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வய!ெல$ ெந'ெவா!*+, ெதா./ 0'-
ப34/, அ73த 8ர':யாக 5= இைணA8

வர இB*+றD. இAேபாத/ல, வBG 2020
ஆG ஆK7 இD உM4 என, அKைமQ/
நடSத உலக ெமாைப/ கB3த ர,+/ அT
U*கAப'7VளD. இXைற*Y நGZைடய
$மா!'ேபாX ம[MG ெந'ெவா!*+ைன
இைணAப4/ ZXன\Q/ இBAபD 4=
ெதா./ 0'பமாYG.

ஆனா/, வர இB*YG 5= ெதா./ 0'பG,
த[ேபாD நாG கனU/ ம'7ேம எK\A
பா!*YG இைணA^ைன3 தர இB*+றD.
நGைம_ `[TaVள அைன3DG இைணய3
ேதா7 இைண*கAப'7 நம*Y உதவ இB*
+Xறன. இSbைலைய3 தாX Internet of Things
(IoT) என அைழ*+Xறன!. ேகாd*கண*கான
ெசXசா!கV, நாG பயXப73DG சாதன,கV,
பாDகாA8 க'டைமA8கV, உட/ நல3ைத*

!ெ ெ ெ ! + ெ . இ = ெ .
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கா'7G கBUகV, கதfகg/ அைம*கAப7G
h'7கV, கா!கV, ைக, கா/ ம[MG ^ற உMA
8கg/ அ\S47G சாதன,கg/ அைம*
கAப7G. ஏX, நாG வள!*Y நாj Y'dகgX
காDகgX ^XேனaG இSத ெசXச! அைம*கA
ப'7, அD நGைமaG நாையaG வ. நட3DG.
இD YT3D ஆjf நட34ய கா!'ன! ைமயG,
இkfல+/ இய,YG ெந'ெவா!*YகgX
எK\*ைக, 2020 ஆG ஆKd/, த[ேபாைதய
500 ேகாd எXற எK\*ைகQlBSD, 2,500
ேகாd எXற எK\*ைகைய3 ெதா7G.

இSத ெந'ெவா!*Yகg/ உBவா*கA
ப7G மைலயளf ேட'டா தகவ/கைள*
ைகயாள பல ேகாd டால! பணG ெசலவ.*
கAப7G. இத[Y மாறாக, நG வ!3தக34/
லாபG ெபBYG; வாn*ைகQ/ வச4கV அ4
கமாYG. உ,கV நாj*Y'dQX காDகg/
ெபாB3தAப7G ெசXசா!கV, உ,கV o'd/
உVள சாதன,கைள இய*YG. YழSைதகV பV
gகglBSD o'7*YV வSDU'டா!களா
எXM அpவலக34/, அ/லD பயண34/
இBSதபdேய q,கV அTயலாG. உய! ேவக
சாைலகg/ ெச/pG வாகன,கV தாமாகேவ
க'7Aப73தAப'7 இய*கAப7G.

இXைறய 4= இைணAைப* கா'dpG
66 மட,Y ேவக34/ 5= இய,YG. இD
84ய 4றைன நம*Y வழ,YG. தானாகேவ
இய,YG கா!கV, எ4!வBG :*க/கைள_ 
சமாg*YG Zdfகைள எ7*YG. odேயா
வ. நாG ேம[ெகாVsG உைரயாட/கV,

நாG ஒேர அைறQ/ அம!SD ேப` வD ேபாXற
உண!Uைன3 தBG. அைன3D நக ர,கgpG 
ேபா*Yவர3D ெநuச/, மா` க'7Aபா7, வாக
ன,கV bM3த இடG ஆ+ யைவ தாமாகேவ
b!வ+*கAப7G. 

5L ேதைவ1ப;N காரணPகI
5= vலG நG ேநரd ேதைவகைளaG,

UBG8G wnbைலகைளaG இைண*கலாG.
YTA^'ட இட34[Y எSத வ.Q/ ெச/ல
ேவK7G, ெபாB'கgX இXைறய Uைல 
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அ/லD நாG ெதாட!8 ெகாVள ேவK dய நப!
கgX ெபய!கV எXபைவ எ/லாG நG ேநரd
ேதைவகV. காuX கKணா dQ/ நம*Y3
ேதைவயான ேட'டா ெவgAபா7 ேபாXறைவ
எ/லாG நG மனD UBG8G க[பைனகV.
இSத இB உலைகaG, 5= vலG இைண*-
கலாG. இைவ இரK7*Yேம ேதைவயான
ேட'டாUைன 5= உடx*YடX வழ,YG.

உடனQ RைறT
நம*Y3 ேதைவயான ேட'டா Uைன3 தர

Uற*கG ெசjவத[Y இAேபாD அசா34ய
ெபாMைம ேதைவAப 7+றD. 4= ெநாd*Y
150 ெமகா ^'$ எXற ேவக34/ இய, Y+
றD. இD 5= ெசய/பா'd/, YைறSதD 10
+கா ^'$ என உயBG. இAே பாD 7 b{ட,
கg/ இற*கAப7G Udேயா, 4 ெநாdகg/
தரUற*கG ெசjயAப7G.

U.னV ேவக ெவW1பா;
த[ேபாD Zத/ ேட'டா +ைடAபத[Y

நாG கா34B*YG ேநரG இ| இB*காD.
ேக'டfடX {Xன/ ேவக34/ ேட'டா
வர3 ெதாட,YG. ஏெனXறா/, 5G இய*YG
கா!கs*ெக/லாG, ஒkெவாB {/l 

ெசகK7G கவன34/ ெகாVள ேவKdய
ஒXறாYG. எனேவ, உடனd தகவ/கV
{Xன/ ேவக34/ நGைம, நG சாத ன,கைள 
வSதைடய ேவK7G. 4= ெதா./ 0'பG, 
ஒB காu lBSD இXெனாB காB*Y ேட'டா
அxA8வைத3 ெதாட,க 15 Zத/ 25
{/l ெசகK 7கைள எ73D* ெகாV+றD.
இSத தய*கG 0 வாக, 5=Q/ அைமaG.

இX எWதான மாZறமா? 
இSத ேகVU*Y ப4/ ஆG எXபேத. 

2020 ஆG ஆKd/ 5= நைட ZைறA
பயXபா'd[Y வBG வாjA 8கV உVள
தாக ஏ.d. அK' d (AT&T) ம[MG ேநா*
+யா ெந'ெவா!*$ ெந'ெவா!* bMவ
ன,கV அTU3DVளன. ேவM :ல ZXன\
bMவன,கV 2022 ம[MG 2025 என இத[Y
இல*Y ெதuU3DVளன.

 எAபdaG 5= வரAேபாவD உM4.
காu/ ஏT அம!SD நாG ெச/ல ேவK dய
இட3ைத ெச' ெசj DU'7, ஹாயாக ஒB
:M �*கG ேபா'7, இடG வSத fடX
எ�SD ெசXM UடலாG. அAேபாD ேதைவ
யான கனf* கா':ைய* �ட ெச' ெசjD 
காணலாG.
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உலகளாUய ெமாைப/ ெந'ெவா!* ஒXைற
உBவா*YG Zய[:Q/ �YV இற,+aV

ளD.இத[கான அTUA8, அKைமQ/ பா!:
ேலானா நகu/ நைடெப[ற, உலக ெமாைப/ 
கB3தர,+/ ெவgயானD. 

 தகவ/ ெதா./ 0'பA ^uU/ இய,YG
bMவன,கV, இைணய இைணA^ைன அைன
வB*YG ெகாK7 ெச/வ4/ ZைனA8டX
ெசய/படU/ைல எXMG அAபdேய ெசய/
ப'டாpG, அkவச4Qைன அைனவB*YG
ெகாK7 ெச/வ4/ைல எXMG �YV
Y[றG சா'd வB+றD. இதனா/,
தாX UBG8G வைகQ/, ம*க
s*YA 84ய வச4கைள* ெகாK7
ெச/ல இயலU/ைல என* Y[றG
சா'7G �YV, உல+X பல இட,-
கg/, அேநக ம*கV இைணய
இைணA8 +ைட*காம/ உVளன! 
எXMG வB3தAப7+றD. இSb
ைலையA ேபா*க, �YV, தாேன
கள34/ இற,+, தX வl
ைமைய* கா'ட 4'ட34ைன
அTU3DVளD.

ெமாைப/ ேசைவ
வழ,YG bMவன,கV,
தா,கV அxம4
ெப[ற இட,
கg/, ெமாைப/
ெ ந ' ெ வ ா ! *

ஒXைற உBவா*+, ம[ற ெந'ெவா!* bMவ
ன,கsடX ஒAபSதG ேம[ெகாK7, வாd*-
ைகயாள!கs*Y ெமாைப/ ேசைவ வழ,+ 
வB+Xறன. இS4யாU/, ^.எ$.எX.எ/
ம[MG எG.d.எX.எ/. ேபாXற ெபாD3
Dைற bMவன,கsG, ஏ!ெட/, ேவாடேபாX
ேபாXற த|யா! bM வன,கsG இD ேபா/
இய,+ வB+Xறன. இேத ேபால, உல களா
Uய அளU/, �YV ெமாைப/ ெந'ெவா!*

ஒXைற அைம*க3 4'ட{7
+றD.

இத[ெகன உலகளாUய
ெமாைப/ ெந'ெவா!*
ஒXைற உBவா*Y+றD.
இD ெமாைப/ டவ!
ம[MG ைவ ^ ஹா'
$பா' இைணSததாக
இB*YG. இதனா/,
ெமாைப/ ேபாX
ஒXT/ அைழA8 ஏ[
ப73DைகQ/, அD

ெமாைப/ டவ!
ம[MG ைவ ^
ஹா' $பா'
வ.கg/ மாT 
மாT_ ெசXM,
U ை ர வ ா க

இ ை ண A ை ப
ஏ[ப73DG.

B Y
ல எXMG �YV
றD. இதனா/,

ைகQ/, ம*கககககககககககககக
ைள* ெகாK7

என* Y[றG
X பல இட,
V இைணய

ம/ உVளன!
+றD. இSb
YV, தாேன
தX வl
ட34ைன

ைவ
V,
4

ஒ ற
+றD.

இத[ெகன
ெமாைப/
ஒXைற உB
இD ெமாை
ம[MG ைவ
$பா' இ
இB*YG.
ெமாைப/
ஒXT/ அ
ப73DைகQ

ெமாைப
ம[M
ஹா'
வ.
மாT
U ை

இ
ஏ

,-. /0வன234 அ72த அ3ர:
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இத[கான ZXே னா'ட அTUA^ைன,

அKைமQ/ பா!:ேலானா நகu/ நடSத உலக
ெமாைப/ கB3தர,Y மாநா'd/, �YV bM
வன34X Dைண3 தைலவ! `Sத! ^_ைச wசக
மாக அTU3தா!.

