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ேம ெகா;ள"பC1 வE3 இFேநர.H9, ந3
JKCட9 சாதன>கைள& -.தமாக ைவ.2" 
பயMப1.23 Nல வOகைள இ>? காணலா3.

JKCட9 சாதன>க; எM! வEைகS9,
அவ UM உC$ற3 மC1WMU, ெவX"
$ற>கXY3 Nல -காதாரமான '()ைலகைள
நா3 கைட"ZJ5க ேவ[J\;ள2. இ>?

JKCட9 சாதன>க; எM! ?U"Z1ைகS9,
அ2 நா3 பயMப1.23 க3"]Cட^கைள 
மC1ம9ல; ெமாைப9 ேபாM, ேட"ளC
Z.N.5க; ஆaயவ ைற\3 ?U5aற2.

எ"பJ நா3, எMன அUbைர ெகா1.தாY3, 
க[ட இட>க XY3 c க"ப13 உணb"
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ேதைவய ற $ேராaரா3கைள இMeடா9
ெசf2, ந3ைம அUயாமேலேய ZMனgS9
இய5?aேறா3. க[ட இட>கX9 சா"ZCட
ZMன^, எ"பJ ந3 ைககைள& சd யாக5 கhவ
c9ைல எMறா9, ந3ைம ேநாf ெதா !3
அபாய3 உ;ளேதா, அேத ேபால, ெப^சன9
க3"]Cடைர& சdயாக& -.த3 ெசfHட
c9ைல எMறா9, க3"]CடE3 தM இய5
க.ைத )!.H jட>?3 அளc ? )ைலைம
உEவாகலா3.

இ2 ேபாMற தMk&ைசயான, ெசய9-
HறM jட5?3 ெசய9பா1க;, தkநப^க;
இய5?3 க3"]Cட^கXேலேய ஏ ப1aM
றன. )!வன>க; த>க; க3"]Cட^கைள"
பராமd5?3 பgகைள jைறயாக5 ?U"
ZCட கால கCட.H9 ேம ெகா[1, இைவ
இய>?வத கான ந9ல '()ைலைய உEவா5
?aMறன. இE"Zm3 அைனவE3 ZMப ற
ேவ[Jய Nல நடவJ5ைகக; ?U.2 இ>?
?U"$க; தர"ப1aMறன.

ெட#Pடா&U7 ேசV ெசWத7

தா>க; க3"]Cடd9 பயMப1.23 ைப9
கைள அைனவEேம சdயாக, nராக அைம.2
இய5?aMறன^ எMப2 )&சய3 உ[ைம
யாக இE5கா2. இ2 ச ! சவா9 c15?3
ெசய9தாM. டா?ெம[C, ேபாCேடா ம !3
Zற வைக ைப9க; ந3 க3"]Cடd9 நாள
ைடc9 ?cய. ெதாட>?3. இE"Zm3,
c[ேடாe பயMப1.2பவ^கX9 பல^,
இவ ைற ெடe5டா"Z9 ேசo ெசfHடேவ
jைனaMறன^. இ2 ந3 p1கX9, தைரகX9
நா3 உ1.23 ஆைடகைள ேபாC1 ைவ"ப
த ? இைணயா?3. ெடe5டா"Z9 ைப9
கைள ைவ.தா9, Nல ேப5 அ" $ேராaரா3க;,
அவ ைற cC1c13 வாf"$க; அHக3.
ேமY3, ைப9க;, ஷா^CகC ஐகாMக; என"
பல வைககX9 ெடe5டா"Z9 ைப9க;
NதU5 aடFதா9, அவ ைற வைக"ப1.2வ23
Nரம3. எனேவ, ெடe5டா"ZsEF2 ைப9
கைள எ1.2, ேவ! CைரoகX9 Pictures, Music,
and Documents என.தkேய ேபா9ட^கைள உE
வா5a, ேசo ெசfவேத ந9ல2.

சா&"ேவ+ அ&ேட"
நா3 இMeடா9 ெசfத சா"Cேவ^ அ" X

ேகஷMகt5? அ"ேடC ைப9க; aைட.-
தாY3, அவ ைற அ"ேடC ெசf Hட.
தய>?aேறா3. இத கான )ைனuC13
ெசfHக; aைட.தாY3, அவ ைற. தc^.-
2c1aேறா3. ஆனா9, இ2 ெபdய தவ
றா?3. JKCட9 உலa9, அ1.த வ^கXM
க3"]Cட^கX9 vைழய வைல cd5?3 
? றவாXக;, HEட^கt5?, இFத அ"ேடC 
ெசfய"படாத அ"XேகஷMக;, வரேவ $.
ேதாரண3 கCடாத வாச9க ளா?3. ?U"பாக
ஆர5a; ஜாவா அJ"பைடS9 இய>?3
அ"XேகஷMக; இ.தைகய தMைமைய
உைடயன ஆ?3. JKCட9 பா2கா"$
பgS9 இய>?3 காeெப^ea )!வன3,
2013 ஆ3 ஆ[J9 நடFத க3"]Cட^ ைக"
ப !த9 jய Nக; ஜாவா இய>?3 க3" ]C
ட^கைள ேநா5aேய ேம ெகா;ள"பCடதாக
அUc.2;ள2. c[ேடாe இய5க.HM பல 
ைப9க;, அேடா" அ5ேராபC }ட^ ம !3
இMட^ெநC எ5e$ேளார^ ஆaயைவ இH9
jMனg இட3 ெப றன.

அ[ைமS9, JKCட9 பா2கா"$ ?U.2 
ஆfb ேம ெகா;t3 Nல^,  "DarkHotel" 
எMற ெபயd9 இய>?3 HEC1 ?h ஒM!
?U.2 எ&சd5ைக c1.2;ளன^. இFத ?h
cன^, ெபdய c1HகX9 தர"ப13 ைவ Z
வசHைய" பயMப 1.23 வாJ5ைகயாள^
கXM க3"]Cட^கைள5 ?U ைவ.2 த>க;
தா5?தைல ேம ெகா;aMறன^. இவ^க;,
இFத வாJ5ைகயாள^க t5?, அேடா" 
சா"Cேவ^ அ"XேகஷMகைள அ"ேடC ெசf
Hட& ெசா9s ேபாsயான பா" அ" ெசf
Hகைள அm"$aMறன^. இத ? இண>?
பவ^கt5? மா9ேவ^ $ேராaரா3க; )ைறய
அm"ப"ப1aMறன. இதைன எ"பJ எH^
ெகா;வ2? உ>கt5?. ெதd யாத, $Hய ெநC-
ெவா^5a9 ெசய9ப1ைகS9, இ2 ேபாMற
ெசfHகைள" $றFத;ள ேவ[13. அ"ேடC
ெசfHட தகவ9 வFதா9, அFத சா"Cேவ^ 
அ"XேகஷM தE3 )!வன.HM இைணய
தள3 ெசM! அ"ேடC ெசfHட ேவ[13.

