
ஆக"# 17, ௨௦௧௫ இத+ட. இைண23

வ!"# கண#'கைள*
+,-. ைவர0

1'2 ேம5ெ கா8ட 1'2 ேம5ெகா8ட
அ+ ர; மா5ற!க2அ+ர; மா5ற!க2

தைலைம? பத ABC தைலைம? பதABC
தDழF GHதF IJைசதDழF GHதF IJைச

A8ேடா0 10C ;A; இய!க கPடணமா?



17-8-20152

+னமலF – க.?SPடF மலF, 39, ஒ6#" ேரா<, இராய2 ேப#ைட, ெச.ைன -– 600 014
computermalar@dinamalar.in

வாசகFகேள.... க.?SPடF VாCக2
க!"#$ட& ெதாட&பான -ா. ‘/0’1க2 3456

மல9. ெவ;<ட 2 >ர@கைள அD"பE!.
-ா.க2 மGH! ‘/0’1க2 ௨௦௧5 >"ரவ9 

மாத5@G3 MN ெவ;யாP<Q1க1Rடா6. -ா.க2 
மGH! ‘/0’1கைள உQவா1Pயவ&, ெவ;<$டவ&,
Pைட13! இடVக2, Wைல ஆPயவGைற1 க$டாய! 
34">டேவ[\!.

W+ய XYவன. ஆCபெபP உ, வான\

A8ேடா0 10C ;A; இய!க கPடணமா?

வ!"# கண#'கைள* +,-. ைவர0

ப#க. 5

ப#க. 11

ப#க. 7

உ
I

ேள

ெட ! டா% க'%()ட*க+, எ./!
ைகைய! கா)34', ெமாைப9 ேபா,-

கேள த=க>!? அAக லாப' ஈ)3D தE'
எ,F கண!H)ட, I?J KFவன*, லாN 
ேபO, த, தைலைம% பத PQ9, ஆ.)ராT)
U டDைத VWைமயா கX' எ+ைமயாகX' 
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அம*DA`Jளா*. VAயெதாE KFவனமாக
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I?+, இடDA9 உEவா!H தா, ெபாF%
ேபeFJளா*.

ஆ.)ராT) U டDAைன உEவா!Hய
?fPe?D தைலேம ஏeF நடD Aய [\த*
]^ைச ம)iேம, I?+, எA*கால ேசைவ
சாதன=கள^ சNயாகD தர j3`' என j3ெவ
iDW, இ\த மாeற=கைள லாN ேபO ேமe-
ெகா.iJளா*இlஅAகலாப'தE'இmU,
ெட !டா% அ9ல, ெமாைப9 ேபா, தா, 

உVக2 ேக2W, ச^ேதக!, கQ56கைள
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எ,F உண*\த I?J KF வன* லாN ேபO 
இ\த j3ைவ^ சNயான தE ணDA9 எiDAE!
Hறா*.

இ\Aய ெபாnயாள*கJ, உல களாPய
ெதாo9 p)ப KFவன=கைளD தைலைம
ஏeF நடDத j3`' எ,பW q.i' உFA%ப
iDத%ப)iJளW. ?n%பாக, [\த* ]^ைசQ,
KயமனDAeகாக, தrsநா)i ம!கJ ெபE'
மHs^U`' ெபEைம`' ெகா.iJளன*.
ஏென,றா9, [\த* ]^ைச த, ெதாட!க! க9
Pைய, ெச,ைனQ9 தா, ேமeெ கா.டா*.
ெதாைலேபU, கா*, ெதாைல!கா)U% ெப)3
என எWX' இ9லாத t)39 இE\ேத த, 
உய*Kைல% பJ+! க9Pைய j3DAE!
Hறா* [\த* ]^ைச. ],ன*, கர!u* இ\Aய 
ெதாo9 p)ப! கழகDA9, த, ெபாnQய9
ப)ட%ப3%ைப j3Dதா*. எல!)ராl! 
பாடDAeெகன தlேய ப)ட%ப3%V அைம
யாத அ\த! காலDA9, எல!)ராl!  p)ப' 
ெதN\W ெகாJவA9 rக ஆ*வ' கா) 3
யவ* [\த* ]^ைச என, அவN, ேபராUNய*
IFவா*. அ%ே பாேத எ9ைலகைளD தா.3
U\ADத ெபாnQய9 வ94நராக, [\த* ]^ைச
இE\WJளா*.

அெமN!காP,  டா,ேபா*) ப9க-
ைலQ9 ேமeப3%V (எ'.எ . ெபாnQய9)
ப3!க உதPD ெதாைக ெபeF ப3%பதe?
அெமN!கா ெச,றா*. அளவeற ேவகDWட,
I3ய இைணய இைண%Vட, க'%()ட*
பய,பா)i ேநர' Hைட!க, அவeைற [\த* 

]^ைச rக அEைமயாக% பய,ப iDA j,
ேனnனா*.

எ'.எ . ப)ட' ெபeற ],ன*, Wharton
School of Business எ,b' க9yNQ9 எ'.
].ஏ. ப)ட' ெபeறா*. அத, ], Uல KF
வன=க+9 (Applied Materials, மeF' McKinsey
& Company) ப/யாen, I?J KFவனDA9
2004 ஆ' ஆ.i, அத, WைணD தைல வராக
இைண\தா*.

ெதாo9 p)பD A)பj', ெதாo9
jைனXD Aறb' ெகா.டவராக, உல
ெக=?' உJள வ94ந*களா9 அnய%ப)
டவ* [\த* ]^ைச. அெமN!க பDAN!ைககJ
இவைர% பen! IFைகQ9, “அAக' ெவ+ 
உலH9 அnய%படாத ெதாo9 p)ப வ9-
4ந* [\த* ]^ைச. ெம,ைம யாக% ேப['
இவ*, லாN ேபO ெசய9பாiக+9 Wைணயாக
இய=Hயவ*. அவN, வலW கர' என அைன
வரா4' அைழ!க%ப)டவ*” எ,F ?n%]i
H,றன.

2008 ஆ' ஆ.i ெவ+யான ?ேரா' ]ர
Xச* மeF' ஆ%பேர)3= U டDAைன வ3
வைம%பA9 இவN, ப/ தlDW அnய%
ப)டW. ?ேரா' ]ர Xச* ெவ+யான ேபாW,
“எதe? இ%ேபாW இ,b' ஒE ]ரXச*?”
என அைனவE' ஆ^ச Nய%ப)டன*. ஆனா9,
இ,F ?ேரா' ]ரXச* தா,, ெபE'பாலா
னவ*களா9 பய,பiDத%பi' ]ரXசராக
இய=H வEHறW. இைண\W ெவ+யான,
இைணய அ3%ப ைடQ9 இய=?' ?ேரா'
ஆ%பேர)3= U ட' ெந)V! மeF' 
ெட !டா% க'%()ட*க+, இய!கDA9 
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Uற%பான இடDைத! ெகா.டW.
I?J Hய* , I?J �9 பா*, ேக)ஜ) ,

I?J ச*^, I?J ேபா)ேடா  மeF' I?J 
ந� என இவ* ப=? ெகா.i ெச'ைம%
பiDதாத, I?J ேசைவ எWX' இ9ைல
எ,F Iறலா'. 20139, I?J ?ேரா', 
ஆ.)ராT) மeF' I?J அ%+ேகஷ,
ஆHய ]NXகJ ஒE=Hைண!க%ப)டன.
அத, WைணD தைலவ* ெபாF%V ]^ைச!?
வழ=க%ப)டW.

இவ* �* AEDA அைமDத ஆ.)ராT) 
ஆ%பேர)3= U ட', உலH9 இய=?' 
 மா*) ேபா,க+9, 78% ேபா,க+9
பய,பiDத%ப)i வEHறW. I?J KFவ
னDA, சாதன=கைள பய,பiDத எ+ைம
யானதாக மாen அைமDW, அவeைற ம!கJ
மDAQ9 ]ரபல%பiDAயWதா,, [\த*
]^ைசQ, ெவenயா?'.

தeேபாW I?J KFவனDAைன^ �*A
EDA அைம!?' KகsP9, I?J KFவன%
]NP, தைலவராக உய*Dத%ப)iJளா*.
I?J KFவனDA9 ேச*\W 11 ஆ.iக
+ேலேய அத, தைலைம% ெபாF%]ைன
ஏeF சாதைன பைடDWJளா*. இவரா9
I?J இ,b' வள' ெபF' என அைன
வE' ந'VH,றன*. இதைன உFA%பiDW'
வைகQ9, [\த* ]^ைச ெபாF%ேபeற Xட,,
I?J KFவனDA, ப=? மA%V 7% அAகND
WJளW.

VAய க.i]3%VகJ, சாதன=க+, எ9
ைலகைள PNவா!H VAய ெபாE)கைள

வ3வைமDத9 ஆHயவeைற ைமயமாக!
ெகா.i [\த* ]^ைச ெசய9ப iவா* என 
லாN ேபO In`Jளா*. “ெதாo9 p)ப'
எ,பW அைனDW மlத*கைள`' சம%-
பiDW' ஒE கEPயாக% பய,பiD
த%பட ேவ.i'; உலெக=?' வாf'
அைனவE!?' அவ*க+, வாs!ைகைய
j,ேனen வசAகைளD தE' ஒE ந)V
சாதனமாக இE!க ேவ.i'. அதனா9
தா,, I?J, அைன வE!?' க'%()ட*
பய,பா)3ைன`', ஒEவE!ெகாEவ*
ெதாட*VெகாJவதeகான வசAகைள ஏeப
iDAD தE' வo க+9, அAக jத�i ெசTW,
த,ைன ஈiபiDA! ெகாJள ேவ.i'”
என [\த* ]^ைச IFவா*. 

I?J KFவனDA,  மா*) ேபா,
இய!க! க)டைம%]9, ஏeக னேவ [\த* 
]^ைசQ, ப=? அைனவE' I*\W ேநா!H 
பாரா)டDத!கதாT இE\தW. Kைல Q9லாம9 
இய=Hய ஆ.)ராT 2.3 U டDAைன,
Kைலயாக, அைனDW வசAக>' ெகா.ட
ஆ.)ராT) 4.0. ஆக உEவா!Hனா* ]^ைச.  
PைரP9, I?J ஆ.)ராT) பA%V 6 ஐ
ெவ+Qட உJளW.

I?J KFவன' உலH, rக^ Uற\த
ேதட9 சாதனDA, ]ர'மாவாக% ெபய*
ெபeF இய=H வEHறW. P3ேயா பட=
கைளD ேத!H ைவDW% பய,ப iDதD தEவA9
jத9 இடDைத! ெகா.iJளW. ெமாைப9
ேபா,க>!கான அ% +ேகஷ,கைள உEவா!
?வA9 அAர3யாT Vகs ெபeFJளW.

இ\த �,F ]N Xக>' இl, [\த* ]^ைச
தைலைமQ9 VAய இல!?கைள`' பNமா
ண=கைள`' உEவா!?' எ,F எA*பா*!-
கலா'.
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ஆக ) 10 அ,F, தா, VAய KFவன'
ஒ,ைறD ெதாட= ?வதாக I?J அnPDதW.
இ\த அnP%V, ெமாDத தகவ9 ெதாo9 p)ப
உலH, கவனDைதD AE%]யW. Alphabet எ,ற
ெபயN9, VAய KFவன' ஒ,ைற அைமDW,
அத, ]NXகளாக, I?J KFவனDA,
அைனDW ]NXக>' இய=?' என அnP!
க%ப)iJளW. I?J KFவன% ]NP, தைல
வராக, லாN ேபO இE\த இடDA9, [\த*
]^ைச இய=?வா*.

