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அைன5ைத7 , அ!ப9ேய <ல $ைர?க
AB ேபா'டCகAB ேச? ெசFG அைம5G
IJKேறா . இ+!OP இைவ .!ைபயா
கேவ அைமKQறன. ெதாடCO'லாத ேபா'டC
கA' ைப'கைள அவசர5ST. ைவ5GI$J,
OQனC மாTற மற-Kேறா . ஒேர ைபVQ <ல
நக'கைள ேவW ேபா'டCகA' ைவ5 GI$J
அதைன7 மற-Kேறா . இதனா', நா ஒXY
காக அைம!ேபா என இல-. ைவ-க!ப$ட
ஹாC$ 9\-, ஒ+ .!ைப- KடYகாக! ேபாF-

IJKறG. இதைன எ!ப9 10 _`ட5S' ச&
ெசFG a5த!பJ5த b97 . <ல வc கைள
இY. காணலா .

டாMெமO6 ேபாPடQP
ைபP R7டS உT வாVMதP

bQe ைம டா.ெமf$\ எQW , தT
ேபாG டா.ெமf$\ எQW , Ifேடா\
ேபா'டைர உ+வா-K, மாறா _ைலg', நா  
உ+வா-. ைப'க2 ேச`-க!பJ  இட-
மாக அைமhGIJKறG. நா$க2 ெச'லi
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ெச'ல, இhத ேபா'டC, எhதIத வைரயைற
இ'லாம', ெமா5தமாக ைப' ேச`-. 
இடமாக மாjIJKறG. இதைனi ச& ெசF
Sட bதV' ைப'கAQ வைக அ'லG
ெபா+k-ேகTப,ேபா'டCகைள உ+வா-க
ேவfJ . ெசாhத ைப'க2, அBவலக ச 
பhத!ப$டG, .ழhைதக2 ெதாடC e2ளைவ,
க'I மTW  ெபாG வான ெபா+kைடயைவ
என இவTைற! O&5G ேபா'டCகைள அைம-
கலா . இவTைற உ+ வா-Kய OQனC, ைப'-
கைள அதQ ெதாடC eைடய ேபா'டCகA'
ைவ-கm . இhத ேபா'டCகA' ைவ-க
b9யாதப9, தகவ'க2 ெகாfட ைப'க2
இQP இ+-.மாgQ, அவTjTகான eSய
ேபா'டCகைள உ+வா-K! பயQபJ5தm .
இ!ேபாG உYக2 டா.ெமf$\ ேபா'டC 
நQறாகi a5த ெசFய!ப$ 9+!பதைன
உணCnCக2.

டWOேலா67 ேபாPடைர காY ெசZதP

நா இைணய5S' இ+hG தரIற-க 
ெசFSJ ைப'க2 Downloads எQற ேபா'
ட&' ேச? ெசFய!பJ . இவTைற இைண
ய5S' இ+hG ெபW _ைல gேலேய, அதQ
தQைம-ேகTற ேபா'ட&' அைம-கலா .
ஆனா', <லC, டmfேலா$\ ேபா'ட &
ேலேய இற-K ேச? ெசFGIJவாCக2.
இG எ!ேபாG தTகாVக ேபா'டராக5தாQ
இ+-க ேவfJ . டmfேலா$\ ேபா'
ட&' ெவ. நா$க2 ைப' தYக-pடாG. இhத
ேபா'ட&' உ2ள அைன5G ைப'கைள7 ,
ேமேல pjயப9 தயா&-க!ப$ட ேபா'டC
கA' ஒG-.வG, நம-. ந ைப'க2 இ+-
.`ட .j5த ெதAவான பாCைவைய-
ெகாJ-. .

ெட7Vடா0[ைன\ ]^த0ப=^_க
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ெ ட \ - ட ா ! ,
ஒ+ ஒXYகTற

ேமைஜgQ ேம'eறமாக5தாQ இ+-. .
ேமB , இG உYக2 ேநர5ைத nணா-K,
ைப'கைள5 ேதJைகg' ெப+ பா லான
ேநர5S' மன அX5த5Sைன! ெகாJ-. .
எனேவ, .j! O$ட ஒ+ நாA', ெட\-டா! 
ேமலாக இ+-. அைன5ைத7 , ேவW ஒ+
$ைரI' உ2ள ேபா'டCக k-., வைக!ப9
ெகாfJ அைம5GI$J, bXைமயான a5
தமான ஒ+ ேதாTற5ைத ெட\-டா!OT.
வழYக ேவfJ . ெட\-டா!O' ைப'கைள
ைவ!பG ஆப5தானG pட. க !#$டC
ஏேதP ஒ+ காரண5STகாக ெர\ேடாC ெசF
ய!ப$டா', ெட\-டா!O' உ2ள ைப'க2 
S+ பm Kைட-காG. எனேவ, அ9-க9, 
ெட\-டா!O' உ2ள ைப'கைள அதனதQ
இட5ST. மாTற ேவfJ .

நகP ைபPகைள bVMக
பல ைப'கk-. நா நக'கைள உ+வா-K, 

ெவ?ேவW ேபா'டCகA' ேச? ெசFGIJ
Kேறா . ஒ+ <லC, அேத ேபா'ட&', அேத
ெபய&' 1,2, என எfகைள ைப'கAQ ெபயC-
கkடQ இைண5G ேச? ெசFG ைவ!பாCக2.
இG ெப+ பாB பட மTW Sைர!பட
பாட', n9ேயா ைப'கA' நைடெபW .
இ5தைகய நக'கைள- கfட jய பல eேராK
ரா க2 இலவசமாக இைணய5S' Kைட-KQ
றன. அவTj' ஒQைற! பயQபJ5S, நக'க2
அைன5ைத7 u-க ேவfJ . இhத eேரா K
ரா`ைன அ9-க9 பயQபJ5S, ைப' நக'
கைள அc-க ேவfJ . bX $ைரIைன7 
ஒ+ bயT<g' ேமTெகா2ளாம', படYக2 
மTW n9ேயா ைப'க2 இ+-.  $ைர?-
கA' இhத ெசய'பா$9ைன ேமTெ காfJ,
OQனC, மTற $ைர?கA' ேமTெகா2ளலா .

இG ேபாQற bயT<கைள ேமT
ெகாfடா', உYக2 ஹாC$ $ைர?, ேதைவ
யTற ைப'களா', தQ ெசய'பா$ 9ைன
மhத! பJ5S- ெகா2ளாG. bதV' சTW 
அSக ேநர எJ5G- ெகா2k bயT<யாக
இG இ+hதாB , ேபாக! ேபாக, ப5G _`-
டYகA' b97 ேவைலயாக மாjIJ .

நம-. _ மSயாக
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உ2ளன எQ
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Qற ப5G ஆfJகk-. bQனா',
ஆட பர வசS எQW க+த!ப$ட

Oரா$ேபf$ இைணய இைண!e, `க ேவக
மாக இhSயாI' பரI வ+KறG. ம-க2
இதைன5 தYகAQ அ9!பைட5 ேதைவ
கA' ஒQறாக எfண5 ெதாடYKI$டனC.
ெமாைப' \மாC$ ேபாQ வcயாக இG `க
ேவகமாக!பரIவ+வதாB ,அைன5Gேதைவ
கk-. ம-க2 இைணய5ைத! பயQபJ5த5
ெதாடYK I$டதாB , 9v$ட' ெபா+
ளாதார எQற வைகg' இQடCெந$ வc
வC5தக .j5G பலமான <hதைன இ!
ேபாG நா$9' உ+வாK வ+KறG. அதைனi
wரைம5G ந'ல bைறg' வளரi ெசFSட
ேவfJ எQற எfணb அைனவ&டb 
ெப+K வ+KறG.

இQைறய _ைலg', இhSயாI'
இைணய! பயQபJ5Gேவா&Q எfx-ைக
24.3 ேகா9யாக உ2ளG. ெதாடChG நா2
ேதாW இG அSக&5G வ+KறG. இhத எf

x-ைக உலK' இரfடா வG ெப&ய எf
x-ைகயா. . wனா இhத வைகg' bத'
இட5ைத7 , அெம&-கா {Qறா வG இட5 S
ைன7 ெபTW2ளன.

ப5G ேகா9 ேப+-. ேம' இh SயாI'
சhதாதாரCகைள- ெகாfJ2ள, உலKQ `க! 
ெப&ய ச{க இைணய தள ேப\e-, தQ 
தள5Sைன இh SயாI', 8.4 ேகா9! ேப+-.
ேம', ெமாைப' ேபாQ வc பயQபJ5S வ+-
வதாக- pj72ளG. இG, இைணய இைண!
OT. ெமாைப' ேபாைனேய தYகAQ bத' 
ேதCவாக-க+G  ஒ+ eSய சb தாய  உ+-
வாK வ+வைத- கா$JKறG.

இhSயாIQ ெபா+ளாதார உயChG வ+
KறG. ம-கkைடய வ+மான அSக&5G
வ+KறG. ெமாைப' ேபாQகAQ, .j!பாக
\மாC$ ேபாQகAQ Iைல .ைறhG வ+ K
றG. இhSய ெமாைப' ேபாQ தயா&!e _W
வனYக2, }.5,000 எQற Iைலைய ஒ$9ய
\மாC$ ேபாQகைள இhSய சhைதg' அj

வ!"தக வா'() த*+

24.3 ேகா$ இ&'ய இைணய பயனாள/க0
ெச
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bக!பJ5S வ+KQ
றனC. இhத வைக
gB வcgB ,
இைவ இhSய
ெமாைப' சhைதg'
59 சதnத இட5ைத!
O95G2ளன. பாGகா!-
பான .9uC ெபWவG
ெப+ சவாலாக- க+-
த!பJ KராமYகA'
pட, இ!ேபாG \மாC$
ேபாQக2 ITபைனயாK
வ+KQறன.

கடhத கால5S', அS
ேவக இQடCெந$ இைண!e
அைன5G இடYகAB 
Kைட-காம' இ+hG வhதG. 
அSக Iைல-. ITபைன 
ெசFய!ப$ட க !#$
டCகk , இைணய 
இைண!Oைன எ$டா-
க�யாகேவ ைவ5S+h
தன. ேமB  ம-கk , தக-
வ'கைள7 ெசFSகைள7 
ெத&hG ெகா2ள ெசFS5 தா2
கk-. , ெதாைல-கா$< ேசன'க
k-. bQP&ைம ெகாJ5G வhதனC.

ஆனா', அSேவக ெமாைப' ேட$டா அj
bகமான OQனC, இh_ைல மாj வ+KறG.
இhSய இைணய ேசைவ, அதQ ெபா+ ளாதார
_ைலைய உயC5S வ+KறG. 2012' ெபாG
வளCi< 1.6 சதnதமாக இ+hதG. இG 3.3
சதnதமாக வ+ 2015' இ+-. எQW எSC
பாC-க!பJKறG.

இhSய இைணய5S' பரவலாக ஆYKல
ெமாc பயQப J5த!பJவதா', பQனா$J
_WவனYக2, `க எAதாக இைணய {ல 
தYகைள _ைல _W5S- ெகா2ள b9KறG.
இதனா', பயனாளCகk-. தYகk-.5
ேதைவயானைத5 ேதChெதJ-க அSகமான
ஆ!ஷQக2 Kைட-KQறன.