Xேபா+" அYேக உண[& பMட@
த[�^, காZ, ேத�^ ம !3 Zற Hரவ

உணbகைள, க3"]Cட^ � ேபா^C அEேக
அ9ல2 ேமலாக ைவ.2, எ1.2 அEF2வ2
Wகb3 தவறான பழ5க3. உ>க; ேல"டா" 
ஒE ல�& Cேர இ9ைல. ேமY3, Hர வ>க;,
� ேபா^J9 உ;ள ச^5]CJ9 இற>aனா9,
அH9 ஷா^C ச^5]C ஏ பC1 � ேபா^C
ெசய9பா1 தM தMைமைய இழF2c13.
N.Z.\. வO யாக எFத Hரவ3 இற> aனாY3,
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மத^ேபா^C, "ராசச^, ெமமd ஆaயைவ �C
ெட15க jJயாத அளc ? ெகC1c13.
அ"பJயானா9, Hட உணcைன& சா"Zட
லாமா எM! ேகCக5 �டா2. NUய 2க;
களாக உ;ள உணb" ெபாECக; chF2,
உ;ேள vைழ\3 வாf"$கt3 உ[1.
இைவ � ேபா^J9 chFதா9, �க; ஒMேறா
ெடாM! ஒCJ5 ெகா[1 சdயாக இய>காம9
ேபாகலா3. �க; ம !3 ட& ேபC அEேக
உணb" ெபாE; $ழ>?வ2, ஒMUர[1
பE5ைககXனா9 �ட a}e தடcய2 ேபால
ஆac13. ZMன^ இதைன& -.த3 ெசf-
வ23 கJன3.

இரM] அ]P; பா^கா&,
மா9ேவ^ $ேராaரா3கைள அm"$3

JKCட9 HEட^க;, உ>கtைடய ஒMU
ர[1 பாeேவ^Cகைள. HEJcCடாY3,
உ>கt5?" Zர&ைனைய ஏ ப1.தலா3.
ந3 கா[டா5C jகவdக;, ரகNய WM
அ�ச9க; இவ^க; ைககX9 N5a நம5?
ெதா9ைல ெகா15கலா3. எனேவ தாM, வ>-
aக; சா^Fத )H பdமா ற.H9, அைவ தE3 
அைன.2 பா2கா"$ வசHகைள\3 பயM
ப1.த ேவ[13. ந3 பா2கா"Z காகேவ,
வ>aக;, இ"ேபா2 இர[1 அ15? பா2
கா"Zைன வழ>a\;ளன. நா3 ஏேதm3
அ5கb[C ஒMைற. ெதாட>?ைகS9, ]ச^
ேந3 ம !3 பாeேவ^Cகைள நா3 அைம5
aேறா3. ZMன^, அFத அ5கb[C ேசைவ-
தள.HsEF2, ந3 ேபாm5? ெட5eC
அ9ல2 வாfe அைழ"ZM �ல3 ந3 அ5
கb[C ?U.த தகவ9க; உ!H ெசfய"ப1
aMறன. இFத வைகS9 ெதாைலேபN வO
பா2கா"Zைன cE3பாதவ^க;, த ேபா2
வழ>க"ப13 \.எe.Z. பா2கா"$ � வச
Hைய" பயMப1.தலா3. இத ? ந3 சாத
ன.H9 \.எe.Z. ேபா^C இE5க ேவ[13. 
நம5? இFத ேசைவைய வழ>?பவ^க;, இ2
ேபால \.எe.Z. வO பா2 கா"Zைன வழ>க
ேவ[13.

ேட"டா ேபP அ&
க3"]Cட^ \க3 ெதாட>aய நா; jதலாf,

நம5? அUbைர �!பவ^க; எ9லா3, ந3 ேடC
டாcைன ேப5 அ" எ15?மா! அUb!.2
வா^க;. இEFதாY3, ந3W9 பல^ இFத அUb
ைர"பJ நட"பேத இ9ைல. அ2b3 இ"ேபா2
இைணய ெவXSேலேய, ந3 ேடCடா அட>aய
ைப9கைள பா2கா"பாக பHF2 ைவ.Hட இல
வசமாகேவ பல வசHக; aைட5aMறன. Cரா"
பா5e, �?; Cைரo, ைம5ேராசா"C வழ>?3
ஒM Cைரo இFத வைகSைன& ேச^Fதைவேய.
இ"ேபாெத9லா3, ைப9 ஒMைற உEவா5a

jJ5?3ேபாேத, அ2 தானாக இ.தைகய ேப5
அ" CைரoகX9 ேசo ெசfய"ப13 வசH உ;
ள2. இEF23, �>க; ேடCடா ைப9 ேப5
அ" எ1.2 ைவ5கc9ைல எMறா9, அச3பா
cத>க; )க(ைகS9, �>க; அவ ைற இழ5க
ேவ[Jய2தாM. )!வன>கXM ைப9க;
ெபdய அளc9 இEFதா9, கCடண3 ெசY.H,
இ.தைகய eேடாேர� வசHைய வா>a" பயM
ப1.த ேவ[13. இEFதாY3, உ>க; ைப9
கt5?, �>க;, உ>க; அளc9 ேப5 அ"
எ1.2 ைவ5கc9ைல எMறா9, அ2 j UY3
தவறான ஒE ெசfைகயா?3.

