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வாசக=கேள.... க-9:;ட= Kா*கL
உ!க#ேக#&,ச(ேதக*, க+-./கைள 

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

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

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

Sா7க# மXY* ‘TU’/க# ௨௦௧௪ மாD^ மாத-:X9 
_; ெவNயாa6+/க/bடா.. Sா7க# மXY*
‘TU’/கைள உ+வா/aயவD, ெவN6CடவD, 
aைட/9* இட!க#, &ைல ஆaயவXைற/ கCடாய* 
9=4>டேவKL*.

இBC- DEேடா" தாB அ)க-

ேப"#$ தள()* பர,- ைவர"
";ராM பா"ேவ=; எ9பN இO$க ேவE7-?

ப$க- 5

ப$க- 13

ப$க- 6

உ
H

ேள

தகவ" ெதா'" ()ப உல-" இ/ேபா1
நா3 அ56க5 ேக)73 ெபய9 6ள;) 

(Cloud) க3/<)5=. அ56க5 பய?ப@Aத/
ப@வதனாேலேய, இ1 7D673 ெபாEF3
பலவாறாக எIண/ப@-ற1. சLயாக இத?
ெபாEM தா? எ?ன? இதைனA ெதLP1
ெகாMவதனா" எ?ன பய?? அ"ல1 ெதLP1
ெகாMளாததனா" எதைன இழ6-ேறா3? இத
ேனா@ ெதாட9 Tைடயதாக hybrid cloud மVW3
SaaS எ?ெற"லா3 ெசா"ல/ப@-றேத?
அைவ எவVைற6 7D6-?றன? இதVகான
Xல Yள6க=கைளZ3 7D/TகைளZ3 இ=7
காணலா3.

JளK7 அMNக$: Cloud computing  எ?ப1
இPத 21 ஆ3 ^VறாI5? _ரபலமான தகவ"
ெதா'" ()ப ெசாVெறாடராக இEPதாa3,
1950 ஆ3 ஆI5ேலேய, இத? ேவ9கM ெத?
ப)டன. ெமe? _ேர3 க3/<)ட9கF3, அத
fட? இைண6க/ப)ட ெட9 gன"கைளZ3
சVW எIh/பா9Aதா", அ?ேற 6ள;) க3/
<)5= ெதாட= -Y)டதைன அDயலா3.
ெமe?_ேர3 ச9வ E673, அத? ெட9gன"
கF67மான இ?ைறய ெதாைலi தா? gக
அjகமா- உMள1.

6ள;) எ?ப1 ப"ேவW க3/<)ட9கM,
ெமாAதமாக இைண6க/ப)@ ஒேர ஒE

ÂáËâ ïD©Râ½º - Eé z¤©Aï^

மV
த?
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XlடAதா" இய6க/ப@வதா73. 6ள;)
எ?ப1 எ/ேபா13 ஒ? W67 ேமVப)ட
ேசைவகைள (data storage, content delivery, or
applications) வழ=73 சாதனமா73. இவVைற
ஒ?W67 ேமVப)ட பயனாள9கM பய?ப
@Aj6 ெகாI@ த=கM க3/<)5= ேதைவ
கைள mைற ேவVD6 ெகாMளலா3. அதாவ1,
பயனாள9கM இPத ேசைவகைள/ பய?ப
@A1ைகe", எPதYதமான ெச) அ/ பh
கைளேயா அ"ல1 6ள;) சாதனAjைன
பராமL673 பheைனேயா ேமVெகாMள
ேவI5யj"ைல.

சL, 6ள;) எ?W ஏ? இதV7/ ெபய
L)டன9? யாE673 இத? காரண3 உWj
யாகA ெதLயY"ைல. பல க3/<)ட9கM
இைண/_ைன oரAjpEP1 பா9673
ேபா1, அைவ அைனA13 ேச9P1 ஒE ேமக6
q)டமாகA தாேன ெதLZ3. q ) ட
மாக/ பற673 ெவ)@6
-rகM அ"ல1 ெவள-
வா"கைள எIh/
பா9Aதா", இ1
TLZ3. அேத கVப
ைனைய6 க3/<)ட9
கF673 ெசaAj/
பா9Aதா", நா3 ஏ?
இதைன 6ள;) என
அைழ6-ேறா3 எ?ப-
1i3 TLZ3.

6ள;) சாதன=
கr? அைம/_ைன
இE ெபE3_Liக
ளாக/ _L6கலா3.
1. ஆயAத/ப@Aத" (Deployment)
2. ேசைவ தEத" (Service).

sத" வைகe" இய=73 6ள;) அைம/-
_ைன இ?f3 Xல _Liகr" வைக/ப@A
தலா3. அைவ, 1. த? பh6கான 6ள;)
(Private cloud) இ1 ஒE தt நப9 அ"ல1
mWவனAjV7 ம)@3 பய?ப@3 வைகe"
அைம6க/ப@வதா73. இதைன இவ9கM
இE673 இடAj" தா? அைம6க/பட
ேவI@3 எ?பj"ைல. oர இட=கra3
ைவA1 இய6கலா3. இPத 6ள;) ேசைவைய,
பய?ப@A1பவ9 அ"ல1 mWவனேம இய6
கலா3; அ"ல1 இவ9 சாராத ஒEவ9 அ"ல1 
mWவன3, இவ9கF6காக அைமA1 இய6
கலா3.

1. ெபாQவான JளK7: ெபா1 6ள;)
ேசைவ ெபா1வான எவE3 பய?ப@A13
வைகe" அைம6க/ப@-?றன. sதp"
ெசா"ல/ப)ட தt நப9 6ள;) அைம/-
_V73, இதV73 ெபLய அளY" ேவWபா@
இ"ைல. பயனாள9கM யா9 எ?பj" ம)-

@ேம ேவWபா@ உI@.
2. கல"பான JளK7 இயJக$ (Hybrid

Cloud): ஒE 6ள;) தtநப9 மVW3 ெபா1
வான எவE673 என இரI@ வைகeன
E673 த? ேசைவeைன வழ=7ைகe" அ1
Hybrid Cloud என அைழ6க/ப@-ற1. இரI@
6ள;) ச9வ9கM இைணP1 ேசைவ கைள,
இரI@ வைகeனE673 வழ=க s?வE3
ேபா13, இேத ெபயL" அ1 அைழ6க/ப@-
ற1. ஒEவ9 தன6ெகன ஒE 6ள;) ச9வைர 
அைமA1/ பய?ப@Aj6 ெகாI@, மVறவ9
கைளZ3 பய?ப@Aத அfமjAதா", அ1
Hybrid Cloud என அைழ6க/ப@3.

3. சNதாய JளK7 (Community Cloud):
தt/ப)ட6ள;) ச9வ9 ஒ?W, 

பல mWவன=களா", பல
த ர / ப ) ட வ 9 க ள ா "

ப ய? ப @ A த / ப
@3ேபா1, அ1
Community Cloud
என அைழ6க/

ப@-ற1. ேவW
ேகாணAj" பா96

ைகe", /ைரேவ) 
6ள;) ெபா1வான
ஒ?றாகi3 ேசைவ
தE3 ஒE அைம/
பாக6 கEத/ப@3.

ே ச ை வ க M
எ?ற வைகe"
இைவ �?W
வைகயாக/ _L6
க / ப @ -? ற ன .

தVேபா1 6ள;) ேசைவ/ 
பhகM பலவாறாக ேமVெகாMள/ப@

வதா", இPத _LiகF3 பல வைககளாக6
கா)ட/ப@-?றன. அைவ,

1. அY"பைடJ க7டைம"3 ேசைவ
(Infrastructure- as -a -Service (IaaS): ஒE 6ள;)
ேசைவe" ச9வ9 ஹா9)ேவ9, ெந)ெ வா96-= 
அைலவLைச அ"ல1 ேலா) ேபல?X=
ேபா?ற ேசைவகM வழ=க/ப@ைகe", அ1
அ5/பைட6 க)டைம/T ேசைவ என அைழ6-
க/ப@-ற1. அேமஸா? mWவன3 வழ=73
இைணய தள ேசைவ இதVகான ஓ9 எ@A16 
கா)@.

2. சா"7ேவ& க7டைம"3 ேசைவ (PaaS
= Platform- as -a -Service): ஒE 6ள;) ச9வ9,
அத? பயனாள9கF67 சா/)ேவ9 ெதா7/ T
கைள உEவா67வதV7A ேதைவயான ��m
ைலைய, ேதைவயான ெம?ெபாE)கைளA 
தPதா", அ1 ஓ9 ேமைட6 க)டைம/_ைனA 
தEவதV7 ஒ/பா73. இதனா", ெம?ெபாE)
கைளA தயா9 ெச�பவ9, அதV7A ேதைவயான
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ஹா9)ேவ9 மVW3 சா/)ேவ9 அைம/Tகைள
வா=-, த=கள1 க3/<)ட9கr" அைமA1/
பய?ப@Aத ேவI5ய
j"ைல. இதVகான
ஓ9 எ@A16 கா)@
Force.com
3 . ச ா " 7 ே வ &
ேசைவ (Software-
as-a-Service (SaaS):
அ / r ே க ஷ? க M
மVW3 Tேரா-
ரா3கைளA த?ன
கAேத ெகாI@, அவVைறA ேதைவ/ப@3 
பயனாள9கM அ�-/ ெபVW/ பய?ப
@A13 ேசைவைய வழ=73 6ள;) ேசைவ 
இPத/ _LY" வE3. Gmail, Basecamp, and
Netflix ஆ-யைவ இதVகான எ@A16
கா)@களா73.

JளK7 க$"[7Y\ ப]க^0 எ`&-
கால$: ேமேல ெசா"ல/ப)ட 6ள;) க3/
<)5= வசjகM மVW3 எ@A16 கா)@6க
ைளZ3 பா96ைகe", வE3 எj9காலAj"
இைவ இ"லாம" இய=க s5யா1 எ?ப1
உWj. ெமாைப" அ/rேகஷ?கM, த=கM
ேப6 அ/ ைப"கைள, 6ள;) lேடாேர�" 
தா? ைவA1/ பா1கா6 -?றன.

)ரா/ பா6l, q7M )ைர; மVW3 
இ1 ேபா?ற 6ள;) ச9வ9கM இதV7
எ@A16 கா)@களா73. அேமஸா?, Z )</
ேபா?றைவ 6ள;) க)டைம/T ேசைவ67
அைடயாள=களா73. 6ள;) இ"ைல  
எ?றா", இ?ைற67 நா3 அைன வE3
பய?ப@A13 பாj67 ேமVப)ட இைணய
அ/rேகஷ?கைள இழ6க ேவI5ய
jE673. அ/ப5யானா", இவVD? எj9
கால/ பhகF3, அவVDVகான இட=கF3
எ/ப5 இE673?

இj" உMள அபாய3 எ?ன? 6ள;) 
lேடாேர� பயனாள9 அைன வE673,
அj" அவ9கM ேச; ெச�1Mள ேட)டா
YV7 அ�6கAjைனA தE-ற1. பயனாள9
கr? க3/<)ட9கr? இய6க3 sட=-/
ேபானாa3, ேவW க3/<)ட9கM அ"ல1
ெபா1வான க3/<)ட9 ைமய=கr" இEP1
qட இவVைற இய6கலா3. ஆனா", நா3
6ள;) lேடாேர� ேசைவையA தE3 mW வ
னAைத ந3_, அைனA1 ேட)டா6க ைளZ3
தE-ேறா3. இ1 எ?ைற673 அபாய3 தா?
எ?W பலE3 கE1-?றன9. இPத அ�சAைத/
ேபா673 வைகe", 6ள;) ச9வ9கM Tjய
ெதா'" ()பAjைன உEவா6க ேவI@3.
அ/ேபா1தா?, வா56ைகயாள9கM ந3_6ைக
Zட? 6ள;) க3/<)5= sைறைய/ _?
பVWவா9கM.

