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வர இ#$%& 2015 ஆ& ஆ() *த,,
“எ/%& எ34& இைணய&” எ9ற அ<=-

பைடA,, இைணய& ஒ# CDEணFGட9
ேவகமாக வள#& எ9N அைனவ#& எ3F
பாF$P9றனF. 2014 ஆ& ஆ() மாFS 11,, 
உலக ைவய VWவைல (World Wide Web) த9 25
ஆவE ஆ() ெவYZ Vழா Vைன$ ெகா(
டா<யE. ந& வா]$ைக நைட*ைறைய,
இைணய& எ=ப< எ,லா& மா^_ உYளE 
எ9N `a3DE= பாF$க, அaநாY ஒ# ந,ல
த#ணமாக அைமaதE. அDEட9, இb வ#/

காலD3, இைணய& எ=ப< வள#& எ9N& 
எ(c= பாF$க ஒ# ெதாட$க மாகG& அைமa
தE. “எ/%& எ34& இைணய&” (Internet of 
Things) எ9ற க#DE& கdடைம=C& இ=
ேபாE பரV வ#PறE. நா& அ9றாட& பய9
ப)DE& அைனDE ெபா#dகe& <fdட,
மயமாP, இைணய& வgேய அைனDE&
ஒ9ைற ஒ9N ெதாடFC ெகா() இய/%வ
ைதேய இ=ப< %_=h)Pேறா&.

எiவளG ேவகமாக நா& இைண யDEட9
இைணaE இய/P வ#Pேறா&. 1995 ஆ& 
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ஆ(<,, அெமW$காV, kட இைணய&
%_DE அ_aதவFகY 42%$%& %ைறவா
கேவ இ#aதனF. பலF இE ப^_ அ_ யாதவF
களாகேவ வா]aதனF. இa3யாV, தகவ,
ெதாg, mdபDEைறA, இய/PயவFகY மd
)ேம இைணயDைத அ_a3#aதனF.

இaதS n]oைலைய, த^ேபாE ப9னாdட
ளVலான தகவ, ெதாடFC ைமய& (International
Telecommunication Union) அZDEYள தகவ,
கZ9 அ<=பைடA, பாF$%&ேபாE, எaத
அளV^% நா& ேவகமாக, இ=பாைதA,
பயண& ெசqEYேளா& எ9N அ_யலா&.
இaத ெசq3ைய= ப<DE$ ெகா(<#$%&
2014 ஆ& ஆ(<9 *<V,, r9N ேகா<
ேபF உலக அளV, இைணயD3, இய/%
வாFகY எ9N அaத ைமய& அ_VDEYளE.

இb, வ#& ஆ()கZ,, இைணய& CDE
ணFS`sட9 ேவN ஒ# *tமயான பாைதA,
ந&ைம இைண$க, வா]V$க இ#$PறE.
அE “எ/%& எ34& இைணய&” எ9பேத. 
”எ/%& எ34& இைணய&” எ9பE ம$கY,
அவFகZ9 அ9றாட வா]$ைகA9 ெசய,-
பா)கY, தகவ,கY, ெபா#dகY ஆPய
அைனDைதs& இைணய& வg இைண=பேத 
ஆ%&. ம$கY, oNவன/கY ம^N& அரu
oFவாக& ஆPய அைனDE&, உலக அளV,
இைணயS ெசய,பாd<ைன, இaத அ<=ப
ைடA, அைமDE வ#P9றன. 3றைமsட9
k<ய வா]$ைக ஒ9ைற வழ/க, அைனDE&
<fdட, மயமாP உYளE. 

இa3யாV,, அத9 ஜனDெதாைகA, 81%
ேபF, ெமாைப, ேபா9கைள= பய9ப)DE
P9றனF. இவFகZ, 10% ேபF xமாFd ேபா9
கைள= பய9ப)DEP9றனF. வ#& r9N
ஆ()கZ,, ஒiெவா# மாதD34& இa3
யாV, இைணயDைத= பய9ப)DதD ெதாட/
%ேவாF எ(c$ைக 5 ேகா<யாக இ#$%&
எ9N எ3FபாF$க=ப )PறE. 80 லdச& சாத
ன/கe$% ேம,, ெநdெவாF$P, இைணs&
எ9N& கண$Pட=பd)YளE.

இaத ெநdெவாF$P,, க&= ydடF,

ேட=ளd h.`.$கY ம^N& ெமாைப, ேபா9
கe$%& ேமலாக= பல சாதன/கY இைண$
க=ப)&. ெத#Vள$%கY, சாைல ஓர/கZ,
வாகன/கY oNDE{ட/கY, ெபWய Vள$
%கY, `_ய வFDதக ைமய/கY, V) 3கY,
உணG oைலய/கY என அைனDE& ெச9சாF
வg உணர=ப)&. இைணயD3, இவ^_9 
இய$க& அ_aE அைனவ#& இவ^ைற 
அ|%& வgகY Pைட$%&.

அ(ைமA, உைரயா^NைகA,, ஐ.நா.
ெபாES ெசயலாளF பா9 P r9, இaத 21
ஆ& ~^றா(), இb நகர/கZ9 ~^றா(
டாக இ#$%& எ9N k_னாF. ம^ற நா)-
கZ, இaத மா^ற& ஏ^பட= ேபாPறேதா
இ,ைலேயா, இa3யாV, இE ஏ^ப)வE
உN3யாPsYளE. ஐ.நா. எ)Dத கண$ெக)=
h9ப<, இa3யாV,, 2050 ஆ& ஆ(<,,
40.4 ேகா< ேபF C3யதாக நகர/கZ, வாழD
ெதாட/%வாFகY. அேத ேநரD3,, Pராம=
Cற/கZ,, 85.7 ேகா< ேபF வா]வாFகY. 
உலக அளV, Pராம= Cற/கZ, வாt& 
ம$கY எ(c$ைகA, *த�ட& ெகா(ட
தாக இa3யா அைமs&.

இதனா, தா9, ந& அரu நகர/கைள மd)
{9_, Pராம=Cற/கைளs& *9ேன^ற வg
கZ, மா^ற 3dட {)PறE. அaத வைகA,
”<fdட, இa3யா” 3dட& அ_ *க=ப
)Dத=பd)YளE. இத9 அ<=பைடA,,
Pராம=Cற/கZ, =ராdேப(d இைண=C
3dட&, உலகDைத எ=ேபாE& இைண$%&
ெதாைலேப` கdட ைம=C, ெபாEம$கe$
கான இைணய இைண=C ெபாE ைமய/கY,
பYZகY ம^N& ப,கைல$ கழக வளா க/கY
அைனDE& ைவ h இைண=h, ெகா()
வ#த,, அரu oFவாக நட வ<$ைககY அைனD
ைதs& <fdட, மயமா$க,, அரu வழ/%& 
ெபாEம$கY ேசைவகைள <fdட, வg 
இய$%த, ம^N& ேவைல வாq= hைன=
ெப#$%த, என= பல*ைன 3dட/கY வ%$
க=பd) ெசய,ப)Dத=பd) வ#P9றன.

இb எ3Fகா லD3, நகர/கe$Pைடேய
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ேபாd< இ#$%&. %<ம$கY, %_=பாக
இைளஞFகY ெபா#ளாதார அ<=பைடA,,
சrக& ம^N& u^N= CறS n]oைல `ற=
பாக அைமaEYள நகர/கZ, %<ேயN
வைதேய V#&CவாFகY.

”xமாFd `d�x” எ9ற ெபயW, த^ேபாE
நகர/கY *tைமயான <fdட, மயமா$%த
4$% ஆளாP வ#P9றன. *த, கdடமாக,
அரu %_=hdட நகர/கைளD ேதFaெத)DE,
அவ^ைற <fdட, மயமா$%& பcA, 
இற/PsYளE. ஐ.எS.எx. ெட$னாலf oN
வன& அ_VDEYள ஆqV9ப<, இ9�& 11 
ஆ()கZ,, உலக அளV,, *tைமயான
<fdட, நகர/கZ9 எ(c$ைக 88 ஆக
இ#$%&. த^ேபாE அaத வைகA, 21 மd
)ேம இ#$P9றன. இaத வளFS` ெதாடFaE
அuர ேவகD3, நைடெபN& எ9N& அaத
அைம=C ெதWVDEYளE.

2013 ஆ& ஆ(<,, CII & Cisco ஆPய oN
வன/கY இைணaE, இa3யாV, <fdட,
நகர/கைள உ#வா$%& *ய^`கe$கான
அ_$ைக ஒ9ைற {கG& VWவாகD தயா
WDE வழ/PயE. 'Smart City in Indian
Context' எ9ற இaத அ_$ைகA,,
இa3ய நகர கdடைம=C இb
{கS `ற=பாக மா^ற=பd)
இய/க ேவ()& எனG&,
அத^% ஐ.`.<. அைம=
hைன *tைமயாக ஏ^N$
ெகாYள ேவ()& எனG&
அ_VDதE. அரu& இதைன
ஏ^N$ ெகா(டE. எ=ப<
ந& வா]$ைக$% த(�F,
சைமய, எWவாs ம^N& {9
சார& ஆPய r9N& அ<=பைடD
ேதைவகேளா, அE ேபால, ெதாg,
mdப வளFS`s& பய9பா)& ஓF அ<=
பைடD ேதைவ எ9பதைன ஏ^N$ ெகா(டE.
ேத`ய ெந)�சாைலகY எ=ப< ந& ெபா#ளா
தார வளFS`$% *$Pயமான அ<=பைடைய
வழ/%P9றனேவா, அேத ேபால, ”இைணய
ெந)�சாைலகe& (broadband highways)” நம$%
வளFS`$கான அ<=பைடையD த#& எ9N
உணFaEYளE அரu.

ஆனா,, நகர/கY த^ேபாE ெபா#ளாதார
`$க�, தV$P9றன. ெசல Vன/கY அ3
கWDE வ#P9றன; வ#மான& தர$k<ய
வள/கY %ைறaE வ#P9றன. உலக அளV,
இE எ/%& எ3FெகாYe& hரSைனகளாக
இ#aE வ#P9றன. இதைன ஐ$Pய நா)கY
சைபA9 மbதFகe$கான %<A#=C %_DE
ஆqG ெசq3)& அைம=C ெதW VDEYளE.

C3ய ெதாg, mdப/கZ9 அ<=பைடA,
அைம$க=ப)& கdடைம=CகY, அைனவ#& 

அ_ய$k<ய தகவ,கY, சா=dேவF அ=Zேக
ஷ9கY ஆPயைவ இைணaதா,, நா& ேபா$
%வரDE ெநWசைலS சமாZ$க *<s&. வாக
ன/கY oNDE{ட `$கைலD �F$க இய4&.
n]oைல மாuப)வைத oNDத *<s&.
%^ற/கைளD த)$க இய4&. நகர/கZ,
வ`$%& %< ம$கe$%&, வaE ெச,ேவா
#$%& வா]$ைக நைட*ைறகe$கான ெசல
Vைன$ %ைற$க *<s&.