A jத9 Z வைர, ந' வாs!ைகQ,
அைனDW ]NXகைள`' உJளட!H வசA
கைளD தE' ப/கைள ேமeெகாJவதeகாக, 
இ\KFவனDAe? Alphabet என% ெபயN)3
E!கலா'. ேம4' இத, இைணய தளDA,
ெபயE' இWவைர எவE' jயeU!காததாT
உJளW. அத, ெபய* https://abc.xyz.

கா.டா!) ெல, தயாN!?' ஆTX 
KFவனமான Life Sciences மeF' மlத உQ*
Kைல �)3%]9 ஆTX ேமeெகா.i வE' 
Calico ஆHய KFவன% ]N XகJ, I?J KFவ
னDA, ]NXகளாக இl இய=காW. அைவ,
Alphabet KFவனDA, ]NXகளாக இய=?'.
Alphabet எ,பW ஆ=HலDA9 எfDWD
ெதா?Aைய! ?n!?' ெசா9லா?'. மlத
இனDA, ஆ^சNயDத!க க.i]3%V ெமாo
களா?'. அத, அ3%பைடQ9 தா,, I?J
த, ேதட9 சாதன! க)டைம%]ைன ஏeப
iDA`JளW. எனேவ, இ\த% ெபயN9 VAய
KFவனDைதD ெதாட=?வA9, தாb',

ெச*ேஜ ]N,b' rக மHs^U அைட வதாக,
லாN ேபO ெதNPDWJளா*. ஆ9பாெப)
KFவனDA, �s மeற KFவன% ]NXகJ
அைனDW' இய=?' எ,F', அைவ ஒ�-
ெவா,F' ஒE தைலவைர! ெகா. 3E!?'
எ,F' லாN ேபO அnPDWJளா*. இதனா9,
அைவ jf^ [த\ AரDWட, ஆTX மeF'
தயாN%V ப/ைய ேமeெகாJள j3`'
எனX' ?n%])iJளா*.

தா, ஆ>ைம ெகா. iJள ெதாo9 p)ப 
உலH, �ல', மlத இனDAe?' அத,
வாs!ைக!?' இ,b' பல ேசைவ கைளD
த\W, மlத வாs!ைகைய மHs^Uயான ஒ,
றாக ஆ9பெப) மாeF' என நா' எA*பா*!-
கலா'.

‘ஆ9பெப)’ KFவன' தைலைம KF வ
னமாக, லாN ேபO தைலைமQ9 இய=?'.
இத, ]NX KFவன=களாக, I?J 20149
ைகயக%பiDAய, ti க>!கான 3�)ட9
சாதன=கைள உEவா!?' KF வனமான

W+ய XYவன. ஆCபெபP உ,வான\
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ெந ) (Nest-~ Tony
Fadell (President),
jத�)i KFவன
மான I?J ேக]ட9
(David Lawee), ` )(%
(Susan Wojcicki), ச*^,
ெட!lக9 இ,%ரா
 )ர!ச*, Pள'ப
ர=கJ (Ads), ேம% ,
ஆ% மeF'
ஆ.)ராT) ]N
Xகைள உJளட!
Hய I?J ([\த*
]^ைச), அAேவக
இைணய இைண%V
?nDW ஆTX ேமe

ெகாJ>' ைபப* (Craig Barratt), ேசாதைன
jைற jயeUக+9 jத�i ?nDW ெசய9
பi' I?J ெவ,^ச* (Bill Marris), நகர=
கைள ேம'ப iDத உDAகைள ஆTX ெசTW
க.டn`' ைச)வா! ேல% (Dan Doctoroff),

I?J Hளா ேபா,ற jen4' VAய, கeப
ைன!ெக)டாத சாதன=கைள வ3வைம%பA9
ஈiபi' I?J எ! (Astro Teller) மeF'
மlதl, ஆ`ைள �)3%பA9 ஆTX ேமe
ெகா.i வE' க�ேகா (Arthur Levinson) ஆH
யைவ இய=?'. (அைட%V! ?nக>!?J
இ\த ]NXக+, தைலவ*கJ ெபய*கJ தர%
ப)iJளன). ` )(% KFவன% ]NPe?
தlேய தைலவ* இE\தா4', அW ]N!-
க%படாம9, [\த* ]^ைசQ, தைல ைமQ9
இய=?' I?J KFவனDA, ஒE ]Nவா
கேவ இய=?'. I?J ேராேபா3! KF
வன', ஆ9பெப) KFவனDA, ேநர3 க.
கா/%]9 இE!?'. இத, தைலவ* யாெரன 
இ,b' அnP!க%ப டP9ைல.

ஆ9பெப) ஓ* அ�டாவதாlயாக இ\த
எ)i% ]NXக>!?D தைலைம ஏeF
இய=?'. Pள'பர வ*Dதக' �ல' வE' 
அள%பNய வEமான', ேநராக ஆ9பெப) 
தைலைமைய அைட`'. தைலைம, இ\த ]N
Xக+, ேதைவ!ேகeப, KAைய ஒW!?'.

K?J ?fமDA, VAய KFவன% ெபய ரான
ஆ9பெப) எ,b' ெபய* ஏeகனேவ பல KF-
வன=க+, ெபயராக உJளW ெதNயவ\WJ
ளW. இேத Alphabet எ,ற ெபயN9 ஓ* இைணய
தள' ஒ,F' இய=H வEHறW.

த=கJ VAய KFவனDAe? Alphabet எ,ற
ெபயNைனD ேத*\ெதiDW �)3ய லாN
ேபO மeF' ெச*� ]N,, த=க>ைடய
I?J ேதi தளDA9 இ\த ெபய* ெகா.ட
KFவன' ஏேதb' இE!Hறதா எ,F ேத3
இE\தா9, பல KFவன=கJ இ\த% ெபயN9
இய=?வைத! க.3E!கலா'. ஒEேவைள
ெதN\ேத இ\த ெபயைரD ேத*\ெத iDதா*களா 
எ,பWX' ெதNயP9ைல.

ெஜ*மlQ9 இய=?' ].எ'.ட]J` கா*
KFவனDA,, Wைண KFவனDA, வ/க%
ெபயராக Alphabet உJளW. Alphabet.com
எ,ற இைணய தளDAைன`' அW இய!H
வEHறW.

த=கJ இைணய தள' rக^ Uற%பாக^ 
ெசய9ப)i வEHறW எ,F', இ\த இைணய
தள% ெபயNைன Peபைன ெசTAட% ேபாவ
A9ைல எ,F' அ\KFவன^ ெசயல* அnPD
WJளா. (இ\த இைணய தளDAைன அ க 
jயeUDத ேபாW, ெதாட*\W அW Hைட!கா
மேலேய இE\தW. அ\த அளPe? அதைன%
பல* Aற\W பா*!க jயeUDW வரலா' எ,F 

ெதNய வ\தW) அெமN!க ப=?^ ச\ைதQ9
ஒE KFவன' Alphabet Funds எ,ற ெபயN9
இய=H வEHறW. ஒE KFவன' ?n%])ட
ஒE ெபயNைன% பய,பiDWவதாேலேய,
அதைன மeறவ* யாE' பய,பiDத! IடாW
என ச)ட PAjைற இ9ைல. 

ஆனா9, ஒE ெபயைர இர.டா வதாக மe
ெறாE KF வன' பய,ப iDA, அதனா9, jத9
KFவனDA, வ*DதகDAe? இைட(F ஏeப)
டாேல, ெபய* கா%VNைம PAக+, �s அW
அDWqறலாக! கEத%பi'.

ஏeகனேவ Alphabet KFவன' abc.xyz எ,ற
ெபயN9 ஓ* இைணய தளDAைன! ெகா.iJ
ளW. இW ?nDW கவைல%பட ேவ.டா' 
என லாN ேபO த, வைல மைனQ9 ெதNPD
WJளா*.

ஆCபெபP XYவன? ெபயF த?Wமா?
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இ\Aய இைணய ெவ+Q9, 'Golroted' ேகா9
ேராெட) எ,b' ைவர பரP வEவதாக,
ைவர பரXத9 ?nDW க.கா /DW வE' 
அைம%VகJ ெதNPDWJளன. இைவ, தl
நப* r, அmச9கைள`', அவ*க+, வ=H!
கண!? ?nDத தகவ9கைள`' இல!?
ைவDW AEiவதாகX' அnP!க%ப)iJ
ளW.

இW ஒE )ேராஜ, வைக ைவர  ஆ?'. 
த, Kைலைய மைறDW! ெகா.i, ந9ல Vேரா-
Hரா' ேபால, ந' க'%()டE!?J வ\W நாச
ேவைலையD ¡.i' வைகயான ைவர 
இW என! க.டnய%ப)iJளW. Golroted
எ,ற வைகQ9, ந'ைம உளX பா*!?' Vேரா
Hரா'க>' பரP வEH,றன. இைவ, ந'ைம
ஈ*!?' வைகQலான r, அmச9களாகD
தர%பiH,றன. ],ன*, ஏேதb' ஒE �=!,
ெபாWவாக, ¢% ெசTய%ப)ட ைபலாகD தர%-
ப)i, அA9 H+! ெசTAiைகQ9, ைவர 
pைழHறW. இ\த தகவைல Computer Emergency 
Response Team of India (CERT-In) எ,ற அைம%V
ெதNPDWJளW. இ\த அைம%V, இ\Aய
இைணய ெவ+Q9, இ�வாF பரX' ைவர 
VேராHரா'கJ, மா9ேவ* ைப9கைள! க.கா
/DW, பயனாள*கைள எ^சN!?' ப/ைய
ேமeெகா.i வEHறW.

ெவenகரமாக, க'%()ட* ஒ,F!?J
pைழ\தXட,, க'% ()டN9 உJள தlநப*
அைடயாள' கா)i' தகவ9கைள (Personal
Identifiable Information - PII) இல!? ைவDW
AEiHறW. க'%()டN, ெபய*, இய=?'
இடDA, ேநர', ேதA, இைணய இைண%]9 
அத, jகவN, இ, டா9 ெசTய%ப)iJள
பாWகா%V தE' சா%)ேவ* Vேரா Hரா'கJ
ஆHய தகவ9க >ட,, தl%ப)ட அ\தர=க
தகவ9கைள`' AE iHறW. ?n%பாக, இ\த
ைவர , வ=H கண! ?கJ சா*\த தகவ9
கைள அைட யாள' க.i ெகா.i AEi' 
வைகQ9 வ3வைம!க%ப)iJளW. எனேவ,
வ=Hக+, இைணய தள=கJ, இைணயDA9
KA பNமாeறD Ae? வo தE' இைணய 

வ!"# கண#'கைள* +,-. ைவர0
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தள=கJ, r, அmச9 கண!?கJ, ச�க 
வைலD தள=கJ ஆHயவeைறD தlேய அைட
யாள' க.i, த, நாச ேவைலைய ேமeெகாJ
>'ப3 VேராHரா' ெசTய%ப)iJளW.

