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வாசகEகேள.... கIHK8டE 7ா6கO
உ!க# ேக#&, ச(ேதக*, க+-.கைள

அ234ைக56 அ(த(த3 ப895:
தைல34கைள< 8=3>ட@*.

க*3BCடD மலF6 இ:2* எ:ன
தகவ6க# ேவKL* எ:ற உ!கN:
எ9DபாD3ைபP* எQ.!க#.

க*3BCடD ெதாடDபான Sா6 ‘TU’<க# 8=-.
மலF6 ெவN5ட 2 >ர9கைள அ23ப@*.

Sா6க# மXY* ‘TU’<க# ௨௦௧௪ ெச3ட*பD
மாத-9X8 ^: ெவNயா`5+<க<aடா.. Sா6க# 
மXY* ‘TU’<கைள உ+வா<`யவD, ெவN5CடவD,
`ைட<8* இட!க#, &ைல ஆ`யவXைற< கCடாய* 
8=3>டேவKL*.

P2QதR இ<டEெந8 எ?,>ேளாரE சகாHதI

பா,ேவEைட நா< தUAேற<

W.எ,.X. ைடH G : Gல Z[H>கO

ப?கI 4

ப?கI 12

ப?கI 6

உ
I

ேள

~ டாKட" ெப.சLMர ேபா8 ~

ெமாைப" ேபா&" இய)*+ ஆ-.ரா0.
ம23+ ஐ.ஓ.எ8. ஆ9ப ேர.:) ;8

ட)க?@*A சவா" DE+ வைகF" நHன 
ெதாL" M.ப)கN" இய)*+ அPர: வச
Pக?டQ D-ேடா8 10 ெமாைப" ேபாQ
;8ட+ வர இT@UறW. இத2கான XQ
ேனா.டYPைன, ைம@ேராசா9., அ-ைமF"
[னாD" நைடெப2ற WinHEC (Windows

Hardware Engineering Community) Shenzhen 2015
எQற கTYதர)U" கா.:யW. “Windows 10
Mobile” எQற தைல9]" இ^த _Pய வச Pக`
*aYW, ைம@ேராசா9. அPகார bcவ அa
D9]ைன ெவNF.டW. அவ2ைற இ)*
காணலா+.

4ேக OPேயா பMQ (4K Video Recording)

D-ேடா8 10 ேகமரா அ9NேகஷQ, 4ேக
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H:ேயா பPD2கான Xg ச9ேபாc.EடQ
Uைட@*+. H:ேயா பP ய9பEைகFேலேய,
ஸூ+ ெச0வத2கான வசP, 9ளாk இய@கY
PைனY த&ேய க.E9பEYW+ வசP, H:ேயா 
எA.:.ஆc. (High dynamic range) ெதாL" M.ப+ 
ம23+ இW சாc^த ெதாL" M.ப வச Pக` 
ஆUயன தர9பEUQறன.

ைவ S ைடரK7 மTUV ைவ S ஹா7 8பா7 2

D-ேடா8 10 ெமாைப" ;8டYP" ைவ
] ைடர@. தர9பEUறW. இதQ lல+ பய
னாளcக`, ைவ ] ெந.ெவாc@U" இைண
யாமேலேய, த)க?@*` ைவ ] இைண9

]ைன ஏ2பEYP@
ெகா`ளலா+. ைவ
] ஹா. 8பா.
வசPFQ lல+,
பயனாளcக` ஒT
இ ை ண 9 ] ை ன ,

பலc பயQபEYP@ ெகா`ள X:p+.

4YZ[ அVச]கI

D-ேடா8 10 ெமாைப" ;8டYP", பல
வைகயான ஆ:ேயா ேம+பா.
:2கான அ+ச)க`, அதQ
_?qY qr" தர9பEUQ
றன. Wideband speech என9
பE+ ெதாL" M.பYPQ
lல+, எA.:. வா08 தQைம
Uைட@*+. A2DP lல+,
8stேயா ஆ:ேயா தQைம

ெவNயா*+.

எ#._.இ. ச2ேபா"7 இைணLத எ..எ2._.

த2ேபாW அ-ைம@ களY தகவ" ெதாடc_ 
என அைழ@க9பE+ எQ.எ9.;. அைனYW
ெமாைப" ேபாQகNv+ தர9பEUறW.

D-ேடா8 10
ெமாைப" ;8ட+
இதைன இQw+ எN
ைமயாகx+ நHனமா
கx+ அைம@UறW.
இWவைர ெமாைப"
ேசைவ வழ)*+ ;+ 
காc:" உ`ள பாW
கா9_ அ+ச)கைள9
பயQபEYPேய, எQ.
எ9.;. இைண9_
ெசய"ப.E வTU
றW. ஆனா", எA.
;.இ, (Host card

emulation) என9பE+ சா9.ேவc க.ட
ைம9]", சா9.ேவc ம.Eேம பயQபEYP
பலவைக காc.கNQ எல@.ரா&@ அைடயா

ள)க` அaய9ப.E ெசய"பEYத9ப EUQ
றன.

8மா"7 டய`

இWவைர ெமாைப" ேபாQகN" பயQ-
பEYத9படாத ஒT 8மாc. டய" வசP,
D-ேடா8 10" அa XகமாUறW. இP"
“Yellow Books” எQ3 ஒT வசP உ`ளW. இதQ 
lல+, பயனாளcக`, ம2ற வcகNQ ெதாடc_ 
Dபர)கைளY ேத: அaயலா+.

ேப7டb பாfகா24

ேப.டtFQ PறQ
ெசலவாவைத9 பயனா-
ளேர க.E9 பEYW+
வைகF", Battery Saver
எQw+ q" தர9ப.
E`ளW. இW ேம+ப
EYத9ப.ட zைலF"
உ`ளW.

g.எ8.S. Zய` ேரா` மTUV _ வைக இைண24

D-ேடா8 10 ெமாைப" ;8டYP", பல-
வைகயான p.எ8.]. வL இைண9_ சாதன)
கைள இைணYPட ச9ேபாc. தர9ப.E`ளW. 
{ ேபாc., மx8 ம23+ ெபtய அளDலான
8ேடாேர| சாதன)கைள இைண@கலா+.

ெசய`பா< கhகாj24 (activity tracking)

ெமாைப" ேபாQ ைவYPT9பவc நட@U
றாரா, ஓEUறரா அ"லW }Aச" அ:@Uறாரா
எQபைத@ க-கா~@க ஒT q" தர9பEUறW.
இதைன Activity Tracking Tool என அைழ@கலா+.

4Mய ெச.சா"கI

ஏ2கனேவ பயQபா.:" உ`ள 8மாc.
ேபாQகN", பலவைகயான ெசQசாcக`
உ`ளன. இைவ ப"ேவ3 ��zைலகைள
உணc^W அவ2a2ேக2ப ெசய"பEUQறன.
பாேரா�.டc, 9ரா@ ��: ெசQசாc, அ"
:�.டc, ெபேடா �.டc, பேயா ெம.t@
ெசQசாc, இதயY W:9_, ேக8 �@ேக|, 
[ேதாkணzைல அள^W �3+ ெசQசாcக` 
என9 பல உ`ளன. D-ேடா8 இய@கYP" 
இQw+ பல ெசQசாcக` தர9ப EUQறன.
கா2a" உ`ள ஈர9பத+, _ற ஊதா@ கPcக`
ஆUயவ2ைற அap+ ெசQசாcகைள எEYW@
கா.டாக@ �றலா+.

zAசயமாக, D-ேடா8 10 ெமாைப" ஆ9
பேர.:) ;8ட+, ெமாைப" பயQபா.:"
ஒT _Pய க.ட ைம9_டQ வர இT9பைத
ேமேல �aயைவ கா.EUQறன. இQw+ �ட
நHன ெதாL" M.ப வசPக` ;ல, ;8ட+
ெவN வT+ேபாW Uைட@கலா+.
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~ பாரM ~

கட^த 20 ஆ-Eக?@* ேமலாக, ைம@
ேராசா9. z3வனYதா", ெதாடc^W XQ&3Y
த9ப.ட இQடcெந. எ@8_ேளாரc ]ரxசc
இ& ெசய"பா.:2*@ Uைட@காW. இத2*9 
பPலாக, D-ேடா8 10 ெவNவT+ேபாW,
உடQ Uைட@*+ ]ரxசேர XதQைம இட+
ெப3+. த2ேபாW 8பாcடQ (Spartan) என
அைழ@க9பE+ இ^த ]ரxசc, இேத ெபயT
டேனா அ"லW _Pய ெபயTடேனா Mகcேவா
T@*@ Uைட@*+.

ெசQற வார+, அெமt@காDQ அ.லா-டா
நகt" நைடெப2ற, ைம@ேராசா9. z3வன+
சாc^த வcYதக மாநா.:", இ^z3வனYPQ
வcYதக9 ]tx தைலவc Ua8 கேபா8 �லா
இதைனY ெதtDYதாc. “D-ேடா8 10 ;8
டYWடQ தர9பட இT@*+, MகcேவாT@கான 
]ரxசT@* எQன _Pய ெபயைர அN@கலா+
எQ3 ;^PYW@ ெகா-:T@Uேறா+” எQ3
அaDYதாc. எனேவ, இ& இQடcெந. எ@8
_ேளாரc எQற ெபயt" MகcேவாT@கான
]ரxசc இT@காW எQபW உ3P9பEYத9
ப.E`ளW.

இWவைர இQடcெந. எ@8_ேளாரc வ^த
வரலா3:

இ.ட"ெந7 எK84ேளார" 1.0: 1995 ஆ+
ஆ-:", D-ேடா8 95 ;8டYWடQ,
அதQ ஒT ப*Pயாக ெவNவ^தW.

இ.ட"ெந7 எK84ேளார" 1.5: Xத"
பP9_ ெவNயாU, ஆ3 மாத)க?@*9 ]Q 
D-ேடா8 எQ.:. ;8டYP2காகY தர9
ப.டW.

இ.ட"ெந7 எK84ேளார" 2.0: 1995 ஆ+
ஆ-E, நவ+பc மாத+ D-ேடா8 95 
ம23+ DQேடா8 எQ.:. ;8ட)க?@கா
னதா0 ெவNFட9ப.டW.

இ.ட"ெந7 எK8 4ேளார" 3.0: ஆக8.,
1996" D-ேடா8 95 ;8டY WடQ தர9

ப.டW. இ^த9 பP9]" தாQ இQடcெந. 
ெமF" 1.0 ம23+ D-ேடா8 அ.ர8 _@ 
அaXக9பEYதப.டW.

பM24 4.0: ெச9ட+பc 1997" ெவNயாU,
D-ேடா8 95 ;8டY WடQ அ9ேட. ஆக
வழ)க9ப.டW. ]Qனc D-ேடா8 98 
ேசாதைன9 பP9_டQ தர9ப.டW.

பM24 5: மாcA, 1999" ெவNயானW.
D-ேடா8 98 ;8டYPQ இர-டா வW எ:
ஷwடQ தர9ப.டW. D-ேடா8 3.1 ம23+
D-ேடா8 எQ.:. 3 ஆUயவ23டQ வ^த
இ3P இQடcெந. எ@8_ேளாரc இWதாQ.

பM24 5.5.: ஜூைல 2000", D-ேடா8
�"rன+ (D-ேடா8 �) ;8டY WடQ
Uைட@க9 ெப2றW.