எ)DE$ காdடாக, ம$P9ேச ஆqG அ_$
ைகப<, ெத#Vள$%கe$% ந& நாd<,
உ^பD3 ெசqய=ப)& {9 ச$3A,, 1.5%
ெசலVட=ப)PறE. இவ^ைற ெநdெவாF$
இைண=h, ெகா() வaதா,, 40% {9 ச$
3ைய {Sச=ப)Dதலா& எ9N ெதWV$க=பd
)YளE. {கD 3றைமயான *ைறA,, ெத#V
ள$%கைள= பய9ப)D3னா,, 40% %^ற/கY
%ைறs& எ9N& அ_ய=பd)YளE.

இேத ம$P9ேச அ_$ைகA,, இa3யாV,
2010 *த, 2020 வைர ஒiெவா# ஆ()&,
70 ேகா< *த, 90 ேகா< சEர �dடF பர=ப-

ளV,, �)கY ம^N& வFDதக வளா-
க/கY அைம$க=பட ேவ()&

எனD ெதWV$க=பd)Y
ளE. இaத வளா க/கY
3ற9 k<ய ெச9சாFக-
eட9 அைம$க=பd)
ெநdெவாF$ rல& oF-
வP$க=பdடா,, {9
ச$3ைய நா& ெபWய
அளV, {Sச=ப)D3
ேவN பcகe$%= பய9

ப)Dதலா&.
சாைல= ேபா$%வரDE

ெந#$க< காரணமாக, ஓF
ஆ(<,, உலக அளV, ேநர&

ம^N& எWெபா#Y வைகA,, 1000 ேகா< 
டாலF அளV, �ண<$க=ப)PறE. வாகன/
கைள oNDEவத^% இட& ேத)& வாகன
ஓd<களா,, நகர/கZ, ேம4& 30% சாைல
ெந#$க< ஏ^ப )PறE. இ3, u^N=CறS
n]oைல மாu ப) வE&, பா3=C& அ3கமா
PறE. ெநdெவாF$ rல& சாைலகY இைண$
க=ப)ைகA,, ஒiெவா# கா#$%& அத9
அ#காைமA, எ/% oNDE& இட& இ#$
PறE எ9N&, அaத இடD3^%S ெச,4&
வgs& காdட=ப)&.

`xேகா oNவனD39 அ_$ைகA,,
<fdட, மயமா$%வ3,, {க *$Pயமான
தகவ, ஒ9ைறs& தaEYளE. ஒ# நாd<9 
<fdட, மயமா$க&, *$Pய ஐaE Vஷ
ய/கைள= ெபா#DEYளE. அைவ: 1. எ3F
காலDைத ந9% கcDE ெசயலா^ற$ k<ய 
அர`ய,, oFவாகD தைல வFகY, உலக அள-
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Vலான, அைனவ#& ெதWaE ெகா() பய9
ப)Dத$ k<ய வா]$ைகD தர oFணய/கY,
3ற9 சாFaத V3*ைறகY, ெபாEம$கe&
அரu& இைணaE ெசய,ப)த, ம^N& C3ய
வா]$ைகS n]oைல உ#வா$க&.

ெச9ற 2014 அ$ேடாபW,, இa3ய
அர`9 {9bய, ம^N& தகவ,
ெதாg, mdபDEைறயா,
”எ/%& எ34& இைணய&”
எ9பத^கான அ_$ைக
ஒ9N ெவZAட=பdடE.
இa3யாV^கான Internet
of Things (IoT) ெகாYைக
வைரG என இE அைழ$
க=பdடE. இaத ெதாg,
hWV,, 2020 ஆ& ஆ(
)$%Y 1,500 ேகா< டாலF
ம3=hலான தகவ, ெதாg,
mdப hWG ெதாg^சாைலகY
அைம$க=ப)வத^கான அ_$ைக
யாக இE அைமaEYளE.

இ9ைற$% 20 ேகா< சாத ன/கY இa
3யாV, இைணய இைண=h, உYளன.
இதைன வ#& 2020 ஆ& ஆ(<,, 270 

ேகா<யாக உயFDத இaத 3dடD 3ைன அரu
ஏ^N$ ெகா()YளE. த^ேபாE இa3யாV,
20 லdசD3^%& ேம^பdட எ( c$ைகA,,
சா=dேவF CேராPரா& அைம=பா ளFகY உY
ளனF. 2017 ஆ& ஆ(<^%Yளாக, இaத எ(

c$ைக 30 லdசமாக உய#& எ9N&
எ3FபாF$க=ப )PறE.

*<ய= ேபா%& 2014 ஆ&
ஆ(), ”எ/%& எ34&
இைணய&” எ9பத^கான
ெதாட$கD3ைன {க அ#
ைமயாக ேம^ெ கா()
ெசய,படD ெதாட/ P
sYளE. இத9 இய$க&
ேவக& h<DE, வளFaE,
இa3யாைவ உலக அளV,

*9bNDE& என வ#&
ஆ()கZ, எ3FபாF$

கலா&. அ=ே பாE ந& இa
3யD ெத#$கY பாE கா=பா ன

தாக இ#$%&. �)கY 3ற9 ெச_aத 
<fdட, இய$க உைறVட/களாக மாN&.
ம$கY ேம4& ந,ல நலDEட9 ப,லா(
)கY வா]வாFகY.

[\]; $M ேதாDற1
ேவF<, மGx பய9ப)DEைகA,, `_ய

அளV, ம�சY வ(ணD3, ̀ ல இட/-
கZ, கdட/கY எtவைத= பாFD3#=�FகY.
உ/கY மGx எதைன$ காd)PறE எ9பE,
`_ய அளV, Vள$%& ெசq3 அaத$ கd
டD3, இ#$%&. இைவ xP�9 <=x
(ScreenTips) என அைழ$க=ப)P9றன. மாறா
oைலA,, இைவ
எ=ேபாE& இய/P$
ெகா(<#$%&. அதா
வE �/கY உ/கY
மGைஸ$ ெகா()
ெச,ைகA,, %_=
hdட இடD3, இaத
கdடS ெசq3 Pைட$
க=ெபN&. ஆனா,,
ஒ# `லF, இE எத^%?
ெதWaதE தாேன, என
எWSச, ப)வாFகY.
அ=ப<=பdடவFகY,
`ல ெசd</x அைமDதா,, இைவ காd-
ட=படாம, இ#$%&.
1. ேவFd ஆ=ஷ9x (Word Options)

டயலா$ பா$�ைன= ெபறG&. ேவFd 
2007,, ஆ�x பdடைன அtD

3னா,, Pைட$%& கdடD3, �ழாக Word
Options Pைட$%&. உ/கZட& ேவFd
2010 இ#aதா,, W=பb, ைப, ேட= 
அtD3, h9னF Options எ9ப3, PZ$
ெசq3டG&.)

2. 3ைரA9 இடE ப$கD3, Advanced எ9ற
ஆ=ஷb, PZ$ ெசq3டG&.

3.இ/% x%ேரா, ெசqE �ழாகS ெச9றா,, 
Display எ9ற hWG Pைட$%&.

4.இ3, Show Shortcut Keys in ScreenTips எ9ற
ெச$ பா$�, <$ இ,ைல எ9பைத உN
3=ப)DதG&.

5.அ)DE ஓேக PZ$ ெசqE ெவZேயறG&.



29-12-20146

a3யாV,, 4f அைலவWைச= பய9பா),
வ#& ஆ(<, ேவகமாக வள#& எ9N 

கc$க=பd)YளE. 2015 ஆ& ஆ(<,,
1.5 ேகா< ேபF, இaத அைலவWைசAைன=
பய9ப)DE& வா<$ைகயாளFகளாக 
இ#=பாFகY. ஒ9N$% ேம^பdட ெமாைப, 
தகவ, பWமா^ற ேசைவ oNவன/கY, 1,800
MHz xெப$dர& அைலவWைசAைன இத^%=
பய9ப)DEவாFகY. வா<$ைகயாளFகY,
ெமாைப, ேடdடா பWமா^றD3, k)த,
ேவகD3ைன$ ெகாYள V#&Cவதா,, 
oSசய& 4f அைலவWைச= பய9பாd<ைன 
*tமனேதா) ஏ^N$ ெகாYவாFகY எ9ற
எ3FபாF=C இ=ேபாE எtaEYளE. PwC
India எ9ற அ_$ைகA, இaத கc=CகY
தர=பd)Yளன.

ஏ^கனேவ பார3 ஏFெட, ம^N& ஏFெச,
oNவன/கY, இa3யாV, ஏ^கனேவ
4f அைலவWைச ேசைவAைன வழ/P
வ#P9றனF. ெகா,கDதாV,, 2012 ஆ&
ஆ(<, ஏ=ர, மாத& ெதாட/க=பd), 
h9னF பல நகர/கZ, VWவைடaதE இaத
ேசைவ. 2014 ஆ& ஆ(<,, ஜூைல மாதD3, 
ப�சா= மாoலD3, அ_*கமானE. ஏFெச,,
இேத ேசைவAைன, 2014,, ெத4/கானா,
ஒ<ஷா, அxஸா& ம^N& �காF மாoல/கZ, 
அ_*க=ப)D3யE.

த^ேபாE Wைலயனx 
oNவன*& இaத hWV,
இற/PsYளE.த9Eைண
o N வ ன ம ா ன
f ே ய ா
இ9ேபாகா& (Jio
Infocomm) rல& இaத
ேசைவAைன வழ/க
இ#$PறE. த^ேபாE ேசாதைன

அ<=பைடA, ஜா&நகF எ9ற நகW, மd)&
இE வழ/க=ப)PறE. இத9 ெவ^_ையD 
ெதாடFaE நா) *tவE& பல நகர/கZ,, 
fேயா இ9ேபாகா& இSேசைவைய 
வழ/%&. *த�,, <,�, *&ைப ம^N& 
ெகா,கDதாV, VWவா$க& ெசqய=ப)& 
எனD ெதWPறE.

இத^கான ெதாட$கமாக, fேயா 
இ9ேபாகா&, *&ைபA,, பல ெபWய 
அளVலான �d) வளாக/கZ,, அ_*கS 
ேசைவயாக, இலவச r9N மாத 100 mbps
ேவக இைணய இைண=hைன வழ/க 
*ய^`கைளD �Vரமாக எ)DE வ#PறE. 

அர`9 “<fdட, இa3யா” ம^N&  
“xமாFd `d�x” 3dட/கZ9 �], 
ெபாEம$கY பய9ப)Dத ைவ h இைண=C
வழ/%வE இaத ஆ(<, சாD3ய& எ9N& 
இaத அ_$ைக ெதWVDEYளE.

ெமாDதD3, பாF$ைகA,, 4f 
அைலவWைச ேசைவA,, தகவ, ெதாடFC 
ேசைவ oNவன/கZைடேய பலDத ேபாd<
இ#$%& எ9N ெதWPறE. அரu இaத
ேசைவ %_Dத த9 oைல=பாd<ைனs&, 
ெகாYைக V3கைளs& இ9�& *ைறயாகD 
ெதWV$காததா,, ேபாd<A, பல 
oNவன/கY இற/Pட வாq=C உYளE. 

Reliance 4G LTE ேபா9N C3ய
ெநdெவாF$ கdடைம=

CகY உ#வாக உYளன.
இதனா,, 2010 ஆ& 
ஆ(<,, ெமாைப,
ேபா9 ேசைவA,
ஏ^பdட க)ைமயான

ேபாd< ேபால,
இ=ேபாE& எ3FபாF$கலா& எ9N& 

ெதWV$க=பd)YளE.