அெமu*காU/ �ட, இைணய ேவகZG
இைணA8G, ஐேராA^ய நா7கைள* கா'
dpG ^X த,+ேய உVளD. இதனா/, அ4க
ம*கைள �YV தX ேசைவகV vலG அைடய
இயலU/ைல. தாX அைம*க இB*YG
ெமாைப/ ெந'ெவா!* vலG, :றAபான,
Uைரவான ேசைவைய வழ,க ZdaG என
ம*கs*Y* கா'ட �YV UBG8+றD.
இதX vலG, த[ேபாD இய,YG ெமாைப/
ெந'ெவா!* bMவன,கV, த,கV ெசய/
பா'dைன மா[T* ெகாK7, 84ய ெதா./
0'ப,கைள அTZகAப73Dவா!கV எXM
�YV எ4!பா!*+றD.

எAபd ெந*ச$ ேபாX vலG, ெமாைப/
ேபாXபயXபா'dைன_ெசGைமயா*கZdaG
எXM �YV கா'dயேதா, அேத ேபால, தX
ெமாைப/ ெந'ெவா!* vலG, ேசைவகைள_
:றAபாக வழ,க ZdaG என �YV கா'7G
என `Sத! ^_ைச �T aVளா!. த,கV Zய[:,
ஏ [ க ன ே வ

இய,YG ெமாைப/ ெந'ெவா!* bMவன,
கைளA பயZM3Dவத[காக அ/ல எXMG
உM4யாக அவ! ெதuU3DVளா!.

ZXேனா'டமாக, �YV, அெம u*காU/
தX ெந'ெவா!*+ைன அைம*+றD. இத[
ெகன, :Tய அளU/ இய,YG $^uK' 
ம[MG d ெமாைப/ bMவன,க�டX ேப_`
வா!3ைத நட34aVளD.

இDYT3D, அெம u*காU/ெபuய அளU/ 
இய,+ வBG ெவuஸாX (Verizon, ) bMவனG,
�YgX இSத தX |'ைசயான ேபா*Y, :Tய 
அளU/ ெசய/ப'7 வBG ெமாைப/ bM வ
ன,கைளA பா4*YG எXMG, அதனா/, அவ!
கgX வாd*ைகயாள!கs*Y ந/ல ேசைவ
Qைன வழ,க Zdயாம/ ேபாjU7G எXM
கB3D ெதuU3DVளD.

அெமu*காU/ �YV ஏ[ப73த இB*YG 
ெமாைப/ ெந'ெவா!*, உல களாUய அளU/
அைம*கAப7GேபாD, அ4/ இைணaG
வாd*ைகயாள!கV, உல+X எSத vைல*YG 
ெதாட!8 ெகாVள ZdaG. இAே பாD ேபால,
ெவgநா7 ெச/ைகQ/, த|யாக* க'டணG 
ெசp34 அ/லD �7த/ க'டணG ெசp3-
4ேயா, ேரா{, சா!� ெசp3 4ேயா ெதாட!8
ெகாVள ேவK dய4B*காD. இைணA8G
ேவகமாகfG, எg தாகfG, ெதgவா கfG
+ைட*YG.

ஏ [ க ன ே வ

Hard Disk : (ஹா#$ %&') ைப,கைள/
ப012 ைவ42 இய'க/ பய7ப89 ஓ# அ%/-
பைட சாதன9. இ0, அைன42 வைக ைப,
கைளB9 ப0யலா9. ஆ/பேர$%G H&ட9
(IJேடா&), அ/Lேகஷ7 சா/$ேவ# (எ9.
எ&.ஆO&, ேபPேம'க# ேபா7றைவ) மST9 
இவSறா, உVவா'க/ப89 ைப,கW அைன4
ைதB9 இ0, ப0 யலா9.  இதைன Xைறயா
கY9 கவனமாகY9 ைகயாள ேவJ89. இ2
ெக$8/ ேபாவைத4தா7 ஹா#$ %&' கர/$ 
ஆ[I$டதாக' \T வா#கW. ஒV Xைற 
ெக$8/ ேபானா, அதைன ^J89 ச_ ெச`
வ2 Hரமமான கா_ய9. எனேவ இ0, ப0
ய/ப89 ைப,கa'b நக, எ842 தdேய
இைத/ ேபா7ற ேவT சாதனGகL, ப012 
ைவ/ப2 ந,ல2.

Bandwidth: இைண'க/ப$ட இV ேவT சாத
னGகW இைடேய நைட ெபT9 ேட$டா ப_ மாS-
ற40, அ0க ப$ச ேட$டா ப_ மாSற ேவக407 
அளைவ இ2 bf'[ற2. இ2 ேட$டா பய
g'b9 ேவக9 அ,ல.

Doc: இ2 ஒV ைபh7 ெபய_, உWள
2ைண/ ெபய#. இ1த ெபய Vட7 உWள ைப,
ைம'ேராசா/$ ேவ#$ ெதாb/i, உV வான
ைப, எ7பதைன இ2 bf'[ற2.

ெதXY%ெகா.ZOக.
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ஒB :றSத ஓ'டA பSதய oர|X ஓ'ட3
4[Y இைணயானதாக, இS4ய இைணயA

பயXபா7 வள!_: ெப[M இXM ேவகமாக
இய,+ வB+றD. Zதl/, ஓ'ட34[Y3 தயா
ராவD ேபால, ஒB ேகாd இைணயA பய னாள!
கைளA ெபற, ப3D ஆK7 எ73D* ெகாK-
டD. இD ப3D ேகாdைய எ'ட, ேமpG ப3D 
ஆK7கV ேதைவAப'டன.

ஆனா/, அ73த ஓ'ட bைல {க ேவகமாக
மாTயD. அ73த vXM ஆK7கg/, 2010
Zத/ 2013 ஆG ஆK7 கால இைடெவgQ/,
இXxG ப3D ேகாd அ4கu3தD. அ73த
க'டG தாX, YTA^ட3த*க ேவக34ைன
இைணயG எ'dயD. ஆG, அ73த ப4ென'7
மாத,கg/, dசGப! 2013/, இைணயA பய
னாள!கV எK\*ைக 30 ேகாdைய எ'd
யD. இAேபாD மாதSேதாMG, 50 ல'சG 84ய
இைணயA பயனாள!கV இைணSD ெகாKேட
இB*+Xறன!. இSத ேவக34/ ெசXறா/,
2018-19 ஆG ஆKd/, இைணய3ைதA பயX
ப73Dேவா! எK\*ைக 50 ேகாdயாக
இBAபா!கV. �YV இS4யாUX ேமலாK
இய*Yந! ராஜX ஆனSதX இதைன3 ெதuU3
DVளா!.

இSத வள!_:QX
Uைளf எXன
வாக இB*YG? 50
ேகாd இைணயA
பயனாள!கV, b_சய
மாக, இS4யாUX
ெபாBளாதார_ wn
bைலைய, உய!S

ததாக மா[T அைம*க ZdaG. வ!3தக*
க'டைமA^ைன வள!_: அைடய_ ெசj 4ட
ZdaG. நாG எ4!பாராத அளU[Y சZதா
யZG அதX b!வாக3 4றxG :றAபாக மாற
ZdaG. உலகளாUய ஆjf அைமA8கV,
இS4யாைவ3 ெதாட!SD கKகா\3D, இSத
மா[ற,கV ஏ[ப7G என அTU3DVளன!.

பா$டX கXச/d, Y�A எXற ஆjf
அைமA8, 50 ேகாd இS4ய இைணயA பய
னாள!கV, இைணயG சா!Sத பயXபா'dX
vலG, 20,000 ேகாd அளU[Y ெபாBளாதார
நடவd*ைககg/ ஈ7பட ZdaG என அT
U3DVளD. இD இXைறய bைலைய* கா'-
dpG, நாXY மட,Y அ4கமானதாYG.

வBG 2018 ஆG ஆKd/, இரKd/ ஓ! 
இS4ய! இைணயA பயXபா'dX vலG 
தX வாnைவ நட34* ெகாK dBAபா!.
இதனா/ அ4க ப'ச வள!_: அைடய இBA
பD, இைணய வ. வள!_ :யாYG. இD த[
ேபாD இBAபைத* கா'dpG b_சயமாக ஐSD
மட,Y அ4கu*YG. அ73D, க/U ம[MG
உட/நலG சா!Sத வ!3தகG ெமாைப/ வ. 
இ ை ண ய A ப யX ப ா ' dX

vலG ேம[
ெகாVளAப7G.

இைணய34X
வ.யான இSத
எ�_:, 84ய

ெதா./ ம[MG
வ!3தகG ெதாட,Y

வதைனaG, அதX vலG
ெசா3D உBவா*YவதைனaG ஏ[ப

மா"ல ெமா&க(), ேவக-) இைண1தா3

ஒ : S ' A S o |X ' 3 [T * G வ!3 *

இைணய வ\ வE2தகF 20,000 ேகா: டாலைர எ<7F
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73DG. இதைன எ4!பா!3ேத, $ைகA bMவ
ன34X ZXனாV தைலைம b!வாக அ4காu
தாX, இS4ய இைணயA ^uU/ 30 ேகாd
டால! Zத�7 ெசjய இBAபதாக அTU3
DVளா!. 50 ேகாd இைணயA பயனாள! ஜன3
ெதாைக எXபD, ஐேராAபா கKட34X Z�
ைமயான ஜன3ெதாைக*Y ஈடானதாக ஆYG.
ேவகG YைறSத இைணய இைணA8 ேபாXற
தைடகV ஆ,கா,ேக இBSதாpG, இைணயG
வ. இS4யாU/ ஏ[படA ேபாYG `னா{ைய
யாBG த7*க ZdயாD எXM �TaVளா!.

இSத இைணயA பயXபா'd/ ஏ[ப7G
வள!_:, {கA ெபuய அளU/ ேவைல வாjA
8கைள உBவா*YG. இAேபாD, இைணயG
சா!Sத ப\கg/, ஏற3தாழ 4 ல'சG ேப!
ேநரdயாக ேவைல வாjA^ைனA ெப[MV
ளன!. இD, வBG 2020 ஆG ஆKd/ 20
ல'சமாக உயBG. பா$டX கX ச / d ,
Y�A ஆjf bMவனG, இS4ய
இைணயA ெபாBளா
தாரG, 6 ேகாdேய
50 ல'சG ேவைல
வாjA8கைள உB
வா*YG எனfG,
அதX vலG த|
நப! வBமானG 29%
உயBG எXMG அTU3
DVளD.

ெடலாj' கXச/d, bM
வனG இைணயA பயXபா7
YT3D ஆjf ஒXTைன ேம[ெ காKடD.
இைணய இைணA8 உVள +ராமG ஒX TpG,
இைணA8 இ/லாத ஒXTpG இSத ஆjf
ேம[ெகாVளAப'டD. இைணய இைணA8
இBSத +ராம34/, YழSைத வய4/ மரணG  
ஏ[ப7வD 14% YைறSதD. இD ம[ற ெபாB
ளாதார ^ufகgpG நXைம தBG தா*க3
4ைன ஏ[ப734யD. அர:ய/வா4கV தைல
Q'டாpG, தைலQடாU'டாpG, இைணய
இைணA8 இBAபதனா/, இைணயG வ.
b!வாகG �ரைடaG. இைணயG வ. ேம[
ெகாVளAப'ட வ!3தக நடவd*ைககV, ெசXற
2013-14 ஆG ஆKd/, 50 ேகாdQlBSD 179
ேகாdயாக உய!SதD.