பM24 6.0: ஆக8. 2001", அேத மாத+
வ^த D-ேடா8 எ@8] ெதா*9_டQ ெவN
யானW. இP" த&நபc ம23+ ;ல பாW கா9_
அ+ச)க` X@Uயமாக ேம2ெகா`ள9ப.டன.
இQடcெந. எ@8_ேளாரc த&யாகY தர9
ப.டW இWேவ இ3Pயா*+. ]Qனc இ^த
]ரxசc ஆ9பேர.:) ;8டYWடQ ஒT)
Uைண^ேத தர9ப.டW. இ^த ெவN�.:"
தாQ XதQ Xதr", ;8டYPQ ெசய" 
ேவக+ தா@க9ப.E *ைற@க9ப.டW. 

]Qனc, 2004", அெமt@காDQ க+9-
�.டc எெமcஜQ; *g, இQடcெந. எ@8-
_ேளாரt" உ`ள *ைறபாடான *a�Eக`
*aYW அa@ைக ெவN F.E, ேஹ@கcக`, 
அP" தர9ப.E+ பா8ேவc.கைளY PTட 
X:p+ என அaDYத ேபாW, இQடcெந.
எ@8_ேளாரtQ இேம|, அதQ வா:@ைக
யாளcகNQ மனP" சt^தW. *ைற க?@
கான அ9ேட. ைப"கைள, ைம@ேராசா9.
ெதாடc^W ெவNF.ட ேபாW+, �-E+ 
பைழய _கைழ இQடcெந. எ@8_ேளாரரா"
ெபற இயலD"ைல.

பM24 7.0: அ@ேடாபc 2006" இW ெவN

P2QதR இ<டEெந8 எ?,>ேளாரE சகாHதI
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யானேபாW, ெபtய அளD", கட^த ஐ^W
ஆ-EகN" இ"லாத அளD2* மா2ற)
கைள@ ெகா-:T^தW. இW D-ேடா8
D8டா ;8டYP" இைணYWY தர9ப.டW.
D-ேடா8 எ@8] ;8டYPைன, சcH8
ேப@ 2 ெகா-E ேம+பEYP இT^தா", அத
wடw+ தர9ப.டW.

இ.ட"ெந7 எK84ேளார" 8.0: 2009 ஆ+
ஆ-:" மாcA மாத+ ெவN யா னW. இத2* 
XQ ெபாWம@க ?@*A ேசாதைன XைறF" 
இ^த ]ரxசc பP9_ தர9ப.டW. D-ேடா8
எ@8]F" இய)Uய கைட; இQடcெந.
எ@8_ேளாரc பP9_ இWதாQ.

பM24 9.0: மாcA 2011" ெவNயானW.
D-ேடா8 எ@8]F" இய)காத Xத" 
ைம@ேராசா9. ]ரxசc இWதாQ.

பM24 10.0 : 2012" அ@ேடாபt" ெவNயா
னW. D-ேடா8 7, 2013 ஆ+ ஆ-E ]9ரவ
tF" ெவNயானW. இ^த ெவN �E X2av+
_Pய க.டைம9]" ெவN யானW. “})க` 
அQ_டQ ெவ3Yத ]ரxசtrT^W நா)க`
DலU வ^W, X2av+ _Pய ]ரxசைர
உ)க?@* வழ)*Uேறா+” என
ைம@ேராசா9. அaDYதW.

இ.ட"ெந7 எK84ேளார" 11.0: 2013
அ@ேடாபt" ெவNயானW. D-ேடா8
8.1 அ9ேபாW D-ேடா8 8@*9 பPலாக
ெவNFட9ப.டW.

ஒT ;ல z3வன)க` த)க` வcYதக
இைணய தள)க`, இQடcெந. எ@8 _ேளா

ரt" ம.Eேம இய)*+ வைகF" அைமYP
T9பாcக`. இவcக?@* ம.E+, இQடcெந.
எ@8_ேளாரc ெதாடc^W Uைட@*+.

இத2*9 பPலாகY த2ேபாW வ: வைம@
க9ப.E, 8பாcடQ எQற *a�.E9 
ெபயTடQ Uைட@*+ ேசாதைன அ:9
 பைடF" Uைட@*+ ]ரxசc, X:D" இேத
ெபயt" வரலா+; அ"லW _Pய ெபயTடQ
அaXக9பEYத9படலா+. எ^த9 ெபயt"
வ^தாv+, ைம@ேராசா9. தQ ]ர xசைர
X2av+ _Pய க.ட ைம9]" ெகா-E
வTUறW எQபW உ-ைம.

8பாcடQ ]ரxசc _Pய வைக இைணயA 
ெசய"பா.:2கான, _Pய க.டைம9]"
உTவா@க9ப.E`ளW. D-ேடா8 10
;8ட+ ஒT சcH8 ெசயrயாகY தர9
பட இT9பதா", இ^த ]ரxசைரp+ அேத
அைம9]" உTவா@U வTUQறனc. 
இQடcெந. எ@8_ேளாரc 11, D-ேடா8 10
;8டYWடQ இைண^W ெசய"பட X:யாW.
எனேவ, z3வன வா:@ைக யாளcக` பயQ
பEYW+ D-ேடா8 7 ம23+ D- 8.1 ;8
ட)கN" இய)*+ வைகF" இQடcெந.
எ@8_ேளாரc 11 ெதாடc^W Uைட@*+.
D-ேடா8 10 ;8டYPைன, D- 7 ம23+
D- 8.1 பயQபEYWபவcக?@* இலவசமாக
ைம@ேராசா9. தர இT9பதா", த& நபc பயQ
பா.:2* இவ2ைற9 பயQப EYWேவாT@*,
8பாcடQ ]ரxசc அேத ெபயt" அ"லW 
_Pய ெபயt" Uைட@*+.
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ஆ9]` z3வனYPQ _Pய ேம@_@ க+9
�.டt" ஒேர ஒT p.எ8.]. ைட9 ;

ேபாc. தர9ப.E`ளதாகY தகவ" வ^தxடQ,
பலT+ இW *aYW ெதt^W ெகா`ள DT+
_UQறனc. XதQ Xதr" ஆ9]` z3வன@
க+9�.டt" இW வ^தாv+, இ^த வைக 
p.எ8.]. ேபாc., ஆ9]` z3வனYPQ
த&9ப.ட வ:வைம9_ இ"ைல. p.எ8.
]. பயQபா.:", இW ஒT _Pய க.டைம9
]ைனp+ ெசய"XைறFைனp+ ெகா-
E`ளW. இW DைரD", த2ேபாW p.எ8.].
பயQபEYத9பE+ அைனYW சாதன)கNv+, 
பைழய Xைற வ:வைம9]Q இடYP" இட+
ெப3+.

p.எ8.]. ; வைக எQபW, பல _Pய
வைரயைறpடQ இைண^ததாகேவ இT@*+.
எEYW@ கா.டாக, ேவகமாக இய)* Pறw+,
�Qச@P வழ)*+ Pறw+ ெகா-ட p.எ8.
]. 3.1 ேபாQறவ23டQ இைண^ததாகேவ
இT@*+.

p.எ8.]. ; வைக ஒT _Pய ;aய இைண9
பா*+. இ^த இைண9_, த2ேபாW வ^PT@
*+ _Pய p.எ8.]. 3.1 ம23+ p.எ8.].
].:. (USB power delivery) ஆUயவ23டw+
ெசய"பE+. இ9ேபாW நம@* நQ* அaXக
மாU உ`ள p.எ8.]. ைட9 ஏ (USB Type-A).
நா+ p.எ8.]. 1 p.எ8.]. 2 ம23+ 3 என
XQேனa வ^தாv+, p.எ8.]. கென@டc
அ9ப:ேயதாQ உ`ளW. உலெக)*+ பயQ
பEYத9பE+ அைனYW p.எ8.]. கென@
டcக?+ ஒேர மாPtயாக, ஒேர ஒT வLF"
ம.E+ இைண@க9பட@ �:யதாக உ`ளW.
எனேவ தாQ, p.எ8.]. ேபாc.:" இைண@-
*+ேபாW, சtயாக அதைன9 ெபா3YW+

வைகF" இைண@UQேறாமா எQபதைன 
உ3P ெச0W ெகா`ள ேவ-E+.

ஆனா", ம2ற :�.ட" சாத ன)க?+
p.எ8.].ைய9 பயQபEYத வ:வைம@க9ப.
டன. 8மாc. ேபாQ, :�.ட" ேகமரா, ேக+
க-.ேராலc என9 பல சாத ன)கN" p.எ8.
]. ேபாc. அைம@க9பட ேவ- :ய �� z
ைலF", _Pய கென@டc வ:வைம9_க` உT
வா@க9ப.டன. அைவ ைம@ேரா ம23+ �& 
p.எ8.]. கென@டc என அைழ@க9ப.டன.

இ^த ��zைல த2ே பாW மாற இT@UறW.
ப"ேவ3 சாதன)கN" ெபாTYWவத2காக,
பல வைககN" வ:வைம@க9ப.ட p.எ8.
]. கென@டcக` இ& ஒT X:x@* வT+.
த2ேபாW வT+ p.எ8.]. ; வைக கென@டc
எQபW �கA ;aய ஒQறாக இT@*+. பைழய 
p.எ8.]. ைட9 ஏ 9ள@UQ அளD", lQa"
ஒT ப)காகேவ அைமp+. அைனYW வைக 
சாதன)க?+ பயQபEYத@ �:ய வைகF"
இ^த ஒT கென@டc அைமp+. })க` ெவN-
யாக இைண@க@ �:ய ஹாc. .ைரவாக
இT^தாv+, அ"லW p.எ8.]. சாcஜைர9 
பயQபEYP 8மாc. ேபாைன சாc| ெச0 PE
வதாக இT^தாv+, ஒேர ஒT ேக]ைள9 பயQ
பEYP இ^த கென@டைர9 பயQபEYதலா+.
இ^த ;aய கென@டc அைனYW வைக சாத ன)
கNv+ இைண@க9பE+ வைகF" ெசய"
பE+. இ^த ேக]NQ இT Xைன கNv+
p.எ8.]. ; வைக கென@டcக` இT@*+.
இதைன எ^த _றYPv+, ேம" {ழாக மா2
ap+ இைண@கலா+. இ& அைனYW சாத-
ன)க?+, இP" இைண@க9பE+ வைகF"
ேபாc.கைள@ ெகா-:T@*+. பலவைக
p.எ8.]. ேக]`க`, ெவ�ேவ3 வைகயான

W.எ,.X. ைடH G : Gல Z[H>கO
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கென@டcக` எQ3 நா+ ேத:9 பயQபEYத
ேவ-:யP"ைல. ;aய சாதன)கN" �ட,
ெபtய அளDலான p.எ8.]. ேபாc.கைள@
ெகா-E வ:வைம@க ேவ-:யP"ைல.

p.எ8.]. ; வைக ேபாc.க` பலவைகயான
வLXைறகைள@ ெகா-டதாக இT@*+. அ^த
ஒேர ஒT ேபாc.:", எA.:.எ+.ஐ., D.�.ஏ.,
:8]ேள ேபாc. என அைனYW வைகக
ைளp+ இைண@கலா+. த2ேபாW வ^W`ள
ஆ9]` ேம@ க+9�.டt" உ`ள _Pய வைக 
ேபாc. இத2* ந"ல எEYW@ கா.டா*+.

