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வாசக6கேள.... க#789ட6 AாBகC
உ!க#ேக#&,ச(ேதக*, க+-./கைள 

அ345ைக67 அ(த(த4 ப9:6;
தைல45கைள 9=4>ட@*.

க*4BCடD மலF7 இ;3* எ;ன
தகவ7க# ேவKL* எ;ற உ!கN;
எ:DபாD4ைபP* எQ.!க#.

க*4BCடD ெதாடDபான Sா7 ‘TU’/க# 9=-.
மலF7 ெவN6ட 2 >ர:கைள அ34ப@*.

Sா7க# மXY* ‘TU’/க# ௨௦௧௪ >4ரவF 
மாத-:X9 ^; ெவNயா`6+/க/aடா.. Sா7க# 
மXY* ‘TU’/கைள உ+வா/`யவD, ெவN6CடவD,
`ைட/9* இட!க#, &ைல ஆ`யவXைற/ கCடாய* 
9=4>டேவKL*.
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ப)க# 7

ப)க# 12

ப)க# 11

உ
J

ேள

இ வார%க'() *+னா-, ேப12(
த+ இ+1ட67 ெமச;ச< வச=ைய,

ெமாைப- சாதன%க@- தABC DEBC பய+
பGBCவதைன அI*கJபGB=யC )IBC
எL= இ MேதாN. அC வச=யாக இ JபதாகJ
பல வாசக<கQ க BC ெதERBதன<. Sக எ@-
தாக ெமேசTகைள அVJப *WXறC எ+ZN,
இைணயB=- இைணBத\ட+, ெமச;ச< அJ
@ேகஷA- அைனBC ெமேசTக'N அJேட7
ெச^யJபGவதாக\N ெதERBதன<. இC வச=

யாக இ Jபத_)( காரணN, அ=- உQள தக-
வ-கைள aைனBத ேநரB=- பWBC ெதEMC 
ெகாQள இய-வCதா+. எGBC( கா7டாக, 
ஒ வ< த+ைனB ெதாட<2 ெகாQள பய+ப-
GBத ேவ6Wய எ6, ஒ வ ()B ேதைவயான
ம M=+ ெபய< ஆXயவ_ைறB தM= Mதா-,
எMத இடB=eN, ேப12( ெமச;சE- லா( 
இ+ ெச^C அவ_ைறB ெதEMC ெகாQள *W
XறC. ெட1(டாJ கNJf7டE-, பைழய
ெச^=கைள அIய, அதைன( ெகாGBதவ N
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இைணயB=-, ேப12( தளB=- லா( இ+
ெச^தா- ம7Gேம ெதEMC ெகாQள இயeN.  
ஆனா-, வாசக< ஒ வ< இ=- உQள ஆபB
=ைன h%கQ சEயாகB ெதEMC ெகாQள
R-ைல எ+Z iI, Sக h6ட கWதN
ஒ+ைற அVJDjQளா<. அவ< எL=ய கW
தB=+ k (கB=ைனjN, )_றlசா7G(க@+
த+ைமையjN, அத_கான Rள(கB=ைனjN
இ%) தMCQேள+.

அவ< எL=ய கWதB=+ அWJபைட(
)_றl சா7G இC. h%கQ ேப12( வmயாக
அ=- இைணBCB தரJப7GQள ெமச;ச<
nலN ெச^=கைளJ பEமாI( ெகாQள R N
Dனா-, h%கQ ெமாைப- ேபாA- க7டாயN
2=தாகJ DEBCB தரJப7 GQள ெமச;ச< அJ
@ேகஷைன இ+1டா- ெச^தாக ேவ6GN.
இC எ+ன ெபEய aபMதைன? ந-லCதாேன
என h%கQ எ6ணலாN. ஆனா-, இதைன
இ+1டா- ெச^ைகp- நாN எத_ெக-லாN
ஒBC( ெகாQXேறாN எனJ பா<(க ேவ6GN.
இைவ நN kதM=ரB=ைனJ பIJபCட+,
நம()B q%) RைளR(X+றன எ+Z iI-
jQளா<. அைவ இ%) ெதா)BCB தரJப7
GQளன.
1. நN ெந7ெவா<( இைணJDைன மா_Zவ

த_) நாN ேப12( இய(கB=_) அVம=
அ@(XேறாN. இMத அVம=ைய ைவBC(
ெகா6G, ேப12( இ+ட<ெந7 அ-லC 
ெமாைப- ேபா+ aZவன ேசைவp+ த+
ைமpைன மா_றலாN. உ%க'() அIR(
கJபடாமேலேய, உ%கQ ேபாA- உQள
வச=கைள, அJ@ேகஷ+ 2ேராXராNகைள
இய(க h%கQ அVம=(Xs<கQ.

2. ேபா+ அைழJ2 எ6க'N, எ1.எN.எ1.
ெச^=jN: ேப12( aைனBதா-, அC
உ%கQ ந6ப<க@+ ேபா+க '(), h%கQ 
அIயாமேலேய உ%கQ ெபயE-, எ1.எN.
எ1. ெச^=கைள அVJபலாN. இ=-

உQள Dரlைன உ%க '()B ெதEXறதா?
உ%க'ைடய ேபாA- இ MC ெகா6G,
உ%கQ ந6ப<க'() உ%கQ சா<பாக, எ1.
எN.எ1. அVJப ேப12( யா<? h%கQ 
அIயாத ஒ  வ (), உ%கQ ேபாA-,
h%கQ R Nபாத ெசய-கைள ேம_ெகாQள
அVம= ெகாGJபC ேபாலா)N இC. 

3. ஆWேயாைவJ ப=\ ெச^வCN, பட%கQ
ம_ZN RWேயா கா7wகைள எMத ேநரB
=eN எGJபC: இC Sக ேமாசமானC.
ேப12( aZவனB=ன<, எMத ேநரB=eN
உ%கQ ேபாA- xைழMC, h%கQ ேபk
வைத( ேக7கலாN. உ%கQ ேபாA- உQள 
ெல+1 வmயாக உ%கைள( க6கா y(
கலாN.
ேமேல க6ட )_றl சா7 G(கேள அவE+

கWதN *LவCN இ MதC. கWதB=- உQள
வ_ைறl k (X ேமேல தரJப7GQளC. இA 
வாசகE+ அlசB=ைனjN அத_கான Rள(கB
=ைனjN பா<JேபாN.
1. *தலாவதாக ேமேல ெசா-லJப7GQள

அVம=கைள( கவA(கலாN. இைவ
எ-லாN, ெமச;ச< அJ@ேகஷV()
ம7GN தAயானைவ அ-ல. ேப12(
அJ@ேகஷைன இ+1டா- ெச^=G
ைகpேலேய, இMத அVம=ைய நாN
வழ%X RGXேறாN. ெமச;சைரB தAேய
அைமBC இய( )வC க7டாயJபGBதJப
GXறC எ+பC உ6ைமேய. அC ேப12(
த+ இய(கB =_கான க7டைமJ2 வச= என 
எ6zXறC. உ%க'()J DW(கR-ைல
எ+றா-, R7GRடலாN. இC ேபால பல
இ+1ட67 ெமச;ச<கQ, இல வசமாகேவ
இைணயB=- Xைட(X+றன.

2. அGBததாக, ெந7ெவா<( இைணJDைன
மா_ZவC. h%கQ ெமேசT ஒ+ைற அVJப
R NDனா-, ேபா+ *த{- ைவ D
இைணJD- இ (க ேவ6GN. இதைன
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ேப12( aைன\ பGB CவC alசயN
ெந7ெவா<(Xைன மா_ ZவதாகாC.

3. எ6கைள அைழJபC\N, எ1.எN.எ1.
அVJ2வCN: ேபா+ எ6கைள அைழJ
பC எ+பC ெமச;ச< அJ@ேகஷA-,
h%கQ R NDனா- ம7Gேம அைம(க(
iWய வச=யா)N. அதாவC, h%கQ R N
Dனா-, இMத அJ@ேகஷ+ வmயாக எ6
கைள அைழ(கலாN. ேப12( ெமச;ச<
தானாக எMத அைழJDைனjN ேம_ெகாQ
ளாC.

4. ஆWேயா, RWேயா ப=\: எMத ேநரB=eN
ேப12(ெமச;ச<ஆWேயாம_ZNRWேயா
ப=\கைள ேம_ெகாQ'N எ+பC, h%கQ
ெகாG()N R JபB=+ ேபE ேலேய நைட
ெபZN. இMத அVம= ெகாGJபத+ nலN
h%கQ ெமச;ச< அJ@ேகஷA- இய%)
ைகp-, ேகமராRைன இய(க *WXறC.
எனேவ, யா N ேதைவ

p+I அlசN ெகாQளB 
ேதைவ இ-ைல. ேப12( 
உ%கQ R Jப%கைள
அIMC ம_றவ<க'()l
ெசா-வC எ+பC அத+ வ<B-
தகB=- ஒ ப)=யா)N. உ%
க'ைடய ெதாட<2கQ, h%கQ
எMத மா=E ப=\கைளJ பா<(
Xs<கQ, RளNபர%கைள ஆ^\
ெச^Xs<கQ எ+பதைன அIMC,
அவ_I+ அWJபைடp- தன() க7-

டணN ெசeBCபவ<க'(), உ%கைளJ ப_
Iய தகவ-கைளB த XறC. எGBC( கா7
டாக, h%கQ ஒ  ேஹாN =ேய7ட< வா%க 
இைணயB=- wIய ேதGதைல நடB C%கQ. 
அ-லC அேமஸா+ தளN ெச+Z பா %கQ. 
அGBத wல வார%க'(), அ-லC மாத%க
'(), h%கQ ேப12( ம7GN அ-ல, ம_ற
�ெமp- ேபா+ற அJ@ேகஷ+க@- ெச-
ைகp-, அMத RளNபரN உ%கQ தளJ ப(
கB=- கா7டJப7G( ெகா6ேட இ ()N. 
இC RளNபர வ<BதகB=+ ஓ< உB=. அ�வ
ளேவ.

ேப12(, ெமாைப- சாதன%க@- த+ 
ெமச;சைரJ DEBC அைமBதC, அத+ =7-
டJபWயான ெசய-பாடா)N. ெமச;ச<
உலX- த+ இடBைத உய<Bத அத+ உB=
இC.

சnக இைணய தள%க@- இய%கா தவ<
க'N, த+ ெமச;ச< அJ @ேகஷைனJ

பய+பGBத7GN என 
ேப12( எ=<பா<(-
XறC.

எனேவ, எMதRத
அlச*N இ+I, ம_ற
ெமச;ச< அJ@ேக
ஷ+கைளJ பய+
பGBCவC ேபால,
ேப12( ெமச;ச< 
அJ@ேகஷைனjN
பய+பGBதலாN.

எ(ெஸ- 2ேராXராS- டயலா( பா(
�ைனJ பய+பGBCைகp-, h%கQ

டயலா( பா(�- கா6ப தைன ெச7 ெச^C
அைம(கலாN. இ=- ஒ+Z, h%கQ பா<()N
எ(ெஸ- ஒ<(2(X+ DERf கா7wpைன
டயலா( பா(�+ இட C ப(கN கா7GNபW
அைம(கலாN. Views �{ைன அGBCQள
�� ேநா(Xய அN2( )Ip- X@( ெச^C,
Xைட()N ப7Wய{- Preview எ+பதைனB
ேத<MெதG(க\N.

இMத Open டயலா( பா(1 =ற(கJபG
ைகp-, wல ஒ<(2()க'() DERf எனJ
பGN *+ ேதா_ற( கா7w தரJபடR-ைல
எ+பைத உண<M = J�<கQ. அைனBC
ஒ<(2()க'()N DERf கா7w இ (க
ேவ6GN என *W\ ெச^தா-, �ேழ தM CQ
ளபW ெச7 ெச^=ட\N.