அ_Pகா;@ க@&A"ட+
உ>கt5? எ"பJ உ>க; க3"]Cடைர

Wகb3 ZJ5 ?ேமா, அேத ேபால �- ம !3 
அh5?5?3 க3"]Cடைர ெரா3பb3
ZJ5?3. எனேவ தாM, நா;பCட க3"]C
ட^கX9, N.Z.\. டவ^ உ;ளாக �- ம !3 
அh5? )ைறய ேச^aற2. ஒE Nல க3"]C
ட^கX9, ஒCடைடையேய நாM பா^.HE5
aேறM. இத ?5 காரண3, அவ ைற5 கழ U& 
-.த"ப1.தா த2தாM. கா U9 பறF2
ெச9Y3 �-, அh5? ம !3 தைல jJ க 
ைறக; எXதாக N.Z.\. ைவ5க"பC 1;ள
ேகZM டவd9 த�ச3 $?F2, ZM ெதா9ைல
ெகா15aMறன. ?U"பாக, இைவ உ;ேள, 
ெவ"ப.Hைன ெவXேய ற இய>?3 WM
cNUகX9 vைழF2, அதM இய5க.ைத )!.
2aMறன. இதனா9 ெவ"ப3 ெவXேயற jJ
யாம9, "ராசச^ ம !3 ஹா^C Je5 ெகC1" 
ேபா?3 )ைலைய அைட aMறன. NUய கா !
ெவXS13 சாதன3, ேவ5?வ3 a�ன^,
ேப"ப^ டவ9, அைன.2 அh5?கைள\3
-.த3 ெசfH13 a�ன^, காCடM eவா",
NU2 ஆ9கஹா9 அ9ல2 ெபCேரா9 ஆa-
யவ ைற5 ெகா[1 ேகZM டவைர& -.த3
ெசfHட ேவ[13. � ேபா^Jைன, இைண"
Zைன �5acC1, தைல�ழாக கc(.2, தC
Jனா9, உ;ேள ெசMற NUய உணb" ெபாE; 
2க;க; ெவXேய!3.

ெவ&பL-6 ேந+ எ-07
ெவ"ப3 ெகா[ட கா ! p-3 இட.H9 ந3 

?ழFைத அ9ல2 நா3 அMேபா1 வள^5?3
ெச9ல" Zராgகைள cC1ைவ"ேபாமா?
மாCேடா3. அேத ேபால, க3" ]Cட^ ம !3
சா^Fத சாதன>கைள, ெவ"பமாக, 'டாக
இE5?3 இட.H9 ைவ.Hட5 �டா2.
கா^கX9 ெபE3பாலானவ^க;, ZM nC
15? ேமலாக ைவ. H1வா^க;. இ>?தாM,
ெவfS9 ெதாட^F2 அJ5?3 இடமா?3. அத
னாேலேய, அFத இட3 'டாக இE5?3. அ"-
பJ"பCட '()ைலS9, ெமாைப9 ேபாM,
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ேல"டா" ேபாMற JKCட9 சாதன>கைள
ைவ.Hட5 �டா2. ேல"டா" க3"]Cட^க;
10 jத9 35 Jad ெச9Nயe அளcலான
ெவ"ப.Hைன. தா>a இய>?3 தMைம 
ெகா[டைவ. ெமாைப9 ேபாMக;, ேட"ளC 
Z.N.5க;, 0 jத9 35Jad ெச9Nயe வைர
Sலான ெவ"ப.H9 இய>?3. ந9ல இய5க.
H ?, அைவ பழa"ேபான அைறSM ெவ"ப
அளc9 மC1ேம ைவ.2 இய5கb3.

அைனL-b;@ ஒேர பா#ேவ+"
நா3 ஒoெவாEவE3 ?ைறFத2 நாM? அ"

XேகஷM $ேராaரா3கt5?3 ம !3 வ>a

சா^Fத )H பd மா ற.H ?3. பாeேவ^C 
ம !3 ]ச^ ேந3 பயMப1.த ேவ[Jய
2;ள2. இMm3 பல^ �1தலான எ[
g5ைகS9 பாeேவ^Cகைள" பயMப1.த
ேவ[Jய '( )ைலS9 ெசய9ப1வா^க;.
இவ^க;, அைன.ைத\3 )ைனc9 ெகா;ள 
இயலாம9, KெமS9 அ5கb[CJsEF2
வ>a அ5கb[Cவைர ஒேர பாeேவ^J
ைனேய பயMப1.2வா^க;. இ2 அபாய
மானதா?3. யாேரm3 ஒE ேஹ5க^, இFத
பாeேவ^Jைன. HEJcCடா9, நா3
அைன.ைத\3 இழ5க ேவ[JயHE5?3.
இ"பJ )ைனc9 ைவ.25 ெகா;ளாதவ^
கt5காகேவ, பாeேவ^C ேமேனஜ^ $ேரா
aரா3க; பல (Dashlane or LastPass) உ;ளன.
இவ U9 ஒMைற அவ^க; பயMப1.தலா3.

ெமாைப7 ேபா6க4
அ[ைமS9 எ1.த ஆfb ஒMU9,

ஆU9 ஒE ெமாைப9 ேபாM ேநாf பர"$3
aEWக;?JஇE5?3p1களாகஇEFததைன

அUF2;ளன^. ம5க;, அவ^க; ெவXS9
�U5 ெகா;வ2 ேபால, த>க; ைககைள5 
கhbவ2 இ9ைல என. ெதdaற2 எM!3
அFத ஆfb ெதdc.2;ள2. ெட5eCJைன
அHக3 அைம5?3 ேபாMகX9, �1 தலாக
aEWக; இEFததைன\3 க[டUF2;ளன^.
பல^ பa^F2 பயMப1.23 ேட"ளC Z.N.
ேபாMற சாதன>க; இFத வைகS9, Wகb3
பாH"Z ? உ;ளானைவயாக இEFதன.
இத ?5 காரண3, நா3 ந3 கர>கைள, cர9-
கைள" ேபா2மான சdயான அளc9 -.த3
ெசfவ2 இ9ைல. ைககைள& -.த3 ெசfவ-
2டM, ேபாMகைள\3, ?U"பாக eமா^C
ேபாMகைள\3, ேட"ளC Z.N.5கைள\3 நM-
றாக& -.த3 ெசfHட ேவ[13. Hரவ ேசா"
ம !3 இத ெகன c பைன ெசfH13 -.த3
ெசfH13 Hரவ வைக கைள" பயMப1.H
-.த3 ெசfHடலா3.

ெம^வாக இய2;@ க@&A"ட+
நா; ெச9ல& ெச9ல, ந3 க3" ]C

டdM இய5க ேவக3 ?ைறF2 ெகா[ேட 
இE5?3. இத ?" பல காரண>க; உ[1.
டb[ேலாC ெசfத $ேராaரா3க;, நா3 அU
யாம9 ZMனgS9 இய>?3 அ" XேகஷM
$ேராaரா3க;, ேபா2மான அளc9 இ9லாத
ரா3 ெமமd, மா9ேவ^ $ேரா aரா3க; என"
பல காரண>க; இE5?3. இE"Zm3, எX
தான jைறS9 சd ெசf Hட, ந3 க3"]C
டd9 உ;ள ேக� ெமம dைய" $2"Z"ப2,
த காsக ைப9கைள �5?வ2, த காsக
Zரbச^ ைப9கைள �5 ?வ2 ேபாMற ெசய9
கX9 அJ5கJ ஈ1 ப1வ2, ந3 க3"]Cட^
ெசய9பாCJைன. ெதாட^F2 nராக ைவ. H
E5?3. ேதைவய ற $ேரா aரா3க; இய>?வ
தைன eடா^C அ" ெசM! �5கலா3. அ9ல2 
இய>காம9 ைவ.HE5கலா3.