ெதாc' �$ப5Sைன வழYக, அெம &-க 
<VகாQ ப2ள5தா-Kைன உயC5Sய இhSய
ெபாjயாளCகk தTேபாG இhSயாIT.
S+ O, தYக2 Sறைன இhSய இைணயi
சhைத-. அA5G வ+KQறனC. ேவகமாக
வளChG வ+ இைணய வC5தகi சhைதg'
இவCகAQ பY. உயChG வ+KறG.

ெபா+$கைள வாYKட, இhSய �கCேவாC 
தTேபாG ேபாQ வcயாக இைணய5ைத நாJ
வதா', அவCக2 ேதChெதJ5G வாYKட அSக
ெபா+$க2 Kைட-KQறன. இhSயாI',
�கCேவாC ேமTெகா2k பயணYக2, க'I, 
<'லைர வC5தக மTW ேவளாfைம ஆK
யைவ இைணய5தா' bTjB eSய ப&மா

ண5ைத அைடhG வ+KQறன.

ஒ+ கால5S' வ&ைசg' _QW,
அதTெகன அைர நா2 ஒG-K 
$ெரgQ மTW ப\ பயண5ST
கான பயணi w$9ைன வாYக
ேவf9யS+hதG. இ!ேபாG
ஒ+ <ல _`டYகA' இhத 
w$9ைன வாYKடலா . வாY
Kயைத ர5G ெசFG பண5
ைத7 ெபறலா . இh Sய
ரg'ேவgQ இhத வC5தக
இைணய தள  தாQ, இh Sய
வC5தக5S' அSக ேமT
ெகா2k bத'இடதளமாக
இயY.KறG.

ே வ க
ம ா க

வ ள Ch G
வ+ இhத 

இைணயi சh
ைதgQ ெபா+ளா

தார bQேனTற5 Sைன
உணChG ெகாfட ெவA

நா$J _WவனYக2 பல, இhS
யாI' தYக2 இைணயi சhைதைய உ+-
வா-K வழYK வ+KQறன. உலக அளI' 
இhத வைகg' bத' இட5S' இயY.  
அேமஸாQ _Wவன , இhSயாITெகன
த�5 தள5 Sைன5 ெதாடYK, `க நQறாக 
ம-கAட ந O-ைகைய! ெபTW வ+ K
றG. இரfடா வG இட5S' இ--ேப _Wவன , 
\நா! �' _Wவன5S' bத�J ெசFG
இயYK வ+KறG.

9v$ட' வc வC5தக5S', இhSயா eSய
வளமான ெவAைய- ெகாfJ2ளG. ம5 Sய
_ைலg' வாX இh Sய ம-கk , ைகg'
\மாC$ ேபாPடP , வYKg' காaடP  
ெபா+$கைள வாYக பழK- ெகாfJ2ளனC.  
இhத இரfJ இைணhS+!பதா' eSய 
ெபா+ளாதார மாTற5 Sைன இைவ ஏTபJ5
G என எSCபாC-கலா .

!
ா!
வG
க+
A'
ாC$
யாK

அS
ைண!e
கAB 
வhதG.

Tபைன
#$

ணய
ா-
+h
 , தக
Sகைள7 
சFS5 தா2
கா$< ேசன'க
ெகாJ5G வhதனC.

ண5ைத அைடhG வ+KQறன.

ஒ+ கால5S' வ&ைசg' _
அதTெகன அைர நா2 ஒ
$ெரgQ மTW ப\ பயண
கான பயணi w$9ைன வ
ேவf9யS+hதG. இ!ே
ஒ+ <ல _`டYகA'
w$9ைன வாYKடலா .
Kயைத ர5G ெசFG ப
ைத7 ெபறலா . இ
ரg'ேவgQ இhத வ
இைணய தள தாQ, இ
வC5தக5S' அSக 
ெகா2k bத'இடதள
இயY.KறG.

ே
ம

வ ள C
வ+ 

இைணயi
ைதgQ ெபா

தார bQேனTற5S
உணChG ெகாfட ெ

நா$J _WவனYக2 பல,

ெதRK" ெகாDS'கD
Mother Board: (மத# ேபா#')ெப#சன- க/0
2'ட4- இ678/ எல7'ரா<7 ச#72'
ேபா#'. இத> ?ல/ தா> க/02'ட4>
அைனBC பாகDகE/ (மா<'ட#, G ேபா#',
மHI, J4Kட# ேபா>றைவ) இைண7க0
ப'O ெசய-பOBத0ப OQ>றன. ஒ>S7
ெகா>S இைணTC ெசய-பOQ>றன.
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இQைறய நட!O', பல _WவனYக2
அவTjQ a+-.i ெசாTக ளாேலேய (acronyms)
ஆYKல ெமாcg' அைழ-க!ப JKQறன.
ஏQ, பல ெபா+$க2, பல க+5G+-க2, பல
இடYகk a+-.i ெசாTக ளாேலேய a$9- 
கா$ட!பJKQறன. ெபாGவாக! பயQபJ5
த!பJ a+-.i ெசாTக2 ந அைனவ+-. 
ெத&hதைவயாகேவ இ+-KQறன. ஆனா', 
இவTjQ எfx-ைக `கm .ைறm. நா 
�'கைள! ப9-ைகgB , இைணய5S'
<ல க$Jைரகைள! ப9-ைகgB பல Iஷ
யYகைள அவTjQ a+-.i ெசாTகளாேலேய
ெத&hG ெகா2Kேறா . அவTjQ I&வா-க 
என அhத �'கA' தர!பJவS'ைல. வாச
கCகk-.5 ெத&7 என அவTைற எXS
யவCக2 I$JIJKறாCக2. அ'லG I&
வா-க ெத&hG எQன ஆக! ேபாKறG.
Iஷய ெத&hதா' ேபாG எQW  I$ J
IJKறாCக2. அ!ப9 ஒQைற நா சhS-. 
ேபாG, அவTjQ I&வா-க5Sைன அjhG 
ெகா2ள உதm வைகg' இைணய தள 
ஒQW அைம-க!ப$J2ளG. இதQ ெபயC All
acronyms. இG Kைட-. bகவ& http://www.
allacronyms.com/.

இhத தள5S' ெசQறmடQ இS'
Kைட-. a+-.i ெசாTகAQ எfx--
ைக7 அவTjQ I&வா-கb தாQ. 28
ல$ச5G 84 ஆgர a+-.i ெசாTக2, ஏற5
தாழ 2,000 தைல!eகA' தர!ப$J2ளன.
இதைன! பாC5தmடேனேய, அதைன e-மாC-
ெசFSJ ஆவ' ஏTபJ .

இதQ தைல!O' நா ேத9! ெபWவதT
கான ேதட' க$ட தர!பJKறG. இடG
ப-க , Topics, Popular, Random, and Suggest
என நாQ. தைல! eகA' நா இவTைற!
ெபற வc வ.-க!ப$J2ளG. இைவ ேபாக,

அQைறய Sன5S' அSக  ேதட!ப$டG 
என ஐhG a+-.i ெசாTக2 தர!பJKQறன.
இைவ ஒ?ெவாQjQ �ழாக அகர வ&ைசg'
ேத9 அj7 வcகk Kைட-KQறன. 
இQP பல வசSக2 ந ேதடைல எA-
ைமயாகm Iைரவாகm அைம-KQறன. 
இQேற இhத தள  ெசQW பாC5G உYக2 
.ழhைதகk-. இதைன! பயQபJ5த-
கTW5 தரm .

 !"#$ ெசா)க+ ெத-./ ெகா+ள

ெதRK" ெகாDS'கD
Hard Disk : (ஹா#' VI7) ைப-கைள0
பXTC ைவBC இய7க0 பய>பO/ ஓ#
அV0பைட சாதன/. இX- அைனBC வைக
ைப-கைளZ/ பXயலா/. ஆ0பேர'VD
\Iட/ (]KேடாI), அ0^ேகஷ>
சா0'ேவ# (எ/.எI.ஆ`I, ேபaேம7க#
ேபா>றைவ) மbS/ இவbறா- உ6வா7
க0பO/ ைப-கd அைனBைதZ/ இX- 
பXயலா/. இதைன eைறயாகH/ கவன
மாகH/ ைகயாள ேவKO/. இC ெக'O0 
ேபாவைதBதா> ஹா#' VI7 கர0' ஆQ-
]'டதாக7 fS வா#கd. ஒ6 eைற ெக'O0 
ேபானா- அதைன gKO/ ச4 ெசhவC \ர
மமான கா4ய/. எனேவ இX- பXய0பO/
ைப-கE78 நக- எOBC த<ேய இைத0
ேபா>ற ேவS சாதனDக^- பXTC ைவ0
பC ந-லC.

Bandwidth: இைண7க0ப'ட இ6 ேவS
சாதனDகd இைடேய நைடெபS/ ேட'டா
ப4மாbறBX- அXக ப'ச ேட'டா ப4மாbற
ேவகBX> அளைவ இC 8j7QறC. இC 
ேட'டா பயk78/ ேவக/ அ-ல.
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;றQ ெசjhத \மாC$ ேபாQகA', தT
ேபாG அSக eழ-க5S' இ+!பG, ெசQசாC
ெதாc' �$பமா. . இதைன உணCவைல
ெதாc' �$ப என அைழ-KQறனC. வ+  
ஆfJகA', இhத ெதாc' �$ப5S' `க!
ெப&ய அளI' மாTறYக2 ஏTபட! ேபாKQ
றன. ஒ+ <-ன' அ'லG �f Jதைல!
ெபTW, அதTேகTற வைகg' இயY.வேத
ெசQசாC ெதாc' �$பமா. . இG ேர9ேயா
அைலயாகேவா, ெவ!பமாகேவா, ஒAயாகேவா
இ+-கலா . தTேபாG eழ-க5S' இ+-. 
பலவைகயான ெசQசாC பTj இY. ெத&hG
ெகா2ளலா .

1. ேதைவயான ஒf உணgவைல (ambient light
sensor): ேட!ள$ O.<., \மாC$ ேபாQக2
மTW ேல!டா! க !#$டCகA'
இG பயQபJ5த!ப JKறG. இவTj'
இயY-. ேப$ட&gQ வா�நாைள u$
9-க இG பயQப JKறG. 9\Oேளgைனi
ச& ெசFG, நா நQறாக! பாC-க வசS 
ெசFKறG. அSக ஒA7டQ Sைர- கா$<
இ+hதா', அதைன- .ைற5G, கா$ <
gைன5 ெதAவாக- கா$ JவGடQ, அதQ
{ல ேப$ட&gQ வா�நாைள u$ 9-கi
ெசFKறG.

2. அTகைமW உணgவைல (proximity sensor):
இhத ெதாc'�$ப , உYக2 ெமாைப' 
ேபா�Q Sைர உYக2 உட e-. எ?வ ளm 
அ+காைமg' உ2ளG எQபைத- கx-
KறG. காத+ேக ெகாfJ ெசQறmடQ,
Sைர- கா$< அைண-க!பJKறG. அ5
GடQ, ேதைவயTற Sைர5ெதாJத'கைள
உணரா வfண ெசய'பJKறG. உYக2
காGகA' இ+hG ேபாைன எJ5த OQ

னேர, _W5S ைவ-க!ப$ட அைன5G 
ெசய'பJ . இதனா', காGகளா' ேபா�'
ஏTபJ ெதாJ உணCm {ல ேதைவயTற
ேபாQ ெசய'பாJக2 _W5த!ப JKQறன.
ஐேபாைன! ெபாW5தவைர, இhத ெசQசாC, 
Sைரi ெசய'பா$ 9ைன அறேவ _W5S, 
ெதாJ உணCi<gைன- கfடj7 சC-
#$9Q ெசய'பா$9ைன7 bட-.KறG.