AEட%ப)ட தகவ9கJ, வ3 க)ட%ப)i, 
ேதைவயான தகவ9கJ ம)i', அதeெகன
இைண!க%ப)ட File Transfer Protocol ச*வE!?
இைண%பாக அb%ப%பiHறW. ],ன*, ந'
KAையD த, வச' ெகா.i ெச9HறW. இ\த
ைவர இE வைக ேதாeறDைத! ெகா.iJள-
தாகX', இதைன! க.ட n\த அைம%V அn
PDWJளW.

க'%()டN9 நா' பா ேவ*) ேபா,ற
வeைற அைம!ைகQ9, நா' இய!?' �கைள
அைடயாள' க.i ெகா.i, ேசr!?'
Aற, இ\த ைவர VேராHராre?D தர%ப)
iJளW.

இA�E\W த%]!க, Computer Emergency
Response Team of India (CERT-In) அைம%V த\A
E!?' Uல வoகைள இ=? பா*!கலா'.

க'%()ட*க+, அ)rl )ேர)ட*
அ!கX.)3ைன அiDதவ* பய,பiDW'
வைகQ9 தர ேவ.டா'. j, ], அn யாத
நப*கJ, KFவன=கJ மeF' அைம%Vக+�
E\W, இைண%VகJ மeF' �=! இைண\W 
உ=கைள அைட`' r, அmச9கைளD
Aற!க ேவ.டா'. �=! qW H+! ெசT
Aட ேவ.டா'. VேராHரா'கைள தரPற!க'
ெசTW இ, டா9 ெசTAட ேவ.டா'.
பய*வா9 VேராHராrைன இய!H ைவ!கX'.

ஆ.)3 ைவர மeF' ஆ.)3
மா9ேவ* VேராHரா'கைள, க'%()ட*க+9
இ, டா9 ெசTW ைவDத9 ஓ* அDAயாவ
UயD ேதைவயா?'. இதைன அ�வ%ேபாW
அ%ேட) ெசTW ைவ!க ேவ.i'.

ச�க வைலD தள=க+9 �=கJ இட'
ெபeFJள ?f!க+டrE\W வE' இைண%
Vகைளேயா, இைணய தள=க>!கான �=!
கைளேயா H+! ெசTAட ேவ.டா'. ?n%
])ட ஒE ?fP�E\W அ3!க3 இW ேபால
அb%ப%பiHறW எ,றா9, அ\த ?fP�
E\W PலHPடX'.

 !ேடா% 10'கான

*+,ன- தயா-
ேதைவய$ற ைப'கைள க*+,-ட/0123
456த', ெசய0கைள5 க*+,-ட/0123
;<ைமயாக அக$ற' ஆAய ெசய'பா Bக
D56, EAFனH ெசய0 பரவலாக+ பயKப
BLத+ப-B வ1Aற3.

ைம5ேராசா+- OPவனLQK, RSேடாT
10 ஆ+பேர-WX ETட* அY;கமானைதL
ெதாடH23, EAFனH ேம*பBLத+ப-B, 
ZQய ETடLQK ேதைவ கD5ேக$ப ெசய'
பBமாP வWவைம5க+ப-B[ள3. இ2த
பQ+]K எS EAFனH R5.08 (CCleaner
v5.08).

RSேடாT 10 ETடL3டK தர+பB*
ZQய எ-a ]ரbச/K ெசய'பாBகD5
ேக$ப, ZQய EA FனH தயா /5க+ப-B[ள3 
என இதைனL தயா/L3 வழX6* ]/பாH* 
OPவன* அYRL3[ள3.

ேமd* இ3 6YLத தக வ'கைள+ ெபற 
http://www.mail.piriform.com/click.html?x=a62
e&lc=Qp&mc=u&s=QHgz&u=Y&y=wt& எKற
;கவ/e' உ[ள இைணய தளLQைன+
பாH5கb*.

ேப%3' ெமச7ச-
89 ேகா: தர ற'க=

2ேபTZ5 ெமசiசH ெசய0ைய, ’j6[
]ேள’ Tேடா/0123 kP ேகாW56* ேமலா
னவHக[ தரRற5க* ெசl3[ளனH. ேபTZ5
ெமசiசைர+ ]/L3, ெமாைப' ேபாm5-
ெகனL தnேய உ1வா5A, பல/K எQH+-
]$6 இைடேய அY ;க+பBLQய3. ஆனா',
இKP உலெகX6* இதைன+ பயKப BLQ+
பயK ெபPபவHக[ பலH.

ேபTZ5 ெமசiசH oல* ெட5T-
ெமேசa, ேபா-ேடா, RWேயா அm+பலா*. 
pqேயா ம$P* வாlT அைழ+Zகைள ேம$
ெகா[ளலா*. அSைமe', ேபTZ5 ெமசiச-
156[ளாக+ பயKபBLத Eல அ+rேகஷK
கைளL த2த3.

ஆ+]rK அ+rேகஷK Tேடா/',
ெமசiசH அ+rேகஷm* அQக* தரRற5க*
ெசlQB* அ+rேகஷKகr' ஒKறாக இட*
ெப$P[ள3.
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இர.i வா!Hய=க>!Hைடேய இர.i
 ேப இைடெவ+ அைம%பW எ%ே பாW'
வழ!கமா?'. இதைன ேவ*) VேராHராr9
எ%ப3 ெச) ெசTவW என% பா*!கலா'.

த)ட^[ இய\Aர=கJ ம)iேம இE\த
காலDA9, த)ட^[ ெசTவதைன^ ெசா9�! 
ெகாiDத பQeU Kைலய=க+9, jeF% 
VJ+ ைவDW வா!Hய' ஒ,ைற j3!
ைகQ9, இர.i எfDW இைடெவ+ P)i 
அiDத வா!HயDAைனD ெதாட=க^ ெசா9
வா*கJ. (இ\த நா)க+9 இைளஞ*கJ அW 
ேபா,ற வைரjைறகைள% ],பeFHறா*களா
எ,F ெதNயP9ைல.) A)ட ஆTX அn!ைக
கைள த)ட^[ ெசTைகQ9 இதைன! க)டாய
மாக% ],பeற^ ெசா9வா*கJ. சN, இதைனD
தானாக அைம`'ப3 எ%ப3 ேவ*) Vேரா H
ராr9 அைம%பW என% பா*!கலா'. ேவ*)
தானாக இதைன அைமDW! ெகாJவA9ைல;
நா' தா, அைம!க ேவ.i'.
1. Tools ெமbP�E\W Options ]NPைனD

ேத*\ெதi!கX'. ேவ*) Options டயலா!
பா!ைஸ! கா)i'.

2. இ\த பா!¢9, Spelling & Grammar ேட%
]ைனD ேத*\ெதi!கX'.

3. இl Settings ப)டl9 H+! ெசTAடX'.
ேவ*) Grammar Settings டயலா! பா!ைஸ!
கா)i'.

4. இ=? Spaces Required Between Sentences
எ,ற �sPN ப)3யைலD Aற!கX'.
இ=? எDதைன  ேப ேவ.i' எ,பதe
கான அளXகJ 1, 2 என! Hைட!?'.

5. எDதைன  ேப எனD ேத*\ெதiDத
],ன*, ஓேக H+! Grammar Settings டயலா!
பா!ைஸ �டX'. அத, ],ன*, ஆ%ஷ,
டயலா! பா!ைஸ`' அேத ேபா9 �டX'.
இl, இல!கண தவFகைள^ ேசாதைன

ெசTைகQ9, வா!Hய=க>!? இைடQ9,
இர.i இைடெவ+ இ9லாம9 அைம`'
இட=க+9, அ\த ]ைழைய^ [)3! கா)i'. 
இA9 ைர) H+! ெசTW, தானாக ]ைழைய^
சN ெசTAட ஆ%ஷ, ெகாiDதா9, இர.i
 ேப தர%பi'.

ேதைவய?ற ேகாHகைளJ த -'க

ேவ*) ெதா?%]9 தாமாகேவ இய=?' 
பா*ம) ச'ப\தமான பல ெசய9பாiகJ உJ
ளன. இA9 நா' அ3!க3 ச\ A%பW பi!ைக! 
ேகாi அைமவW தா,. அதாவW ைஹப, 
அ9லW அ3!ேகாi அ9லW Unய வைளX
ேகாi அைம!?' jயeUQ9 ஈiப)டா9
உடேன ேவ*) அதைன அ\த அளPe கான
பi!ைக! ேகாடாக மாe nPi'. இW நம!?
வசA எ,றா4' இதைன �!?வW எ+த9ல.
ஏென,றா9 இW ேவ*) ஏeபiDAய பா*ட*
ைலனா?'.

தeேபாW பய,பiDத%பi' ேவ*) ெதா?%
Vக+9 இதe? ஒE வo தர%ப)iJளW. க*
சைர எ\த ேகா)3ைன அo!க ேவ.iேமா
அ\த ேகா)3, ெதாட!கDAe?! ெகா.i
ெச9லX'. ], Format ெமb ெச,F Borders
and Shading எ,ற ]NைவD ேத*\ெதiDW
அA9 உJள None ]Nைவ! H+! ெசTAடX'.
இ\த ]ர^ைன ெதாட*\W வராம9 இE!க
ேவ.i' எ,றா9 I//�. ெமbPe?^
ெச94=கJ. அA9 Auto Correct Options எ,ற
]NைவD ேத*\ெதi=கJ. ], அA9 எ,ற
AutoFormat As You Type ேட]e?^ ெச94=கJ.
Apply as you type எ,ற இடDைதD ேத3! க.i
]3`=கJ. அA9 Border Lines எ,ற இடDAe?
எAேர உJள 3! அைடயாளDைத எiDW P)i
அைனDAe?' ஓேக 3! ெசTW �i=கJ.

ேடDBK *ல ெசயKபாHகA
TAB: ஒE வNைசQ9 அiDத ெச9 4!?^ 

ெச9ல
SHIFT+TAB: ஒE வNைசQ9 j\ைதய ெச9

4!?^ ெச9ல
ALT+HOME: பi!ைக வNைசQ9 உJள

jத9 ெச94!?^ ெச9ல
ALT+END: பi!ைக வNைசQ9 உJள கைட

Uெச94!?^ ெச9ல
ALT+PAGE UP : ெந)i வNைசQ9 உJள

jத9 ெச9 ெச9ல
ALT+PAGE DOWN: ெந)i வNைசQ9 உJள

கைடU ெச94!?^ ெச9ல.
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ைபைல  M=3=ேபாN பா-'க
எ!ெஸ9 ஒ*! ¨) ஒ,ைற rக! கவனD
Wட, ரகUயமாகD தயாNDW! ெகா.3E!
H©*கJ. அ%ேபாW உ=கJ ந.ப* அEேக
வEHறா*. அவNடrE\W அதைன மைற!க
PE'VH©*கJ. எ,ன ெசTAடலா'? உடேன
P.ேடா ெமbPe?^ ெச9 4=கJ. அA9
ைஹ) (Hide) எ,F இE%பைத! H+! ெசTA
i=கJ. அ9லW ஆ9) + ட]J( + எ^ ஆHய
�,F �கைள அfD Aனா4' இ\த PைளX
ஏeபi'. �=கJ ஈiப)i! ெகா.3E!?'
ைப9 மைற!க%ப)iPi'. P.ேடா ெமb
ெச,F தeேபாW Aற\ AE!?' ைப9க+,
ப)3யைல% பா*Dதா4' அA9 இ\த ைப9
இE!காW.