அைனbQேம இைணயமாf: இt வE=
கால3, நம67 அைனA1ேம இைணய3 
தா? எ?ற ��mைலைய உEவா673.
நா3 பய?ப@A13 அைனA1 சாத ன=கF3,
க3/<)ட9 ம)@g?D, 5.Y., g<X6
பா6l, ைம6ேரா ஓவ? அ@/T, ஏ.X.
g? சாதன=கM என அைனA13 6ள;)
ச9வ9கFட? இைண6க/ப)@, நா3 எ=7 
ெச?றாa3, அவVைற இய673 வைக eலான
ஒE ��mைல -ைடAதா" எ/ப5 இE673? 
எj9கால3 இ/ப5Aதா? இE673 எ?W
கh6க/ப)@Mள1.

6ள;) ச9வ9கM ந3ைம� �VD அைம6-
க/ப)@, அவVDpEP1 நா3 ேசைவகைள
ேமVெகாMேவா3. இ?ைறய ெதாைலேபX
இைண/பக=கைள/ ேபால, ந3 அE -ேலேய
அைவ அைம6க/ப டலா3. அத? �ல3 ந3
ெசய"பா@கM அைனA13 5�)ட" மயமா
கலா3. வா�6ைக தர3 உயரலா3. 

ெதUVW ெகாLXMகL
RAID Redundant Array of Independent Disks:
ஒேர ேட%டா'ைன பல ஹா-% ./012 ப345
ைவ078 9ைற. இத? @ல8 இ?A% மCD8 
அF%A% ெசய2பாJகைள சமMைலN பJO3
ப1-45 இய0கலா8. இத? @ல8 க8NP%ட-
Q/டO3? ெசய2பாJகR ேம?ைமயைட
1?றன.
Downtime: ஹா-%ேவ-, ஆNப ேர%.V Q/ட8 
அ2ல5 அNWேகஷ? Aேரா1ரா8கW? தவ
Yனா2 க8NP%ட- Q/ட8 இயVகாம2 
இZ078 கால8.



1-9-20145

#jய க3/<)ட9 வா=க/ ேபா-�9களா?
உ=கைள ஆ/_M க3/<)ட9 வா=க

லாேம? எ?W ஒE Xல9 அDiைர qறலா3 
(அDiைர qWபவ9 YIேடாl பய?ப
@Aj வE-றா9 எ?ப1 ேவW Yஷய3).
Xல9 pன6l ஆ/பேர)5= Xlட3 பய?-
ப@A1=கM. அj" mைறய பா1கா/T வச
jகM உI@ என6 qறலா3. ஆனா", �=கM
ஊேரா@ ஒA1/ ேபாக ேவI@3 எ?றா",
96% ம6கM பய?ப@A13 YIேடாl ஆ/-
பேர)5= Xlட3 பய?ப@A1வ1 தா? ந"
ல1. உல-" இய=73 10 க3/ <)ட9கr" 8
க3/<)ட9கr" YIேடாl ஆ/பேர)5=
Xlட3 தா? பய?ப@Aத/ப@-ற1 எ?பேத
உIைம.

பாj673 ேமVப)ட க3/<)ட9கr"
YIேடாl 7 Xlடs3, �த3 உMளவVD"
பாje" எ6l_ Xlடs3 இய=7-?றன.

�=கM பல ஆI@களாக YIேடாl
பய?ப@Aj6 ெகாI@ வE-�9கM. இj"
இய=73 உ=கF67 வசjயான சா/)ேவ9
அ/rேகஷ? Tேரா-ரா3கைளA ேத9Pெத
@A1/ பய?ப @A1-�9கM. ெவre"
இைணA1 இய673 _LIட9
மVW3 lேகன9 ேபா?ற
வVைற6 qட/ பல ஆI@
களாக, YIேடாl இய6கA
1ட? ஒE=-ைணP1 இய=73
ஒE 7D/_)ட mWவனAjf
ைடயைதேய ெதாட9P1 பய?ப
@Aj வE-�9கM.

க3/<)ட9 பய?பா)5"
மாVற3 ேவI@3 எனA j)ட-
g)டாa3, ஆ/பேர)5= Xl

டAjைன ம)@ேம மாVD6 ெகாM -�9கM.
YIேடாl எ6l_ அ"ல1 Ylடா Yp
EP1, YIேடாl 7 அ"ல1 YIேடாl867
மாD6 ெகாI@ பய?ப@A1வj" jE/j
அைட-�9கM. இைவ ெகாIட ெடl6டா/
க3/<)ட9 அ"ல1 ேல/டா/ க3/ <)ட9 
இ/ேபா1 �.30,00067M -ைட6 -ற1.
YIேடாl Xல சா/)ேவ9 Tேரா-ரா3க
Fட? -ைட6-ற1.

அைவ ேபா13 எ?W, உ=கM பhையA
ெதாட9-�9கM. pன6l ஆ/பேர)5=
Xlட3 ெகாIட ேல/டா/ அ"ல1 
ெடl6டா/ க3/<)ட9 வா=-னா", Yைல 
சVW 7ைற யலா3; ஆனா", உ=க F67A
ேதைவயான பய?பா)@ ெதா7/TகF67
YIேடாl தா? சLயான இய6க sைற ைம
யாக அைமZ3. எனேவ தா?, XDய Yைல 
ேவWபா)5ைன/ ெபாE)ப @Aதாம", 
YIேடாl இய6கA jVேக ெச"-�9கM.
ேமa3, pன6l பய?பா@ ேவI@3
எ?றா", YIேடாl இய=73 க3/ <)ட
Lேலேய, pன6l XlடAjைனZ3 பjP1
இர)ைட இய6கமாக6 ெகாMளலா3.
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Y)@67 சாY qட இ/ப5 அ/ப5 இE6
கலா3? �j sைன சாY ெம6காt6ைக

அைழAதா", அ�சாக இ?ெனாE சாY தP j
@வா9. ஆனா" ந3 பாlேவ9) சLயாக இ"-
லாம", அ@Aதவ9 எrதாக அDP1 ெகாMF3
mைலe" இEPதா", ந3 mைல gக ேமாச மாக
மாDY@3. அதனா" தா? க3/<)ட9 பா1
கா/T 7DA1 ேப�பவ9கெள"லா3, வpைம
யான பாlேவ9) அைம6க ேவI@3 என 
எ�சL6ைக Y@-றா9கM. gக l)ரா=கான
பாlேவ9) அைம673 Xல வ'கைள இ=7
காணலா3.
1. த=கM mWவனAjV7 gக6 க)@6 ேகா/

பான தகவ" ெதா'" ()ப க)டைம/ைப
க3/<)டL" அைம/ப வ9கM, இவVDV
கான பாlேவ9)கM அைம6க, அதVெக?W 
பாlேவ9) அைம673 Tேரா -ரா3கைள
mWY6 ெகாMளலா3. இைவ ேரIட
ைமl@ பாlேவ9) எ?W ெசா"ல/ப@3,
யாE3 கh6க இய
லாத பாlேவ9)-
கைள அைமA1
இ ய 6 7 -? ற ன .
ேமa3 7D/_)ட
கால இைடெவre"
அவVைற மாVறi3
ெச�-?றன. எனேவ
இAதைகய mWவ
ன=கM, க)டண3
ெசaAj அAதைகய
பாlேவ9) Tேரா-

ரா3கைள வா=7வ1தா? ந"ல1.
2. பாlேவ95" எ�A1, எI மVW3 Xற/T 

7D�@கைள அைம6கi3. எ�A16கைள6
qட ெபLய மVW3 XDய எ�A 16கைள6
ெகாI@ அைம6கலா3. எIகM ெதாட9� X
யாக இ"லாம" இைட இைடேய Xற/T6 
7D�@கைள அைம6கலா3.

3. பாlேவ9)கைள ந3 mைனY" mWAj6 
ெகாMF3 வைகe" எrதாக அைம/ப
தைன6 ைகYட ேவI@3. அதV7/ பj
லாக, mைனY" mVக6 q5ய ெபாEளVற
ெசா" ெதாட9கைள அைம6கலா3. dubidubi
எ?பெத"லா3 அAத ைகய ெசா" ெதாட9
கேள. இதைன d*uBi(dU(bi எ?ற ப5
இ?f3 �ளமாக அைம6கலா3.

4. பாlேவ9)கைள 7D/_)ட காலAj" 
மாVD6 ெகாIேட இE6க ேவI@3. இ?-
ைறய க3/<)ட9 பய?பா)5", இெமe" 
Tேரா-ரா3கM, இ?ட9ெந) ேப=-=

ேசைவ, ேசா�ய" ெந)
ெவா96 ெதாட9T, mW
வன ேவைல இய6க3,
ெபா1 க3/<)ட9
கr" ேவைல என/ பல
Yத இட=கr" பாl
ேவ9) பய?ப@Aத
ே வ I 5 Z M ள 1
இவVைற mைனY"
ைவA1 அ;வ/ேபா1
மாVWவ1 சVW க5
னேம.
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ேவ=;
N9"...

ேட"#$ வ'ைசயாக எ.கைள அைம2க
ேவ9) ெதா7/_" ேட_M ஒ?ைற உEவா6-

இE6-�9கM. அj" உMள ெச"கr" வL
ைசயாக எIகைள அைம6க ேவI@3. எ?ன
ெச�யலா3? வLைசயாக 1,2,3, என ைட/
ெச�1 ெகாI@ ேபா�9கM, இ"ைலயா?
ேதைவேய இ"ைல. எPத ெந)@ வLைசe"
எIகM அைமய ேவI@ேமா அதைனA
ேத9Pெத@A1 _? T"ல) அEேக உMள
Numbering எ?ற ஐகாைன அ�Aதi3. வLைச
யாக எIகM அைம6க/ப@3. ஆனா" ெச"
கr" உMள ெட6l) அைமA1 அj" எ?ட9
த)5 வLைசயாக ெட6l) அைமAjEPதா"
எIகM சVW தாWமாறாக வரலா3.

இ4ப678 ெட2:; ேத=>
ேவ9) டா7ெமI)5" ேவைல ெச�

ைகe", ெட6l) ேத9i ெச�வ1 gக
எrதான ஒ?Wதா?. வLைசயாக வLகM எ?
றாேலா, அ"ல1 Y)@ Y)@ வLகM எ?
றாேலா, அவVைறA ேத9i ெச�1Yடலா3.
ஆனா", ெந)@வா6-" வLகr" Xல எ�A
16கைள ம)@3 ேத9i ெச�jட ேவI@3
எ?றா" எ?ன ெச�வ1?

எ@A16 கா)டாக, வLைசயான வLகr",
பAதாவ1 எ�A1 sத", பjைனPதாவ1 எ�A
1வைர, அைனA1 வLகra3 மVறவVைற
Y)@Y)@, ேத9i ெச�jட ேவI@3 எt"
எ?ன ெச�வ1? ேவ9) இதைன gக எrதாக
ேமVெகாMள ¡ ேபா9) மVW3 மil பய?ப
@A13 வ'கைள நம67A தE-ற1. இதV76
¡�6கா�3 வ'கைள/ _?பVறi3.
1. எPத ெட6l) ப7jைய6 கா/_ ெச�jட

ேவI@ேமா, அத? ேம" இட1 �ைல67,
க9சைர6 ெகாI@ ெச"லi3.

2. அ@A1, கI)ேரா" + �/)+ எ/8
(Ctrl+Shift+F8) அ�Aதi3.

3. அ@A1, க9ச9 கI)ேரா" ¡கைள, �=கM
கா/_ ெச�jட YE3T3 ெட6l) s�
ைமZ3 ேத9Pெத@6கi3. �=கM மil
ெகாI@ இதைனA ேத9Pெத@6க YE3
_னா", ஆ") ¡ைய அ�Aj6 ெகாI@,
ெட6l) ப7jையA ேத9Pெத@6கi3.
YE3_ய ெட6l) ேத9Pெத@6க/ப)ட
iட?, �=கM YE3_ய ெசய"பா)5ைன
ேமVெகாMளலா3. ெட" (Del) ¡ அ�A
jனா", அPத ெட6l) ப7j s�வ13
அ'6க/ப@3.

