ# 
bேரா9ரா'க] ெத)ப?டா0, அைவ �,கI
ப?O க'I|?ட# �Zத' ெசkயIபO'. 

\Nேடா~ 10 இய,க FைறைமU0, Secure
Event Tracing for Windows எ)V' b"ய பா:
காIb ¢0 ஒ)Y தரIப?O]ள:. \Nேடா~
SபNட# ேபா)ற பா:காIb ெசயjக] இய7
-ைகU0, இaத ¢ைலB' அைவ எOZ:,
ெகாNO இய7கலா'. அதாவ:, அத) இய,
கZ:ட), இaத ேசாதைனB' இைண,கIப?O,
க'I|?ட# காIபா6றIபO'.

\Nேடா~ 100, \Nேடா~ SபNட# 
ெசயjU0, b"ய பல அ'ச7க] இைண,-
கIப?OA ெசய0பOZதIபO9)றன. அைவ,
ேம'பOZதIப?ட பா: காIb வ=க], கNO
JS,கIப?ட மா0ேவ#க] -RZ: b"ய வ=
கX0 அR,ைக அVI bத0 ம6Y' மா0ேவ# 
கNடRB' b"ய வ=க] ஆ-'.

“ெதU5V ெகாE7WகE”
Software: (சா#$ேவ') ஹா'$ேவ' என-
.ற#ப12 சாதன4கைள இய-:2 க2#;$ட' 
=ேரா?ரா2க@ அBலD =ேரா?ரா2கEF 
ெதா:#= என இதைன- .றலா2. ஆ#பேர$J4
KLட2 =ேரா?ரா2, சா#$ேவ' அ#EேகஷFக@ 
(எ2.எL. ஆOL, ேக2L ேபாFறைவ) ஆ?ய 
அைனPD2 இQத ெசாBலாB :R#Sட#ப12.

USB Universal Serial Bus: (TUவ'சB VWயB
பL) க2#;$டXடF இைண-க#ப12 
Sற சாதன4கைள எEதாக இைணPD# 
பயFப1Pத ஒX வ[. Lேகன', ம]L, Sளா^
Jைர_, SW`ட' எனP தaேபாD அைனPD 
சாதன4கb2இதFவ[ேயதாFக2#;$டXடF 
இைண-க#ப1?Fறன. க2#;$ட' இய4?- 
ெகா`JX-:2ேபாேத இதைன# பயFப1Pc 
சாதன4கைள இைண-கலா2, d-கலா2.
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இ)ைறய கால க?டZ"0, -ழaைதகைள
~மா#? ேபா)க], ேடIள? J.4.,க], 
ேலIடாI க'I |?ட#க Xj8a: \ல,9
ைவ,க FSய\0ைல. ெப6ேறா#க]
ெமாைப0 ேபா)கைளI பய)ப OZ:
ைகU0, -ழaைதக], ஒ)Y அ0ல: ஒ)
றைர வய: Fத0, ேபா)கX0 ேதா)Y'
வNண, ேகால7கXனா0 கவரIபO9றா#க].
அவ6ைற, ேக?O அட' JS,9றா#க].
ெப6ேறா#கH', த7க] -ழaைத கைள அைம
"IபOZத ேபா)கைள அவ#க] ைககX0
ெகாOZ:\O9)றன#. -ழaைதக] இரNO
வயைத அைடaதhட), அவ#கH,- -ழa
ைதகH,கான பாட0க], பாட0க] ெகாNட
\Sேயா கா?4கைள, ேபாg0 இய,9, கா?O
9)றன#. இaதI பழ,க' ெதாட#a:, })Y
ம6Y' நா)- வய: 4Yவ# 4Y Lய#, தா7க-
ளாகேவ இaத \Sேயா உ]ள இைணய தள7-
கைள இய,கZ ெதாட7-9)றன#. எ0லாேம,
ஐகா) எனIபO' -Y'பட அSIப ைடU0
உ]ளதா0, 4Yவ#கH,-, இaத இைணய
தள7கைளZ ேதS இய,-வ: எXதாகேவ
உ]ள:. இ8IJV', 4Yவ#க] பா#,க, 
fடாத தள7கXj8a: நா' அவ#கைள,
காIபா6ற ேவNSய:]ள:. F6Rt' -ழa
ைதக] நல) க8" உ]ள இைணய தள7கைள 
ம?O' அவ#கH,-, கா?ட ேவN Sய:]
ள:. இaத இல, -ட), இைணயZ"0 வaத
ேபா:, ஓ# இைணய தள' கN_0 ப?ட:.

http://abckidsinc.com/videos-for-kids/ எ)ற Fகவ
[U0 உ]ள இைணயதளZ"0 4Yவ#கH,-Z
ேதைவயான க0\ையZ த8 வ"t', ெப6
ேறா#கH,- இ: -RZத ஆேலாசைன த8 வ
"t' இaத தள' F{ைமயாகA ெசய0ப O
வ: ெத[aத:.

இaத தள' ெச)றhட), ஆ79ல எ{Zத-
R\ைன, க6YZ த8' \Sேயா,க] இ8I
பைத, கNO இய,9, கா?டலா'. அOZ: 
எNகைள, க6Y, ெகாO,-' \S ேயா,க]
ம6Y' அR\ய0 க6Y, ெகாO,-' \S
ேயா,க] உ]ளன. இவ6ைற இaத தளZ"0 
ைவZ: இய,கலா'. அ0ல:, B ?|I தள
ப?டைன அ{Z", B ?|I தளZ"t'
காணலா'. இaத \Sேயா பட7கைளI பா#,-
ைகU0 Subscribe ப?டைன அ{Z"னா0, இ:
-RZத தகவ0 உ7க H,-Z ெதாட#a: அVI-
பIபO'.

-ழaைதகH,கான 4றaத பட7கைள எI
பSZ ேத#aெத OIப:? எ)ப: Fத0, -ழa-
ைதக] வள#IJ0 நா' கவg,க ேவN Sய
அ'ச7க] -RZ: ஆkh ெசk"O' க?Oைர
கH,கான j7,-கH' இaத தளZ"0 தரI
ப?O]ளன.

இaதZ தளZ"0 க?டண' எ:h' ெசtZ-
தாமேலேய \Sேயா பட7கைளI பா#,
கலா'. 4ல \Sேயா பட7கX0, அவ6R6-
F)னா0, அ"0 4ல வ#Zதக \ள'பரI
பட7க] கா?டIப O9)றன.