g.எ8.S. வ� �.சKM

த2ேபாW`ள p.எ8.]. பவc ெடrவt
வைரயைறp+, p.எ8.]. ; வைக@* இைண
வானதாகேவ உ`ளW. த2ேபாW, 8மாc.
ேபாQ, ேட9ள. ].;. ம23+ பல ெமாைப" 
சாதன)க`, p.எ8.]. இைண9_ வLயாகேவ
சாc| ெச0ய9பEUQறன. p.எ8.]. 2 வைக
lல+, த2ேபாW 2.5 வா.8 �Q ச@P மா2
ற9பEUறW. இதQ lல+ ந+ ெமாைப"
ேபாQக` சாc| ெச0ய9பEUQறன. இP"
100 வா.8 வைர �Qச@P பtமாa@ ெகா`-
ளலா+. இW இT வL9 பாைத ெகா-டதா*+.
�Qச@Pைய அw9பx+, ெபறx+ X:p+.
அேத ேபால, �Qச@P பtமா2றYPQ ேபாேத,
ேட.டாx+ பtமாa@ ெகா`ள இயv+.

g.எ8.S. _ வைக மTUV g.எ8.S. 3.1.

p.எ8.]. 3.1 எQபW ஒT _Pய வைக
p.எ8.]. வைரயைற. p.எ8.]. 3 எQபW,
ெகா`ைக அளD" 5 �.].].எ8. அளD"
தகவ" பtமா2ற+ ேம2ெகா`ள@ �:யதா*+.
p.எ8.]. 3.1, இ^த வைகF" 10 �.].
].எ8. (Gbps Uகா ].8 ஒT Dநா:F")
ேட.டாDைன@ கடYW+. பைழய p.எ8.].

கென@டcகைள, p.எ8.]. ; வைக ேபாc.
கN" இைண@க X:யாW. இத2காக, நா+ 
பைழய சாத ன)கN" உ`ள p.எ8.]. ேபாc.-
கைள9 பயQபEYத X:யாW எQற X:D2*
வர@ �டாW. த2ேபாW _Pயதாக வ^PT@*+
p.எ8.]. 3.1. பைழய வைக p.எ8.].
இைண9_கைளp+ ஏ23@ ெகா`?+ வைகF
ேலேய இய) *UQறW. எனேவ, _Pய வைக
; ேபாc.கN" இைண@க, பைழய சாதன)க
?@* ஒT அடா9டc ேதைவ9பE+.

எனேவ, இ& அ-ைம@ கால)கN" 
வT+ க+9�.டcக`, ;aய p.எ8.]. ;
வைக ேபாc. ம23+ பைழய வைக p.எ8.
]. ேபாc. என இT வைககைள@ ெகா-E
அைம@க9ெப3+ என எPcபாc@கலா+. 
அ"லW, த2ேபாW வ^PT@*+ ஆ9]`
ேம@ _Pய க+9�.டc ேபால, p.எ8.
]. ; வைக ேபாc. ம.E+ இT^தா",
நம@*Y ேதைவயான அடா9டc lல+,
சாதன)கைள இைணYW9  பயQப EYதலா+.

p.எ8.]. ; வைக எQபW, இ^த வைக9
பயQபா.:", ந"ல XQேன2றYைதேய 
கா.EUறW. XதQ Xதலாக, ஆ9]`
z3வனYPQ, _Pய ேம@ _@ க+9�.டt"
தQ அaXகYPைன ேம2ெகா-E`ளW.
ஆனா", இW ஆ9]` z3வன+ ம. Eேம
பயQபEYத@ �:ய, ஆ9]` z3வனYPQ
ெதாL" M.ப+ என யாT+ எ-ணY ேதைவ
இ"ைல. வT+ நா.கN" அa Xகமாக@
�:ய அைனYW z3வனYPQ சாதன)கNv+
இW zAசய+ இட+ ெப3+.

த2ேபாW ஆ9]` z3வன+ தQ ஐேபாQ
ம23+ ஐேப. சாத ன)கN" வழ)*+, 
ைல.&) கென@டc �ட, p.எ8.]. ; வைக
ேபாc.க` ெகா-E மா2ற9ப டலா+. ம2ற 
கென@டcக?டQ ஒ9 ]EைகF", ஆ9]`
தT+ ைல.&) கென@டc, _Pய வசP அ"
லW பயQபா.:ைனY தரD"ைல. ேமv+, 
அW ஆ9]` z3வனYP2ேக ெசா^தமான
தயாt9_ எQபதா", ம2ற z3 வன)க` பயQ
பEYத, உtம@ க.டண+ ெசvYத ேவ-
:யPT@*+. எனேவ, இதைன ம2ற z3
வன)க` பயQபEYW+ என எPcபாc@க
ேவ-:யP"ைல. ஆனா", அைனவT+ _Pய
p.எ8.]. ; வைக ேபாc. ம23+ கென@டc
பயQபEYWைகF", ஆ9]` z3வனX+
தQ ைல.&) கென@டைர மா2a@
ெகா`ளலா+.

�*` தாQ ெகா-E வர இT@*+ 
ஆ-.ரா0. ேபாQகN", இ^த p.எ8.].; 
வைக ேபாc. :ைன அைமYWY தர இT9ப-
தாக அaDYW`ளW. அ-ைமF", �*`
ெவNF.ட _Pய *ேரா+ _@ சாத னYP"
இ^த ேபாc. இைணYWY தர9ப.E`ளW.
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Qw+ ;ல மாத)கN" ெவNவர
இT@*+, D-ேடா8 10 ஆ9பேர.:)

;8டYPைன, D-ேடா8 7 ம23+
D-ேடா8 8.1 ;8ட)க` ைவYW இய@
*பவcக`, இலவசமாக அ9Uேர. ெச0W
ெகா`ளலா+ என ைம@ேராசா9. அaDYP
T^தW. இW *aYW பயனாளcக`, பல ச^ேத
க)கைள@ ெகா-E`ள zைலF", D- 7
ம23+ D-ேடா8 8.1 க.டண+ ெசvYP 
வா)காம", PT.EYதனமாக, கா9] எEYW9
பயQபEYWபவcக?+, D-ேடா8 10 ;8
டYPைன இலவசமாக9 ெப23@ ெகா`ளலா+
என ைம@ேராசா9. அPர:யாக அaDY
W`ளW.

இதைன9 பலc ஆAசtயYWடQ வரேவ2
3`ளனc. ஏெனQறா", ைம@ே ராசா9.
எ9ேபாW+, வா:@ைகயாளcக` சtயான உt
மYWடQ ம.Eேம ஆ9பேர.:) ;8ட+
பயQபEYத ேவ-E+ என@ க-:9_டQ
அaDYW வ^W`ளW. ஏேதw+ அ9Uேர.
ெச0PEைகF", PT.E ;8ட+ நக" எ&",
அதைன அ9Uேர. ெச0 Pடாம" பா9 அ9
lல+ அax3YP வ^தW.

எனேவ, த2ே பாW தர9ப.E`ள அaD9_,

ைம@ேராசா9. X2 av+ _Pய இல@*கைள
இ^த அaD9]Q lல+ ேம2ெகா-E`
ளW ெதtய வ^W`ளW. 2013 ஆ+ ஆ-E
Xத", ஆ9]` z3 வன+ தQ க+9�.டc
ம23+ ெமாைப" ேபாQக?@கான ஆ9ப
ேர.:) ;8டYPைன இலவசமாக வழ)U
வTUறW. இதனா" ஏ2பE+ இழ9]ைன, தQ
ேபாQக` D2பைன lல+ ஈE ெச0W ெகா`-
UறW. �*` தQ ஆ-.ரா0. ெமாைப"
ஆ9பேர.:) ;8டY Pைன இல வசமாகY
த^W, இழ9]ைன, Dள+பர)க` lல+ ஈE
ெச0W ெகா`UறW. ைம@ேராசா9. z3வன+
இவ2ைற@ க-கா~YW இ^த X:ைவ எEY
PT@கலா+.

ேமv+, பல ேகா:@கண@கான க+9 �.
டcக`, D-ேடா8 எ@8] ேபாQற PறQ இ"
லாத ஆ9பேர.:) ;8ட)கைளY ெதாடc^W
ெகா-:T9பதைன ைம@ேராசா9. DT+
பD"ைல. *a9பாக, PT.E நக" பயQப
EYW+ வா:@ைகயாளcகைளp+, D-ேடா8 
எ@8] ம23+ இQடcெந. எ@8_ேளாரc
பP9_ 6 ஆUயவ2ைற9 ]:வாதYWடQ பயQ
பEYWபவcகைளp+ ெகா-E`ள [னாD",
இ^த இலவச அaD9_, D-ேடா8 10 ;8-

 !"# நகலா) இ!+தா-.

இலவசமா' ()ேடா, 10
இ
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டYைத அைனவtடX+ ெகா-E ேசc@*+
என ைம@ேராசா9. எPcபாc@ UறW. ேமv+,
[ன அரசா)க+, D-ேடா8 8 ம23+ 8.1
;8டYPைன அர� க+9�.டcகN" பயQப
EYதY தைட DPYW`ளW.

இT9]w+, ைம@ே ராசா9. ஒQைறY 
ெதNவா@Up`ளW. சtயான உtம+
இ"லாம" D-ேடா8 7 ம23+ 8 பயQப
EYP வTபவcக?@*, D- 10 இலவசமாக
வழ)க9ப.டாv+, அW Xைறயான, ச.ட
bcவமான ஆ9ப ேர.:) ;8டமாக@ கTத9
பட மா.டாW எQ3 அaDYW`ளW. எனேவ,
த)க` ;8டYPைன, D- 10@* அ9Uேர. 
ெச0வதQ lல+, ச.ட bcவ பP9பாக
மா2a@ ெகா`ளலா+ எQற எ-ண+ ெகா-ட
பலc இ9ேபாW Pைக9]" உ`ளனc. [னாD"
75% ;8ட+ ம23+ அ9NேகஷQ சா9.ேவc

ெதா*9_க`, க.டண+ ெசvYதாத PT.E 
நக"க` எQபW உலகa^த உ-ைம.

இ^த அaD9]Q lல+ ைம@ேராசா9.
ெசா"வW எQன? PT.E D- 7 ம23+
D- 8 நக"க?டQ, D- 10 அ9ேட.
ெச0P.டாv+, அWx+ PT.E நக" எனேவ
கTத9பE+. ைம@ேராசா9. z3வனYதா", அW
PT.E நக" என அax3Yத9ப.E க.டண+
ெசvYத அaD9_ வழ)க9பE+. க.டண+
ெசvYதD"ைல எQறா", Pைர கT9பாக மா2
ற9பE+. Microsoft Security Essentials ேபாQற
ெதா*9_க?@* அ9ேட. Uைட@காW.

இQw+ ;ல மாத)கN", D-ேடா8 10,
190 நாEகN", 111 ெமாL கN" ெவN யாக
உ`ளW. D-ேடா8 7 ம23+ D-ேடா8
8.1 உ`ளவcக`, இலவசமா0 இதைன9
ெப23@ ெகா`ளலா+.