4 வா$%ைகயாள*க+ எ-.%ைக உய01
இ
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வ#& 2015 ஆ& ஆ() ைம$ே ராசா=d
oNவனD3^%S சவா, oைறaததாக

இ#$%&. V(ேடாx 8 ஆ=பேரd</
`xட& rல& ஏ^பdட ந^ெபயF இழ=
hைன, V(ேடாx 10 rல& சW ெசq3ட
ேவ(<ய oF=பaதD3, ைம$ேராசா=d உY-
ளE. ஆனா,, oSசய& ைம$ேராசா=d இaத 
சவாைலS சa3DE ெவ^_$ ெகா< நாd)&.

ெச9ற 2009 ஆ& ஆ(<,, V(ேடாx 7
ஆ=பேரd</ `xட&, இேத ேபால, ைம$
ேராசா=d இழaத ெபயைர ஈd)D தaதE.
ைம$ேராசா=d oNவனD39 வ#மான& ேவN
V^பைனS சaைதA, இ#aE வaதா4&,
V(ேடாx ஆ=பேரd</ `xட& அ3, *$
Pய இட& ெகா()YளE. ெபFசன, க&=yd
டFகZ4&,சFவFகZ4&இய/%&V(ேடாx
`xட&, வ#மானDைத அYZD தaE வ#PறE
எ9றா, அE {ைகயாகாE. எனேவ, எaதS n]
oைலA4&, ைம$ேராசா=d இதைனD ேதqaத
oைல$%S ெச,லVடாE.

வ#& ஆ(<,, வர இ#$%& V(ேடாx
10, ைம$ேராசா=d oN வனD39 பல வைக$
கdடைம=CகZ, ெசய,ப)& ஆ=பேரd</
`xடமாக இ#$%&. ேபா9, ேட=ளd h.`.,
ெபFசன, க&=ydடF ம^N& எ$xபா$x
உdபட அைனD34& இைணaE இய/க$ 
k<யதாக இ#$க= ேபாPறE.

ஆனா,, இைதDதா9, ைம$ே ராசா=d
V(ேடாx 8 ெவZ�d<9 ேபாE& அ_VD
தE. ேம4&, ந& ெபFசன, க&= ydட#$கான 
ந& ம3=hைன$ %ைறDE, $ளid xேடாேர�
*ைற$%, க&=ydடைர இைணDதE. அேத
ேபால, ெமாைப,, ேட=ளd h.`. ஆPய

வ^ைறs& ெகா() வaதE. ஆனா,, சWaத
V(ேடாx 8 V^பைன, இ3, ம$கe$%
V#=ப& இ,ைல எ9N காd<யE. அவFகY,
த/கY க&=ydடFக ைளேய அ3க& ேந`=
பவFகளாக இ#$P9றனF. எனேவ, $ளid
*$PயDEவ& அவFகZட& எ)படV,ைல.
இaத இழ=hைனDதா9, V(ேடாx 10 ஈ)
கdட ேவ()&.

ஆனா,, த^ே பாE, ைம$ேராசா=d த9
வா<$ைகயாளFகeட9 கலaேத, *$ Pயமாக
oNவன/களாக இய/%& வா<$ைகயாளF
கeட9 கலaேத, V(ேடாx 10 ஐ வ<வ
ைமDE ெவZA)PறE. அவFகZட{#aE
ெப#& அளV, h9 �dட/கைள, ேசாதைன 
ப3=h9 அ<=ப ைடA, ெப^NYளE. இE
V(ேடாx 8 ெவZ�d<9 ேபாE, ைம$
ேராசா=d ேம^ெகா(ட அ|%*ைற$% *^
_4& மாறானE. 

அ)Dததாக, ைம$ேராசா=d த9 $ளid 
அைம=hைன இ9�& வ4 வாக மா^_sY
ளE. அ3, வா<$ைகயாளFகe$% எaத சaேத-
க*& இ,லாதப< பாFDE$ ெகா()YளE.
அைனDE வைக சாதன/கZ4& இய/%&
V(ேடாx ஆ=பேரd</ `xடD39 இய$-
கD3^ேக^ற வைகA,, இத ைனs& வ< வ
ைம$PறE. V(ேடாx 8 அ_*க=ப)Dத=
பdட ேபாE, ஒ9 dைரi (அ=ே பாE xைக
dைரi) பயனாளFகY V#=பD Eட9 பய9ப
)DE& $ளid xேடாேர� ஆக அE இ,ைல. 
ஆனா,, இ=ே பாE ைம$ேராசா=d வழ/%& 
பல சாத ன/கY, ெமாைப, உdபட, $ளid 
xேடாேராைஜ {கS சWயாக= பய9ப)DE&
வைகA, அைம$க=பd)Yளன.

2015@
ைம%ேராசாMG
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ேம4&, ெதா) உணF 3ைர இ,லாத க&=

ydடFகZ4&, V(ேடாx 10, அேத ேவகD
Eட�& ெதZGட�& இய/%& வைகA,
தர=பட ேவ()&. 'One Windows' என ைம$
ேராசா=d தaEYள உN3 oைறேவ^ற=பட
ேவ()&.

ைம$ேராசா=d oNவனDைத=
ெபாNDதவைர, அத9 பல�ன&
எ9N ெசா9னா,, அE
ெமாைப, ேபா9 hWவா
கDதா9 இ#$%&. இ9�&
இத9 ப/% 2.9% ஆகேவ
இ#aE வ#PறE. இத^
கான அ=Zேகஷ9கY
ேதைவயான அளV,
இ,ைல எ9�& %^றS
சாd) *9C இ#aE வa
தE. த^ேபாE அaத இைட
ெவZ ப<=ப<யாக$
%ைற$க=பd) வ#PறE.
ஆ=hY ம^N& ஆ(dராqd 
அளVைன V�u& வைகA,
இ,ைல எ9றா4&, ெதாடFaE இE
ெப#P வ#PறE. 2015,, இaத= hWV,,
ைம$ேராசா=d அ3க$ கவன& ெச4DE&
என எ3FபாF$கலா&. ேம4&, V(ேடாx
10, அைனDE சாதன/கe$%& ெபாEவான
ஒ9றாக இ#$க= ேபாவதா,, oSசய&, *t
ைமயான ெவ^_ *ைனைய ைம$ேராசா=d
ெபN& எ9N எ3FபாF$கலா&.

ேமேல தர=பd )Yள தக வ,கZ�#aE
நா& ைம$ேராசா=d oNவனD3^%&, அத9
தைலைம oFவாP, இa3யாைவS ேசFaத
நாெதYளாG$%& இர() Vஷய/கைளD
ெதZG ப)Dதலா&. `ல ஆ()களாக,
V(ேடாx 8 %_DE வா<$ைகயாளFகY தaE
ெகா(<#$%& %^றSசாd)கY *tைமயாக
oவFD3 ெசqய=பட ேவ()&. V(ேடாx
10$% ஆ=பேரd</ `xடD3ைன ேம&ப)D
EவE, VைரவாகG&, எZதாகG& ேம^ெகாY
ள=பட ேவ()&.

இர(டாவதாக, V(ேடாx 10 எ3Fகா
லD39 இய$கD ெதா%=பாக, எ3FபாF$
க=ப)& அைனDE ேதைவகைளs& oைற
ேவ^Nவதாக அைமய ேவ()&. நாெதYளா
ஒ# *ைற த9 oNவனD தயா W=CகZ9
எ3Fகால இல$% %_DE ேபuைகA, "re-
inventing productivity," என$ %_=hdடாF. இE
ச^N {ைகயாக அ=ேபாE ெதWaதா4&,
வ#/காலD3, இEேவ ைம$ேராசா=d oN
வனDைத உயFDத=ேபா%& இல$காகG&
இ#$க= ேபாPறE. அE மd){9_, சாத
ன/கY ப$க*& அவ^ _^கான ேசைவகY ப$-
க*& ைம$ேராசா=d தb$ கவன& ெச4Dத 

ேவ()&.
ைம$ேராசா=d oNவனD39 ேபாd< oNவ

ன/கY ெச,லாத இட/கe$%, வா<$ைகயா
ளFகe$%D தராத அ�பவD3^%, அவFகைள
ைம$ேராசா=d எ)DES ெச,ல ேவ()&. 
C3E C3தாq அ�பவ/கe& வச3கe&

வா<$ைகயாளFகைளS ெச9றைடய
ேவ()&. இE த^ேபாE சா3$க=-

ப)& எ9ற ந&h$ைக வaEY
ளE. அ(ைமA, ெவZயான

xைக= dரா9xேலdடF 
(Skype Translator) ெதா%=C
*ய^`, இEவைர
<fdட, உலP,
யா#& எ(c$ kட=
பாFD3ராத ஒ9றா%&.
இத�ட9 <fdட,
கைத ெசா,�யான Sway

ம^N& ைம$ேராசா=d 
ேப(d (Smart watch) உட,

நல& காd)& மc$கd) 
வைளய& ேபா9றைவ, C3ய வச

3கY த#& *ய^`யா%&.
V(ேடாx 10, ெவNமேன V(ேடாx 7

`xடD39 அ)Dத ேம&ப )Dத=பdட `xட-
மாக இ#$க$ kடாE. ேமேல ெசா,ல=பdட
இல$%கைள அைடs& வgகைள$ ெகா(
)Yள C3ய க()h<=பாக இ#$க ேவ()&.
இaத அ<=ப ைடA,, அE *t ைமயான வ<
வைம=hைன$ ெகாYள ேவ()&.

இைவ அைனDE& ச^N {ைகயான இல$%
கேள. ஆனா,, ைம$ே ராசா=d oN வனD3^%
இயலாதE அ,ல. வ#& 2015 ஆ& ஆ(),
ைம$ேராசா=d oNவனD39 ஆ(டாக மாற
ேவ()மானா,, V(ேடாx 10 %_DE
மd)& எ(ணாம,, V(ேடாx 11 ைன 
உ#வா$க எ9ன எ9ன இல$ %கY ேதைவ=
ப)& எ9பதைனs& ைம$ேராசா=d `a3$க
ேவ()&.

Download: க!"$%ட' ஒ)*+,-. ேநர2
யாக இ)ெனா, க!"$%ட,9:" ைபைல
மா?@வதைன டCDேலா% என9 :*"F
GHேறா!. இ,"FK! இ)ட'ெந% ெந%
ெவா'9HL இைண-.Nள க!" $%ட P+,-.
ஒ, ைபL இற9H" பQய"பGவதைனேய இ.
ெப,!பாR! :*9Hற..
Network: ெந%ெவா'9 (இ)ட'ெந% உ%பட)
HL இைண9க"ப% 2,9:! ஒ, க!"$%
டPL உNேள அK மQW)* வ,! அGXத
வP) Yய?ZையX தG9:! ஒ, சா"%ேவ' 
அLல. Z*ய ஹா'%ேவ' சாதன!.