1. Office ப7ட+ X@( ெச^=ட\N. ெதாட<MC
Prepare ம_ZN Properties X@( ெச^=
ட\N. எ(ெஸ-, உ%க 'ைடய ஒ<�7
ேமலாக, k (காமாக properties கா7GN.

2. அGBC Document Properties ஐ அGBCQள
அN2( )Ip+ �C X@( ெச^ =ட\N.
இ%) Advanced Properties எ+பைதB ேத<M
ெதG(க\N. எ(ெஸ- இJேபாC Properties
டயலா( பா(ைஸB =ற()N. 

3. இ%) Summary ேடJ ேத<MெதG(கJப7W
 Jபதைன உZ= ெச^=ட\N.

4. இMத டயலா( பா(�+ �ழாக உQள Save
Thumbnails for All Excel Documents எ+பைதB
ேத<MெதG(க\N.

5. அGBC Properties டயலா( பா(ைஸ nட
ஓேக X@( ெச^=GேவாN.

6. இJே பாC ஒ<(2(Xைன ேச� ெச^=ட\N.

எ'ெஸ$ ஒ*'+'

IST9 ISU8Vட& ேசW ெசX5ட
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கா1Q / ேப"#

ேவ<7 டா)ெம67கைளB தயாE(ைகp-,
ேவZ ஒ ைப{- இ MC ெட(17 காJD
ெச^C ஒ7GN ேவைலைய ேம_ெகாQேவாN.
அJேபாC ெட(17 ஏ_கனேவ எMத பா<
ம7W- உQளேதா, அேத பா<ம7W- ஒ7
டJபGN. இC ஒ7டJபGN டா) ெம67
Gட+ ஒBCJ ேபாகாத வைகp-, ேதைவ ய_ற
ேபா-7, இடா{(1 ஆXயவ_Zட+ அைம(
கJபGN. இJபW இ-லாம-, ஒ7டJபGN 
ெட(17W+ பா<ம7G() ஏ_ற வைகp-
அைமB=ட ேவ<7 வm ஒ+ைற( ெகா6GQ
ளC. ேத<MெதG(கJப7ட ெட(17Wைன Ctrl
+ C ெகாGBC காJD ெச^=GXேறாN. D+ன<
க67ேரா- + R ெகாGBC ஒ7GXேறாN.
இத_)J ப=லாக, Ctrl + Alt + V ெகாGBCJ
பா %கQ. உட+ Paste Options எ+VN
R6ேடா ெகாG(கJபGN. இ=- ஒ7டJபGN 
ெட(17 எMத பா<ம7W- இ (க ேவ6GN
எ+பத_கான வைககQ தரJபGN. அைவ:
Microsoft Word Object, Formatted Text (RTF),
Unformatted Text, Picture (Windows Metafile),
Picture (Enhanced Metafile), HTML format,
Unformatted Unicode Text. இவ_I- Unformatted
Text எ+பதைனB ேத<MெதGBதா-, எG(கJ
ப7ட ைப{- இ Mத பா<ம7W% Rஷய%கQ 
எC\S+I, ஒ7டJபGN டா)ெம67 பா<
ம7W-, ெட(17 ஒ7டJபGN.

இைணgக1ப#ட ேடQJகkq
ெசqகk. அகல|

ேவ<7 2ேராXராS-, இர6G ேடDQகைள
Sக எ@தாக இைண(கலாN. இர6G()N
இைடேய உQள ெட(17ைட h(X, இர6

ைடjN இைணJபC எ@C. ஆனா-, இMத
இர6G ேடDQக'N, ெவ�ேவ றான எ6
y(ைகp- ெந7G வEைசகைள( ெகா6
W Mதா-, இைணJபC கWனN. ேமeN,
இMத ெந7G வEைசக@+ அகலN ெவ�ேவ
றாக இ MதாeN,இC wரமமான காEயமாக
இ ()N.

இத_) Rைரவான q<\ ஒ+ைறைன ேவ<7
ெகா6GQளC. அC, ேவ<7 2ேராXராS
ைனேய இMத ெந7G வE ைசகைள பா<ம7
ெச^=ட R7GRGவCதா+. இத_)( ��(
க6ட ெசய-பா Gகைள ேம_ெகாQள\N.
1. 2=தாக இைண(கJப7ட ேடD@-

ஏேதVN ஓ< இடB=- க<சைர( ெகா6G 
ெச+Z aZBத\N.

2. EJபA- Layout ேடJDைனB ேத<MெதG(
க\N. D+ன< Select | Select Table எனl
ெச-ல\N. இJே பாC *L ேடD'N 

ேத<MெதG(கJப7W
 ()N. இ%) Cell Size 
)�JD- தரJப7GQள
க 6 7 ே ர ா - க ை ள J
பா<(க\N. உயரN
ம_ZN அகலN அைமJ-
பத_கான க67
ேரா-கQ தரJப7GQள

ேவ69
Y7H...
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தைன( காணலாN. உ%க'()
இJேபாைத() அகலBைதl சE
ெச^வCதா+ ேவைல. க67
ேரா{+ வலC 2றN உQள
ேம- ேநா(Xய அN2( )I
pைன( X@( ெச^ =ட\N.
இJேபாC ேவ<7, ெந7G வE
ைசp+ அகலBைதl ச_Z(
)ைறJபதைன( காணலாN.
இ JDVN அைனBC ெந7G
வEைசp+ அகல*N ஒேர
அளR- அைமM= JபதைனJ
பா<(கலாN.
இJேபாC *L ேடD'()N

ெந7G வEைச ஒேர அகலB=- அைமM
= Jபதைன( காணலாN.

இA Cell Size )�JD- AutoFit எ+VN
�{ைன( X@( ெச^=ட\N. ேவ<7 இJ
ேபாC Cைண ெமV ஒ+ைற( கா7GN. அ={
 MC AutoFit Window எ+பதைனB ேத<MெதG(
க\N. இJேபாC ேடD@+ ெமாBத அக ல*N,
Xைட(X+ற மா<�+ அகலN ம_ZN ெந7G
வEைச அைனB=_)N ஒேர அளR- அகலN
அைம(கJப7W Jபதைன( காணலாN.
இMத ேநரB=-, h%கQ iGதலாக மா_ற%கQ
ஏேதVN ஏ_பGBத R NDனா-, ஏ_பGB=(
ெகாQளலாN.

ேபg அ1 கா1Q

ேவ<W- டா)ெம67கைள உ வா()
XேறாN. இவ_I_கான, பாC காJD_ெகன
ேப( அJ காJDகைள நாN எGBC ைவBC(
ெகாQXேறாமா? இMத ேகQR() wல<, ஆN,
ேவ<7 தா+ தானாகேவ எGBC ைவBC(
ெகாQXறேத. ஒE�ன- டா)ெம67 ைப-
ெக7GJ ேபா^ Xைட(காத ேபாC இMத ேப(
அJ காJ DpைனJ பய+பGB=( ெகாQளலாN
எ+Z ப=ல@(கலாN. wலேரா, ேப( அJ காJ
Dpைன ேவ<7 எGJபேத இ-ைல. அ=-
அMத வச= எ-லாN இ-ைல என\N ப=ல@(
கலாN. இ=- எC உ6ைம?

ேவ<W- உ வா(கJபGN ைப-க'()
ேப( அJ காJD எGBC ைவBC( ெகாQ-
ளலாN. ஆனா-, இMத ெசய-பா7 Wைன
ேவ<7 தானாக, மாறா aைலp- ெகா6W (க
R-ைல. நாமாகBதா+ இத_கான அைமJ
Dைன உ வா(க ேவ6GN. அC எJபW எனJ
பா<(கலாN.
1. ேவ<7 ஆJஷ+1 (Word Options) டயலா(

பா(ைஸB =ற(க\N. ேவ<7 2007-, ஆ�1
ப7டைன அLB= ேவ<7 ஆJஷ+1 �C 
X@( ெச^=ட\N. ேவ<7 2010-, EJப
Vைடய ைப- ேடJ ேத<MெதGBC X@(
ெச^C, அத+ D+ன<, ஆJஷ+1 எ+ப=-

X@( ெச^=ட\N.
2. டயலா( பா(�+ இட C ப(

கB=-, Advanced எ+ப=-
X@( ெச^=ட\N.
3. இ%) �ழாக Save
options எ+பதைன(
காzN வைர ெச-ல\N.
டயலா( பா(�+ இடC 
ப(கN உQள Save எ+ற
ஆJஷVட+ )ழJD( 
ெகாQள ேவ6டாN.
இர6GN ஒ+ற-ல.
4.இ%) Always Create

Backup Copy எ+ப=-
X@( ெச^=ட\N. ெச( மா<( ஒ+ைற
இ=- ஏ_ப GBதெவௗN.  D+ன< ஓேக
X@( ெச^C ெவ@ேயற\N.
இதைன அGBC, உ வா(கJபGN 

டா)ெம67 அைனB=_)N ேப( அJ காJD 
அைம(கJபGN. அதாவC, டா)ெம67 
ஒ+ைற h%கQ ேச� ெச^ =Gைகp-, அத_)
*Mைதய aைலp- உQள டா)ெம67, 
ேப( அJ காJDயாக இ ()N. ஒE�ன-
டா)ெம67 ைப- ெக7GJ ேபான aைலp-, 
இMத ேப( அJ காJ Dpைன h%கQ பய+ப
GB=( ெகாQளலாN. ைப{+ CைணJ ெபய-
Eைன ஒE�ன- ைப{+ ெபயராக மா_I( 
ெகாQளலாN.

ெதSZ[ ெகாC\]கC
Failover: ேப" அ% வ'() இய,-. ஒ0 
ெசய)3ைற. 78ட:;< 3"=ய சாத
ன,கC) DரFைன ஏHபIJ ெசய)பட
3Kயாம) ேபானா) இரMடா. Nைல()
உQள சாதன,கQ அSத ெசய)பாI Kைன 
எJ:UF ெசய)பJ. Nைல. %ராசசV, சVவV, 
ெநIெவாV" அ)லU ேடIடாேப8 ஆ= யைவ 
ெசய) இழ"ைக() [Jத) ;ற< ெகாMட
க.%\IடV 78ட,கC) இSத ெசய)பாJ
ேமHெகாQள%பJ..

Back up Domain Controller: ]Mேடா8 ெநI
ெவாV"=) இைண"க%பIJQள க.%\I
டVகC) ஒ<_ அ)லU ஒ< _"- ேமHபIட
க.%\IடVகQ Dைர ம` ெடாைம< கMI-
ேரால`< ேப" அ% ஆகF ெசய)பJவதைன
இU -a"=றU. அைவ ெசய) இழ"ைக()
இSத ேப" அ% ெடாைம< கMIேராலVகQ
அத< ெசய)பாIKைன ேமHெகாQ=<றன.
இைவ ெச"\`IK சாVSத ெசய)பாJக
ைளb. ேமHெகாQc. வைக() ெசI ெசd-
ய%பIK0"-..
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F.எ1.D. 7ைர� பய+பாG இJேபாC Sக
ேவகமாக அ=கEBத aைலைய அைடMCQ

ளC. அைனBC ெதாm- x7ப%கைளJ ேபால, 
ந+) வள<Mத aைலp-, இC *L ைமயான
நNபகBத+ைம ெகா6ட ெதாm- x7ப மாக
ம=(கJபGவ=-ைல. ஆனா-, அC அI*க
மான காலB=-, எBதைன DரlைனகQ ெகா6
டவ_I{ MC நம() அC RGதைல அ@B
தC எ+Z எ6yனா-, இத+ மகB CவN
ெதEயவ N.