பா$டX Y�A ேம[ெகாKட ஆjU/,
வBG 2018/, ெமாைப/ வ. இைணயG
பயXப73Dேவா! 58.30 ேகாdயாக இBA
பா!கV எXMG ெதuU3DVளD.

இSத ஆjவT*ைககV, இS4யA ெபாB
ளாதார34X வள!_:*Y இைணயேம காரண
மாக இB*கA ேபா+றD என அTU3தாpG,
இXைறய கண34/ bலfG :ல உKைம3
தகவ/கைளaG நாX கB34/ ெகாVள ேவK
dயDVளD. 30 ேகாd இைணயA பயனாள!

கg/, இS4யாU/ ஆ,+ல ெமா.ையA
பயXப73த3 ெத!Sத அைனவBG இடG
ெபM+Xறன!. எனேவ, அ73த இைணயA பய
னாள!கV, மாbல ெமா. ம'7ேம ெதuSD,
இைணயG பயXப73DேவாuடG இBSD வர
ேவK7G. இவ!கg/ ெபBGபாலானவ!க
s*Y, இைணயA பயXபா7 அ4கG பணG
ேவK7G ெசலUனமாக உVளD. அதனாேலேய
பல! இதைன U'7 Uல+ேய உVளன!.

அ3DடX, இைணA^X தரG, ேவகG, க/U
ம[MG உட/ நலG சா!Sத ெசய/பா7கs*Y
உகSததாக, ேவகமானதாக இ/ைல. 4ைரAபட,
கைளA பா!Aபத[YG, வ!3தக நடவd*ைககg/
ஈ7ப7வத[YG �ட, இைணய ேவகG ேபாD
மானதாக இBAப4/ைல. பல! ^ரா'ேபK'
இைணA^ைன* ெகாKdBAப4/ைல.
இதனா/, உல+ேலேய YMகலான ேபK'U3
ெகாK7 இைணய34ைன ெதாட!8 ெகாVsG

ெபuய நாடாக இS4யாதாX எ4!கா
ல34/ வSDU7ேமா எXM அைன

வBG அ�`+Xறன!.
இ ை ண ய

இைணA8 ெபறாத
வ!கைள, இைண
ய34[Y* ெகாK7

ெச/ல ேவK7G.
இ/ைல எ|/, இழA8 அவ!க s*Y ம'7G
அ/ல; இS 4யாU[ேக இழAபாக ZdaG.
இD ஏ[படாம/ இB*க ேவK7G எXறா/, 
ெபாDU/, இலவச இைணய இைணA8 இS-

4யாU/ வSதாக ேவK7G என3 ெதuU*கA
ப'7VளD.

இS4ய இைணய இைணA 8கV ெபBG-
பாpG 2= இைணA^ைனேய பயXப734
வB+Xறன!. எ73D* கா'டாக, {க அ4க 
எK\*ைகQ/ வாd*ைக யாள!கைள*
ெகாKdB*YG, ஏ!ெட/ bMவன34X 21
ேகாd ேப!கg/, 1.1 ேகாd ேப! ம'7ேம
3= இைணA8 ெகாK7Vளன!. இைணய
இைணA8 வ!3தக சSைதQ/, 90% ேப! மாதG
�.150 ம'7ேம ெசலவ.*+Xறன!. மாதS
ேதாMG�சா!�எXறZைறQ/�.50Zத/�.70
வைர க'டணமாக_ ெசp3D+Xறன!. இவ!கV
மாதG �.250 (1 =.^. ேட'டா 4'டG) க'ட
ணமாக_ ெசp34, 3= இைணA^ைனA ெபM
வா!கV எXபD சSேதகேம.

Uைரவான இைணய இைணA8, அைன-
வBG ெப[MA பயXப73DG வைகQ/
இைணய க'டணG, மாbல ெமா. கg/
இைணயA பயXபா7 +ைட3தா/ ம' 7ேம,
ஆjf bMவன,கV எ4!கால இல*காக*
YTA^'dB*YG, இைணய வ. வ!3தக
ம4Aபான 20,000 ேகாd டாலைர எ'ட 
ZdaG.
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உடனd ெசj4கைளA பuமாT* ெகாV
வ4/, இXM {கA ெபuய அளU/

வாd*ைகயாள!கைள* ெகாKட தளமாக
வா'$ அA வள!SDU'டD. q,கV வா'$
அA பயXப73Dபவராக இBSதா/, அ4/
உVள பாDகாA8 Yைறவான வ.கV :ல
வ[ைற q,கV அTSD ெகாVள ேவK7G.

இைணய மாVேவ" 2ேரா\ராNகI
இAேபாD வா'$ அA அAgேகஷைன, ெப!

சன/ கGA�'டu/ ^ரfச! வ.யாகA பயXப
73தலாG எXM வா'$ அA அTU3DVளD.
இதனா/, பல ேஹ*க!கV, வா'$ அA தள34
lBSD வBவைதA ேபாXற ெசj4கைள உலா
U'7Vளன!. பல வாd*ைகயாள!கV, இSத 
ேபாlயான தள,கg/ :*+, ெகா3D ெகா3
தாக3 த,கV கGA �'டu/ மா/ேவ! 8ேரா
+ராGகைள3 தரUற*கG ெசjD இXனp*Y
ஆளா+Xறன!. ஆK'd ைவர$ எ4!A8
8ேரா+ராGகைள3 தயாu3D வழ,YG கா$
ெப!$+ ேலA$, வா'$ அA ேபால, ேபாl-
யாக இய,YG, அDfG ப/ேவM ெமா.கg/
இய,YG தள,கைள* கKடTSDVளன!.
இைவ, வ,+* கண*YகV ேபாXறவ[ைற*
கKடTSD கறSDU7G வைகQ/ இய,YG

மா/ேவ!களாக உVளன. இ4 lBSD தA
^*YG வ. எgயDதாX. ெப!சன/ கGA�'
டu/ வா'$ அA ெசயl இய,க ேவK7G 
எXறா/, அSத bMவன34X இைணய தள
Zகவu உVள உKைமயான தளG ெசXM, 
அத[கான 8ேரா+ரா{ைன3 தரUற*கG ெசj4
டfG. q,கV ெச/ல ேவKdய இைணய தள 
Zகவu http://web.whatsapp.com/.  

\ரா] ஆ_N ெச`bகI
யாராவD ஒBவ!, உ,கs*Y 7 எG.

^. அளUலான ெமேச� ஒXைற வா'$
அA ெசயl vலG அxA^னா/, உ,கV
அ*கfK' *ரா� ஆYG வாjA8 உV
ளD. இD அKைமQ/ கKடTயAப'டD.
இSத ெசj4ையA ெப[ற ^Xன!, எAே பாD
வா'$ அA ெசXறாpG, அD *ரா� ஆனD. 
இD பரவலான ^Xன!, த[ேபாD 2 எG.^.
அளU/ ெசj4 அxA^னாpG *ரா� ஆனD
ெதuயவSதD. இSத ெசj4Q/, :ல $ெபஷ/
ேகர*ட!கV இBSதன. ெமேச� ேப*
அA ஆனாpG, அSத YTA^'ட ெசj4 வSத
உைரயாடைல �K7G ெசXM பா!3தா/, 
அD +ரா� ஆனD. இD அSத ெமேச� அxA-
^யவB*YG ெப[றவB*YG ம'7{XT,

வா<= அ* பய4பா<:@
பா%கா*+ -ைறB
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இவ!கg/ யாரவD ஒBவ!, Y�A ஒXT/
ேச!S4BSதா/, அSத Y�UX நடவd*ைக
கsG +ரா� ஆYG. இD த|Aப'ட நப
B*YA ெபuய இழA^ைன3 தராD. இDேவ, 
bMவன,கs*கானD எ|/, ஈ7க'ட Zd
யாத இழA^ைன3 தBG. இSத ^ர_ைன*
கான �!Uைன இXxG யாBG தரU/ைல.
UைரU/ வா'$ அA அ/லD ேப$8* ெபாT
யாள!கV, �!Uைன* கK7 தB வா!கV எXM
அைனவBG எ4!பா!*+Xறன!. இSத +ரா� 
ஆYG ^ர_ைன, ஆK'ராj' இய*க34/
ெசய/ப7G வா'$ அA ெசயlQ/ ம'7ேம
ஏ[ப7+றD. ம[ற இய*க Zைறகg/ உVள
வா'$ அA ெசயlQ/ ஏ[படU/ைல.

fற1ப;N 1ைரவg ெச6QP7
அKைம* கால34/, வா'$ அA ெசய

l*கான பாDகாA8 �7தலாகA பலAப
73தAப'டD. இBA^xG, வா'$ அA
வாd*ைகயாள!கV YT3த தகவ/கV 4BடA
ப7வD கKடTயAப'7VளD. ைம*ேக/
எXபவ!, வா'$ அA நாG எK �+றபd,
அ4க பாDகாA8 ெகாKட ெசயl அ/ல
எXM �TaVளா!. WhatsSpy Public எXற த!'
பா!'d 8ேரா+ராG vலG, அ73தவBைடய
$ேட'ட$ ெமேச�, $ேட'ட$ மா[ற,கV,
அ*கfK' ைவ34BAபவ!கV ேபா'ேடா,
அதX மா[றG ஆ+யன YT3D உடxட*
YடX அTயலாG என3 ெதuU3DVளா!. இSத
ெசயlQX vலG, ம[ற வ!கgX ெச'd,$
அைமA^ைனaG மா[ற

ZdaG.
Dர4B�டவசமாக ,

இத[Y எ4ராக நாG
எDfG ெசj4ட ZdயாD.
வா'$ அA bMவன வ/p

ந!கேள, இத[கான பாD காA8 ைபைல வழ,-
+ட ேவK7G.

மZற பயனாள"கைள ேவT பா"1பX
வா'$ அA அKைமQ/, அதX ெசய lQ/

இடAப7G ெசj4கைள, தகவ/கைள, அxA
பAப'ட இட3 4lBSD, அD ெபறAப7G
இடG வைரQpG, பாDகாAபான ZைறQ/
`B*+ அxA^, இM4 bைலQ/ Uu3D*
கா�G வைகQ/ அைம34BSதD. இkவளf
பாDகாA8 ஏ[பா7கV ேம[ெகாVளAப'ட
^XனBG, நG உைரயாட/கைள இXெனா Bவ! 
ைகAப[ற ZdaG எXற உKைம நGைமA
பயZM3D+றD. mSpy எXற ஒB சாA'ேவ!
8ேரா+ராG, ஒBவ! அxA8G ெமேச�கV,
அைழA8கV, ^ர f:, தள,கV இXxG பல 
Uஷய,கV  YT3D, இSத சாA'ேவ! bMUய
வB*Y அxA8+றD. இSத $ைப ேவ! ெசய
lைய, உ,கV ேபா|/ :ல ெநாd கg/ ப43
DUடலாG எXபதா/, அD உ,கV ேபா|/
வBவD உ,கs*Y3 ெதuயாமேல ேபாகலாG.

இD ேபாXற ேவf பா!*YG 8ேரா +ராG
கைள, நG ேபா|/ இX$டா/ ெசjயAப'ட 
8ேரா+ராGகgX ப'dயைல அkவAேபாD
ஆjf ெசjதா/, கKடTSD q*+UடலாG.