3ழ5ைதக78கான இைணய தள/
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டா"ெம%&
ேட&டா வைக,ப./த1

ேவ#? bேரா9ரா' பய)பOZ"யவ#க] அைன
வ8ேம, ேவ#? தகவ0கைள J[Z: வைகIப
OZ:' (sorting) ேவைல ெசkவதைன உண#a
"8I�#க]. இதைன ெதாட,கZ"j8a:
இY"வைரயாகேவா (ascending or descending),
அ0ல: இY"Uj8a: ெதாட,க வைரேயா
(descending) இ8,கலா'. வ[ைசயாகI ப?Sய
லாகZ தரIப?ட தகவ0கைள இaத வைகU0
J[Z: அைம,கலா'. ஆ79ல ெமா=U0
அைமaத தகவ0க] எg0, ெதாட,க' Fத0
L-"வைர எg0 அ: 0–9, A–Z ஆ-'. L-
"Uj8a: ெதாட,க வைர எg0, அத6-
ேந#மாறான வைகU0 அைமவ: ஆ-'. ம6ற
ெமா=கH,-, அaத ெமா=கX) த)ைமையI
ெபாYZத: ஆ-'. இ"0 எaத வைகI J[Zத0
ேவNO' எ)பதைனI பயனாள# தா) Sort
டயலா, பா,�0 அைம,க ேவNO'.

இ"0 இ)ெனா8 4Rய வ=ையB' J)ப6
றலா'. இaத J[Zதைல, ேவ#? ெட,~?S0
உ]ள எ{Z: வைகUt' (case sensitive) 
அைம,க ேவNOமா, அதாவ: J[Iப:
A-Z ஆக இ8,க ேவNOமா அ0ல: a-z ஆக
இ8,க ேவNOமா எ)பதைன FSh ெசk"
டலா'. இaத வைகI J[Zதைல நா' அைம,-
க\0ைல எg0, ெப[ய எ{Z: ம6Y'
4Rய எ{Z: (uppercase and lowercase letters) 
ெட,~?ைட, ேவ#?, J[Zதj) ேபா: ஒேர
மா"[யாகZதா) எOZ:, ெகா]H'.

ேவ#? 4Rய, ெப[ய எ{Z:,கைளB' த)
கவனZ"0 எOZ:I J[,க ேவNO' என எN
_னா0, நா' �ேழ தa:]ளபS, ெச?S7~
அைம,க ேவNO'.

Fதj0 எaத ெட,~?ைடI வைக J[,க
ேவNOேமா, அதைனZ ேத#aெதO,கh'.
( �7க] ஒ8 அ?டவைணைய (table) வைகI
J[Iபதாக இ8aதா0, அதV], எ7ேகV' க#
சைர, ெகாNO ெச)Y அைமZதா0 ேபா:'.
ஆனா0 ெட,~?ைட J[Z: அைமIபதாக
இ8aதா0, J[,க ேவNSய ெட,~? F{
வைதB' Fதj0 ேத#aெதO,க ேவNO'.
அOZ: [Iபg0 Home ேடI ேத#aெதO,கh'.

ெதாட#a: Paragraph -¤IJ0, Sort
¢0 ேத#aெதO,கh'. இ: A-Z எ{Z:,க
Hட) தைல�d அ'b, -R ெகாNட ஐகா
னாக, கா?4 அX,-'. (ேடJ] J[Iபதாக

இ8aதா0, [Iபg0 உ]ள table's Layout ேடI
JைனZ ேத#aெதOZ:, Data group0 உ]ள Sort
¢0 �: 9X, ெசk"டh'.) இIேபா: ேவ#?
Sort Text டயலா, பா,�ைன, கா?O'.

இaத டயலா, பா,�0, ேமj 8a: �ழா
கவா, அ0ல: �=8a: ேமலாகவா எ)ப
த6-', எaத வைகU0 ெட,~?ைட J[Z:, 
கா?ட ேவNO' எ)ப த6-' ஆIஷ)க] 
தரIப?S8,-'. அவ6ைறI பய)பOZதh'.

ெதாட#a: Options ப?டg0 9X, ெசk"
டh'. ேவ#? Sort Options டயலா, பா,ைஸ,
கா?O'. இ"0 தரIபO' Case Sensitive
ெச, பா,�ைன �7க] எIபS ேவ#? எ{Z
:,கைள, ைகயாள ேவNO' என எNP
9�#கேளா, அத6ேக6றபS அைம,கh'.
இதைனZ ேத#aெத OZதா0, J[,-' வைக 
எ{Z: வைகU0 அSIப ைடU0 ேம6ெ கா]
ளIபO'. இ0ைல எg0, ெப[ய எ{Z:, 
4Rய எ{Z: எ)ற ேவY பாO இ)R J[Zத0 
ேம6ெகா]ளIபO'. அOZத OZ: 9ைட,-' 
ஓேக ப?டg0 9X, ெசk: ெவX ேயறh'.

டா"ெம%&
பா2கா,3ைன 56க1

K8Z:த0கைளI பா:காIபாக ைவZ"ட,
கெமN? எனIபO' -RIbகைள �,காம0
ைவZ"ட, ம6Y' Jற பா#ம? வைக கைள மா6
றாம0 ெகாNSட நா' ந' டா-ெமN?கைள, 
"8Zத' ெசk"டாத வைகU0, Protected ஆக
மா6R ைவZ"8Iேபா'. ஒ8 pைலU0, இaத
பா:காI Jைன �,9, டா- ெமN?Sைன 
ைவZ:, ெகா]ள \8'bேவா'. அத6கான
வ=கைள இ7- பா#,கலா'.

டா-ெமN?SைனZ "றa: ெகா]ளh'.
ெதாட#a:, [Iபg0 உ]ள Review ேடI

ேத#aெதO,கh'. 
[Iபg) வல: ப,க?"0 Click the Protect 

Document எ)ற ¢j0 9X, ெசk "டh'.
இIேபா: டா~, ேப) 9ைட,-'. இ"0 

�ழாக உ]ள Stop Protection எ)ப"0 9X,
ெசk"டh'. ேவ#? இIேபா: Unprotect
Document எ)ற டயலா, பா,ைஸ, கா?O'. 

இaத டயலா, பா,�0, �7க] இaத
டா-ெமN?SைனI பா:காIபாக ைவ,-'
ெபா8?O தரIப?ட பா~ேவ#ைடZ தரh'. 

ெதாட#a: ஓேக 9X, ெசkதா0, டா--
ெமN?S6- அ: வைர அX,கIப?ட பா:-
காIb கவச' �,கIபO'
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ெச1கைள9 :;< ேகா.க=
நா' தயா[,-' ஒ#, ¦?கX0, ெச0கX0
ப0ேவY வைககX0 பா#ட# அைம,க எ,ெஸ0
bேரா9ராL0 வ=க] தரIப?O]ளன. -RI
J?ட ஒ8 ெச0, அ0ல: ஒ)Y,- ேம6
ப?ட 4ல வைக ெச0கX0 இaத பா#ட#கைள
அைம,கலா'. ெச0கX0 அைம,கIபO'
பா#ட#கைளB', பலவைகயான ேகாOகX0
அைம,கலா'. பா#ட#கைள அைம,க, �ேழ தரI
ப?O]ள ெசய0Fைறகைள ேம6ெகா]ளh'.
1. �7க] பா#ட# அைம,க \8'b' ெச0

அ0ல: ெச0வ[ைசைய Fதj0 ேத#aெத
O,கh'.