“Universal” Serial Bus எ+ற ெபய ட+, உல
களாRய aைலp- இC உ வாX வMதாeN,
ஏறBதாழ 18 ஆ6Gக@-, இC பல பEமாண%
க@- வள<MCQளC. ப-ேவZ வைகயான
இய(க ேவகN, பல வைக யான ேகDQகQ
என இத+ த+ைம வைககQ உQளன. j.எ1.
D. �ரான ஒேர இய(கN ம_ZN வW வைமJ
Dைன( ெகா6W Jபதைன( க6காy()N
USB Implementers Forum, இMத ப+*கB
த+ைம )IBC ந+) அIMேத ைவBCQளC.
இJேபாC iட ”ைடJ w” எ+VN ஒ வைக 
ேகDைளJ பய+பGBCவதைன தரJபGBத
இMத ைமயN *ைனMCQளC. இC j.எ1.
D. A வைக ம_ZN B வைக ேபா<7க'()
மா_றாக வMCQளC. ேபா+கQ, ேடJள7

D.w.(கQ, கNJf7ட<கQ ம_ZN Dற Cைண 
சாதன%கQ அைனB=eN, இC D+ப_றJ
பGN. 2=யதான j.எ1.D. 3.1. ேவகB=ைன
இMத ைடJ w ேகDQ சJேபா<7 ெச^=GN.
ைடJ w வ வதனா-, நாN பலவைகயான
ேகDQகைள( )Jைப யாக( ெகா6W Jப=-
இ MC RGபGேவாமா எ+பதைனJ பா<(க
ேவ6GN. இMத j.எ1.D. எJபW உ வா
னC எ+Z பா<(கலாN.

j.எ1.D. ெதாm- x7பN நைட*ைற()
வ வத_) *+னா-, கNJf7டைர இய(
Xய ஒ வ< பல வைக ேபா<7க@- இைணJ-
2கைளl ேச<(க ேவ6Wய= MBC. PS/2
connector அ-லC serial port, DIN கென(ட<,
ேகN ேபா<7 என அைவ பல வைகக@-
இ Mதன. இைவ கNJf7டE+ D+ 2றB=-
aைறய இடBைத எGBC( ெகா6W Mதன.
1990 க@-, *த- *த லாக j.எ1.D.1.1
ேபா<7 அI*கமானC. இத+ ேட7டா பE
மா_ற ேவகN 12Mbps ஆக இ MதC. � ேபா<7
ம_ZN ம\1 ஆXயவ_ைற இைண()N
ேபா<7க@- ேவகN 1.5Mbps ஆக அைமM
தC. அJேபாC ெவ@யான � ேபா<7, ம\1
ம_ZN DE6ட< ேபா+ற Cைண சாத+%க-
'() பைழய ேபா<7 அ-லC j.எ1.D. என 

\V¤ kòD
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இர6G ஆJஷ+க@- ெவ@யாXன. ஒ+I
{ MC ஒ+Z() இைண(கB ேதைவயான
இைட*க%க'N XைடBதன.

2000 ஆ6G மB=ய வா(X-, j.எ1.
D. 2 ெவ@யான ேபாC, பல N j.எ1.D.
ேபா<7கைள ம7GN பய+பGBதB ெதாட%
Xன<. அேத ேநரB=-, ேட7டாRைனJ
ப=MC ைவ(க, j.எ1.D. Jளா� 7ைர�கQ
அI*கமாpன. இைவ w.W. ம_ZN W.R.
W.(க'()J ப=லாகJ பய+பGBCN aைல
ெதாட%XயC. அளR- wIயதாக\N, ேவக
மாக ேட7டாRைனJ பEமாIயதாeN,
j.எ1.D. Jளா� 7ைர�கQ 2ழ(கN அ=க
E(கB ெதாட%XயC. ெவ@p- இ MC இய%
Xய சாதன%களான, ைவ D ெரள7ட<, ஆJ
Wக- 7ைர�, ஈத<ெந7 ஆXயைவjN j.எ1.
D. ேபா<7க@- இைணBC ெசய-பGN
வைகp- ெவ@யாXன. ெப<சன- கNJf7ட<
ம_ZN ேலJடாJ கNJf7ட<க@-, நா+)
அ-லC ஆZ j.எ1.D. ேபா<7கQ, அவ_I+
*+VN D+Vமாக, எ@தாக இைணBCJ
பய+பGBCN வைகp- வWவைம(கJப7
டன.

j.எ1.D. ெதாm- x7பB=+ ஆ=(கN, 
j.எ1.D. 2 ம_ZN 3 ெவ@யான\ட+ அ=க
மாXயC. ேட7டா பEமா_ற*N 5 �.D. வைர
உய<MதC. j.எ1.D. 3 ஹா<7 7ைர� அ-லC
Jளா� 7ைரR{ MC, ஆJபேர7W% w1டN
*LவைதjN ைவBCJ பய+பGBCவC சாB
=யமானC. இJேபாெத-லாN, ேலJடாJ
கNJf7ட<க@- j.எ1.D. ேபா<7 ம7 Gேம
இ Jபைத( காணலாN.

ெதாட<MC ஆ=(கN ெசeB=ய j.எ1.
D. ெதாm- x7பB=_) பய<வய< (FireWire)
ெதாm- x7பN ேபா7Wயாக அைமMதC.
இதைன IEEE 1394 எ+ZN அைழ(X+றன<.
1990 *த- 2010 வைர ஆJDQ aZவனN இB
ெதாm-x7பB=ைனஅ=கNசJேபா<7 ெச^C 
பய+பGB=யC. இC j.எ1.D. ெதாm-
x7பB=ைன( கா7WeN பலவைகp- ேமN
ப7டதாக அைமMதC. இ=- சாதன%கைள
இைண(க, ஏேதVN ஒ சாதனB=- இத_
கான ேபா<7 இ Mதா- ேபாCN. ெதாட<MC

இைண(கJப7ட சாதன%க'ட+, ம_ற வ_ைற 
இைணBCJ பய+பGBதலாN.  இதைன daisy
chain இைணJ2 என அைழJபா<கQ. j.எ1.
D. 1.1. ம_ZN 2.0 ெதாm- x7பB=-, ஒ  
ேநரB=- ஏேதVN ஒ  =ைசp- ம7 Gேம 
ேட7டாRைனJ பEமாI( ெகாQளலாN. 
ஆனா-, பய<வய< nலN இ  வm க@eN
ேட7டா பEமா_றB =ைன ேம_ெ காQளலாN.
ேமeN, ேட7டா பE மா_ற ேவக*N Rய(கB-
த(கதாக அ=கமாக இ MதC.

ஆனா-, பய<வய< ெதாm- x7பB=ைனJ 
பய+பGBத அ=கN ெசலRட ேவ6Wய=
 MதC. ஆJDQ aZவனB=_) உEைம(கான
க7டணN ெசeBத ேவ6 Wய= MதC. இத+
ஒ�ெவா வைக()N, ஒ வைக யான ேகDQ
பய+பGBத ேவ6Wய= MதC. இதனா-,
உய<aைல கNJf7ட< பய+பா7W- ம7-
Gேம இC இ+ைற()N பய+பGBதJப7G 
வ XறC. ம{வான ெசலR- பய+பGBத(
iWயதாக உQள j.எ1.D. இ+ைற()N ம(
க@ைடேய அ=க Dரபலமான ஒ+றாக இ MC
வ XறC.

த_ேபாC ஆJDQ ேம( கNJ f7ட<க@-,
பய<வய< ெதாm-x7பB=_)J ப= லாக, த6
ட<ேபா-7 (Thunderbolt) எ+VN ெதாm-

x7பN பய+பGBதJப7G வ  XறC. இத
Vைடய ேவகN 20Gbps. அGBதGBC வMத
த6ட<ேபா-7 கென(ட<கQ, ேட7டா பE
மா_ற ேவகB=ைன உlw()( ெகா6G 
ெச+ZQளன. RைரR- வர இ (Xற இMத
கென(ட<கQ 40Gbps ேவகB=ைன( ெகா6W
 ()N. ெதாட<MC ைபப< ஆJW( வைக த6
ட<ேபா-7 கென(ட<கQ 100 �.D.எ1. வைர 
ேவகN ெகா6ட தாக இ ()N எ+Z அIR(
கJப7GQளC.

இ JDVN த6ட<ேபா-7 கென(ட<-
க'N அ=க ெசலR- தா+ அைம(க *WjN.
கNJf7ட<க@- இத_ெகன தA க67ேரால<
கைள அைம(க ேவ6GN. இதைன அைமJ
பதாக இ Mதா-, ஒ�ெவா wJெச7WeN
அ=க w{கா+ பய+பGBத ேவ6WயCQளC.
இதனாேலேய, Sக அ=க அளR- ேவகமாக
ேட7டா பEமா_றN ேம_ெகாQளJபட ேவ6
Wய உய<aைல சாத ன%க@- ம7Gேம இC
பய+பGBதJப7G வ XறC.

எனேவ, j.எ1.D. ெதாm- x7பJ பய+-
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பா7W_) பய<வய<
ம_ZN த6ட<ேபா-7
ெதாm- x7ப%கQ அ=க
ேபா7WையB தரR-ைல.
ஆனா-, இJேபாC வய<
இைணJ2 எC\S+I, ேட7டா பE
மா_றN எ@தான ஒ+றாக மாIவ 
வதா-, இMத வைக ெதாm- x7பேம,
j.எ1.D. ெதாm- x7பB=_) ேபா7
Wயாக வ N வா^J2 உQளC. Bluetooth,
NFC, WiFi Direct, and AirDrop ஆXய ெதாm-
x7ப%கைல இMத வைகp- நாN எ=<ெகாQ
XேறாN.

இ MதாeN, பல ேநர%க@-, நாN
வய<ெல1 இைணJDைனB தQ@ ைவBC,

நND(ைகjட+ j.எ1.
D. சாதன%கைளேய

ப ய+ ப G B C X ே ற ா N .
வய< இைணJ2 வm-
யாக ேம_ெகாQளJப7G

வ N ஈத<ெந7 இைணJ Dைன,
ைவ D எJபW இடN மா_ற *Wய
R-ைலேயா, அேத ேபால, j.எ1.

D. சாதன%கைள, வய<ெல1 
இைணJ2 சாதன%கQ *Lைமயாக

ெவ@ேய_ற இயலாC எ+ற ��aைலேய
aலR வ XறC. ேநரW இைணJ2, ேவகN,
வச= ம_ZN ஒ %XைணJ2 ஆXயைவ,
j.எ1.D. சாதன%கைள இ+VN பல ஆ6G
க'() பய+பா7W- ைவB= ()N.

இM=யாR- தகவ- ெதாைல x7பB=+
பய+பா7Wைன வைரயைற ெச^=GN

ஆைணயமாகl ெசய-பGN Telecom Regulatory
Authority of India (TRAI) 2=ய Dரா7ேப67
ெகாQைகpைன வWவைம(க *ய_wBC வ 
XறC. இத_கான க BC த_ேபாC தயாE(
கJப7G வ வதாக, இத+ தைலவ< ராஹு-
)-லா< ெதERBCQளா<. இMத DER-
இய%X வ N தAயா< aZவ+%க@+ ஒB C
ைழJ2ட+ இC வைர யைற ெச^=டJபGN
எ+ZN, *Wவான ெகாQைக தகவ-கQ
அGBத மாதN ெவ@யாகலாN எ+Z எ=<பா<(
கJபGXறC.

த_ேபாைதய இM =ய ம(க@+ ேதைவ(-
ேக_ப, சEயான Dரா7ேப67 ெதாm- x7-
பB=ைன( க6டIMC அைனவ N D+ப_ற
ேவ6GN. இMத வைகp- iGத- ெசல\N
ஏ_பட( iடாC. ெசலRைன( )ைறJபத_
கான சாB=ய( iZக'N ஆராயJபGN.

Dரா7ேப67 இைணJ2 வழ%க, த_
ேபாC பய+பGBதJபGN பைழய 1ெப(7ரN

*ைற(கான உENN வாப1 ெச^யJபGN. 
2=ய ெகாQைக(கான க BC , 4� ம_ZN
எ-.W.இ. ேசைவ கைள வழ%க( iWய
700MHz 1ெப(7ரB=ைன ெவ@pGN
வைகp- =7டB=ைனB த N.  பாCகாJ2B
CைறpடN, இ+VN ச_Z iG தலான 1ெப(
டரN அைலவEைசpைனB த மாZ ேக7G(
ெகாQளJபGN. அதைன இைணய இைணJ2
வழ%கJ பய+பGBதJபGN.