நா+ ெச0Pகைள, தகவ"கைள9 பUc^W
ெகா`?+ேபாW, ந+ உணcxகைளA ;aய

பட)களாக@ கா.ட எேமா. :காQ அ"லW
8ைமr எQற ;aய பட)க` இைணயYP"
zைறய Uைட@UQறன. �ெமF" ேபாQற
�Q அ�ச" தள)க`, உட ன: ெச0P தர9 
பயQபE+ ேப8_@ ேபாQற தள)க`, பலவ
ைகயான உணcxக?@கான உணcA;9 பட)
கைள@ ெகா-E`ளன. அ-ைமF" “நாQ 
*-டாக உணcUேறQ (“feeling fat”)” எQற
பட+ பலtQ ெவ39 ]2* ஆளாUயW. இW
ச23 அPக எைடp`ள நபcகைள@ ேகr ெச0-
வதாகx+, அதனா", அவcக` சா9]E+ பழ@
கYP" ேதைவய2ற, உட" நல+ ெகE@*+
மா2ற)க` ஏ2பEவதாகx+ பலc உணc^
தனc. ஏெதQ8 நகt" உ`ள ஒைஹேயா ப"
கைல@ கழகYP" ப:@*+ ேகதtQ (24) எQற 
மாணD, ேப8_@ தளYPட+ இ^த உணcx9
படYைத அதQ தளYPrT^W }@க ஒT ைகெய

gYW இய@கYைதY ெதாட)Uனாc. 16 ஆFர+
ேபT@* ேம" இP" ைகெய gYP.டனc.
இதைன அa^த ேப8_@ உட ன:யாக அதைன
}@UD.டW.

ேப,>? @?Aய உணEFGH படI
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ைஹப2
ேவc. டா*ெம-.கN" ேகா.:Q }ளYைத@
கண@UEைகFv+, ெசா2கைள அEYத வt@*
மட@U@ ெகா-E ெச"ைகFv+, ைஹபQ
அ"லW ேடk இT^தா" ;ல ேவைளகN"
]tYWDEUறW. நா+, ஒT வt இW ேபால ]t@
க9பEவதைன DT+_வP"ைல. ஏெனQறா",
;ல ெதாைலேப; எ-க` இW ேபாQற ேடk
கைள@ ெகா-E அைமYPT9ேபா+. இைவ
]t@க9ப.டா" அைவ சtயாக அைமயாW.
எனேவ ]t@க X:யாத ைஹபQக` இ^த
இடYP" அைம@க9பட ேவ-E+.

இத2* அ^த ைஹபQ அ"லW ேடk
அைம@ைகF" க-.ேரா" ம23+ �9. 
{கைள ஒT ேசர அgYP@ ெகா-E அைம@க 
ேவ-E+. ]t@க X:யாத ைஹபQகைள
ேவ3 ஒT வைகFv+ அைம@கலா+. 
1. இQெஸc. ெமw ெசQ3 ;+ப" எQ aT9

பைதY ேதc^ெதE@கx+. இW இQெஸc.
;+ப" டயலா@ பா@ைஸ@ ெகாE@*+.

2. இ^த ;aய D-ேடாD" 8ெபஷ" 
ேகர@டc8 ேட9]" UN@ ெச0Pடx+.

3. இதQ ]Q நாQ ]ேர@U) ைஹபQ ேகர@-
டைர ைஹைல. ெச0Pடx+.

4. ]Qனc இQெஸc. எQபP" UN@ ெச0P
டx+.

5. அEYW ேகQச" எQபP" UN@ ெச0வதQ
lல+ டயலா@ பா@ைஸ lடx+.

3!4கமாக6 7ல 89:;க<
ேவc. டா* ெம-.:"  உடன:யாக
8ெப"r) ேசாதைன ேம2ெகா`ள எ97
அgYதx+.

ைஹபQ பயQபEYPய ெசா2க` ]tயாம"
இT@கேவ-E+எQறா"ைஹபQைட9ெச0P
EைகF" க-.ேரா" +�9. {கைள அgYP@
ெகா`?)க`. *a9].ட இர-E ெசா2க`
வt ஓர)கN" ]tயாம" அைமய ேவ-E+
எQறா" க-.ேரா"+�9.+8ேப8 பயQப
EYW)க`. PைரF" ெதtp+ Xத" வா@U
யYPQ ெதாட@கY P2*A ெச"ல Alt + Ctrl + Page
Up அgYP9 பாT)க`. அேத ேபா" PைரF"
ெதtp+ ப@கYPQ {�9பா கY P2*A ெச"ல 
alt + Ctrl + Page Down அgYதx+.

ேவ?" @ெபB ெச4க?
ேவc. _ேராUரா+, ஆ)Uல எgYW9 ]ைழ
கைளY PTYWவத2*, �கY PறைமயாகA
ெசய"பE+ 8ெப" ெச@கc ஒQைற@ ெகா--
E`ளW. �க நQறாகேவ அWx+ ெசய"
பEUறW. ஆனா", நா+ ;ல ெசா2கைளA
�T@U அ@ேரா&+ (acronym) என9பE+
�T@*A ெசா2கைளY தTைகF" அவ2ைறp+ 
]ைழ என@ கா. EUறW. ேவc. இவ2ைற@

கண@U" ெகா`ளாம", 8ெப" ெச@ ெச0W 
]ைழகைள@ கா.ட ேவ-E+ என })க`
DT+]னா", {�@கா¡+ ெசய" Xைறகைள
அைமYPட ேவ-E+.
1. Word Options டயலா@ பா@ைஸY Pற@கx+.

ேவc. 2007" ஆ¢8 ப.டைன UN@ 
ெச0W, �-E+ Word Options எQபP"
UN@ ெச0W Pற@கx+. ேவc. 2010", 
t9ப&", File ேட9]ைனY ேதc^ெதEYW,
அP" Options எQபP" UN@ ெச0Pடx+.

2. இ9ேபாW Uைட@*+ டயலா@ பா@�", 
இடW _ற+ உ`ள Proofing எQபP" UN@ 
ெச0Pடx+.

3. இ)* Ignore Words in UPPERCASE எQw+
ெச@ பா@�" ஒT :@ அைட யாள+ ஏ2ப
EYதx+.

4. ]Qனc ஓேக UN@ ெச0W ெவN ேயறx+.
இP" எQன ]ரAைன எQறா", �T@*A

ெசா" இ"லாம", ஏேதw+ க.Eைர அ"
லW பாரா தைல9]ைன })க` ெபtய எgY
WகN" அைம@*+ேபாW, அவ2ைறp+
8ெப" ெச@கc க-E ெகா`ளாம" D.-
EDE+. })க` தாQ அதைன9 பாcYW@
ெகா`ள ேவ-E+. அ"லW ேமேல ெகாE@
க9ப.E`ள அைம9]ைன }@U ெசய"பட
ேவ-E+.
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எ4ெஸB COMBIN பா?Hலா
எ@ெஸ" ெதா*9]" COMBIN எQ3 ஒT
ப)சQ உ`ளW. இதைன9 பலc பயQபEYP
FT@க மா.டாcக`. ஏQ, இW எத2* எQேற
பலT@*Y ெதtயாம" இT@கலா+. ெதtய 
ேவ-E+ எQற அவ;யX+ இ"லாம"
இT^PT@கலா+. ேதைவ ஏ2பE+ ேபாW
நா+ இதைனY ேத: அa^W ெகா`ேவா+. 
இதைன இ)* காணலா+.

இ^த ப)சQ, ஒT ெச. எ-க` அ"
லW எgYW@க` அ"லW இர-ைடp+
கல^தவ2ைற@ ெகா-E எYதைன வைக
யாக இைண@கலா+ எQபதைன உடேன 
கா.E+. எEYW@ கா.டாக 26 எgY W@க` 
ஆ)UலYP" உ`ளன. 10 எ-க` உ`ளன.
(0 Xத" 9 வைர) இவ2ைற9 பயQபEYP
நாQ* ேகர@டcக` உ`ள இைண9_க`
எYதைன உTவா@க X:p+? நா+ ேப9பc
ேபனா எEYW9 ேபா.டா" இQ3 ம.-
Eம"ல ஒT வாரYP2* ேம" ஆகலா+.
எ@ெஸ" க- ;�.E+ ேநரYP" ெசா"r
DE+. அத2* இ^த ப)சQ உதxUறW.

இ^த ப)சQ ெசய"பட பாcXலா பாcம.
{�@க-டவா3 அைமUறW =COMBIN
(universe, sets). இP" universe எQபW _Pதாக
அைம@க9பEவத2கான ேட.டா. இ)ேக
26 எgYW@க?+ பYW எ-க?மா*+. sets
எQபW ஒ�ெவாT இண9]v+ எYதைன
ேகர@டc இT@க ேவ-E+ எQபதைன@ *a@
UறW. எனேவ நா+ ேமேல ெசாQன ேட.டா
D2* பாcXலா {�@க-டவா3 அைமUறW :
= =COMBIN(26+10,4)எYதைன இைண9_ இP"
உTவா*+ எQ3 அaய பலc ஆcவமாக இT9
¢cக` இ"ைலயா? 58,905 இைண9_ ேகர@
டcகைள உTவா@கலா+.

ஒேர ேட"டா – பல ெசBக<
எ@ெஸ" ஒc@ _@U" ேட.டா அைம@
ைகF", ஒேர ேட.டாDைன பல ெச"கN"
அைம@க ேவ-:யPT@*+. இத2* ேட.
டாDைன@ கா9] ெச0W, ெச"கN" ெசQ3 
ேப8. ெச0 PE+ பல Xைன ேவைலF"

இற)க ேவ-டா+. எ^த ெச"கN" கா9]
ெச0Pட ேவ-Eேமா, அவ2ைறY ேதc^
ெதE)க`. இைவ வt ைசயாக இ"ைல
எQறா", க-.ேரா" {ைய அgYP@
ெகா-E ேதc^ெதE)க`. ]Qனc ேட.டா-
Dைன ஒT ெச"r" ைட9 ெச0 PE)க`.
]Q க-.ேரா" {ைய அgYP@ ெகா-E 
எQடc த.E)க`. })க` ேதc^ெத EYத
ெச"கN" எ"லா+ ேட.டா கா9] ெச0ய
ப9ப.:T@*+.

எ4ெஸB எPQ 2 அளT
ம2ற அ9NேகஷQ சா9.ேவc ேபாலேவ,
எ@ெஸ" ெதா*9]v+ எgYPQ அளx
பா0-. எQேற *a9]ட9பEUறW.
ஒT பா0-. எQபW ஏறYதாழ ஓc அ)
*லYP" 72" ஒT ப)*. ஒT ெச" அ"
லW ெச"r" உ`ள தகவ" ஒQaQ 
எgYPQ அளDைன மா2ற ேவ-:யP
T9]Q நா+ q" பாtைன9 பயQபEYW
Uேறா+. ெட@8. ச+ப^த மான q"க?@*
இடW ப@க+ (பா-. qrQ வலW ப@க+) 
பா0-. அளDQ ¢"E க.ட+ உ`ளW. 
இ^த ¢":Q வலW ப@க+
உ`ள {� ேநா@Uய அ+_@ *aF" UN@ 
ெச0தா" எgYPQ பா0-. அளxக` பல-
வ2ைற@ காணலா+. ெட@8.ைடY ேதc^
ெதEYWD.E இ^த ைசைஸ மா2aனா"
எgYW@கNQ அளx மாa இT9பதைன@
காணலா+.

