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எங்�ம் நீக்கமற நிைறந்��க்�ம் இைணயத்ைத எப்ப� பா�காப்பாக
பயன்ப�த்த ேவண்�ம் எனக் ��ம், காம்ேகர ்ேக.�வேனஸ்வரி: கடந்த
1990களில், கம்ப்�டட்ர ்ெதா�ல்�டப்ம் ெமல்ல அ� எ�த்� ைவத்த�. 1996க்�
�ற� இன்டரெ்நட,் கம்ப்�டட்�டன் இைணய ஆரம்�த்�, இைணய
ெப�ெவளிைய ஆக்�ர�த்� ெகாண்�, '�ரச்�்வல்' உலகத்ைத உ�வாக்�,
அழ� பாரத்்� வ��ற�.தகவல்கைள எ�த்� வ��ல், ஒ� வ��ல், ஒ� -
ஒளி வ��ல் ெப�வதற்� உத�வதற்� ஏராளமான 'சாப்டே்வர'் க�ம்,
ெசய�க�ம், '�ல்'க�ம் ெகாட�்க் �டக்�ன்றன. அவற்�ல் இ�ந்�
சரியானைத ேதர�் ெசய்ய ெதரிந்� ைவத்��க்க ேவண்�ய�, நம்
ஒவ்ெவா�வரின் கடைம.இப்ப�, மனிதரக்ள் �ரச்�்வல் உல�ல்
தனித்�வத்�டன் இயங்�வதற்� ஏராளமான வாய்ப்�கள் எங்�ம் ெகாட�்க்
�டக்�ன்றன. அைத பயன்ப�த்�ம் �ட�்மத்ைத அ�ய ேவண்�ய�
மட�்ேம நாம் எ�க்�ம் �யற்�யா�ம். அந்த �ட�்மத்ைத அ�ந்�
ெகாண்டால், �ட�்ல் இ�ந்தப� ஜமாய்க்கலாம்.நாம் வா�ம் இந்த
உலகத்ைத ேபாலேவ, இைணயத்�ல் உலா வ�ம் மற்ெறா� உலகேம
�ரச்�்வல். இ�ல் நாம் ஒவ்ெவா�வ�ம் பயணப்பட�ம், அந்த பயணம்
இனிைமயானதாக�ம், பா�காப்பானதாக�ம் அைமயப்ெபற, �ல
பா�காப்� நடவ�க்ைககைள ேமற்ெகாண்டால் ேபா�ம்; உல்லாசமாக உலா
வரலாம்.��ப்பாக, நாம் பயன்ப�த்�ம் 'ேலப்டாப் மற்�ம் ஸ்மாரட்்
ேபான்'கள் ைவரஸ் பா�க்காமல் இ�க்க, 'ஆன்� ைவரஸ் சாப்டே்வர'் வாங்�,
'இன்ஸ்டால்' ெசய்� ெகாள்ளலாம்.

 

அ�த்�, ச�க வைலதளங்களில் �ைகப்படங்கள் மற்�ம் நம்ைம பற்��ம்,
நம் ��ம்பத்ைத பற்��மான 'பரச்னல்' தகவல்கைள ெவளிப்ப�த்�வ�ல்,
கவனமாக இ�க்க ேவண்�ம்.உங்கள் �றந்த ேத�, ெதாைலேப� எண்
இவற்ைற எல்லாம் 'பப்ளிக் ெசட�்ங்'�ல் ெவளிப்ப�த்தாமல், 'ஒன்� �'
ெசட�்ங்�ல் ெபா�த்�க் ெகாள்�ங்கள்.அ�ேபால, '�ங்�ள் ேசலஞ்ச,் ட�ள்
ேசலஞ்ச'் என்ப� ேபான்ற ெபா�வான 'டெ்ரண்�ங்'�களில் பங்ேகற்பைத
த�ரக்்க�ம். இந்த 'ேஹஷ் ேடக்'�கைள பயன்ப�த்� உங்கள் ��ம்ப
�ைகப்படங்கைள ப�ரவ்� �க ஆபத்தான�.�ன்ெபல்லாம் ெபா�
இடங்களில், 'சத்தமாக ேபசா�ரக்ள்' என, நம் �ட�் ெபரியவரக்ள் அ��ைர
ெசால்� வ�நடத்�னர.்
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என்ப�ல் கவனமாக இ�ந்தால், இைணயெவளி பயணம் பா�காப்பாக,
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