வா'$ அA ெசயlைய அX இX$டா/
ெசj4ட ேவK7மா? இkவளf :*க/கV, 
மா/ேவ! 8ேரா+ராGகV பா4*YG வா'$
அA ெமச�ச! ெசயlைய, நாG ைவ3D*
ெகாVள ேவK7மா? q*+UடலாG எXM

ேதாXM+றதா? ேவKடாG. அk
வாM q*க ேவKடாG. இX

ைற*Y இைணய உல+/,
இX $ ட K '

ெ ம ே ச �
அ x A ப
உதfG ெசய
l க g / ,
அ 4 க
அ ள f
எ K \ *
ை க Q /
வ ா d *
ைகயாள!
க ை ள *
ெ க ா K
d B A ப D
வா'$ அA

8 ே ர ா + ர ா G
தாX. எனேவ,

இதைன எAபd
பாDகாAபாகA பயXப-
73தலாG எXM :S43D_
ெசய/படfG.

அைமA^ைனaG மா[ற

ZdaG.
Dர4B�டவசமாக ,

இத[Y எ4ராக நாG
எDfG ெசj4ட ZdயாD.
வா'$ அA bMவன வ/p

ேதாXM+றதா? ேவK
வாM q*க ேவK

ைற*Y இைண
இX

ெெெெெெெெெெெெெ
அ

வ
8

தா
இதை

பாDகாAபாகA
73தலாG எXM
ெசய/படfG.
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வ4ண5க63 ெட89: ைஹைல:
அ_:/ உVள ஆவண,கைளA பயXப73
DைகQ/, Z*+யமான :ல ெசா[கைள,
ைஹைல'ட! எXxG ேபனாUனா/, வK
ண34/, ெசா[கgX எ�3D*கV ெதuaG 
வைகQ/ அைமAேபாG. ேவ!' ெதாYA^pG
இேத ேபா/ அைம*கலாG.  ப/ேவM வK
ண,கg/, ெசா[கைள Y�*களாகA ^u*YG 
வைகQ/ அைம*கலாG. ேதைவAப 7Gே பாD
வKண,கைள மா[T* ெகாVளலாG.

இத[YA பயXப7G �lX ெபய!
ைஹைல' �/ (Highlight Tool). Zதl/ ேவ!'
ெதாYA^/, மாறா bைலQ/ இD ம�சV
வKணமாக இB*YG. கல! ^uKடu/ அ_
:ட இD நXறாக இB*YG எXபதா/, இSத
வKணG தரAப'7VளD. இதைன மா[ற
UBG^னாpG மா[T* ெகாVளலாG.

ெமx பாu/ உVள ஐகாXக gைடேய ab
எXற எ�3D*கsடX, ைஹைல'ட! ேபனா
fடX ஒB ஐகாX ெதXப7G. இதX அB+/ 
க!சைர* ெகாK7 ெசXM, �ழாக உVள அG8* 
YTQ/ +g* ெசjதா/, எSத வKணG ேவK-
7ேமா, அSத வKண34ைன3 ேத!Sெத73D
அைம*கலாG.

பாரா பா>ட> ?8க
gலேவைளகg/, நாG தயாu*YG டாY
ெமK'கg/, :ல பாரா*கg/ பdAப வ!
கgX கவன3ைத ஈ!*க, அத[Y ம'7G 
`[T க'டG க'd இBAேபாG. ^X நாg/
அதைன q*க UBG8ேவாG. பல ேவைளகg/
இதைன எAபd q*YவD என3 ெதuயாம/
U.AேபாG. இேதா, அத[கான வ.:
1. எSத பாராUlBSD பா!டைர q*க ேவK

7ேமா, அ4/ க!சைர* ெகாK7 bM3தfG.
2. uAப|/, ேஹாG ேடA^ைன3 ேத!Sெத

7*கfG.
3. பாராY�A^/உVளபா!ட!$�l/ (Borders

tool), வலD8றG �ழாக ேநா*YG அG8* YT
Qைன +g* ெசj4டfG. ேவ!', இAேபாD
பல ஆAஷXகைள* கா'7G.

4. இ4/ No Border எXபதைன3 ேத!Sெத7*
கfG. ேவ!' பாராUைன_ `[T உVள பா!
டைர q*YG.

@ைரவாகA ப8க5கைள8 காண
Uக qளமான டாYெமK'd/, ேவகமாக ப*
க,கைள_ `ழ[T_ ெச/ல, நம*Y மf¡/
உVள :Tய ச*கரG உதf+றD. இரK7 ப'
டXகs* +ைடேய இSத :Tய ச*கரG நம*Y3
தரAப7+றD. மfைஸ டாYெமK'd/
ைவ3D, இSத_ :Tய ச*கர34ைன அ�34
இ�3தா/, ப*க,கV ேவக மாக, நாG நக!3
Dவத[Y ஏ[ப, �ழாகேவா, ேமலாகேவா
நக!SD ெச/pG. ஆனா/, இAே பாD வBG
:ல மf$ சாத ன,கg/, இSத o/ இBAப-
4/ைல. இBA ̂ xG இSத வச 4ையA ெபM-
வத[Y :ல ெச'd,$ அைமA8கV உVளன.
அவ[ைறA பா!*கலாG.
1. Tools ெமxUlBSD Customize எXற

ஆAஷைன3 ேத!Sெத7*கfG.  ேவ!'
Customize டயலா* பா*ைஸ* கா'7G. 

2. இ4/ Commands எXற ேடA^/ +g* ெசj
4டfG. ேவ!' க'டைளகV :ல வuைச
யாக3 தரAப7G. 

3. இSத ப' dயlX இ'D ப*கG All Commands 
எXற ஆAஷைன3 ேத!Sெத 7*கfG.

4. வலD ப*கG உVள ^uU/ AutoScroll எXற
ஆAஷைன3 ேத!Sெத7*கfG. 

5. இSத AutoScroll ஆAஷைன உ,கV �/
பா!கV உVள இட34[Y இ�3D_ ெச/-
லfG. மf$ ப'டைன U'7U'டா/,
AutoScroll எXxG ெபய BடX ஒB ப'டX
�/பா!கg/ ேதாX MவைதA பா!*கலாG.

6. ெதாட!SD Close எXப4/ +g* ெசjD
Customize டயலா* பா*ைஸ vடfG.  
இSத 84ய க'ட ைளையA பயXப 73த, 

84ய �/ பா! ப'ட|/ +g* ெசj 4டfG.
அkவாM ெசj47ைகQ/, வலD ப*கG
உVள ெந'7 வா*+/ உVள பா! மாMG. 
84ய இர'ைட அG8* YT ஒXM ேதாXMG.
இSத அG8*YTQைன ேமலாகfG �ழா
கfG $Yேரா/ பாu/ நக!3DவதX vலG,
டாYெமX' எkவளf ேவக மாக நக!3தA
பட ேவK7G எXபதைன Zdf ெசjD
ெச' ெசj4டலாG. இSத ேவகமாக நக!3DG
ெசய/பா'dlBSD U7பட எ$ேகA
�ைய அ�3D,கV. அ/லD மf$ ப'டைன
அ�3D,கV.
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ஷா>:க: வ&கD
Ctrl+-1: டயலா* பா*ைஸ3 4ற*YG. இதX

vலG ெச/கgX வdவைமAைப மா[றலாG
f2: ெச/l/ உVள தகவ/கைள மா[ற இSத �

உதfG.
Ctrl+-Page Up: ஒ!* 8*+/ உVள அ73த ¢'

d[Y_ ெச/லலாG. Ctrl- +Page Down: ஒ!*
8*+/ உVள ZSைதய ஒ!* ¢'d[Y_
ெச/லலாG.

Ctrl-+Shift+-”: இSத ெச/p*Y ேமேல உVள
ெச/lX ம4Aைப காA^ ெசjD க!ச! 
இB*YG ெச/l/ ப4aG.

Ctrl-+’: இSத ெச/p*Y ேமேல உVள ெச/l/
தரAப'7Vள பா!Zலாைவ* காA^ ெசjD
க!ச! இB*YG ெச/l/ ப4aG.

Ctrl+-R: க!ச! உVள ெச/l/ ப4யAப'7Vள
தகவ/கைள* காA^ ெசjD வலD ப*கG
உVள ெச/கgV ேத!Sெத 7*கAப7G ெச/-
கg/ காA^ ெசjD ப4aG.

Ctrl+-D: க!ச! உVள ெச/l/ ப4யAப'7Vள
தகவ/கைள* காA^ ெசjD �ேழ உVள
ெச/கgV ேத!Sெத7*கAப7G ெச/கg/  
காA^ ெசjD ப4aG.

Ctrl-+‘: ெச/lX ம4A8 ம[MG அதX பா!Z
லா*கைள மா[T மா[T கா'ட இSத `B*Y
வ.ையA பயXப73தலாG.

Ctrl-+$:: கரX: ம4Aைப இரK7 தசம $தான,
கs*Y தBG வைகQ/ பா!ம' ெசj4ட
இSத `B*Y வ. பயXப7+றD.

காெமX'$ உVள ெச/கைள ம'7G 
ெசல*' ெசj4ட கK'ேரா/+¤A'+ஓ
(Ctrl+Shft+O) அ�3தfG. எSத ெச/lpG
கெமX'$ இ/ைல எXறா/ No cells found
எXற ெசj4 +ைட*YG.

ேத!Sெத7*கAப'ட பா!ZலாU[Y எSத
ெச/கV எ/லாG ெதாட!8 உVளD எXM
அTய CTRL+[ அ�3தfG.

Ctrl+] �கைள அ�34னா/ எSத ெச/l/ க!ச!
இB*+றேதா அSத ெச/ சGபSதAப'ட
பா!Zலா*கV கா'டAப7G.

¤A' + ஆேரா � (Shft+Arrow key)) அ�34னா/
ெச/கV ேத!Sெத7*கAப7வD ஒB ெச/
p*Y q'd*கAப7G.

கK'ேரா/ + ¤A' + ஆேரா � (Ctrl+Shft+Arrow

key) அ�34னா/ அேத ப7*ைக அ/
லD ெந'7 வuைசQ/ ேட'டா இB*YG
கைட: ெச/ வைர ெசல*ஷX q'd*
கAப7G.

¤A' + ேஹாG �கV (Shft+Home) அ�3தA
ப7ைகQ/ ப7*ைக வuைசQX Zத/
ெச/ வைர ெசல*ஷX q'd*கAப7G.

கK'ேரா/+¤A'+ ேஹாG (Ctrl+Shft+Home)
�கV அ�3தAப 7ைகQ/ ெசல*ஷX ஒ!*
¢'dX Zத/ ெச/ வைர q' d*கAப7G.

கK'ேரா/+¤A' + எK' (Ctrl+Shft+End)
�கV அ�3தAப 7ைகQ/ ெசல*ஷX ஒ!*
¢'d/ கைட:யாகA பயXப73தAப'ட
ெச/ வைரQ/ q'd*கAப7G. 

எXட! � (Enter) அ�3தAப7ைகQ/ அSத
ெச/ Zd*கAப'7 க!ச! �ழாக உVள ெச/-
p*Y_ ெச/pG.