7ரா^ அைமJ2 ெவ@ p7GQள தகவ-க-
@+பW, ெச+ற ஏJர- மாதN, Dரா7ேப67
பயனாள<க@+ எ6y(ைக மா<l மாதN 6
ேகாWேய 87 ஆpரB={ MC, 1.45% உய<MC
6 ேகாWேய 17 ல7சBC 40 ஆpரN ஆனC. 

இவ<க@-, வய< வm இைணJ2
ெப_Z பய+பGBCேவா< எ6y(ைக
ஒ ேகாWேய 49 ல7சBC 10 ஆpரN.
ெமாைப- ேபா+ ம_ZN ேட7டா கா<7 வm
இைணய இைணJ2 பய+பGBCபவ<கQ
எ6y(ைக 4 ேகாWேய 64 ல7சBC 70 ஆp
ரமா)N.

A]B ¸«Vâ¼Ãõâ ØïV^çïÂïVª ïòÝmò
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ெச+ற இதm- ைம(ேராசாJ7 த+
இ+ட<ெந7 எ(12ேளார< Dர\ச (

கான சJேபா<7 ைப-கQ த வதைன aZBத
இ Jபதான தகவ- )IBத க7 Gைர ெவ@யா
னC. பல வாசக<கQ, தா%கQ பய+பGBCN
ஆJபேர7W% w1டN ம_ZN இ+ட<ெந7
எ(12ேளார< )IBC எL= Rள(கN ேக7
GQளன<. ைம(ேராசாJ7 aZவனN இC 
)IBC ெவ@p7GQள ெத@வான தகவ-
ெதா)J2 இ%) தரJபGXறC.

இMத அIRJ2 ைம(ேராசாJ7 ெம+ெபா
 7க'(கான Cைண ெம+ெபா 7கQ தயா
E()N ெடவலJப<க'(ெகன தரJப7GQளC.
R6ேடா1 எ(1Djட+ பய+பGBத( iWய
அ=க ப7ச ேமபGBதJப7ட இ+ட<ெந7
எ(12ேளார< ப=J2 8(கான சJேபா<7 aZB
தJபGXறC. உடனWயாக, Dர\ச<கQ இய%
)வC aZBதJபGN எ+பC ெபா ள-ல.
இத_கான பாCகாJD_கான iGத- ேப7l
ைப-கQ த வC aZBதJபGN. இதைனJ
பய+பGBCவ=- ஏ_பGN பாதக%க'(),
Rைள\க'() ைம(ேராசாJ7 ெபாZJேப_
காC. ெகGத- RைளR()N 2ேராXராNக@ட
S MC இவ_ைறJ பாCகா()N எMதRத நட
வW(ைகக@eN ைம(ேராசாJ7 ஈGபடாC.

2016 ஜனவE *த- �ேழ தரJப7GQள
ஆJபேர7W% w1ட%க@-, அதVட+ )I(
கJப7W ()N இ+ட<ெந7 எ(12ேளார<
ெதா)J2கேள சJேபா<7 ெச^யJபGN. பாC
கா(கJபGN.
1. R6ேடா1 R1டா எ1.D.2: இ+ட<ெந7

எ(12ேளார< ப=J2 9
2. R6ேடா1 ச<வ< 2008 எ1.D. 2:

இ+ட<ெந7 எ(12ேளார< ப=J2 9
3. R6ேடா1 7 எ1.D.1: இ+ட<ெந7 எ(1

2ேளார< ப=J2 11
4. R6ேடா1 ச<வ< 2008 எ1.D. 1:

இ+ட<ெந7 எ(12ேளார< ப=J2 11
5. R6ேடா1 8.1: இ+ட<ெந7 எ(1 2

ேளார< ப=J2 11
6. R6ேடா1 ச<வ< 2012: இ+ட<ெந7 எ(1-

2ேளார< 10
7. R6ேடா1 ச<வ< 2012: இ+ட<ெந7 எ(1-

2ேளார< ப=J2 11

ேமேல தரJப7GQள *W\க'(),
பாCகாJேப காரணN எ+Z ைம(ே ராசாJ7
அIRBCQளC. இ+ைறய aைலp-,
இ+ட<ெந7 எ(1 2ேளார< ப=J2 8, 69% தா+
பாCகாJபா னC, ஆனா-, இ+ட<ெந7 எ(1 2
ேளார< ப=J2 11, 99% பாC காJபானC. த<7 
பா<7W aZவன%கQ வழ%)N பாCகாJD_
கான ேப7l ைப-க'N Xைட(காC. அைவ
பாCகாJ DைனjN தராC. ஏென+றா-, எJப
WJப7ட ைப-கQ உ  வா(கJபட ேவ6GN 
எ+ற அWJபைடB தகவ-கைள, இMத aZ
வன%க'() ைம(ேராசாJ7 தா+ வழ%X
வMBC. அைவ aZBதJப7GQளன.

ேமeN, இ+ட<ெந7 எ(12ேளார<
ெதா)JD+ 2=ய ப=J2, த_ேபா
ைதய இைணய இய(க த)= வைர *ைற
க'ட+ இைணMC இய%)NபW அைம(கJ
ப7GQளC எ+ZN, அதனா-, த_ே பாC
இய%)N அைனBC அJ@ேகஷ+க'N இ=-
இய%)N என\N ைம(ே ராசாJ7 அI RB
CQளC. ேமeN, இMத 2=ய ப=JDைனJ
பய+பGBCவதா-, வர(iWய ஆJபேர7W%
w1ட%கைள இய()வC எ@தாக இ ()N
எ+Z aைன\ பGB =jQளC. ஏென+றா-,
வ N ஆ6Gக@- R6ேடா1 R1டா
ம_ZN R6ேடா1 7 w1ட%க'(கான
சJேபா<7 aZBதJபட இ ( XறC.

உ%க'ைடய இ+ட<ெந7 எ(12ேளார<
Dர\ச<, த_ேபாைதய ேதைவக'(ேக_ப
அJேட7 ெச^யJபட ேவ6GN எA-, 
அதைனB தானாக அJேட7 ெச^=GN
வைகp- ெச7 ெச^=Gத- ேவ6GN.

அ6ைமp- NetMarketShare அைமJ2
எGBத கண(ெக GJD+பW, இ+ட<ெந7
எ(12ேளார< ப=J2 8, இைணயBைத வலN
வர 22% கNJf7ட<க@- பய+ப GBதJபG
XறC. இ+ட<ெந7 எ(12ேளார< ப=J2 11
பய+பGBதJபGN கNJf7ட<கQ 17% ம7-
Gேம. இ+ட<ெந7 எ(12ேளார< ப=J2
8 ம_ZN 9 ஆXயைவ 15% கNJf7ட<
க@- இய%)X+றன. 2=ய இ+ட<ெந7
எ(12ேளார< Dர\ச<க'() மாற R Nபாத
வ<கQ, )ேராN அ-லC பய<பா(1 Dர \ச<
கைளJ பய+பGBCவேத ந-லC.

இ-ட*ெந0 எ'1+ேளார*

_1தB தகவBகC
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கNJf7ட< பய+பGBCேவாE- ெப N
பாலானவ<கQ �ெமp- பய+பGBCN

வாW(ைகயாள<களாகேவ இ (X+றன<.
உ%கQ �ெமp- அ(க\67 தளB =ைன
Sக அழகாக ைவBC( ெகாQள ேவ6 Gமா?
அதைன எ@தாகJ பய+ப GBத ேவ6GN என 
R N2Xs<களா? இத_) Gmelius எ+ற எ(1
ட+ஷ+ உத\XறC. இத+ nலN �ெமp-
அ(க\67 தளB=ைனl �< ெச^C பா<Bதா-,
இBதைன நாQ ேமாச மாக ைவBBC aைன
R_) வ N.

Gmelius தளB=_)l ெச+ற\ட+ நNைம வர-
ேவ_பC, நம(கான Dர\ச< எ(1ட+ஷைனB
ேத<MெதGBC இ+1டா- ெச^வ த_கான
ப7ட+ தா+. h%கQ பய+ப GBCN Dர\ச (
கான ()ேராN, பய<பா(1 அ-லC ஆJபரா.) 
எ(1ட+ஷைனB ேத<MெதG(கலாN. ஏேனா 
ெதEயR-ைல, இ+ட<ெந7 எ(12ேளார
 (கான எ(1ட+ஷ+ இ-ைல. எ+ன எ+ன
2=ய வச=கQ இத+ nலN Xைட()N என
அIயR NDனா- Discover the Features எ+ற
ப7டைன அLB=B தகவ-கைளJ
ெபறலாN. *த{- இதைனJ
பWBCB ெதEMC ெகா6ட D+ன<,
எ(1ட+ஷைன இ+1டா- ெச^
வC ந-லC. இC இலவசமானC
எ+பC\N இ%) )IJDடBத(
கC. நN Dர\ச (கான இ+1டா-
ப7டைன அLB=ய\ட+, எ(1
ட+ஷ+ ைப- கNJf7டE-
ப=யJப7G, இ+1டா- ெச^
யJபGN. D+ன<, அC 2=ய R6
ேடாR- =ற(கJபGN.

இ%), h%கQ �ெமp- தளB=-
ம_ZN அத+ இய(கB=- எ+ன

எ+ன இ (க ேவ6GN என R N2Xs<கQ,
எவ_ைற h(க ேவ6GN என =7டSGX
s<கQ என பல ஆJஷ+கQ ேக7கJபGN. 
இவ_I_கான பா(1க@-, உ%கQ R JபB-
=_ேக_ப, W( மா<( அைடயாளB=ைன ஏ_
பGBத ேவ6GN. அத+ D+ Save Changes
ப7டைன அLB=னா-, உ%கQ R Jப%கQ 
அைனBCN aைறேவ_றJப7ட aைலp-,
�ெமp- அ(க\67 தளN இய%)N.

இMத Save Changes ப7ட+ �ழாக, Gmelius
)IBC ேமல=கB தகவ-கQ தரJப7 W ()N.
உ%க@+ சMேதக%க'(கான ப=-கைளB
த N FAQ DER_கான {%( ப7டVN
இG()N.

உ%கQ �ெமp- தளB=ைனl �ர ைம(க 
உத\N இMத எ(1ட+ஷ+ உ%க '() ந+
ைமேய ெச^XறC. எனேவ, *ய_wBCJ பா<(
கலாN. இதைனB தரRற(கN ெச^=ட h%கQ
ெச-ல ேவ6 Wய இைணய தள *கவE http://
gmelius.com/

இ6த வார இைணய தள=

 ெம#$:  ெம#$:

த& கண)*ைன அழ/ ப12தலா#த& கண)*ைன அழ/ ப12தலா#
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கNJf7டைரJ பய+பGBCவத_) அத+
அைனBC ெதாm- x7பl ெசா_கைளB

ெதEMC ெகாQவC அவwயS-ைல; எ+
றாeN ஒ wலவ_I+ அWJபைடJ ப6
2கைளB ெதEMC ெகாQவC, நாN கNJf7
டைர( ைகயாQவதைன எ@தா()வதVட+,
பயVQளதாக\N மா_ZN. அ�வைகp-
கNJf7டE- உQள இ வைகயான அWJ
பைட ெமமE எனJபGN aைனவக%கைளB
ெதEMC ெகாQளலாN.