ேதைவய?ற ேகாAகைளB தC=2க
ேவ9) ெதா7/_" தாமாகேவ இய=73

பா9ம) ச3பPதமான பல ெசய"பா@கM
உMளன. இj" நா3 அ56க5 சPj/ப1
ப@6ைக6 ேகா@ அைமவ1 தா?. அதாவ1
ைஹப? அ"ல1 அ56ேகா@ அ"ல1 XDய
வைளi ேகா@ அைம673 sயVXe" ஈ@
ப)டா" உடேன ேவ9) அதைன அPத அளYV
கான ப@6ைக6 ேகாடாக மாVDY@3. இ1
நம67 வசj எ?றாa3 இதைன �67வ1
எrத"ல. ஏென?றா" இ1 ேவ9) ஏVப@A
jய பா9ட9 ைலனா73. தVேபா1 பய?ப@A
த/ப@3 ேவ9) ெதா7/Tகr" இதV7 ஒE
வ' தர/ப)@Mள1. க9சைர எPத ேகா)5ைன
அ'6க ேவI@ேமா அPத ேகா)5? ெதாட6
கAjV76 ெகாI@ ெச"லi3. _? Format
ெமf ெச?W Borders and Shading எ?ற
_LைவA ேத9Pெத@A1 அj" உMள None
_Lைவ6 -r6 ெச�jடi3. இPத _ர�ைன
ெதாட9P1 வராம" இE6க ேவI@3 எ?றா"
Tools ெமfYV7� ெச"a=கM. அj" Auto
Correct Options எ?ற _LைவA ேத9Pெத@=கM.
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_? அj" AutoFormat As You Type எ?ற
ேட_V7� ெச"a=கM. Apply as you type எ?ற
இடAைதA ேத56 கI@ _5 Z=கM. அj"
Border Lines எ?ற இடAjV7 எjேர உMள 56
அைடயாளAைத எ@A1 Y)@ அைனA jV73
ஓேக 56 ெச�1 �@=கM.

ெமD ப;டEகைள மா?F அைம2க

நா3 அ?றாட3 ேவ9)
ெதா7/ைப/ பய?

ப@A1-ேறா3. அj"
ேமலாக உMள ெமf 
ப)ட?கைள அவVD?
வழ6கமான இட=கr"
ைவA1/ பா9A1 ேத9
ெத@6-ேறா3. Xல
ேவைளகr" இைவ
இட3 மாD, ேவW ஒE
இடAj" இEPதா" ந"
ல1 எ?W எI�ேவா3. 
ஆனா" அதV7 எ?ன
ெச�வ1 எ?W எI
ணாம" Y)@Y@ேவா3.
இதVகான வ'ைய இ=7
காIேபா3. இதV7 sதp"
Alt ¡ைய அ�Aj/ _5A16 ெகாMF=கM.
இt �=கM இட3 மாVற YE3T3 ெமf
ப)டைன உ=கM மiஸா" -r6 ெச�1 அ/-
ப5ேய இ�A1 �=கM YE3T3 Tjய இடA
jV7� ெச"a=கM. அ/ேபா1 பா�I)ட9
ஒE நா?7 sைன ச6கர அ3பாக மாD இE/ப-
தைன/ பா9/¦9கM. Tjய இடAjV7� ெச?
றiட? மiைஸ Y)@Y@=கM. �=கM
YE3_ய வைகe" ெமf பாL" ப)ட?கM 
அைமPjE673.

ேட"ைள GHைமயாகB ேத=IெதA2க

ேவ9) டா7ெமI) ஒ?D" அைம6க/-
ப)ட ேட_M ஒ?ைற s� வ 1 மாகA 

ேத9Pெத @6க sயV X6ைகe" Xல X6க"கM 
ேநரலா3. ெட6l) ம)@3 ேத9Pெத @6க/ப-
டலா3. அ"ல1 உMேள அைம6க/ப) @Mள 
பா9ம)5= சமா�சா ர=கM -ைட6காம" 
ேபாகலா3. இவVைறA தY96க6 ¡ேழ தP-
1Mள 7D/ _?ப5 ெசய"ப டi3. ேத9Pெத-
@6க/ப ட iMள ேட_r? உMளாக6 க9சைர 
sதp" mWAதi3. ந3 லா6 ¡ இய=காம" 
இE/ப தைன உW j/ப @Aதi3. _? ஆ") 
¡ைய அ�Aj6 ெகாI@ m< ெமL6 ¡ ேப5" 
5 எ?ற எI உMள ¡ைய அ�Aதi3. மil 
பய?ப @Aj ேட_ைளA ேத9Pெத @6க YE3-
_னா", ஆ") ¡ைய அ�Aj6 ெகாI@, 
ேட_r" எ=கா வ1 க9சைர ைவA1 மiைஸ 

இE sைற -r6 ெச� j டi3.

ேட"ைள இர.டாக4 "'2க

ேட_M ஒ?ைற உE வா6 - ய_? அதைன/ 
_L6க எI � - �9களா? அதைன� சாதா ர-

ண மாக6 க9ச9 ெகாI@ ெச?W _L6க sயV-
XAதா", 7D/ _)ட ப@6ைக வLைச அக லா ம-
வ ைதAதா? பா9/ ¦9கM.

அதV7/ பj லாக, Tjதா� அைம6க/-
பட ேவI@3 என YE3T3 ேட_r" 

sத" வL ைசயா� எPத வLைச 
இE6க ேவI@3 என YE3-
T - �9கேளா, அPத வL ைசe" 
க9சைர ைவA1/ _? ேட_M 
ெமf ெச"லi3. அ=7 
l_r) ேட_M எ?பj" -r6 
ெச� j டi3. ேட_M இ/ே பா1 
_L6க/ப)@ தt ேட_M 
ஒ?W காண/ப@3.

ேட"#$ பா=ட=கைள K2க

ேவ95" டா7ெமI) 
இைடேய ேட_M 

ஒ?ைற உE வா6 73ே பா1, ேவ9) அPத 
ேட_r" பா9ட9 ேகா@ கைள �=கM YE3-
T - �9கM எ?ற ப5 ேகா@ கைள ெச"கைள� 
�V Da3 அைமA1A தE3. ஏேதf3 கார ணA-
jனா" இPத ேகா@கM உ=க F67A ேதைவ-
e"ைல எ?W எI hனா" அதைன �6கலா3. 
இதVகான பல வ' கr" எrய வ' ஒ?W 
உMள1. கI)ேரா" + ஆ") +Z ((Ctrl+Alt+U))
¡கைள அ�A jனா" பா9ட9 ேகா@கM �6க/-
ப@3.  இPத ¡கைள அ�A13 s? க9ச9 
ஏேதf3 ஒE ெச"p" இE6க ேவI@3.

ெதUVW ெகாLXMகL
Backup Rotation: ேப0 அN \. யா'? ெசய2-
பா J கW2 ஒ?D. இ32 ெசா2லNபJ8 ]ழCQ 
9ைற _னா2 அ`ைம0 காலO 3ய ேட%டா ேப0 
அN 1ைட0 1 ற5. இதC7 9? ஏCப JOதNப%ட 
ேப0 அN க`ட Y யNப%J அத? இடO32 A3ய 
ேட%டா ப3 யNப J 1 ற5.இ4த ெசய2பா% .ைன 
இb ]ழCQ 7Y0 1 ற5. இதனா2 ைப2கR கரN% 
ஆனா2 அத? ேட%டாF8 எW தாக \`J8 
ெபறNப J 1 ற5. 
DES - Data Encryption Standard: dகF8 eர ப ல-
மான எ? 1 fNஷ? 9ைற. இ5 56–e% i மCD8 
eளா0 ைசப- (Block Cypher Method) வj _ைனN 
பய?ப JO3 ேட%டா 'ைன 64 – e% அடV 1ய 
ெதா7N A க ளாக மாC D 1 ற5. அத? e? அதைன 
எ? 1fN% ெசl 1 ற5.
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எ2ெஸ$ ெச$க#$ பா=ட= 
அைம2க>8 K2க>8

நா3 தயா L673  ஒ96ª)கr", ப"ேவW 
வைக கr" பா9ட9 அைம6க எ6ெஸ" 

Tேரா - ராg" வ'கM தர/ப) @Mளன. 7D/-
_)ட ஒE ெச", அ"ல1 ஒ? W67 ேமVப)ட 
Xல வைக ெச"கr" இPத பா9ட9கைள அைம6-
கலா3. ெச"கr" அைம6க/ப@3 பா9ட9
 க ைளZ3,  பல வ ைக யான ேகா@ கr" அைம6-
கலா3. பா9ட9கைள அைம6க, ¡ேழ தர/ப)-
@Mள  ெசய" s ைற கைள ேமVெ காMளi3. 
1. �=கM பா9ட9 அைம6க YE3T3 ெச" 

அ"ல1 ெச"வ L ைசைய  sதp" ேத9Pெத-
@6கi3.

2. Format ெமf Y p EP1 Cells எ?f3 ஆ/-
ஷைனA ேத9Pெத @6கi3. உட? Format 
Cells எ?f3 டயலா6 பா6l -ைட673. 

3. இj" Border ேட/_" -r6 ெச� j டi3. 
4. டயலா6 பா6«", Border எ?f3 _LY", 

�=கM எPத இடAj" பா9ட9 அைம6க/பட 
ேவI@3 எ?ப தைனA ேத9Pெத @6கi3. 
Outline எ?ப1 ேத9Pெத @6க/ப)டா", 
ெச" s� வ 1 மாக பா9ட9 அைம6க/ப@3. 

5. Style _LY", எPத Yத6 ேகா)5" பா9ட9 
அைம6க/ பட ேவI@3 எ?ப தைனA 
ேத9Pெத @6கi3. 

6. அ@A1 ஓேக -r6 ெச� j டi3. 
இ?ெ னாE வ'Z3 உMள1. ¬"பாL" 

உMள Borders எ?f3 ¬ைல/ பய?ப @A-
jZ3 பா9ட9 ேகா@ கைள அைம6கலா3. ¡ேழ 
7D/ _) @Mள ப5, இPத ¬ைல/ பய?ப @Aத 
ேவI@3. 
1. பா9ட9 அைம6க/பட ேவI 5ய ெச" அ"-

ல1 ெச" வL ைசயA ேத9Pெத @6கi3. 
2. �=கM அைம6க YE3T3 பா9ட9 வைக 

பா9ட9l ¬p" இEPதா", அj" -r6 
ெச� j டi3. இA 1ட? உ=கM ேவைல 
s5P 1 Y@3. இ"ைல எt", இ=7 7D6-
க/ப) @Mள ப5 ெதாட ரi3.

3. பா9ட9l ¬p? வல1 Tற3 உMள ¡� 
ேநா6 -ய XDய s6ே கா ணAj" -r6 ெச�-
j டi3. பல வ ைக யான பா9ட9 வைக6 
ேகா@கM அட= -ய க)ட3 -ைட673.  

இj" �=கM YE3T3 பா9ட9 வLையA 
ேத9Pெத @6கi3. அi)ைல? பா9டைர/ 
பய?ப @Aj, �=கM அைம6க YE3T3 
ெச" வL ைசையA ேத9Pெத @6கலா3. 
இ1 பா9ட9 க)டAj", ¡ழாக வல 1 Tற3 
-ைட673.
பா9ட9 ேகா@ கைள ெச" அ"ல1 ெச" 

வL ைச கr" அைம6க, ஒ? W67 ேமVப)ட 
வ'கM இEPதாa3, இவVைற �6க YE3-
_னா", gக எrய வ' ஒ?W நம676 -ைட6-
- ற1. கI)ேரா" ¡Zட?, அIட9 lேகா9 
¡ைய  (underscore) அ�Aத ேவI@3 (Ctrl+_) 
அைம6ைகe" �/) ¡ையZ3 அ�Aத 
ேவI@3 எ?ப தைன mைனY" ெகாM-
ளi3). ெச"கr" உMள பா9ம) qW கr", 
பா9ட9கM ம) @ேம, இPத6 க)ட ைளயா" �6-
க/ப@3. மVறைவ அ/ப 5ேய இE673.