3. 1j இட kq^தP (GPS-Global Positioning 
System): ெதாட-க5S', இhத ெதாc'
�$ப , இரா�வ நட வ9-ைககk-.
ம$Jேம பயQபJ5த!ப$டG. 1980-.  
OQனC, ெபாGம-கk-. தர!ப$டG.
uYக2 இ+-. இட5ைத, இhத ெதாc'
�$ப5SQ OQனxg' இயY. வைர-
பட கfடjhG, \மாC$ ேபா�Q
Sைரg' கா$JKறG. இதைன- ெகாfJ,
uYக2 ெச'ல ேவf 9ய இட5 STகான
வcைய- கfடjயலா . இதTகான சா$
டைல$க2 Ifx' eIைய ஒ+ நாA'
இ+bைற aTj வ+KQறன. இதைன5
ெதாடChG “Assisted GPS”எQற ெதாc' �$
பb தTேபாG eழ-க5S' உ2ளG. ேநர-
9யாக சா$டைல$ைட5 ெதாடCe ெகா2ள
b9யாத ேபாG, இhத ெதாc' �$ப ,
இைடேய உ2ள சCவCகAQ உதI7டQ
ெசய'பJKறG. ஐேபாQ 3v, 3vஎ\, 4
ஆKயைவ இhத eSய ெதாc' �$ப5ைத! 
பயQபJ5GKQறன. ஐேபாQ 4 எ\,
pJத' வசS7டQ p9ய ெதாc' �$ப5
Sைன! பயQபJ5GKறG.

4. அVsலேராv6டg (accelerometer): \மாC$
ேபா�' இயY. இhத ெதாc' �$ப , 
ேபாQ எhத ப-க S+!ப!பJKறG எQப

1மா/6
ேபா7க89
ெச7சா/க0

1மா/6
ேபா7க89
ெச7சா/க0

1மா/6
ேபா7க89
ெச7சா/க0

1மா/6
ேபா7க89
ெச7சா/க0

1மா/6
ேபா7க89
ெச7சா/க0

1மா/6
ேபா7க89
ெச7சா/க0

1மா/6
ேபா7க89
ெச7சா/க0

1மா/6 1மா/6 1மா/6 1மா/6 1மா/6 1மா/6 
ேபா7க89ேபா7க89ேபா7க89ேபா7க89ேபா7க89ேபா7க89
ெச7சா/க0ெச7சா/க0ெச7சா/க0ெச7சா/க0ெச7சா/க0ெச7சா/க0

1மா/6
ேபா7க89
ெச7சா/க0
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தைன உணChG, அதTேகTறாCே பால, Sைர- 
கா$<ைய- கா$JKறG. எJ5G- கா$
டாக, ப-கவா$9' ேபாQ S+!ப!பJ 
ேபாG, கா$< ேபாC$ெரF$ _ைல gV+hG
ேலf$\ேக! _ைல-. மாTற!பJKறG.
இேத ெதாc' �$ப , ெசjhத _ைலg',
ைகேரா\ேகாO- ெசQசாC எQP ெதாc' 
�$பமாகi ெசய'ப$J, ேபா�Q மாTW
_ைலகைள5 G'Vயமாக- கண-K$J தQ
ெசய'பா$9ைன ேமTெ கா2KறG.

5. காSப7 (compass): அ9!பைடg' கா ப\
எQபG, eIgQ bைனகைள- காhத5SQ
உதI7டQ அjhG Sைச கா$J க+I
யா. . \மாC$ ேபா�' உ2ள இhத
ெதாc' �$ப , காhத அைல கைள!
ேபா�Q ெசய'பா$ைட! பாS-காத
வைகg' மாTj, Sைசகைள- கா$JKறG.

6. ைகேரா7ேகா0 (gyroscope): எhத-
ேகாண5S' அைசmக2 ஏTபJKQறன எQ
பதைன- கfகாx5G, அவTjQ அளm
கைள- ெகாfJ ெசய'பாJகைள ேமT
ெகா2k ெதாc' �$ப இG. \மாC$
ேபாQ, ேட!ள$ O.<.-க2, ஆKயவTj'

இG பயQபJ5த!பJKறG. சாதன ஒQW
எhத _ைலg' உ2ளG எQபதைன இG
கfடjKறG. வயCெல\ மm\ ெசய'
பா$9' இG பயQ பJ5த!பJKறG. அ-
�லேரா�$ட+டQ இைணhG இG ெசய'
பJைகg', ஓC அைசIQ ஆW Sைசக2
இதQ {ல கfடjய!பJKQறன.
இடG, வலG, ேம', ��, bQபாக மTW  
OQeறமாக என ஆW _ைலக2 அjய!
ப$J ெசய'பாJக2 ேமTெகா2ள!பJKQ
றன. ந ைக அைசmகk-ேகTற வைகg'
ெசய'பாJக2 ேமTெகா2ள இhத ெதாc' 
�$ப பயQபJKறG.இ5 ெதாc' �$
ப5Sைன bதQ bதV' பயQப J5Sய
\மாC$ ேபாQ ஐேபாQ 4 ஆ. . ெதாட-
க5S' MEM என!பJ (micro-electro-
mechanical-systems) ைகரா\ேகா! பயQ
பJ5த!ப$டG. தTேபாG இதQ இட5S',
`கi <jய அளI' வ9வைம-க!பJ 
ஆ!9க' ைகரா\ேகா! பயQபJ5த!பJK
றG. இதைன ஒ+ .f�<gQ தைலயளm
இட5S' ைவ5G இய-கலா . ம+5Gவ
Gைறg', உட' உ2ளாக ைவ-க!பJ 
சாதனYகA' இG அSக பயQபJ5த!ப
JKறG.

6. [.1ற ஒfyட. z{ய 1|ய (BSI or BI)
ெசQசாC: இG ஒ+ 9v$ட' இேம�
ெசQசாC. ஒ+ இேம� அைமhG2ள pW-
கைள- கfடjhG, அதTேகTற வைகg', 
ஒAgைன- .ைற5G அைம-. ெதாc' 
�$ப . `க- .ைறhத ஒAg' இயY.  
பாGகா!e பxகk-கான ேகமராI' இG
bதV' பயQபJ5த!ப$டG. தTே பாG
\மாC$ ேபாQகAB பயQபJ5த!பJK
றG.

ேமேல ெசா'ல!ப$ட அைன5G ெதாc' 
�$பYகk , .ைறhத `Qச-S ெசலI', 
SறQ pJதலாக- ெகாfட ெசய'பாJ
கைள5 த+ இல-.டQ ெசய'ப Jவதைன-
காணலா . இைவ இQP ெதாடChG
ஆFI' ேமTெகா2ள!ப$J, pJத' பயQ
த+ வைகg' உ+ வா-க!பJ என எSC
பாC-கலா .

ெதRK" ெகாDS'கD
(Software: (சா0'ேவ#) ஹா#'ேவ# என7
fற0பO/ சாதனDகைள இய78/ க/0
2'ட# lேராQரா/கd அ-லC lேராQரா/
க^> ெதா80l என இதைன7 fறலா/. 
ஆ0பேர'VD \Iட/ lேரா Qரா/, சா0'ேவ# 
அ0^ேகஷ>கd (எ/.எI. ஆ`I, ேக/I
ேபா>றைவ) ஆQய அைனBC/ இTத
ெசா-லா- 8j0Jட0பO/.
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Qைறய உலK' நா பல 9v$ட' சாத-
னYகைளேய ந O இ+- Kேறா . அைவ

இயYகாம' ேபானா', உடேன ந  அQறாட! 
பxக2 bடYK! ேபாKQறன. இதனாேலேய 
இதT. `Q இைண!e த+வSB , அவTைறi
wராக ைவ5G- ெகா2வ SB நா பல bQ
ெனiச&-ைக நடவ9-ைககைள ேமTெகா2ள
ேவf9யG2ளG. ந க !#$ட+-கான
`Qச-S த+ சாதனYகைள எ!ப9, எhத
வைகg' அைம5G இய-க ேவfJ என
இY. காணலா . அவTjQ {ல  Kைட-.  
`Qச-SgQ தQைம .j5G <ல IவரY
கைள இY. பாC!ேபா .

Iைப7I, ச#ஜI எ>பைவ எைத7 8j7Q>றன?

9v$ட' சாதனYகk-. வ+ `Qசார 
wராக இ+-க ேவfJ . வைரயW-க!ப$ட
வழ-கமான ேவா'ேட� அளைவ I$J அS
கமாக இ+hதா' அG அSக ேவா'ேட� (Over
Voltage) ஆ. . அGேபா' ேவா'ேட� அளm
.ைறவாக வ+வG .ைறவான ேவா'ேட� 
(Under Voltage)  ஆ. .

அSக ேவா'ேட� O&I' \ைப--. , சC
ஜு வ+KQறன. இhத இரf- J-. இைடேய 
<W ேவWபாJ உfJ. `க அSக ேவா'ேட�
S�ெரன வhG உடன9யாக மைறhG ேபாவைத
\ைப- என அைழ-KறாCக2. Impulse எQW 
இைத- .j!Oடலா . `க அSக ேவா'ேட�
சTW அSகமான ேநர (ெபா-G- வாக ெநா9g'
1/20 பY.) இ+hதா' அைத சC� என- .j!-
OJKQறனC.

ேவா'ேட� அளm ஆப5தான அளm-.,
சTW கால5ST-.,  .WKய ேநர5ST.-
.ைறhG ேபாவG Brownout ஆ. . Sags
எQW இைத- pWவாCக2. இைத! பாC5- G
தாQ க !#$டCக2 பய!பட ேவfJ . a5
தமாக `Q இைண!e Gfடாவைத Blackout  
எனலா . எல-$ேராேம-ன9- அ'லG
ேர9ேயா அைல அ'லG ேவW ஏதாவG <-ன
லா' `Q இைண!O' இைரiச'க2 ேபாQ
றைவ கலhG Iட-லா . இைத Line Noises என
அைழ-KQறனC. `க- .ைறhத ேநர5-S' ஏT- 
eைடய அளைவ Iட ̀ க- .ைறhத அள mடQ
p9ய ேவா'ேட� இத-னா' Kைட--. .

க!"$%ட'(கான பா,கா"பான -.ச(0
இ
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பவ# கKVஷ<D:

`Qசார எ!ேபாG wராக வ+ எQW 
ெசா'ல b9யாG. ஏTற, இற-க5GடQ,
இைரiச' ேபாQறவTைற aமhG ெகாfJ
தாQ `Qசார நம-.- Kைட-KறG. Spikes,
Surges, Brownouts, Blackouts, Noise எQபைவ
எ'லா சாதனYகk-. , .j!பாக க !- #$
டCகk-. ேகJ IைளI!பைவ. இைவ
இ'லாம' wரான `Qசார5ைத வழYக <ல
சாதனYக2 உ2ளன. அைவ ெகாJ-Kற பாG
கா!ைப Power Conditioning அதாவG `Qசா
ர5ைத _ைல!பJ5Gத' என- .j!OJKQ
றனC.

பவ# கKVஷ<D ெசhய எ>ன ேதைவ?