கNJf7ட< த+AடN இGN தகவ-கைள
0 ம_ZN 1 எ+ற இ இல(க%க@+ i7G
அைமJD-தா+ aைனR- ெகாQXறC.
எனேவ தா+ இMத இர6ைடjN ைபனE
(இர6G) W�7 (இல(க%கQ) என அைழ(
X+றன<. இMத ெசா-{+ k (கேம D7.  
இMத இ எ6கQ (ைபனE W�7கQ) ெமாB
தமாக எ7G*ைற எLதJப7ட i7ேட ஒ 
ைப7. எனேவ ஒ ைப7 எ+பC எ7G ைபனE
W�7 அட%Xய ஒ ெதா)J2. 

கNJf7ட () ஒ எLBC அ-லC
எ6ைண எL= ைவ(க ஒ ைப7 ேபாCN.
இJபWேய ெமாBதமா^ எLCைகp- 1024
ைப7கQ ஒ Xேலா ைப7 எ+ZN (ஒ ேகD)
1024 Xேலா ைப7கQ ஒ ெமகா ைப7 (எN 
D) எ+ZN 1024 ெமகா ைப7கQ ஒ Xகா 
ைப7 எ+ZN 1024 Xகா ைப7கQ ஒ ெடரா
ைப7 எ+ZN அைழ(கJபGX+றன.

இMத ெப (கN )IBC ஏ_க னேவ இ%)
எL=p (XேறாN. கNJf7ட< பய+பா7
G() வMத 2==- ஒ ெமகா ைப7 அளR
லான தகவ- ெதா)J2 அ-லC W1( )கQ

SகJ ெபEதாக எ6ணJப7டன. 
ஆனா- ெதாm- x7பN வள<Mத இMத 

நா@- Xகாைப7கQ ¤wயா^ எ6ணJப7G, 
ெடராைப7கQ சாதா ரணமா^J ேபசJபGN
அளR_) வMCR7டன. எ+ன வள<lw
அைடMதாeN இ+VN தகவ- aைனவக%கQ
(ேட7டா ெமமE) இேத அள\க@- தா+
ேபசJபGX+றன. கNJf7டE- ெமமE பல
aைலக@- ப-ேவZ பய+பாGக@- உQ
ளC. இவ_I- RAM எ+பC Random Access
Memory எ+பத+ k (கN ஆ)N. கNJf7
டE+ ஹா<7ேவ< உZJபாக மத<ேபா<W-

RAMம!"#ROM

ெதSZ[ ெகாC\]கC
MMC - Multimedia Card : Dளாe ெமம` காV
Kைன% ேபால, ம)IK fKயா காVJகைளb.
பலவைகயான ைப)கைள 8ேடாV ெசd
;ட% பய<பJ:தலா.. ேபாIேடா, gKேயா,
h\7", சா%IேவV என எiவைக ைப)க-
ைளb. ப;SU ைவ"கலா.. இSத காVJகQ
ெவiேவ_ வைகயான ேவா)ேடj Nைலைய%
பய<பJ:Uவதா) இவHைற" ைகயாQ
ைக() கவனமாக இ0"க ேவMJ..

RAID - Redundant Array of Independent Disks:
ஒேர ேடIடா]ைன பல ஹாVI K8"=)
ப;SU ைவ"-. 3ைற. இத< lல. இ<mI 
மH_. அnImI ெசய)பா Jகைள சமNைல%
பJ:; ப=VSU இய"கலா.. இத< lல.
க.%\IடV 78ட:;< ெசய)பா JகQ ேம<-
ைமயைட=<றன.



25-8-201413 25-88--2201413
ப=Mேதா அ-லC வய< nலN இைண(கJ
ப7ேடா Xைட(XறC.

கNJf7ட< சEயாக இய%
Xட, wல அWJபைட 2ேரா
XராNகைள இய(க\N
wல க7ட ைளகைளl
ெசய-பGBத\N RAM
பய+பGXறC. இMத
aைனவகN கNJf7ட<
S+ச(=ையJ ெப_ற D+னேர 
ெசய-பGN. நாN பய+ப GBCN
2ேராXராNகQ RAM ெமமEp- த_கா-
{கமாக எLதJப7G இய(கJபGX+றன.
RAM எ+பதைன ஒ ெபEய Rைளயா7G
ைமதானமாக எ6y( ெகாQ'%கQ. ஒ�
ெவா 2ேராXரா*N ஒ )IJD7ட அள\
இடBைத எGBC( ெகா6G அ%) இய%)
X+றன. இMத இடB=- ஒ+Z அ-லC )IJ
D7ட அளRலான 2ேராXராNகைள எGBC(
ெகாQள *WjN. ஏென+றா- RAM ெமம
Ep+ அள\ வைரயைற ெச^யJப7டேத.

ஒ 2ேராXராSைன h%கQ *WBC nG
ைகp- அMத 2ேராXராN RAM ெமமEp-
இ MC எG(கJபGXறC. அMத 2ேராXராN
இ Mத இடB=- ேவZ 2ேராXராN ைவ(கJ
ப7G பய+பGBதJப டலாN.

wல ேவைளக@- R6ேடா1 உ7பட wல
ஆJபேர7W% w1ட%கQ 2ேராXராNகைள
nWயD+ன N ெமமEp+ இடBைத அத_
ெகன ைவB= ()N. எJபW இ MதாeN
S+ச(=p+ அWJபைடpேலேய RAM ெமமE
இய%)வதா- S+ச(=pைன aZB=னா-
அைனBC 2ேராXராNக'N RAM ெமமEp{
 MC h(கJப7G X¥+ 1ேல7 ஆXRGN.
h%கQ அ=கமான எ6y(ைகp- 2ேரா
XராNகQ அ-லC தகவ-கைள( ெகா6G
இய(க R NDனா- உ%கQ கNJ-
f7டE- அ=க RAM
ெமமE ேவ6W
ய= ()N.

அ = க
எ 6 y (
ைகp- ப1கQ
வMC ெச-ல ப1
aைலயBைத RE
வா(கN ெச^=ட
ப(கBC இடBைத
வைளBCJ ேபாG
வC ேபால iGதலாக
ச_Z இடBைத இைணJ
பCதா+ அ=க ெமமEையB
த N. இதைன iGத- ராN
ெமமE 1W( இைணBC
ேம_ெகாQளலாN.

இC wIய ெச�வக வWRலான 1W(
வWR- Xைட(X+றன. இ=- 

ெமமE மா7f-கQ எனJ
பGN கா{ இட%கQ 

இ ()N. இவ_ைற
கNJf7ட< மத<

ேபா<W- இத_
ெகன உQள இட%

க@- இைணBC ைவ(
கலாN. த_ேபாைதய ம-7W

�Wயா (ஆWேயா, ¦Wேயா, பட%கQ 
ஆXயன) 2ேராXராNகQ ெபEய அளR-

அைமவதா- அவ_ைற( ைகயாள அ=க இடN 
ேதைவயா^ உQளC. இ+ைறய aைலp-,  4
�D ராN ெமமE ஒ கNJf7ட< இய%கB 
ேதைவயா^ உQளC.

இA அGBததான ெமமE )IBC பா<(-
கலாN. ROM எ+பC Read Only Memory எ+
பத+ k (கமா)N. மத< ேபா<W- உQள
wJக@- மா_ற*Wயாத க7டைளகQ அட%
Xய 2ேராXராNகைள( ெகா6GQள ெமமE
இC. கNJf7ட< இய(கB=- உQளேதா இ--
ைலேயா இ=- உQள 2ேராXராNகQ இய%
)வத_)B தயாரா^ எJேபாCN ெரWயாக
இ ()N. உ%கQ கNJf7டைர இய(கB 
ேதைவயான wல அWJபைட 2ேராXராNகைள
இC ெகா6 W ()N. இைவ கNJf7ட< இய(
கB=+ உp<நாWயான இய(கBைத( ெகா6W
 Jபதா- இைவ மா_றJபட( iடாC.  அேத
ேபால இதைன மா_I ேவZ wல 2ேரா XராN
கைள இைணJபC\N iடாC. இதைன மா_
ZவCN அ�வள\ எ@தான ேவைல அ-ல.
¦7G() ேக1 ம_ZN S+சாரN எ�வ ள\
*(Xயேமா அ�வள\ *(XயN இMத ROM
ெமமEp- உQள 2ேராXராNகQ. எனேவ
இMத வைக ெமம Eேய ேலச< DE6ட<, 

கா-)ேல7ட< ேபா+ற சாதன%க@eN
wல Rஷய%கைள எJேபாCN

aைனR- ெகா6G இய%க
பய+பGBதJபGX+றன.

கNJf7டE+ =ற+ 
அ=கJபGBதJபGX

றC எ+Z ெசா-
ைகp- இMத

இ aைன-
வக%க'N
அ=- al

சயமா^ சN
பMதJ பGBதJப

GX+றன.
உ%கQ கNJf7டE+

RAM ெமமEைய எ�வள\
அ=கJபGBCXs<கேளா அMத

அளR_) கNJf7டE+ =றVN iGN.

 NDனா- உ%கQ கNJ
அ=க RAM
6W

க
(

1கQ
லல ப1
த RE
ெச^̂=ட
இடBBைத

ேேபபாG
லல iGதலலாக
Bைைதத இைணJணJ
=க= ெெமமEையBB
ைைனன iGiGத- ராN
1W(( இஇைணBC

கா-)ேல7ட< ேபா+ற சாதன
wல Rஷய%கைள எ

aைனR- ெகா6
பய+பGBதJப

கNJf7டE
அ=கJபGB

றC எஎ++
ைககp

இ 
வ
அ

சயமம
பMதJJ

GX+றறன.
உ%கQQ கNJNJ

RAM ெமமமEையைய
அ=கJபGGBBCXs<s<கேள
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ஆJDQ aZவனB=+ வர இ ()N 2=ய
ெமாைப- ேபா+ ஐேபா+ 6-, சைபய< 

Xளா1 W1Dேள இ ()N எ+Z பலRத
உZ=JபGBதJபடாத தகவ-கQ ெதER(X+
றன. சைபய< Xளா1 ெதாm- x7பN )IBC
*+ேப கNJf7ட< மலE- ெச^= ெவ@யா
XயC. இC ஐேபா+ 6- இ ()N எ+ற ெச^
=ைய அGBC அC )IBC iGதலாகl wல
வ_ைறB ெதEMC ெகாQளலாN.

ெச+ற ஜூ+ மாதN இMத Xளா1 =ைர
)IBC இர6G ¦Wேயா(கQ ெவ@யாXன.
4.7 அ%)ல அளR-, இMத ெபா @னா- ஆன 
=ைர ஆJDQ ஐேபா+ 6- இ (க( iGN 
எ+Z ெதEXறC. இ+ெனா தகவ-, iG
தலாக ெவ@pடJபGN இ+ெனா மாட-
ேபாA-, 5.5. அ%)ல அளR- ஒ+ZN இ (-
கலாN. எJபW இ MதாeN, alசயN ஐேபா+ 
5 ெகா6GQள =ைரைய( கா7WeN, ெபE
யதாகேவ இ ()N. இ=- 1Xரா7l ஏ_பட
வmேய இ-ைல. பலமான ஆy ம_ZN
சாRைய( ெகா6G இ=- �ற-கைள ஏ_ப
GBத *ய_wகQ ேதா-Rp- *WMதைதேய, 
ெவ@pடJப7ட ¦Wேயா(கQ கா7GX+றன.

ஐேபா+ 6 )IBC ஆJDQ aZவனN, த+
உEைம ைமயB=- wல காJ�7G உEைமைய(
ேகாEjQளC. அத+பW, இMத மாட- ேபாA+ 
தWம+ இCவைர வMத ேபா+க@+ தWமைன(
கா7WeN )ைறவாகேவ இ ()N. இ=-,
ஆJDQ aZவனN, 2010 ஆN ஆ6W- ெப_ற
காJ2Eைமயான LiquidMetal ெதாm- x7பN
பய+பGBதJபGN. இMத உEைமpைனl
ெச+ற வாரN, ஆJDQ aZவனN 2CJDB
CQளC. அ�வாZ 2CJD()NேபாC, ஏ_க
னேவ உEமN ெப_ற ெதாm- x7பB=ைன,
சைபய< Xளா1 =ைரjட+ இைண()N உE
ைமையjN ெப_ZQளC.