எ2ெஸ$ ஆ4ெஜ2; "$OP
எ6ெஸ" ஒE -ரா_6l இைணPத  Tேரா-

-ரா3 அ"ல. அ1 தt l/ெர)) Tேரா-
-ரா3. இE/ _f3, நா3 இj" வைர ய/ப)ட 
பட=கைள, ஒ9ª)5" உMள தக வ"கைளA 
ெதr வாக6 கா)@3 ெபாE)@ இைண6-
கலா3. இ;வாW இைண6க/ப@3 ஆ/ெஜ6)-
கr" வIண/ ¯�� அைம6கலா3. எ/ப 5/-
ப)ட வIண/ ¯� � கைள, எPத Yைள iகM 
தE3ப5  அைம6கலா3 எ?ப தைன இ=7 
பா96கலா3.
1. எPத ஆ/ெஜ6)ைட மாVD அைம6க ேவI-

@ேமா, அதைன sதp" ேத9Pெத @6கi3.
2. )ராe= (Drawing) ¬"பாL", Fill Color 

அEேக உMள, ¡� ேநா6 -ய அ3T6 7De" 
-r6 ெச� j டi3. எ6ெஸ" ஒE கல9 
ெமf Yைன6 கா)@3. 

3. இPத கல9 ெமfY", Fill Effects எ?பj" 
-r6 ெச� j டi3. எ6ெஸ" Fill Effects 
டயலா6 பா6ைஸ6 கா)@3.

4.  இPத டயலா6 பா6«" உMள ¬"lகைள/ 
பய?ப @Aj, ஆ/ெஜ6)5"  _" ெச� j @-
ைகe" எ//ப 5/ப)ட வைகe" வIண3 
இE6க ேவI@3 எ?ப தைனA ேத9Pெத @6-
கலா3. அைவ _?வ E மாW:
Gradient: ஆ/ெஜ6)5? ப"ேவW 

எ$ெஸ* N9"...எ$ெஸ* N9"...எ$ெஸ* N9"...எ$ெஸ* N9"...எ$ெஸ* எ$ெஸ* எ$ெஸ* N9"...N9"...N9"...எ$ெஸ* N9"...
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ப7 j கr" mர/ப/ப)ட வI
 ணAj? ஆழ3 எPத 
அளY" இE6க ேவI
@3 எ?ப தைன வைர
 யைற ெச� jட, இPத 
ேட/ _ைன/ பய?ப @A-
தலா3.  நா3 YE3T3 
வைகe" அைமA jட, 
இPத ¬ைல/ பய?ப @A-
தலா3. 

Texture: ஆ/ெஜ65? 
ேமV Tற/ ¯� �67 வIண3 
°)ட இPத ேட/ _ைன/ 
பய?ப @Aதi3. இj"  
marble, fabric, மVW3 wood   
என/ பல வைககM தர/ப) @Mளைத/ பா96-

கலா3. 
Pattern: �=கM எPத வIண3 

ேத9Pெத @A1 அைமAதாa3, பல 
வைக அைம/ T கr", அவVைற 
அைமA jட இPத ேட/ உத i --
ற1.இPத அைம/ T கr" பல 
YIேடாl ெடl6டா/ ேபால 
அைம - ற1.

Picture: இPத ேட/ �ல3, 
உ=கM ஆ/ெஜ6 5ைன _" 

ெச� jட உதi3 பட3 
ஒ?ைற எ@6கலா3. 

�=கM பய?ப @A13 
படAைத/ ெபாWA1, பல  Tjய, எj9-

பா ராத, ஆ9வ �)@3 Yைள i கைள இj" 
ஏVப @Aதலா3.

எ$ெஸ*எ$ெஸ*
  N9"...N9"...

ÖçðB ¼ÃVç> 
Îa©A ç\BD

QD வ-கR மCD8 இைள ஞ-கR, எ4ேந ர98 
இைண யO32 ெபாpைத0 கjNப த ைனேய தVகR 
9p ேநரN பq யாக0 ெகா`J வZ 1?றன-. 
/மா-% ேபா?கW2 1ைட078 வச 3 களா2, 
ச@க இைணய தளVக W ேலேய தVகR வாrநாW? 
ெபZ8ப 73 ேநரOைதb ெசல வ jO5 வZ 1?றன-. 
இதனா2, இவ-கW? க2' கC78 மCD8 பq-
யாCD8 ேநர8 sணா 1 ற5. அெம f0கா'2 பல 
ஆ` J க ளா கேவ இ4த ேபாைத உRள5. தCே பா5, 
இ4த வf ைச_2 இ4 3 யாF8 ேச-4 5Rள5. 

இவ-கைளO 3ZO3, இைண யO 3ைன ந8 
ேதைவ07 ம%J8, ந8ைம ேம8ப JO30 ெகாRள 
ம%J8 பய?ப JOத பழ0க ேவ`J8 எ?ற 7Y0-
ேகா uட? அ`ைம_2, ெபVக vZ நகf2, 
இைணய ேபாைத ஒjNA ைமய8 ஒ?D ெதாடVகN-
ப%J இயV1 வZ 1 ற5. ெதாட45 98ைப, Aேன, 
ெச?ைன மCD8 ைஹத ரபாO நகf2 இைவ ெதாடV-
கNபட இZ0 1?றன. 

NIMHANS எ?w8 அைமNe? கqN ANப., 
பZவ வய5 உRள இைள ஞ-கW2, 73% ேப-, இ4த 
இைணய ேபாைத_2 Q0 1 {Rளன-. இதனா2, உR 
மன அpOத eரbைன07 (“psychiatric distress”) ஆளா-
1 {Rளன-.  இதC70 காரண8, இவ-கR ெதாj2 
|%பO 3ைன அ3க8 பய?ப JO 5 வ 5தா?. இவ--
கைள இNப .ேய '% J '%டா2, ச9 தா யO 3C7 
எ3 ரா ன வ-க ளாக மாD8 பய8 உRள5.   எனேவ, 
இ4த ைமயVகR @ல8, இவ-கைள இைணய ேபாைத 
இைள ஞ-கR Mைல _ } Z45 \%J, இைணய பய னா-
ள-க ளாக மாCற 9யC QகR ேமCெ காRளNபJ8 என 
இ4த ைமய M-வா 1கR அY 'O 5Rளன-. 

ெதUVW ெகாLXMகL
Back up Domain Controller: '`ேடா/ 

ெந% ெவா-012 இைண0கNப% JRள 
க8N P%ட-கW2 ஒ?D அ2ல5 ஒ?-
D07 ேமCப%ட க8N P%ட-கR eைர-
மf ெடாைம? க`%ேரா லf? ேப0 
அN ஆகb ெசய2ப J வ தைன இ5 7Y0-
1 ற5. அைவ ெசய2 இழ0ைக_2 இ4த 
ேப0 அN ெடாைம? க`%ேரா ல-கR 
அத? ெசய2பா% .ைன ேமCெ காR 1?-
றன. இைவ ெச0 P f%. சா-4த ெசயல
் பா J க ைள{8 ேமCெ காRu8 வைக_2 
ெச% ெசlயNப% . Z078. 

 Cryptography: ெதாட- A கW? ரக QயO 
த?ைமையN பா5 காNப32 இ5F8 ஒZ 
வj.  இ4த எ? 1 fNஷ?  9ைற_2 
ேட%டா 9C Y�8 மாறான வj_2 
அைம0கNப J வ தா78. Af45 ெகாRள 
9. யாத பா-ம%.2 ேட%டா  ப3 யNபJ8. 
இதைன \`J8 ெபற dகF8 எW32 
Af45 ெகாRள 9 . யாத ரக Q ய மாகO
 தயா f0கNபJ8 i ெகா`ேட 9.{8. 

Registr--y: (ெர�/%f) '`ேடா/ இய0-
கO 5ட? இைண4த ஒZ ேட%டா ேப/ 
(தகவ2 தள8) இ32 அைனO5 ஹா-%ேவ- 
மCD8 சாN%ேவ- 7YOத தக வ2கR எp-
தNப%J ப3 யNப% . Z078. இவC Dட? 
பய?ப JO 5 ப வ Z0கான 'ZNபVகR, 
ெசய2பா J க u0கான MைலகR உZ வா0-
கNப%J ப3 யNபJ8. '`ேடா/ இய0க8 
இ4த தகவ2 தளO 3 } Z45 தக வ2கைளN 
ெபCD ெசய2ப J வதா2 சCD கவ ன மா கேவ 
இதைன0 ைகயாRவ5 ந2ல5.
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த? வா)l அ/ �ல3, ெதாட9P1 
தக வ"கைள/ பL மாD6 ெகாMF3 

இP jய வா56ைக யா ள9கr? எI h6ைக 
6 ேகா5ேய 50 ல)சA jைன எ) 5 ZMள தாக, 
வா)l அ/ தைலைம m9வாக அj காL ெகள3 
அD YA 1Mளா9. ெச?ற ேம மாத3 இ1 5 
ேகா5 யாக இEPA1. _?ன9 வPத �?W 
மாத=கr", 1.5 ேகா5 ேப9 Tj ய தாக இj" 
இைணP 1Mளன9. ப?னா)ட ளY" வா)l 
அ/ தளAைத/ பய?ப @A 1ேவா9 எI h6ைக 
60 ேகா5 யா73. இP j யாY" தா? gக அjக 
எI h6ைகe", இத? வா56ைக யா ள9கM 
இய=- வE -?றன9.  ஆனா", mW வ னA jV-
கான வE மான3 என6 கண6 -)டா", இP j-
யா Y p EP1 -ைட673 வE மான3 gகi3 
7ைறேவ.

இP j யாY", வா)l அ/ ஆW ெமாைப" 
ேசைவ வழ=73 mW வ ன=க Fட? ஒ/பPத3 
ேமVெ காI @Mள1. Lைலய?l க3 < t-
ேகஷ?l, டா)டா ெடாேகாேமா, <tநா9, 
ஏ9ெட" மVW3 அIைம6 காலAj" _.எl.
எ?.எ". ஆ- யைவ ஆ73. இPத ஒ/பPத=கM 
த? ேசைவ eைன ம6க rட3 ெகாI@ ெச"வ-
தVகா கAதா? எ?W3, வE மான3 ஈ)ட அ"ல 
எ?W3, வா)l அ/ அD YA 1Mள1. 

இPத மாதA jV 7Mளாக, வா)l அ/ �ல-

மாக வா�l காp= எ?f3 ெதாைல ேபX 
அைழ/ _ைனA தர இE/ப தாக, வா)l அ/ 
அD YA j EPத1. ஆனா", அ1 தVே பா ைத67 
ஒAj ேபாட/ப) @Mள1.

வா)l அ/ ேசைவ67/ ேபா) 5 யாக, இP j-
யாY" ைவப9, Y ேச), ைஹ6 மVW3 ைல? 
ஆ- யைவ இய= 7 -?றன. அIைமe" இPத 
ேபா) 5e", ெடp -ரா3 எ?f3 ேசைவZ3 
இைணP 1Mள1.  

ெதUVW ெகாLXMகL
Client: க8N P%ட- ெந%ெ வா-012 

இைண0கNப%J ச-வ ராக இயVகாம2 பய?-
ப JOதNபJ8 எ4த க8N P%டZ8 1ைளய`% 
என அைழ0கNபJ8. 

Doc: இ5 ஒZ ைப}?  ெபயf2 உRள 
5ைணN ெபய-. இ4த ெபய Zட? உRள 
ைப2  ைம0ே ராசாN% ேவ-% ெதா7Ne2 உZ-
வான ைப2 எ?ப தைன இ5 7Y0 1 ற5.