ெஹட> – E:ட> எGHI8கD
எ*ெஸ/ ஒ!* ¢'d/ அைம*கAப7G ெஹட!
ம[MG 8'ட!கg/ உVள ெட*$'ைட நG
இ�டAப'ட அளU/, சாjவாக அ/லD
YM*Y* ேகா7, �n*ேகா7 ேச!3D அைம*YG
வச4 உK7. இD ம'7{XT ெஹட! 8'ட!
கg/ அைம*கAப7G பல Uஷய,கைள நG
UBAபAபd மா[T வdவைம*YG வச4aG
எ*ெஸ/ ெதாYA^/ தரAப'7VளD.

Zதl/ ெட*$' எXட! ெசj4டfG.
^Xன! இSத டயலா* பா*¡/ உVள A
எXxG �l/ +g* ெசj4டfG. உடX
+ைட*YG UKேடாU/ ேதைவயான எ�3D
வைகQ/ ெட*$'ைட மா[றலாG. YM*Y*
ேகாdடலாG, சA$+uA', wAப! $+uA'
அைம*கலாG. உ,கsைடய எ*ெஸ/ எG.
எ$. ஆ¥$ 2007 வைகைய_ ேச!SதD எXறா/,
வKண3ைதaG மா[றலாG. எ*ெஸ/ 97*Y
ZX8 வSத ெதாY4கg/ இSத கல! மா[MG
வச4 இBSதD. ^X எ*ெஸ/ 2007/ தாX
இD �K7G தரAப'டD. ம[ற ெதாYA^/
உVள ெஹட!கg/ வKண எ�3D*கV ேவK
7மாQX, வKண34/ எ�3D*கV உVள
+ரா^*$ அைம3D அAபdேய ேப$' ெசj
4ட ேவKdயDதாX. இSத வ.ைய bMவன,
கgX இல_:ைனகV, ம[ற +ரா^* ஆAெஜ*'
கைள அைமAபவ!கV ேம[ெகாV+றா!கV.

எTெஸ@
:*=...
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=மா!' ேபாX U[பைனQ/ தX Zத/
இட3ைத ஆA^V bM வன34டG U'

7U'ட சாGச, bMவனG, அSத இட3ைதA
^d*YG வைகQ/, தX ேகல*¡ எ$ 6
ம[MG ேகல*¡ எ$ 6 எ'� $மா!' ேபாX
கைள, பா!:ேலானாU/ நைடெப[ற, உலக
ெமாைப/ கB3தர,+/ ெவg Q'டD. இைவ
வBG ஏAர/ 10/, உலக அளU/ U[ப-
ைன*Y வBG. இBA^xG :ல நா7கg/,
Uைல அTU*கAப'7, ZX ப4f ஏ[M*
ெகாVளAப7+றD.

இSத ேபாXகV 32 =.^., 64 =.^.,
ம[MG 128 =.^. ேத*க அளfகg/ ெவg
வSDVளன. 32 =.^. ேகல*¡ எ$ 6 ேபாX
ெநத!லாSD நா'd/ 699 ஈேரா (�.48,300),
ேகல*¡ எ$ 6 எ'� 849 ஈேரா (�. 58,600)
என UைலQடAப'7Vளன. இSத Uைல
^X நாg/ மாறலாG. இவ[TX :றAபGச,-
கைள இ,Y காணலாG.

சாNசP ேகலkq எ7 6
5.10 அ,Yல அளUலான ெகபா:dk ட_

$+�X 4ைர, 1440x2560 ^*ெஸ/ (PPI 577
4றxடX) ெவgAபா7, 3 =.^. ராG bைன
வகG, இதX பuமாணG 143.40 x 70.50 x
6.80 {�, எைட 138 +ராG, மா[ற இய லாத
2550 mAh 4றX ெகாKட ேப'டu, 1.5 +கா

ெஹ!'$ ேவக34/ இய,YG ஆ*டா ேகா! 
Aராசச!, அ4கAப73த* �dய வாjA8Vள
32 =.^. $ேடாேர� bைன வகG, Aளா�
இைணSத 16 ெமகா ^*ெஸ/ 4றX ெகாKட 
^X8ற* ேகமரா, 5 எG.^. 4றX ெகாKட ZX
8ற* ேகமரா, ஆK'ராj' 5 ஆAபேர'd,
:$டG, ஜாவா ெசய/பா7, ெந'ெவா!*
இைணA^[Y ைவ ^, =.^.எ$., 8s�3, 
எX.எA.:., இXAரா ெர' ஆ+ய ெதா./ 0'-
ப,கgX ெசய/பா7, 3.5 {� ஆdேயா ஜா*,
ைம*ேரா a.எ$.^., ஒேர ஒB நாேனா :G 
இய*கG, ேம*னேடா �'ட!, Aரா* ¡{d
ெசXசா!, அ*¡லேரா�'ட!, ைல' ெசXசா!,
ைகேரா$ேகாA, பாேரா �'ட! ஆ+யைவ
இSத ேபா|/ தரAப'7Vளன. ஆனா/, 
ைம*ேரா எ$.d. கா!' இைண*க ேபா!' 
இ/ைல

ேகலkq எ7 6 எ6s
5.10 அ,Yல அளUலான ெகபா:dk ட_

$+�X 4ைர, 1440x2560 ^*ெஸ/ (PPI 577
4றxடX) ெவgAபா7, 3 =.^. ராG bைன
வகG, இதX பuமாணG 142.10 x 70.10 x
7.00 {�, எைட 132 +ராG, மா[ற இய லாத
2600 mAh 4றX ெகாKட ேப'டu, 1.5 +கா
ெஹ!'$ ேவக34/ இய,YG ஆ*டா ேகா! 
Aராசச!, அ4கAப 73த* �dய வாjA8Vள

ஆ*a. ஐேபாைன உரc* பாET-F

ெ

சாFசO ேகலTd எ= 6, ேகலTd எ= 6 எ<f
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32 =.^. $ேடாேர� bைனவகG, Aளா�
இைணSத 16 ெமகா ^*ெஸ/ 4றX ெகாKட
^X8ற* ேகமரா, 5 எG.^. 4றX ெகாKட ZX
8ற* ேகமரா, ஆK'ராj' 5 ஆAபேர'd,
:$டG, ஜாவா ெசய/பா7, ெந'ெவா!*
இைணA^[Y ைவ ^, =.^.எ$., 8s�3,
எX.எA.:., இXAரா ெர' ஆ+ய ெதா./ 0'-
ப,கgX ெசய/பா7, 3.5 {� ஆdேயா ஜா*,
ைம*ேரா a.எ$.^., ஒேர ஒB நாேனா :G
இய*கG, ேம*னேடா �'ட!, Aரா*¡{d
ெசXசா!, அ*¡லேரா�'ட!, ைல' ெசXசா!,
ைகேரா$ேகாA, பாேரா �'ட! ஆ+யைவ
இSத ேபா|/ தரAப'7Vளன. இ4pG
ைம*ேரா எ$.d. கா!' இைண*க ேபா!'
இ/ைல. இSத இரK7 ேபாXகைளaG,
ஆA^V bMவன34X ஐேபாX 6 *YA ேபா'
dயாக இB*க ேவK7G எXற எKண34/,
சாGச, வdவைம3DV
ளD எXபD ெவgA-
பைடயான உKைம.

Z த ல ா வ த ா க ,
ஆA^V ேபாX
கைளA ேபால,
ெம'ட/ ம[MG
+ளா$ பயXபா'
dைன, சாGச,
இவ[T/ ேம[
ெ க ா K 7 V ள D .
^ளா$d* பயXப
73தAப'ட சாGச,
எ$5 ேபாைன* கா'
dpG இD ேதா[
ற34/ அழைக* 
ெ க ா K 7 V ள D .
ேமpG, எ$ 6 எ'�
ேபா|/ தரAப'
7Vள வைள வான
+ளா$ ெகா7*YG
ேதா[றG �7த/
அழைக3 தB+றD.
ைககg/ ^d3DA
பயXப73த வ�க
ரமாj உVளD.

ஆனா/, ஐேபாX
6* கா'dpG :றSத ேபானாக இைவ உVள
னவா எXபD Uவாத34[Yuய ெசj4ேய.

சாGச, {க_ :றSத ஆK'ராj'
$மா!' ேபாXகைள இDவைர வழ,+
வSதD. இவ[TX உ_ச க'ட :றSத ேபானாக,
ேகல*¡ எ$ 5 உVளD. ஆனா/, ேகல*¡
எ$ 6 வdவைமA^/ :TD சM*க/ உVளD
எXேற ெசா/ல ேவK7G. சாGச, ேகல*¡
6*Y மாTனா/, ேகல*¡ 5/ உVள எSத
வச4கைள q,கV இழ*+§!கV எXM பா!*

கலாG.
ேகல*¡ எ$5 எSத அ4!_ :ையaG

தா,YG வைகQ/ வdவைம*கAப'7VளD.
ஆனா/, இD ேகல*¡ எ$6/ இ/ைல. 

ஐேபா|/ ேப'ட uைய மா[ற Zd யாD.
அD UBGப3தகாத அGசமாக அதX வாd*ைக
யாள!களா/ கBதAப7+றD. ஆனா/, சாGச,,
அேத அGச34ைன ேகல*¡ 6/ தSDVளD.
b_சயமாக இD வரேவ[கAபட மா'டாD.

ேப'டuைய q*+ ேவM ஒB ேப'டuைய
இைண3D_ ெசய/ப73DG வச4, ேகல*¡ 
ேபாX எ$ 6/ q*கAப' 7VளD. பல!
ேபாx*கான $ேப! ேப'டuைய ைவ3D* 
ெகாK7, Zத/ ேப'டu சா!� �!Sத fடX.
மா[T* ெகாK7 ெசய/ப 73Dவா!கV, இSத
வச4 த7*கAப'7VளD.

ேகல*¡ எ$5 128 =.^. வைர $ேடாேர�
ெமமuைய அ4கAப73DG
வச4ைய* ெகாK7VளD.
ைம*ேரா எ$.d. கா!ைடA
பயXப73தலாG. ஆனா/,
இSத வச4 ேகல*¡ எ$
6/ இ/ைல. எனேவ,
நG இ�ட34[Y
டாYெமK', ேபா'ேடா
ம[MG odேயா ைப/
கைளA ப4SD ைவ*க
ZdயாD.

ேகல*¡ எ$ 6X
தdமைன_ `B* Yவத[
காக q*கAப'டவ[T/,
இSத ேபாைன தK ̈
ulBSD பாDகா*YG
ெபாB'கைள சாGச, q*-
+aVளD. சாGச, எ$
5 ேபா|/ இD தரAப'
7VளD.