வர இ ()N ஐேபாA+ ராN ெமமE 1�.
D. எ+ற அளRேலேய இ ()N. இேத
அள\ தா+ ஐேபா+ 5eN இ MதC. சாNச% 
கால(� எ1 5 மாட- ேபாA- தரJபGN ராN
ெமமEைய( கா7 WeN இC )ைற வா)N.

ஐேபா+ 6+ ெபEய வைக மாட{- தரJ
பGN ேப7டE 2915 mAh =ற+ ெகா6டதாக
இ ()N. wIய வைக மாட- ேபாA-, ேப7
டEp+ =ற+ 1800 and 1900 mAh இைடJப7
டதாக இ (கலாN.

ஆJDQ aZவனN, 2012- வய<ெல1
சா<�% ெதாm- x7பB =_கான உEமN ெப_-
I MதC. இதைன, ஐேபா+ 6-, அேநகமாக
ஆJDQ த N எ+Z எ=<பா<(கJபGXறC.
ஒ �ன இத� ெதERBத தகவ{+ பW, 
ஐேபா+ 6-, *+2 வழ%கJப7ட 8 ெமகா
D(ெஸ- =ற+ ெகா6ட ேகம ராேவ வழ%கJ
பGN. ஆனா-, இ=- ேமNப GBதJப7ட 
இேமT 1ெடDைல ேசச+ ெதாm- x7பN 
தரJபGவதா-, ேகமராR+ =ற+ iGதலாக
இ ()N.

ஆJDQ aZவனB=+ பேயாெம7E( Rர-
ேரைக ெதாm- x7பமான TouchID, ஐேபா+
6- பய+பGBதJபGN என அைனவ N எ=<-
பா<(X+றன<. 

XைடBத இ+ெ னா தகவ{+பW, ஐேபா+
6- இ ()N ஆJDQ aZவனB=+ ேலாேகா,
ேபாV() ேநா7WDேகஷ+ எVN அI
RJ2கQ வ NேபாC, ஒ@RGN வைகp-
அைம(கJபGN எனB ெதE XறC. அBCட+,
ைவJேரஷ+ எனJபGN அ=<\ அIRJ2கQ,
*_IeN 2=யனவாகB தரJபGN. இCவைர
எMத aZவன*N இ=- மா_ற%கைள ஏ_ப
GBதR-ைல. எனேவ, ஆJDQ தர இ ()N 
2=ய வைக ைவJேரஷ+, aZவனBைத அைட
யாளN கா7GN வைகp- இ ()N.

ÄçÃBì þáVü ½ü¸¼á¥¦[ n¼ÃV[ 6
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வர இ ()N ெசJடNப< மாதN, 2=ய
1மா<7 ேபா+கைளB ேதW வா%க இ J-

பவ<க'() சEயான R MC அ@(க இ (
XறC. உலெக%)N ப+னாGக@- ெபEய
aZவ+%க@+ 1மா<7 ேபா+கQ வர இ (-
X+றன. ைம(ே ராசாJ7,ேமா7டாேராலா, 
ேசாA ம_ZN சாNச% ஆXயைவ இவ_ைற(
ெகா6G வர உQளன. அைனBC கwMத தக-
வ-க'N உ6ைமயானா-, ஆJDQ aZவ
ன*N இMத வEைசp- ேச<MC ெகா6G த+ 
ஐேபா+ 6 ஐ( ெகா6G வரலாN. இMத ேபா+
கைள( ெகா;சN இ%) பா<(கலாN.

ேசா� எg"��யா இஸ# 3

ெச+ற DJரவE மாதN த+ எ(1 �Eயா
இஸ7 2 (Xperia Z2) மாட- ேபாைன ேஸாA
R_பைன()( ெகா6G வMதC. அJேபாேத,
இத+ ெதாட<lwயான மாடலாக ஒ+ைற(
ெகா6G வர இ JபதாகB தகவ-கQ வMதன. 
வ N ெசJடNப< 3-, 2=ய மாட- ேபாைன 
இஸ7 3 எ+ற ெபயE- ேசாA ெகா6G
வர இ (XறC. இ=- iGத- ேவகB=-
இய%)N 1நாJ 7ேரக+ 805 Jராசச< இய%)
XறC. ம_ற wறJ2 அNச%கைளJ ெபாZBத
வைர, எ(1�Eயா இஸ7 2 மாட{- தரJப7ட
ைவேய இ (கலாN எ+Z எ=<பா<(கJபGX
றC. 5.2 அ%)ல =ைர 1920 X 1080 D(ெஸ-
=றVட+ W1Dேள த N. இத+ ராN ெமமE
3 �.D. இத+ அ=ேவக Jராசச< alசயN ஒ 
iGதலான wறJ2 S(க அNசமாகேவ
க தJபGN. ஏ_கனேவ இMத Jராசச<,
எ-.�.�3 ம_ZN சாNச% கால(� எ15
ஆXயவ_I- பய+பGBதJபGXறC.

இMத எ(1�Eயா இஸ7 3 மாட{+ w+ன
அளRலான மாட- ேபா+ ஒ+ைறjN
ெகா6G வர ேசாA =7ட S7G வ XறC.
ஆக17 இZ=p-, ேசாA த6©< 2காத 
எ(1�Eயா எN2 அ)வா எ+ற மாடைல அI
*கJபGB=யC aைனR (கலாN.

��யா 730

R6ேடா1 ேபா+ ெதாட<MC ெமாைப- 
ேபா+ சMைதp- R_பைன ஆக ேவ6GN
எ+றா-, ேநா( XயாRைன *+AZB=ேய வர
*WjN எ+பதைன ைம(ேராசாJ7 ந+றாக

உண<MCQளC. அத+பW, மB=ய aைலp
லான Rைலp- wல மாட- 1மா<7 ேபா+-
கைளB தயாEBC ெவ@pட ேவ6Wய அவw
யB=ைனjN ைம(ேராசாJ7 உண<MCQளC.
அMத வைகp-, ெசJடNப< 4-, ªSயா 730
எ+ற மாட- ேபாைன R_பைன() அI *கJ
பGBத உQளC. *த- அI*கN ெஜ<மAp-
ெப<{+ நகE- ேம_ெகாQளJபட இ (XறC.

ØÄ©¦DÃö_ k« ÖòÂzD

ü\Vìâ ¼ÃV[ï^
ØÄ©¦DÃö_ k« ÖòÂzD

ü\Vìâ ¼ÃV[ï^
ØÄ©¦DÃö_ k« ÖòÂzD

ü\Vìâ ¼ÃV[ï^
ØÄ©¦DÃö_ k« ÖòÂzD ØÄ©¦DÃö_ k« ÖòÂzD 

ü\Vìâ ¼ÃV[ï^ü\Vìâ ¼ÃV[ï^
ØÄ©¦DÃö_ k« ÖòÂzD

ü\Vìâ ¼ÃV[ï^
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இ=- 6.5 ெமகா D(ெஸ- =ற+ ெகா6ட
ேகமரா, *+2றமாக 5 எN.D. =ற+ ெகா6ட
ேகமரா ஆXயைவ உQளன. *+2ற( ேகமரா
இMத அளR_)( iGத- =ற+ ெகா6ட
தாக இ Jபதா-, ெச-D எ+ற வைகp- த%-
கைளB தா%கேள ேபா7ேடா எGBC( ெகாQ-
பவ<கQ மX�lw அைடவா<கQ. இMத wறJ2
வச=ைய ம_ற aZவன%க'N D+ப_I,
*+2றB=eN அ=க =ற+ ெகா6ட ேகமரா
RைனB த வா<கQ எ+Z எ=<பா<(கலாN.
ைம(ேராசாJ7, ேமeN ஒ 1மா<7 ேபாைன
ªSயா 830 எ+ற ெபயE- ெவ@ pGN என
எ=<பா<(கJபGXறC. இத+ ேகமரா 13 எN.
D. =றVட+ iWயதாக இ ()N. )வா-காN
aZவனB=+ Snapdragon 800 Jராசச< இ=-
இய%)N. ªSயா 820 ெச+ற ஆ6G ெவ@-
யானதா-, அதைன ேமNபGB= அGBத 
மாடைல( ெகா6G வர ைம(ேராசாJ7 *W
ெவGBCQளC.

ேமா#டாேராலா �

ேமா7ேடா � மாட- 1மா<7 ேபாVN,
அதைனB ெதாட<MC வMத அத+ எ-.W.இ.
மாட- ேபாVN, ேமா7டாேராலா aZ வ

னB=+ தயாEJ2க'() ந-ல ெபயைர(
ெகாGBC, 2=ய வா�ைவ( ெகாGBCQளன.
இMaZவன*N, w(காேகா நகE-, ெசJடNப<
4 அ+Z, த+ 2=ய 1மா<7 ேபாைன ெவ@
pட இ Jபதாக அைழJDத� தMCQளC.
ேமா7ேடா � ேபாV() அGBதபWயான வE
ைசp- இC இ ()N. ேமா7டாேராலா � என
இC அைழ(கJபGN. 5 அ%)ல =ைர (1280 x
720 D(ெஸ- ெரச-fச+) =ைர இ=- அைம(
கJபடலாN. இJேபாC இ ()N ேமா7ேடா 
� ேபாA- 4.5 அ%)ல அளRலான =ைர,
இேத D(ெஸ- W1Dேளjட+ உQளC.
இ=- 5 எN.D. =ற+ ெகா6ட ேகமரா உQ
ளC. ேகமரா iGத- =ற Vட+ 2=ய மாட-
ேபாA- இ ()N என எ=<பா<(கJபGXறC.
அேத ெவ@¬7G RழாR-, ேமா7ேடா எ(1  
ேபாA+ 2=ய மாட- ஒ+ZN ெவ@ pடJப
டலாN.

சா|ச� ேநா# 4

சாNச% aZவனN எlச E(ைக மy ஒ{ைய( 
ேக7G அ=<lw அைடMCQள ேநரN இC. இMத 
ஆ6W+ இர6டா வC
காலா6W-, அத+ 
ேபா+ R_பைன ச_Z
தQளா7டN அைடM
CQளC. எனேவ, த+
சEMத சMைதைய aைல 
aZBத, 2=ய சாNச%
ேநா7 4 ஐ( ெகா6G
வ XறC. இC alசயN
ஒ 7 ஆக இ ()N
எ+Z எ=<பா<(X
றC. த+ கால(� எ1
மாட- ேபா+க'()(
ெகாGBத *(XயB
CவB=ைன இத_)
வழ%X வ XறC.
ெப<{+ நகரB=-, சாNச% ேநா7 அI *கN 
ெசJடNப< 3- நைடெபற உQளC. இ=- 5.7
அ%)ல =ைர 2560 x 1440 D(ெஸ- ெரச-
fசVட+ இ ()N. இத+ Jராசச< 1நாJ7
ேரக+ 805 ஆக அைம(கJபGN. இ=- தரJ
பGN ம_ற 2=ய அNச%கQ )IBC RைரR-
அIRJ2கQ ெவ@யாகலாN.