2. Format ெமV\j8a: Cells எ)V' ஆI
ஷைனZ ேத#aெதO,கh'. உட) Format
Cells எ)V' டயலா, பா,~ 9ைட,-'.

3. இ"0 Border ேடIJ0 9X, ெசk"டh'.
4. டயலா, பா,�0, Border எ)V' J[\0,

�7க] எaத இடZ"0 பா#ட# அைம,கIபட
ேவNO' எ)பதைனZ ேத#aெத O,கh'.
Outline எ)ப: ேத#aெதO,கIப?டா0,
ெச0 F{வ:மாக பா#ட# அைம,கIபO'.

5. Style J[\0, எaத\த, ேகா?S0 பா#ட#
அைம,கI பட ேவNO' எ)ப தைனZ
ேத#aெதO,கh'.

6. அOZ: ஓேக 9X, ெசk"டh'.
இ)ெனா8 வ=B' உ]ள:. ¢0பா[0 

உ]ள Borders எ)V' ¢ைலI பய)பOZ
"B' பா#ட# ேகாOகைள அைம,கலா'. �ேழ
-RIJ?O]ளபS, இaத ¢ைலI பய)ப OZத
ேவNO'.
1. பா#ட# அைம,கIபட ேவN Sய ெச0 அ0

ல: ெச0 வ[ைசயZ ேத#aெதO,கh'. 
2. �7க] அைம,க \8'b' பா#ட# வைக 

பா#ட#~ ¢j0 இ8aதா0, அ"0 9X, 
ெசk"டh'. இZ:ட) உ7க] ேவைல
FSa:\O'. இ0ைல எg0, இ7- -R,
கIப?O]ளபS ெதாடரh'.

3. பா#ட#~ ¢j) வல: bற' உ]ள �d ேநா,
9ய4RயF,ேகாணZ"09X,ெசk"டh'.
பலவைகயான பா#ட# வைக, ேகாOக]
அட79ய க?ட' 9ைட,-'. இ"0 �7க]
\8'b' பா#ட# வ[ையZ ேத#aெதO,கh'.
அh?ைல) பா#டைரI பய)பOZ", �7க]
அைம,க \8'b' ெச0 வ[ைசையZ ேத#a
ெதO,கலா'. இ: பா#ட# க?டZ"0, �ழாக
வல:bற' 9ைட,-'.

பா#ட# ேகாOகைள ெச0 அ0ல: ெச0 
வ[ைசகX0 அைம,க, ஒ)Y,- ேம6ப?ட
வ=க] இ8aதாt', இவ6ைற �,க \8'
Jனா0, Lக எXய வ= ஒ)Y நம,-, 9ைட,
9ற:. கN?ேரா0 �Bட), அNட# ~ேகா#
�ைய (underscore) அ{Zத ேவNO' (Ctrl+_) 
அைம,ைகU0 §I? �ையB' அ{Zத
ேவNO' எ)பதைன pைன\0 ெகா]-
ளh'). ெச0கX0 உ]ள பா#ம? fY கX0,
பா#ட#க] ம?Oேம, இaத, க?டைளயா0 
�,கIபO'. ம6றைவ அIபSேய இ8,-'.

எ6ெஸ1: வAைசக= எ/தைன?
எ,ெஸ0 ெதா-IJ0 வ[ைசகைளZ ேத#a-
ெதO,ைகU0 எZதைன வ[ைசகைளZ ேத#a
ெதOZ"8,9ேறா' எ)Y எIபS அRவ:?
எOZ:, கா?டாக மாணவ#கX) ம"IெபN
கைள வ[ைச யாக எ)ட# ெசkைகU0, அ0
ல: ெசkத J) எZதைன ேப8,- எ)ட# ெசk-
"8,9ேறா' எ)Y பா#,க \8'bைகU0
எ)ன ெசk9ேறா'? 

மாg?ட[0 \ரைல ைவZ: ~9�ைனZ 
ெதா?OI பா#Z: எNPவதா? அ0ல: ஒu
ெவா8 வ[ைசயாக, க#சைர, ெகாNO ெச)Y 
1,2,3 எ)Y கண, 9Oவதா? அ"க எN_,
ைகU0 இ8aதா0 pAசய' இைவ இரNO' 
நம,- ச[ யாக வரா:. எ,ெஸ0 இத6ெக)ேற 
ஒ8 வச"ைய, ெகாNO]ள:. எ,ெஸ0
ெதா-Iேப உ7கH,- �7க] ெசல,? ெசk-
"O' வ[ைசகைள எN_A ெசா0t'.
அ:h' �7க] ெச0கைள ைஹைல? ெசk"
O'ேபாேத அைவ எNணIப?O எN_,ைக
எ)னெவ)Y உ7கH,-A ெசா0லIபO'. 
இ"0 எ)ன ேவS,ைக எ)றா0 இaத வச" 
உ7க] கN F) எIே பா:' உ]ள:. ஆனா0 
�7க] அதைன இ: வைர உ6Y ேநா,க-
\0ைல. அதைன இ7- பா#Iேபா'.

அOZத Fைற ெந?O வ[ைச அ0ல: 
பO,ைக வ[ைசகைள ைஹைல? ெசk "O
ைகU0 பO,ைக வ[ைசகH,கான எ{Z:,க]
ேதா)Y' இடZ"6- ேமலாகI பா87க]. 
அ0ல: இY"யாக ைஹைல? ஆன ெச0t,-
அ8காைமU0 ேமலாகI பா87க]. எZதைன 
கால' என, கா?டIபO'. எOZ:, கா?டாக 
நா)- கால' எ)றா0 4C என, கா?டIபO'.
கால' F{வைதB' ேத#aெதO,க ேவNO'.
இேத ேபால ேரா எனIபO' பO,ைக வ[ைச
ெசல,? ஆ-'ேபா: 4R என, கா?டIபO'.
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ஐேபா) பய)பOZ:' வாS,ைகயாள#க],
அ"0 இரNO \ஷய7கைளI ெப87 -ைற
யாக, fYவா#க]. Fதலாவதாக, ேபாg)
~ேடாேர� ெமம[ைய அ"கIபOZத FSயா:.
ைம,ேரா எ~.S. கா#Sைன இ"0 இைண,க
FSயா:. இரNடாவதாக, இ"0 இரNO
4' பய)பாO இ:வைர வaதேத இ0ைல.

இaத இரNS0, இரNO 4' பய)
பா?Sைன, ஆIJ] pYவன' த) அOZத
ஐேபாg0 ெகாNO வ8' எ)Y எ"#பா#,கI
பO9ற:. அெம[,கா\0 b"ய வSவைமIb
கH,-, காIb[ைம வழ7-' United States
Patent and Trademark Office (USPTO அைமIb,
ஆIJ] pYவனZ"6-, இரNO 4' இய,கZ
ெதா=0 >?பZ"6கான காIb[ைமைய
வழ79B]ள:.