ெரச#%ச&: (Resolution) மா)*ட, -ைர அ#ல1
அ23# பட5 ஒ&7# எ9த அள=>? @ெடA#B 
உDளன எ&பைதF ?7Fக இ9த அளI அல? 
ெசா#ைலJ பய&பLM1Nேறா5. ஒR மா)*
டT# இ1 அத& UFெஸ#கைளF ?7F Nற1.
எLM1F கா*டாக 17 அY ?ல மா)*டT# இ1
1024 x 768 UFெஸ# ஆக இRF?5. அ2`J
பaவ5 ம>c5 BேகனT# ெரச#%ச& எ&ப1 
ஒR ச1ர அY ?லM-# எMதைன dDeகe#
(Dots per Inch - DPI) @ெடA#B தரJப*LDள1
எ&பைத இ1 ?7FNற1. அ#ல1 ஒR ச1ர
அY?ல இடM-# எMதைன 1e இYF அ#ல1 
ேடான, ெதeFகJப LNற1 எ&பைதf5 ெரச#
%ச& எ&பத& gல5 ெசா#லJபLNற1.

ெத0K^ ெகா4c2க4
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ெமாைப9 ேபாMகX9, எe.எ3.எe.
தc^5க HCடW1பவ^கt5?,

இலவசமாf ைக ெகா15?3 �9, வாCe
அ" ஆ?3. ஆ[CராfC ம !3 ஐ.ஓ.எe.
Neட>கX9 இய>?3 இFத அ"XேகஷM,
எ[ண ற ெமேச�கைள உலெக>?3 அm"ப 
உதbaற2. ெமாைப9 எe.எ3.எe. ?ழ"ப>
கt5? ந1ேவ, Wக& NறFத பயm;ள அ"X
ேகஷனாக இ2 ைகயாள"ப1aற2.

நம5? ெமாைப9 ேசைவSைன வழ>?3
)!வன>கXM எ9ைலக; தா[ட"ப1
ைகS9, ?U"பாக அJ5கJ பயண>கைள
ேம ெகா;பவ^கt5?, ெசfHகைள, அ2b3
இலவசமாக அm"ப பயMப1வ2 வாCe அ"
தாM. இதM �1த9 பdமாண>க; ?U.2
இ>? காணலா3.

jதs9 இதM பயனா ள^க; எ[g5ைக
ந3ைம அச.2aற2. உலெக>?3 ஏற.தாழ 40
ேகாJ ேப^ ெதாட^F2 பயMப 1.H வEaM
றன^. இFத அளb எ[g5ைகSலான வாJ5
ைகயாள^ எ[g5ைக தாM, ேபe$5 இதைன
Wக" ெபdய அளc9 பண3 ெகா1.2 வா>க&
ெசfத2.

எ;.எ".எ;. பய/பா:NOP3 பQலாக
வாCe அ" தFH13 வசHகX9, வழ5க

மான பார3பdய ெமேசK> பgகX9 ஒE
$Hய HE"$jைனைய5 ெகா[1 வFத2
Nற"பா?3. ெசfH அm"$வ2டM, �?;
ேம"Z9 உ>க; இட.ைத5 காCடலா3;
பட.ைத இைண5கலா3; இர[1 )Wட>க;
இய>?3 cJ ேயாcைன இைண.2 அm"
பலா3; சாத ன.HM ேசo ெசfH13 வச Hைய"
ெபா!.2 ஆJேயா ைப9கைள அm"பலா3.
�1தலாக $Hய ெதாட^$ ?U.த தகவ9கைள
இைண5கலா3. ஆ"Z; )!வன சாதன>
கைள" பயMப1.H வFதவ^க;, அH9 உ;ள

எேமாCJகாMக; இH9 இைண5க"பCJE"
பதைன )&சய3 வரேவ பா^க;. ஆ[CராfC
எேமாCJகாMக; இH9 இ9ைல.

நா3 ேசC ெசf H13 ZMனgைய ந3 cE"-
ப"பJ மா U அைம5கலா3. இMeட[C 
ெமேச� ேபாMற )ைலைய\3 உEவா5கலா3. 
Nல ெமாைப9 ேபாMகX9, இதM ேபாM
அல^C எ9.இ.J. )ற.ைத மா !3 வச H\3 
தர"பC1;ள2. எ2 எ"பJ இEFதாY3, 
வாCe அ", தாM தF2 ெகா[JE5?3 வச
Hகைள ெசoவேன ேம ெகா;aற2 எMப2
உ[ைம. ம ற அ"XேகஷMகளான, eைக"
ம !3 �?; ேஹ> அbC, cJேயா ேசCJ> 
என"ப13 காCN வO உைர யாட9 வசH, 
வாCe அ"Z9 இ9ைல எMறாY3, வாCe 
அ" அதM எ9ைல5?; Wக& Nற"பா கேவ
ெசய9பC1, தM ேகாJ5க ண5கான வாJ5ைக
யாள^கXட3 ந ெபய^ ெப  !;ள2.

வாCe அ" cைரc9 வாfe அைழ"
Zைன இைண5க உ;ளதாக அU c.2;ள2.

வாCe அ", 3K அ9ல2 ைவ Z
இைண"Z9 Wக. Hறைம \டM ெசய9ப 1a
ற2. ஆ[CராfC, ஐ.ஓ.எe. N3ZயM, Zளா5-
ெபd ம !3 c[ேடாe ேபாM Neட>கX9 
ெசய9ப13 ெமாைப9ே பாMகX9 இய>
?aற2. ைவப^ (Viber) ேபால, வாCe அ"
ெப^சன9 க3" ]Cடd9 இய>?வH9ைல.
ேட"ளC Z.N5கXY3 இ2 இய>கா2.

?hவாக ெமேச� அm"$வH9, வாCe
அ", ?U" Zட.த5க வைகS9, ஆ^வ3
ஊC13 வைகS9 ெசய9ப1aற2. �>க;,
அHக பCச3 ப.2 ேப^ அட> aய ?h ஒM
!5?, ?h ெசfHையைன அm"பலா3.
இFத ெமேசஜு5? தைல"$ ஒM!3 (எ.கா.
மாலாcM ZறFத நா;) ெகா15கலா3. இ2 
ேபாMற ?h ெசf Hகைள cE3பாதவ^க;,

வா"# அ& ெமச*ச+
,-ய ப0மாண2க4
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அதைன. தc^5க ெசCJ>e அைம5கலா3.