பவC கf9ஷ�Y ெசF
Sட பல சாதனYக2
நம-.- Kைட-KQ
றன. இைவ ––
Surge Supressors, S p i k e
Busters, Isolation
Transformers, Servo
Stabiliser, Constant Vo l t a g e
T r a n s f o r m e r s o r
Uninterruptible Power Supply System 
என அைழ-KQ றனC. நா பயQ
பJ5G சாதன5ST ேகTபm , நம-. 
`Qசார எ!ப9 வழYக!ப JKறG எQபதT
ேகTபm ேதைவயான சாதன5ைத வாYK!
பயQபJ5த ேவfJ .

எTத சாதன/ \றTதC?

ேமTப9 சாதனYகk2 <றhதG 7Oஎ\
எQற Uninterruptable Power Supply சாதனேம .
\ைப-, சC�, Oர- mQஅm$, Oளா-அm$
ேபாQறவTைற ைகயாk SறQெபTறG இhத
7.O.எ\. ஆ. .

p>சார/ தைடபO/ ெபாqC எ0பV
Z J எIஸா- p>சாரBைத

வழDக eVZ/?

ந'ல ேக2I. 7.O.
எ\.�' ேப$ட& உfJ.
அ5GடQ ேப$ட& சாC
ஜC மTW இQெவC$டC
ஆKயைவ7  7.O.-எ\-. 
�' உfJ. ேப$ட&
g' இ+hG ெவAயாKற

Direct Current `Qசார5ைத
க !#$ட+--.5 ேதைவ- 

யான Alternating Current `Qசாரமாக மாTWKற
ேவைலைய இQெவC$டC ெசFKறG. வழ-க
மான `Q இைண!e தைட!- ப$டmடQ,ேப$
ட& மTW இQெவC$-டC {ல  இத-னா'
க !#$ட+-. `Qசார Kைட-KறG.

ேப'ட4 தனC ச7Xைய இழTதா- எ>ன ெசhய?

`Q இைண!e Gf- டானmடQ, க !#$
ட+-.5 ேதைவ- யான `Qசார5ைத வழY-. 
ெபாW!e ேப$ட&gQ ேம' IXKறG. `Q-
ச-Sைய5 தர5 ெதாடY. ேப$ட& ெகாY
ச ெகாªசமாக தனG `Qச-Sைய இழhG
ெகாf9+-. . இhத ேநர5S' வழ-- கமான
`Qசார  வh- GI$டா' கவைல- g'ைல. 7O- 
எ\�' உ2ள ேப$ட& சாCஜC, ேப$ட&ைய
சாC� ெசFய ஆர - O5G IJ .

`Q இைண!e GfடாK, ேப$- ட&gனா'
க !#$டC இயYK ெகாf9+-KறG. வழ-- 
கமான `Q இைண!e இQ-P வர- I'ைல
என ைவ5G- ெகா2ேவா . .j!O$ட அள
m-. �� ேப$- ட&gQ ச-S இறYK I$-
டா', பல5த ஒVைய எX!O உYகைள 7O
எ\ எiச&-. . அ!ேபாG க !#$டைர ஆ!
ெசF7Yக2. 7Oஎ\ைஸ7 ஆ! ெசF7Yக2.

எtவளH ேநர/ ZJஎIஸா- p> இைண0l
CKடான uv- wைலx- தா78 JV7க eVZ/?

அG உYகளG 7Oஎ\�Q ேப-க! ேநர5
ைத! ெபாW5தG. 5 _`ட ேப-க! 7.O.எ\.
ஸா', `Qசார Gfடான OQe 5 _`டY
க2 தா-. O9-க b97 . அSக ேநர ேப-
க! ெகாfட 7Oஎ\ எQறா' அதQ Iைல
சTW pJதலாக இ+-. . ேப$ட&7 ெப&ய
தாக இ+-. .

ேப'ட4 ேநர/ ேபாக ZJ- எIy- ேவS ஏதாவC
கவ<7க ேவKVய ]ஷய/ உdளதா?

எ?வளm Kilo Volt Ampere SறQ ெகாfட
7Oஎ\ எQபைத5 ெத&hG ெகா2ள ேவf
J . ஒ+ க !#$ட+-. 0.5ேக-Iஎ 7O-
எ\ ேபாG . பல க !#$டCகைள 7Oஎ\
�' இைண!- பதாக இ+hதா' அSக ேகIஏ
ெகாfட 7Oஎ\ைஸ வாYக ேவfJ .

எ>ன ேப'ட4ைய0 பய>பOBCQறா#கd?

காCகk-. பயQ- 
பJ5GKற ேப$- 
ட&, ெல$ஆ
<$ ேப$ட&,
_-க'கா$`ய 
மTW {ட!
ப$J பராம&!e
ே த ை வ ய T ற
ேப$ட& என!
பல வைககA'
பயQபJ5த!ப
JKQறன. இவT-
W2 ேமாசமானG காC ேப$- ட&. ெப+ பா
லான <W 7Oஎ\கA' SMF (Sealed Maintenace
Free) ேப$ட&கேள பயQபJ5த!பJKQறன.
5 bத' 7 வ+டYக2 வைர இைவ உைழ-. .

Z.J.எI. y- J4Hகd உKடா?

Online, Offline or Line interactive என {QW

ல!பJ5Gத' என- .j!OJKQ

ஷ<D ெசhய எ>ன ேதைவ?

கf9ஷ�Y ெசF
சாதனYக2

Kைட-KQ
வ ––
essors, S p i k e
olation

Servo
Constant Vo l t a g e

r m e r s o r
e Power Supply System
ைழ-KQ றனC. நா பயQ
சாதன5ST ேகTபm , நம-.

எ!ப9 வழYக!பJKறG எQபதT
ேதைவயான சாதன5ைத வாYK!
ே fJ 

கம
எ
m
ட
எ
ெ

எ
C

ை
ஸ
க2
க!
சT
தா

ேப
க

Z J எ
வ

எ
அஅஅஅஅஅ
ஜ
ஆ
�
g

D
 !

-. பயQ
ேப$

ெல$ஆ
ப$ட&,
$`ய 

{ட!
ாம&!e
ய T ற
என!

ைககA'
5த!ப

இ



28-7-201411
Iத 7Oஎ\க2 Kைட-KQறன. `Q இலாகா 
வழY. `Qசார ேநர9யாக க !#$ட+-.
ஆஃ! ைலQ 7Oஎ\�' வழYக!பJKறG.
`Qசார தைட!ப$டா' ம$Jேம ேப$ட&
மTW இQெவC$டC {ல க !#$ட+-.
wரான `Qசார ெச'B . `Q இலாகா வழY
. `Qசார Kைட5G- ெகாf9+hதாB ,
ஆQ ைலQ 7Oஎ\ எ!ெபாXGேம ேப$ட&
மTW இQெவC$டைர சாChேத உ2ளG. 
இைவ வழY.ற `Qசார ம$Jேம க !#$
ட+-. அP!பJ . Ferro-resonat Transformer
ெகாfட இQெடரா-9? 7Oஎ\ wரான
ேவா'ேடைஜ க !#$ட+-. வழY. .

எC ம{வானC?
ஆஃ!ைலQ 7Oஎ\தாQ மVவானG. 

ஆQைலQ 7Oஎ\�Q Iைல சTW pJத'.

இhத இரfJ-. இைட!ப$ட Iைல-g' 
இQடரா-9? 7Oஎ\ Kைட-. .

J4>டைர ZJஎIy- இைண7- கலாமா?

7.O.எ\ �Q SறQ மTW இைண-
Kற O&Qடைர!ெபாW5G இதTகான 
Iைட உ2ளG.
ெபாGவாக ேலசC 
O&Qடைர7.O.-எ\.
�' இைண-க-
pடாG. மTற O&Q
டCகைள இைண-க
லா . ஆனா' உYக
Aட அSக ேக.I.ஏ. 
ெகாfட 7Oஎ\
இ+-க ேவfJ .

.

இhSய ரg'ேவgQ 9-க$ வழY. 
இைணய தள தாQ, இhSயாIேலேய அSக 
பயQபJ5த!பJ இைணய தள எQW
ெபயC ெபTற தா. . இதைன _CவK-.  
IRCTC _Wவன தTேபாG அhத தள5Sைன
eGைம! பJ5S72ளG. இhத _Wவன5ST.
இதைன வ9வைம5G- ெகாJ55G Centre for
Railway Information Systems (CRIS) எQP _W
வனமா. .

இhத eSய தள pJத' SறPடP ,
வசSகkடP வ9வைம-க!ப$J2ளG.
ஒ+ _`ட 5S' 7,200 9-க$கைள இ5தள  
வழY. . ஏTகனேவ இயYK வhத தள ,
_`ட 5ST. 2,000 9-க$கைளேய வழY. 
SறQ ெகாf9+ந5G.

பயனாளC, 9-க$ ஒQைற e- ெசFைகg',
ஏேதP Oரiைன ஏTப$டா', IJப$ட
இட5SV+hG �fJ அவC ெதாடYக 
b97 . b9வைடயாம' ேபான bயT<
.j5G ெட-\$ ெமெச� ஒQைற இ!ேபா

ைதய இைணய தள அP!e .

பயனாளC இ5த ள5S' பSm ெசFG
ெசய'பJ5GவG, இQP பல pJத'
ேசாதைன bைறகk-. உ$பJ5த!ப$J2
ளG. இதனா', S+$J5தனமாக! பSm ெசF
பவCக2 அறேவ ஒc-க!பJவாCக2 எQW
ஐ.ஆC.<.9.<. அjI5G2ளG.

பைழய இைணய தள த$க' 9-க$ e- 
ெசFSJ காைல 10  bத' 12 மx வைர
அ9-க9 ெசய' இழhG ேபாF _QறG. இ�, 
அhத! Oரiைன ஏTபடாG.

இைனய வc ரg' பயண 9-க$ வாY .
வதைனேய ம-க2 I+ eKQறனC. ஐ.ஆC.
<.9.<. வ+மான5S', இைணய 9-க$ 
e-KY {லமாக 27% வ+மான Kைட-KறG.
201112 ஆ ஆf9', e- ெசFய!ப$ட 9-
க$கAQ எfx-ைக 11.6 ேகா9யாக இ+h-
தG. இG அJ5த ஆf9', 14.1 ேகா9யாக
உயChதG. சராச&யாக தTேபாG நா2 ஒQW-.
4 ல$ச 9-க$க2 பSm ெசFய!பJKQறன.

இ-.ய ர12ேவ14

10ய 3(க% வழ67! தள!
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ேவg6: தானாக\ ]ழ.q ெசPல

%க uளமான டா.ெமf$9', ேவகமாக 
ப-கYகைளi aழTji ெச'ல, நம-. 
மm�' உ2ள <jய ச-கர  உதmKறG. 
இரfJ ப$டQகk-Kைடேய இhத <jய 
ச-கர  நம-.5 தர!பJKறG. மmைஸ 
டா.ெமf$9' ைவ5G, இhதi <jய 
ச-கர5Sைன அX5S இX5தா', ப-கYக2 
ேவகமாக, நா  நகC5GவதT. ஏTப, 
�ழாகேவா, ேமலாகேவா நகChG ெச'B . 
ஆனா', இ!ேபாG வ+  <ல மm\ 
சாதனYகA', இhத n' இ+!பS'ைல. 
இ+!OP  இhத வசSைய! ெபWவதT. <ல 
ெச$9Y\ அைம!eக2 உ2ளன. அவTைற! 
பாC-கலா .