ெதBb5 ெகா+cdக+
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ேவ"#:
தானாக) *ழ,- ெச0ல

Mக �ளமான டா%ெம(d<,, ேவகமாக ப$
க/கைளS uழ^_S ெச,ல, நம$% மG�,

உYள `_ய ச$கர& உதGPறE. இர() பd
ட9கe$Pைடேய இaத `_ய ச$கர& நம$%D
தர=ப)PறE. மGைஸ டா%ெம(d<,
ைவDE, இaதS `_ய ச$கரD3ைன அtD3
இtDதா,, ப$க/கY ேவகமாக, நா& நகFD E
வத^% ஏ^ப, �ழாகேவா, ேமலாகேவா நகFaE
ெச,4&. ஆனா,, இ=ேபாE வ#& `ல மGx
சாதன/கZ,, இaத �, இ#=ப3,ைல.
இ#=h�& இaத வச3ைய= ெபNவத^% `ல
ெசd</x அைம=CகY உYளன. அவ^ைற=
பாF$கலா&.
1. Tools ெம�V�#aE Customize எ9ற ஆ=

ஷைனD ேதFaெத)$கG&.  ேவFd Customize
டயலா$ பா$ைஸ$ காd)&.

2. இ3, Commands எ9ற ேட=h, PZ$ ெசq-
3டG&. ேவFd கdடைளகY `ல வWைச
யாகD தர=ப)&.

3. இaத பd<ய�9 இடE ப$க& All Commands
எ9ற ஆ=ஷைனD ேதFaெத)$கG&. 

4. வலE ப$க& உYள hWV, AutoScroll எ9ற
ஆ=ஷைனD ேதFaெத)$கG&. 

5. இaத AutoScroll ஆ=ஷைன உ/கY  ,
பாFகY உYள இடD3^% இtDES ெச,
லG&. மGx பdடைன Vd )Vdடா,,
AutoScroll எ9�& ெபய#ட9 ஒ# பdட9
 ,பாFகZ, ேதா9Nவைத= பாF$கலா&.

6. ெதாடFaE Close எ9ப3, PZ$ ெசqE
Customize டயலா$ பா$ைஸ rடG&.
இaத C3ய கdடைளைய= பய9ப )Dத,

C3ய  , பாF பdடb, PZ$ ெசq3டG&.
அiவாN ெசq3)ைகA,, வலE ப$க&
உYள ெநd) வா$P, உYள பாF மாN&. 
C3ய இரdைட அ&C$ %_ ஒ9N ேதா9N&.
இaத அ&C$%_Aைன ேமலாகG& �ழா
கG& x%ேரா, பாW, நகFDEவத9 rல&,
டா%ெம9d எiவளG ேவகமாக நகFDத=

பட ேவ()& எ9ப தைன *<G ெசqE
ெசd ெசq3டலா&. இaத ேவகமாக நகFDE&
ெசய,பாd<�#aE V)பட எxேக= �ைய
அtDE/கY. அ,லE மGx பdடைன அtD-
E/கY.

டா3ெம5# இ-7யாக
ேச9 ெச;த நா=

ேவFd CேராPரா{,, ஒiெவா# *ைற
�/கY டா%ெம(d ஒ9 _ைன ேசi ெசq

3)ைகA,, அaத டா%ெம(d %_Dத `ல
Vஷய/கY தானாகேவ அ^ைற=ப)Dத=ப)
P9றன. இ3, ஒ# தகவ,, அதைன இN 3யாக
எ<d ெசqத ேத3யா%&. இaத ேத3ைய, அaத 
டா%ெம(d<4& ப3யS ெசq 3டலா&. அத
ைனs& தானாக அ=ேடd ெசq 3)& வைகA,
ெசd ெசq3டலா&. இத^%$ �ேழ க()Yள
ப< ெசய,படG&.
1. உ/கY கFசைர டா%ெம(d<, எaத

இடD3,, இN3யாக எ<d ெசqத ேத3
காdட=பd), ஒiெவா# *ைறs& 
அ=ேடd ஆக ேவ()ேமா, அaத இடD3,
ைவ$கG&.

2. ேவFd W=பb, ேட=hைன$ PZ$ ெசqE
அ=hWVைன$ காdடG&.

3. இ3, உYள ெட$xd %¢=h, (Text group)
Quick Parts எ9ப3, PZ$ ெசq3டG&.
அத9 h9னF, Fields எ9ப3, PZ$ ெசq
3டG&. ேவFd Field டயலா$ பா$ைஸ$
காd)&.

4. டயலா$ பா$�9 இடE ப$கD3, உYள 
�,d வைககZ, Date and Time எ9பதைனD
ேதFaெத)$கG&.

5. இ/% வலE ப$கD3, உYள �,d பd 
<ய��#aE SaveDate எ9பைதD ேதFa
ெத)$கG&.

6. ேத3 எ=ப<$ காdட=பட ேவ()ெம9ப
த^கான வ<வைம=hைனD ேதFaெத)$க
Options எ9ப3, PZ$ ெசq 3டG& .
அ)DE �,ைட அைம$க ஓேக PZ$ ெசq-

3டG&.
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எ%ெஸ@
$M[...

எ?ெஸ0: ைபைல
மைற?கDE 7ற?கDE

எ$ெஸ, ஒF$ £d ஒ9ைற {க$ கவ னD
Eட9 ரக`யமாகD தயாWDE$ ெகா(<

#$P¤FகY. அ=ேபாE உ/கY ந(பF அ#ேக
வ#PறாF. அவWட{#aE அதைன மைற$க
V#&CP¤FகY. எ9ன ெசq3டலா&? உடேன
V(ேடா ெம�V^%S ெச, 4/கY. அ3,
ைஹd (Hide) எ9N இ#=பைத$ PZ$ ெசq3
)/கY. அ,லE ஆ,d + டhYy + எS ஆPய
r9N �கைள அtD 3னா4& இaத VைளG
ஏ^ப)&. �/கY ஈ)பd)$ ெகா(<#$%&
ைப, மைற$க=பd)V)&. V(ேடா ெம�
ெச9N த^ேபாE 3றa 3#$%& ைப,கZ9
பd<யைல= பாFDதா4& அ3, இaத ைப,
இ#$காE.

சW. இ=ேபாE அaத ைபைல �()&
3றaE பcயா^ற V#&CP¤Fகளா? �()&
V(ேடா ெம� ெச9N அ9ைஹd (Unhide)
எ9பதைன$ PZ$ ெசqயலா&. அ,லE 
ஆ,d + டhYy + s ஆPய �கைள அtD
தலா&. அ=ேபாE ஒ# V(ேடா 3ற$க=பd)
அ3, மைறDE ைவ$க=பd<#$%& ைப,கY
அைனDE& காdட=ப)&. �/கY எaத ைபைல 
மைறDE ைவDத3�#aE �dக V#&CP¤F
கேளா அaத ைப�9 ெபயF �E PZ$ ெசqE
அதைனD 3றaE பcயா^றலா&. 

இ=ேபாE ஒ# சaேதக& உ/க§$% வரலா&?
மைற$க=பdட ைபைல �()& ெகா()
வராம, எ$ெஸ, CேராPராைம r<Vdடா,
எ9ன நட$%&? அ<=பைடA, பாF$ைகA,
எ$ெஸ, CேராPராைம r)&ேபாE, அ=ேபாE
நா& பய9ப)D3$ ெகா(<#$%& ைபைல ப3
யவா எ9N ேகd%&. ம^ற ைப,கைள r)&
ேபாE ேசi ெசqய அ,லE ேவ(டா& என
oைனDதா, அத^ேக^றாFேபா, ெயx / ேநா
ெகா)DE ெவZேயறலா&.

இ/ேக ேவNபா) எ9னெவ9றா, �/கY 
மைறDE h9 �()& 3ற$காம, Vdட
ைபைலD 3ற$க h9ெனா#*ைற கdடைள
ெகா)Dதா,, ைப, 3றaE உடேன மைற$க=

பd)V)&. �()& V(ேடா ெம� ெச9N
அ9ைஹd பdடைன அtDத ைப, �()& 
பய9ப)Dத$ Pைட$%&.  எனெவ அqேயா
ேபாqVdடேத! எ9ற கவைல ேவ(டா&.

FயGபான
எ?ெஸ0 H3ேராJK

எ$ெஸ, ஒF$ C$ ஒ9_, oைறய ெச,-
கZ, தகவ,கைள அைமD3#$P¤FகY.

அவ^ைற ஆqG ெசqைகA, x%ேரா, ெசqE
�ழாக ஒ# ெச,�, இ#$P¤FகY. 3�ெரன
ஆேரா � ஒ9ைற அtDEP¤FகY. எ9ன நட$
PறE? �()& �/கY எaத ெச,�, உ/கY
கFசைர oND3A#a�Fகேளா அaத ெச,4$%
இtDES ெச,ல=ப)P¤FகY. உ/கe$%
Vய=C! எ9ன நட$ PறE இ/%? ஏறDதாழ
100 வWைசகY தா(< நா9 இ#aேதேன? எ=
ப< பைழய இடD3^% வaேத9 எ9N தாேன
Vய$P¤FகY. CேராPரா& ஏ9 இ=ப< தவN
தலாகS ெசய,ப)PறE? அEதா9 இ,ைல.
�/கY x%ேரா, பாைர= பய9ப)D3 அ,
லE மG�9 x%ேராைல= பய9ப)D3
�ழாக அ,லE ேமலாகS ெச,ைகA, 3ைரA, 
காண=ப)& காd` தா9 மாN PறE. C3ய
ெச,கe$% �/கY ெச,ல V,ைல. எனேவ
�/கY ஆேரா �ைய அtD3யGட9 அE
�/கY இ#aத ெச,4$% ஒ# ெச, ேமலா
கேவா அ,லE �ழாகேவா ெச,PறE. எனேவ
தா9 �/கY x%ேரா, ெசqE ெச9ற இடD3
�#aE உடன<யாக$ கFசF இ#aத ெச,4$%
அ#ேக �/கY அைழDES ெச,ல=ப )P¤FகY.
x%ேரா, ெசqE அைடaத இடD3^% உ/கY
கFசF இ#$க ேவ()& எ9றா, மGஸா,
அதைன ெசல$d ெசq3ட ேவ()&. இi-
வாN x%ேரா, ெசqE u^_ வ#வE& ந,ல-
Eதா9. ஒ# ெச,�, தகவ, இ)ைகA, ம^ற
ெச,கZ, எ9ன உYளE எ9N பாF$க V#&
hனா, எ9டF ெசqE ெச9றா, எ/% �/கY
பcயா^_$ ெகா(<#a�FகY எ9பE மறa
EV)& அ,லவா? எனேவ x%ேரா, ெசqE
uழ9N ெச9N h9 �()& ெசய,ப)& 
ெச,4$ேக வரலாேம.
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அ(ைமA, <,�A, ‘‘hராdேப(d
ெட$ இa3யா 2014” (Broadband Tech

India 2014) எ9ற தைல=h, க#Dதர/க&
நைடெப^றE. ெமாைப, ேசைவ= hWV,
இய/%& பல oNவன/கY இ3, கலaE
ெகா(டன. த^ேபாE ெசய,பd) வ#&
hராdேப(d சaைதைய எ=ப< எ,லா&
VWG ப)Dதலா&; அத^% எ9ன ேதைவயாq
உYளE எ9N பலVதமான க#DEகைளD
ெதWVDதனF.