இதmடM, அ9ல2 இதkட.H9,
வாCe அ" "broadcast message." எMற
ஒE வசHைய. தEaற2. இ2 WM
அ�சs9 நா3 அm"$3 blind carbon-
copy ேபாMற2. ஆனா9, இத ?, ெசf
Hைய" ெப!பவ^க;, த>கtைடய
ெதாட^$ நப^கX9 (contact list) பCJ
யs9, உ>கtைடய ேபாM எ[ைண
அைம.HE5க ேவ[13.

ேமேல ெசா9ல"பCட
அைன.23 வாCe அ"
பயனாள^ எ[g5ைக
Sனா9 மC1ேம சா.Hயமாaற2. ஒo
ெவாE WhatsApp Messenger அ5கb[C13
ஒேர ஒE ேபாM எ[�டM இைண5க"ப1
aற2.

jதM jதலாக, வாCe அ" இய5க"ப
1ைகS9, வாCe அ" தானாகேவ, உ>க;
ேபாk9 உ;ள அCரe $5 ெகா[JE5?3
ேபாM எ[கைள eேகM ெசfaற2. ZM,
அFத எ[கX9 எைவ எ9லா3, வாCe அ"
பயMப1.H5 ெகா[1;ளன எM! க[டU
aற2. அவ^கt5?, �>க; உடேனேய வாCe
அ" �ல3 ெசfH அm"பலா3. �>க; 
உ>க; ேபாM எ[கைள மா  UனாY3, ேவ!
ஒE ேபாm5? �>க; மாU5 ெகா;ளலா3.
இதைன உ>க; ந[ப^க; அUயாம9 �ட
இE5கலா3.

உ>க; ந[ப^கைள உ>களா9, க[ட-
Uய jJயc9ைல எMறா9, வாCe அ"
அ"XேகஷM உ;ளாகேவ, அவ^கt5? ஓ^
அைழ"$ c15கலா3.

இMெனாE ?U"Zட.த5க அ3ச3, $Hய
எ[க; ெகா[டவ^க; உ>கtடM இைன\3

ேபா2, அவ^க; உ>க; ேபாmடM
வாCe அ" ZY3 இைண5க"ப1

aMறன^. அத ? உ>க; அm ம
H\3 ெபற"ப1aற2. ஒoெவாE
jைற �>க; $Hய கா[டா5C
எ[ ஒMைற இைன5ைகS9,
வாCe அ" அைன.ைத\3 

eேகM ெசf2 ைவ.25 ெகா;a
ற2.

பாTகா35: வாCe அ"
ெசய9HறM Wக உய^-
வாக இEFதாY3, அதM 
பா2கா"$ தMைம ?U.2 

Nற"பாக ேபச jJய
c9ைல. இFத அ" XேகஷM ெசய9பாCJ9,
encryption பயMபா1 இ9ைல. இதனா9, பல
jைற ேபாMகX9 உ;ள எ[க; ம !3 Zற 
தகவ9க; HEட"ப1வதாக" $கா^க; வFத
வ[ண3 உ;ளன. ஆனா9, ெதாட^F2 இFத
)ைல மாU வEaற2. பா2கா"$ நடவJ5
ைகக; எ15க"பC1 வEaMறன.

இFத வைகS9, ஆ[CராfC Neட.H9 
இய>?3 வைகS9, $Hயதாக வJவைம5
க"பC1 aைட5?3 ெமச�ச^ அ"XேகஷM
Wickr சdயான பா2கா"$டM இய>?வதாக5
�ற"ப1வ2 இ>? ?U"Zட.த5க2.

வாCe அ" அ"Xேகஷm5?5 aைட.
2;ள வாJ5ைகயாள^ எ[ g5ைக, அத ?5
aைட.2;ள $க( ஆaயைவ தாM, இFத 
Zdc9 இய>?3 HE ட^கXM கவ ன.ைத 
அHக3 ஈ^.2;ளதாக அைன வE3 �U வE
aMறன^. எனேவ, வாCe அ" பயMப1.2
பவ^க; ேபாsயான அ"XேகஷMக; ?U.2
கவனமாக இE5க ேவ[13. அைவ cd5?3
வைலS9 chF2cட5 �டா2.

அHக எ[g5ைகS9 ம5களா9 பயMப
1.த"ப13 இMeட[C ெமச�சராக

வாCe அ" ெதாட^F2 jத9 இட.ைத" 
ZJ.2;ள2 அைனவE3 அUFதேத. வாCe
அ" த ேபா2 $Hய வசH ஒMைற அதM 
பயனாள^கt5? அX5aற2. இH9 ெசf
Hைய அm"ZயbடM, ெசfH அm"ப"
பCட2, ந3 ெசfHைய அ1.2 aேர கலd9 
ஒE J5 �ல3 காCட"ப13. அm"ZயவdM
eமா^C ேபாைன அைடFதbடM, அH9
இர[1 J5 அைடயாள>க; காCட"ப13.

த ேபா2, ெசfHைய அவ^ பJ.தbடM,
இFத இர[1 J5 அைடயாள>கt3 �ல
)ற.H9 மா!3. இதM �ல3, �>க; ெசfH

அm"$3 நப^, உ>க; �23 �>க; அm"$3 
ெசfH �23 அ5கைற உ;ள வரா எMபதைன
�>க; அUF2 ெகா;ளலா3.

ஏ கனேவ பல^, இர[1 J5 மா^5 
இEFதாேல, யாE5காக ெமேச� அm"ப"
பCடேதா, அவ^ அதைன" பJ.2cCடா^
எM! எ[g வFதன^. இ2 தவ! எM! 
வாCe அ" தM வைல மைனS9 ெதdc.
2;ள2. ெமேச� ெப!பவdM ேபாைன&
ெசM! அைடFததைன. தாM இ2 ?U5 a
ற2. எனேவ தாM, அவ^ பJ.2cCடா^ எM
பதைன, இFத இE J5 அைடயாள>கt3
�ல5 கலd9 மா!வதM �ல3 காCட"
 ப1aற2.