இSத Zைற இSத
இரK7 ேபாXகgpG
வழ*கமான $நாA'ேரகX 
(Snapdragon) AராசசB*YA
ப4லாக3 தX xைடய தயா
uAபான எ*ைஸநா$ 7420

(Exynos 7420 processor)-
Aராசசைர, சாGச, பயXப 734aVளD. இSத
Aராசச! {X ச* 4ைய* YைறவாகA பயXப
73DG என அTU*கAப'7VளD. ஆனா/,
இkவைக Aராசச! 4= பயXபா'd[Y 
இைணவாக_ ெசய/படாD என3 ெதu+றD.
அkவைகQ/ இD ஒB ெசய/பா'7_ சM*-
கேல. ஆனா/, இதX ெசய/ ேவகG 2.1 +கா 
ெஹ!'$ எXபதா/, இSத ேபாXகேள, அ4க 
ேவக34/ இய,YG ஆK'ராj' ேபாXக-
ளாக Zத/ இடG ெபMG.
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ஆA^V ேப” �p*Y இைணயாக, சாGச, 
தX ேகல*¡ எ$ 6 ெமாைப/ ேபா|/

‘‘சாGச, ேப” �ைல அTZகAப734aVளD.
சாGச, வழ,YG இSத வச4Q/, ஏ[கனேவ
இய,+ வBG அKைம* கள தகவ/ பu மா[ற
ெதா./ 0'ப3DடX (Near Field Communication
(NFC)) தXxைடய ெசாSத Magnetic Secure
Transmission (MST) எXxG ெதா./ 0'ப3
ைதaG இSத வைக பணG ெசp3Dதl/
இைண3DVளD. இதனா/, 0க!ேவாBG,
U[பைன ைமய,கsG பய னைடவா!கV.
ேமpG, அெமu*காU/ ெவY காலமாகA
பயXப73தAப'7 வBவD ேம*னd* 
$'ைரA கா!' �ட!கேள. எனேவ, அெமu*
காU/ ம'7G 90% U[பைன ைமய,கg/,
“சாGச, ேப” �/ இய,க வாjA8K7.

‘‘�YV வால'” ம[MG ‘‘ஆA^V ேப”
இய*க34[Y, த|Aப'ட வைகயான எX.எA.
:. ெதா./ 0'ப34/ இய,YG சாதன,கV 
ேதைவAப7G. அSத ேதைவ இ,Y இ/ைல. 
சாGச, ேப த[ேபாD ெசய/பா'd/ இB*YG
ேம*னd* $'ைரA +ெரd' கா!' �ட!
இBSதா/ ேபாDG. இD உ,கsைடய +ெரd'
கா!' தகவ/கைள, $மா!' ேபா|/ ப4f
ெசjD ெகாV+றD. இதX vலG ேபா|/
$ைவA ெசjD, ஒB Zைற த'dனா/ ேபாDG
பணG ெசp3தAப7G. இத[கான நைடZைற
கைளA பா!*கலாG. இD பா!:ேலானாU/
நைடெப[ற உலக ெமாைப/ கB3தர,+/
சாGச, கா'dய Uள*க* கா':Q/ ெதuய வS
தD. இSத வைகQ/, ெமாைப/ ேபெமK' 
^uU/ சu யான ேபா'dைய சாGச, ெதாட,
+aVளD என* �றலாG.
1. Zதl/ உ,கV +ெரd' கா!dைன

$ேகX ெசj4ட ேவK7G. இத[கான 

அAgேகஷன3 4றSD இய*+ +ெரd'
கா!dைன $ேகX ெசj4டfG. q,களா
கfG, +ெரd' கா!' சா!Sத தக வ/கைள
உVgடலாG.

2. உ,கsைடய பண3ைத_ ெசp3த ேவK
dய வாjA8 வBைகQ/, ேபாX 4ைரQX
�nA ப*கG இBSD $ைவA ெசj4டfG.
இAேபாD q,கV உV¬7 ெசjத +ெரd' 
கா!7கV கா'டAப7G. q,கV பயXப-
73த UBG8G +ெரd' கா! dைன3 ேத!S-
ெத7*கfG. அ73D, ைகேரைக ெசXசா! 
இட34/, உ,கV Uரைல, அதX ேரைககV 
$ேகX ெசj47G வைகQ/ ைவ*கfG. 
எ,Y Uரைல ைவ3 4ட ேவK7G எX
பத[Y, வ. நட3DG வைகQ/, ஓ! அ|
ேமஷX படG கா'டAப7G.

3. ேடA ெசjத/: அ73D ேம*னd* கா!'
$ைவAப! அ/லD எX.எA.:. சாதன3D*Y
ZXன! உ,கV ேபாX 4ைரைய ேடA ெசj-
4ட :ல UநாdகV +ைட*YG. அSத கால
அவகாச34[YV, ேடA ெசj 4ட ேவK7G.

4. ர�ைதA பா!3த/: q,கV பணG ெசp3
4யfடX, q,கV ேம[ெகாKட பணG
ெசp34ய bகnf YT3த தகவ/கV YT3D 
தகவ/கV கா'டAப7G. இD ேநா' d^
ேகஷX பY4Q/ +ைட*YG. ‘‘சாGச, ேப” 
�/ ப*க34pG ர�4X ஒB நக/ ேத*+ 
ைவ*கAப7G. இதைன எAேபாD ேவK7
மானாpG ெப[MA பா!*கலாG.
‘‘சாGச, ேப” Zதl/ அெமu*கா ம[MG 

ெதX ெகாuயாU/ இXxG vXM மாத,
கg/ அTZகAப73தAப7G. ^Xன!
ஐேராAபா ம[MG �னாU/ வழ*க3 4[Y 
வBG. அதX ^Xன!, ம[ற நா7 கg/ ெசய/
ப73தAப7G.

ேவM :ல உ4u வச4கைள3 தSD சாGச,
தX ேபாைன_ :றSததாக* கா'd* ெகாK
7VளD. ஐேபா|/ இBAபD ேபால Uர/
ேரைக $ேகன! ம[MG இதய3 DdAைப
அள*YG மா|'டைர3 தS DVளD.
10 b{டG சா!� ெசjதா/, நாXY
ம\ ேநரG ேப`G 4றைன அg*YG
என சாGச, �TaVளD ஒB :றAபான
அGசமாYG. அதாவD இரK7 ம\ 
ேநரG ஓட* �dய UdேயாUைன3 ெதாடSD
�K7G சா!� ெசj4டாம/ பா!*கலாG.

ஏற3தாழ 700 எG.^. இட3ைத எ73D*
ெகாK7 இய,+ய தX �ச! இKட!ேப$ 
�ைல, சாGச, இSத இரK7 ேபாXகgpG

q*+U'டD. இதX vலG Z� இய*க
ேவகZG தைட படாம/ இB*YG. 

எAேபாDG தX ேபாXகg/ ^ளா$d* 
பயXப73DG சாGச,, இSத Zைற உேலாகG
ம[MG +ளா$ பயXப734aVளD
இத[Y ந/லெதாB ேதா[றA ெபாlைவ3 
தSDVளD.

ஆA^V bMவன34X ‘‘ஆA^V ேப”
வச4*Y இைண யாக ‘‘சாGச, ேப” வச4
தரAப'7VளD இSத ேபாXகgX த|_
:றAபாYG. :ல அGச,கg/, ஆA^V 
ேப ெகாK7Vள :ல YைறகV இXT சாGச, 
ேப இய,Y+றD. இD YT3த தகவைல3 த|*
க'7ைரQ/ காணfG.

சாFசO ேப” எ*ப: பணF ெசR2%F?

”
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காEப4 த!F
ப<ெஜ< hைல
=மாE< ேபா4
கா!பX bMவனG அKைமQ/, கா!பX

எ$ 15 எXற ெபயu/, ப'ெஜ'
UைலQ/ $மா!' ேபாX ஒXைற U[ப
ைன*Y அTZகAப734aVளD. இதX அ4க
ப'ச Uைல �. 3,830. Indiatimes Shopping 
இைணய வ!3தக தள34/ இD +ைட*+
றD. இ4/ 480 × 800 ^*ெஸ/ 4றxடX
�dய, d.எA.d. ெகபா:dk ட_ $+�X 
4 அ,Yல அளU/ தரAப'7VளD. இ4/
1.2 +கா ெஹ!'$ ேவக34/ இய,YG 
Yவா' ேகா! Aராசச! தரAப'7VளD. ஆAப
ேர'd, :$டG ஆK'ராj' 4.4. +' ேக'.
எ/.இ.d. Aளா� இைணSத 3.2 எG.^. 4ற x
ைடய ேகமரா ^X8றமாக இய,Y+றD. ZX
8றமாக U.=.ஏ. ேகமரா ஒXM தரAப'7V
ளD. இ4/ இரK7 :Gகைள இய*கலாG. 
3= ெந'ெவா!*+/ இய,Y+றD.

இதxைடய ராG ெமமu 512 எG.^.
$ேடாேர� ெமமu 4 =.^. இதைன ைம*ேரா
எ$.d. கா!' ெகாK7 32 =.^. வைர அ4கA
ப73தலாG. ெந'ெவா!* இைணA^[Y 3=,

ைவ ^, 8s�3 ம[MG =.^.எ$. ெதா./ 
0'ப,கV இய,Y+Xறன. இ4/ தரAப'
7Vள ேப'டu 1,500 mAh 4றxடX தரAப'
7VளD.

கBA8 ம[MG ெவVைள வKண,கg/
+ைட*YG இSத ெமாைப/ ேபா|X Uைல
�. 3,830 ம'7ேம.

ைமTேராேமT= /0வன23i- 11 ஆவ% இடF
ெசXற 2014 ஆG ஆKd/, உலக அளU/
ெமாைப/ ேபாX தயாuA^/ ைம*ேராேம*$
bMவனG 11 ஆவD இட3ைதA ெப[MVள
தாக, கா!'ன! ஆjf அைமA8 அTU3DV
ளD. 2014 ஆG ஆK 7*Y ZX 1.4% 
ப,+ைன* ெகாKdBSத இSத
bMவன34X ப,Y, 2014/
2% ஆக அ4கu3DVளD. உலக
அளU/, ெமா3த ெமாைப/
ேபாX U[பைன 3.9% உய!SD,
190 ேகாd எXற எK\*ைகைய3
ெதா'டD. ஜAபாX ம[MG ேம[Y ஐேராA
^ய நா7 கைள3 தUர, ம[ற அைன3D நா7க
gpG, ெமாைப/ ேபாX U[பைன, ZSைதய
ஆKைட* கா'dpG அ4 கமாக இBSதD.

சாGச, bMவன ெமாைப/ ேபாX U[பைன
ZSைதய ஆKைட* கா'dpG Yைறவாக
இBSதD. 2013/, 4,44,472 ேபாXகைள U[

பைன ெசjத இSத bMவனG, 2014/ 3,92,546
ேபாXகைள ம'7ேம U[பைன ெசjதD.
ஆA^V 1,50,786 lBSD, U[பைனயான
ேபாX எK\*ைகைய 1,91,426 ஆக உய!3

4aVளD. இதைன அ73D ைம*ேராசாA'

1,85,660 ேபாX கைள U[ ற D .
ைம*ேராேம*$ 37,094 ேபாXகைள U[பைன
ெசjதD.

ப3தாவD இட34/, 37,791 ேபாXகைள 
U[பைன ெசjD, ேசா| இடG ^d3DVளD 
இ,Y YTA^ட3த*கD.
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‘‘க9/j$ட_, ைவர& தGb9 இடGகW” எ7ற
க$8ைரk, bf/i$8Wள வlகW, நம'b
ந,லெதாV பா2கா/m வlXைறகைள4 தV[7
றன. இவSைற வார9 ஒVXைற' கைட/i%42
வ1தா,, ைவர& தா'[I$டேதா எ7ற பய9
இ7f இயGகலா9. கgd ேவைல/பா$%,
அைம0யான ெசய,பா$%Sb இ1த வlகW உத
Iயா` இV'b9. தகவ,கa'b ந7f,

எ7. ேசாைலய1ப., _NபேகாணN.