இaத உ[ைம வழ7கIப? O]ள
ஆைணU0, ஒ)Y,- ேம6ப?ட 4'க]
இைண,கIப?ட ேபா)கX0, ஒ)Y,- ேம6
ப?ட ஆ)ெட)னா\ைன அP9 இய7-'
ெசய0பா?Sைன, க?OIபOZ:' ெதா=0
>?ப', 4~ட', ேபா) சாதன' ஆ9 யைவ
\ள,கIப?O]ளன. இ"0, காIb[ைம ெப6ற
இaத ெதா=0 >?ப' ம6Y' வS வைமIb
இரNO 4'கைள இய,-9ற: எ)Y'
எIபS -RIJ?ட 4' அைழIJ6- F)V
[ைம த89ற: எ)Y' \ள,கIப?O]ள:.
ஏேதV' ஒ8 4' L6- அைழIb வ8 ைகU0,
அத6- ம?Oேம F)V[ைம வழ7கI
பO9ற:.

காIb[ைம ெபYவதாேலேய, ஆIJ]
pYவன' அதைனI பய)பOZ" ேபா)
கைள வSவைம,க ேவNO' எ)ப"0ைல.

இa"யா\t', �னா\t', இரNO 4'க]
பய)பOZத, fSய ஆN?ராk? ெமாைப0
ேபா)க] ெப[ய அள\0 \8IபZ :ட)
வா79 பய)பOZதIப O9)றன.

�ன நா?S0 ெப6ற ஓ# உ[ மF', ஐேபாg0
இரNO 4' கா#Oக] பய)பOZ:வ: -RZ:
fY9ற:.எனேவ, அOZத ஐேபாg0, இரNO
4' பய)பா?Sைன எ"#பா#,கலா'.

இDEயாG1
ஆ,3= ெதாI;சாைல
இa"யா\0, ஐேபா)கைளZ தயா

[,-' ெதா=6சாைல ஒ)ைற அைமZ:
உ6பZ"U0 ஈOபட, ஆIJ] pY வன'
இa"ய அர�ட) ேபA� வா#Zைத நடZ"
வ89ற:. ெபா:வாகேவ, ஆIJ] pY
வனZ") ஐேபா)க], அ"க \ைலB
ைடயதாக இ8,-'. ~மா#? ேபா)
பய)பா?S0, உல90 இரNடாவ:
இடZ"0 இ8,-' இa"யா\0, -RIபாக
ேபா) \ைல -RZ: அ"க' ேயா4,-' 
ம,க] ெகாNட இa "யா\0, த)
ேபா)கைள அ"க அள\0 \6பைன
ெசk"ட ேவNO' எ)றா0, அவ6ைற 
இ7ேகேய தயா [Z: வழ7-வ:தா)
லாபமாக அைமB' எ)Y ஆIJ] க8 :
9ற:.

�ன அரசா7க', ஆIJ] pY வன ெதா=6
சாைல �னா\0 அைமய, ெகாOZத சt-
ைகக] ேபால, இa"ய அர4ட' இ8a:'
சtைககைள ஆIJ] எ"#பா#, 9ற:.

ஐேபாY* இரQ0 [/
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ேமா?டாேராலா pYவன', அNைமU0 பல
4றIb வச"கHடV' அ'ச7கHடV' த)
~மா#? ேபா) ஒ)ைற, Moto M எ)ற ெபய[0
\6பைன,- அRFக' ெசk:]ள:. இ"0
ரா' ெமம[ 4 v.J. இ8Iப: இத) 4றI
பா-'. உேலாகZதா0 ஆன தகOக] ெவXI
bறமாக அைமய, இaத ~மா#? ேபாg)
அ"க ப?ச \ைல ¤. 15,999 என அR \,கI
ப?O]ள:.

இத) "ைர 5.5 அ7 -ல அள\லான:.
இத) J,ெஸ0 அட#Z" 1920 x 1080 J,
ெஸ0க]. இ"0 ைஹ ெடபgஷ) AMOLED
S~Jேள 9ைட,9ற:. இத) Iராசச# ஆ,டா
ேகா# MediaTek Helio P15 Iராசசரா-'. 2.2
9கா ெஹ#?~ ேவகZ"0 இய7 -9ற:. Mali
T860MP2 GPU Iராசச8ட) இைணa: இய7-
9ற:. இத) 32 v.J. ெகா]ளளh ெகாNட
ேபாg0 3 v.J. ரா' pைனவகF', 64 v.J.
ெகா]ளளh ெகாNட மாடj0, 4 v.J. ரா'
pைனவகF' தரIப?O]ள:. ~ேடாேர�
ெமம[ைய ைம,ேரா எ~.S. கா#? ெகாNO 
128 v.J. வைர அ"கIப OZதலா'. 

இaத ~மா#? ேபாg0, ஆN?ராk? 
மா#�மலாk ஆIபேர?S7 4~ட' ப"a:
ெகாO,கIப?O]ள:. இரNO நாேனா 4'
கைள இ"0 இய,கலா'. ஒ8 நாேனா 4~ட'

ெபா8ZதIபO' இடZ"0 ைம,ேரா எ~.S.
கா#SைனI பய)பOZதலா'.

¢ய0 ேடா) எ0.இ.S. Iளா� இைணaத 
F)bற, ேகமரா 16 எ'.J. "றVட) தரIப?
O]ள:. ெச0J F) bற, ேகமரா, 8 எ'.J.
"றVட) இய7-9ற:. \ர0 ேரைக ெதாO
உண# ெதா=0 >?ப' இய7-9ற:. 3.5 L�
ஆSேயா ஜா, தரIப?O]ள:. இaத ேபாg)
ப[மாண' 151.35×75.35×7.85 L�. இத) எைட
163 9ரா'.

ெந?ெவா#, இைணI J6- 4v, ைவ
J, bH¢Z, v.J.எ~., எ).எI.4. ஆ9ய 
ெதா=0 >?ப7க] இய7-9)றன. 4 வைக
B.எ~.J. தரIப?O]ள:.

இத) ேப?ட[ 3050 mAh "ற) ெகாNட
தாக உ]ள:. த7க' ம6Y' 40வ# வNண7-
கX0 9ைட, 9)ற:.

இத) 32 v.J. மாட0 ேபாg) அ"க ப?ச
\ைல ¤. 15,999. 64 v.J. மாட0 ேபாg)
அ"க ப?ச \ைல ¤. 17,999. இைவ IXI
கா#? இைணய தளZ"0 \6பைன ெசkயIபO
9)றன. 4?S ேப7, 9ெரS? கா#? }ல'
வா7-ேவா8,- \ைலU0 ¤.1000 த]HபS
ெசkயIபO9ற:. பைழய ெமாைப0 ேபா)
கைள, ெகாOZ:, \ைலU0 ேமt' ¤.2,000 
த]HபS ெபறலா'.