இ3, கலaE ெகா(ட, மD3ய அர`9
தகவ, ெதாg, mdப EைறA9 ஆேலாசகF
ஏ.ேக. பாFகவா உைரயா^NைகA,, “C3ய
க()h<=CகY ம^N& அ3கமான தகவ, 
ப3G ம^N& பWமா^ற& காரணமாக,
ேடdடா பWமா^ற கdடண& ெவ%வாக$
%ைற$க=பட உYளE” எ9N ெதWVDதாF.
மD3ய அரu 3f ம^N& 4f அைல$க^ைற 
வWைச$கான ஏலD3ைன நடDEவ3,
�Vரமான நடவ<$ைககைள எ)DE 
வ#PறE. இதனா,, ேடdடா பWமா^ற
கdடணDைத$ %ைற=ப3, உN3யாக 
இ#$PறE.

அ ை ல $ க ^ ை ற
வWைச அ3கமாகேவ
P ை ட $ % &
வ ா q = C க Y
இ # = ப த ா , ,
ேடdடா பWமா^ற ேசைவA,,
ைபபF ஆ=<க, Eைணsட9 ெபWய 

அளV, மா^ற/கY இ#$%&. இதனா,, 
ெபாEDEைற ம^N& தbயாF oNவன/கe& 
மாNதலான 3dட/கeட9 களD3, 
இற/%&.

ெமாைப, ேசைவ oNவன/கZ9
kdடைம=h9 இய$%நF ெஜனர, ராஜ9 
ேமDyx ேபuைகA,, ஒ� ம^N& ேடdடா
பWமா^றD3,, இa3யாV, வ#& நாdகZ,
35% வளFS` ஏ^ப)& எ9றாF. அத^ேக^ற
வைகA,, இ3, ஈ)ப)& oNவன/கY 
த/கY ெதாg, mdப கdடைம=hைன 
மா^_$ ெகாYள ேவ()& எ9றாF. அரu 
V3$%& {க அ3கமான கdடண& இத^%D 
தைடயாக இ#$%& எ9N& %_=hdடாF. 
USO Fund o3$காக, oNவன/கZ9 ப/கZ=C
த^ேபாE இ#$%& 5 சத�தD3�#aE 1
சத�தமாக$ %ைற$க=பட ேவ()& என$ 
%_=hdடாF.

அரu, ெகாYைக வ%=பவFகY,
க(காc=C அைம=CகY,

ேசைவ oNவன/கY ம^N&
சாதன/கைளD தயாW=பவFகY 
என அைனDE= hWVன#&
இைணaE ெசய,பdடா,, 

oSசய& ெவ^_ைய
அைடயலா& எ9N
இaத க#Dதர/P, 

அ ை ன வ # &
ஒ#*கமாக$ க#DE
ெதWVDதனF.

A �A h ே V இ இ

தகவ@ பBமாDற 2ரG8%H எ;ன ேதைவ?
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a3யாV9 இைணய Vள&பரS சaைத
வ#& மாFS மாதD3, ¢. 3,575 ேகா<ைய
ஏdட இ#$PறE. ஆ()$% 30%

ேவகD3, வளFaE வ#& இaத சaைத, oSச ய
மாக இaத இல$Pைன எd)& என உN 3யாக
ந&பலா&. <fdட, Vள&பரS சaைதA,,
சrக இைணய தள= hWV 13 சத �தD3ைன$
ெகா()YளE. ெமாைப, சாதன/கZ9
Vள&பர&, இaத ஆ(<, இEவைர ¢.385
ேகா<ைய எd<sYளE.

ெமாைப, சாதன/கZ, Vள&பர/கY
%_DE எW$ச9 mகFேவாF அ_$ைக, Vள&
பர= hWV, ஏ^பd) வ#& அபார வளFS` 
%_DE ஆqG ெசqE ெப^ற தகவ,கைள
அZ$PறE. ஆ`ய க(டD3,, {க அ3கமான
எ(c$ைகA, xமாFd ேபா9கY V^ப ைன
யாவE இa3யாV, தா9. Vள&பரதாரFகY,
இaத ேபா9கZ, ேம^ெ காYள=ப)& Vைள
யாd)கY ம^N& ெபாEவான ெமாைப, 
சாதன= பய9பா)கZ, த/கY பாFைவையD
�VரமாகS ெச4D3 வ#P9றனF.

இa3யாைவ= ெபாNDதவைர, <fdட,
3ைர எ9பE, ெமாைப, ேபாb9 3ைரதா9 
எ9N வைரயைற ெசq3)& அள
V^% இட& ெப^NYளE. சராசWயாக
5 அ/%ல 3ைரேய பல பயனாளFகY
V#&h= பய9ப)DEP9றனF.
இE Vள&பர& ெசqப வFகe$%
சவா, த#வதாக அைமPறE.
இaoைலA, வ#& 2015 ஆ&
ஆ(<,, ெமாைப, ேபா9 
Vள&பர/கY எ=ப< வளFS` 
ெபN& எ9பைத$ காணலா&.
1. <fdட, சாதன/கY %_Dத 

ஆqG தகவ, கd)ைர
கZ9 இடD3,, அaத

சாதனDைத எ=ப< வா/கலா&, எaத தள& 
rல& வா/கலா& எ9பேத *த9ைம 
ேதைவயாக இ#$%&.

2. ெமாைப, ப$க/கைள$ காd<4&,
ெமாைப, அ=Zேகஷ9கைளேய ம$கY
ஆFவDEட9 பாF=பாFகY.

3. த^ேபாE பரவலாக$ காdட=ப)& ேபனF
Vள&பர/கY ெகா�ச& ெகா�ச மாக$
%ைறs&. பய னாளFகeட9 தகவ, பW-
மா_$ ெகாYe& வைகA, Vள&ப ர/கY 
இ#$%&. சாதாரணமான ெமாைப, Vள&
பர= ப$க/கe$%= ப3லாக, அ=Z
ேகஷ9 வgயாகS ெச9N, அ,லE அ=Z
ேகஷ9கY இய$%& Vள&ப ர/கY இட&
ெபN&. அ,லE Vள&பரதார#ட9 இல
வசமாக ெதாைலேப`A, ேப`D தகவ,
ெபN& வைகA,, தb=பdட டயலF கd-
ட/கeட9 Vள&ப ர/கY வ<வைம$க=
பd) இட& ெபN&.

4. பயனாளF ஒ#வF தகவ, ேத)& ேபாE,
அவW9 ேதட,, ேநர& ம^N& அவW9
வயE$ேக^ற வைகA, ஒ9N$% ேம^
பdட Vள&பர/கY ஒேர ெபா#Y %_DE

Pைட$%&.
5. k%Y ம^N& ேபxC$ 

ேபா9ற ேதட, சாத ன/கY
வgயாக Vள&பர/கY
Pைட=பE அ3கW$%&.
6. இ = ே ப ா ே த ,
ெமாைப, ேபா9கZ,
Vள&பர/கe$கான Cேரா
Pரா& ெசqவE, `றaத 3ற
ைமயாக ம3$க=ப)PறE.
இத9 ேதைவ இ9�& அ3க
மா%&.
ஒiெவா# ஆ()&,

2015@ ெமாைப@ fள1பர1
இ 
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ெமாைப, xமாFd ேபா9 V^பைன 230% 
அ3 க WDE வ# P றE. ஒiெ வா# மாத*& 50 
லdச& ேபF, ேடdடா இைண= C கைள= C3-
ய தாக ெப^N வ# P9றனF. இதனா,, வ#& 
2015 ஆ& ஆ(<,, ெமாைப, வg இைணய 
இைண= hைன= ெப^N பய9ப )D E பவF 
எ( c$ைக 15 ேகா< யாக உய#&. இE, 
ெமாைப, Vள&ப ர தா ரFகY ம^N& ப3=பா ளF-
க e$% ந,ல ெதா# சaைதையD த#&.  இb, 
ெமாைப, Vள&-
ப ர/கY, எaத 
வைக Vள&ப-
ர*& அைமDE$ 
ெ க ா Y e & 
வ ை க A , , 
ெ ம ா ை ப , 
V ள & ப  ர D  3 ^ -
கான வாைடைக 

uவFகY, பய னாளF பண& ெச4DE& வgகY 
ம^N& ப3 GகY ெபN& ேசைவ என Vள&பர 
சaைத VW வ ைடs&.

Vள&ப ர/கY இb இட/கைள= ெபாNDE, 
அ/% வா] P9ற ம$கைளS சாFaE மாNத, 
அைடs&. Vள&பர V< ேயா$கY எ(-
c$ைக ெப#%&. இவ^ைறD தயா WDE வழ/-
%த, தb= hW வாக வள#&.

தb=பdட Vள&பர ெநdெ வாF$ % க e$% 
வ F D த  க F க Y 
ெ ச , வ ை த $ 
க ா d  < 4 & , 
G o o g l e ’ s 
RTB ேபா9-
ற  வ ^ ை ற , 
வ F D த  க F க Y 
நாட ஆர& h=-
பாFகY.

ெபFசன, க&= ydடF, xமாFd ேபா9 
அ,லE ேட=ளd h.`. என எ34&, 

அத9 இய$க ேவகDைத அ3 க W$க, அ3, 
இய/%& அb ேமஷ9 காd ̀  கைள இய/க-
V டாம, ெசqதா, ேபாE&. இைவ நம$% 
*த�, ச^N சaே தா ஷD 3ைன தரலா&. 
ஆனா,, கால= ேபா$P, இைவ ேதைவ ய^ற-
தாகD ேதா9 N வ Eட9, சாத ன/கZ9 இய$க 
ேவகD 3ைன மd )=ப )DE&. எனேவ, இதைன 
oND 3 Vdடா,, oSசய& ந& ெசய,பா ) கைள 
Vைர வாக ேம^ெ காYளலா&. அb ேம ஷைன 
எ=ப< oND E வE என இ/% பாF$கலா&.
OPேடா: இயQக": V(ேடாx ஆ=-
ப ேரd</ `xடD3,, அb ேம ஷைன 
oND3 ைவ$க, அத9 ெதாட$க காலD 3 �-
#aேத வgகY தர=பdடன. அaத வgகY, 
V(ேடாx எ$xh, V(ேடாx 7  *த லாக 
அைனDE இய$கD ெதா%= C க Z4& ெசய,-
பdடன. V(ேடாx 8 ம^N& V(ேடாx 
10 ேசாதைனD ெதா%= h4& இaத வgகY 
இய/ % P9றன. 

அb ேமஷ9 ஆ=ஷைன அ|க, 
க(dேரா, ேபன, 3றaE, System & Security 
எ9ப தைன$ PZ$ ெசq 3 டG&. h9னF, 
System எ9ப தைன$ PZ$ ெசq 3 டG&. 
அ)DE, ப$க வாd<, இ#$%& �ள மான 
xைல<,  “Advanced system settings” எ9ப3, 
PZ$ ெசq 3 டG&. அ)DE, Performance
எ9ப39 �], Settings எ9ப3, PZ$ ெசq-
3 டG&. இ/% V(ேடாx இய$%& அb-
ேம ஷ9க e$கான ெச$ பா$x Pைட$%&. 
இவ^ைற= பய9ப )D3, எவ^ைற *ட$க 

ேவ( )ேமா, அவ^ைற *ட$ P V டலா&. அ,-
லE “Adjust for best performance” எ9ப தைனD 
ேதFaெத )Dதா,, அைனDE& *ட$க=ப)&.