1. Tools ெமPIV+hG Customize எQற 
ஆ!ஷைன5 ேதChெதJ-கm .  ேவC$ 
Customize டயலா- பா-ைஸ- கா$J . 

2. இS' Commands எQற ேட!O' KA- 
ெசFSடm . ேவC$ க$டைளக2 <ல 
வ&ைசயாக5 தர!பJ . 

3. இhத ப$9யVQ இ$G ப-க  All Commands 
எQற ஆ!ஷைன5 ேதChெதJ-கm . 

4. வலG ப-க  உ2ள O&I' AutoScroll எQற 
ஆ!ஷைன5 ேதChெதJ-கm . 

5. இhத AutoScroll  ஆ!ஷைன உYக2 �'பாCக2 
உ2ள இட5ST. இX5Gi ெச'லm . 
மm\ ப$டைன I$JI$டா', 
AutoScroll எQP  ெபய+டQ ஒ+ ப$டQ 
�'பாCகA' ேதாQWவைத! பாC-கலா . 

6. ெதாடChG Close எQபS' KA- ெசFG 
Customize டயலா- பா-ைஸ {டm .  

இhத eSய க$டைளைய! பயQபJ5த, 
eSய �' பாC ப$ட�' KA- ெசFSடm . 
அ?வாW ெசFSJைகg', வலG ப-க  

உ2ள ெந$J வா-K' உ2ள பாC மாW . 
eSய இர$ைட அ e- .j ஒQW ேதாQW . 
இhத அ e-.jgைன ேமலாகm  �ழாகm  
\.ேரா' பா&'  நகC5GவதQ {ல , 
டா.ெமQ$ எ?வளm ேவகமாக நகC5த!பட 
ேவfJ  எQபதைன b9m ெசFG ெச$ 
ெசFSடலா . இhத ேவகமாக நகC5G  
ெசய'பா$9V+hG IJபட எ\ேக! �ைய 
அX5GYக2. அ'லG மm\ ப$டைன 
அX5GYக2.

மW7 பய.ப=^| ெசாP ேதgW
TYக2 ெதாடChG மm\ பயQபJ5Gபவராக 
இ+hதா', ேவC$ ஒ+ ெசா' bXவைத7  
ேதChெதJ-க ஷாC$ க$ ஒQைற வழY.KறG. 
இதT. ��-கா�  இ+ வcக2 உ2ளன.

1. மm\ பாFf$டைர, எhத ெசா'ைல5 
ேதChெதJ-க ேவfJேமா, அY. ெகாfJ 
ெச'லm . 

2. மmஸா' இ+bைற KA- ெசFSடm . 
ெசா' ேதChெதJ-க!பJ .

uYக2 இQP  pJதலாக ெசாTகைள5 
ேதChெதJ-க I+ Oனா', ேமேல ெசாQன 
இரfடாவG KA- அJ5G, மmைஸ 
அ!ப9ேய, அhத ெசாTகAQ �தாக இX-கm . 
ஒ?ெவா+ bைற இX!பதT.  ஒ+ ெசா' 
ேதChெதJ-க!பJ . இ!ப9ேய நா  
I+ e  ெசாTக2 ேதChெதJ-க!ப$டmடQ, 
மm\ கCசைர I$JIடலா . ேதChெதJ5த 
ெட-\$9ைன, வழ-க ேபால பாCம$ மாTற 
பயQபJ5தலா . ேவW ெசய'பாJகk-.  
உ2ளா-கலா . 

ெடV76 ெசா�கf. த.ைமைய மா�ற
ேவC$ டா.ெமf$ தயா&5த OQனC, 
நா  அ9-க9 <ல ெசாTகAQ எX5SQ 
தQைமைய மாTற I+ eேவா . அைன5G 
எX5G-கைள7 , ெப&ய எX5G-கA' 

ேவ-. /50...
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(ேக!Oட' ெல$டC\)  அைம-க 
I+ eேவா . அ'லG <jய எX5G-கA' 
அைமய ேவfJ  என- க+Gேவா . ேவC$ 
2007', இதைன எ!ப9 எAதாக மாTறலா  
என- காணலா . bதV' எhத ெசாTகAQ 
எX5G-கAQ தQைமைய மாTற ேவfJேமா, 
அவTைற5 ேதChெதJ-கm . இS' ைர$ 
KA- ெசFSடm . அJ5G ேஹா  &!ப�', 
Font O&I' Change Case KA- ெசFSடm . 
இY. உYகk-. எX5SQ தQைமைய மாTற 
பல ஆ!ஷQக2 தர!பJ . uYக2 I+ e  
ஆ!ஷைன5 ேதChெதJ-கm . உடேன, 
ேதChெதJ5த ெட-\$ உYக2 I+!பமான 
பாCம$9' அைமhS+-. .

வQக�V�ைடேய இைடெவf
TYக2 எ .எ\.ேவC$ 2007-. அfைமg' 
மாj இ+hதா', அதQ வ&கk-. 
இைடேயயான இைடெவAg' சTW 
மாTற  இ+!பதைன உணChS+!°Cக2. 
மாறா _ைலg', வ&கk-. இைடேய, 
ேவC$ 2003' இ+hதைத- கா$9B  அSக 
இைடெவA இ+!பதைன! பாC-கலா . 
இதைன எ!ப9 ந  I+!ப!ப9 அைம!பG 
என! பாC-கலா .

ேவC$ 2003', மாறா _ைலg' வ&கk-. 
இைடேய இைடெவA ஒQW என ெச$ 
ெசFய!ப$9+-. . ஆனா', ேவC$ 2007 
மTW  ேவC$ 2010', ைம-ேராசா!$ 
இதைன 1.15 ஆக மாTj அைம5G2ளG. இG 

பல+-.! O95S+-கலா . ஏெனQறா', 
வ&க2 ஒQW-ெகாQW இட  I$J 
அைமhG பாC!பதT. நQறாக- கா$< 
அA-. . ஆனா', <லC இதைன5 தYக2 
I+!ப!ப9 மாTற I+ eவாCக2. uYக2 
ஒ+ டா.ெமf$ bXவG , வ&கk-. 
இைடேய உ2ள இைடெவAgைன மாTற 
I+ Oனா', ேஹா  ேட!O', Styles 
.}! ெச'லm . OQனC, Change Styles 
ேதChெதJ-கm . OQனC, பாFf$டைர 
Style Sets எQபS' கா$ட!பJ  ப'ேவW 
\ைட' _ைலகைள! பாC-கலா .இS' 
கா$ட!பJ  Live Preview எQபதைன- KA- 
ெசFG, uYக2 அைம-க I+ e  மாTற , 
எ!ப9 ெட-\$ைட அைம-.  எQபதைன! 
பாC-கலா . இY. வ& இைடெவAைய 1.0 
என அைம-கலா . இதைன மாறா _ைலg' 
அைம5Sட  Change Styles எQபS' KA- 
ெசFG, அதQ OQ Set as Default எQபS' 
KA- ெசFSடm . 

டா.ெமf$9' .j!O$ட வ&கைள 
மTW , uYக2 I+ e  வ& இைடெவAg' 
அைம-க I+ Oனா',  மாTற I+ e  
ெட-\$ைட5 ேதChெதJ-கm . அJ5G, 
&!ப�', பாராKரா! (Paragraph) .}!O',  
Line and Paragraph Spacing எQற ப$ட�' KA- 
ெசFSடm . Kைட-.  ��I& ெமPI', 
uYக2 I+ e  வ& இைடெவAgைன5 
ேதChெதJ-கm . ேதChெதJ5ததTேகTற 
வைகg' இைடெவA அைம7 .

ஒ6 மாதB Xb8 e>னா-, 
|ன அர} த> அர} 
அ~ வ லக7 க/0 2'-
ட#க^- ]KேடாI 
8 ஆ0ப ேர'VD \I'B Xைன0 பய>-
பOBBB தைட ]XBBC. ெதாட#TC அK-
ைமx-, ைம7ே ராசா0' wS வ னBX> எ/.
எI. ஆ`I ெதா80 Jைன0 பய>ப OB C வ-
தb8/ தைட ]XB CdளC. இதb80 பX லாக, 
|ன ெமா�x- அைமTத, |ன நா'V- உ6 வா7-
க0ப'ட ெதா80 l கைள0 பய>ப OB C மாS 
ேக'O7 ெகாK OdளC. 8j0பாக இல வ ச மாக7 
Qைட78/ Kingsoft Office  எ>�/ ெதா80-
Jைன0 பய>ப OBத உBத ர ]' OdளC. 

|ன அர\> இTத நட வ V7ைக, ]KேடாI 
எ7I J78 த> நா'V- ம' O மா வC ச0ேபா#' 
த6/பV அர} ]OBத ேகா47ைக xைன, ைம7-
ேராசா0' wரா க 4Bதேத காரண/. ஏறBதாழ, |ன#-
க^> 40 சத �த7  க/0 2'ட#க^- இ>�/ 
]KேடாI எ7IJ தா> பய>ப OBத0ப'O வ6-
Q றC. ]KேடாI 8  ெதா80 Jb8 தைட ]XB-

த Hட>, ைம7ே ராசா0' 
அX#�\ அைடTதC. ஒ6 
ேகாV78/ ேம- ]KேடாI 
பய னா ள#கd உdள நா'V- 
இC ேபா>ற அர} உBத ர-

Hகd த> வ6 மா னB Xb8 ெப4ய தைட7 க-லாக 
இ678/ என ைம7ே ராசா0' க6 X யC. 

]KேடாI 8 \Iட/ பய>ப OBத7 fடாC 
எ>ற தைட xைன ]XBதா~/, |னா]- 
]KேடாI 7 இ>�/ ெப6/பா>ைம யான 
க/0 2'ட#க^- பய>ப OBத0ப'O வ6 வC 
8j0 J டBத7கC. |ன அரைச0 ெபாSBத வைர, 
]KேடாI 8 அTநா'V> பாC கா0 Jb8 எX ரா-
னC எ>S அj ]B CdளC. 

இTத uv w ைலx-, |ன அர }ட> ேப�} 
வா#Bைத நடBத eயb \ கைள ேமbெ காK V 6Tத 
wைலx-, uv w ைலைய இ>�/ ேமாச மா78/ 
வைகx-, |ன அர} எ/.எI. ஆ`I ெதா80-
Jb8/ தைட ]XB CdளC. ைம7ே ராசா0' 
தன78 வ6 மான/ த6/ ெப4ய சTைதைய இத> 
?ல/ இழ7க இ67 Q றC.
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சா சY _W வன  தQ கால-� எ\ 5 வ&-
ைசg', 3v SறQ ெகாfட ேபாைன ெசQற 
மாத  அj b க!ப J5 S யG. தTே பாG, அேத 
ெமாைப' ேபா�Q  4v SறQ ெகாfட 
மாட' ேபாைன ெசQற வார  ITப ைன-. 
அj b க!ப J5 S 72ளG. இதQ அSக ப$ச 
ITபைன Iைல }. 53,500. இதQ \நா! 
$ேரகQ 801 !ராச சC 2.5 Kகா ெஹC$\ 
ேவக5S' இயY . K றG. மTற அைன5G  
அதQ 3v மாட' ேபா�' உ2ள தா கேவ உ2-
ளG. இதQ Sைர 5.1 அY . ல5S' எi.9. 
SறQ ெகாfட தாக (1920 × 1080 O-ெஸ'க2) 
Super AMOLED  9\ Oேள த+ வ தாக அைம--
க!ப$ J2ளG. இதQ ஆ!ப ேர$9Y <\ட  
ஆf$ராF$ K$ ேக$ 4.4. �a மTW  uC 
உ$ eகா வfண  இG வ9 வ ைம-க!ப$ J2-
ளG. ம'$9 �9யா ெசய'பா J க k-. ந'ல 
ெமாைப' ேபாைன I+ e  பய னா ளCக-
k-ெகன இG வ9 வ ைம5G5 தர!ப$ J2ள-
தாக, சா சY _W வன 
Gைண5 தைலவC 
அ�  ெத& I5தாC. 