சN. இ%ேபாW அ\த ைபைல q.i'
Aற\W ப/யாeற PE'VH©*களா? q.i'
P.ேடா ெமb ெச,F அ,ைஹ) (Unhide)
எ,பதைன! H+! ெசTயலா'. அ9லW 
ஆ9) + ட]J( + ` ஆHய �கைள அfD
தலா'. அ%ேபாW ஒE P.ேடா Aற!க%ப)i
அA9 மைறDW ைவ!க%ப)3E!?' ைப9கJ
அைனDW' கா)ட%பi'. �=கJ எ\த ைபைல 
மைறDW ைவDதA�E\W q)க PE'VH©*
கேளா அ\த ைப�, ெபய* qW H+! ெசTW
அதைனD Aற\W ப/யாeறலா'. 

இ%ேபாW ஒE ச\ேதக' உ=க>!?
வரலா'? மைற!க%ப)ட ைபைல q.i'
ெகா.i வராம9 எ!ெஸ9 VேராHராைம �3
P)டா9 எ,ன நட!?'? அ3%ப ைடQ9
பா*!ைகQ9 எ!ெஸ9 VேராHராைம �i'
ேபாW, அ%ேபாW நா' பய,ப iDA! ெகா.
3E!?' ைபைல பAயவா எ,F ேக)?'.
மeற ைப9கைள �i'ேபாW ேச� ெசTய 
அ9லW ேவ.டா' என KைனDதா9 அதe
ேகeறா*ேபா9 ெய / ேநா ெகாiDW ெவ+
ேயறலா'.

இ=ேக ேவFபாi எ,னெவ,றா9 �=கJ 
மைறDW ], q.i' Aற!காம9 P)ட
ைபைலD Aற!க ],ெனாEjைற க)டைள
ெகாiDதா9, ைப9 Aற\W உடேன மைற!க%

ப)iPi'. q.i' P.ேடா ெமb ெச,F
அ,ைஹ) ப)டைன அfDத ைப9 q.i' 
பய,பiDத! Hைட!?'. எனெவ அTேயா
ேபாTP)டேத! எ,ற கவைல ேவ.டா'.

 ஒ-'3' DP!Q
DP R ேதைவ எEறாK….

எ!ெஸ9 VேராHராr9 டயலா! பா!¢ைன%
பய,பiDWைகQ9, �=கJ டயலா! பா!¢9
கா.பதைன ெச) ெசTW அைம!கலா'. இA9 
ஒ,F, �=கJ பா*!?' எ!ெஸ9 ஒ*! V!H,
]NP( கா)UQைன டயலா! பா!¢, இட
W ப!க' கா)i'ப3 அைம!கலா'. Views
��ைன அiD WJள �s ேநா!Hய அ'V!
?nQ9 H+! ெசTW, Hைட!?' ப) 3ய�9
Preview எ,பதைனD ேத*\ெதi!கX'.

இ\த Open டயலா! பா! Aற!க%பi
ைகQ9, Uல ஒ*!V!?க>!? ]NP( என%
பi' j, ேதாeற! கா)U தர%ப டP9ைல
எ,பைத உண*\AE%*கJ. அைனDW
ஒ*!V!?க>!?' ]NP( கா)U இE!க
ேவ.i' என j3X ெசTதா9, �ேழ த\ WJ
ளப3 ெச) ெசTAடX'.
1. Office ப)ட, H+! ெசTAடX'. ெதாட*\W

Prepare மeF' Properties H+! ெசTAடX'.
எ!ெஸ9, உ=க>ைடய ஒ*®) ேமலாக,
[E!காமாக properties கா)i'.

2. அiDW Document Properties ஐ அiDWJள
அ'V! ?nQ, qW H+! ெசTAடX'.
இ=? Advanced Properties எ,பைதD ேத*\
ெதi!கX'. எ!ெஸ9 இ%ே பாW Properties
டயலா! பா!ைஸD Aற!?'. 

3. இ=? Summary ேட% ேத*\ெதi!க%ப)3
E%பதைன உFA ெசTAடX'.

4. இ\த டயலா! பா!¢, �ழாக உJள Save
Thumbnails for All Excel Documents எ,பைதD
ேத*\ெதi!கX'.

5. அiDW Properties டயலா! பா!ைஸ �ட
ஓேக H+! ெசT Aiேவா'.

6. இ%ேபாW ஒ*!V!Hைன ேச� ெசT AடX'.

எ#ெஸC
;?0...
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N.ேடா 10, இWவைர P.ேடா ஆ%
பேர)3= U டDA9 இைணDWD தர%ப)ட
பல ெசய�கைள Pல!H`JளW. அA9 ஒ,F,
நா' வழ!கமாக! ைகயா>' 3P3 ]ேளய*
இய=?வதeகான VேராHரா'. ஆனா9, இ\த
3P3 VேராHராrைன! க)டண' ெச4DA%
ெபeF! ெகாJ>மாF ைம!ேராசா%) அn
PDWJளW. P.ேடா 10 இலவசமாக அ%
Hேர) ெசTய%ப)டா4', இWவைர நம!?
அ+!க%ப)i வ\த Uல VேராHரா'கைள,
இW ேபால க)டண' ெச4DA% ெபF மாF
ைம!ேராசா%) வo அைமDWJளW. இW பல
E!? ஏமாeறDைத அ+DWJளW. இதeகான
க)டண' 15 டால*.

இேத ேபால சா�ெட* ேக' Pைள யா
டX', Pைள யாiபவ*கJ ?n%])ட க)
டண' ெச4Dத ேவ.3`JளW. இWX',
இ\த Pைளயா)i% ]Nய*கைளD Aைக!க 
ைவDWJளW.

P.ேடா 8 U டDA4', 3P3
]ேளய* தர%படP9ைல. அதeகான VேராHரா
rைன அ%ேட) ெசTAட க)டண' ெச4Dத 
ேவ.3யAE\தW.

இ%ேபாW, பல பயனா ள*கJ, P.ேடா  
7 U டDA�E\Wதா,, P.ேடா 10!?
மாn! ெகா.iJளன*. இவ*க>!?, 3P3
இய=காW எ,பW ஆ^சNயj' Aைக%V'

I3ய ஒE உண*வாக இE!?'. 
க)டண' ெச4Dத ேவ. iமா? என jக'

[+%பவ*கJ, ]ரபலமான த*) பா*)3 Vேரா
Hராமான P.எ9.U. VேராHராrைனD தரP
ற!க' ெசTW பய,பiDதலா'.  P.ேடா 
10!கான VேராHராre?, P.எ9.U. ெசய
�ையD தயாNDW வழ=?' KF வன', “VLC
for Windows Store” என அைழ!HறW. இA9
P3ேயா ைப9கJ ம)ir,n, பல பா*ம)
க+9 உJள ஆ3ேயா ைப9க ைள`' இய!-
கலா' எ,பW அைனவE!?' ெதN\த ஒE
தகவலா?'. இA9 Kைறய மாeற=கைள
ஏeபiDAQE%பWட,, பல ?ைறகைள`'
Kவ*DA ெசTWJளதாக இதைன வ3 வைமDத
தாம ைந!ேரா ெதNPD WJளா*. 

VAய P.ேடா 10 U டDAe? ஏeற
வைகQ9, இத, இைடjக' ஏeப iDத%ப)-
iJளW. இA9 ேத3 அn`' வசA ேம'பiD
த%ப)iJளW. ச% ைட)39 மeF' 10 ]) 
P3ேயா இய!கDAeகான ெதாo9 p)ப' 
தர%ப)iJளW.

இதைன டX.ேலா) ெசTAட http://blog.
thomasnigro.fr/2015/08/07/vlc-1-5-on-the-road-to-
windows-10/ எ,ற jகவNQ9 உJள தள'
ெச9லX'. ெமாைப9 ேபாb!கான P. 10 
பA%V PைரP9 ெவ+ Qட%பi' எனX'
அnP!க%ப) iJளW.

A8ேடா0 10C ;A; இய!க கPடணமா?
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N.ேடா 10 ஆ%பேர)3= U டDAைன 
உ=கJ க'%()டN9 பA\ WP)¯*களா?
இW ஒE VAய U ட'. இA9, இW வைர
P.ேடா இய!கDA9 இ9லாத பல VAய
வசAகJ உJளன. ஏeகனேவ இE\த Uல வச
AகJ ேம'பiDத%ப)iJளன. இவeைற%
பய,பiDதP9ைல எ,றா9, �=கJ jf%
பயைன`' ெபeறவராக இய=க j3யாW.
அைவ ?nDத Uல ?n%VகJ இ=ேக தர%பi
H,றன.
1. ஒேர க'%()டN9 பல* இய= ?வ

தe? P.ேடா எ%ேபாW' அbமA
அ+!?'. பல* பய,பiDAனா4', அவ
ரவ* ப/ தlDதlேய அைம!க%பi'.
எனேவ, ஒ�ெவாEவE!?' தlDதlேய
(ச* அ!கX.)கைள அைம!கX'.

2. உ=கJ க'%()டைர, தl%ப)ட ஒE 
(ச* ேந' மeF' பா ேவ*) ெகா.i
அைமDதா9, அA9 உJள ைப9கைள ேவF 
யாE' அ க இயலாW. P.ேடா 10
U டDAைன% ெபாFDதவைர, பா ேவ*)
எ,பW rக j!HயமானW. ஏென,றா9,
அதbட,, ஒE Hெர3) கா*3ைன ஒE=
Hைண!க j3`'. எனேவ, பா ேவ*)
ஒ,ைறD தlநப* ெசாDதாக இA9 அைம!-
கX'.

3. r, அmச9 jகவN ஒ,ைற`', அதe
கான பா ேவ*) ஒ,ைற`' கவனமாக
அைமDW% பய,பiDதX'. ைம!ேராசா%)
ேசைவகைள% பய,பiDத, இ\த r,
அmச9 jகவN rக j!Hய'. அ!கX.)
ஒ,ைற ஏeபiDA! ெகா.டா9, அத,
வoயாக, ஒ, )ைர� !ள�) ேசைவைய%
பய,பiDத ைம!ேராசா%) அbமA அ+!

HறW. அDWட,, P.ேடா  ேடாN�
E\W ெசய�கைள% ெபற இW க)டாயD
ேதைவயா?'. உ=கJ ?ழ\ைதகJ, இைண
யDA9 எ\த எ\த தள=க+9 உலா XH
றா*கJ எ,பதைன`' இத, �ல' க.i
ெகாJளலா'.

4.  டா*) ெமb q.i' P.ேடா  109 
தர%ப)iJளW. இதைன jfைமயாக%
பய,பiDத, ேதைவயeைற ெசய�கைள!
கா)i' ைட9  சW ர=கைள �!கX'.
],ன*, உ=கJ ேதைவ!ேகeற வைகQ9, 
 டா*) ெமbPைன அைம!கX'.