ேமா>டாேராலா தC/ ஆQ>ரா]> ெமாைப*
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எ0.v. pYவனZ") Lக உய#aத ெதா=0 
>?பZ:ட) fSய “எ0.v. \.20” 

~மா#? ேபா) -RZ: F)b இ7- -RIbக] 
தரIப?டன. ெச)ற வார', இaத ~மா#? 
ேபா) இa"யா\0, அ"க ப?ச \ைல 
¤.54,999 என, -R,கIப?O \6பைன,- 
வa:]ள:.  

ஐேபா) 7 ம6Y' சா'ச7 ேகல,� 7 ஆ9ய 
ேபா)கH,-I ேபா?Sயாக இ: களZ"0 
இற,கIப?O]ள:. f-] ேபா)கH,- 
அOZதபSயாக, ஆN?ராk? நெக? 
ஆIபேர?S7 4~ட' ெகாNO]ள ேபா) 
ஆக இ: உ]ள:. இத) 4I ெச? Qualcomm 
MSM8996 Snapdragon 820. v.J.B. Adreno 
530. ரா' ெமம[ 4 v.J. ~ேடாேர� ெமம[  
இ8 மாட0கX0 32/64 v.J. ஆக உ]ள:. 
ைம,ேரா எ~.S. கா#? }ல' 256 v.J. 
ெமம[ ெபறலா'. 

2560 x 1440 J,ெஸ0 அட#Z"Bட) 
fSய 5.7 அ7-ல "ைர எA.S. -வாNட' 
S~JேளBட) தரIப?O]ள:.  வழ,கமான 
"ைர,- ேமலாக, 2.1 அ7-ல அள\0 
S~Jேள "ைர உ]ள:. இத) J,ெஸ0 
அட#Z" 160 x 1040 J,ெஸ0க]. 
"ைர,- ெகா[0லா 9ளா~ 4 பா:காIb 
தரIப?O]ள:. 

 J)bறமாக இரNO ேகமரா,க] தரIப?O, 
அைவ இைணa: ெசயலா6Yவ: இத) தgA 
4றIபா-'. இத) "ற) 16 ெமகா J,ெஸ0. 
இ)ெனா8 ேகமரா 8 எ'.J. "ற) ெகாNட:. 
J)bற, ேகமரா Laser Detection AF, Phase 
Detection AF (PDAF) and Contrast AF  என })Y 
வைக ேபாக~ "றVட) ெசய0பO9ற:. 

\Sேயா ப"\t' இaத ெதா=0 >?ப' 
ெசய0ப?O :0jயமான ப"hகைளZ 
த89ற:. F)bறமாக உ]ள ேகமரா 5 ெமகா 
J,ெஸ0 "ற) ெகாNட:. \Sேயா ப"\0 
ந�ன ெதா=0 >?பZ:ட) ஆSேயா ப"h 
9ைட,9ற:. 

இ"0 இரNO நாேனா 4'கைள 
இய,கலா'. இத) ப[மாண' 159.7 x 78.1 
x 7.6 L�. எைட 173 9ரா'. அtLgய' 
கவசZ:ட) அழகான வSவைமIJ0 உ]ள:.  
ெந?ெவா#, இைணIJ6- 4v எ0.S.இ., 
¢ய0 ேபN? ைவ J, bH¢Z, v.J.எ~., 
எ).எI.4., ைடI 4 B.எ~.J. ஆ9ய ெதா=0 
>?ப7க] இய7-9)றன. லh? ~�,க# 
ம6Y' 3.5 L� ஆSேயா ஜா, உ]ளன. 
ெந?ெவா#, இைணIJ6- அைனZ: ந�ன 
உய# ரக ெதா=0 >?ப7கH' இய7-9)றன. 
Fingerprint (J)bறமாக), accelerometer, gyro, 
proximity, compass, color spectrum ஆ9ய 
ெச)சா#க] தரIப?O]ளன. 

-U, சா#� 3 ெதா=0 >?பZ:ட) 
இய7-' jZ"ய' அய) ேப?ட[ ெவXேய 
எO,-' வைகU0 இைண,கIப?O]ள:. 
இத) "ற) 3200 mAh.

ைட?ட), J7, ம6Y' 40வ# 
வNண7கX0 இaத ~மா#? ேபா) 
9ைட,9ற:. இத) அ"க ப?ச \ைல ¤. 60,000 
என, -RIJடIப?S8aதாt', சaைதU0 
¤. 54,999,- \6பைன ெசkயIபO9ற:. 
¤. 18,000 ம"Ib]ள ெஹ?ெச? ஒ)Y 
இலவசமாகZ தரIபO9ற:. J)bற, கவ# 
ஒ)Y' ப[சாக, 9ைட,9ற:. "ைர,- ஆY 
மாத7க] வாரNS தரIபO9ற:.

எ*.^. _U`ய/ 
?மா#> ேபாa D 20
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நா2 பயFப 1PD2 க2# ;$ட' KLடPcF அ2-
ச4கைள அRQ c X#பD எ_வ ள] f- ?ய2 எFg 
அR ] gP cய உ4க@ க$ 1ைர பய i@ள ஒFg. 
அேதா1 jaகாமB, எ#பJ க2# ;$ட' சா'Qத 
ஹா'$ேவ', சா#$ேவ' தக வBகைள அR-ைக-
யாக# ெபag ைவPD- ெகா@வD எFg அழ கா-
க]2 ெதE வா க]2 lள-க#ப$டD mக அXைம, 
இFi2 Kல L?nF ஷா$ 1 கைள இைணP c X--
கலா2. எo c ய வ X-: எ4க@ நFR.

இ. Vமா ரேவ^, ேசல,.

x`ேடாL எ-L = ேளார' பயFபா1, l`ேடாL 
10 இய-கPcB நFறாக ேம2ப 1Pத#ப$ 1@ளD 
எFபD த4க@ க$ 1 ைரsB :R# S$ 1@ள lஷ-
ய4கைள# பJPத SFன' ெதWQD ெகா`ேடF. 
பல :R# = கைள எF வச c-காக# SFபaR எ-L =-
ேளா ரைர மாaR அைமPD- ெகா`ேடF. இ#ே பாD 
lைர வாக ைபBகைளP ேதJ# ெபற fJ ? றD. 

எ$. yதா ராம$, காைரUகா^.

x`ேடாL ைபB எ-L = ேளா ரWB ேமaெ கா@ள- 
.Jய மாaற4க@ :RPD தர#ப$ 1@ள J#L 
அXேக தர#ப$ 1@ள அைனPD பட4கb2, பJ--
:2ே பாD2 ெசயBப 1Pத#ப 12ே பாD2 நFறாக 
வ[ கா$ 1 ?Fறன. Kரம2 எ1PD, இQத பட4-
கைளP தQத வ X-: எF பாரா$ 1க@. நFR.

ஆ.. xஜயா xேனாR Vமா., K|}�.