Bandwidth: இைண0கNப%ட இZ ேவD 
சாத னVகR இைடேய நைட ெபD8 ேட%டா 
பf மாCறO32 அ3க ப%ச ேட%டா பf மாCற 
ேவகO3? அளைவ இ5 7Y0 1 ற5. இ5 
ேட%டா பய q078 ேவக8 அ2ல.
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ைம6ே ராசா/) mW வ னA 1ட? YIேடாl 
எ6l_ �) X6கான த? ேவI @ேகாM 

மW6க/ப)ட தனா", ±ன அர� த? அa வ-
ல க=கr", YIேடாl மVW3 எ3.எl. 
ஆ¦l ெதா7/ T கைள/ பய?ப @Aத6 qடா1 
என ஆைண e)ட1. தVே பா1 தாேன ஒE ஆ/-
ப ேர)5= XlடA jைன வE3  அ6ே டா பL" 
ெவr eட உMள1. sதp" ெப9சன" க3/-
<)ட9க ra3, _?ன9 ப5/ப 5 யாக lமா9) 
ேபா?க ra3 இ1 பய?ப @Aத/ப@3 
வைகe" தர/ப@3. இPத தக வைல, அரX? 
ெச�j தகவ" ெதாட9T sக ைம யான Xinhua 
ெதL YA 1Mள1.  ப5/ப 5 யாக, ெவr நா)@ 
mW வ ன=கr? எPத Xlடs3 ±ன தகவ" 
ெதாட9T சாத ன=கr" பய?ப @Aதாத mைல 
ஏVப@3 எனA ெதL - ற1. ெமாைப" சாத ன=-
கr" q7r? ஆI)ரா�) Xlடs3 இேத 

sைறe" �6க/ப@3. 
ேதXய அளY" தன6ெகன ம)@3 பய?-

ப @A13 வைகe", ஆ/ப ேர)5=  Xlட3 
ஒ?ைறA தயா L6க ±னா sயV X/ப1 இ1 
sத" sைற அ"ல. 2000 ஆI5", Red Flag 
Linux எ?ற ெபயL" ஓ.எl. ஒ?ைற வ5 வ-
ைமA1, அ/ே பா ைதய YIேடாl 200067/ 
பj லாக ±னா ெகாI@ வPத1. Red Flag 
Software எ?f3 mW வன3, s�6க அர� mj-
Z த Y Zட? இதைன வ5 வ ைமAத1. ஆனா", 
அP m W வன3 �ட/ப)டதா", அPத j)ட3 
ேதா" YையA த� Y ய1.    அP m W வ னAைத 
Penta Wan Jing Information Technology எ?ற 
mW வன3 வா= - ய1.  அேந க மாக, அPத Xl-
டA j ைனேய, �I@3 Tjய sைறe" வ5-
வ ைம673 sயV Xe" Tjய mW வன3 ஈ@ ப-
டலா3 எ?W எj9பா96க/ப @ - ற1.

2017  48 ேகா% ெமாைப  இைணய பய னா ள/க3
தCே பா5 15.5 ேகா. யாக 

இZ078, இ4 3ய ெமாைப2 
இைணயN பய னா ள-கR எ`-
q0ைக, வZ8 2017 ஆ8 ஆ`.2, 
48 ேகா. யாக உயZ8 எ?D, �7R 
இ4 3யா ேமCெ கா`ட ஆl'2 
ெதfய வ4 5Rள5. ”அJOத 
ஆ_ர8 ேகா. ச8பா 30க 
வாlN AகR” எ?ற தைலNe2 
இ4த தக வைல �7R இ4 3யா 
ெவW _% JRள5. வZ8 @?D 
ஆ` J கW2, /மா-% ேபா? 
பய?பாJ, 38 ேகா.ேய 50 ல%ச மாக 
உயZ8 எ?D8, ெமாைப2 வj வ-O-

தக இைண ய த ளVகW2 ெசய2ப Jேவா- 
16 ேகா. யாக இZNபா-கR எ?D8 ெதf-
'0கNப% JRள5. இதனா2, 2017 ஆ8 
ஆ`.2, இ4 3ய தகவ2 ெதாj2 |%ப 

MD வ னVகW? வZ மான8 3.500 
ேகா. டால ராக உயZ8. 

எனேவ, இ4தN ef'2 
இயV78 MD வ னVகR, 

அJOத .�%ட2 Aர%-
Q07O தVகைளO தயா- 

ெசl5 ெகா`J மாY0 
ெகாRள ேவ`J8 
எ?D8 அY '0கN-
ப% JRள5. 

æª ¶«· Øk¹l|D 
ïD©Râ¦ì {.¨ü.

æª ¶«· Øk¹l|D 
ïD©Râ¦ì {.¨ü.

æª ¶«· Øk¹l|D 
ïD©Râ¦ì {.¨ü.ïD©Râ¦ì {.¨ü.ïD©Râ¦ì {.¨ü.

æª ¶«· Øk¹l|D æª ¶«· Øk¹l|D æª ¶«· Øk¹l|D 
ïD©Râ¦ì {.¨ü.

æª ¶«· Øk¹l|D æª ¶«· Øk¹l|D æª ¶«· Øk¹l|D 
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உ=கM ேபlT6 அ6கiI) தளAj?, mற6 
க)ட ைம/ _ைன (Colour Scheme) மாVW3 

sயV Xe" ஈ@ ப) ²9களா? அ;வாW மாV D e-
EPதா", உட ன 5 யாக அPத Tjய அைம/ _ைன 
�6 - Y டi3. இPத mற6 க)ட ைம/T மாV-
W வ தV7 உதi3 Tேரா -ரா3 தா?, ேபlT6 
தள3 வ' யாக ேவக மாக/ பரi3 ைவரl 
என அD Y6க/ப) @Mள1. Xல ஆeர3 க3/-
<)ட9கைள/ பாjAத இPத ைவரl, ப?னா-
ெட=73 பரi3 அபாய3 உMள1. இதைன 
உண9Pத ேபlT6 
m W  வ ன 3 , 
இதைன� சL ெச�-
j@3 sயV Xe" 
இற=-, Tேரா - ரா-
gைன� சL ெச�-
த1. இEPதாa3, 
மW ப 5Z3 இPத 
ைவரl அேத 
வ'e" பர i வ-
தாக அD ய/ப)-
@Mள1. 

இPத ைவரl 
sதp" ஓ9 அD Y/பைன ெவr e @ --
ற1. உ=கM ேபlT6 அ6கiI) தளAj? 
mறAைத மாVறலா3, என இPத Tேரா - ரா gV-
கான Yள3பர அD Y/பாக இ1 ெவr e ட/ப-
@ - ற1.  இத? பா" ஈ96க/ப)@, இPத Tேரா-

- ரா gைன தர Y ற6க3 ெச�த _?ன9, நா3 
ைவரl அட= - ZMள தளA jV7 அைழA1� 
ெச"ல/ப @ -ேறா3.  அ=7, எ/ப5 mற3 
மாW தைல ேமVெ காMளலா3 எ?ப1 �5ேயா 
கா)X �ல3 Yள6க/ப @ வ தாக ஒE �5 ேயா-
YVகான p=6 -ைட6 - ற1.  இj" -r6 
ெச�த iட?, ேபlT6 வா56ைக யா ளL? அ6-
கiI) பV Dய தக வ"கM jE ட/ப @ -?றன. 

�5ேயா கா) Xைய/ பா96க வா56ைக-
யாள9 YE3ப Y"ைல எ?றா", உட? Tேரா-

-ரா3 ஒ?ைற/ 
பj Y ற6க3 ெச�-
j @ மாW qW --
ற1. உட? நா3 
அPத Tேரா - ரா-
gைன/ பj Y-
ற6க3 ெச�தா", 
அதைன இய6-
7 3 ே  ப ா 1 , 
ைவரl க3/-
< ) ட  L  p  EP 1 
பர i - ற1. இPத 
Tேரா - ரா gைன/ 

பj Y ற6க3 ெச�1, ”அ/ Tற3 பா9A16 ெகாM-
ளலா3”   எ?W உMள வ9கM, உட ன 5 யாக 
அPத Tேரா - ரா gைன6 க/ <)ட L p EPேத �6-
7 வ1 ந"ல1. உட? பாlேவ9 5ைன மாV W-
வ13 அD i WAத/ப @ - ற1. 

¼ÃüAÂ >áÝ]_ Ã«¡D çk«ü¼ÃüAÂ >áÝ]_ Ã«¡D çk«ü
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ைம$ே ராேம$" ேகBவா" ைந; ேக]ேயா ஏ 290

ப)ெஜ)Yைலe" ெவrயா73 lமா9) 
ேபா?கr", ±Lய வசjகைளA தP1 

வா56ைகயாள9கைள ம-�Y6க, q7M 
”ஆI)ரா�) ஒ?” எ?ற ஒE j)டAjைன 
வ5வைமA1Mள1. இதைன அ@Aத மாத3 
இPjய ெமாைப" தயாL/T mWவன=கM 
தயாL673 lமா9) ேபா?கr" sத? 
sதலாக, q7M அDsக/ப@Aத இE6-ற1. 
ைம6ேராேம6l, கா9ப? மVW3 lைபl 
mWவன=கM இPத XlடA1ட? q5ய 
lமா9) ேபா?கைள ெச/ட3பL" 
அDsக/ப@Aத இE6-?றன. இPத lமா9) 
ேபா?கr? Yைல �.7,000 sத" �.10,000 
வைரe" இE6கலா3. (ப)ெஜ) Yைல 
எ?பதா" இைவ �.6,000673 ¡ழாக 
இE673 என s?T எj9பா96க/ப)ட1)

இ=7 வா56ைகயாள9கM ெகா@6க 
இE673 வரேவV_V7 ஏVறப5, மVற 
நா@கra3 இPத j)டAjைன q7M 
YLiப@Aத j)டg)@Mள1. இPத 
j)டAjV7 வா56ைகயாள9கM ெகா@673 
வரேவVT, த?ைன mைல/ப@Aj6 
ெகாMள உதi3 என q7M 
எj9பா96-ற1. 

இPத j)டAj?ப5, 
q7M தE3 சா/)ேவ9 
T ே ர ா - ர ா 3 க M 
இய=க, gக6 7ைற
வான அளYa3, jறf
டf3 ஹா9)ேவ9 இEP
தா" ேபா13. இதனா", 
ேபா?கr? Yைல 
m9ணயAைத, அவVைறA 
தயாL673 mWவனA
jடேம q7M தP1Y)ட1. எPத 

mைலe" உMள வா56ைகயாள9கM இவVைற 
YE3Tவா9கM எ?பதைன அDP1, Yைல 
m9ணய3 ெச�ய/ப@3. 

இPத mWவன=கM இதVெகனA 
தயாL673 ெமாைப" ேபா?கr", இரI@ 
X3 இய6க3, 5 ெமகா _6ெஸ" ேகமரா,  
ைம6ேரா எl.5. கா9) lலா), 7வா) 
ேகா9 /ராசச9, 1 �._. ரா3, 4.3 அ"ல1 
4.5 அ=7ல jைர ஆ-யன 7ைறPத ப)ச3 
இE673. இவVD" ஆI)ரா�) -) ேக) 
4.4. Xlட3 இய=73.  

இ1 அ6ேடாப9 மாதAj", ஆI)ரா�) 
எ" XlடAjV7 அ/-ேர) ெச�ய/ப@3. 
அ/ேட) �ல3 q7M தE3 Tjய வசjகM, 
அகலAjைர, ேப)டL jற? ஆ-யைவ, 
இPjய வா56ைகயாள9கF67 Tjய ±ரான 
அfபவAjைனZ3 வசjகைளZ3 தE3 என 
q7M அDYA1Mள1. 

இPத j)டAj? �ல3, 7ைறPத Yைல 
lமா9) ேபா?கr", வா56ைகயாள9
கF676 q@த" வசjகM -ைட6-?றன. 

இPத ேபா?கைளA தயாL/பவ9கF67 
ந"ல லாப3 -ைட673. 

lமா9) ேபா? _LY", 
ஹ ா 9 ) ே வ 9 
மVW3 சா/)ேவ9 
Yஷய=கைளA த? 

க)@/பா)5" q7M 
ெகாI@ வர s5Z3. 