5. P.ேடா   டா*) ெமb உ=கJ அ%-
+ேகஷ,கJ அைனDைத`' கா)iHறW.
கா9?ேல)டN�E\W 3D Builder வைர
அைனDைத`' காணலா'. P. 10 உட,
தர%ப)3E!?', இலவச ெசய�கJ

A8ேடா0 10 ~உடன; மா5ற!க2

-ைரவH (Driver): RSேடாT ம$P* ]ற ஆ+ப
ேர-WX ETடXகDடK Wu-ட' சாதனXக[
(]/SடH, மbT, ]ளாw Wைரx ேபாKறைவ)
ெதாடHZ ெகா[ள ேதைவயான சா+-ேவH
ZேராAரா* தாK -ைரவH ZேராAரா* ஆ6*.
RSேடாT ேபாKற ஆ+பேர-WX ETடXகr'
பலவைகயான சாதனXகD5கான -ைரவH
ைப'க[ ஏ$கனேவ பQய+ப-ேட Aைட56*.
அ+பW இ'லாத Oைலe' இ2த சாதனXகDடK
EWe' அவ$Y$கான WைரவHக[ தர+பB*.
எனேவ -ைரவH ZேராAரா* அW+பைடe',
அ3 எ2த சாதனLQ$காக+ பயKபBAறேதா,
அதைன{ ேசH2ததா6*.

“ெதaH\ ெகா2b!க2”
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அைனDA, பய,பா)3ைன`' அn\W
ெகா.i பய,பiDதX'.

6. P.ேடா 10 உட, வ\AE!?'
இயeைக! கா)UகJ ெகா.ட ெட !டா% 
Aைர உ=க>!? ச�%ைப ஏeபiDAனா9,
உ=க>!?% ]3Dத பட=கைள ெட !-
டா%], ],ன/ கா)Uயாக அைம!க
லாேம.

7. உ=க>!? உதவ 3�)ட9 உதPயாள*
ஒEவ* தர%ப)iJளா*. இவ* ஆணா,
ெப.ணா எ,பதைன �=கேள j3X 
ெசTW ெகாJ>=கJ. இத, ெபய*
CortanaTM. இ\த உதPயாள*, �=கJ
ஆ=HலDA9 ெகாi!?' க)டைள^ ெசாe
கைள% VN\W ெகா.i ெசய9பi'.
எனேவ, க'% ()டN9 உJள ைப9கைளD 
ேத3DதEமாF இதlட' Iறலா'.
இைணயDA4' தகவ9கைளD ேதi மாF

ேக)கலா'. CortanaTM உட, அ3!க3
அர)ைட அ3DW வ\தா9, அதe? எ�-
வாF ெசாeகைள! Iற ேவ.i' எ,பW 
உ=க>!?% VN`'.

8. VAயதாக இைணயDA9 தர%ப)3E!?'
P.ேடா  ேடாN9, பல Pைள
யா)iகJ தர%ப)iJளன. இவen9
இலவச Pைளயா) iக>' உ.i.
இவen9 UலவeைறயாவW தரPற!க'
ெசTW Pைளயா3% பாE=கJ.

9. இைணயDA9, rக% பயbJள ஒ,ைற! 
கா.H©*கJ. ஆனா9, ப3Dதnய
ேநர' இ9ைல. உடேன அ\த தளD Aைன 
Reading List 9 ேச*DWPi=கJ. இA9
அ\த தளDAeகான ?n%V பA\W ைவ!
க%பi'. ],ன*, ேதைவ%பi'ேபாW,
இதைன இய!HD ேதைவ யான தள=க-
>!?^ ெச9லலா'.

10. ைடல என%பi' 3�)ட9 Aைர!-
?^U`ட, ேட%ள) ].U. பய,பiDWப
வ*கJ, இைணய தள=கைள, அத, உதP
`ட, ?nDW! ெகாJளலா'. ?nDதைத, 
Hரா]! ஆக அைமDW! ெகாJளலா'. 
பைழய வசAக>ட,, VAயதாகX'

பல வசAகJ P.ேடா 10 ஆ%ப
ேர)3= U டDA9 தர%ப) iJளன.
இைவ ?nDத ±9கைள% ப3DW, jf ைமயாக
இதைன இய! H%பா*DW அbபP!
கX'.

இைணயDA9 மாKல ெமாoக+9 பய,பாi 
அAகNDW, Pள'பர=க>' அ\த அ\த
வ)டார ெமாoக+ேலேய தர%பiவதா9,
இ\த 2015 ஆ' ஆ.39, இ�வைகQ9 
3�)ட9 Pள'பர=கைள ெவ+Qட
வ*Dதக KFவன=கJ ². 3,575 ேகா3
ெசலவo%பா*கJ என இைணய' மeF'
ெமாைப9 KFவன=க>!கான I)டைம%V
ெதNPDWJளW. இதைனேய IMRB International
அைம%V' க/DWJளW. இW ெதாட*\W
உயE' எ,F', ெமாDத வ*Dதக Pள'பர^
ெசலP9, வE' 2020 ஆ' ஆ.39 3�)ட9 
Pள'பர=கJ ம)i' 30% இடDைத%
]3!?' எ,F' அnய%ப)iJளW. இதe? 
இ\Aய Hராம=க+9 வள*\W வE' 3�)ட9
q3ய' வள*^U ஒE ¡.iேகாலாக இE!?'.
Hராம% Vற=க+9 ம)i' இ\த வைகQ9 
வள*^U 75% ஆகX', நக*%Vற=க+9 16%
ஆகX' இE!?' எ,F எA*பா*!க%பiHறW. 

இ\AயாP9, 3�)ட9 சாதன=க+9 

மாKல ெமாo% பய,பாi ேமeெகாJேவா*
எ./!ைக ஒ�ேவா* ஆ.i' 47% உய*\W 
வEவதாகX', 20159 இW 12 ேகா3ேய 70
ல)ச' ஆக இE!?' எ,F இதைன ஆTX
ெசTAi' அைம%VகJ ெதNP!H,றன.

தeேபாW, நக*%Vற=க+9 3�)ட9
சாதன=கைள% பய,பiDW' 18.8 
ேகா3 ேப*க+9, 8.1 ேகா3 ேப* மாKல
ெமாoகைள% பய,பiDWேவா*களாகX',
Hராம% Vற=க+9 8.1 ேகா3 ேப*க+9, 
4.6 ேகா3 ேபராகX' இE%பதாக ஓ* ஆTX
ெதNP!H,றW. இ\த ஆTP9 ெதNய 
வ\த j3Xக+9, தகவ9 ெதாட*V, ச�க 
வைலDதள% பய,பாi மeF' ெபாfW
ேபா!? ஆHய ]NXக+9 இய=கேவ, ம!கJ 
இைணயDைத அAக' பய,பiDWH,றன*.
நகர=க+9 வU%பவ*கJ தகவ9 
ெதாட*V!காகX', மeறவ*கJ 
ெபாfWேபா!HறாகX' இைணயDைத 
நாiவதாகX' ெதNய வ\WJளW.

;cPடC Aள.பர இல#' d.3,575 ேகா;
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இ\Aய ெமாைப9 ச\ைதQ9, j,ன/
இடDA9 இய=H வE' பா*A ஏ*ெட9 KF-
வன', த, 4� ெமாைப9 ேசைவQைன,
வE' வார=க+9 300 நகர=க>!? PNX
பiDWHறW.

ெமாைப9 ேபா, ேசைவ ச\ைதQ9, உலக
அளP9 இர.டாவW ெபNய எ./!ைகQ9
வா3!ைகயாள*கைள! இ\Aயா ெகா.iJ
ளW. இ\AயாP9, இய=?' ெமாைப9
ேபா, ேசைவ KFவன=கJ, இ\த வைகQ9,
வா3!ைகயாள*க+, ெபEH வE' ேதைவ-
கைள^ சமா+!க, ேசைவகைளD தE' அ3%
பைட! க)டைம%]9, பல ±F ேகா3 டால*
கைள jத�i ெசTW வE H,றன*.  இ\த%
]NP9 j,ன/ இடDA9 இய=?',
Nைலய, �ேயா KFவன' வE' 3ச'-
பN9 4� ேசைவையD ெதாட=க இE!HறW.
இதனா9, KFவன=க>!Hைடேய ேபா)3
அAகNDW வEHறW.

ெச,ற 2012 ஆ' ஆ.39, ெகா9கDதா நக
ரDA9, 4� ெந)ெவா*! ேசைவ Qைன அnj
க%பiDAயW. ],ன*, ேசாதைன jைறQ9,
51 நகர=க+9, இ\த ெந)ெவா*!Hைன
இய!H% பா*DதW. வE' வாரDA9, இ\A
யாP9 இய=?' 22 ெதாைலெதாட*V ம.ட
ல=க+9, 14 ம.டல=க+9 உJள 296 நகர=
க+9, 4� ேசைவ வழ=க%பட உJளW. இ\த
தகவைல, ஏ*ெட9 KFவனDA,, தைலைம

K*வாக அAகாN P)ட9 ெதN PDதா*. ெச,ற 
ஆக ) 6 அ,F, 4� PNவா!கDAைன அம9
பiDAய PழாP9, இதைன! ?n%])i
ேபUனா*.

பா*A ஏ*ெட9, Nைலய, �ேயா உ)பட
பல KFவன=கJ, ஐ\தா.iக>!? j,ேப,
4� ெந)ெவா*! ேசைவ Qைன வழ=க உNம'
ெபeறன. ஆனா9, இதeகான க)ட ைம%]ைன
அைமDW ேசைவ வழ=?வA9 எ\தPத jயe
U`' எi!காம9 தய!க' கா)3 வ\தன. 
ெதாo9 p)ப ]ர^ைனக>ட,, 4� ெந)
ெவா*!H9 இய=க! I3ய ெமாைப9 ேபா,-
க>', ேபாWமான அளP9, அைனவE!?'
க)i%ப 3யா?' PைலQ9 அAக' இ9
லாம9 இE\தன.

தeேபாW �னாP�E\W rக அAக எ.
/!ைகQ9, ம�வான PைலQ9, 4� ெந)
ெவா*!H9இய=க! I3ய ெமாைப9 ேபா,கJ 
Hைட!கD ெதாட= H`Jளன. இதனா9, பல
இ\Aய பய னாள*கJ,  மா*) ேபா, �ல'
இைணயDைதD ெதாட*V ெகாJவதைன%
பழ!கமா!H! ெகா.iJளன*. டX.ேலா)
ெசTவதe? அAக ப)ச ேவக' ெகா.ட
இைண%]ைன எA*பா*!H,றன*. இ\த �s-
Kைல, தeேபாW ெதாைல ெதாட*V ேசைவ 
KFவன=கைள 4� ப!க' AE'ப ைவDWJ
ளன. ெமாைப9 ேபா,, ேல%டா% மeF'
ேட%ள) ].U.!க+9, 3� ெந)ெவா*!H9

4c ேசைவBC aைலயg0 cேயாைவ
hH\. பாF+ ஏFெடC
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Hைட!?' இைணய இைண%V ேவகDAைன!
கா)34', 4� இைண%V அAக ேவகDA9 
Hைட!?' எ,பதா9, ம!கJ 4�ையேய எA*
பா*!H,றன*.

4� ெந)ெவா*!H9 இய=?'  மா*)
ேபா,கJ, ெரள)ட* மeF' இைணய
இைண%]ைனD தE' ‘டா=HJ’ சாத ன=கJ 
வoயாக 4� ேசைவQைன% பய,பiDதலா'.

ெமாைப9 ேபா, பயனாள*கJ எ.
/!ைக, இ\AயாP9, ஆ.iேதாF' 38%
அAகNDW வEHறW. இ\த வைகQ9, வE'
2017ஆ' ஆ.39, பயனாள*கJ எ./!ைக 
31 ேகா3ேய 40 ல)ச மாக உயE' எ,F எA*-
பா*!க%பiHறW.