ஆனா" ஒQைற zைனD" ெகா`ள 
ேவ-E+. UN@ ெச0தா" {� ேநா@U 
Dtp+ அளxகN" ம.Eேம எgYPQ
அளைவ மா2ற X:p+ எQப த"ல. அளx
க.டYP" ெசQ3 எgYPQ அளைவ {
ேபாcE வLயாக ைட9 ெச0W அைம@க 
X:p+. எ@ெஸ" ெதா*9]ைன9 ெபா3Y-
தவைர 1 Xத" 409 _`N வைர இதைன
அைம@க X:p+.

(இW உ)க` ]t-டtQ Pறைன9
ெபா3YதW) Xg எ- அளD" ம. E�Qa
பாP அளDv+ இ^த எgYPQ அளைவ 
அைம@கலா+.

எ?ெஸ6
2H,...
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யாஹூ ெமF" தளYP" அ@கx-. ைவYP
T@U¦cகளா! இ&ேம" உ)

க?@கான பா8ேவcைட })க`
zைனD" ெகா`ளY ேதைவ
F"ைல.தளYைத9பயQபEYதY
ெதாட)*+ ஒ�ெவாT Xைறp+
அ^த தளேம உ)க?@கான பா8
ேவcைட அw9_+. })க`
zைனD" ைவYW தEமா3+
பழ@கேம உ)க?@*Y ேதைவ
F"ைல. யாஹூ அw9_+
பா8ேவc. ெட@8. ைபvடQ
உ)க` ேபாw@* அw9ப9
பE+. அ^த பா8ேவc. அ9
ேபாைதய பயQபா.:2* ம.
Eேம. அEYத Xைற அ�ச"
ப:@க X2பEைகF", அ^த
சமயYP2கான பா8ேவc. அேத
XைறF" வழ)க9பE+.

இ�வா3 ஒ�ெவாT ேவைள@*+
பா8ேவc. வா)Uட Xதr" ெச. ெச0Pட
ேவ-E+. இத2* Xதr", யாஹூ ெமF" 
அ@கx-. தளYP2*A ெச"லx+. அ)* 
ேம" வலW lைலF" உ`ள உ)க` ெபயc
�W+ ]Qனc உ)க` அ@கx-. �W+ UN@ 
ெச0Pடx+. On-demand passwords எQபதQ
{ழாக, Get started எQபP" UN@ ெச0Pடx+.
{ழாக ஒT D-ேடா கா.ட9பE+.

இ)* உ)க` ேபாQ எ-ைண இP" இட

ேவ-E+. உடQ இ^த ேசைவையA ேசாதைன
ெச0PE+ வைகF", ெச0P
ஒQ3 உ)க` ெதாைல
ேப;@* அw9ப9பE+.
அP" உ`ள Send SMS
எQபP" UN@ ெச0Pட
ேவ-E+. ]Qனc })க`
பா8ேவcடாக9 பயQபEYத
ஒT *a�E+ அW சாc^த
ெச0P ெட@8.டாகx+
அw9ப9பE+. on-demand
passwords ேசைவ உ)க
?@*Y ெதாட)UD.டW
எQற ெச0Pp+ Uைட@*+.
இP" ஒQைற zைனD"
ெகா`ள ேவ-E+.

ஒ�ெவாTXைற யாஹூ
ெமF" ெச"v+ேபாW+,

உ)க` �சc ேந+ ெகாEYதxடQ, உ)க`
ேபாw@*, பா8ேவc. ஒQைற, யாஹூ சcவc
அw9_+.

இ^த ேசைவ உ)க?@*9 ]:@கD"ைல
அ"லW ேதைவ இ"ைல எQறா", Account
security ப*P@*A ெசQ3, On-demand எQப
த2* அTU" உ`ள 8D.ைச off zைல@*@
ெகா-E ெச"ல ேவ-E+. அதQ ]Qனc, 
�-E+ XQ_ ேபால, })க` ெச. ெச0த
X^ைதய பா8ேவcைட zைனD" ெகா-E 
இய@கலா+.

பா,ேவEைட நா< தUAேற<
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^PயாD" இைணயYைத9 பயQப
EYP த)க` கTYWகைள9 பP^W வT+

30 ேகா: ம@க?@*, உAச }P மQற+ ெவ2
aையY த^W`ளW. தகவ" ெதாL" M.பA 
ச.ட+ 2000Q 66 ஏ ]tைவ, �த^PரY
P2*+, ஜனநாயகYP2*+ எPரானW எQ3
�a }@Up`ளW. எ^த@ க.E9பாE+ இQa,
த)க?@*Y ேதாQaயைத9 பPx ெச0PE+
Mouthshut.com ேபாQற தள)க`, இ& ‘‘}P
மQற நடவ:@ைக எE@க9பE+” எQ3 ;aய
z3வன)க` அA�3YWவPrT^W DEதைல
ெப23`ளன எQ3 இ^Pய இைணய+ ம23+ 
ெமாைப" அைம9]Q  (Internet & Mobile
Association of India(IAMAI)) அைம9]Q தைலவc
�ேபா ரா0 ெதtDYW`ளாc. இ^த அைம9]" 
�*`, ேப8_@, .D.டc, அேமஸாQ 
ேபாQற 135 z3வன)க` உ39]னcகளா0
உ`ளன.

‘‘ந+ அர;ய" அைம9_A ச.ட+, ஒ�ெவாT
வT+ த)க?@கான ந+]@ைகைய@ ெகா`
வத2*+, ;^P9பத2*+, எ-ண)கைள
ெவN9பEYWவத2*+ Xg �த^Pர+ அNY
W`ளW. ஆனா", ]tx 66 ஏ Xgைமயாக
இW *aYW ெதNDQa உ`ளW” என இ^த
©c9]ைன வழ)*+ேபாW }Pயரசc நாtமQ
�ap`ளாc.

இ^த ©c9]Q lல+ இைணயYP" கTY

WகைளY ெதtD@க Xg �த^Pர+ வழ)
க9பEUறW. அ�வா3 கTYWகைளY ெதt
D9ேபாT@காக இய)*+ z3வன)க?@*+
�த^Pர+ Uைட@UறW. இதனா", இQw+
_Pய வLகN", இ^Pய இைணய+ மா2ற)-
கைள9 ெப3+. இ^ Pய இைணய9 ]tD" 
ேமv+ lலதன Xத�E ேம2ெகா`ள9பE+ 
எQ3 ரா0 ெதtDYW`ளாc. இைணய+ _Pய
பtமாணYைத9 ெப3+. இைண யYPQ Xg9 
பயw+ இ^ PயாDQ வளcA;@*9 பயQபEY
தx+ இ^த ©c9_ வL வ*@UறW.

இQ.ய இைணயH
பயனா ளEக ;?Z
ெவ`[

இ
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^ P யாD" இைணய தள+ lல+ வcY-
த கY Pைன ெவ2 a க ர மாக ேம2ெ கா-E 

வT+ 9N9 காc. ம23+ �^Yரா (Flipkart & 
Myntra) z3 வ ன)க`, ெசQற வார+ த)க` 
ெமாைப" இைணய தள)கைள l: D.E, 
அத2*9 பP லாக, ெமாைப" ேபா&" பயQ-
ப EYத ‘‘ஆ98” என அைழ@க9பE+ த& 
அ9 N ேகஷQ _ேரா U ரா �ைன டx-ேலா. 
ெச0 PடY தQ வா:@ைக யா ளcகைள@ ேக.E@ 
ெகா- E`ளன.

ெமாைப" வL இைணய இைண9_+ பயQ-
பாE+ _ய" ேவகYP" ெபTU வT வதா", 
இ^த X: Dைன, இT z3 வ ன)க?+ எEY-
W`ளன. வT+ 2019 ஆ+ ஆ-:" 65.1 
ேகா: 8மாc. ேபாQ பய னா ளcக` இT9-
பாcக` எQ3 எPcபாc@க9ப E U றW. வT+ 
நாQ* ஆ- E கN", த2ே பாW இT9ப வc-
கைள@ கா. :v+ 13 ப)* அP க மான எ--
~@ைகF" பய னா ளcக` இT9பாcக`. 
இவcக` த)க` இைணய தளYP" எN தாக 
இைணய, ‘‘ஆ98” என9பE+ அ9 N ேகஷQ 
வL வர.E+ என இ^ z 3 வ ன)க` X:x 
ெச0 W`ளன. அதனா", பயQபாE எN தாக 
இT9ப WடQ, வா:@ைக யா ளcக`, த)க ? ட-
ேனேய அைனYW வcYத கY P ைனp+ ேம2-
ெகா`ள ஒT ெதாட@க+ ஏ2பE+ எQ3+ கT W-
UQறனc.  வா:@ைக யா ளcக ?@*A ;ற9பான 
XைறF" ேசைவ ெச0 Pட, இWேவ *ைற^த 
ேநர+ எE@*+. வா:@ைக யா ளcக ?@*+ 
இWேவ ;ற^த, எNய வL யாக இT@*+.  

ேமv+ த2ே பாW 90% இைணய இைண9_+, 
80% வcYத கX+ த2ே பாW ெமாைப" வL யா-
கYதாQ நைட ெப23 வT வ தாக அa D@க9-
ப. E`ளW.  IAMAI ம23+ IMRB International 
ஆUய அைம9 _ கNQ க~9_ ப:, இ^ P-
யாD" இைணய வcYதக+ 33% அளD" 

ெதாடc^W உயc^W வT U றW. இW 2015 ஆ+ 
ஆ-:Q இ3 PF" ª. ஒT ல.ச+ ேகா:ையY 
தா-E+. 

இ�வா3 ெமாைப" ஆ9 வL வcYத கY-
Pைன ேம2ெ கா`ள எEY P T@*+ நட வ-
:@ைக இ^ Pய அளD" ம. E ம"லாம", உலக 
அள Dv+ வர ேவ2க9பE+ என இ9 ] tD" 
ஆ0x ேம2ெ கா- : T9ப வcக` அa DY-
W`ளனc. இT9 ]w+, இ^ Pய வா:@ைக யா-
ளcக`, ெமாைப" ேபா&" அ9 N ேக ஷQக` 
வL யாக ம.E+ வcYதக+ ேம2ெ கா`வாc-
களா எQபW Dவா தY P2 * t யேத. இ9ே பாW, 
ெமாைப" வL வcYதக+ ேம2ெ கா`ப வc-
கN", 71% ேபc ]ர xசc வL யா கx+, 29% 
ேபc அ9 N ேக ஷQக` வL யா கx+ ெபாT.-
கைள வா) * UQறனc. இவcக`   இைணய 
தள வcYதக z3 வ ன)கNQ க.டா யY P2காக 
மா3 வாcகளா? அ"லW ேவ3 வcYதக தள)-
க ?@*A ெச"வாcகளா எQப த2கான பPைல 
இ&ேம" தாQ க-ட aய ேவ-E+.

இத ைனp+ தா-:, 9N9 காc. தQ 
ெட8@டா9]" ெசய"பE+ இைண ய த ளY P-
ைனp+ l:, ெமாைப" ஆ9 வL ம. Eேம 
வcYத கYைதY ெதாட ரலா+ எQ3+ ஓc உ3 P9-
ப EYத9ப டாத தகவ" �3 U றW. 9N9காc. 
வச+ த2ே பாW 55 ல.ச+ வா:@ைக யா ளcக` 
உ`ளனc. இவcக`, எ^த தய@கX+ இQa, 
9N9காc. ெசா"வைத@ ேக.E மாறலா+ 
எQற எPcபாc9_+, இைணய வcYதகA ச^-
ைதF" உல x U றW. 