ஆ1QJ ஐேபா. 6

இC )IBC பல தக வ-கQ
ெதாட<MC கwMத வ6ணN 
உQளன. ம_ற aZவன%கQ
த%கQ 2=ய ேபா+க@+ 
அI*கN )IBC உZ =யான
தகவ-கைள ெவ@p7GQள
aைலp-, ஆJDQ இ+VN
ஐேபா+ 6 )IBC அIR(க
R-ைல. ஆனா-, alசயN 
ெசJடNபE- இC ேம_
ெகாQளJபGN எனB ெதE
XறC. ஐேபா+ 6, இர6G
மாட-க@- 4.7 ம_ZN 5.5 
அ%)ல =ைரக'ட+ ெவ@
pடJபடலாN. இவ_I+
ெரச-fச+ 1704 x 960 ஆக இ ()N. =ைர
ேவZ ேவZ அளR- இ MதாeN, இவ_I+
எைட ஒேர அளR- இ ()N எ+ZN ஒ  
தகவ- ெதER(XறC. இ=- சைபய< Xளா1
ெகா6G தயாE(கJப7ட =ைர இ ()N எ+-
பC ஊ<�தமாXjQளC. அெமE(காR-, வர
இ ()N ஐேபா+ ஏேதVN பல 2=ய அNச%
க'ட+ இ (க ேவ6GN எ+ற எ=<பா<J2
aலR வ XறC. அ%)தா+, ஐேபா+கQ
அ=கN R_ப ைனயாXறC எ+பC\N இ%)
)IJDடJபட ேவ6Wய ஒ+Z.
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`Sேத ெசd;J. தவ_கQ” எ<_ o,கQ பI
KயpIJQள ப:U தவ_கC), நா. ஒiெவா0
வ0. NFசய. ஐSU தவ_கைளயாவU ெதாடVSU
ெசdU ெகாMJ வ0ேவா.. ஏ<, ;0Sத" [டாதா 
எ<_ ேகIடா), அதHெக)லா. ேநரh)ைல எ<_
ஒேர ெநாK() ப;) ெசா)ேவா.. இ_;()
க.%\IடV 3ட"க%பIட D<னV, பதHற3.
ஆ:;ர3. ெகாQேவா.. இSத" கIJைர()
ெசா)ல%பIடவHைற% D<பH aனா), NFசய.
க.%\Iட`< வாrநாQ [J.. நம"-. N.ம;
=ைட"-..

கா. �ர��� நாத., ெச.ைன.

ஆMIராdI ேபாs"- மாaனாt., அத< 
3uைமயான பய<கைள அைனவ0. அsப
]%ப;)ைல எ<_தா< [ற ேவMJ.. இU 
-a:த த,கC< கIJைர hகn. பய sQளU. 
ஆனா), இ<ன3. Nைறய இ;) ேதைவ%பJ.. 
ெதாடVSU ெதாடV கIJைரயாக [Jத) வச;கQ
-a:U எuதn..

எ". மேக"வர., உ�ல|ப#¡.

7ளாடா ைவர8 -a:U மIJம)ல, m;தாd
வSU ெகாMேட இ0"-. அைன:U ைவர8
 கcேம நம"- இைட\_ ]ைள]%பைவயாகேவ
இ0"-.. இதHகான ச`யான ேபIF ைப) =ைட"-
கா]Iடா), ந. பாJ ;MIடாIட. தா<. இதைன
உணVSU ேதைவயHற நடவK"ைககC) நா. ஈJ
பட" [டாU.

எ.. ¢£தர மகா¤�க|, ராஜ பாைளய|.

UMேடா8 7 78ட. ெகாMJQள 7ல 3"=ய
மாHற,கைளb., அத< வச;கைளb. பIKய
pIட கIJைர, இதH- மாறலாமா ேவMடாமா
எ<ற மன% ேபாராIட:;H- 3H_% mQC ைவ%ப
தாக உQளU. -a%பாக, 78ட: ;Hகான 8டாVI 
அ% 7K தயா`:U பய<பJ:UவU -a:த K%8
hகn. உத]யாக உQளU. இU ேபா<ற மHற

m;ய [Jத) வச ;கQ -a:U. ெதாடV கIJ
ைரகQ த0மா_ ேகIJ" ெகாQ=ேற<.

எ.. ர�¦ச£§ர., ம¨ைர.
பலஆMJகளாக]Mேடா87பய<பJ:;வ0=
ேற<. 78ட:;) ஏHபJ. DரFைன கைள" கMட-
aய o,கQ xIK" காIKbQள வ' -a:U எUn.
அaயாதவனாகேவ இ0SUQேள<. ஆனா),
o,கQ ெதCவாகn., எC;) m`b. வைக(t.
அSத வ'ைய" காIKbQyVகQ. h"க ந<a.

எ.. கலா ரா©, §ªம�கல|.

UMேடா8 கா)-ேலIடV, 3த) ேதாHற:;)
ஏேதா 7aய, -ைறவான வச;கைள" ெகாMட
தாகேவ காI7 அC"=றU. ஆனா), அைன:U
ெசய)பாJகைளb. ெகாMJQளU எ<பU அத<
7ற%ேப. எJ:U" காIKய த,கc"- ந<a.

கா. ம7qராஜ., தா|பர|.

zெம() பய<ப J:U. ேபாெத)லா., ஆV"=i 
எ<_ ஒ<_ உQளU என எM{" ெகாMJ 
அத< ப"கேம ேபாவ ;)ைல. ஆனா), அதைன 
ேசh%m" =ட,- எ<_ தைல%DIJ, hக அழ-
காக அைன:U வச;கைளb., இய"க:;ைனb.
எJ:U" காIKbQyVகQ. இSத" கIJைரைய
எu;ய உ,கQ Uைண ஆ7`ய0"- ந<ab.
பாராIJத)கc..

எ". «னா Qரதா1, உ¬தமபாைளய|.

ந. |hைய ]MெவC() இ0SU பாV"-.
அsபவ. எ:தைன ேப0"-" =ைட"-.. 
NFசய. எM{]டலா.. அ%பK இ)லாம), சாI
டைலI lல. அவHைற ேபாIேடா எJ:U, அைன-
வ0"-. அைவ பாV"க" =ைட"-. வைக()
இைணயதள:;) ப;SU வழ,-. ப{ைய ேமV
ெகாMJQளவVகைள% பாராIட ேவMJ.. -a%-
DIட இைணய தள. ெச<_ நா< அSத% ப{ையF 
ெசdேத<.

எ". ®¬§வாச., ம¨ைர.

ெப6சனB
Iேர)
ெப6சனB
Iேர)
ெப6சனB
Iேர)
ெப6சனB
Iேர)
ெப6சனBெப6சனBெப6சனB
Iேர)Iேர)Iேர)
ெப6சனB
Iேர)
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ேகQ]: நா< ;ைர%பட% பாட)கQ, வா:
;ய இைச% பாட)கQ ெகாMட 7K"கQ ைவ:-
UQேள<. இவHைற %ளாe Iைர]) ப;SU
எJ:UF ெச)ல ]0. m=ேற<. இவHைற% ப;ய
ேவMJ. எ<றா), எSத அள]) %ளாe Iைரi
வா,க ேவMJ.?

கா. ¢13ரா¯, ேபா¡.
ப=-: h%கQ )IJDGN பாட-கQ

எ-லாN எN.D.3 பா<ம7W- உQளைவ எ+Z
எ6zXேற+. இைவ 3 aSடN இைச(கJ
பGN பாட-கQ என ைவBC( ெகா6டா-, 
எMத அளR- Jளா� 7ைர� வா%க ேவ6GN 
என( �ேழ த Xேற+. இC உBேதசமாகBதா+.
Sகl சE யாக யா N அள Rட *WயாC.
ஏென+றா-, பாட-க@+ ைப-க@+ அள\,
ேநரN ஒேர மா=Eயாக இ MதாeN, RB=யா
சமாக இ (கலாN. 500 பாட-கQ 2 �.D.,
1000 பாட-க'() 4 �.D., 2,000 பாட-க
'() 8 �.D. 4,000 பாட-க '() 16 �.D. 
-இJபWேய கண(XடலாN.

ேகQ]: m;யதாக சா.ச, 8மாVI ேபா< ஒ<_
வா,=% பய<பJ:த: ெதாட,= உQேள<.
இத< � ேபாVைட, ]ர) ைவ:U இu:தா), இரM
டாக% D`:U இய"கலா. எ<_ எ< நMப<
[aனாV. ஆனா), இ;) அSத இய"க. இ)ைல. 
எ%பK இதைன ெசய)பJ:UவU?

எ|.°ª±ண., ேதவார|.
ப=-: h%கQ )IJ DGN � ேபா<7

DEBதeN இைணBதeN வச=, ஐ ேப7
சாதனB=- ம7Gேம Xைட()N. சாNச% 
ஆ67ரா^7 ேபாA- இ-ைல. ஐேப7 சாத-

னB=- Xைட()N ஆ+ 1X¯+ � ேபா<W-
ஏேதVN இர6G �கQ நGேவ ஒ Rரைல
ைவBC இLBதா-, இர6டாகJ DEjN. 
இC நாN ெட(17 எ6ட< ெச^வ த_) எ@
தாக இ ()N. �6GN ஒ �p- ைவBC
இLBதா-, இைணMCRGN.

ேகQ]: இைணய இைண%m இ)லாம), 
எ< இெம()கைள% பK"க 3Kbமா? நா<
தயா`"-. இெம()கைள அs%ப 3Kbமா?
அதH- எ<ன ெசd;ட ேவMJ.. எSத mேரா =ரா
hைன டnMேலாI ெசdU, இ<8டா) ெசd ;ட 
ேவMJ.?

எ". கா²யா, ேகாைவ.
ப=-: கா�யா, இைணய இைணJ2 இ--

லாம-, உ%க'() வM= ()N S+ அ;ச-
கWத%கைளJ ெபற இய லாC, அேத ேபால
ப=- அ;ச-கைள அVJப இயலாC.
ஆனா-, இைணய இைணJD- அ;ச-கQ
அைனBைதjN உ%கQ கNJ f7ட () மா_
Iய D+ன<, aதானமாகJ பW(கலாN. அவ_
I_) ப=- அ;ச-கைளB தயா< ெச^ =டலாN.
இத_) இைணய இைணJ2 ேதைவ இ-ைல. 
அ\7e(, R6ேடா1 ெமp- அJ @ேகஷ+
அ-லC த6ட<ேப<7 ேபா+ற இெமp-
Xைளய67 2ேராXராNகQ இத_)B ேதைவJ
பGN. இவ_I- ஒ+ைற இ+1டா- ெச^
CR7டா-, இைவ உ%க'() வM= ()N
அ;ச-கைள ட\6ேலா7 ெச^C, கNJf7
டE- ைவB=GN. D+ன<, ேநரN Xைட()N
ேபாC, அவ_ைறJ பW(கலாN. D+ன<, ப=- 
அ;ச-கைளB தயா< ெச^C ைவBC, ெமாB-

ேகCU – ப5B
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தமாக, இைணய இைணJD+ உதRjட+
அVJபலாN.

ேகQ]: ெப_.பாலான ேநர,கC), ேதட)
தள,கQ lலமாக ஒ<ைற: ேதJ ைக(), நா. 
ேதடாத 7ல -a:U. தக வ)கQ தர%பJ=<றன.
அைவ அட,=ய இைணய தள,கC< 3கவ`கQ
தர%பJ=<றன. நா. ேதJவU மIJேம =ைட"க
எ<ன ெசd;ட ேவMJ..

–கா. வச£த மாலா, §ªம�கல|.
ப=-: கNJf7ட< மலE-, i)Q ச<l இ;-

wA- ேதGதைல எ@ைமயா()N பல வmகQ
தரJப7G வ X+றன. அவ_ைற( கைடJDW(
க\N. h%கQ ேதGவதைன ம7GN எJபW தர
*WjN? இ;w+ உ%கQ மன=- உQளைத 
அIMC ெகாQள *Wயாேத! h%கQ தா+ அC
2EMC ெகாQ'N வைகp-, உ%கQ ேதட-

ெசா_கைள அைம(க ேவ6GN. இத_) ஆ%
XலB=- KISS method எ+Z ஒ வmpைன(
iZவா<கQ. இத_) Keep It Simple & Specific
எ+Z ெபா Q. அதாவC, நாN அைம()N
ெசா_கQ C-{யமாக\N, எ@ைமயாக\N
இ (க ேவ6GN. ேமeN தகவ-க'()
http://www.worldstart.com/moregoogletips/
எ+ற *க வEp- உQள க7GைரையJ பW(
க\N.