தeேபாW 3� ேசைவ வழ=க%பi' க)
டணDைதேய, ஏ*ெட9 KFவன' VAயதாக
வழ=H வE' 4� ேசைவ!?' K*ணQDWJ
ளW. இ\த வைகQ9, அைனDW 3� வா3!ைக-
யாள*கைள`', 4�!? மாeற jயe U! HறW.
4� ேட)டா ெதா?%V ².25�E\W ெதாட=
?HறW. வைரயைறயeற ேட)டா ெதா?%V
².999�E\W Hைட! H,றன. ஏ*ெட9 KF-
வன' Flexpage எ,ற �9 �ல', 4� பயனா
ள*கJ தா=கJ பய,பiDW' ேநர', ேட)டா 
ஆHயவeைற! க.கா/DW! ெகாJளலா'.
இேத �ைல% பய,பiDA, த=கJ பய,
பா)ைட, Iiத9 க)டண' ெச4DA, �)-
3DW! ெகாJளலா'. 

இDதைகய அைம%V, பய னாள*க>!?',
ேசைவ வழ=?' KFவன=க>!Hைடேய,
ஒ+Xமைறவeற உறைவ ஏeபiDA, இைணய
பய,பா)3ைன அA கN!க^ ெசTHறW எ,F'
P)ட9 ?n%])iJளா*.

ெமாைப9 ேபா,கைள Peபைன ெசT-
Ai', இைணய வ*Dதக தள KF வனமான,
%+% கா*) KF வனDWட, ஒ%ப\த'
ேமeெகா.i, அDதளDA9 Peபைனயா?'
ெமாைப9  மா*) ேபா,க+9, த, 4� U'
கைள இைணDW Peபைன ெசT AiHறW.
இேத ேபா,ற ஓ* ஒ%ப\தDAைன சா'ச=
எல!)ராl!  KF வனDWடb' ஏeபiDA!
ெகா.iJளW.

அைனவE!?' ெமாைப9 ேபா, பய,பாi
H)ட ேவ.i' எ,ற ேநா!கDWட,, rக!
?ைற\த PைலQ9 ெமாைப9 ேபா,கைள 
ெவ+Qi' ைம!ேராேம! KFவன', 
அ.ைமQ9 ைம!ேராேம! எ! 1800
எ,ற ெபயN9 ஒE ேபாைன Peபைன!? 
அnjக%பiDA`JளW.

இA9 இர.i U'கைள இய!கலா'
எ,பWX', 0.08 எ'] Aறbட, I3ய 
ேகமரா உJளW எ,பWX' Iiத9 Uற%V
அ'ச=களா?'. பா* ைட% வ3P9
அைம!க%ப)iJள இ\த ேபாl, பNமாண' 
105x44x14.7 rq. எ.க>' எfDW!க>' 
ெகா.ட � ேபா*) தர%ப)iJளW.
mp4/mp3/wav/amr/aac என பல q3யா
பா*ம) ைப9கைள ச%ேபா*) ெசTHறW.
லX) !க* தர%ப)iJளW. இத, ேபா,
jகவN% ப!கDA9, 300 jகவNகைள பA\W
ைவ!கலா'. ைம!ேரா எ .3. கா*) �ல' 
இத,  ேடாேரO ெமமNைய 4 �.]. ஆ!H!

ெகாJளலா'. 5 ], அைம%]9 `.எ .
]. ேபா*) தர%ப)iJளW. எ .எ'.எ .
அb%V' வசA உJளW. இA9 தர%ப)iJள 
�DAய' அய, ேப)டN 750 mAh Aற,
ெகா.டW.

d.730 AைலBC
ைம#ேராேம#0 எ#0 1800
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#ெர.) ேபா*  எ,b' ஆTX அைம%V, 
உலக அளP9 ெமாைப9 ேபா,கJ Peபைன 
?nDWD தக வ9கைளD Aர)3 வE H றW. 2015 
ஆ' ஆ.39, ஏ%ர9 jத9 ஜூ, வைர Q லான 
காலDA9, 30 ேகா3ேய 40 ல)ச'  மா*) 
ேபா,கJ Peப ைன யா ன தாக இ\த அைம%V 
அn PD WJளW. இW ெச,ற ஆ.i இேத 
காலDA9 Peப ைன யான  மா*) ேபா,க+, 
எ. /!ைகைய! கா) 34' 1.9% Ii த லா?'. 

இ\த ஆ.i ெமாDத Peபைன 8.2% அA-
க N!?' எ,F' இ\த அைம%V ெதN PD WJ-
ளW. ெச,ற ஆ.39, 20149,  மா*) ேபா, 
Peபைன 26.5% உய*\ A E\தW. ஆனா9, இ\த 
ஆ.i Iiத9 Peபைன அ\த அள Pைன 

எ)டாW எ,F' ெதN P!க%ப) iJளW.
இW வைர, ப,னா)ட ளP9, சா'ச= KF-

வன' அAக அளP9  மா*) ேபா,கைள 
Peபைன ெசTW jத9 இடDைத% ெபe FJ-
ளW. இ\த ஆ.3, இர.டா' ப? AQ9, 
ஆ%]J த, VAய ஐேபாைன Peப ைன!?! 
ெகா.i வE' எ,F எA*பா*!க%ப i H றW. 
அத, Peபைன, மeற KF வ ன=கைள, எ.-
/!ைகQ9 ], b!?D தJளலா' எ,ற எA*-
பா*%V உJளW. நட%V ஆ.39, 10 ேகா3 
எ,ற எ. /!ைகையD தா.3, �னாP, 
ஹுேவ KF வ னDA,  மா*) ேபா, Pe-
பைன இE!?'. அதைன அiDW, ¢யா rQ, 
Peபைன 7 ேகா3 யாக இE!கலா'.

N.ேடா  இய!கDA9, ைம!ே ராசா%) KF-
வன' வழ=H வE' yrயா வNைச ேபா,-
க >!? ம!க + ைடேய பர வ லான ஆத ரX 
HைடDW வE வதா9, அ.ைமQ9 அ\த வN-
ைசQ9 Peப ைன!? அn j க மான  மா*) 
ேபா, Microsoft Lumia 540 (DS) Black. இத, 
Pைல ². 10,200 என அn P!க%ப) iJளW.

இ\த  மா*) ேபாl9, 1.2 Hகா ெஹ*)  
ேவகDA9 இய=?' ?வா) ேகா* Cortex-A7 
U% (Qualcomm Snapdragon 200) இய= ? H றW.  
இத, ரா' ெமமN  1 �.].  ேடாேரO ெமமN 
8 �.]. இதைன ைம!ேரா எ .3. கா*) 
�ல' 128 �.]. வைர அA க%ப iDதலா'. 
ஆ%ப ேர)3= U ட' P.ேடா  ேபா, 
8.1 yrயா ெடl' இைண\W. இத, Aைர 5 
அ= ?ல அளP9 தர%ப) iJளW. 

எ .எ'.எ ., எ'.எ'.எ ., V� ெமQ9, 
இெமQ9, இ, ட.) ெமசmச* ஆHய வச-
AகJ உJளன. எ^.3.எ'.எ9. ]ர Xச* இய= ?-
H றW. ம9) 3 q 3யா ைப9கைள இய!க MP3/
WAV/eAAC+ /MP4/H.264  ஆHய ]ேள ய*கJ 

உJளன. டா?ெம.) P(வ* �ல' டா?-
ெம.)கைள உE வா!கX', எ3) ெசT A-
டX' j3`'. ேபா)ேடா மeF' P3ேயா 
எ3)டE' ந' வச A!காக Hைட! H,றன. 
2� மeF' 3� ெந)ெ வா*! ? க+9 இர.i 
ைம!ேரா U'கைள இய!கலா'. இத, பN-
மாண' 144 x 73.7 x 9.4 rq. எைட 152 
Hரா'. பா* வ3 வDA9 ெகபா U3� ட^  Hµ, 
ெகா.i அைம!க%ப) iJளW. 

], V ற மாக இய=?' ேகமரா 8 எ'.]. Aற, 
ெகா.ட தாக உJளW. j, V றDA9, 5 எ'.
]. Aற, ெகா.ட ேகமரா Hைட! H றW. எ%.
எ'. ேர3ேயா மeF' 3.5 rq ஆ3ேயா ஜா! 
தர%ப) iJளW. அ! ¢ லேரா q)ட* மeF' 
%ரா! ¢ r)3 ெச,சா* இய= ? H,றன. இத, 
�D Aய' அய, ேப)டN 2200 mAh Aற, 
ெகா.ட தாக உJளW. 576 ம/ ேநர' r, ச!-
AையD ேத!H ைவ! H றW. ெதாட*\W 26 ம/ 
ேநர' ேபசலா'. பாட9கைள 81 ம/ ேநர' 
ேக)கலா'. இத, ச\ைத Peபைன Pைல ². 
10,200.

ைம#ே ராசா?P 
kDயா 540 
(;.எ0.) ?ளா#

ngY மாத!கoC 30.4 ேகா; 0மாFP ேபாg A5பைன
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NSேடாT 10 ETட* 6YLத எrய பல ச2ேத-
கXக D56* jட, அவ$ைற ஒ35AL த[ளாம' 
ப- W ய 0-B பQ' அrL 3[ள தXக[ அ5கைற 
எXக D565 AைடL Q 156* ந'ல வர மா6*. 
ெதாடH23 இ3 ேபால ZQய Rஷ யXகைளL ெதr-
வான 6Y+ Z க DடK நாXக[ எQHபாH5 Aேறா*. 
RS 10 56 அY ; க மா6* க*+ ,-டH மாண வHக-
D56* உXக[ 6Y+ Zக[ உத RB*. நKY.

ேபரா. ேதவ ச காயP, ேகாைவ.

தாXக[ 6Y+ ]- B[ள  http:// www.urlvoid.com/  
எKற ;க வ /e' உ[ள இைணய தள*, நா* 
அm+Z* ;க வ / கr' உ[ள இைணய தளXக[ 
6YL3, ப'ேவP ேசாத ைனக[ நடLQ அவ$YK 
அபாய* 6YL3 அY R+ப3 ந'ல பய m[ள 
ேசைவ ஆ6*. இதைனL ெத/ RLத உXக D56  
எK நKY.

எ.. ராஜா ராம., ேகாைவ.

NSேடாT 10 ETட* இய5க* நம56 ]W5க-
R'ைல எn', RSேடாT 8 அ'ல3 756 மாY5 
ெகா[ளலா* எKப3 ஆPத' அr56* தகவ' 
தாK. ஆனா', அதைன ஒ1 மாதL Q$6[ ேம$-
ெகா[ள ேவSB* எKப 3தாK ெந15க WையL 
த1 A ற3. இ2த Oப2த ைனைய ~P* வ� ஏதா வ3 
இ12தா' jறb*.

பா. SவராT UமாV, WX <YகZ.

ெமாைப' TமாH- ேபாK எKப3, இKP அைன-
வ/K கரXகr' இ156* க*+ ,-ட ராக மாY 
வ1 A ற3. எனேவ, இைண யLைத�*, வHLதக 
தளXக[ ம$P* சoக தளXக ைள�* அ�க, 
இn ெமாைப' ேபாKகேள சாத னXக ளாக 
அைம�*. ெப1A வ1* TமாH- ேபாK பயKபாB 
இைதLதாK ெத/ R5 A ற3. 4Xக[ த1* Z[r 
Rப ரXகD* அைதேய உPQ ெசl AKறன.