�ைலயFL tேயா இQ c யாைவ- கல-? வX2 
ேவைளsB, அதF வ[ யாக ேபா-கமாF ேகா uைழQ-
c X#பD, ெமாைபB ேக2L உல?B பர ப ர# Sைன 
ஏaப 1P c T@ளD. உ4க@ க$ 1 ைரைய# பJPத 
SFனேர பலX2 இதைன lைள யாடP ெதாட4? 
உ@ளன'. ெந$ெவா'- நFறாக- ?ைட#பதாB, 
பல' இதa: அJ ைம யா? உ@ளன'.

எ:. �தா ரா�, K|}�.

�g ேகாJ அwசB கண- :க@ cX ட#ப12 வைர 
யாஹூ எFன ெசyD ெகா` J XQதD. இதF zD 
உ@ள ந2 S-ைகேய ேபாy l$டD. நாைள tெம s-
{-:2 இQத jைல ஏaப டாD எFபD எFன j|-
சய2? நாF அைன வX2 ந2 ெமsB அ-க ]`$-
கைள அJ-கJ மாaR- ெகா` J X-க ேவ`12. 
பைழய பc ] க b-: நகB எ1PD- ெகா@ள 
ேவ`12.

*.]ரதா( Vமா., K| ெந^ேவ�.

“வா$L அ# ெசy c கEB J- J-” எFR KUமா 
பா~sB தைல#= இXQதா{2, mக]2 பய i@ள 
தக வBகைளP தQ D@ �'க@. நா2 பJP D l$ேடா2 
எFg மaறவ' அR யாத வைகsB ெச$J4L 
அைம#பD :RPD ெதE வான J#L தX மாg 
ேக$1- ெகா@ ?ேறF.

ேக. எ^. ர�க நாத$, V,ப ேகாண,.

ஐேபாFக@ ம$ 1 மBல, அைனPD jg வன ேபாF-
க b-:2, அைவ தQ D@ள சா'ஜ'கேள பாD கா#-
பா னைவ. த'$ பா'$J jg வ ன4கEF சா'ஜ'க@ 
எF gேம ேபாைன- ெக1-:2 தFைம உைட ய-
ைவதாF. ஆ#S@ ேபாF lைல mக அcக2 எF-
பதாB, இQத வைகsB .1தB கவன2 ெகா@ள 
ேவ`12.

M. X| ேகச$, வா*(ப8*.

தா4க@ ேக@l பcB ப: csB வ4? 
ெந$ ேப4?4 :RPD தQ D@ள Sர ]ச' பc#= 
J#L mக]2 பய i@ள ஒFg. என-:2 எF 
வ4 ? s � XQD இQத அR l#= வQதD. உடF 
Sர ] சைர ெச- ெசyD ேம2ப 1Pc- ெகா`ேடF. 
ேம2ப 1Pதாத ேபாD, ெந$ ேப4?4 அ-க]`$ 
?ைட-கேவ இBைல எFபD :R# S டPத-கD. 
பc {-: நFR.

அ. ேட�ய^ சாXேவ^, �R _U V*.
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ேக@l: நாF யாஹூ மag2 .:@ tெமsB ஆ?-
ய வaRB இெமsB அ-க]`$ ைவP D@ேளF. ஜன-
வW fதB வாரPcB, இைணய இைண#= இBலாத, 
அBலD சW யாக- ?ைட-காத எF ?ரா மP ca:# 
ேபா?ேறF. என-: வX2 ெமsBக b-: ‘‘l1-
f ைறsB உ@ேளF. அ1Pத வார2 பcB அE--
?ேறF’’ எFற ெசy cையP தானாகP தX2 வச cைய 
யாஹூ கண-?B அைம-க ேவ`12. tெமsB 
தளPcB அைம#பD என-:P ெதWT2. யாஹூ 
தளPcB எ#பJ அைம#பD என வ[ கா$ட]2.

எ^. மேஹ:வ�, காைரUகா^.

ப"0: இைண யZ " ேலேய இத6கான ேதடைல 
ேம6ெ காN S 8aதா0, வ= 9ைடZ " 8, -ேம. 
vெமU0 அ,க hN?S0 அைமZத: ேபாலேவ 
யாஹூ தளZ "t' அைம,கலா'. இ8I JV', 
பSIப S யான வ= கைள, fY 9ேற).

ஏேதV' ஒ8 Jர hச# வ= யாக,  www.mail.
yahoo.com எ)ற தளZ"0 >ைழ யh'. உ7க H-
ைடய லா, இ) ப,க' கா?டIபO'. உ7க H-
ைடய ெமU0 ஐ.S. ம6Y' பா~ேவ#? தரh'. 
“Sign In” எ)ப"0 9X, ெசk " டh'.  உ7க-
H,- வa " 8,-' அைனZ: ெமU0க Hட), 
உ7க H ைடய இ)பா,~ கா?டIபO'. 
ேமலாக, வல: ப,க }ைலU0 உ]ள ச,கர 
ஐகாg0 9X, ெசk " டh'. இ7- 9ைட,-' 
�d \[ ெமV\0, “Settings” எ)ப"0 9X, 
ெசk " டh'. இIே பா: உ7க] இ) பா,~ 
இ8aத இடZ"0, ெச?S7~ ப,க' கா?டI-
பO'.  இaத ெச?S7~ டயலா, பா,�0, 
இட: bற மாக, பல ஆIஷ)~ கா?டIபO'. 
இவ6R0, “Vacation Response” அ0ல: “Holiday 
Response” எ)ப"0 9X, ெசk " டh'. 

இ7- Fதj0, �7க] \O F ைறU0 
ெச0ல \ 8,-' காலZ "6கான ேத" கைளZ 

ேத#aெத O,க ேவNO'. J)ன#, அaத நா?-
க H,-, கா?டIபட ேவN Sய \O Fைற, 
கால தக வ jைனZ ேத#aெத O,கலா'. �7க] 
எIே பா:' பா#,க ேவN Sய F, 9ய ேவைல 
இ8aதா0, ஓ# ஆN O,-, fட இaத காலZ-
"ைன ெச? ெசk " டலா'. “உ7க] அ�-
சைலI ெப6ேற). அI b ற மாகI பSZ:I 
பா#Z: ப"0 த8 9ேற)” எ)ற வைகU0 fட 
ெசk" அைம,கலா'.

ேக@l: l`ேடாL 10 KLட2 தaே பாD அ_வ ள-
வாக# பயFப 1Pத#ப ட lBைல எFg .g ? றா'-
கேள! உ`ைம யான jைல எFன? l`ேடாL 10 
இ#ப Jேய மைறQ D l 1மா?

த. மாய நாத$, ப� |8*.