இPத வைகe", 
�?W _LYனE3 

jE/j அைடவதா", 
ஆI)ரா�) ஒ? j)ட3 

ெவVD ெபW3 என q7M 
j)டg@-ற1. 

அ7(த மாத- இV)யாD*

‘ஆE;ராd; ஒB’ );ட-

j6j6j6j6j6j6j6j6j6j6j6j6j6j6j6j6j6j6j6j6j6j6 இPஇPஇPஇPஇPஇPஇPஇPஇPஇPஇPஇPஇPஇPஇPஇPஇPஇPஇPஇPஇPஇPஇPஇPஇPஇPஇPஇPஇPஇPஇPஇPஇPஇPஇPஇPஇPஇPஇPஇPஇPஇPஇPஇPஇPஇPஇPஇPஇPஇP
ந"ந"ந"ந"ந"ந"ந"ந"ந"ந"ந"ந"ந"ந"ந"ந"ந"ந"ந"ந"ந"ந"ந"ந"ந"ந"ந"ந"ந"ந"ந"ந"ந"ந"ந"ந"ந"ந"ந"ந"

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
, , , , , , , , , , , , , 
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ேக                                                ?வாl வL ைசe", ைம6-
ேராேம6l mW வன3 த? Tjய 

lமா9) ேபா? ஒ?ைற Canvas Knight 
Cameo A290 எ?ற ெபயL" ெவr e) @M-
ள1. இத? அjக ப)ச Yைல �. 11,490. 
lநா/ ²" வ9Aதக இைணய தளAj" 
தVே பா ைத67 இதைன/ ெபVW6 ெகாM-
ளலா3. YைரY" YVபைன ைமய=க-
ra3 இதைன வா=கலா3. இத? jைர 
4.7 எ�.5. 5l _ேள ெகாIட1. இத? 
ஆ/ப ேர)5= Xlட3 ஆI)ரா�) -) 
ேக) 4.4. இத? _? Tற6 ேகமரா எ".இ.5. 
/ளா´ உட?, 8 எ3._. jற? ெகாIட தாக 
உMள1. ேக?வாl ைந) ேபாt" 16 ெமகா 
_6ெஸ" ேகமரா தர/ப)ட1 mைன Y E6-
கலா3.  ஆனா", s?ப6க மாக, அேத 5 எ3._. 
jற? ெகாIட ேகமரா தர/ப) @Mள1. 

இPத மாட" ஏறAதாழ Canvas Knight 
Cameo A350 மாட" ேபாைன/ ேபா?ற வ5-

வ ைம/ _ைன6 ெகாI @Mள1. 
இj" இரI@ X3கM இய= 7 -?-
றன. ஒE �._. ரா3 ெமமL, 8 �._. 
lேடாேர� ெமம L Zட?, ைம6ேரா 
எl.5. கா9) lலா) உMளன. இத? 
ேப)டL 2,000 mAh ச6 j Zட? உM-
ள1. Cube 26, amazon,Book my show, 
clean master, hike, MAD, Opera mini, 
Savan, Spuul, swiftkey, thrill, truecaller, 
Yatra, Zaper  ேபா?ற பல அ/ r ேக-
ஷ?கM பj ய/ப)ேட -ைட6 -?-
றன. ெந)ெவா96 இைண/ _V7 

3�, ைவ _, TF¬A 4.0. மVW3 �._.எl. 
ெதா'" ()ப=கM இய= 7 -?றன. எ/.எ3. 
ேர5ேயா, 3.5 g� ஆ5ேயா ஜா6 தர/ப)-
@Mள1. கE/T, த=க mற3 கலPத கE/T, 
ெவMைள mற3 கலPத கE/T என �?W வI-
ண=கr" இ1 -ைட6 - ற1. இைணய வ9Aதக 
தளAj" �. 11,49067 இதைன வா=கலா3.

ைம$ே ராேம$" ேகBவா" ைந; ேக]ேயா ஏ 290

த? ேபா") (Bolt) வL ைசe", Tjய 
lமா9) ேபா? ஒ?ைற ைம6ே ராேம6l 

mW வன3 அD s க/ப @A j ZMள1. இத? 
அjக ப)ச Yைல �.3,079 ம) @ேம. இj" 
4 அ= 7ல WVGA ெகபா X5; ட� l-µ? 
(800 x 480 _6ெஸ")உMள1. இj" 1.3 -கா 
ெஹ9)l (MediaTek MT6571) ¬ய" ேகா9 
/ராசச9 இய= 7 - ற1. இத? ஆ/ப ேர)5= 
Xlட3 ஆI)ரா�) 4.4 -)ேக). இத? 
_? Tற6 ேகமரா எ".இ.5. _ளா´ உட? 2 
எ3._. jற f டf3, s? Tற6 ேகமரா 0.3 
எ3._. jற f டf3 தர/ப) @Mள1. 

இj" இரI@ �.எl.எ3. X3கைள 
இய6கலா3. 2� ேபானாக இ1 இய= 7 --
ற1. இj" 512 எ3._. ரா3 ெமமL -ைட6-
-V1. இத? lேடாேர� ெமமL 4 �._. 
இதைன அj க மா6க lலா) தர/ப) @Mள1. 
இத? ேப)டL 2000 mAh jற? ெகாIட1.  
ைவ_ மVW3 TF¬A வசj -ைட6 - ற1. 
இj" எ/.எ3. ேர5 ேயாi3, 3.5 g� ஆ5ேயா 
ஜா673 தர/ப) @Mள1. ெவMைள mறAj" 
வ5 வ ைம6க/ப) 5 E673 இதைனA தVே பா-

ைத67 சேஹாp6 இைணய தள3 வ' யாக 
�. 3,79967 ஆ9ட9 ெச�1 ெபVW6 ெகாM-
ளலா3.

ப5ெஜ5 9ைல ஆ<5ரா>5 ேபா?

ைம$ே ராேம$" 
ேபா*; ஏ 065
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ேவக மாக வள9P1 வE3 lமா9) ெமாைப" 
ேபா? சPைதe", சVW YA j யா ச மான 

வ' Zட? ெமா«"லா (ைழP 1Mள1. அத? 
ெதாட6கA jைன இP j யாY" ெதாட= - ZM-
ள1 இ?f3 Xற/பா ன தா73. த? f ைடய 
பய9பா6l ெமாைப" ஆ/ப ேர)5= Xlட3 
ெகாIட lமா9) ேபா? YVப ைனைய இP j-
யாY" ெதாட= - ய1. 

Cloud FX என/ ெபய L ட/ப) @Mள இPத 
lமா9) ேபாைன இIெட6l ெட6னா ல�l 
(Intex Technologies) mW வன3 வ5 வ ைமA 1M-
ள1.  ஆகl) 25, j=கM -ழைம அ?W இ1 
YVப ைன67 வP 1Mள1. இத? அjக ப)ச 
YVபைன Yைல �.1,999. lநா/ ²" டா) 
கா3 வ9Aதக இைணய தள3 �ல3 இதைன/ 
ெபறலா3. இரI@ மாத=க F67 s?ன9 
தா?, ெமா«"லா இ1 7DA1 ெதL YA j EP-
த1. இP jய mW வ ன மான lைபl mW வ னA-
1 டf3, இPத ேபாைனA தயா LA1 YVபைன 
ெச� jட ஒ/பPத3 ேமVெ காI@ இE/ப தாக6 
qD ய1. இIெட6l mW வ னAj? ஒA 1 ைழ/-
Tட?, ெதாட6க mைல lமா9) ேபா? YVப-
ைனe" Tjய jE/ T s ைன eைன6 ெகாMள/ 
ேபாவ தாக ெமா«"லா ெதL YAத1. இP jயா 
ம) @ g?D, ஆXய நா@கM அைனA ja3 
இ1 YVப ைன67 அD s க/ப @Aத/ப@3.

இPத 6ள;) எ/.எ6l (Cloud FX) lமா9) 
ேபாt", 3.5 அ= 7ல அளY" jைர, 2 ெமகா 
_6ெஸ" ேகமரா, 1 -கா ெஹ9)l இய6க 
ேவக /ராசச9, ¬ய" X3 இய6க3 ஆ- யைவ 
இE673. ஆ= -ல3 மVW3 இPj ெமா' க-

Fட?, தg� ெமா'6கான ச/ே பா9)@3 தர/-
ப@3. 

ெமாைப" ேபா?க F6கான ஆ/ப ேர)5= 
Xlட3 YVபைன� சPைதe", ெமா«"லா 
சVW தாம த மா கேவ இP j யாY" (ைழP-
1Mள1. ஏVக னேவ, சா3ச= மVW3 ேமா)-
டா ேராலா mW வ ன=கr? ேபா) 5 Zட?, 
±னாY? «ேயாg (Xiaomi) mW வ னs3 ெச?ற 
மாத3 இP j யாY" (ைழP 1Mள1.  q7r? 
ஆI)ரா�), ைம6ே ராசா/) YIேடாl 
ேபா? ஆ- ய ைவZ3 இPத ேபா) 5e" ஏVக-
னேவ, ந"ல இடAைத/ _5A 1Mளன. ைம6-
ேராேம6l mW வ னAj? ேபா?கM, சா3ச= 
mW வ னAj? ேபா?க F67 சவா" Y)@ வE-
-?றன. 

ஐ.5.X. அைம/_? அD6ைக e?ப5, 
ஒE ேகா5ேய 84 ல)ச3 lமா9) ேபா?கM, 
இPத ஆI5? இரIடா வ1 காலாI5" YV-
ப ைன67 வPதன. இவVD" ஒE ேகா5ேய 
49 ல)ச3 ேபா?கM (81%) �.12,000 673 
7ைற வாக Yைல e ட/ப)ட ைவ யா73. 
�.3,000673 7ைற வான Yைலe" ±ன mW-
வ னs3, ெமா«"லாi3 த=கM ேபா?கைள 
ெவr e)@ mைலe", வE3 மாத=கr", 
ெதாட6க mைல lமா9) ேபா? YVபைன� சP-
ைதe" பலAத ேபா) 5 eைன/ பா96கலா3.

ெமா«"லா iட? ஒ/பPத3 ேமVெ காI-
@Mள lைபl mW வன3, ஆகl) 29" த? 
Fire One Mi-FX எ?ற lமா9) ேபாைன YVப-
ைன676 ெகாI@ வE - ற1. இத? அjக 
ப)ச Yைல �.2,299 ஆக இE673.

பய=பா$"
f"ட( WடB 
"மா=; ேபாB

பய=பா$"
f"ட( WடB 
"மா=; ேபாB

பய=பா$"
f"ட( WடB 
"மா=; ேபாB

பய=பா$"
f"ட( WடB 
"மா=; ேபாB

பய=பா$"
f"ட( WடB 
"மா=; ேபாB

பய=பா$"பய=பா$"பய=பா$"பய=பா$"
f"ட( WடB f"ட( WடB f"ட( WடB f"ட( WடB 
"மா=; ேபாB"மா=; ேபாB"மா=; ேபாB"மா=; ேபாB

பய=பா$"
f"ட( WடB 
"மா=; ேபாB
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இ?ட-ெந% எ0/ A ேளார- ெதா7NA8 ைக'டN 
பJ 1 ற5 எ?ற ெசl3, நா8 எNப., ைம0ே ராசாN% 
MD வ னO3? ஒNப4த அ. ைம க ளாக இயV1 
வZ 1ேறா8 எ?ப த ைனேய கா% J 1 ற5. 

எ8. கலா தர0, நாக"ப7 Yன$.

#3ய வச 3 க uட? ம% J d?Y, �Jத2 பா5-
காNA தZ8 A3ய ப3N A க u07 மாறாம2, பைழய 
இ?ட-ெந% எ0/ A ேளா ர ைரேய இ?w8 க%.0 
ெகா`J மாற மD078 வா.0ைக யா ள-க u07, 
ைம0ே ராசாN% ந2ல பாட8 கCD0 ெகாJ0க 9?-
வ4 5Rள5 பாரா%டOத0க5. .�%ட2 உல12 
ஏCபJ8 மாCறVகைள ேமCெ கா`டா2 தா?, நா8 
ந8 வாr'2 Qற0க 9.{8. பைழய ெட}ேபா? 
9ைற _ ேலேய இZ4தா2, %ரV0 கா2 A0 ப`q 
காO 3 Z0க ேவ` . ய 5தா?. அ5 ேபா2 தா? 
இ5F8. ெசல வ j0 1?ற பணO 3CேகCப வச 3கR 
1ைடNபதா2, A3ய ெதா7N A க u07 மாDேவா8. 