எ". [\யா தன ேச கர., தாPபரP.

ேக[R பQ' ப6 Qe' ைபன/, ெடEம' 6YLத 
Rள5க* �க அ1ைம. எBL35 கா- B க DடK 
Rள5 A e 1+ப3, �க அழ காக அவ$YK அW+-
ப ைடைய+ Z/ய ைவLத3. இ3 ஏேதா கண5AK 
அW+பைட எKP இ12ேதK. Rள5கL Q$6 நKY.

எ.. பாX], W^2_V.

NSேடாT 10K �க ;5 Aய அ*சXக[ என 
4Xக[ ப- W ய 0- W 1+பைவ, இKP உல ெகX6* 
உ[ள க*+ ,-டH பய னா ளHகைள அQக* கவH2-
தைவ ஆ6*. இவ$ைற, RS 10 ேசாதைன+ 
பQ+Z வ2த ேபாேத 4Xக[ அrL Q 12 �Hக[. 
த$ே பா3 இKm* ெதr வாக5 6Y+ ] W 15 A-
�Hக[. இ2த வச Qக[ இயX6* Qைர5 கா- E க-
ைள�* கா- B மாP ேக-B5 ெகா[ AேறK.

எP. SYக`தV, உbத ம பா ைளயP.

NSேடாT 10 ஆ+ப ேர-WX ETட* வ2 3[ள 
Oைலe', அைனL3 வச Q கD* ;< ைம யாக அY-
ய+ப டா ம ேலேய உ[ளன. இ2த ETடL Qைன+ 
பQ23 ெகா[ளா த வHக D56* jட, அ3 6YL3 
பல ஐயXக[ ெதாடH23 பய ; PLQ வ1 AKறன. 
கட2த இரSB வாரXக ளாக, 4Xக[ அrL 3[ள 
RS 10 6YLத க- B ைரக[ ப'ேவP ச2ேத கXக-
D56 பQ' த1 வ தாக அைம2 3[ளன. ெதாடH23 
RS 10 6YL3 இKm* பல W+Tகைள எQH-
பாH5 AேறK. அைன வ 156* அைவ உத b வ தாக 
இ156*.

டாYடV எP. fேரg UமாV, மhைர.

[ர b ச/' ச2 Q56* ]ைழ{ ெசl Qக[, பல 
காலமாl இ1+பைவ தாK எKறாd*, க*+ ,-ட-
156* இைண யL Q$6* அY ; க மா6* ZQ ய வH-
க D56, 6Y+பாக உயH Oைல+ ப[r மாண வHக-
D56 இ2த 6Y+ Zக[ �கb* பய m[ள ைவ யாக 
உ[ளன. 

எ".ேக. உமா ராj, W^kS.
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ேக[R: RSேடாT 10 ETடLQ' அ+ Aேர- 
ைப'க[ தானாக அ+ேட- ெசlய+ப- B RB* 
எKP*, அதK ேம' நம565 க- B+பாB இ15-
கா3 எKP* jY �[ FHக[. அ+ப W யானா', 
இைணய இைண+Z இ'லாம' பயKப BL 3*-
ேபா3 தர+பB* அ+ேட- ைப'க[ எKன வா6*?  
இதனா' நம56 இழ+Z ஏ$ப Bமா?

எ.. கர.ச` Wர., கPபP.
பA9: P.ேடா  10 ஆ%ப ேர)3= U -

டDைத% ெபாFDத வைர, ைம!ே ராசா%), அW 
தE' அ%ேட) ைப9கைள அவ Uய' தர P-
ற!க' ெசTய%ப)i, இ, டா9 ெசTய%பட 
ேவ.i' என PE' V H றW. இW P.ேடா  
ேஹா' பA%]9 க)டா ய மா!க%ப) iJ-
ளW. �=கJ ேக) iJள ேகJ P`' சN யா ன-
Wதா,. ெதாட\W இைணய இைண%]9 இ9-
லா த ேபாW எ,ன வா?'? �=கJ எ%ே பாW 
இைண யDA9 உ=கJ க'% ()டைர இைண!-
H ©*கேளா, அ%ே பாW உJள அ%ேட) ைப9 
தானாக உ=கJ க'% ()டN9 இ, டா9 ெசT-
ய%பi'. அ%ப 3 யானா9, அதe? j,ன* 
வ\த ைப9கJ அ%ேட) ஆகாம9 Pட%ப-
iமா? எ,F' �=கJ ேகJP ேக)கலா'. 
இW ேபால �s K ைலகJ வராம9 இE!க, 
அiDத iDW தர%பi' அ%ேட) ைப9க+9, 
j\ைதய அ%ேட) ைப9க+, அ'ச=க>' 
இைண!க%ப)ேட தர%பi'. 

P.ேடா  10 %ேரா U ட' ைவD WJ-
ள வ*கJ, அ%ேட) ெசTவA9 த=கJ PE%-
பD Aeேகeற ப3 ெசய9பட உNைம தர%ப)-
iJளW. இவen9 பாW கா%V ச'ப\த மான 
ைப9கJ இE!?' எ,பதா9, அவeைற 
உட b ட! ?ட, அ%ேட) ெசTவேத ந9லW. 
ேம4', எ)O ]ர X சைர இl அைன வE' 
பய,ப iD W வா*கJ என ைம!ே ராசா%) எA*-
பா*! H றW. அதனா9, அதe ? மான அ%ேட) 
ைப9க>' இைணDேத தர%பi'. எனேவ, 

த=கJ ]ர Xச* பாW கா%பாக^ ெசய9பட 
PE%ப%ப iேவா*, க)டா ய மாக அ%ேட) 
ைப9கைள இைண%பW ந9லW.

ேக[R: எK m ைடய ெரக வ/ -ைரx ;< வ 3-
மாக Oர*] R-ட தாக பா+ அ+ ெசlQ வ1 A ற3. 
அதK ]K எKனா' ைப' ேப5 அ+ எB5க ;W ய-
R'ைல. இ3 எதனா' ஏ$ப B A ற3? எK m ைடய 
ெரக வ/ -ைரR ைன�* பாH5க இய ல R'ைல. 
இதைன எ+பW பாH5கலா*?

கா. ேஜP" qதV, மhைர.

பA9: ந9ல ேகJP. உ=க > ைடய க'%-
()ட* எ\த KF வ னDதா9 வழ=க%ப)டW 
எ,ற தக வைல �=கJ த\ A E!கலா'. Uல 
KF வ ன=கJ, க'% ()டN9 ெரக வN )ைர� 
ஆ%ஷைனD தE H,றன. ெபாW வாக இW 
D:  )ைரவாக இE!?'. இW தl )ைர� 
அ9ல. ெகாi!க%ப) iJள ஹா*) )ைரP9 
ஒE ப? Aேய. �=கJ ேப!ட N Q � E\W வ\த 
ேபாW இE\த அைம% ]e?! க'% ()டைர! 
ெகா.i ெச9ல jயe U! ?'ே பாW ம) iேம 
இ\த )ைர� இட' ெசய9ப iDத%பi'. 
அ%ே பாW, �=கJ க'% ()டN9 ேமe-
ெகா.ட அைனDW அைம% V க>' அo!க%-
பi'. எனேவ, இ\த இடDA9, பய னாள* 
எவE' எ\த ைபைல`' ேச� ெசT Aட j3-
யாW. IடாW. j,V, நா' க'% ()ட* வா=-
?'ே பாW, அதeகான ஆ%ப ேர)3= U ட' 
பA ய%ப)i நம!? ஒE U.3. ெகாi%பா*கJ. 
க'% ()ட* Hரா� ஆனா9, அதைன% பய,
 ப iDA  u) ெசT A டலா'. q.i' U -
டDைத% பA\ A டலா'. அ\த U.3. Q, ெசய9-
பா) 3ைன இ\த ெரக வN )ைர� ேமeெ காJ 
H றW. இW rக^ Unய இட மா கDதா, 
இE!?'. இW Kைற\ W P)டW எ,F ெசTA 
வ\தா9, கவ ைல%ப டாம9 இE=கJ. �=கJ 
அA9 எத ைன`' ேசr!கா த வைர கவ ைல%-

ேகIN- – பWZ –டாYடV ெப. ச`Wர ேபா" –
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ப டாம9 இE!கX'. உ=க > ைடய ேப! அ% 
ைப9கJ இA9 ேச� ெசTய%பட! IடாW. 
ேச� ெசTய%ப)i, Kைற வ ைட\ W P)டா9, 
], ஒE நா+9 ெரக வN ேவைல கைள ேமe-
ெகாJைகQ9 Uரம' ஏeபi'. எனேவ, ேப! 
அ% ப/ க >!? %ளா� )ைர� அ9லW 
ேபா*)ட]J ஹா*) )ைர� பய,ப iDதX'.

ேக[R: என56 RSேடாT 10 இKTட ேலஷK 
WT5 Aைட5 6மா? எX A 123 வாXA5 ெகா[-
ளலா*?

எP. ேஷY, ெபா#டZ 3vV.
பA9: ஏக%ப)ட ேப* இ\த ேகJ Pைய! 

ேக)i வE H,றன*. க'% ()ட* மல N4' 
இதeகான பA9 ெதN P!க%ப) iJளW. சeF 
PN வாக இ=? இதைன% பா*!கலா'. இதe? 
Pைட “ஆ', �=கJ ெபறலா'” எ,பேத. 
ைம!ே ராசா%) KF வ னD A � E\W, உ=க-
>!? உ=கJ இல வச அ% Hேர) P.ேடா  
10 தயா* எ,F ெசTA Hைட! ?'ே பாW, அ=-
ேகேய, இ, ட ேலஷ, 3 ! ைப9கைளD 
தர P ற!க' ெசT Aட ஒE �=! தர%பi'. 
இதe? �=கJ jத � ேலேய j,ப AX ெசT-
A E!க ேவ.i'. இ\த �=!H9  H+! 
ெசTW, 3 ! அ9லW %ளா� )ைரP9, 
P.ேடா  10 U டD Aைன% பA\W 
எiDW! ெகாJளலா'.  இதைன% பய,ப-
iDA, �=கJ இ, டா9 ெசTைகQ9, ெசT-
ய%பi' க'% ()டN9 ஏeக னேவ, அb மA 
ெபeற P.ேடா  7, P.ேடா  8 அ9லW 
P.ேடா  8.1 U ட' இய=H! ெகா.-
3 E\தா9, எ\த Pத! ேகJ P`' ேக)க%ப-
டாம9, P. 10 பAX ெசTய%பi'. இ9ைல 
எl9, P. 10 இய=க %ராட!) � ஒ,ைற 
�=கJ தர ேவ.i'. ேம4' தக வ9கJ 
ேதைவ%ப)டா9,  http://www.microsoft.com/en-
us/software-download/ windows10?OCID=WIP_r_
Win10_Body_AddPC எ,ற jக வ NQ9 உJள 
இைணய தளD Aைன! காணX'.