ப"0: ைம,ே ராசாI? pY வ னZ") 
\Nேடா~ ப"I b கX0, \Nேடா~ 10 தா) 
இY". இaத 4~டZ "6 -Zதா) ெதாட#a: 
அIேட? வழ7கIப?O, ெகாNேட இ8,-
கIபO'. க'I |?ட# பய)பாO -RZ:Z 
ெதாட#a: ஆkh ேம6ெ காNO வ8'  NetMarket
Share எ)V' அைமIb, ெச)ற மாத' ஓ# 
அR,ைக Uைன, ஆIப ேர?S7 4~ட' -RZ: 
ெவX U?ட:. உலக அள\0 இய7-' 
க'I |?ட#க], ேலIடாI க'I |?ட#
க] ஆ9 ய வ6R0 இய7-' ஆIப ேர?S7 4~
 ட7கX0, \Nேடா~ 91% ப7 9ைன, ெகாN
 O]ள:. ஆIJ] ேம, 4~ட' 7% க'I 
|?ட#கX0 ம? Oேம காணIப O 9 ற:. 
அைனZ: jன,~ ப"I b கH' இய7-' 
க'I |?ட#கX) எN _,ைக 2% ம? Oேம.

\Nேடா~ ஆIப ேர?S7 4~டZ") 
ெவuேவY ப"I b கX0, இ)ைற,-' அ"க 
அள\0 பய)ப OZதIப O வ:, \Nேடா~ 

–டாUட. ெப. ச\Kர ேபா: –ேகIx- – பK^
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7 தா). ெமாZத ெப#சன0 க'I |?ட#கX0, 
இaத இய,க Fைறைம 48% க'I |?ட#-
கைள இய, - 9 ற:. \Nேடா~ 10 4~ட' 
23% ,-' ச6ேற அ" க மான க'I |?ட#கX0 
உ]ள:. ைம,ே ராசாI? pY வ னZதா0, எ0லா 
வ= க Xt' ைக \டIப?ட, \Nேடா~ 
எ,~J, இ)V' 8.44% க'I |?ட#கX0 
உ]ள:. கடaத })Y ஆN O க ளாக, ைம,-
ேராசாI? இaத 4~ட' -RZ: எaத கவ னF' 
ெசtZத \0ைல எ)ப: இ7- -RI J டZத,-
க:. \Nேடா~ 8.1 4~ட', 8% க'I |?-
ட#க Xt', \Nேடா~ 8 4~ட' 2% க'I-
|?ட#க Xt' இய7 - 9)றன. \Nேடா~ 
\~டா 1% க'I |?ட#கX0 காணIப O 9 ற:. 

\Nேடா~ 10 பய)ப OZ :ேவா# எN-
_,ைக pAச ய மாக அ" க மா-'. இத) ெசய0-
பா?S0, இ: வைர ெப87 -ைற என இ:-
வைர யா8' ெசா0ல \0ைல. க'I |?ட# 
ஹா#?ேவ# ேம'ப OZத FS யா த தாt', 
தா7க] வS வ ைமZத சாI?ேவ# அI X ேக-
ஷ)க], \Nேடா~ 7 4~டZ"0 ம? Oேம 
4றIபாக இய7க FSB' எ)ப தாt' ம?-
Oேம, \Nேடா~ 7 இ)ைற,-' அ"க க'I-
|?ட#கX0 காணIப O 9 ற:. இaத pைல 
pAசய' மாY'.  எனேவ, \Nேடா~ 10 
ெசய0பாO, அத) ெதாட8' த)ைம -RZ: 
உ7க H,- எaதA சaேத கF' ேவNடா'.

ேக@l: நாF l`ேடாL 10 பயFப 1Pc வX-
?ேறF. �$JB உ@ள க2# ;$டைர எF தQ-
ைதT2 பயFப 1P D ?றா'. அவ' வயD 86. அவ', 
l`ேடாL 7 ேபால, l`ேடாL 10 KLடPcF 
இFட'ேபL அைம-க fJ Tமா எFg ேக$ ?றா'. 
இதaகாக, “l`ேடாL ?ளாK- ெஷB” எFg 
ஒX =ேரா ?ரா2 இX#ப தாக- ேக@l# ப$ேடF. 
ஆனாB, l`ேடாL LேடாWB இD ?ைட-க-
lBைல. இD எ4: ?ைட-:2 என- .ற fJ-
Tமா? இதைன# பயFப 1Pத லாமா?

எ:. ம�ய அ� )த,, நாக.ே காx^.
ப"0: “9ளா4, ெஷ0” (Classic Shell) எ)-

ப: இல வ ச மாகZ தர \ ற,க' ெசkய, fSய 
ஒ8 bேரா 9ரா' தா). F)b ைம,ே ராசாI? 
pY வ னZ") \Nேடா~ ~ேடா[0 இ: தரI-
ப?ட:. த6ே பா: இ0ைல. ஆனா0, இதைனZ 
தயா [Z: வழ7-' pY வ னZ") இைணய 
தளZ"0 இ: 9ைட, 9 ற:. அaத தள Fக வ[: 
www.classicshell.net.

\Nேடா~ இய,கZ") ~டா#? ெமV, 
\Nேடா~ 10 இய,கZ"0 F{ ைம யாக 
மா6றIப? S 8Iப: உNைமதா). இத6- 
Faைதய \Nேடா~ ப"Ib, -RIபாக 
\Nேடா~ 7 4~டZ"0 உ]ள: ேபால 
ேவN O மாU), இaத bேரா 9 ரா LைனI பய)-
ப OZதலா'. இதைனZ ேதSA ெச0ைகU0, 
ேவY 4ல தள7கX0 இaத bேரா 9ரா' 

இ8,-'. ஆனா0, இதைனZ தர \ ற,க' ெசk-
ைகU0, ேவNடZத காத 4ல bேரா 9 ரா'கH' 
இைணaேத க'I |?ட[0 இட' ெபY'. இ: 
க'I |?ட[) பா: காI J6- உகaத: அ0ல. 
இதைனZ தயா [Z: வழ7-' pY வ னZ") 
www.classicshell.net தளZ " ேலேய, F)b, இaத 
தள' })Y மாத7க] ேஹ,க#களா0 தா,கI-
ப?O இ8aத தாக, அR \Ib ெவX யா ன:. அI-
ப SIப?ட cd p ைலU0, இaத bேரா 9ரா' 
பய)பாO ேதைவயா? அIப SB' ேதைவ 
எ)Y \8' Jனா0, இaத தளZ"0 அS,கS 
ேக?கIபO' ேக] \ கH' ப"0கH' (FAQ) 
ப- "ைய F{ ைம யாகI பSZ : \?OI J) 
FSh ெசk " டh'.

இaத bேரா 9ரா' த8' பய) ேபாலேவ த8 வ-
த6-, இைண யZ"0 Start10 ம6Y' Start Menu 8 
எனI bேரா 9 ரா'க] உ]ளன. அைவ -RZ:' 
ந)- அRa: ெகாNO அவ6ைற அP கலா'. 