ைவர& கJடfய nGகW ெகா84த வlகL,,
இ2வைர நா7 ேமSெ காWளாத ச1ேதக இடGகW, 
iரYச#கW தா7. உGகW வlகா$8த, ப%, இ/
ேபா2 iரYசைர ந7றாகo ேசாதைன ெச`2 பா#'
[ேற7. வlகா$டp'b ந7f.

ேபரா. எ7. bVைலநாயகN, wxXk_Q.

பல_7 வாqI, Iள'ேகSf ைவ4த ேபா$ேடா
ஷா/ 25 ஆJ8கைள X%42I$டதா எ7T Iய/
பைடய4 ேதா7T[ற2. என'b ேபா$ேடா ஷா/
tல9 [ைட4த ேவைல வா`/m9, வாqY9 நா7 
எ7T9 மற'க மா$ேட7. உGகW க$8ைர uகo 
Hற/பாக கட1த கால vைனYகைள அைச ேபாட
ைவ4த2.

ஆ". ராமyPகN, ெச.ைன.

‘‘க9/j$ட# பய7பா$%, ெதாைல'க' \டா
தைவ” எ7ற க$8ைரைய/ ப%42 X%4த2 Xத,,
என'b அoசமாக உWள2. ஏென7றா,, நா7
nGகW bf/i89 ஆ'%ேவஷ7 x மST9 H%ைய
ெதாைல42I$ேட7. அ,ல2 ைவ4த இட9 ெத_
யI,ைல. இதSb மாST வlகைள என'b4 ெத_
ய/ப84தY9.

ேத. இரxbனேவV, gதNபரN.

சா9சG vTவன9 ந9 வாq'ைகk, பய7ப 8429 
அைன42 %y$ட, சாதனGகைளB9 தயா_42

வழG[ வV[ற2. m2ைமயான மாSறGகைள4 தர
இV/பதைன4 ெதLவாக அfI4தைம'b ந7f. 
இ1த m0ய வச0கைள4 தV9 சாதன40Sb' கா4
0V12 வாGக X%Y ெச`2Wேள7.

எ.. ேகா\லN சzbர ேசக", ேகாைவ.

{Jேடா& 10 H&ட40Sb இலவசமாக மாf'
ெகாWளலா9 எ7ற தகவ, bf42 பல ச1ேதகGகW
இV1தன. ேகWI ப0, பb0k, அவSைற/
ேபா'b9 வைகk, ப0, த1தைம'b ந7f.

எN. |ராள., பரமk_Q.

{Jேடா& எ'&i பய7பா8 bf4த தகவh7
ேப_, த1த ெம,hய எoச_'ைக ெதாd எ7ைன
uகY9 கவ#1த2. ஏ7 பய7ப84த' \டா2
எ7ற Iள'க40ைன எவV9 ஏST' ெகாWa9
வைகk, த1தைம'b ந7f.

ஆ". ேகா{zதராஜு�, காைரkகாV.

ேபG' கண'[Sb வா_} எ~04 தVவ2 ேபால,
ேப&m' அ'கYJ%Sb9 வா_சா? Iய/பான
ெச`0 தா7.

க�. ெசயேமாக., gதNபாN.

ெஹட# m$ட_, ேத0 அைம'க ேவJ% நா7 
அ�/iய ேகWI'b, uக4 ெதLவாக/ ப0, 
அL4தைம'b ந7f. இ1த ெதLY ேவT எ1த 
�hp9 %/ஸாக' [ைட'கI,ைல. ந7f. ந7f.

எ..கTதம ஈ7வர., ேகாய�xw".

_ழ1ைதகa'கான \bW ேசைவ uக அVைம
யான அ/Lேகஷனாb9. இ2 ேபால \bW மன2
ைவ4தா,, பல பாhய, �%ேயா'கW ப0வைதB9
பாhய, ெச`0கW வVவைதB9 த8'கலா9.
இதைன அைம424 தர \bW X7வர ேவJ89. ப4
0_'ைககLp9 க$8ைரகW இட9 ெபற ேவJ89.

எ.. மகாyPகN, தாNபரN.

ெபEசன@ெபEசன@
aேரTaேரT
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ேகWI: எ7�ைடய ஆ%ேயா மST9 �%ேயா ைப,
கa'கான ேபா,ட_, .crdownload எ7�9 ெபய#
ெகாJ8 Hல ைப,கW உWளன. இ2 எதSகாக?
இவSைற அl4தா,, எ7ன நட''b9? அ7m
\#12 Iள'கY9.

எ.. gகாம�, b�#g.
ப4/: q,கV YேராG ^ரfசைரA பயX

ப734, ைப/கைள, அD ஆdேயா அ/லD
odேயா என எDவாக இBSதாpG, தரUற*கG
ெசjைகQ/ Zதl/ இSத DைணA
ெபயBடX, ைப/ இற,க3 ெதாட,YG.
ெதாட!SD தரUற*கG ெசj47ைகQ/, இSத
ைபlX அளf ெபuதா+* ெகாK7 வBG.
இM4Q/, தரUற*கG ெசjD Zd3தfடX,
இSத ெபய! மா[றAப'7, அSத ைபp*
கான ெபயராக இB*YG. எ73D* கா'டாக,
q,கV “Song.mp3″ எXற ைபைல3 தரUற*கG
ெசj4ட Zய[:*ைகQ/, YேராG ^ர fச!,
“Song.mp3.crdownload” எXற ெபயBடX தர
Uற*க34ைன3 ெதாட,YG. ^Xன!, ைப/
உ,கV கGA�'டைர வSத ைடaG ப\ நட*
ைகQ/, இSத ைபlX அளf அ4கu*YG.
ZdSதfடX ைபlX ெபய! “Song.mp3
எXM மா[றAப'7 Z�ைமயாக இB*YG.
இAேபாD 8uS4B*YG என bைன*+ேறX.
q,கV டfKேலா' ெசjவ தைனA பா4Q
ேலேய U'7U'டா/, அAபdேய “Song.
mp3.crdownload” எXற ெபயBடX அSத ைப/
இB*YG. அதைன q,கV இய*கfG Zd-
யாD. ஏெனXறா/, ைப/ Z�ைமயாக இற*
கAப'dB*காD.

.crdownload எXற DைணA ெபய!, அSத
YTA^'ட ைப/ Z�ைமயாக இற*கAபட
U/ைல எXபதைன* கா'7+றD.

q,கV ஒB ைபைல3 தரUற*கG ெசj

ைகQ/, இைட Qேலேய அதைன ேவKடாG
என bM34 U'டா/, இSத .crdownload
எXxG DைணA ெபய! ெகாKட ைப/ தானா
கேவ q*கAப7G. q,கV தரUற*கG ெசjவ
தைன3 த[கா lகமாக bM34 ைவ3தா/, இSத
ைப/ ெதாட!SD இB*YG. �K7G இSத 
ைப/ தரUற*க34ைன3 ெதாடரலாG.

ேகWI: Hல வாரGகa'b X7, ேவ#$ %/&
வழGb9ேபா2 எ~407 அளைவ/ பSf' \f
இV1�#கW. எ~407 அளY bf42 இ7�9 
ெதLவான Iள'க9 தரY9. இ0, “பா`J$” 
எ7T \ற/ப8வ2 எ2?

ேபரா. எ7. மாயவ., _NபேகாணN.
ப4/: q,கV எSத dA$ YT3D �M +§!கV

எXபD Uள,கU/ைல. இBA^xG, எ�3D
YT3D �MைகQ/, “பாjK'” எXபD எXன
எXM இ,Y ப4/ தB+ேறX. எ�34யl/
“பாjK'” எXபD ஓ! அளf Zைற. ஏற3
தாழ, ஒB அ,Yல34/ 72/ ஒB ப,+ைன
இD YT*+றD. ப4A83 DைறQ/, dைசX,
ைடA ெச'd, ம[MG அ_`A ப\Q/ இSத
அளf Zைற அ4கG பயXப73தAப7+றD.
ேவ!' 8ேரா+ராைமA ெபாM3த வைர, அD
பயXப73DG அைன3D எ�3D வைககgX
உயர34ைன* YT*க பாjK' அள UைனA
பயXப73D+றD. இSத வைகQ/, q,கV 12
பாjK' அளUலான எ�3D ஒXைறA பயX
ப73DைகQ/, அD ஒB ேகர*ட! பா*¡/,
ஒB அ,Yல அளU/ 12/72 (அ/லD 1/6) 
இட3ைத எ73D* ெகாV+றD. இேத ேபால,
72 பாjK' அளUலான ஓ! எ�3D, ேகர*ட!
பா*¡/ ஒB அ, Yல அளU/ இட3ைத 
எ73D* ெகாV+றD. பாjK' எXற அள
Uைன pt எXற YT®'dX vலG கா'டலாG.

ேக.h – ப3@–டாkட".ெப. சzbர ேபா7 –
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q,கV மாறா bைலQ/ ஒB பாjK' அள
Uைன அைம*க ேவK7G எ|/, �/$
ெமxU/, Options ேத!Sெத7*கfG. ^Xன!
+ைட*YG UKேடாU/ General ேடA ேத!S
ெத7*கfG. இ,Y Measurement Units ^uU/
Points எXபைத3 ேத!Sெத73D அைம*கலாG.

ேகWI: எ7�ைடய ேவ#$ mேரா[ரா9, எ9.எ&.
ஆO& 2003 ஐo சா#1த2. ஆ/பேர$%G H&ட9.
IJேடா& எ'&i H&ட9 ேபாலேவ, ேவ#$ 
2003'b9 ச/ேபா#$ ைப,கW தர/ப டா2 எ7T 
அf[ேற7. அ2 உJைமயா? நா7 ஆ/ப ேர$%G
H&ட9 மாSf' ெகாWள இV'[ேற7. அேத
ேபால ஆO& 2013'b மாf' ெகாWள ேவJ
8மா?ஆO& 2003, நா7 தயா_4த ைப,கW, m0
யதாக இ7&டா, ெச`ய/பட இV'b9 ேவ#$
2013, இயGbமா?

ேக. அ.2ரா�, ெந`ேவy.
ப4/: q,கV பயXப73DG ஆ¥$ 2003 

b_சயG நXறாக_ ெசய/ப7G. ஆனா/,
இதைனA பயXப73DG கGA�'ட! வ.
யாக இைணய இைணA ̂ ைன ஏ[ப 734னா/,
இSத 8ேரா+ரா{[Y ஆப3D ஏ[படலாG. பல
மா/ேவ! 8ேரா+ராGகV, ேவ!' 8ேரா+ரா{/
உBவா*கAப'ட ைப/கைளேய YT ைவ3D
தா*Y+Xறன. சuயான பாDகாA8 ஏ[பா7கV
இ/லாம/ பயXப73DவD ஆப3ைத வரவ
ைழ*கலாG. ேமpG, q,கV பயXப73DG
Aளா� 'ைரkகV vலமாகfG, ைவர$கV
ம[MG மா/ேவ! ெதாYA8கV, உ,கV கGA-
�'டைர வSத ைடயலாG. உ,கV எG.எ$.
ஆ¥$ ெதாYA^ைன, இXைறய, பாDகாA8
+ைட*YG ெதாYA8 ஒXM*Y மா[T* ெகாV
s,கV. ஆ¥$ 2013 *Y மாMவD {க_ :றSத
வ.யாYG. அSத 8ேரா+ரா{/, ஆ¥$ 2003
ைப/கV பd*கAப7G. அ4/ எSதA ^ர_
ைனaG ஏ[படாD.