இதQ ேகமரா 16 
எ .O. Sற PடQ, 
எ'.இ.9. !ளா± 
ெகாfJ இயY .-
K றG. இS' ைஹ 
ெடப �ஷQ n9ேயா 
பS Iைன ேமTெ கா2-
ளலா . இதQ bQ-

eற- ேகமரா 2.1 எ .O. Sற PடQ உ2ளG. 
இதQ த9மQ 8.1 `�. எைட 145 Kரா . 
ேபா�Q ரா  ெமம& 2 v.O. \ேடாேர� 
ெமம& 16 v.O. தர!ப$ J2ளG. இதைன 
ைம-ேரா எ\.9. காC$ {ல  64 v.O. 
வைர அS க!ப J5S- ெகா2ளலா .  இS' 
\மாC$ 9.I. &ேமா$ ஆகi ெசய'பJ  
வைகg' இQ!ரா ெர$ இய-க  தர!ப$ J2-
ளG. S Health 3.0 மTW  இதய5 G9! Oைன 
அள IJ  ெசQசாC இS' இயY . K றG. 
ெந$ெவாC- இய-க5 ST. 4v, 3v, ைவ O, 
ek�5 4.0., v.O.எ\., 7.எ\.O., எQ.எ!.
<. ஆKய ெதாc' �$பYக2 இயY . KQறன. 
இதQ ேப$ட& 2800mAh SறQ ெகாf J2-
ளG. 

தYக _ற , க+!e மTW  ெவ2ைள வf-
ணYகA' இhத மாட' ெவA யா K 72ளG. 
ெசQற ஜூைல 20 bத' சா சY ேபாQக2 IT-
பைன ெசF SJ  அைன5G கைட க AB  இG 

இ ை ட -  K  ற G . 
இதைன வாY-
.  ப  வ C க  k - . , 
இரfJ மாதY-
க k-. ஏCெட' 
_W வன  4v 
ேட$டா 5v.O. 
அள IT. இல வ-
ச மாக! பயQப-
J5த தர!ப J K-
றG.

கால1V வR ைசW* Xைல உய-Kத ேபா9



28-7-201415

இhSய ெமாைப' ேபாQ சhைதைய இல-கா-- 
ெகாfJ p.2 அSர9யாக இS' இறYக5 
தயாராK வ+KறG. ெசQற <ல ஆfJகளாக, 
இhSயாI' ஆf$ராF$ ஆ!பேர$9Y <\ட  
இயY.  \மாC$ ேபாQகAQ ITபைன
7  பயQபாJ  இhSயாI' `க ேவகமாக 
உயChG வ+KறG. ெதாc' �$ப ³Sயாகm , 
இhத <\ட5S' Kைட-.  வசSக2, 
வா9-ைகயாளCகAQ மனYகைள- கவChG 
வ+KQறன. 
எனேவ, இதQ அ9!பைடg', ஆf$ராF$ 
<\ட  ெகாfட ெமாைப' ேபாQ
கைள வ9வைம-க, இhSய ெமாைப'ேபாQ 
தயா&-.  _WவனYகkடQ ேபia வாC5ைத 
நட5S வ+KறG. இதTெகன aமாC 100 ேகா9 
டாலC S$டi ெசலI', ெப&ய S$ட  ஒQjைன 
ெசய'பJ5த p.2 b9m ெசFG2ளG. 
”இதT. ஆf$ராF$ ஒQ” (Android One) என! 
ெபய+$J2ளG. இதQ அ9!பைடg', இhSய 
ெமாைப' ேபாQ தயா&-.  _WவனYகளான 
ைம-ேராேம-\, காCபQ, \ைப\, ெச'காQ, 
இfெட-\ மTW  Oற _WவனYகkடQ 
ஒ!பhத  ேமTெகாfJ, }.6,000-.2ளான 
Iைலg', ஆf$ராF$ <\ட5S'  இயY.  
ெமாைப' ேபாQகைள5 தயா&5G வழYக 
ஒ!பhத  ேமTெகா2ள!பட இ+-KறG. 

.ைறhத Iைல க$J!ப9யா.  அளI' 
ேபாQகைள5 தயா&-க p.2 ெதாc' �$ப 
உதIகைள அA5SJ .  இhSயாI', 
ைம-ேராேம-\ மTW  காCபQ _WவQYக2 
இைணhG, \மாC$ ேபாQ ITபைனi சhைதg' 
25 சதnத! பYKைன- ெகாfJ2ளன.  சா சY 
35% பYKைன- ெகாfJ2ளG.  Iைலைய- 
.ைற!பதனா', சாதாரண வசSக2 ெகாfட 
ேபாQகைள! பயQபJ5GவS' இ+hG, ம-க2 
\மாC$ ேபாP-. மாWவாCக2 எQW p.2 
எSCபாC-KறG.

அuI ெஸ>ேபா> ]bப ைன78 
அj e க மா னC 8jBC ெச>ற இத�- 
ெசhX ெவ^ x' V 6Tேதா/. இT w-
S வன/, ெஸ>ேபா> 4, 5 மbS/ 6 
என ?>S Iமா#' ேபா>கைள ]bப-
ைன78 அj e க0ப OB X ZdளC. இTத 
ேபா>கd ]bப ைன78 வTத நா>8 
நா'க^-, 40,000 ேபா>கd ]bப ைன-
யா Q Zdள தாக, அuI wS வன/ அj-
]B CdளC. 

ஜூைல 9 அ>S ெவ^ யான இTத 
மாட- ேபா>கd Flipkart வ#Bதக 
இைணய தள/ ?ல மா கH/, ஒ6 \ல 
அuI wS வன ]bபைன ைமயDக-
^~/ QைடBதன. 

ம7க ̂  ட p 6TC இTத அள ]b8 வர-
ேவbl QைடBதC, அவ#க^> எX#-
பா#0 Jைன7 கா' O Q றC எ>S அuI 
wS வன இய7 8ந# fj Zdளா#. ]b-
ப ைன78 அj e க மான இரKெ டா6 
நா'க^-, ேபா>கd 300 இT Xய நக ரD-
கைள அைடTதன.  

இTத அள ]b8 ]bபைன உய#Tத-
தb8, இTத ேபா>கd கைல அழ 8ட> 
வV வ ைம7க0ப'டCH/ ஒ6 கார ண-
மா8/ எ>S/ அவ# 8j0 J' Odளா#. 

அ0ர3யாக( கள-ற67! =7>
நா9[ நா.க)* 

40,000 0மா-. ேபா9 
X]பைன
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பானாேசா�- _Wவன  இhSயாI' 
தQ நnன \மாC$ ேபாைன ITபைன-.- 
ெகாfJ2ளG. பானாேசா�- 9 41 (Panasonic 
T41 ) எQW ெபய&ட!ப$J2ள இhத ேபா�Q 
அSக ப$ச Iைல }.7,999. இதைன5 
தTேபாைத-. HomeShop18 எQற வC5தக 
இைணய தள  {ல  ெபTW- ெகா2ளலா . 
இதQ <ற!ப சYக2: 4.5 அY.ல, ஐ.O.எ\. 
9\Oேள கா$J  ெகபா<9? ெதாJ உணC 
FWVGA Sைர. 1.3 Kகா ெஹC$\ ேவக5S' 
இயY.  !ராசசC. ஆf$ராF$ K$ேக$ 4.4 
ஆ!பேர$9Y <\ட . 

எ'.இ.9. !ளா± இைணhத 5 ெமகா 
O-ெஸ' SறQ ெகாfட OQeற- ேகமரா, 0.3 
ெமகா O-ெஸ' SறQ ெகாfட bQeற ெவ! 
ேகமரா, இரfJ <  இய-க . ெந$ ெவாC- 
இைண!OT. 3v, ைவ O, v.O.எ\., ek�5 
ஆKய ெதாc' �$ப . அைசmகAQ {ல  
இய-க . ஒேர ேநர5S' பல ெசய'பாJகைள 

இய-.  SறQ. இதQ ப&மாண  131 x 65.9 x 
8.3 `�.  எைட 120 Kரா .  3.5 `� ஆ9ேயா 
ஜா-, எ!.எ . ேர9ேயா. 512 எ O ரா  
ெமம&. 4 vO \ேடாேர� ெமம&. அதைன 
32 vO வைர அSக!பJ5G  
வசS. இதQ ேப$ட& 
1650 mAh SறQ 
ெ க ா f ட த ா க 
உ2ளG.   

இhத ெமாைப' 
ேபாQ ந'ல 
ெ வ f ை ம 
மTW  <க!e 
வfணYகA' 
Kைட-KறG.

பானாேசா^1 / 41

உலN7  Oக ெம9 Pய ெமாைப9 ேபா7
உல K ேலேய `க .W க லான, த9மQ 

ெகாfட ெமாைப' ேபாQ ஒQைற XOLO 
_W வன  ெவA gட உ2ளG.  இG வைர wன 
_W வ ன மான vேயா� (Gionee) தயா &5G 
வழY Kய   Elife S 5.5, எQற ெமாைப' ேபாQ 
தாQ, `-- .ைறhத த9மQ அளI' தயா-
&--!ப$ட ேபானாக உ2ளG. இதQ த9மQ 
5.5 `�.  இ!ே பாG அj I-க!!$ 9 +-.  
ேஸாேலா _W வ ன5SQ ெமாைப' ேபாQ 
த9மQ 5 `� ம$ Jேம இ+-. . 
இGேவ, உலKQ `க எைட .ைற-
வான ேபானா கm  (100 Kரா ) 
அj I-க!ப$ J2ளG. இhத 
ேபா�Q மாட' ெபயC GN9005.  
இS' 1.2 Kகா ெஹC$\ ேவக5S' 

இயY.  !ராசசC, 1 v.O. ரா  ெமம&, 
\ேடாேர� ெமம& 16 v.O., 2050mAh ேப$-
ட& ஆK யன இ+-. . Sைர 4.8 அY .ல அக-
ல5S' AMOLED  9\ Oேள கா$J . OQ e ற-
மாக 8 எ .O. ேகம ராm , bQ e ற மாக 5 எ .
O. ேகம ராm  இைண-க!பJ . 

இG ITப ைன-. வ+  கால  .j5G  
Iைல .j5G  இQP  எhத அj I!e  
ெவA யா க I'ைல. 
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ெப-சன*
`ேர1

எ0பVயாவC ஆ0பேர'VD \IடBX- தாேன 
ராஜா எ>ற wைலைய ைம7ேராசா0' ]'O]டாC. 
எனேவ, ]KேடாI 9 இலவசமாக7 Qைட78/ 
எ>ேற எX#பா#0ேபா/. அX- ஏbபO/ 
இழ0Jைன எ0பVZ/ ைம7ேராசா0' தன78 ஈO 
ெசhC ெகாdE/. 

{.ெஜயராம., |T1வனS.