ேக@l: Kல மாத4க b-: fF= க$டண2 
ெச{Pc, l`ேடாL 7 �XQD, l`ேடாL 10 
KLடP ca: மாR- ெகா`ேடF. மாRய SFன' 
?ைடPத ெடL-டா#SB, ஏaக னேவ இXQத 
Kல =ேரா ? ரா2க b-கான ஐகாFகைள- காண-
lBைல. இவaைற எ#பJ z`12 இcB உX-
வா- : வ ெதFg2 ெதW ய lBைல. :R#பாக, 
நாF அJ-கJ பயFப 1PD2 ேவ'$, எ-ெஸB 
ேபாFற =ேரா ? ரா2க b-கான ஐகாFக@ இBைல. 
இவaைற எ#பJ உX வா-? அைமPD# பயFப-
1P D வD எFப தa: J#L தர]2.

எ$. ஜனா.Rத�, ம7 லா > _ைற.
ப"0: �7க] எIப Sேயா, 4ல ஐகா)கைள 

மைறZ : \? #க]. ஆIப ேர?S7 4~ட' 
ேம'ப OZ : த jனா0, ஏ6க னேவ இ8aத 
ஐகா)க] pAசய' மைறa " 8,கா:. அவ6ைற 
மY ப SB' காண, ெட~,டாIJ0 காj யாக 
உ]ள இடZ"0, மhஸா0 ைர? 9X, ெசk-
" டh'. 9ைட,-' ெமV\0, “View” எ)-
பைதZ ேத#aெத O7க]. இIே பா: 9ைட,-' 
ெமV\0, “Show desktop icons” எ)ப"0 S, 
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அைட யாள' ஏ6ப OZதIப? O]ளதா என 
உY" ெசk " டh'. இIே பா: அைனZ: 
ஐகா)கH' கா?4 அX,-'.  

�7க] ஒ) Y,- ேம6ப?ட மாg?ட#க] 
பய)ப OZ : வ தாக இ8aதா0, அைவ எaத 
மாg?ட[) "ைர, கா? 4U) ஓர மாக மைறa-
" 8,-'. அa p ைலU0, ேமேல ெசா)ன பS 
ெசய0ப?O, இY " யாக, கா?டIபO' ப? S-
யj0,“View” எ)ப த6-I J)ன# “Auto arrange 
icons” எ)ப தைனZ ேத#aெத O,கh'.

இaத ஐகா)க] அைனZ:' “.ico” எ)ற 
J) ஒ? Oட) FSB' ைப0க ளா-'. இaத 
J)ெ னா?S0 FSB' ைப0க] அைனZ-
ைதB' ேதS, கN O J S,க, கா#ட னா\) 
ேதட0 க?டZ"0 ேக]\ எ{Iபh'. இI-
ேபா: 9ைட,-' ைப0க] ப? S யைலI பா#,-
கh'. அ"0 �7க] ேதO' ஐகா)கX) 
ெபய#க] இ8aதா0, அவ6ைற அIப Sேய, 
மh~ க#சரா0 JSZ:, இ{Z:A ெச)Y, 
ெட~,டாIJ0 \டh'. �7க ளா கh' bேரா-
9ரா' ஒ)R) ஐகாைன அைம,கலா'. ஐகா) 
அைம,கIபட ேவN Sய bேரா 9ரா' இ8,-' 
ேபா0ட 8,-A ெச0லh'. அத) அI X ேகஷ) 
ைப0 �: ைர? 9X, ெசk " டh'. 9ைட,-' 
ெமV\0, “Create shortcut” எ)ப"0 9X, ெசk-
" டh'. J)ன# உ8 வா-' ஷா#? க? �: 
க#சைர ைவZ: இ{Z:A ெச)Y ேதைவ யான 
இடZ"0 அைமZ:, ெகா]ளh'.

ேக@l: l`ேடாL Jப`ட' ெசய� �Fg 
l`ேடாL இய-க fைற ைம கEB எ#பJ தர#ப$-
டD, அதF இFைறய jைல எFன எFற க$ 1ைர 
தQ �'க@. ஆனாB, l`ேடாL 10 இய-கPcB, 
l`ேடாL Jப`டைர எ#பJ வJ வ ைம#பD எFg 
lW வாகP தர lBைல. ைவரL மag2 மாBேவ' 
=ேரா ? ரா2கைளP த1#பcB, இD Kற#பாக| 
ெசயBப12 எFபதாB, இதைன எ#பJ அைம#-
பD எFg lW வாக# பcB தர]2.

ஆ.. y� வா சக,, K| ம�கல,.

ப"0: �7க] -RI JO' க? O-
ைரU0, இதைன இய, - வ: -RZ: 
SI~ தரIப?ட:. �7க] ேக?O, 
ெகாN O]ளதா0, அதைன எI-
பS வS வ ைமIப: என \[ வாக, 
-RI bக] த8 9ேற). \Nேடா~ 
100 உ]ள \Nேடா~ SபN-
ட[0, ைம,ே ராசாI? b"ய 
ெதா=0 >?ப7க ைளB', 4றIb 
வச " க ைளB' தa :]ள:. \Nேடா~ 
SபNட# ெசய jU) ெச?S7~ 
ப,க', \Nேடா~ 10 இய,கZ") 
ெச?S7~ ப,கZ "6- மா6-
றIப? O]ள:.  அத னா ேலேய 
பல 8,- இதைன வS வ ைமI-

ப"0 4,க0கைள எ"# ெகா] 9)றன#.
\Nேடா~ இய,கZ"0, கN?ேரா0 

ேபனj0 இதைனI ெபறலா'. \Nேடா~ � 
+ எ,~ �கைள அ{Z "னா0, "ைரU0 இட: 
bற' ஒ8 ெமV 9ைட,-'. அ"0 கN?ேரா0 
ேபன0 ேத#aெத OZ:, 9ைட,-' ப,கZ"0, 
Windows Defender எ)Y இ8Iப"0 9X, ெசk-
" டh'. உட) \Nேடா~ SபNட# ப,க' 
9ைட,-'. உ7க] க'I |?ட# பா: காIJ0 
உ]ள தாக, கா?டIபO'. இ7- Settings எ)-

ப"0 9X, ெசkதா0, \Nேடா~ 
SபNடைர வS வ ைம,கZ ேதைவ-
யான ஆIஷ)க] தரIபO'. 
இைவ, Real Time Protection, Cloud 
based Protection, Exclusions, Enhanced 

Notifications ம6Y' Windows Defender 
Offline ஆ9 யைவ ஆ-'. இைவ 
அைனZைதB' இய,9 ைவ,கலா'. 
இY " யாக, உ7க] க'I |?ட[0 
இய7-' \Nேடா~ SபNட[) 

ப0ேவY ெசய j கX) ப"Ib 
எNக] 9ைட,-'. 

\Nேடா~ 100 உ]ள, 
\Nேடா~ SபNட#, அைனZ: 
மா0ேவ# ம6Y' ைவர~கைளZ 
தOIப"0 LகA 4றIபாக இய7-

- வதா0, ேவY எaத த#? பா#?S 
ஆN?S ைவர~ bேரா 9ரா' இ0லாம0, 

இதைன, ெகாNேட, க'I |?-
ட 8,- F{ ைம யான பா: காI-
JைனI ெபறலா'.ேகED–ப,*