வா"# அ& – உ2க4 ெசW- பePக&ப"டதா?
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*+பா-ைன
012பப3 மா5ற

ேவ^J9 ெமm பா^ பல �9 பா^கtடM
காCN அX5aற2. இதைன ந3 cE"ப"பJ
அைம.H13 வைகS9 வைளF2 ெகா15?3
தMைமSைன ேவ^C அX.HE5aற2.
எ1.25 காCடாக, �9பாd9 உ;ள பட.ைத
மா U அைம5கலா3. அH9 உ;ள ெசா க; 
ேவ[டா3 எMறா9 எ1.2cடலா3.

இதைன எ"பJ ேம ெகா;ளலா3 எM! 
பா^5கலா3.
1. ேவ^C ெதா?"ைப இய5aயZM, ea}k9

ெதd\3 �9பாd9, மா ற cE3$3 �9-
பாd9 ைரCaX5 ெசf Hடb3. ேவ^C
உடேன ஒE கா[ெட5eC ெமm (Context
Menu) ஒMைற அX5?3.

2. இFத ெமmc9 �ழாக உ;ள Customize எMற
பCடk9 aX5 ெசf Hடb3. உடM ேவ^C
கeடைமe டயலா5 பா5ைஸ5 காC13. 
இH9 Toolbars எMற ேட" ெசல5C ெசfய"
பCJE5?3.

3. இk �[13 ேவ^C ெமm பா^ ெசM! 
மா ற cE3Zய �9பா^ பCடk9 ைரC 
aX5 ெசf Hடb3. இைவ எ2வாக ேவ[
1மானாY3 இE5கலா3.

4. இ"ேபா2 ேவ! வைகயான கா[ெட5eC
ெமm aைட5?3. இH9 Change Button
Image எMபதைன. ேத^Fெத15கb3. உடM
ேவ^C �>க; ேத^Fெத15க பல aராZ5
இேம�கைள5 காC13.

5. எFத aராZ5 இேமைஜ. த ேபா2;ள பட.
H ?" பHலாக" பயMப 1.த cE3$a�^
கேளா, அதைன. ேத^Fெத15கb3.

6. இk அH9 உ;ள ெட5eC உ>க t5? 
ேவ[டா3 எMறா9 ெதாட^F2 �ேழ 
தர"பC1;ள வOகைள" ZMப றb3.
இ9ைல எMறா9 99 தர"பC1;ள
ெசயY5?& ெச9லb3.

7. �[13 மா ற cE3$3 �9பா^ பCடk9 

ைரC aX5 ெசfHடb3. Context Menu
aைட5?3.

8. Context Menu c9 Default Style எMபதைன.
ேத^Fெத15கb3. இk �9பா^ பCடk9
இேம� மC13 இE5?3.

9. Customize டயலா5 பா5�sEF2 ெவX
ேயற ?ேளாe பCடைன அh.தb3.
இk �>க; ேம ெகா[ட மா ற>க; 

அைன.23 ெசய9ப1.த"பCJE"பதைன5
காணலா3.

சம உயர;<+
டா>ெம@" வ-கC 

ேவ?ெம[C அைம.த ZMன^, Nல ேவைள-
கX9, ஒE பாராc9 அைன.2 வdகt3 ஒேர
உயர.H9 இ9லாம9 அைம5க"பC JE"ப
தைன5 காணலா3. இத ?5 காரண3, நா3 
ேத^Fெத1.2;ள எh. 2E5ேக ற வைகS9,
வdகt5aைடேயயான உயர3 அைம5க"படா
தேத காரண3. பாரா பா^மCJ> டயலா5 பா5e
�ல3, தானாக ைலM eேபN> அைம5?3 
(Auto line spacing) jைற ேத^Fெத15க"பCJ
EFதா9, ேவ^C, வdS9 உ;ள Wக" ெபdய 
எh.2Ecைன5 க[டUF2, அதM அள
c ேக ப, அத ேக ற வைகS9 வdகt5a
ைடேயயான இைட ெவXைய அைம5aற2.
ஒE வdS9 உ;ள எh.2Eb5?3, அ1.த
வdS9 உ;ள எh.2Ec ?3 அளc9 c.
Hயாச3 இEFதா9, வdகt5aைடேயயான
இைடெவX ேவ!பாடாக அைமaற2. இFத
Zர&ைன5?. �^b காண, வdகt5aைடேய
யான இைடெவXைய& சdயாக நாேம அைம5க 
ேவ[13. இத ? ஒE வO உ;ள2. நா3 
எFத அளc9 எh.2Ecைன. ேத^Fெத15a
ேறாேமா, அதM அளc9 120 சத pத அளc9
வdகt5aைடேய இைடெவX அைம5கலா3.
எ1.25 காCடாக ைட3e ேராமM எh. 2
Ec9 10 பாf[C அளc9 எh. 25கைள" 
பயMப1.Hனா9, வdகt5கான இைடெவX
12 பாf[Cகளாக இE5க ேவ[13.
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பல ெச+கD+ ஒேர ேட"டா
எ5ெஸ9 ஒ^5 �C தயாd5?3 ேபா2, பல 
ேவைளகX9, ஒேர ேடCடா cைன" பல ெச9
கX9 அைம5க ேவ[JயHE5?3. இFத
ேவைலைய ேம ெகா;ள எ5ெஸ9 ஒE -E5? 
வOSைன. தEaற2. jதs9, ஒேர ேடCடா
cைன அைம5க ேவ[ Jய ெச9க; அைன.-
ைத\3 ேத^Fெத15கb3. அைவ வdைசயாக
இ9ைல எk9, க[Cேரா9 �ைய அh.H5
ெகா[1, அFத ெச9கXM �2 aX5 ெசfH
டb3.

ெதாட^F2 அைம5க ேவ[Jய ேடCடா
cைன ைட" ெசfHடb3. ைட" ெசf2 jJ.
தbடM, எ[ட^ �ைய அh.த ேவ[டா3.
க[Cேரா9 + எ[ட^ �கைள அh.தb3. அo
வளbதாM! �>க; cE3ZயபJ, ?U"ZCட
ேடCடா, அைன.2 ெச9கXY3 அைமFHE"
பதைன5 காணலா3.