C3 ய தாக வa 3 #$%& V(ேடாx இய$-
க/கZ,, இaத அb ேம ஷ9கY, அiவ ள-
வாக, V(ேடாx ெசய,பாd <ைனD த)$-
காE. இ#= h�&, இவ^_9 இய$க oNDத&, 
V(ேடாx இய/%& ேவகD 3ைன oSசய& 
அ3 க=ப )DE&. 
ஆP8ராU8: ஆ(dராqd இய$க *ைற-
ைமA,, மைறDE ைவ$க=பd )Yள Developer 
Options எ9ற  , rல&, அb ேம ஷைன இய$-
கG&, oNDதG& *<s&.  இத^% *த�, 
Developer Options ெம� Vைன இய$கG&. 
Settings அ= Z ேக ஷைனD 3ற$கG&. �ழாகS 
ெச9N tap About phone அ,லE About tablet
எ9ப3, தdடG&. இ/% “Build number” எ9ற 
�,) எ/ P #$ P றE எ9N பாFDE க(ட _-
யG&. இதைன ஏt *ைற தdடG&. இ=-
ேபாE ேநாd < h ேகஷ9 ஒ9N Pைட$%&. 
அ3, �/கY ஒ# ெடவ ல=பF என$ காdட=-
ப)&. 

இb, back பdட9 தd<, Developer 
options எ9ப தைன தdடG&. இE த^ே பாE 
ெசd</x ெம�V9 �ழாக$ காdட=-
ப)&. ெடவ ல=பF ஆ=ஷ9 V(ே டாV,, 
xைலடF ஒ9N காdட=ப)&. இதைன 
இய$P “Window animation scale,” “Transition 
animation scale,” ம^N& “Animator duration scale” 
ஆPய ஆ=ஷ9கைள மா^_ அைம$கG&.  
*t ைம யாக இய$க oNDதD 3^% “Animation 
off” எ9ப தைனD ேதFaெத )$கலா&. 

அTேமஷைன VW3< சாதன3ைத இய%H
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 ச&பF இர(டா வE வாரD3,, ேநா$ P-
யாV9 «{யா 638 மாட, ெமாைப, 

ேபா9 இa 3 யாV, V^ப ைன$% வaதE. 
அைன வ#& வா/%& வைகA,, ேநா$ Pயா 
oN வ னDதா, தயா W$க=பdட 4f ெமாைப, 
இE வா%&. இத9 அ3க பdச Vைல ¢.8,299. 
¬னாV,, ெச9ற ஜூ9 மாதேம இE அ_ * க-
மா னE. 

இ3, 4.5 அ/ %ல அள V லான FWVGA 3ைர 
தர=பd )YளE. 1.2 Pகா ெஹFdx ேவகD3, 
இய/%& Qualcomm Snapdragon 400 =ராசசF 
இய/ % P றE. இத9 ஆ=ப ேரd</ `xட& 
V(ேடாx ேபா9 8.1. ஆdேடா ேபாகx 3ற-
�ட9 k<ய 5 எ&.h. ேகமரா h9 C ற மாகD தர=-
பd )YளE. இ3, =ளா இ,ைல. *9 C ற மாக 
இய/%& ேகம ராG& இ,ைல. இத9 ரா& ெமமW 
1 f.h. ைம$ேரா எx.<. காFd ேபாFd இய/-
% P றE. இத9 xேடாேர� 8 f.h. இ3, ஒ# 
ைம$ேரா `& மd )ேம இய$க *<s&. இத9 
பW மாண& 129.5×66.7×9.2 {�. எைட 134 
Pரா&. எ=.எ&. ேர<ேயா ம^N& 3.5 
{� ஆ<ேயா ஜா$ தர=பd )YளE. 
ெநdெவாF$ இைண= h^% 4f, 
3f, ைவ h, Ce D ம^N& f.h.
எx. ெதாg, mdப/கY இய/ % P9-
றன. இத9 ேபdடW 1830 mAh 3ற9 
ெகா(ட தாக உYளE. 

இa 3 யா V^கான TD-LTE Band 40
அைல வ W ைச Aைன இE ச=ேபாFd ெசq P-
றE. இத^கான ஒ=பaத& ஏFெட, oN வ னD-
Eட9 ைம$ே ராசா=d ேம^ெ கா( )YளE. 

இதைன அ_ * க=ப )D 3ய VழாV, 
ேப`ய இa o N வன இய$ %நF ர%ேவ, ேநா$-
P யாV9 «{யா ேபா9கY எ=ே பாE& ந�ன 
வச 3 க ைளs&, C3ய அ� ப வD 3 ைனs& 

அத9 வா<$ைக யா ளFக e$%D தa EYளன 
எ9N&, அaத வைகA, இaத ேபா9, 4f 
அைல வ Wைச= பய9பாd<,, C3ய அ� ப வD-
3ைனD த#& எ9N& %_= hdடாF. ம$கY 
அைன வ#& வா/க$ k<ய வைகA, xமாFd 
ேபா9கைளD த# வேத ேநா$ P யாV9 இல$% 
எ9N&, அaத வைகA,, இaத மாட, %_=-
hdட இடD 3ைன வா<$ைக யா ளFக Zட& 
ெபN& எ9N& ெதW VDதாF. 

க#=C ம^N& ெவYைள வ(ண/கZ, 
வ< வ ைம$க=பd )Yள இaத ேபா9 அ3 க-
பdச Vைல ¢. 8,299. அேமஸா9 இைணய 
வFDதக தளD3,, <ச&பF 17 *த, *9ப 3G 
ெசqய=ப ) P றE. ைம$ே ராசா=d V^பைன 
ைமய/க Z4& இதைன வா/கலா&. ஏFெட, 
oN வ னD39 rல& வா/ % ேவா #$%, *த, 
2 மாத/க e$% 4f இைண=h,, 5 f.h. 

இல வச ேடdடா 
ப ய9 ப  ) D E & 
வச3 தர=ப )-
P றE. 2015  
மாFS 1 வைர 
இaத ச4ைக 
Pைட$%&.

 இ3, ஒ# 
s&. இத9 

ைட 134
 3.5 

ற9

d 40
ெசq P-

oN வ னD-
 )YளE. 

VழாV, 
வ, ேநா$-
ாE& ந�ன 

வD 3 ைனs& 

இல வச ேடdடா 
ப ய9 ப  ) D E & 
வச3 தர=ப )
P றE. 2015  
மாFS 1 வைர
இaத ச4ைக 
Pைட$%&.

ேநா% \யா 
hiயா 638
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ேமாdடா ேராலா oN வன& ேமாdடா ேராலா 
ேமாdேடா எ$x ெமாைப, ேபாைன 

இa 3 யாV, அ_ *க& ெசq EYளE. இத9 
16 f.h. மாட,, ஏ^க னேவ ெச=ட&பW, 
V^ப ைன$% வaதE. *த�, ¢.31,999 என 
Vைல A ட=பd) வaத இaத மாட,, h9னF 
Vைல %ைற$க=பd) ¢. 
29,999 $%$ PைடDதE. 
ேதா�னா, ஆன h9ன-
c sட9 k<ய மாட, 
த^ே பாE ¢. 31,999 
என Vைல A ட=பd )Y-
ளE.  த^ே பாE இத9 32 
f.h. வைக மாட, ேபா9 
¢.32,999 என Vைல A ட=-
பd) V^ப ைன யா P றE.  
இத9 `ற=ப&ச/கY h9-
வ # மாN:

5.2 அ/ %ல அள V-
லான AMOLED <x hேள 
காd)& 3ைர, காFb/ 
ெகாW,லா Pளாx 3,   
பாE கா= Cட9  தர=பd-
)YளE. இத9 =ராசசF 2.3 
Pகா ெஹFdx ேவகD3, 
இய/%& xநா=dேரக9 
801 ஆக உYளE. ரா& 
ெமமW 2 f.h. ஆகG&, 
xேடாேர� ெமமW 
மாடைல= ெபாNDE 16 
அ,லE 32 f.h. ஆகG& 
உYளE. இத9 ஆ=ப-

ேரd</ `xட& ஆ(dராqd 4.4. Pdேகd.  
இ3, x�$கF *9 C ற மாக= ெபா#Dத=பd-
)YளE. 

 ய, W/ எ,.இ.<. =ளா இைணaத 
13 ெமகா h$ெஸ, ேகமரா h9 C ற மா கG&, 
2 எ&.h. 3ற9 ெகா(ட ேகமரா *9 C ற-

மா கG& இய/ % P றE.  
இaத ெமாைப, ேபாb9 
த<ம9 9.97 {�. எைட 
144 Pரா&.

ெநdெவாF$ இைண=-
h^% 3f, ைவ h, Ce D 
4, f.h.எx., எ9.எ=.`. 
ஆPய ெதாg, mdப/கY 
இய/ % P9றன. 

இத9 ேபdடW 2,300 
mAh 3ற9 ெகா(ட தாக 
உYளE. க#=C ம^N& 
ராய, Ce வ(ண/கZ, 
வa EYள இaத மாட, 
ேபா9 ¢. 32,999$%$ 
Pைட$ P றE. த^ே பா-
ைத$% =Z= காFd வFDதக 
இைணய தள& rல மாக 
மd )ேம இதைன வா/க 
*<s&.

இர() மாட, ேபா9-
கe&, பைழய xமாFd 
ேபா9கைளD தaE வா/-
Pனா,, VைலA, 
¢.6,000 தY e ப < sட9 
Pைட$ P9றன.

 

இb < யாf@ 
ேமாGேடா எ%[ 
ெமாைப@ வைக
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இa 3 யாV,, எS.<.`.oN வன& த9 
<ைசயF 620f ெமாைப, ேபாைன, V^-

ப ைன$% அ_ *க& ெசq EYளE. இத9 அ3க 
பdச Vைல ¢. 15,423.

`ல வார/க e$% *9னா,, எS.<.`. 
oN வன& த9 <ைசயF 620f (இர() `&) 
ம^N& 620 
< ை ச ய F 
ம ா ட , 
ெ ம ா ை ப , 
ே ப ா9 -
கைள, V^-
ப  ை ன $ % 
அ _  * க & 
ெசq EY
 ள E .  

இa 3 யாV,, த^ே பா ைத$% xநா=�, 
இைணய வFDதக தள& வg யாக இதைன வா/-
கலா&. இaத ேபாb9 `ற=ப&ச/கY: 

5 அ/ %ல அள V லான 3ைர 1280 x 720 
h$ெஸ, 3ற �ட9 HD IPS <x hேள த# வ-
தாக அைம$க=பd )YளE. 1.7 Pகா ெஹFdx 
ேவகD3, இய/%& Octa-Core MediaTek MT6592 

=ராசசF இ3, ெபா#Dத=பd )YளE. இத9 
ஆ=ப ேரd</ `xட& ஆ(dராqd 4.4 
Pdேகd. எS.<.`.oN வ னD39 Sense 6 UI
இைட *க& இ3, அைனD 3^%& ேமலாக 
இய/ % P றE. அேத ேபால, HTC EYE எ9ற 
 , வச 3 sட9, இத9 ேகமரா 8 ெமகா 
h$ெஸ, 3ற �ட9 ெசய,ப ) P றE. 
இத9 *9 Cற$ ேகமரா, h.எx.ஐ. ெச9-
சா #ட9 5 ெமகா h$ெஸ, 3ற �ட9 
அைம$க=பd )YளE.