ேகQ]: நா< எ< N_வன% ப{கC) தயா
`"-. ஒV�IகQ வV:தக N; நடவK"ைக ச.
பSத%பIIதா), அவHa) �பாd ம;%DH-
3<னா), Rs. என அைமய ேவMJ. எ<றா),
எ<ன ெசd;ட ேவMJ.? நா< ]Mேடா8 7), 
ஆ�8 2003 பய<பJ:U=ேற<.

–எ..µகம¨ உேச., காைரgகாq.
ப=-: இJேபாC �பா^(கான 2=ய அைட

யாளN ஒ+Z பரவலாகJ பய+பGBதJபGX
றC. ஆனாeN, � ேபா<7 ம_ZN DE6ட< Dரl
ைனயா-, அC இ+VN DரபலமாகR-ைல.
இA, உ%கQ Dரlைன() வ ேவாN. *த{- 
இதைன அைம(க ேவ6Wய ஒ<( ±7WைனB
=றMC ெகாQ'%கQ. D+ Format X@(
ெச^C அ=- Cells எ+ற DEைவB =றMC ெகாQ
'%கQ. D+ Xைட()N Format Cells எ+ற
R6ேடாR- Category க7டB=- Currency
எ+பைதB ேத<MெதGBதா- அத+ வலC 2றN 
ப-ேவZ கர+w வWவ%கQ தரJபGN. அ=- 

Rs Urudu என இ ()N; அதைனB ேத<Mெத
GBC ஓேக X@( ெச^C ெவ@ேயற\N. இA
அMத ெச-{- எ6க'() *+ Rs இ ()N.

ேகQ]: ]Mேடா8 7 எ< க.%\Iட`)
இய,= வ0=றU. இ;) உQள ைப)கைள"
காண ]Mேடா8 எ"8mேளாரV ெச<றா),
காVI �டV Iைரi காIட%பJவ;)ைல. பல
3ைற �8டாVI, KDரா" ெசdU பாV: U]Iேட<.
ஒ<_. Dரேயாஜனh)ைல. ஏ<, ஆ%பேரIK,
78ட. இ<8டேலஷ�) ேகாளா_ இ0"-மா?

ேக.எ". "ேநகலதா, ெச.ைன.
ப=-: இMதJ Dரlைன() ஏ+ WDரா(

வைரp- ெச+s<கQ எனB ெதEயR-ைல.
ஆJபேர7W% w1டN இ+1டேலஷA-
ேகாளாZ இ-ைல. ஆJபேர7W% w17B=
ேலேய ேகாளாZ உQளC. இCதா+ உ6ைம.  
இMதJ DரlைனையJ பல< எ%க'() எL=
உQளன<. மாறா aைலp-, R6ேடா1 7,
கா{யாக\Qள 7ைர�கைளB த+ R6ேடா1
எ(12ேளாரE- கா7Gவ=-ைல. இத_கான
Rள(கN எ%)N Xைட(கR-ைல. ைம(
ேராசாJ7 இைணய தளB=- ேதWjN Xைட(
கR-ைல. ஆனா-, இதைன( கா7GNபW wல
மா_ற%கைள ேம_ெகாQளலாN.

1டா<7 ப7ட+ அLBத\N. இMத ப7
டV() ேமலாக உQள ச<l பா(�- Change
Search Options என ைடJ ெச^=ட\N. உட+,
பல *W\கQ ேமலாக( கா7டJபGN. இத+
ெதாட(கB=-, Change Search Options for files
and folders எ+Z ஒ வE Xைட()N. இ=-
X@( ெச^=ட\N. இA Xைட()N R6
ேடாR- Rf ேடJDைன( X@( ெச^=ட\N.
D+ன<, 1)ேரா- ெச^C �ழாகl ெச--
ல\N. அ%) Hide empty drives in the Computer 
folder எ+Z இ Jபதைன( காண\N. இத+
*+னா- காணJபGN W( அைடயாளB=+
�C ம\1 க<சரா- X@( ெச^தா-, W( அைட-
யாளN எG(கJப7G RGN. D+ன<, Apply
ம_ZN OK ப7ட+கைள( X@( ெச^C ெவ@
ேயற\N. இA எMத �Wயா Rைன உ%கQ 
கNJf7டE- இைணBதாeN, அMத 7ைர� 
R6ேடா1 எ(12ேளாரE- கா7டJபGN.

ேகQ]: ஆMIK ைவர8 ெதா-% mகQ எ%பK 
ெசய)பJ=<றன? எ<_ ஒ0 கIJைர பK:ேத<.
அ;) இ_;() Zero Day Exploit என ஒ0 வைக
ைவர8 தா"-த) -a:U எuத%பIK0S:U.
இதைன" கMடaவU கeட. எ<_., 7ல
நாIகQ க':ேத �Vn காண 3Kb. எனn. -a%-
Dட%பIJQளU. இSத ைவர8 த<ைம எதைன"
-a"=றU?

–ஆ®. ேச�ய® தனரா¯, ம¨ைர
ப=-: இC ைவர1 தா( )த- வைக அ-ல. 

அத_கான ஆ67W ைவர1 தயா EJD- வ-
eந<கQ ேம_ெகாQ'N காலB=ைன( )I(
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XறC. காலN எ+Z ெசா-வைத( கா7WeN
கால இைடெவ@ எ+ப தா)N. அC\N ேமாச
மான கால இைடெவ@யா)N. இத+ Rள(
கB=ைன இ%) காணலாN. ைவர1 ஒ+Z
பரவB ெதாட%Xனா-, உடேன அC, ஆ67W
ைவர1 aZவன%க@+ பா<ைவ()l ெச+Z,
அத_கான எ=<J2 2ேராXராSைன அவ<கQ
உ வா(X வழ%)வா<கQ. இதைனBதா+
ைவர1 ெடபAஷ+ எ+Z iZ வா<கQ.
எ=<J2 2ேராXராN உ  வாX, நாN அதைன 
அJேட7 ெச^CR7டா-, அMத ைவரஸா-
Dரlைன எC\N இ (காC. ஆனா-, ைவர1 
தா(கB ெதாட%Xய நா@{ MC, அத_கான
ஆ67W ைவர1 2ேராXராN உ வா(கJப7G
Xைட()N காலN வைரpலான இைடெவ@(
காலN உQளத-லவா? அC தா+, ²ேரா ேட
எ(1Jளா^7 எ+பC. அMத நா@- நாN )IJ
D7ட ைவர1 *+னா-, பாCகாJ2 எC\N
இ-லாம-, ெவZN ²ேராவாக, aராjதபா
yயாக, ைவரஸு() எ=ரான ேபா<(களB=-
உQேளாN எ+Z iட இத_)J ெபா Q ெகாQ-
ளலாN.

சEயான ெபா Q எ+னெவA-, ஆ67W
ைவர1 தயாE()N பyp- உQள வ<கQ,
)IJD7ட 2=ய ைவரைஸ எ=<BC 2ேரா
XராSைனB தயா<JபGBத நாQ இ-ைல.
அத_)Q அMத ைவர1 ேவகமாகJ ெப )N
இ-ைலயா? இைதB தா+ ²ேரா ேட என(
)IJDGX+றன<.

ேகQ]: நா< m;யதாக, சா.ச, கால"� எ8 4
பய<பJ:U=ேற<. இSத ேபா�) ஆMIராdI
4.2. ெஜ)p �< உQளU. என"- ேவMJ.
எ<ேற, ஒ0 7லV ேமாசமான எ8.எ..எ8. ெசd
;கைள அs%m=றாVகQ. 8மாVI ேபா�)
இதைன: தJ"-. வச; உQளU எ<_ பK:-
;0"=ேற<. அதைன எ%பK ேமHெகாQவU
எ<_ உடேன உ,கQ மல`) ப;%D"கn..
என"- அU hக% ெப0. உத]யாd
இ0"-..

–எ". த�¶ மல®, ேகாைவ.
ப=-: உ%கQ கWதN க6G

வ Bத*_ேற+. கவைலJபட
ேவ6டாN. ேவ6 Gெம+ேற,
இC ேபா+ற ெச^=கைள அVJ
2பவ<க@டS MC வ N தக
வ-கQ, அைழJ2கைள நாN, நN
ேபாA- தG(க *WjN. h%கQ
உ%கQ கWதB=- iI இ JபைதJ
ேபால, நாN வ<Bதக ேநா(கBCட+ 
அVJபJபGN 1ேபN ெமp-கைளB
தைட ெச^=GN D-ட<கைளJ பய+-
பGB=னாeN, அைவ ெதாட<MC
வMC ெகா6Gதா+ உQ
ளன எ+பC உ6ைமேய.

உ%க@+ Dரlைனக'() ேவZ ஒ வm
த Xேற+. ஆ67ரா^7 w1டN இய%)N
ேபா+க'() இத_கான q<\ த N 2ேரா-
XராN ஒ+Z உQளC.

உ%க'ைடய ஆ67ரா^7 ேபாA-,
இைணயB ெதாட<D+  வmயாக, Google Play
store (Android market) ெச-ல\N. அ-லC
ேபா+ Dர\ச< வmயாக play.google.com எ+ற
*கவEp- உQள தளN ெச-ல\N. Google
Play store அைடMத\ட+ அ=- “SMS blocker” 
என ைடJ ெச^C ேதட\N. அ-லC ேநரW

யாக https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.smsBlocker&hl=en எ+ற *கவ
E()l ெச-ல\N. i)Q Dேள 1ேடாE-
எ1.எN.எ1. தG(க  Xைட()N பல 2ேரா
XராNக@- SMS Blocker Clean Inbox எ+ற
ஒ+Z கா7டJபGN. அ-லC இMத *கவ
Ep- இC ம7Gேம கா7டJபGN. இதைன
உ%கQ ெமாைப- ேபாA- இ+1டா- ெச^
=ட\N. இ+1டா- ெச^த\ட+, இய(X
app preferences page எ+ற ப(கB=_)l ெச-
ல\N. இ%) SMS blocking எ+ப=eN Spam
auto blocking – எ+ப=eN On என அைம(
க\N. Country code எ+ற இடB=- இM=யா
R_கான )I¬டான 91 எ+பதைன அைம(

க\N. (ம_ற நாGக@+ )I¬Gகைள
அIய http://countrycode.org/ எ+ற
*கவEp- உQள தளN ெச-ல\N.)
இA, 1ேபN ெச^ =கQ வ NேபாC
அைவ தG(கJபGN. )IJ D7ட எ6

க@- இ MC வ N ெச^=கைளB தG(க,
“Block” எ+ற ேடJDைனB ேத<MெதG(
க\N. “Add New” எ+ப=- X@( ெச^

=ட\N. இ%) n+Z ஆJஷ+கQ
Xைட()N. அைவ: ேபா+ *க
வE 2(X{ MC எ6 ேதW எGBC
அைமBத-, எ1.எN.எ1. வMத ெப7-
Wp{ MC எ6 ேதW அைமBத-,

ம_ZN நாமாக எ6ைண அைமBத-.
இ%) எ6ைண அைம(க ேவ6GN.
அGBததாக, “Filter” எ+Z ஒ ஆJஷ+ உQ

ளC. இ%) )IJD7ட ெசா- அ-லC ெசா_
கைள அைமBC, அைவ உQள ெச^ =கைள

1ேபN ெப7W() அVJப ெச7
ெச^=டலாN.

8மாVI ேபா�)
QளU எ<_ பK:

ேமHெகாQவU
ப;%D"கn..
உத]யாd

, ேகாைவ.
க6G

லJபட
ம+ேற,
அVJ

N தக
N, நN

h%கQ
இ JபைதJ
ா(கBCட+
p-கைளB
ளJள பய+
ெதாட<ட<MCMC

R_கான )
க\N.

அIய
*கவ
இA,
அைவ

க@- இ
“Block
க\N

=ட
Xை
வE
அை
Wp

ம_Z
இ%) எ6
அGBதத

ளC. இ%)
கைள அை
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