ஆனா", இW சt யான X:வா என எ--
¡ ைகF", ’ஆ+’ என9 பP" அN@க இய-
ல D"ைல. ெமாைபr" ெசய"பE+ ஆ9 
வL ம. Eேம வcYதக+ எQறா", வா:@ைக-
யா ளcக`, அேமஸாQ டா. இQ ேபாQற 
ெட8@டா9 வcYதக இைணய தள)க ?@*A 

ெமாைப6 இைணய தளaைத b2, 
 ஆH,” வ5 இய?கI”

இ
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ெசQ 3 D E வாcக`. உலக அளD", இய)*+ 
இைணய வcYதக தள)க ளான Amazon, Ebay, 
Target, Costco, Alibaba, Walmart, Etsy, Shop, 

Overstock, BestBuy ஆU ய வ2ைற எEYW@ 
ெகா-டா", அைவ ெமாைப" ஆ98, 
ெமாைப" ெவ9ைச., ெட8@டா9 ெவ9ைச. 
என lQைற pேம ைவY W`ளைத@ காணலா+. 
இைவ அைனY Wேம, உலக அளD" ெமாைப" 
பயQபாE �க அP க மாக உ`ள அெம t@காD" 
இய) * பைவ ஆ*+. இ^ P யா xடQ ஒ9 ]-
E ைகF", அ)*  �க அP க மான ெமாைப" 
வL பய னா ளcக` இய)U வT UQறனc. இT9-
]w+, இ^த z3 வ ன)க` ெமாைப" ம23+ 
ெட8@டா9 வL தள)கைள lட D"ைல. 
ெமாைப" ஆ9 வL யாக Uைட@*+ வcYதக+, 
ம2ற வL கN" Uைட@*+ வcYத கYைத@ 
கா. :v+ அP க மா கேவ இT^தாv+, ம2ற 
வL கைள இைவ lட D"ைல. 

எனேவ, 9N9 காc. ம23+ �^Yரா 
z3 வ ன)கNQ ”ஆ98” வL Xய2; 
ெவ2a ெப3மா எQப தைன9 ெபா3Y P T^W 
பாc@கலா+.

வT+ ஏ9ர" 10 Xத", இ^ P யாD" சா+ச) 
z3 வ னYPQ _Pய கால@� எ86 ம23+ 

எ86 எ.| 8மாc. ேபாQக` D2ப ைன@* 
வT UQறன. இவ2aQ Dைல அ-ைமF" 
அa D@க9ப.டW. ெதாட@க zைலF" 
ª.49,900 எனx+, உயc zைலF" ª. 70,900 
எனx+ உ`ளW.

இ^த இT ேபாQகNQ ;ற9ப+ச)கைள@ 
காணலா+. இர- :v+, HD super AMOLED 
:8 ]ேள ெகா-ட  5.1 அ) *ல Pைர, 577 
ppi ]@ெஸ" ெநT@கY WடQ தர9ப. E -̀
ளW.  கா.; ெதND" ம2ற ேபாQக ?@*A 
சவா" DE+ அளD" இW உ`ளW. இவ2aQ 
9ராசசc 64 ]. ஆ@ேடா ேகாc வைகையA 
ேசc^தW. ரா+ ெமமt 3 �.]. DD4 RAM ஆ*+. 
இர-E ேபாQக?+ 32, 64 ம23+ 128 �.]. 
ெகா`ள ளD" Uைட@ UQறன.  �கA ;ற^த 
அv � &ய ]ேர+ ெகா-E இைவ வ: வ ைம@-

க9ப. E`ள தாக சா+ச) ெபTைம9 ப.E@ 
ெகா- E`ளW.

ஆ-.ரா0. 5 ஆ9ப ேர.:) ;8ட+, 
2.5�, 3� ம23+ 4� ெந.ெவாc@ இய@க+, 
]Q _ ற மாக 16 எ+.]. ேகமரா, XQ _ ற-
மாக 5 எ+.]. ேகமரா, அ@ � ல ேரா �.டc, 
ைகரா8ேகா9, ஆc.�.]. ைல., 9ரா@ �-
�.: ம23+ பாேரா �.டc, Dர" ெசQசாc, 
இதயY W:9 _@கான ெசQசாc ஆU யைவ 
ேமv+ ;ல ;ற9_ �Eத" வச P க ளா*+.

எ86 ேபா&" 2550 mAh ேப.ட tp+, எ86 
எ.| ேபா&" 2,600 mAh ேப.ட tp+ உ`ளன. 

Dைலைய9 ெபா3Yத வைர, சா+ச) 
இW வைர அa X க9ப EY Pய ேபாQகN", 
இைவேய அPக ப.ச Dைலைய@ ெகா- E`-
ளன. சா+ச) ர; கcக` இதைன9 ெபாT.ப EY-
தாம" வா) * வாcக` எQ3 சா+ச) எPcபாc@-
U றW.

சாIசd ேகல?e எ,6 ேபா<கO (ைல அ[ (H>
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ெசQற ஆ-E அa X க மான ேகQவா8 ஜூ8 
ேபாைன அEYW, இ^த ஆ-:" இQ-
ெனாT மாட" ேபாைன ைம@ே ராேம@8 அa-
X க9ப EY P p`ளW. இதQ ெபயc Canvas 
Juice 2 AQ5001.  இP" 5 அ) *ல எA.:. :8-
]ேள Pைர 1280 x 720 ]@ெஸ" :8 ] ேள-
pடQ உ`ளW. இதQ *வா. ேகாc 9ராசசc 
1.3 Uகா ெஹc.8 ேவகYP" இய) * U றW. 
ஆ-.ரா0. லாrபா9 ஆ9ப ேர.:) ;8ட+ 
தர9ப. E`ளW. எ".இ.:. 9ளாk ெகா-ட 
8 எ+.]. PறQ ெகா-ட, ஆ.ேடா ேபாக8 
ேகமரா ]Q _ றX+, 2 எ+.]. PறQ ெகா-ட 
ேகமரா XQ _ றX+ இய) * U றW. 

இதQ ரா+ ெமமt 2 �.]. 8ேடாேர| 
ெமமt 8 �.]. இதைன ைம@ேரா எ8.
:. காc. ெகா-E 32 �.]. வைர அP க9ப-

EYதலா+.  இP" இர-E ;+கைள இய@-
கலா+. பPx ெச0 PE+ வசP ெகா-ட எ9.
எ+. ேர:ேயா ம23+ 3.5 �� ஆ:ேயா ஜா@ 
தர9ப. E`ளW. ெந.ெவாc@ இைண9 ]2* 
3�, ைவ ], _?qY 4.0 ம23+ �.].எ8. 
ெதாL" M.ப+ இய) * UQறன. இதQ ேப.-
டt 3,000 mAh PறQ ெகா-டW. ெதாடc^W 
9 ம~ ேநர+ ேப�+ PறைனY தT U றW. ஒT-
Xைற சாc| ெச0தா", 18 நா.க ?@* �Q 
ச@P த) * U றW. 

இ^த மாட" 8மாc. ேபாQ ;"வc வ--
ணYP" Uைட@ U றW. இதQ அPக ப.ச 
Dைல ª. 8,999.

இைணய வcYதக தள)க Nv+, ெமாைப" 
ேபாQ D2பைன ைமய)க Nv+ இதைன 
வா)கலா+.

ேசா& z3 வன+, இ^ P யாD", அதQ 
எ@8 ¢ tயா வt ைசF" Xperia E4 dual 

8மாc. ேபாைன D2ப ைன@* அa X க9ப-
EY P p`ளW. இW *aYW, ெமாைப" உலக@ 
கTYத ர)* நைட ெப 3 வ த2* XQேப, அa-
D9_ ெவN யா னW zைன D T@கலா+. இP" 
இர-E ;+கைள இய@கலா+. இர-:Q 
இய@கY P2*+ அைனYW வச P க ைளp+ த&Y-
த& அைட யா ள)க ?டQ ெச. ெச0 P டலா+. 
இதQ 5 அ) *ல Pைர, 960 x 540 ]@ெஸ"க-
?டQ,  qHD IPS :8 ]ேள ெகா- E`ளW.    

1.3 Uகா ெஹc.8 ேவகYP" இய)*+ 
*வா. ேகாc MediaTek SoC 9ராசசc தர9ப.-
E`ளW. எ".இ.:. 9ளாk ெகா-ட, 5 ெமகா 
]@ெஸ" PறQ ெகா-ட ேகமரா ]Q _ ற-
மா கx+, 2 ெமகா ]@ெஸ" PறQ ெகா-ட 

ேகமரா XQ _ ற மா கx+ இய) * U றW. 2300 
mAh PறQ ெகா-ட ேப.டt, 2 நா.க` 
ெதாடc^W �Qச@ Pைய ேத@UY தT U றW.

இதQ ரா+ ெமமt 1 �.]. 8ேடாேர| 
ெமமt 8 �.]. இதைன ைம@ேரா எ8.:. காc. 
ெகா-E அP க9ப EYதலா+. இதQ ஆ9ப-
ேர.:) ;8ட+ ஆ-.ரா0. 4.4.4 U.ேக.. 
எ9.எ+. ேர:ேயா ம23+ 3.5 �� ஆ:ேயா 
ஜா@ தர9ப. E`ளன.  இதQ பt மாண+ 137 x 
74.6 x 10.5 ��; எைட 144 Uரா+. ெந.ெவாc@ 
இைண9 ]2* 3�, _?qY, ைவ ], �.].எ8. 
ஆU யைவ இய) * UQறன. இ^த ேசா& எ@8 ¢-
tயா இ4  மாட" 8மாc. ேபாQ கT9_ ம23+ 
ெவ`ைள வ-ண)கN" Uைட@ U றW. இதQ 
அPக ப.ச Dைல ª.12,490 எQறாv+, கைட-
கN" ª.12,190@*@ Uைட@ U றW. 

ேசாfயா 
எ?, g hயா இ4 
இQ . யா(6 அ[ PகI

ைம?ே ராேம?, ேக<வா, ஜு, 2
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“ெசய " கைள& ச(ெடன ,ட-./ வ1க2” 3க 
அ5 ைம யான க( 8ைர. க/; <(ட= பய?ப 8@A/ 
அைன வ5/ இCத- க( 8 ைரEF Gவ H-க;ப(-
J 5-./ KL M ைல கைள& சC O@ O 5;பா=க2. 
எ?ைன; ேபா?ற பல 5-., இதனாF ஏUப8/ 
அ&ச@ைத@ V=@A, சமா W-./ வ1 கைள 3க ந?-
றாக Gள- Y Z2ளA இCத- க( 8ைர. எ[ O ய வ-
5-. ந? \Z/ பாரா( 8 க]/.

ேபரா. ேக._.ேகா�லா, M�2�".

ெமாைபF ேபா^F _]`@ மUa/ b.c.எd. 
.\@த ேவa பா( Jைன அ\ யா ம ேலேய சா/சe 
ஆg(ராh( ேபாைன; பய?ப 8@O வCத நா?, 
உeக2 க( 8 ைரைய; பJ@த c?ன=, ,[ ைம-
யாக அ\CA ெகாgட எgண/ ஏUப(டA. ந?\.