ேகWI: BIOS எ7ப2Y9 Firmware எ7ப2Y9
ஒேர ெபாVைள' bf'[7றனவா? க9/j$ட_,
இ1த இV ெசாSகa9 ஒேர ெசய,பா$%ைன
ேமSெகாWa9 சா/$ேவ# எ7T எ7 நJப# \T
[றா#. இ1த \ST ச_யா?

எ.. �1ரம�ய., b�;kகV.
ப4/: ஒBவ! கGA�'ட! பயXபா' d[Y

அTZகAப73தAப7ைகQ/, இD ேபாXற
:ல ெதா./ 0'ப ெசா[க s*YG அTZகAப
73தAப7வா!. அAேபாD இD ேபாXற சSேத-
க,கV எ�வD இய[ைகேய. உ,கs*Y எ�S
DVள சSேதகG இய[ைகயானDG சuயானDG
ஆYG.

BIOS எXபD கGA�'ட!கs*கான Firmware,
எXன YழA8+ேறனா? ெதாட!SD பda,கV.
BIOS எXபைத Basic Input/Output System என

Uu*கலாG. இதைன இXxG Uuவாக_
ெசா/ைகQ/, பல வைககV இBAபதைன*
காணலாG. அைவ System BIOS, ROM BIOS,
or PC BIOS. கGA�'டைர இய*க3 ெதாட,
YைகQ/, அதாவD h' ெசjைகQ/, கGA
�'டைர3 தயாu3த bMவனG பயXப73DG
அதxைடய Firmware தாX, BIOS. ெப!சன/
கGA�'ட!கg/ உVளாக இSத BIOS Firmware
அைம*கAப7+றD. இSத ெபய!, டா$ ஆA
பேர'd, :$டG பயXப73தAப7வத[Y
ZXனா/, பயXப73தAப'ட CP/M ஆAப
ேர'd, :$ட3 4ேலேய, 1975 ஆG ஆKd/
பயXப73தAப'டD.

Firmware எXபD, அ.யாம/ இB*YG
ெமமu, 8ேரா+ராG YT®7கV ம[MG அ4/
ப4யAப7G சா!Sத ேட'டா ஆ+ யவ[ைற*
YT*YG. 'ரா^* ைல', 0க!ேவா! பயX
ப73DG எல*'ரா|* அ/லD d='ட/
சாதன,கV, d='ட/ கdகார,கV, கGA
�'ட!கV, கGA�'ட! Dைண சாதன,கV,
ெமாைப/ ேபாXகV ம[MG d='ட/ ேகம
ரா*கg/ இSத Firmware அைம*கAப'7 வB
+Xறன. இSத சாத ன,கg/ அைம*கAப7G 
Firmware, இSத சாதன,கைள* க'7Aப73DG
8ேரா+ராGகளாக அைம+Xறன. பயா$
எXபD, இSத வைகQ/, மத!ேபா!7*கான
Firmware ஆYG. பைழய கGA�'ட!கg/
இைவ இடG ெப[றன. இAே பாD, நoன கGA
�'ட!கg/, UEFI or EFI என அைழ*கAப7G
84ய Firmware இடG ெப[MVளன.

இரKd[YG இைடேய உVள Z* +ய
ேவMபா'dைன* �MவெதXறா/, அD ஒB
சாதன3ைத3 ெதாட, Yவத[YA பயXப73தA
ப7G, மத! ேபா!d/ இய,YG Firmware. 

ேகWI: m0யதாக எo.i. ேல/டா/ க9/j$ட#
வாG[BWேள7. இ0, IJேடா& 7 H&ட40,,
ேவ#$ 2007 பய7ப840 வV [ேற7. இ0,, நா7 
உVவா'b9 ேவ#$ டாb ெமJ$கL,, இைணய/ 
ப'கGகL, [ைட'b9 0ைர' கா$Hகைள அ/ப
%ேய இைண'க IV9m[ேற7. இதைன எ/ப%
ேமSெகாWவ2? 

-எ.. பா"xதசா ரb, wxXk_Q
ப4/: இைணயA ப*க34/, q,கV டாY

ெ ம K ' d /
ஒ'ட UBG8G
ப*க34ைன3
4 ை ர Q /
ப ா ! * Y G
ே ப ா D ,
^ u K '
$+�X �
அ�3தfG.
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அAபdேய +gA ேபா!7*Y வBG. ^Xன!,
டாYெமK'd/ q,கV இSதA பட34ைன
இைண*க ேவKdய இட34/ க!சைர ைவ3D, 
கK'ேரா/ + U �கைள அ�34னா/, 4ைர*
கா': அAபdேய ஒ'd* ெகாVsG.

:ல ேவைளகg/, Z�ைமயான ப*கG
அAபdேய ேதைவ இ/ைல என q,கV எK-
ணலாG. அSதA ப*க34/ YTA ̂ 'ட பY4
ம'7G ஒ'dUட3 4'ட{டலாG. அSத
ேநா*க34/ ெசய/ப7ைகQ/, Zதl/ �T
யD ேபால அSதA ப*க3 4ைன அAபdேய
^uK' $+�X vலG +gA ேபா!7 ெச/
லfG. ^Xன!, ெபQK' ேபாXற இேம=,
8ேரா+ராG ஒXைற3 4றSD, அ4/ இதைனA
ேப$' ெசj4டfG. ^Xன!, q,கV டாY
ெமK'd/ ஒ'ட ேவKdய பY4Qைன
ம'7G ேத!Sெத7*கfG. அSதA பY4ைய
கK'ேரா/ + : �கைள அ�34* காA^ ெசj
4டfG. இ|, இதைன, டாYெமK'd/
ேதைவAப7G இட34/ ஒ'dUடலாG.

ேகWI: நா7 எ7 க9/j$ட_, அவா&$ ஆJ$%
ைவர&, மா,ேவ#கைள4 த8'க மா,ேவ# ைப$&, 
ேதைவk7f தGb9 தSகாhக, ேக� ைப,கைள
n'க H [�ன# ஆ[யவSைற/ ப012 பய7ப
840 வV[ேற7. ைம'ேராசா/$ vT வன9, க9/
j$டVட7 த1த ஆJ$% ைவர& ெதாb/m எ7
க9/j$ட_, வ1த2 Xதேல, ெசய,படாம, உW
ள2. ைம'ேராசா/$ த1த பய#வா, பா2கா/m
ெசய,பா$%, உWள2. நா7 இவSf, எதைன
n'க ேவJ89 எ7ப2 ெத_யாததா,, அ/ப%ேய
I$8 ைவ40V'[ேற7. இ2 bf42 தGகW
அfYைரைய ேவJ8[ேற7.

எ.. கமலk க�ண., ெந`ேவy.
ப4/:ஆK'd ைவர$ 8ேரா+ரா

ZடX, மா/ேவ! ைப'$ ம[MG :
+¬ன! ெதாYA8கைளA பயXப73D
வD சuேய. இவ[T/ எைதaG அ.*க 
ேவKடாG. ைம*ேராசாA' ெச* �
u'd எசX¤ய/$ 8ேரா+ரா{ைன
அX இX$டா/ ெசj 4டலாG.

இBA^xG, அதைன q*+Uட
ேவKடாG. எAேபாD ேவK7
மானாpG அதைனA பயXப73DG
வைகQ/ ைவ34B*கfG.

ஓ! ஆK'd ைவர$ 8ேரா+ராG,
:ல ^ர_ைனகைள3 த7Aப4/ நம*Y
உதf+றD. ைவர$ 8ேரா+ராGக
sடX �dய ைப/கைள, உ,கV
கGA�'டB*YV தரUற*கG

ெசjவ4lBSD த7*+றD.
ேமpG இற,+ய ைவர$
ைப/கைள* கKடTSD,
அவ[ைற3 த|ேய
ஒD*+ ைவ*+றD.
அவ[TX இய*க34ைன
Zட*+aG ைவ*+றD.

மா/ேவ! 8ேரா
+ராGகV, பா4*கA
ப'ட ைப/கைள q*Yவ4/ அ4க கவனG
ெசp3DG. பா4*கAப'ட ைப/ ஒXM, உ,கV
கGA�'டu/ உVள பாDகாA8 வைளய,க
ைளaG �T, உVேள இய,க ஆரG^*கலாG.
மா/ேவ! �/கV, இவ[ைற ேவ'ைடயாd
Zட*+ ைவ*YG ப\ைய_ ெசj+Xறன.

பய!வா/, உ,கV கGA�'டu/ உVேள
8YG அைன3ைதaG $ேகX ெசjD, சSேதகG
இBA^X, அவ[ைற அxம4*கலாமா எXM
உ,கgX அxம4ைய* ேக'YG. q,கV
இைணய3ைத நாட அD உ,கைள அxம
4*YG. ஆனா/, இைணயG வ. ம[றவ!கV,
அ/லD உ,கV அxம4 ெபறாதவ!கைள அD
அxம4Aப4/ைல. ஒkெவாB கGA�'ட
B*YG, ஒB ஆK'd ைவர$ 8ேரா+ராG,
ஒB பய!வா/ ம[MG ஒB மா/ேவ! த7*YG
8ேரா+ராG ேதைவ. அ3DடX, இSத 8ேரா +
ராGகV அைன3DG அkவAேபாD அAேட'
ெசjயAப'7, அ[ைறய bைலQ/ ைவ*கA
பட ேவK7G. அAேபாDதாX, 84 தாக வBG
ைவர$ ம[MG மா/ேவ! 8ேரா +ராGகgl
BSD உ,கV கGA�'ட! காAபா[றAப7G.

:+¬ன! 8ேரா+ராG, கGA�'டuX இய*
க34/ அkவAேபாD ஏ[ப73தAப'7,

அ.*கAபடாம/ த,YG த[காlக
ைப/கைள q*Yவத[Y பயXப7+
றD. ேமpG, தவறான ெர=$'u
YT®7கைள அ.*+றD.^ரf:,
¯$டuைய q*Y+றD. இD ஓ!

ஆK'd ைவர$ 8ேரா+ராG அ/ல;
கGA�'டu/ ேசBG YAைபகைள
q*YG 8ேரா+ராG ஆYG. இDfG
கGA�'ட! இய*க34/ ேதைவயான

ஒB 8ேரா+ராமாYG.
நG o'd/ ந/ல h'7

ேபா'7 ேபா7+ேறாG. 4B
ட!கV கதைவ உைட3தா/, 
அபாய ம\ ஒl*க சாத ன3ைத 
bMf+ேறாG. 4ற*க Zdயாத

ேபா/'7கைளA ேபா'7 கதைவ
இM*Y+ேறாG. இைவ எ/லாG தUர,

ஒB காவ/கா ரைனaG bய{*+ேறாG. எத
ைனயாவD ேதைவ இ/ைல எXM 
ஒD*Y+ேறாமா. இ/ைலேய. அD
ேபா/ தாX இைவaG.
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