இத9 *9 C ற மாக இர() x�$கFகY 
தர=பd )Yளன. இத9 ரா& ெமமW 1 

f.h. xேடாேர� ெமமW 8 f.h. 
இதைன அ3 க=ப )DE& வச 3s& 
உYளE. 2100 mAh 3ற9 ெகா(ட 
ேபdடW தர=பd )YளE. இ3, 4f 
அைல வ W ைச$கான ச=ேபாFd தர=ப-
ட V,ைல. 

இத9 பW மாண& 150.1 x 72.7 x 9.6 
{�. எைட 160 Pரா&. 

மாFhY ெவYைள ம^N& Pேர 
வ(ண/கZ, இE Pைட$ P றE. 
இத9 சaைத V^பைன Vைல ¢. 

15,423 ஆக உYளE. 

எ7.$.8. $ைசய* 620  அk lக1
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”WறN த]^_ ெசய +ைய” நா) இ. வைர பய)-
ப GX Q ய QLைல. `Q ய தாகX தர a ற9க! ெசb. 
பய)ப GX Qய ேபா., அத) ப) Yக_ Zற"-
Fைன உண'-ேத). $dேகா% Yைற அம+L 
இ,-தாR!, அரe அR வ ல கfகgL, உய' 
அQ கா PகN த]^ பாD% எ)ே கா2f ேவ@-
பா% 2ைன அ* யாமL, பல வைக எhX. வைக-
கgL, ைபைல அைம9க_ ெசாL H றா'கN. இ-த 
i^ j ைலைய_ ச- Q9க, :றN த]^_ ெசய+ 
]கC! பய KNள தாக அைம- .Nள.. இதைன 
இல வ ச மா கC! த- .Nள அத) j@ வ ன ,9: 
அரe அR வ ல'கN சா'பாக ந)* ெதP aX.9 
ெகாN Hேற).

X.கYத சாM, W  யாZத".

இைணய இைண"` ெபற இXதைன ேகFNகN, 
jைல யfகN எLலா! ேதைவ என இ) @தா) 
ெதP-. ெகாDேட). இ-த தக வLகN எLலா! 
ெதP யா ம ேலேய இ.நாN வைர இைண யXைத" 
பய)ப GXQ வ- Q ,9 Hேறா!. Zல ேவைள கgL 
இைண"` இLலா த ேபா., ெதாkL l%ப அR வ ல'-
கைளX Q%2 இ,9 Hேறா!. உfகN அ, ைம யான 
க% G ைரWL (”இ- Qயா எ"ப2 இைண யX .ட) 
இைண H ற.?”) தர"ப% GNள தக வLகைள" 
ப2Xத Cட), aய"`! மைல"`! ஏ?ப%G, ச!ப--
த"ப%ட வ'கைள மP யா ைத o டK!, மQ" ̀  டK! 
பா'9:!  jைல ஏ?ப% GNள.. ]9க ந)*.

ேபரா. எ:. \] ய ̂  ர காச", ெச/ைன.

கட R9க 2WL ெசLR! ேகFNகN வk யா கXதா) 
இைணய இைண"பா? ஒேர மைல"பாக இ,9 H-
ற.. தக வLக p9: ந)*.

-எ/. Xத"பர நாத/, பழb.

:ைக" வk யாக அெம P9கா a?: இல வ ச மாக" 
ேபசலா! எ)ற தகவL எfக p9: ஒ, வர" 
F ர சா த மாக அைம-த.. அ29க2 இ-த வச Qைய" 
பய)ப GXQ, அெம P9காaL உNள எ) FN-
ைள க pட) ேபZ வ, Hேற). பய KNள தக வL
 கைளX த, வQL, க!" $%ட' மல' எ) @ேம 
உய'வான இடXQL உNள.. எfகN மனf 
கgL எ)@! ஆ%Z `P H ற.. ந)*, ந)*, 
ந)*.

பா. ெஜயபாg, மhைர.

j_ச ய மாக aDேடாr 10 ந! Y ைடய க!" $%ட'-
கைள மா?* அைம9:!. `Qய வச QகN தர"ப G-
ைகWL, ம9கN க!" $%ட'கைள ெசலC ெசb. 
அ" Hேர% ெசb QடX தயfக மா%டா'கN. இ. சP-
யான கu"`.

எ/. kqலா ேதO, vw3x$.

இd வா29ைக யா ள'க ைளo!, பய னா ள'க-
ைளo! ைமய மாக9 ெகாDேட 2v%டL உல கY! 
அத) சாத னfகp! இயf:! எ)ப. w? @9: 
w@ உDைம. இதைன ]க  அ, ைம யாக எGX.9 
கா%2 உN x'கN. rமா'% வா%_ எ)ற ெபயPL 
வ-. ெகாD 2 ,9:! சாத னfகN, இ- Q யா 
aR! பய)பா%2L அQ க P9:! எ)@ எQ'-
பா'9கலா!.

கா. ைசயZ உேச/, பரy z மைல.

ெமகா ைப%, Hகா ைப% அளaL உNள 
நைட Yைற ேவ@ பா G கைளX த-த பQL பய KNள, 
எfகg) ச-ேத கfகைள" ேபா9 : வ தாக அைம--
.Nள.. ந)*.

இரா. தM ழ ரk, மhைர.

ெப*சன@ெப*சன@
mேர%mேர%
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ேகNa: aDேடாr 7 ெகாDட எ) ெப'சனL 
க!" $%டPL, Q{ ெர)@ Hybernate ெசயLபாG 
மைற- . a%ட.. நா) 20 j] டfக p9: ஒ,-
Yைற ஓbC எG9ைகWL அதைன" பய)ப GX-
.ேவ). இ"ே பா. Sleep ேபா%G ெசL Hேற). 
ஏ), இ"ப2 ஏ?ப%ட.? ைம9ே ராசா"% உதaX 
தள! ெச)@, அவ'கN ெசா)ன ப2 கமாD% 
"ரா!"% aDே டாaL Zல மா?றfகN ெசbேத). 
ஒ)@! நட9க aLைல. இதைன எ"ப2 சP ெசb Q-
டலா!?

எ/. ேகாzல", ேகாைவ.

ப3,: ஷd டG( ெம�V,, ைஹபFேனd 
ஆ=ஷ9 இ,ைல; அ,லE காdட=ப ட-
V,ைல எ9N kN P ¤FகY. �ேழ தa EYள-
ப< ெசய,ப டG&. சW யா P V)&. *த�, 
Control Panel > Power Options எ9N ெச,லG&.  
�/கY எaத Power oைல AைனD ேதFaெத-
)D 3 #aதா4&, 'Change plan settings' எ9ப-

தைனD ேதFaெத )$கG&. அ)DE Pைட$%& 
V(ே டாV, 'Change advanced plan settings' 
எ9ப தைனD ேதFaெத )$கG&. இ/% 'Sleep' 
எ9ப3, உYள + அைட யா ளD3,, PZ$ 
ெசqதா,, இaத `_ய கdட& VW வ ைடs&. 
இ/% Pைட$%& 'Allow hybrid sleep’ எ9-
பத9 அ#ேக Disable ெசq 3 டG&. அ)DE 
பவF ெசd</x V(ே டா V � #aE ெவZ-
ேயN& வைர 'Ok/save changes' எ9ப3, PZ$ 
ெசqE வரG&. இ=ே பாE பவF ஆ= ெசq 3 )-
ைகA, 'Hibernate' எ9ற ஆ=ஷ9 உ/க e$%$ 
Pைட$%&. 

ேகNa: நா) aDேடாr 8.1 9: அDைமWL 
அ" Hேர% ெசbேத). ேபr ̀ 9HL a2ேயா ேச% 
பய)ப GXத Yய)றாL, ஒ�ெ வா, Yைறo! 
இ)rடாL ெசb Qட9 ேக% H ற.. இ)rட ேல-
ஷK! Yh ைம யாக ம@9 H ற.. aDேடாr 
7 உNள க!" $%டPL ந)றாக_ ெசயLப G 
H ற.. இ-த jைல ஏ)? எ) dட! aDேடாr 8.1 
Zrட! 64 F% அளaL உNள..

-எ/. Wண qல/, kqY vர".

ப3,:V(ேடாx 8.1 இய$க *ைற-
ைமA,, ேபxC$ V<ேயா ேசd hரSைன த#-
P றE எ9N எt 3ய, தகவ, ெதW VDத வFகY 
பலF. இE பல #$%= hரSைன யாக உYளE. 
ஆனா,, இவFகY அைன வ#& இ9டFெநd 
எ$x C ேளாரF பய9ப )D E ப வFக ளாக அ_-
Pேற9. எனேவ, �<ேயா ேசd ெசய �ைய, 
k%Y %ேரா& அ,லE பயFபா$x hர G சW, 
பய9ப )D3= பாF$கG&. 

�/கY ஏ^க னேவ, இ9டFெநd எ$x 
C ேளாரF இ,லாம,, ேவN ஒ# hர GசF பய9-
ப )D3 வ# ப வ ராக இ#aதா,, உ/க e$%D 
�FவாகS ச^N u^_ வைளDத வg ஒ9N 

ேக+f- – ப<@
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த# Pேற9.  V(ேடாx 8 / 8.1,, அ= Z ேகஷ9 
Cேரா P ரா&கைள, *aைதய ஆ=ப ேரd</ 
`xட/க e$காக, compatibility mode *ைறA, 
இய$க வg த# P றE. இதைன= ெபற, உ/கY 
ெவ= hர GசF ஐகாb, ைரd PZ$ ெசq 3 டG&. 
Pைட$%& ெம�V, Properties  PZ$ ெசq 3-
டG&. Pைட$%& V(ே டாV, “Compatibility”
எ9�& ேட= ெச,லG&.  “Run This Program 
In Compatibility Mode.” எ9N இ#=பத9 எ3W, 
உYள ெச$ பா$�,, <$ அைட யாள& ஒ9ைற 
அைம$கG&. �()& dரா= டG( ெம� 
ஒ9N Pைட$%&. இ3, �ழாகS ெச9N, 
Windows 8 எ9ப தைனD ேதFaெத )$கG&.

உ/கY hர GசF இ9டFெநd எ$x CேளாரF 
ஆக இ#aதா4&, ேபxC$ அ= Z ேக ஷைன 
compatibility mode, இய$க அைம$க ேவ()&. 
hர G சW, “Tools” ெம� ேதFaெத )$கG&. 
“Comparability View Settings” எ9ப தைனD ேதFaெத-
)$கG&. அ3, Pைட$%& ெட$xd பா$�,, 
“Facebook.com” என ைட= ெசq 3 டG&. h9னF 
“Add” எ9ப3, PZ$ ெசq 3 டG&.

இaத வg A4&, ேபxC$ �<ேயா ேசd 
Pைட$க V,ைல எ9றா,, அ(ைமA, 
உ/கY hர G சW,, �/கY அ_ யா மேல ப3Dத 
ஆd ஆ9 ெதா%=C hரSைன த# P றE எ9N 
ெபா#Y. அதைனD ேத< அ_aE �$கG&. 
h9னF, hர G சைர �()& இய$P, �<ேயா 
ேசd இய$P= பாF$கG&.

ேகNa: �fகN Y)` எh Qய க% G ைரW) 
அ2"ப ைடWL, 9ள�% ச'�r வச Qைய ைபL-
கைள rேடாேர� ெசb Qட வ2 வ ைமXேத). நா) 
aDேடாr 7 பய)ப GXQ வ, Hேற). இ"-
ேபா. இத) ேசைவ Wைன அk9க a,! ̀  Hேற). 
என9:X ேதைவ இLைல. இத?:" பல கார-
ணfகN உDG. அk9க வk கா%டC!.