எ`. அக மf பா7சா, பழ�.

கடCத 14 ஆg 8 க ளாக நா? த3L எ[த; பய?-
ப 8@O வ5 வA ,ரm அnச லா./. ெதாட=CA 
க/; <(டHF ஏUப8/ மாUறeக ]-ேகUப, த? 
ெதா.; cைன ேம/ப 8@ A வ ேதா8, அதைன இல-
வ ச மா கo/ த5/ இத? தயா H;பாள= பாரா( 8 தF-
க ]- . H யவ=. உeக2 க( 8ைர அத ைன@தா? 
ெசh A2ளA. உeக ]-./ அவ 5-./ ந?\.

த.கா_ �சா லா7_, ெச.ைன.

இ?;ரா ெர( கO=க2 pல/ அைன@A சாத னe-
க ைளZ/ ஒேர ேநர@OF சா=r ெசh O8/ வசO 
வCதாF, அA ஒ5 ெபHய _ர( s யாக இ5-./. 
ந/ , ைடய பல s-கFக2 V5/. GைரGF அCத 
ெதா1F t(ப/ வர ேவg8/.

எ.. ���ண., ஆதனK ேகா7ைட.

ேபd _-YF தக வFகைள நா/ G5/_/ நப 5-. 
ம(8/ அu;பo/, G5/பாத நப 5-.@ த8-கo/ 
ஒ5 வசO உ2ளA எ?பA இ;ே பாA உeக2 க(-
8ைர pல/ தா? ெதHய வCதA. இvவாa பல Gஷ-

யeகைள, xeக2 _OA _Oதாh@ தCA வ5 வA, 
எeக ]-. 3க; பய u2ளதாh உ2ளA. Oeக2 
Yழைம ேதாa/ நாeக2 க/; <(ட= மல= பJ@A, 
எeக ]-.2 இA ேபா?ற வ1 கைள; பH மா\- 
ெகா2 Yேறா/. எeகW? மனeக ̂ Cத ந?\.’

ஆ". ராம �2 S ர ம jய., 4fKே கா7ைட.

8;ைர( .\@த எ? ேக2 G-., ெதW வாக 
Gள-க/ அW@த ைம-. ந?\. இA ேபால எe-
களாF  யாH ட,/ சCேத க@ைத Mவ=@O ெசh Oட 
,J ய GFைல. எனேவ ேக2G பOF ப-கeகைள 
அO க H- . மாa ேக(8- ெகா2 Yேற?.

எ.. ராMகா �மா", M�2�".

ெமாைபF ேபா? சா=r இ?;ரா ெர( pல/ ஒேர 
ேநர@OF பல சாத னeக ]-. ஏUப 8@த ,JZ/ 
எ?றாF, அைத Gட; ெபHய _ர(s ெமாைபF 
ேபா? சH@ O ர@OF ேவa எAo/ இ5-காA. 
இ;ே பாA சா=r ெசhவA எ?பA பல .ழ;பe-
கW? உ5 வாக உ2ளA. ஒvெ வா? a-./ ஒ5 
சா=ஜ=, ;ள- என அைன@A/ .ழ;ப மாக அFலவா 
இ5- Y றA.

ஏ.S. ம� த நா யகV, பh �7P.

“ஆg(ராh( dமா=( ேபா? பய?பா 8க2”  எ?ற 
க( 8 ைரைய அ&ெச 8@A, நக ெல 8@A ெதHCத வ=க-
]-. வழeY வ5 Yேற?. ேபா? வாe . வA ெபH-
தFல. அO {2ள அைன@A வச O க ைளZ/, அத? 
அைம;ைபZ/ ெதHCA பய?ப 8@ A வ Aதா? ,--
Yய/. க/; <(ட= .\@A பல |Fக2 வCதா{/, 
ேபா?க2 .\@A |Fக2 வ5 வA இFைல. உe-
கW? க( 8 ைரக2 இCத இட@ைத Mர; _ Y?றன. 
எeகைள; ேபா?ற வ=க ]-.; ெப5/ உத Gயாh 
இ5- Y?றன. 3-க ந?\. இA ேபால அJ-கJ 
பய u2ள க( 8 ைர கைள@ தரo/.

எ8. க�2ப சா�, _வ கா_.

ெபEசன6ெபEசன6
Xேர?Xேர?



30-3-201518

ேக2G: Ggேடாd 7 இய-க@OF, இ?ட=ெந( 
எ-d _ ேளார= 11 பய?ப 8@ A Yேற?. sல 3? 
அnசFக ]ட? GJேயா "e- Yைட-ைகEF, 
அதைன இய-க ,J ய GFைல. ஆனாF, �.2 
.ேரா/ டogேலா( ெசhA, அத? pல/ 
"e-YF YW- ெசhதாF, இயe . Y றA. 
இ?ட=ெந( எ-d _ ேளா ரHF எ?ன 3d ஆY Z2-
ளA? எ?a ெதH ய GFைல. என-. �.2 .ேரா/ 
பய?ப 8@த G5;ப/ இFைல. இ?ட=ெந( 
எ-d _ ேளா ரHF இதைன இய-க ஏேதu/ 
வ1 உgடா?

_. மேக8வர., ெச.ைன.
பP": *ேரா+ ம23+ பயcபா@8 ேபால 

இ"லாம", இQடcெந. எ@8 _ ேளாரc ச23 
DY P யா ச மாக இய)*+. H:ேயா ைப"கைள 
இய@க, 9ளாk, ;"வc ைல. அ"லW *F@ 
ைட+ ேபாQற ஆ. ஆQ ெதா*9 _ கைள9 
பயQப EYதாம", எA.:.எ+.எ".5 ம23+ 
அேடா9 9ளாk பயQப EYW+. உ)க ?@* 
இதைன இய@ * வP" ]ரAைன இT^தா", இQ-
டcெந. எ@8 _ ேளாரc 11" உ`ள compatibility 
view எQபP" இய@கx+. இதைன9 ெபற 
வலW ேம" _ற+ உ`ள Uயc ஐகாைனY ேதc^-
ெத EYW, அP" Compatibility view எQப தைன@ 
Uைட@*+ {� Dt ெமwD" இய@கx+. 
இP" Uைட@*+ இைணய தள)க` ப. :-
யr", இ^த தளY Pைன இைண@கx+. இ^த 
ெசய"பா.:", InPrivate browsing ெசய"படா 
zைலF" இT@க ேவ-E+. அW இய@க9ப.-
: T^தா", உ)க ?@கான பா9 அ9 ேநா. : ]-
ேக ஷைன அW கா.ட D டாம" ெச0யலா+. 

ேக2G:.ேரா/ cர o சைர இ?ட=ெந( ெபற பய?-
ப 8@ A Yேற?. sல தளeகைள; பா=-ைகEF, 

ஜாவா இ?dடாF ெசh O 8 மாa ேக( Y றA. 
ேநUa YH-ெக( பா=-க ஓ= இைணய தள/ ெசF-
{/ே பாA இA ேபால ேக(டA. ைவரd வ5/ எ?-
பதாF, நா? ஜாவா பய?ப 8@த GFைல. ஆனாF, 
எ? அைறEF தeY உ2ள எ? ேதா1E? ேல; 
டா;cF, அேத இைணய தள/, .ேரா/ cர o ச H-
ேலேய கா(ட;ப(டA. அவ= ஜாவா இ?dடாF 
ெசhய GFைல என- �\னா=. இA எதனாF ஏUப-
8 Y றA? எ? க/; <(டHF எ?ன .ைற பா8?

ஆ". _வ ர�ச�, ெச.ைன.
பP": *ைற பாE ஒQ3+ இT@க வா09-

]"ைல. உ)க ? ைடய க+9 �.ட T@*+, 
உ)க` ேதாL p ைட ய த2*+ ஒT ேவ3 பாE 
இT@கலா+. அவtQ க+9 �.டt" பா9 
அ9 ]ளா@கc எQw+ ஆ. ஆQ _ேரா Uரா+ 
அைம@க9ப. : T@கலா+. })க` ஏேதw+ 
தளY Pைன9 பாc@க Xய2 ;@ைகF", ஜாவா 
அ"லW 9ளாk 9ேளயc ேதைவ; உடேன 
இQ8டா" ெச0 U றாயா? எQ3 ேக.E 
ெச0P@ க.ட+ வT U ற த"லவா? இWதாQ 
பா9 அ9 எQபW. இதைனY தEY W D.டா", 
தள+ இய)*+ வா09_ உ-E. �*` ேதட" 
தள+ ெசQ3, Pop up blocker add on for chrome 
எQ3 ேத:, அ^த தள+ ெச"லx+. அ^த 
ஆ. ஆQ _ேரா Uரா+ இQ8டா" ெச0ய9-
பE+. இதQ ]Qனc, எ^த பா9 அ9 ெச0 Pp+ 
Uைட@காW. })க` தாரா ள மாக, தள)கைள 
எ^தY தைடp+ இQa9 பாcைவ F டலா+. 

ேக2G: 4 b ;ளd என ஒ5 இ?ட=ெந( அைல வ-
Hைச உ2ளதா? ெமாைபF பய?பா(JF, இAதா? 
தUே பா ைத-. அO ேவக/ ெகாgடதா? 4bைய- 
கா( J{/ இA எCத அளGF அO க மா னA?

P.ஆ". _வ சL Mர., ேகாைவ.

ேகO(- – ப.6 –டாKட".ெப. சLMர ேபா8 –
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பP": ந"ல ேக`D. })க` *a9 ]E+ 4� 

9ள8 எQபW, ;ல நாE கN" 4� அைல வ t ைச-
Fைன அைழ@*+ ெபயc ஆ*+. இQடcெந. 
ேவக+ ;ல ஆ- Eக` வைர 3� ம23+ 
4� என ம. Eேம இT^W வ^தW. ஆனா", 
இ 9 ே  ப ா W 4G+, 4GX, 
XLTE, LTE-A ம 2 3 +  
V o L T E எQ -

ெ ற " ல ா + 
அைழ@க9ப E U றW. இY-

தைன ெபயcக` இT^தா",  அைவ எவ2ைற@ 
*a@ UQறன என zைனD" ெகா`வW ச23 
;ரம+ தாQ.

4�+ ம23+ LTE-A எQப Wx+ ஒேர அைல வ-
t ைசைய@ *a@ UQறன. இதைன 3GPP எQற 
வ" vநc *g உT வா@ U யW. இW �.எ8.எ+. 
பயQபா.:" த2ே பா ைதய உAச zைல ஆ*+.

எ^த நா.:" 4� பயQப EYத9ப E U றW 
எQபைத9 ெபா3YW அதQ ெபயc அைம U-
றW. ெதQ ெகாt யா Dv+, அெம t@கா Dv+ 
இW LTE A என அைழ@க9ப E U றW. அதா வW 
LTE- அ.வாQ8E. LTE எQபதQ Dt வா@க+ 
Long Term Evolution எQப தா*+. 4� வயcெல8 
]ரா.ேப-. அைல வ t ைச Fைன இW *a@-
U றW. இWேவ, ;)க9bc, ]ராQ8, கYதாc 
ம23+ ெநதcலா^W நாE கN" 4G+ என அைழ@-
க9ப E U றW. இ^த ெதாL" M.ப+ த2ே பாW,  
31 நாE கN" பயQப EYத9ப E U றW. ஆனா", 
இத2கான சாத ன)க` *ைற வான எ- ~@-
ைக F ேலேய உ`ளதா", இைணய இைண9_ 
ம23+ ெமாைப" இைண9_ இ^த அளD" 
ெப2ற வcக` எ- ~@ைகp+ *ைறேவ. 