ேபE FேரG ேகாH ெத-ய
எ5ெஸ9 ஒ^5 �Cைட பா^மC
ெசfைகS9 அதM Zd[C அbCJ9 ேப�
Zேர5 எ>? வE3 எM! ெதdவ2 நம5? 
j5aய3. இதைன Zd[C Zdc] ஆ"ஷM
ெசM! பா^.தா9 ெதdய வE3. அ9ல2 
Page Break Preview எMற ஆ"ஷைன" ெப !
பா^.தாY3 ெதdய வE3. ெதாட^F2 ஒ^¢C-
Jைன எJC ெசfதா9 இFத ேப� Zேர5
மா!வதைன �[13 �[13 பா^.2 நா3
உ!H ெசfHட ேவ[13. எ5ெஸ9 இFத
ேப� Zேர5aைன இைடெவX5 ேகாடாக 
ெநC1 வdைச ம !3 ப15ைக வdைச
கXM ஊடாக5 ெகா15aற2. Nல ெசCJ>e
அைம"Z9 இFத ேகா1 ெதdயாம9 இE5
கலா3. அதைன& சd ெசfHட5 �(5கா�3

வOகைள" ZMப றலா3.
1. Tools ெமm ெசM! அH9 ஆ"ஷMe

ெசல5C ெசfHடb3. இ>? Options
டயலா5 பா5e aைட5?3.

2. இH9  View ேட"Zைன ெசல5C ெசfH
டb3. இ>? Page Breaks ெச5 பா5e
ஒM!3 இE5?3. இH9 ஒE J5 அைட-
யாள3 ஏ ப1.தb3. 

3. அதMZM ஓேக aX5 ெசf2 ெவX ேயறb3.
இk ேப� Zேர5 ேகா1க; aைட5?3.

F"$ ம5J) 32$
ேத^Fெத15க"பCட பா^jலாc ? எFத
ெச9க; எ9லா3 ெதாட^$ உ;ள2 எM! 
அUய CTRL+[ அh.தb3.

Ctrl+] �கைள அh.Hனா9 எFத ெச9s9
க^ச^ இE5aறேதா அFத ெச9 ச3பFத"பCட
பா^jலா5க; காCட"ப13.

£"C + ஆேரா � (Shft+Arrow key) அh.
Hனா9 ெச9க; ேத^Fெத15க"ப1வ2 ஒE
ெச9Y5? �C J5க"ப13.

க[Cேரா9 + £"C + ஆேரா �
(Ctrl+Shft+Arrow key) அh.Hனா9 அேத 
ப15ைக அ9ல2 ெநC1 வd ைசS9 ேடCடா 
இE5?3 கைடN ெச9 வைர ெசல5 ஷM �C-
J5க"ப13.

£"C + ேஹா3 �க; (Shft+Home)அh.த"
ப1ைகS9 ப15ைக வdைசSM jத9 ெச9
வைர ெசல¤M �CJ5க"ப13.

க[Cேரா9+£"C+ ேஹா3 (Ctrl+Shft+Home)
�க; அh.த"ப1ைகS9 ெசல5ஷM ஒ^5
�CJM jத9 ெச9 வைர �C J5க"ப13.

க[Cேரா9+£"C + எ[C (Ctrl+Shft+End)
�க; அh.த"ப1ைகS9 ெசல5ஷM ஒ^5
�CJ9 கைடNயாக" பயMப1.த"பCட
ெச9 வைரS9 �CJ5க"ப13.
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எ.தைனேயா ஆ[1களாக WM அ�ச9
பயMப1.H வEaேறா3. இH9 எMன

$2ைமயான பயM தE3 ?U"$க; இE5க"
ேபாaMறன? எM! எ[�a�^களா? Nல^
WM அ�ச9 பயMப1.23 வOகைள5 கவ-
k.த ZMன^, �(5கா�3 ?U" $கைள. தர
jM வFேதா3. அவ ைற" பா^"ேபாமா!
1. V/ அXசY Zகவ[க\Y எ-]T வைககK:

WM அ�ச9 jகவdகைள" ெபE3பாலா
னவ^க; ஆ>aல.H9 NUய எh.25க
Xேலேய (Lower case letters) அைம.HE"
பா^க;. ஒE Nல^, ஒMUர[1 ேக"Zட9
எh.25கைள\3 இைண.HE"பா^க;.
அவ^கt5கான WM அ�ச9 jகவdSைன
அைம5?3ேபா2, நா3 இFத ேவ!பா1
?U.2 கவைல"பட ேவ[JயH9ைல.
எ1.25 காCடாக, aarunraj@gmail.com எMப
2b3, Aarunraj@gmail.com எMப2b3 ஒM
றாகேவ கEத"ப13. jகவdைய எ"பJ
அைம.தாY3, ெமS9 ெசMறைடF2c13.

2. ெப[ய எ-]T^க\Y அைம^க ேவ`டா": ஒE
Nல^ த>கXM ெமS9 ெசfH j5aய.2வ3
ெபற ேவ[13 எMற எ[ண.H9, ெமேச�
jhவ23 ேகZட9 எh.2கX9 அைம"
பா^க;. இ2 அ1.தவdட3 ஒh5கம ற
jைறS9 உர5க" ேப-வத ? ஒ"பா?3.

3. ச3ெஜ^: இட]QY Z- ெம8Y: ஒE Nல^,
NUயதாக. தாேன உ;ள2 எM ெசfH எMற
எ[ண.H9, ச"ெஜ5C கCட.H9 jh
இெமS9 ெசfHைய\3 அைம"பா^க;.
இ2 அm"$பவE5?3, ெப!பவE5?3
N5கைல. தE3. ZM நாX9 ேவ! ெசf H
கைள ச"ெஜ5C கCட.H9 உ;ள ெட5eC
அJ"பைடS9 ேத1ைகS9 Zர&ைனைய
உ[டா5?3.

4. அf35வ$ இட]QY உgகK ெபய$: WM
அ�ச9 அm"$ைகS9 From கCட.H9
உ>க; ெபய^ எ"பJ அைமaற2 எM
பதைன5 கவk5கb3. இFத ெபயd9 தாM,
�>க;, உ>க; ெசfHைய" ெப!பவE5?
அUjகமாa�^க;. ெப!பவdM இM
பா5�9 இFத ெபய^ தாM காCட"ப13.
எனேவ, ச ! மா!தலாக இEFதா9 மா U,
உ>கைள அைடயாள3 கா�3 வைகS9
அைம5கb3. இ9ைல எMறா9, உ>கt5?

பH9 அm"$வத ?" பHலாக, இMெனாE
வE5? பH9 ெச9லலா3.