‘‘ெமாைப- பKபா'O ெநjகd” எ>ற க'Oைர 
அைனவ678/ ந-ல பாடDகd மbS/ பKlகd 
கbSB த6/ க'Oைரயாக உdளC. ெமாைப- 
பய>பாO ெப6Q வ6/ நா^-, நா/ அைனவ6/ 
J>பbற ேவKVயைவ wைறய உdளன. ந/ 
ம7கd இவbைற7 கKO ெகாdவா#களா?

ேபரா. டாVடg எ7. ராமநாத., |T\R.

‘‘ெமாைப- ேபா> ேப'ட4 Xற>” க'Oைரx- 
இ>ைறய ேதைவ7கான V0Iகd wைறய 
ெகாOBCd�#கd. ந/ ேப'ட4 Xற> இழ0பதb8 
நா/ தா> காரண/. தர0ப'Odள வ�கைள0 
J>பbjனா-, ேம~/ 40 சத�த Xறைன0 
பய>பOBC/ வாh0lகd Qைட78/.

எ..ஆg. RதSபரS, காைரVM{.

டாI7 பா4- ேதைவயbற ஐகா>கைள �78/ 
வ�கd 8jBத பX- ந-ல வ�கா'Vயாக 
அைமTCdளC. நா> அைனBைதZ/ 
�7Q]'ேட>. உத]78 ந>j.

எ7. R^ரா, j+01ரS.

‘‘XKேடாI 7 ]Tைதகd” க'Oைர pக 
அ6ைமயான தகவ-கைள7 ெகாO7QறC. 
8j0பாக God Mode V0I pக0 பய�dளதாக 
உdளC. உடேன உ6வா7Q ெடI7டா0J- 
ைவBCdேள>. இ0ேபாC எ>ன \Iட/ Jர�ைன 
எ>றா~/, அத> வ�ேயதா> ெசய-பOQேற>. 
இC கk0ெபாj அj]ய- கbேபா678 pகH/ 
பய> த6/.

டாVடg ேபரா. எS. ெபQயசா�, |O=VகP.

XKேடாI 7 ஆ0பேர'VD \Iட/ 8jBத, 
பXH ெசhய0படாத தகவ-கd, க/02'ட# 
இய7கBXைன நா/ ]ைரவாக ேமbெகாdள 
உத] த6/ வைகx- உdளன. இC ேபா>ற 
தகவ-கைள இ>�/ அXகமாகB தரH/. 
ஏென>றா-, �Dகேள fjZdளபV, இைவ Cைண 
�-க^- இ67காேத.

 -R.ஆg. ஷO�கS, �jPY1^�g.
c8d த6/ ஆDQல ெசாbகE7கான 
Iெப-{D 8jBத தளBX- �ைழTC 
ெசய-பOைகx-, ஆDQல ெசாbக^- எqBC 
ேத#H78 அம#வC ேபால இ6TதC. ஆனா-, 
படபட0l எCHp>j, இTத ேத#]ைன pக 
ஜா{யாக எqத eVTதC. எDகd �'V- 
அைனவ6/ இTத தள/ ?லமாக எDகd ஆDQல 
ெசா- அjைவ� ேசாதைன ெசhC ெகாKேடா/. 
நா> தா> ச4யாக� ெசhXட eVய]-ைல. 

-எ.. கPயாண ]�தரS, ம_ைர.
ேப'ட4x> Xறைன அ�0பC ேபா>ற 
ெசய-பாOகd எ-லா/ ஏbபOமா எ>S ]ய7க 
ைவ7QறC உDகd க'Oைர. இC எதனா- 
ஏbபOQறC எ>ற ெதா�- �'ப ]ள7க/ pக 
அ6ைமயாகH/, எ^ைமயாகH/, அைனவ678/ 
l4Z/பVZ/ உdளC. எqXய ஆ\4ய678 
எDகd பாரா'Oகd. இC ஒ6 lXய தகவலாகH/ 
உdளC.

-ேபரா. எ.. Rவச�|ர., ெச.ைன.
c8d த> அள]-, த> ேநா7கDகd 
wைறேவjனா- ம'O/ ேபாC/ என எK�Qறதா? 
ேல0டா0 ேப'ட4xைன ெம-ல ெம-ல அ�78/ 
அள]b8 இத> JரHச# ெசய-பOQறC எ>பC, 
ஏேதா ெவV8KO pர'ட- ேபா- உdளC. 
ெதாட#TC f8d பய>பOBத ேவKOமா எ>ற 
wைல78B தdள0ப'V67Qேறா/. இC 8jBC 
f8d ஏேத�/ ெசhதாக ேவKO/ எ>S 
எX#பா#7கலாமா?

ஆg. �^தாராம., MSபேகாணS.

ெப-சன*
`ேர1
ெப-சன*
`ேர1
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`ேர1
ெப-சன*ெப-சன*ெப-சன*
`ேர1`ேர1`ேர1
ெப-சன*
`ேர1
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ேகd]: ]KேடாI 8 lX ய தாக0 பய>ப OBX 
வ6 Qேற>. ]KேடாI 7 \IடBX-, ]KேடாI 
எ7I l ேளா ர4-, ைப- ைடர7ட 4ைய0 பா#7-
ைகx-, வல C lற/ ேமலாக ஒ6 ெம� Qைட78/. 
அX- ைப-கd Details, Small Icons, Medium Icons, 
Large Icons, List ேபா>றைவ கா'ட0பO/. நா/ 
நம78B ேதைவ யா ன பV ைப-கைள0 பா#ைவ x-
டலா/. ஆனா-, ]KேடாI 8 \IடBX- அTத 
வசX இ-ைலயா? அ-லC இ67 8 pட/ கா'ட0ப-
டாம- மைறC ைவ7க0ப' Odளதா?  

எ.. கOண [ரா., |T0�g.

பS': Ifேடா\ 8' த� ெம P வாக 
ேமலாக5 தர!ப ட I'ைல. Ifேடா\ 
எ-\ e ேளா ர&',  காV யாக உ2ள இட5S', 
ைர$ KA- ெசF S டm . உடQ Kைட-.  
ெமPI' uYக2 ேக$.  அைன5G  
இ+-. . ேதைவ யா னைத அX5 Sனா', 
உடQ ைப'க2 .j5த ப$ 9ய', அதTேகTப 
மாW த லாக- கா$< அA-. .

ேகd]: lX ய தாக சா/சD ேகல7y எI4 Iமா#' 
ேபா> வாDQ0 பய>பOBBB ெதாடD Q Zdேள>. 
இX- அV7கV \.J. ெமேசa என, நா> ெச-~/ 
இட/ 8jBC ெமேசa வTC ெகாKேட இ67 Q-
றC? இC எதனா-? எ0பV இதைன wSB C வC?

-எ.. ]ேர� |ர., ெச.ைன.
பS': இhத ெசF Sக2 uYக2 எhத ப.-

Sg', ஊ&' இ+- K ÂCக2 எQW கா$-
ட!பJ  தக வ'க ளா. . <ல நாJ கA', 

ெமாைப' ேபாQ அைழ! OTகான க$டண , 
இட  ெபாW5G மாW பJ . அவCக k-. இG 
`கm  உதm . ஏQ, நா  இரI' $ெரg�' 
பயண  ெசFைகg', எhத ஊC அ+K' ந  
$ெரgQ ேபாF- ெகாf 9 +- K றG எQப-
தைன, இhத ெசF S கைள! பாC5G ெத&hG 
ெகா2ளலா .  நா  ந  ஊ+- .2ளாகi ெச'-
ைகg', எJ5G- கா$டாக ெசQைனg', 
ேதனா ேப$ைட, ஆ�வாC ேப$ைட, 
அைடயாC எQேறா அ'லG <ல க$ட டY-
கAQ ெபயCகைள- .j! O$ேடா ெசFS 
வ+ . இhத ெசF Sக2 வராம' இ+-க, 
ேபா�' <ல அைம! e கைள ேமTெ கா2ள 
ேவfJ . bதV' Messages  ெச'லm . இY. 
�ழாக இடG eற  அX5 Sனா' Kைட-.  
ெமPI' Settings  ேதChெத J-கm . இ�, 
�ழாகi ெசQறா', Cell Broadcast எQW ஒ+ 
O&m இ+-. . இத ைன5தாQ CB ெசF Sக2 
என ெபய & ட!ப J K றG. இG ெசய'ப J5த!-
ப$ 9 +-. . இதைன u- K I டm . 

ேகd]: எ> � ைடய f8d 8ேரா/ Jர H ச4- 
X� ெரன ஒ{ Qைட7க ]-ைல. p2\7 ைப-கd 
இய7க0ப'டா~/, ஒ{ Qைட7க ]-ைல. 
ஆனா-, க/0 2'ட4> p2\7 Jேளய# மbS/ 
Jற Jர H ச#கைள இய7 8 ைகx- ஒ{ Qைட7 Q-
றC. இC எதனா- 8ேரா/ Jர H ச4- ம'O/ ஏb-
ப O Q றC? இதைன எ0பV ச4 ெசhவC? நா> 

ேகDX- – ப;*
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]KேடாI 7 \Iட/ 64 J' க/0 2'ட# பய>ப-
OB C Qேற>.

எ..ம� ]ளா ரா�, கட�g.
பS': n9ேயா அ'லG ஆ9ேயா ைப'-

கைள இய- . ைகg', ஒV தைட ப J வG <ல 
.ேரா  Oர mசC பS! e கA' ஏTபJ  Oைழ-
யான இய-க மா. . எனேவ p.2 .ேரா  
Oர m ச +-கான, அfைம- கால5S' தர!ப$ட 
அ!ேட$ ைப'கைள, உYக2 க ! #$ட&' 
இQ\டா' ெசFதா', ெப+ பாB  ச& ஆK-
IJ .

 .ேரா  Oர m ச&' ஏேதP  மாTறYகைள 
ேமTெ கா2k  bQ, உYக Aட  அfைம- 
கால5S' ெவA g ட!ப$ட .ேரா  Oர mசC 
பS!e உ2ளைத உW S!ப J5S- ெகா2ளm  
Oர m ச&Q வலG {ைலg' உ2ள ெமP 
பா&' KA- ெசF S டm . ெமPI' �ழாகi 
ெசQW “About Google Chrome” எQபS' KA- 
ெசF S டm . உYக2 க ! #$ட&' தTே பாG 
வைர ெவA g ட!ப$ட அ!ேட$ ைப'க2 
பS-க!ப$ 9 +hதா', “Google Chrome is up-
to-date” எQW ஒ+ ெமேச� Kைட-. . eSய 
அ!ேட$ ைப'க2 பS ய!ப டாம' இ+hதா', 
“Update Google Chrome” எQற ெசFS கா$ட!-
பJ . தர I ற-க  ெசFG அ!ேட$ ெசF Sட 
வc கா$ J தB  Kைட-. . அ!ேட$ ெசFத 
OQனC, �fJ  .ேரா  Oர m சைர இய-K, 
n9ேயா மTW  ஆ9ேயா ைப'கைள இய-K! 
பாC-கm .