ஆ8 P ேர r யாD" Optus’ “4G Plus“, என ஒT 
அைல வ tைச அைழ@க9ப E U றW. இWx+ 
4G LTE ெந.ெ வாc@ U ைனேய *a@ U றW. 
இ^ P யாD" இத2கான சாத ன)க` உ`ளன. 
ஆனா", அைல வ tைச இைண9_ வழ)க9-
ப E வைத உ3P ெச0 Pட X: ய D"ைல. 
 அ ெம t@காD" இய)*+ இர-E ெமாைப" 
சcH8 z3 வ ன)க ளான AT&T ம23+ Verizon 
இ9ே பா WதாQ இதைனA ேசாதைன XைறF" 
வழ)U வT UQறன. LTE-A அைல வ t ைச Fைன 
ச9ேபாc. ெச0 PE+ ெமாைப" ேபாQக ளாகY 
த2ச மய+ Huawei Honor 6, Samsung Galaxy Note 
4, Galaxy Alpha, ம23+  Galaxy S5 4G+ (இதைன 
Galaxy S5 Plus எனx+ அைழ@ UQறனc) ஆU-
யைவ உ`ளன.

ேக2G: ெதாைலCA ேபான ஆg(ராh( ேபாைன, 
இைணய/ pல/ கg 8 c J-கலா/ எ?a �a-
Y?றன=. அ;பJ ஒ5 வசO உ2ளதா? அதUகான 
வ1 கைள- �றo/.

எ8. P. �bய Sரபா, �� f நக".
பP": ஆ+, அத2கான வL உ`ளW. 

ெதாைல^W ேபானா" ம. E ம"ல; H.:" 
எ)கா வW மற^W ைவY P T^தாv+, அதைன@ 
க-ட a^ W D டலா+. எ^த@ க+9 �.ட T@*+ 
ெசQ3, �*` lல+ androiddevicemanager 
எQ3 ேதடx+. Uைட@*+ ேதட" Dைட-
கN", Xதr" உ`ளைத@ UN@ ெச0W 
ெச"லx+. உடQ உ)க ? ைடய �*` அ@-
கx-. lல+ லா@ இQ ெச0 Pட அ^த 
தள+ ெச0P தT+.  })க` ஒQ 3@* ேம2-
ப.ட ஆ-.ரா0. சாதன+ ைவY P T^தா", 
ெதாைல^W ேபான ஆ-.ரா0. ேபாைனY 
ேதc^ெத E@கx+.   })க` அ^த ேபாைன9 
பயQப EYP �*` ]ர x சைர9 பயQப EYP 
இைணயY ெதாடc ]ைன ேம2ெ கா- :-
T^தா", ேபாQ *aYத தக வ"க` �*` ]ர x-
ச tட+ இT@*+. அ^த *a9 ].ட ேபாைன, 
இ^த தளேம ேத:@ க-ட a^W, அW எ) *`-
ளW எQ3 �*` ேம9]" கா.E+. இடW 
ப@கYP", ேபா&Q மாட" ெபயc, அதைன 
ஒr@கA ெச0 Pட ம23+ ேட.டா அLY Pட 
ப.டQக` Uைட@*+. ேபாைன ]றc பயQப-
EYதா த ப: லா@ ெச0 P டx+ X:p+.  உ)க` 

ேபா&Q ெபயைர மா2ற ேவ-E+ என 
zைனYதா", இP" உ`ள ெபQ;" அைட யா-
ளYP" UN@ ெச0W, _Pய ெபயைர ைட9 
ெச0 P டலா+.

})க` H.:" ெதாைலY P T^தா", உடேன 
ேபாைன ஒr@கA ெச0 Pட Ring எQற ப.டைன 
அgYதலா+. உடQ ேபா&" t) ேடாQ பYW 
z� ட)க ?@*Y ெதாடc^W ஒr@*+. ேவ3 
எ)ேகw+ ெதாைல^ P T^தாv+, அதைன 
ஒr@கA ெச0W, ம2ற வtQ கவ னYைத@ கவ-
ரலா+.  })க` ெதாைல^த ேபாQ ெதாைல -̂
த தா கேவ இT@க.E+ எQ3 X:x ெச0W, 
அP" உ`ள தக வ"கைள அL@க ேவ-E+ 
என zைனYதா", அத2கான ப.ட&" UN@ 
ெச0 P டலா+.

இ)* ெகாE@க9ப. E`ள படY Pைன9 
பாcYதா", உ)க ?@* இW _t ய வT+. நாQ 
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த2ச மய+ அெம t@க நகc ஒQa" உ`ளதா", 
ேபாQ உ`ள H.:Q இட+ W" r ய மாக 
�*` ேம9]" கா.ட9ப E U றW. அTேக 
உ`ள க.டYP", ேபா&Q மாட" எ-, 
இ3 P யாக அதQ lல+ இைணய+ ெசQற நா` 
கா.ட9ப E U றW. t) ெகாE9ப த2*+, ேட.-
டா Dைன அL9ப த2 * மான ப.டQக` தர9-
ப. E`ள ைதp+ காணலா+.  இ^த வச Pைய9 
ெபT+பாv+, H.:" ேபாைன மற^W ைவY-
W D.E, ]Q இட+ ெதt யாம" ேதE ப வcக` 
தாQ பயQப EY W UQறனc. ஆனா", ம2ற வச-
P க ைளp+ பயQப EYதலா+.

ேக2G: எ? u ைடய டogேலா( (downloads) 
ேபாFடHF உ2ள, டogேலா( ெசhய;ப(ட 
ைபFகைள அ1@ A G ட லாமா? ஏென?றாF, 
அைவ கg(ேராF ேபன "{/ இ5- Y?றன. 
இவUைற x- . வதாF, இைவ Yைட-காமF ேபாh-
G 8ேமா எ?ற சCேத க@OF அைன@ைதZ/ ைவ@-
A2ேள?. Gள-க/ தரo/.

P. ேக. கhண Sரா., 4f#ேசb.
பP": })க` க-.ேரா" ேபன" எQ3 எத2-

காக இ)* ெசா" U ¦cக`? எQன ெசா"ல வT-
U ¦cக` எQ3+ _t ய D"ைல. })க` 8டாc. 
ெமwைவ இ)* *a9 ] E U ¦cக` எQ3 
zைன@ UேறQ. })க` டx-ேலா.8 ேபா"-
டt" இT^W, ஒT ைபைலY Pற^ P T^தா", 
அைவ அ-ைம@ காலYP" Pற@க9ப.ட 
ைப"க` ப. : யr", அ^த ைபைல@ கா.E+.

டx-ேலா.8 ேபா"டt" எYத ைகய 
ைப"கைள@ *a9 ] E U ¦cக` எQபைத9 
ெபா3YW, அவ2ைற })க` ைவYW@ ெகா`ள 
ேவ- Eமா எQப தைன X:x ெச0 P டலா+. 
ஏேதw+, ஒT அ9 N ேக ஷ w@கான எ@ � U �-
ட]` ைப" எQறா", அ^த அ9 N ேக ஷைன 
இQ8டா" ெச0த ]Qனc, அ^த ைபைல }@-
U D டலா+. ேவ3 ஏேதw+ டா*ெம-., 
எ@ெஸ" ைப", ேபா.ேடா, பா.E ைப" 
எQறா", அதைன இத2ெகன உT வா@-
க9ப.ட த& ேபா"டcக ?@* மா2-
a D.E, இதைன அLY W D டலா+. 
அ"லW ைபைலY ேதc^ெத EYW, க. 
ேதc^ெத EYW, *a9 ].ட ேபா"-
டt" ேப8. ெச0தா", தானா-
கேவ, இ^த ைப" அL@க9பE+.

ேக2G: பவ=ேபe- எ?a பல Gள/-
ப ரeகWF பJ- Yேற?. அதைன- 
ெகாg8 3?சார வசO Yைட-காத 
அFலA நா/ G5/_/ இடeகWF சா=r 
ெசhA ெகா2ளலா/ எ?a/ பJ@ A2ேள?. 
இA எதUகாக? ெமாைபF ேபா?க-
]-. ம( 8மா? அFலA ேல;டா; 
க/; <(ட 5-./ சா=r ெசh O ட-

லாமா? Gள-க மாக- �றo/. நFல பவ= ேபe- 
ஒ?a ெசாF {eக.

P.�.ெசh7, 4�".
பP": பவcேப)@ (power bank) எQபW, 

சாc| ெச0ய@ �:ய ேப.ட tக` அட) Uய 
ஒT சாதன+. இதைன சாc| ெச0W ெகா-E, 
]Qனc, இதைன9 பயQப EYP, ெமாைப" 
ேபாQக ைளp+ அW ேபால *ைற^த �Q ச@-
PF" இய)*+ சாத ன)க ைளp+ சாc| ெச0W 
ெகா`ளலா+. இP" ெபT+பாv+ rY Pய+ 
அயQ சாc| ேப.ட t கேள பயQப EYத9ப E-
UQறன. இைவ தாQ ெமாைப" ேபாQக Nv+ 
உ ` ள ன . இதQ ச@ Pைய mAh எQற 

அலU" ெசா"-
UQ ற ன c . 
m i l l i a m p e r e 
hour என இைத DtYW@ 
�றலா+. ஒT ஆ+ ]யc ஹவt" 
ஆF ரYP" ஒT ப)*. ஒT ேப.டt எ^த அள-
D2* �Q ச@ Pைய ேத@U ைவ@*+ எQ-
ப தைன இW Dள@ * U றW. ஒT சாத னYP" 
உ`ள ேப.டt �-E சாc| ெச0 PE+ வைர 
எ�வ ளx ேநர+ ெசய"பE+ எQப த ைனp+ 
இW *a@ U றW. எனேவ அPக mAh எ&", 

அPக ேநர+ அW �Q ச@ Pைய வழ)*+ 
வைகF" சாc| ெச0W ெகா-E, 

]Qனc வழ)*+ எQ3 ெபாT`.  
அ-ைமF" 9N9 காc. வcYதக 
இைணய தளYP", Microsoft DC-
21 எQற ஒT பவcேப)@ *aYW9 

ப:YேதQ. 6000mAh PறQ ெகா-டW. 
Dைல ª.3,499. அெம t@காD", 
அ-ைமF" ஒQ 9ள8 z3 வ-
னYPQ 10000 mAh PறQ ெகா-ட 

பவc ேப)@ D2ப ைன@* உ`-
ளW எQ3+, இW இ^ P யாD" 
DைரD" D2ப ைன@* அa X க-
மா*+ எனx+ தகவ" UைடYதW. 
அெம t@காD" இW 15 டாலc. 

ஏறYதாழ ª.950.   இW ேபால ச -̂
ைதF" zைறய இT@ UQறன. உ)க-

?@*Y ேதைவ யான அளD" ந"-
ல தாகY ேதc^ெத EYW வா)U@ 
ெகா`ளலா+. 
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