டாJட& -எ0. �ரா$, ேகாைவ.

D`ேடா/ 9 Q/ட8, ைம0ே ராசாN% தா? 
'`ேடா/ 8 @ல8 கCD0 ெகா`ட பாடV-
கW? எ3 ெரா } யாக இZ078 எ?ப32 ச4ேத-
கேம இ2ைல. இZN ew8, '`ேடா/ 8 2 தரN-
ப%ட A3ய ெதாj2 |%ப வச 3 கைளO த'-O5 
'டாம2, A3ய Q/டO 3ைன உZ வா0க ேவ`J8 
எ?பேத பலf? அவா. தVகR க% Jைர அNப .ேய 
A3ய Q/ட8 இZ078 எ?ற ந8 e0ைகையO
தZ 1 ற5.

-எ0. பாரb வச�த0, ேம�&.

ேடeR இைணN A கW2 ெச2கR 7YOத .N/ 
dகF8 உத 'யாl இZ4தன. ெவ7 நா%க ளாக, 
இவCைற எNப. சf ெசlவ5? எ?ற ேகR '07 
'ைட ெதf யாம2 இZ4ேத?. உத ' ய ைம07 
ந?Y.

எ8. பர ேம8வர0, தா$பர$.

ெமாைப2 ேபா�2 ஏேரா eேள? Mைல எ?ப5, 
ஏேதா 'மா னO32 பயண8 ெச2ப வ-க u07 
ம%J8 என எ`q இZ4ேத?. இ32 இOதைன 

வச 3கR உRளன எ?ப5 �VகR ெகாJO 5Rள 
.N/கைளN ப.Oத e?னேர ெதf4த5. அேத 
ேபால,  ஆ`%ராl% ேபாw07 மாY ய வ-க u070 
�Jத2 .N/கைளO ெதாட-45 ெகாJ0கF8.

-எ0.க` ேரச0, ேத�.

‘‘ேப/A0 ெமச�ச-” தைலNe2 ெவW யான 
க% J ைரைய 9த}2 ப.0 78ே பா5, உ`ைம-
_ ேலேய ஆபO5 உRளேதா எ?D எ`q, 
Qல பாரா ப.Oத F ட ேனேய, எ? சா8சV எ/ 
4 ேபா�2 இZ4த ெமச�ச- அN W ேக ஷைன அ? 
இ?/டா2 ெசlேத?. ெதாட-45 ப.0 78ே பா-
5தா?, அ5 ஆபOதா ன5 இ2ைல எ?D ெதfய 
வ4த5. 9p ைம யாகN ப.O5 9.Oத e?ன-, 
\`J8 இ?/டா2 ெசlேத?.  உVக u070 
க.த8 எp 3ய வாசக- உVக ைள{8 7ழNe, எV-
க ைள{8 சCD தJ மாற ைவO 5 '%டா-. உVகR
'ள0கVகR அZைம. ந?Y.

எ8. சர வணJ �மா&, மQைர.

எ?னதா?, நா8 அw ம3 ெகாJOதா�8, �V7 
'ைள '078 வைக_2 எ4த ெபfய MD வ னO3? 
அN W ேக ஷw8 ெசய2ப டா5. இ4த அ.Nபைட
ந8 e0ைகைய நா8 வள-O50 ெகாRள ேவ`J8. 
ேப/A0 ெமச�ச-, ெதாட-45 இட8 மாD ப வ- 
க u07 வச 3 யான ஒ?D. ேப/A0 MD வ னO 3C7 
ந?Y ெசா2ல ேவ`J8.

ேபரா. எ0. �லதா, �த$பர$.

g.எ/.e. %ைர� 7YOத க% Jைர dகF8  
அZைம. அைனO5 தக வ2க ைள{8 உRள ட01, 
எNப. அைவ ெதாட-45 பய?ப JOதNபJ8
எ?ப த ைன{8 ஆqOத ர மாக எp 3 {R �-கR. 
ந2ல பாட0 க% Jைர ேபால உRள5. 

கா.  "ர ம ]ய$, காைரJ �Y.

g.எ/.e. சா-4த தகவ2 த4 5Rள க% J ைர_2 
பய-வய- 7YO5 �Jத2 தகவ2 த4 3 Z0கலா8. 
ஒZ த�0 க% Jைர ஒ?D பய-வய- ெதாj2 
|%ப8 7YO5O தரF8.

எ$.எ8. `¡ைல நாத0, 3Q¢ேச£.

ெப=சன*ெப=சன*
hேர$hேர$
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ேகR': ெமாைப2 ேபா? பய?பா%.2, 
அN W ேகஷ? மCD8 '%ெஜ% என ேவD 
ப JO3 அைழ0கNப J பைவ எைவ? ஆனா2, அ.N-
ப ைட_2 எ4த ேவD பாJ8 ெதf ய '2ைலேய? 
நா? சா8சV ேகல0� எ/ 4 பய?ப JO3 வZ-
1ேற?. இ32 Qல அN W ேக ஷ?கைள �0 1ய e?-
னZ8 அைவ இய0கNப J 1?ற னேவ, ஏ?? இத? 
ெதாட-பான '%ெஜ% எ5F8 இZ0 7மா?

–கா.¤ன த யாள0,  மரJகாண$.
பj": அ/ r ேக ஷ?கM (App) மVW3 Y)-

ெஜ) @கM  (Widget) 7DA1 Yள6க3 ேக)@ 
gக/ ெபLய க5த3, பல எ@A16 கா) @ க-
Fட? அf/ _ ய ைம67 ந?D. இPத சPேதக3 
பலL? மனj" m�சய3 இE673. க3/ <)ட9 
மல E673 பல க5 த=கM இரI5? த?ைம 
7DA1 வP 1Mளன. இரI 5V763 இைட e-
லான ேவW பா) 5ைன/ பா96கலா3. 

     எ@A16 கா)டாக, ±ேதா´ண m ைலைய6 
கா)@3 Y)ெஜ) (weather widget) அ/ே பா-
ைதய ±ேதா´ண m ைலைய6 கா)56 ெகாI-
5 E673. �=கM அj" ேட/ ெச�தா" தா?, 
ேமa3 பல Yப ர=கைள6 கா)@3. உ=க F-
ைடய ேகM Ye? அ5/ப ைட67 வEேவா3. 
Y)ெஜ) எ?ப1 உ=கM ெமாைப" ேபாt? 
jைரe" த=-, எ/ே பா13 இய=-6 ெகாI-
5 E673. இதனா", அதைன ஜl) ஒE 
பா9ைவ பா9A1 �=கM அ1 தE3 தக வைல/ 
ெபறலா3. இPத தக வ a6காக, �=கM ஓ9 அ/-
r ேக ஷனA jற6க ேவI 5 ய j"ைல. பல 
ேவைள கr", இPத Y)ெஜ)கM, அவVைற 
�=கM ேட/ ெச� j@3 வைர, gtைமl 

ெச�ய/ப)ேட இE673. gக/ _ர ப ல மான 
Y)ெஜ) 7D/ _ட ேவI@3 எ?றா", ேநர3 
கா)@3 க5 கார3 மVW3 ±ேதா´ண mைல 
கா)@3 Y)ெஜ) ஆ- ய வVைற6 qறலா3. 
இவVைற ேட/ ெச�தா" ம) @ேம q@த" தக-
வ"கைளA தE3. 

ஆனா", ஓ9 அ/ r ேகஷ? எ?ப1, அத? 
தக வ"கைள/ ெபற ேவI@3 எt", அதைன 
ேட/ ெச� jட ேவI 5 ய j E673. இt, 
உ=கM சPேத கA jV7 வEேவா3. Y)ெஜ)-
@கM சVW q@ த லான ெமமL மVW3 ேப)டL 
ச6 jைய/ பய?ப @A13. ஏென?றா", �=கM 
ேபாைன எ@Aத i ட ேனேய, l-µ? உe9 
ெபVW, அத? தக வ"கM கா)ட/ப @ -?றன. 
ஆனா", அ/ r ேக ஷ?கM, �=கM அவVைறA 
jற673 ேபா1தா?, ேப)டL, ரா3 ெமமL 
ஆ- ய வVைற/ பய?ப @A 1 -?றன. இW j-
யாக, �=கM �6 -ய _?f3, ஓ9 அ/ r ேகஷ? 
இய6கA jV7 வE வ தV76 காரண3, அைவ 
ேவW ஒE இய6கA 1ட? இைண6க/ப) 5-
E/ப 1தா?. எனேவ, இைவ தாமாக இய6கA-
jV7A தயா ராக இE6 -?றன.
ேகR': எ? �ட8 அ3க0 ெகாRள ளF (32 �.e.) 
ெகா`ட Nளா� %ைர� இZ0 1 ற5. இதைன 
எNே பா58 எ? ெப-சன2 க8N P%டf2 ெசZ1 
ைவO5, ேப0 அN எJ0க பய?ப JO3 வZ-
1ேற?. ஒZ Qல ந`ப-கR, இ5 ேதைவ இ2ைல 
எ?D8, ேவைல 9.0ைக_2, ஒேர 9ைற ேப0 அN 
எJ0 78ே பா5, ெசZ1, ைப2கைள ேச� ெசlத 
e?ன-, எJO 5 ' J வ5 ந2ல5 எ?D8, இ2ைல 
எ?றா2, ஹா-% %ைர'2 Q0க2 ஏCப J வ5 

ேகLD- – ப)*
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ேபால, eரbைன ஏCப%J Nளா� %ைர� ெக%JN 
ேபாl 'J8 எ?D8 எbச f0 1?றன-. ஆனா2, 
இ5 வைர eரbைன ஏCப ட '2ைல. உVகW? 
அY Fைர எ?ன?

எ0. �யா மளா, `¥"¦&.
 பj": ந"ல ேகMY. ந3 க3/-

< ) ட L " இய=73 ஹா9) 
) ை ர ; ெ க ) @ / 
ேபாவைத6 ேகMY/ 
ப)@ இPத 
பய3 ஏV-
ப )  5 - E6-
கலா3. 
எP த அ ள -
Y V 7 அj க மாக நா3 
ஹ ா 9 ) )ைரYைன/ பய?ப-
@A 1 - ேறாேமா, அPத அள YV7 YைரY" 
ெக)@/ ேபா� Y@3 எ?ப1 உIைமேய. 
அjக3 பய?ப @A 1 வதா" ஹா9) )ைரY? 
ெஹ) மVW3 எ� த/ப@3 /ளா)ட9கM 
பர/T ப� தா73 வா�/ TகM ஏVப@3. அத னா-
ேலேய, /ளா´ )ைரi3 அேத ேபால அjக3 
பய?ப @A jனா", ப� த ைடP 1 Y@3 என 
உ=கM நIப9கM qD இE6கலா3. ஆனா", 
இPத ஒ/ ¦@ சL அ"ல. ஏென?றா", அ1 
ஹா9) )ைரYைன/ ேபால வ5 வ ைம6க/-
ப)@ ெசய"ப ட Y"ைல. ஆனாa3, ேதைவ/-
ப டாத ேநரAj", /ளா´ )ைர;கைள6 க3/-
<)ட L p EP1 �6 - Y @த" ந"ல 1தா?. 
க3/ <)ட E67� ெசaAத/ப@3 g? ச6-
je" அjக ஏVற3 இற6க3 ஏVப)டா", க3/-
<)டL? பாக=கைள ம) @ g?D,  /ளா´ 
)ைரY ைனZ3 அ1  பாj673 வா�/ TகM 
அjக3. இAத ைகய �� m ைல கr", ஹா9) 
)ைரi3 ெக)@/ ேபா�, ேப6 அ/ எ@6க/-
ப@3 /ளா´ )ைரi3 ப� தா-/ ேபானா", 
ந3 Yைல மj/பVற ேட)டா Yைன எ= --
EP1 ெபW �9கM? ஹா9) )ைரY னZ3, 
/ளா´ )ைரY ைனZ3 ேவW Tj ய தாக 
வா=-6 ெகாMளலா3. ந3 ேட)டா Yைன 
எ= - EP1 ெபW வ1? எனேவ, அ;வ/ே பா1 
க3/ <)ட Eட? இைண6க/ப@3 /ளா´ 
)ைர;கைள, ேதைவ e"லா த ேபா1,  �6-/ 
பய?ப @A 1 வேத ந"ல1.
ேகR': நா? வர இZ0 1?ற ஆNeR MD வ-
னO32 ஐேபா? 6 வாVகலா8 எ?D 'Z8 A-
1ேற?. எ? ந`ப-, ஆ`%ராl% ேபா�2 இZ0-
1ற Qல வச 3கR, ஐேபா�2 எ? Dேம 1ைட0கா5 
எ?D �D 1றா-. ேம�8, இ4 3 யா'2, ஆNeR 
ெமாைப2 ேபா?கR அ�வ ள வாகN பய?பா%.2 
இ2ைல எ?D8 �D 1றா-. இ5 உ`ைமயா? 
ஐேபா�2 இZ0கேவ 9. யாத, ஆ`%ராl% 
ெமாைப2 ேபா?கW? வச 3கR எைவ?