இத னாB , ஒV ேக$க I'ைல எQறா', 
உYக2 க ! #$ட&' ஒV-காக ஏTப J5-
த!ப$ட அைம! Oைன �fJ  ச& ெசF-
Sட ேவfJ . ஆனா', இY. ெச$ அ! 
ெசFதா', அG அைன5G O& m க AB  ஒV 
அைம! Oைன வைர யைற ெசF SJ  எQ-
ப தைன அjhG ெகா2க. bதV' \டாC$ 
ெமP ெசQW, கf$ேரா' ேபன' ெச'-
லm . OQனC “Hardware and Sound” எQற 
VY-K' KA- ெசF S டm . அJ5G “Sound” 
எQற பiைச _ற ேலOA' KA- ெசF S டm .  
அJ5G, க ! #$ட +-கான \°-கC <\$5-
STகான ஆ!ஷைன5 ேதChெத J5G, If-
ேடாIQ �ழாக உ2ள  “Configure”  எQற ப$-
ட�' KA- ெசF S டm . 

“Audio Channels” எQற பா-�', “Stereo” 
எQப தT. அைம! Oைன மாTறm . OQனC 
இதைன ேச? ெசF Sட “Finish” அX5தm . 
இேத ேபால “Audio Channels” எQற பா- �B  
அைம! Oைன ஏTப J5தm . இ�, .ேரா  
Oர m ச &B  ஒV Kைட-. . Kைட-க I'V 
எQறா', .ேரா  Oர m சைர அQ இQ\டா' 
ெசFG, �fJ  இQ\டா' ெசF S டm .

ேகd]: 8j0 J'ட இைணய தளB Xbெகன ஷா#' 
க' ஐகா> ஏbப OBX, அX- Q^7 ெசhC, அTத 
இைணய தளB XைனB Xற7க� ெசh X ட லாமா? 

நா> XனTே தாS/, அV7கV \ல இைணய தளD-
க E78� ெச-ல ேவK V ZdளC. வ� கா'டH/.

-எ7. [ரSமரா�, |T0�g.
பS': இைணய தள  ஒQ W-. ஷாC$ க$ 

ஐகாQ உ+ வா- . வG `க `க எAG. ��--
கா�  ெசய' b ைற gைன ேமTெ கா2ளm . 
இG இQடCெந$ எ-\ e ேளாரC, .ேரா  

மTW  பயCபா-\ Oர m சCகA' ெசய'பJ . 
இதைன ேமTெ கா2ைகg', உYக2 Oர mசC 
Ifேடா, ெட\-டா! ெத& 7 ப9 <j ய தாக 
அைம-க!பட ேவfJ .

உYக k ைடய Oர m ச&Q bக வ& க$ட5S' 
bக வ &ைய அJ5G ஒ+ <jய ஐகாQ தர!ப$ 9-
+-. . இG <ல Oர m சCகA' ேவW இட5S' 
இ+-கலா . .j! O$ட தள  ெசQற OQனC, 
அhத ஐகா�' KA- ெசFG, அ!ப 9ேய 
இX5G வhG, ெட\-டா! Sைரg' I$ J-
I டm . உடேன, அதTகான ஷாC$க$ ஐகாQ 
உ+ வா-க!பJ . அJ5த bைற, இS' டe2 
KA- ெசFதா', உYகAQ மாறா _ைலg' 
உ2ள Oர mசC Sற-க!ப$J, இhத இைணய 
தள  Kைட-. .

ேகd]: நா> ]KேடாI எ7IJ பய>ப OBX வ6-
Qேற>.  இைண யBX- கKட ெட7I' ஒ>ைற 
பXH ெசhவ தbகாக, எ/.எI. ஆ`I ெச-ல, வழ7-
க/ே பால, அத> ெடI7டா0 ப8 Xx- ைர' Q^7 
ெசhேத>. ஆனா-, தவ S த லாக எைதேயா Q^7 
ெசhத தனா-, ெடI7டா0J- உdள அைனBC 
ஐகா>கE/ ேத#Tெத O7க0ப'டC ேபா>ற ேதாb-
றBX- உdளன. அைனB X~/ ஒ6 ெச7 மா#7 
அைட யாள/ உdளC. எ0பV இவbைற gKO/ 
பைழய wைல787 ெகாKO வ6 வC எ>S வ� 
கா'டH/.

எ.. கேண ச �g^|, Rவ காR.
பS': மாறா _ைலg', Ifேடா\ 

<\ட , ெட\-டா!O' உ2ள ஐகாQக k-. 
$ரா! ேஷேடா\ என!பJ  ஒQைற! பயQ-
ப J5 G K றG. இதனா', ெட\-டா! ஐகா�' 
உ2ள ெட-\$ ெதA வாக- கா$ட!பJ . 
உYக k ைடய தவைறi ச& ெசF Sட, ��--
கா�  வc bைற கைள! OQபTறm .

1. ைம க ! #$டC ஐகா�' ைர$ KA- 
ெசFG, Kைட-.  ெமPI' Properties 
எQபS' KA- ெசF S டm .  

2. அJ5G Advance  எQற ேட! Oைன5 ேதCh-
ெத J-கm . ெதாடChG Performance  எQற 
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O&I' Settings எQபS' KA- ெசF S-
டm . 

3. OQனC Use drop shadows for icon labels on the 
desktop  எQபS' ெச- மாC- அைட யாள  
அைம-கm . OQனC ஓேக KA- ெசFG 
ெவA ேய jனா', ஐகாQக2 அைன5G  
பைழய _ைலg' கா$ட!பJ .

உYக k-. ேமேல கா$ட!ப$ J2ள 
ெசய'பா J கைள ேமTெ கா2வS' தய-க  
இ+hதா', அ'லG அவT jT.! OQன+ , 
பைழ ய b ைறg' ஐகாQக2 ேதாTற ம A5தா', 
Tweak UI எQற தC$ பாC$9 eேரா Kரா  
ஒQைற! பயQப J5S, இதைனi ச& ெசF-
S டலா .  இதைன http://windowsxp.mvps.org/
tweakui.htm எQற bக வ &g' உ2ள தள5S' 
ெபறலா . இS', ேதைவ g'லாம' இட  
ெபT j +-.  அ e- .j கைள u-கm  த�-
யாக ஒ+ ஆ!ஷQ Kைட-. .

ேகd]: மா<'ட# Xைரx- எTத எTத Gகd 
அqBத0ப'O இய7கB Xbகாக உdளன எ>S 
அjZ/ வைகx- ஏேத�/ ஏbபாO ெசh Xட eV-
Zமா? எOBC7 கா'டாக, நா> அjய ]6/ l வC 
ேக0I லா7 G அqBத0ப' Odளதா எ>ப Cதா>. 
ஏென>றா-, அதைன அj யாம- நா/ பாIேவ#' 
அqB Xனா-, அC தவS எ>S கா'ட0ப O Q றC. 
இதbகான வ� எ>ன?

எ7. vனா6R Mம ேரச., காைரV M{.
பS': Ifேடா\ <\ட5S' இதTகான 

ெச$9Y\ அைம!e இ+!ப தாக5 ெத&-
ய I'ைல. ஆனா', இைண ய5S' இதT-
ெகன eேரா Kரா  ஒQW Kைட- K றG. அதQ 
ெபயC � ேபாC$ இf 9 ேக$டC (Keyboard 
Indicator). இதைன இய- K I$டா', ேக!\ 
லா-, \.ேரா' லா- மTW  ந  லா- 
�கAQ அ!ே பா ைதய _ைலைய <\ட  
$ேரg' கா$J . uYக2 பயQப J5 G-
வG Ifேடா\ 7 எ�', அதTேகTற 
வைகg' இதQ ெச$9Y\ அைம--
க!பட ேவfJ . \ேட$ட\ பா&' 
இhத �க2 எQன _ைலg' உ2ளன  
எQW கா$ட!பJ . �க2 அX5த!-
ப$ 9 +hதா', அதTகான இட5S' 
<க!e வfணb , அX5த!-
ப டாத _ைலg' ஊதா _றb  
கா$ட!பJ . அ'லG இதTகான 
ஐகாQ �G கCசைர- ெகாfJ 
ெசQறா', �க2 எhத _ைலg' 
உ2ளன எQW நம-. ெசF S யாக- 
Kைட-. .  � அX5த!ப J ே பாG, 
அhத ேவைள gB  மாWத' .j5த  
ெசFS கா$ட!பJ . இhத ெசFS 
SைரgQ எhத! ப. Sg' கா$ட!-
பட ேவfJ  எQப த-
ைன7  நா  வைர யைற 
ெசF S டலா . இதனா', 

நா  அj யாம' இhத �கைள அX5 Sனா', 
உடேன எiச &-ைக யாகi ெசய'ப டலா . இhத 
eேரா K ரா ̀ ைன இல வ ச மாக5 தர I ற-க  
ெசF Sட http://sites.google.com/site/roidayan/
projects/keyboardindicator எQற bக வ &g' 
உ2ள இைணய தள  ெச'லm .  இhத  eேரா-
Kரா  ெசய'பட டா$ ெந$ Oேர  ஒC- 2, 
<\ட5S' இய-க5S' இ+-க ேவfJ . 

ேகd]: எ> ]KேடாI 7 க/0 2'ட4-, ]Vேயா 
ைப-கைள, எ0ே பாC/ ].எ-.\. Jேளய# 
lேரா Qரா/ ெகாKO Xற7க ]6/ l Qேற>. 
]KேடாI gVயா Jேளய# மாறா wைலx- உd-
ளC. இதைன எ0பV மாbj அைம0பC?

கா.க| ேரச., பKள^�g.
பS': பல வcக2 இ+hதாB , இதTகான 

எAய வc ஒQைற- pW KேறQ. க ! #$-
ட&' உ2ள I9ேயா ைப' ஒQைற5 ேதChெத-
J-கm . அதQ �G ைர$ KA- ெசF S டm . 
இ!ே பாG ஒ+ ெமP Kைட-. . 

உYக2 க ! #$ட&' உ2ள எhத O.9.எ!. 
ைபVQ �தா வG, ைர$ KA- ெசF S டm .  
OQனC Kைட-.  ெமPI', “Open 
With” எQற ஆ!ஷ�' KA- ெசF S-
டm . �fJ  “Browse” எQபS' KA- 
ெசFG, Kைட-.  eேரா K ரா ப$ 9-
யV' VLC Media Player எQப தைன5 
ேதChெத J-கm . இhத Ifே டாI' 
�ழாக, “Always use the selected program to 
open this file” எQW இ+!ப தT. எSேர 
உ2ள <jய க$ட5S' 9- அைட யாள  
ஒQW இ+!ப தைன உW S!ப J5தm . 
அ'லG, ஏTப J5தm . அJ5G ஓேக 
KA- ெசFதா', uYக2 n9ேயா  ைப'-

கைள5 Sற-க, I.எ'.<. OேளயC 
eேரா K ரா ̀ ைன ம$J  Sற- . -
ப9, க ! #$ட +-. க$டைள 
ெகாJ5 G2 ÄCக2 எQறா K றG. 

இ�, எhத I9ேயா ைப'க2 �G 
KA- ெசFதாB , அG I.எ'.<. 
OேளயC eேரா K ரா`' தாQ Sற--
க!பJ . 

மTW  ந  லா- 
லைய <\ட  

பயQப J5 G-
', அதTேகTற 
Y\ அைம--

ட\ பா&' 
' உ2ளன  
அX5த!-
ட5S' 

அX5த!-
_றb  
தTகான 
காfJ 

_ைலg' 
ெசF S யாக- 
J ே பாG, 

த' .j5த  
hத ெசFS 
' கா$ட!-

KA- ெச
கைள5
eேரா
ப9, 
ெகாJ

இ�, 
KA-
Oேள
க!ப
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