ேபரா. கா. மg {கா, மhைர.

ப3,: உ/கY க&= ydடW, ஒ9 dைரi 
அ= Z ேக ஷைன இ9xடா, ெசq 3 #$ P-
¤FகY எ9N oைன$ Pேற9. �/கY $ளid 
அ= Z ேகஷ9 ேசைவைய= பய9ப )Dத 
V#&ப V,ைல எ9றா,, அதைன அ| கா ம-
ேலேய இ#$க லாேம!  க&= ydடW, இ#aE, 

இ9xடா, ெசqய=பdட ஒ9 dைரi அ=-
Z ேக ஷைன �$க V#& hனா,, அaத அ= Z-
ேக ஷb9 அ9 இ9xடா,  , வச 3ைய= 
பய9ப )Dதலா&. இத^%$ �]$ க(ட ெசய,-
பா ) கைள ேம^ெ காYளG&.

Uninstall or Change a program எ9ற V(-
ேடாV,, ேமலாக  வல E Cற& தர=பd )Yள 

பா$�,, One Drive  என ைட= ெசq 3 டG&. 
Pைட$%& *< G கZ, OneDrive எ9ப தைனD 
ேதFaெத )DE, Uninstall எ9ப3, PZ$ ெசq 3-
டG&. இb, OneDrive அ= Z ேகஷ9 �$க=பd-
< #$%&. இ#= h�&, hர GசF வg யாக, ஒ9 
dைரi அ$க G(dைட அ| கலா&. உ/க-
Zட& ைம$ே ராசா=d அ$கG(d இ#aதா,, 
�/கY V#& h னா4&, V#&பா Vdடா4&, 
உ/க e$% ஒ9 dைரi xேடாேர� இட& 
தர=பd < #$%&. ஆனா,, அதைன= பய9
 ப )D E வE உ/கY V#=ப&. 

ெபாE வாக, அளV, ெபWய ைப,கைள 
ம^ற வFக eட9 பPFaE ெகாYள இE உதG&. 

ேகNa: எ) மகg) ேபr`9 ப9கX Q?: ெசbQ 
ஒ)@ அK" Fேன). எ) மகN ேபா) ெசb., இ. 
ேபா)ற வ?ைற  ெமேச� ஆக இd அK"ப ேவDG! 
எ)@!, அ"ே பா .தா) ம?ற வ'கN ப29க Y2 யா. 
எ)@! �*னா'. ம?ற வ'கN ப29க9 �2 ய. 
ம?@! ெமேச�கN ஆH யைவ இைட ேய யான ேவ@-
பாG எ)ன எ)@ `P-. ெகாNள இய ல aLைல. 
ச?@ aள9க ேவD G Hேற).

எ/. கா$Z v ேகய/, vP >Qகg.

ப3,:  காFD 3 ேகய9, �/கY ஒ# oைலD 
தகவ, (Status) அ,லE ேபாd-

ேடா Vைன உ/கY ேபxC$ 
ேஹா& ேபf, ப3aதா,, 

அE அைன வ#& 

பாF$%& வைகA, அைமaE, உ/கY ந(-
பFகY அைன வ#& அதைன$ கா(பாFகY. 
ஆனா,, �/கY இ9ெ னா # வW9 ேபxC$ 
ைட&ைலb,, ேபாdேடா அ,லE தக வைல= 
பPFaE ெகா(டா,, உ/கY ந(பFகY 
ம^N& அaத இ9ெ னா # வW9 ந(பFகe& 
காணலா&. 

தb=பdட ெசq3 ஒ9ைற �/கY ஒ# வ #$% 
மd)& அ�=ப ேவ()& என V#& hனா,, 
ெமேசf/ ஐகாb, PZ$ ெசq 3 டG&. h9னF 
C3ய ெசq 3ைய அ�=பலா&. ெசq 3ைய ைட= 
ெசq E Vd), எ(டF தd <னா, ேபாE&. 
ெசq3 அ�=ப=ப)&.  இ3, ஒ9ைற$ கவ னD-
Eட9 சW யாக$ ைகயாள ேவ()&. ெமேசf/ 
பய9ப )D E ைகA,, நா& ஒ# வW9 தக வ 4$% 
மd)& ெமேச� அ�= C Pேறா& எ9ப தாக 

தகவ, (Status) அ,லE ேபாd-
ேடா Vைன உ/கY ேபxC$ 

ேஹா& ேபf, ப3aதா,, 
அE அைன வ#& 
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இ#$க ேவ()&. அEேவ ஒ# %t தக வ லாக 
இ#aதா,, �/கY த#& ெமேச� அaத %tV, 
இ#=பவF அைன வ ரா4& ப<$க=ப)&. 

அaத$ %tV, உYள ஒ# வ #$% மd)& 
தb யாக ெமேச� ஒ9N அ�=ப V#&-
hனா,,’ new message’ ஆக ஒ9ைறD ெதாட/P, 
ெமேச� அைமDE அ�=ப ேவ()&.

ேகNa: என9: டா%டா j@ வ னXQ) இைணய 
இைண"` உNள.. எ) K ைடய ஐ.F. Yக வ Pைய 
அத) aDே டாaL கDட *ய Y2 ய aLைல. 
இதைன எ"ப2 அ*-. ெகாNளலா!? அத?கான 
வk எ)ன?

கா.kமv கPண/, vw3x$.

ப3,: இைணய இைண=h, இ#$ைகA, 
http://whatismyipaddress.com/ எ9ற *க வ WA, 
உYள தள& ெச,லG&.  உட9 உ/க e$% 
3ைரA,, உ/கZ9 ஐ.h. *க வW காdட=-
பd), உட9,  ISP, Services, City, Region ம^N& 
Country எ9N வW ைச யாகD தகவ, Pைட$%&. 
இ3, ஐ.எx.h. எ9ப3, உ/க e$% 
இைணய இைண=C த#& Tata Communications 
எ9ற ெபயF காdட=ப)&. அ)DE சF �சx 
எ9ப3,, �/கY ஏேத�& %_= hdட வச3 
ெப^ _ #aதா, அE காdட=ப)&. இ,ைல 
எb, கா� யாக Vட=ப)&. அ,லE None 
Detected எ9N காdட=ப)&. Region எ9-
ப3, Tamilnadu எ9N&, Country எ9ப3, India 
எ9N& காdட=ப)&. 

இ9ெ னா# வgs& உYளE. இைணய 
இைண=h,, k%Y ேத) தள& ெபறG&. 
இ3,  ip address

 அ,லE ip அ,லE my ip  என ைட= ெசqE 
எ(டF தdடG&. உட9 உ/கY ஐ.h. *க-
வW காdட=ப)&. 

ேகNa: Y)` ேகNa பQL ப: QWL, 
இைண யXQL இயf:! vெமWL அL-
ல. அC%R9 பய)ப GX . மா@ aள9க! 
அgX �'கN. அC%R9 vெமWL அL-
ல. யாஹூ ேபால இLலாமL, இைணய 
ச'வ' அ2"ப ைடWL இயfகா ததாL, 
அதைன நா) பய)ப GXQ வ,-
Hேற). இ. சP யான தக வலா?

k. கPணz, 4h|ேச].

ப3,: அதா வE, �/கY 
ெசா,4& இaத தகவ, சWயா 
எ9N ேகd P ¤FகY, இ,ைலயா? 
*த�, ஒ9ைறD ெதZG ப)D3$ 
ெகாY e/கY. எaத {9 அ�ச, 
ேசைவs& இைண யD3, ெதாடF Cட9 
இய/%& சFவW, தா9 இய/ %-
P றE. 

அைனDE {9 அ�ச,கe&, 
`_E கால மா வE அ,லE எ=-

ேபாE& சFவF ஒ9_, $ளid xேடாேர� 
அ<=ப ைடA, த/ % P9றன. உ/க e ைடய 
{9 அ�ச, *க வ Wைய= பாF$ைகA,, 
�/கY இைணய ேசைவ வழ/%& (ISP) oN-
வன& ஒ9 _ ட { #aE ெப^ NYள தாகD ெதW-
P றE. இத^% வ#& அைனDE {9 அ�ச,-
கe&, fெமA, அ�ச,கைள= ேபால, சFவF 
ஒ9_, த/ PDதா9, h9னF உ/க e$%$ 
Pைட$ P9றன. 

உ/க e ைடய {9 அ�ச,கைள, பல 
வைக இைட * க/கY (Interfaces) ெபறலா&. 
Outlook.com, Gmail ம^N& hற ேசைவD 
தள/கY வழ/%& அ�ச, வச 3ைய, hர GசF 
வg யாக அைவ வழ/%& இைட *க& rல& 
ெபறலா&. உ/கZ9 {9 அ�ச, *க வ-
WA,, உ/க e$% அ�ச, வச 3ைய வழ/%& 
oN வ னD39 ெபயF இ#aதா4&, அaத 
oN வன& யாஹூ சFவ ைரேய பய9ப )D E-
வதா,, உ/க e$% வ#& அ�ச,கY, யாஹூ 
ெமA, சFவW, த/ PDதா9 உ/க e$%$ 
Pைட$ P9றன. இதனா,, �/கY உ/கY 
க&= ydடைர Vd) ெவZேய இ#a-
தா4&, உ/க e$கான அ�சைல, ேவN எaத 
க&= ydடF rல மா கG& ெபறலா&. 

அGd4$ இெமA, $ைளய(d,  ைலi 
ெமA, அ,லE  த(டFேபFd (Live Mail 
or Thunderbird) ேபால, உ/க e$% ெமA, 
வச 3ைய வழ/%& சFவ W ட { #aE, உ/க e$-
கான அ�ச,கைள= ெப^N, உ/கY க&=-
ydட #$% அ�= C P றE. �/கY, உ/கY 
க&= ydடW, அவ^ைறD ேத$P ைவ$ P-
¤FகY. அGd4$,  fெமA,, அGd4$ டாd 

கா&, யாஹு ம^N& hற {9 அ�ச, 
ேசைவD தள/க eட9 ெசய,ப)&. 

`ல இெமA, $ைளய(d Cேரா-
P ரா&கY, �/கY அதைன அைமD-
EYள வைகA,, அ�ச,கைள 
�/கY ெப^ற Gட9, அைவ த/-

P A #aத சFவW, இ#aE அவ^ைற 
�$ P V)&. �()& `ல *$ Pய 
தக வ,கைள உ/க e$% oைனG 
ப)D E Pேற9. 

1. Outlook.com எ9பE ஒ# {9 
அ�ச, ேசைவD தள&. Outlook 
எ9பE, உ/கY க&= ydட #$% 
உ/கY அ�ச,கைள, சFவ W �-
#aE இற$PD த#& Cேரா Pரா&.
2. இெமA, அ$க G(dகைள 

உ/கY க&= ydடW, இய/%& 
hர GசF அ,லE இெமA, $ைளய(d 

Cேரா Pரா& வg யா கேவா ெப^N$ 
ெகாYளலா&. ஆனா,, அைவ 
அைனDE& இைணய தள/கZ, 
இ#aேத இய/ % P9றன.
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