-எ0. ச$ப�த ரா§, ெச0ைன.

பj": ஐேபா? 6 ெமாைப" ேபாt" எ?ன 
வச jகM தர/ப@3 எ?ப1 7DA1 நம67 Xல 
ஊ9 � த/ப @Aத/ப டாத தக வ"கேள -ைடA-
1Mளன. அவVைறZ3, தVே பா1 ஆI)ரா�) 
Xlட3 ெகாIட ெமாைப" ேபா?கr" தர/-
ப@3 ெதா'" ()ப வச j க ைளZ3 ெகாI@ 
பா96ைகe", உ=கM நIப9 qW வ1 ேபால, 
ஆI)ரா�) தE3 Xல வச jகM, ஐேபாt" 
இ/ே பா ைத676 -ைட6கா1 எ?ேற ெதL --
ற1. ஆ/_M mW வன3 ஏVக னேவ த? f ைடய 
sத" ஐேபா? sத" ஐேபா? 5 வைர ெகா@A1 
வP த  வ V ை ற , 
�I@3 ஒE= --
ைணA1A தE வ-
ja3, YIேடாl 
ெமாைப" தE3 
Xல வச j கைள, 
எr தாக/ பய?ப-
@A13 வைகe", 
±ர ைமA1A தE வ-
ja3 sயV X/-
ப தாக தக வ"கM 
-ைடA 1Mளன. 

ஆ/ _r? Tjய ேபா?, வழ6க மான 
jைரைய6 கா) 5a3 சVW/ ெபLய jைர-
Zட? வர உMள தாகA ெதL - ற1. இ1 வைர 
இPத வைகe", ஆI)ரா�) ேபா?க Fட?, 
ஆ/_M ேபா) 5 e)டேத இ"ைல. ஆனா", 
இ1 ஆ/_M வா56ைக யா ள9க F67 ஒE Yஷ-
யேம இ"ைல. ஏ?, ஆI)ரா�) ேபாt" 
ம) @ேம -ைட673 Xல வச j கைள6 
qட, ஆ/_M வா56ைக யா ள9கM ல) Xய3 
ெச�தேத இ"ைல. அPத அள YV7A த? 
ெதா'" ()ப jற ைம eனா", ஆ/_M வா56-
ைக யா ள9கைள6 க)5/ ேபா) @Mள1. அPத 
வச jகM எ?ன ெவ?W இ=7 பா96கலா3. 

¡ேழ �)56 கா)ட/ப) @Mள வச jகM 
அைனA1 ஆI)ரா�) ேபா?க ra3 இE/-
ப தாகA ெதL ய Y"ைல. ஆனா", ஆ/_M 
இவVைற வழ=க Y"ைல எ?ப1 உWj.
1. வாf8 ஓவ& எ¡.Y.இ.: (VoLTE)

5 ெமாைப"  mW வன3 இPத வா�l 
ஓவ9 எ".5.இ. வச jையA தE - ற1. 
இேத ேபா?ற எ�.5. வா�l வச jைய 
சா3ச= கால6« எl5 மVW3 எ�.
5.X. ஒ? ேபா?கM ெகாI @Mளன. 
இ1 ஒE வய9ெலl இைண/T ெதா'" 
()ப3. ஆ/_M எ/ே பா13, இPத வைக 
வய9ெலl இைண/T ெதா'" ()பAj" 
gகi3 _? த= -ேய உMள1. எனேவ, 
இPத வைகe", உ=க F67 ெமாைப" 
இைண/T வழ=73 mW வ ன=கM, வச j-
கைளA தPதா", அவVைற அf ப Y6க, உ=-
க F67 ஆI)ரா�) ேபா?கேள சL யாக 
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இE673.

2. இ0"ரா ெர7 £ேமா7 க©7ேரா¡ (Infrared 
for remote control): ெவr <9க F67� ெச?W 
Y@ j கr" த= 7 ேவா E67, அPத Y@-
j கr" தர/ப@3 Lேமா) கI)ேரா" 
ெகாI@ 5Y மVW3 _ற சாத ன=கைள 
இய6 7 வ1 _ர�ைனையA தE3.  இPத 
வைகe", ஆI)ரா�) ேபா?கr" தர/-
ப@3 இ?/ரா ெர) Lேமா) வசj பய?-
ப@3. ந3 �@ க ra3, இதைன/ பய?-
ப @Aதலா3. ஏென?றா", 5.Y. Lேமா)  
சாத னAைத அதV7 ம) @ேம பய?ப @A-
1 வதா", ஏேதf3 ஓ9 இடAj" ைவA 1-
Y)@, ைவAத இட3 mைனY" வராம" 
தY/ேபா3. அேத ேநரAj", அைழ/ T-
கைள எj9பா9A1 நா3 ேபா?கைள ந3-
g டேம ைவA16 ெகாMவதா", அதைன 
5Y6கான Lேமா) கI)ேரா" ஆக/ பய?-
ப @Aதலா3. 

3. ைமJேரா எ8.Y. கா&7 8லா7 
(MicroSD expansion card 
slot):  ஆI)ரா�) மVW3 
YIேடாl ேபா? 
த ய ா  L / ப ா  ள 9 க M , 
lேடாேர� ெமம-
Lைய அj க/ப @Aத, 
ைம6ேரா எl.5. கா9) 
lலா)கைள/ பய?- ப - 
@A13 வைகe" ேபா9)க Fட? வ5-
வ ைமA1 வE -?றன9. lேடாேர� கா9-
@ கF3 gக6 7ைறPத Yைலe" 
-ைட6 -?றன. ஆனா", ஆ/_M 
இ1 7DA1 XP j/பேத இ"ைல. 
எனேவ, 7ைறPத ப)ச ெமம L யாக 
32 �._. ெகாI@, த? ஐ ேபா?-
கைள ஆ/_M தயா L6 7மா எ?-
பேத இ/ே பா1 அைன வL? எj9-
பா9/பாக உMள1. இE/ _f3, 
ைம6ேரா எl.5. கா9) ேபால 
வசj -ைட6 7மா எ?ப1 
அைன வL? வாத மா73.

4. ª©ட நாH உைழJ�$ 
ேப7ட£: ஆI)ரா�) 
XlடAj" ெதாட9P1 
q@த" வச jகM இைண6க/-
ப @ வதா", ேபா?கM நாM 
s� வ13 பய?ப @Aத6 
q5ய mைலe" உMளன. எனேவ, 
அதV7 ஈ@ ெகா@673 வைகe", 
ேபா?கr? ேப)ட L கr? 
jறf3, வா�நாM உைழ/T3 அj-
க மாக உMள ேப)ட LகM இைண6-
க/ப)@ வE -?றன. 
ஆனா", ஆ/_M இ1 வைர 
இPத வைகe", எ1i3 

ெச�த தாகA ெதL ய-
Y"ைல. ஆனா", 
வர இE673 5.5 
அ= 7ல jைர-
Zட? q5ய 
ஐ ே ப ா? க r " 
ேப)டL q@ த லான jற fட? தர/ப டலா3 
எ?W எj9பா96க/ப @ - ற1. 

5. எ0.எ".�. (NFC -: Near Field Communication): 
அIைம6 கள தகவ" ெதாட9T ெதா'" 
()ப3, YைரY" _ர ப ல மாக உMள1. 
ெமாைப" ேபா?கைள, அைசA1, வ9Aதக 
mைல ய=கr" வா=73 ெபாE)க F67 
பண3 ெசaA13 வ'ைய இPத ெதா'" 
()ப3 தE - ற1. ஆனா", இதைன த? 
Tjய ஐேபா? 6", ஆ/_M தEமா எ?-
ப1 சPேத கேம. அ/ப56 ெகா@6க s?-
வPதா", m�சய3 அ1 உய9Pத வைக e-
ேலேய இE673 என வா56ைக யா ள9கM 
எj9பா96 -?றன9.

ேகR': நா? '`ேடா/ 7 மCD8 ஆ�/ 2007 
பய?ப JO3 வZ 1ேற?. இ32 ேவ-.2 தயா-
f0கNபJ8 டா7 ெம`%.2, ஒZ ப0கO 3C7 
ம%J8, ப0க8 9p ைம0 7 மாக, பா-ட- ஒ?D 
அைம0க 9. {மா? வj கைள0 �றF8.

ெச. Nbத ¬ழ0, மQைர.

பj": இதVகான வச j eைன ேவ9) தE --
ற1. அைனA1 ப6க=க F6 7 மாக இ"லாம", 
7D/ _)ட ப7j அ"ல1 ப6கA jV7 ம)@3 

எt", அPத ப7 je" க9சைர6 ெகாI@ 
ைவ6கi3.  அ@A1, L/பt", Page 

Layout ேட/ _ைனA ேத9Pெத @6-
கi3. Page Background எ?f3 
7�/_" உMள Page Borders 
¬pைனA ேத9Pெத @6கi3. இ/-
ேபா1 ேவ9), Borders and Shading 

எ?f3 டயலா6 பா6«" உMள, 
Page Border எ?f3 ேட/ _ைன6 
கா)@3.   இPத டயலா6 பா6«", 
பா9ட9 எ;வாW கா)ட/பட 
ேவI@3 என அைம/ப தVகான 
¬"கM இE673. 

இவVைற, உ=கM YE/-
ப/ப5 பய?ப @Aதi3. Art 
எ?f3 ¡� YL ப) 5 யp" 
கா)ட/ப@3 ¬"கைள6 
ெகாI@ பா9ட9க F676 
கைல அ3ச3 mைறPத ஒE 

அைம/ _ைனA ேத9Pெத @6-
கலா3.  அ@A1 பாராY? எPத ப7-

je" இPத ேத9i பய?ப @Aத/பட 
ேவI@3 எ?ப தைன Apply To எ?ப தைன/ 

பய?ப @Aj அைம6கi3. 
இW j யாக ஓேக -r6 ெச�1
ெவr ேய றi3. 

ேடாேர� கா9-
Yைலe" 

 ஆ/_M 
 இ"ைல. 
ெமம L யாக 

ேபா?-
எ?-

எj9-
_f3, 

ால 
1 

P1 

எனேவ, 
வைகe", 

 கr? 
3 அj-
ைண6-

எt", அ
ைவ6க

Layo
கi
7�
¬p
ேப

எ?f3
Page
கா)@
பா9ட
ேவ
¬"

கை
அை

கலா3. 
je" இP

ேவI@3 எ?
பய?ப
இW
ெவேகLD–ப)*