ேக[R:  ஒxெ வா1 -ைரRd* ேபா'டHக[ ேவP 
ேவP Rத மாக5 கா-ட+ப B AKறன. இவ$ைற 
ஒேர மாQ / யாகL ேதாKP* வைகe' எ+பW 
அைம5கலா*? ெச-WXT வ� கைள5 கா-டb*.

-எ". கேணg ேடN#, காலாெப#, 3hkேச\.
பA9: நா' ெதாட*\W பல ேபா9ட*-

கைள% பய,ப iD W ைகQ9, ஒ�ெ வா,-
ைற`' ஒE மாA N யாக, ந' ேதைவ!ேகeற ப3 
அைம%ேபா'. அதனா9 தா,, இ\த ேவF-
பாi. இதைன ஒேர மாA N யாக அைமD Aட, 
�ேழ கா) 3 ̀ JளW ேபால ெசய9ப டX'.

  jத�9 P.ேடா  எ!  V ேளார* வo-
யாக% ேபா9ட* ஒ,ைறD Aற\W   Organize 
எ,b' ேட%]9 H+! ெசT A டX'. இத, 
],  Folder and search options எ,ப தைனD ேத*\-
ெத i!கX'. இ=? P( ேட% ]e?^ ெச,F 
ேமலாக உJள Apply to folders எ,ற ப)டl9 
H+! ெசT A டX'.   இl இWதா, உ=க+, 

மாறா KைலQ9 உJள (Default) ேபா9ட ராக 
அைம\ W Pi'.

ேக[R: ெஹH-T எKற அல6 6YL3+ பW5-
ைகe', அ3 ஒ1 Riஞா neK ெபயH எனL தர+-
ப- W 12த3. இ3 உSைமயா? அ3 6YL3 ச$P 
Rள5க* தர ;W �மா?

எ.. பாYய ல# fx, ேதவாரP.
பA9: இW ?nDW j,ேப க'% ()ட* 

மல* ேகJP பA9 ப? AQ9 சeF PN வாகD 
த\ A E\ேத,. �=கJ ெசா9வW சNேய. அ\த 
ெசா9, அதைன உE வா! Hய Pmஞா lQ, 
ெபய* தா,. ெஹ*)  எ,பW அவ E ைடய 
?i'ப% ெபய*. இதைன^ [E!க மாக Hz  
எ,F எf W Hேறா'. ெஜ*மl நா)3, இயe-
]ய9 Pmஞாl Heinrich Rudolf எ,ப வN, 
?i'ப ெபய* ெஹ*) . 

ெஜ*ம, ]U!  Pmஞாl Heinrich Rudolf 
எ,ப வN, ?i'ப ெபய* ெஹ*) . ேர3ேயா 
மeF' எல!) N!க9 அைல வ N ைச Qைன, 
ெம)N! jைறQ9 அள\ Aட இ\த ெபய* 
ைவ!க%ப)டW. ஒE ெஹ*)  எ,பW ஒE 
Pநா 3Q9 ஏeபi' ஒE [eF அ9லW அைசX 
(ேர3ேயா அைல வ N ைசQ9). க'% ()டைர% 
ெபாFDத வைர இW மாl)ட Eட, அAக' 
ச'ப\த%ப iDA ேபச%ப i H றW. U.ஆ*.3. 
மாl)ட* (3P ெப)3 ேபால இE%பW) 
அத,  Hµ, இேமைஜ ெதாட*\W கா)டாம9 
P)i P)iD தா, கா) i H றW. ஆனா9 
அதைன நா' ந' க.களா9 பா*Dதா9 க. 
ெக)i% ேபா?'. எனேவ தா, Pநா 3Q9 
பல jைற இW P)i P)i! கா)ட%ப i-
ைகQ9 இைட ெவ+ ெதN வ A9ைல. எiDW! 
கா)டாக 85 Hz  எ,பA9 Pநா3 ேநரDA9 
85 jைற இேமO ], வா=க%ப)i q.i' 
கா)ட%ப i H றW. அDதைன jைற கா)ட%ப-
i வ த னா ேலேய இேமO அ%ப 3ேய Kைல யாக 
KeபW ேபால நா' உண* Hேறா'.

ெமஹா ெஹ*)  Mehahertz (MHz) ஒE 
ெமஹா ெஹ*)  எ,பW பDW ல)ச' [e-
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F க ளா?'. அதா வW ஒE Pநா 3Q9 பDW 
ல)ச' [e FகJ ஏeப i H,றன. இW எ%ப3 
ஏeப i H றW எ,ப தைன பட மா கேவா அ9லW 
ேவF வo யா கேவா Pள! ? வW க�ட'. க'%-
()ட* ]ரா ச சைர% ெபாFDத வைர ெமஹா 
ெஹ*)  எ,பW rகX' சாதா ரண'. ஒE 
க'% ()ட* ]ரா சச*, உJளாக அைம\த ஒE 
க3 காரD W3% ]ைன ைமய மாக! ெகா.i 
ெசய9ப i H றW. ஒ�ெ வாE W3% ]e?' ஒE 
ெசய9 ேமeெ காJள%ப i H றW. எDதைன 
jைற இ\த W3%V ஏeப i H றW எ,ப Wதா, 
]ரா ச சN, Hளா!  ) என அைழ!க%ப i H-
றW. இ\த ேவக' ெமஹா ெஹ*)  எ,பA9 
அள!க% பi H றW. 

Hஹா ெஹ*)  Gigahertz (GHz):  க'% ()ட* 
உலH9 இW க'% ()ட* ]ரா ச சN, ேவகDைத! 
?n% ]ட% பய,ப iDத%ப i H றW. ஒE Hகா 
ெஹ*)  எ,பW 1000 ெமஹா ெஹ*) . 
jத�9 வ\த ெப*சன9 க'% ()ட*கJ 4.77  
ெமஹா ெஹ*)  ேவக' ெகா.ட ]ரா ச ச*-
கைள! ெகா. 3 E\தன. அதா வW Pநா 3!? 
ஏறDதாழ 48 ல)ச' Hளா! W3% VகJ. தe-
ேபா ைதய  %ராச ச*க+, ேவக' Hகா ெஹ*)  
ேவகDA9 கா)ட%ப i H றW.

ேக[R: க*+ ,-ட/' ஏேதm* E5க' ஏ$ப-டா', 
ச$P Aராw ஆனா' ம- Bேம, � �- ெசlைகe', 
ேச+ ேமா- (Safe Mode) வ�e' � �- ெசl Qட 
;W A ற3. நானாக ேச+ ேமாW' �ைழய ேவSB* 
எKறா' ;W ய R'ைல. இத$கான Qைர �க ேவக-
மாக{ ெசKP RB A ற3. இத$கான ெச-WXT 
எKன? நாK பயKப BL 3 வ3 RSேடாT 7 ஆ+-
ப ேர-WX ETட*.

எ.. ெஜயkச` Wர., ெபாIளாkS.
பA9: P.ேடா  79 எ\த பA%V 

எ,F ெசா9 � Q E!கலா'. ேச% ேமாi!?^ 
ெச94' ஆ%ஷ, ெகா.ட Aைர ெபாW-
வாக^ Uல Pநா 3கJ K, Fதா, ெச94'. 
உ=க > ைடய க'% ()டN9 எ,ன ]ர^ைன 
எ,F ெதN ய P9ைல. இE% ]b' இதe-
கான இ,ெ னாE வo QைனD தE Hேற,.
1.  டா*) ப)டl9 H+! ெசTW, க)-

டDA9 “msconfig”  என ைட% ெசTW 
எ.ட* த)டX'. இW, System 
Configuration �9 கா)i'.

2. இA9 Boot எ,ற ேட% ]ைனD 
ேத*\ெத i!கX'.

3. Safe Boot எ,ப தe? அiDW 
உJள ெச! பா!¢9 3! அைட-
யாள' ஏeப iDதX'. “Minimal” 
எ,ப தைனD ேத*\ெத i!கX'. 
இதைனD ேத*X ெசTத Xட, 
ஓேக H+! ெசT A டX'.

4. இதைன அiDW கா)ட%பi' 
பா!¢9 ஓ* எ^ச N!ைக ெசTA 
இE!?'. உ=க > ைடய க'%-
()டைர µ டா*) ெசT Aட! 
ேக)i! ெகாJ>'. அதா வW, 

உ=க > ைடய க'% ()டைர �=கJ ேச% 
ேமா39 இய!கலா'. இA9 Restart எ,பA9 
H+! ெசT A டX'. அ9லW �=கJ அ%-
ேபாW க'% ()டN9 பா*DW! ெகா. 3 E!?' 
ப/ Qைன j3!க ேவ.i' எ,றா9, µ 
 டா*) ெசT A டாம9, அ\த ேவைலைய 
j3!கX'. அத, ], µ டா*) ெசT A-
டX'. இ%ே பாW க'% ()ட* ேச% ேமா39 
இய=கD ெதாட=?'.

5. �=கJ ேச% ேமா39 இE! ?'ே பாW, �=கJ 
எைத எ9லா', க'% ()டN9 சN ெசT-
Aட ேவ.i' எனD A)ட r) ̄ *கேளா, 
அைவ அைனDைத`' j3D W P டX'. ], 
q.i'  எ'.எ . கா,]! ெகாiDW System 

Configuration utility P.ேடா ெபறX'. இ=? 
ேச% ேமா) பா!¢9 உJள 3! அைட யா ளD-
Aைன எiD W P டX'. இ9ைல எ,றா9, 
உ=கJ க'% ()ட* ெதாட*\W ேச% ேமா39 
தா, இய=கD ெதாட=?'.

ேக[R: இரSB நா-க D56 ;KனH RSேடாT 
10 ETடL Qைன ெவ$ Y க ர மாக இKTடா' 
ெசlேதK. ஆனா', இQ' தர+ப- B[ள RSேடாT 
ேபா-ேடாT அ+ r ேக ஷn', ேபா-ேடா எW-WX 
ப� கைள{ ச/ வர ேம$ெ கா[ள இய ல R'ைல. 
�கb* ெதாட5க Oைலe' உ[ள3 ேபால காண+-
ப B A ற3. ஏ$க னேவ நாK பயKப BL Qய Zேரா A-

ரா*க[, RSேடாT 1056 தயாH ெசlய+ப- B-
R-ட தா கb* ெத/ ய R'ைல. இQ 0 123 

~ள ஒ1 வ� தரb*.
எ.. பyசா [ ேகச., தyசாzV.

பA9: �=கJ ?n% ]i' 
P.ேடா  ேபா)ேடா அ% + ேகஷ, 

�ல', ேபா)ே டா!க+9 Uல ட^ 
அ% ேவைல கைள ேமeெ காJளலா'. 
ஆனா9, அேடா% ேபா)ேடா ஷா% 
ேபால அைனDW ப/ க ைள`' ேமe-

ெகாJள இய லாW. �'% (GIMP GNU 
Image Manipulation Program) எ,ற 
Vேரா H ரா rைன �=கJ பய,ப iD-
தலா'. இW இல வ ச மாக! Hைட!-
H றW. P.ேடா  109 இய=?'. 
ேபா)ேடா ஷா% ெசய �Q9 ேமe-

ெகாJ>' அைனDW ப/ க ைள`' 
இA9 ேமeெ காJளலா'. இதைன 
http://www.gimp.org/downloads/  எ,ற 
jக வ NQ9 உJள தளD A � E\W 
ெபeF! ெகாJளலா'. 

ெச94'. 
]ர^ைன 
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