5. [3ைள ஆY ப:ட/ ேவ`டாேம!: அ�
சY5? பH9 அm"$ைகS9, Reply All
அh.H பH9 அm"$வைத. தc^5கb3.
?U"பாக வ^.தக )!வன>கt5? அm"
$ைகS9, இFத பழ5க.ைத5 கCடாய3
தc^5கb3. ஏெனMறா9, இ2 ேதைவய ற
ஒMறா?3. ஏ கனேவ, )ைறய எ[g5
ைகS9, அ�ச9கைள" ெப!பவ^க;,
இ"பJ\3 ேதைவய ற ெமS9கைள"
ெப!ைகS9 எd&ச9 படலா3. ேமY3,
அ�ச9 ெசfHகX9, aெரJC கா^C எ[,
Nல ]ச^ ேந3, பாeேவ^C ஆaயைவ இE5
கலா3. இைவ ேதைவS9லாம9 அ1.த
வE5? அUc5க"பட ேவ[டாேம.
ேமY3, WM அ�ச9 அoவளb பா2கா"பா
ன2 அ9ல. எனேவ, யாE3 இதைன ேஹ5
ெசfHட வாf"$ உ[1. எனேவ, அைனவ
E5?3 பH9 அm"$வதைன ZMப றேவ
ேவ[டா3.

6. ரகqய ெசsQ, தகவY ேவ`டா": எFத )ைல
SY3, ரகNய தக வ9க; ம !3 ெசf Hகைள
அm"ப WM அ�ச9கைள" பயMப 1.த
ேவ[டா3. ேமேல ?U"Zட"பCJE"ப2
ேபால, இைவ HE1 ேபா?3 வாf" $க; 
அHக3. எனேவ, இவ ைற ேவ! வO கX9
ெதdய"ப1.2வேத ந9ல2.

7. ;ெபY ெச^: WM அ�ச9 அைம.தbடM, 
அதைன eெப9 ெச5 ெசfத9 ந9ல2.
அ"ேபா2தாM எh.2" Zைழக; இ9-
லாம9 அ�ச9 ெச9Y3. ெபE3பா லான
இெமS9 aைளய[C $ேராaரா3கX9,
ேவ^C $ேராaராW9 உ;ள2 ேபால,
ெசா கXM எh.2" Zைழ, அFத& ெசா -
கைள அைம5?3ே பாேத காCட"ப13. 
அ"ேபாேத HE.H அைம5க ேவ[13. 
வழ5க3ேபால, அH9 ைரC aX5 ெசfதா9, 
aைட5?3 சdயான ெசா9ைல. ேத^F
 ெத15கலா3. இ9ைல எMறாY3, தவ!க;
உ;ளனவா எM! ஒEjைற5? இEjைற
ெசா கைள5 கா[ப2 ந9ல2. இE"ZM
HE.Hய ZMனேர அm"ப ேவ[13. 
அ"ேபா2தாM, அm"$பவைர" ப Uய
தவறான கE.2 உE வாகா2.

56 அ*ச7 அ8&ப பய8ைற ;<&,க456 அ*ச7 அ8&ப பய8ைற ;<&,க4
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அ[ைமS9 இF H யாc9 35 நக ர>கX9 
இைணய3 பயMப 1. 2ேவா^ ?U.2 ஓ^ 
ஆfb ேம ெ கா;ள"பCட2. இH9, இF-
H யாc9, ெப[கேள அH க மாக இைண ய.-
Hைன" பயMப 1. 2 a றா^க; எMற தகவ9 
உ!H ெசfய"பC 1;ள2. இைணய" பய னா-
ள^க; எ[ g5ைக வள^& NS9, ெப[க; 
30% உ;ளன^. ஆ[க; 25% உ;ளன^. Internet 
and Mobile Association of India ம !3 Internet 
Market Research Bureau ஆaய அைம" $க; 
இைணF2 இFத ஆf cைன ேம ெ கா[டன.

j3ைபS9 தாM அHக எ[ g5ைகS9 
இைணய" பய னா ள^கXM எ[ g5ைக 
உய^F2 வE a ற2. இFத வள^&N ேவக3 ெசM-
ைனS9 தாM Wக5 ?ைற வாக உ;ள2. 

இைணய3 பயMப 1.23 35 நக ர.2"  
ெப[கX9, 62% ெப[க; க9 ¦d ெச9
 ப வ^க ளா கb3. 34% ேப^ ப; X கX9 பJ5?3 
மாண c க ளா கb3 உ;ளன^. எனேவ, இFத 
க[ 1 Z J"$, ஆ[க; தாM இைண ய.ைத 
அHக3 பயMப 1.H வE aMறன^ எMற 
மாையைய �5 a cCட2.  

இ2 ?U.2 IAMAI 2ைண. தைலவ^ 
ச5ர வ^.H ?U" Z 1 ைகS9, eமா^C ேபாM 
பயMபா1 அH க d"பேத இத ? அJ"பைட5 
கார ண மாக அைமF 2;ள2 எMறா^. ?ைற வான 

வE மான3 உ;ள ெப[க; �ட, ?ைறFத 
cைலS9 aைட5?3 eமா^C ேபாMகைள 
வா>a" பயMப 1. 2 aMறன^. இ2 ஒE 
வர ேவ க.த5க  வள^&N சா^Fத அ3ச மா?3. 

இைணய" பயMபா1 ெதாட> a ய ேபா2, 
அ2 WM அ�ச9கைள" பா^"ப த ?3, 
அத ? பH9 அX5க மC 1ேம பயMப 1.த"-
பC1 வFத2.  

ஆனா9, இMைறய ெப[க;, இைண-
ய.H9 aைட5?3 ெபாE ளா தார ேம3பாC J -
கான வாf" $க; ?U.2 அUய ஆவ YடM, 
இைண ய. Hைன" பயMப 1.H வE aMறன^. 
இவ^க t5?, eமா^C ேபாMக;, இைணய3 
பயMப 1.த ந9ல ெதாE வாf"ைப. தE-
aMறன. ?U"பாக, இள3 வய2 ெப[க;, 
eமா^C ேபாMகைள மC 1ேம பயMப 1. 2 ப-
வ^க ளாக உ;ளன^. 

இFத ஆfc9, j3ைப 1.6 ேகாJ ேப^க-
t டm3, J9s 1.2 ேகாJ ேப^க t டm3 
jத9 இர[1 இட.ைத" ZJ. 2;ளன. 
ெசMைன 55 லCச3 ேப^கைள5 ெகா[ 1;-
ள2. $ேனS9, அH க மான எ[ g5ைகS9 
மாண வ^க; உ;ளதா9, அ2 ெசMைன5?3 
jMன தாக 34% வள^& N \டM உ;ள2. 
ெப>க §E 36% வள^& N ைய\3, ைஹத ராபா. 
34 சத p தj3 ெகா[1 உ;ளன.

இK-ய இைணயL-7 இK-ய இைணயL-7 
ெபMகேள Nத7 இட@ெபMகேள Nத7 இட@
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ஒE வ E5ெ கா Eவ^ ேநர J யாக cJேயா 
�ல3 பா^.2, ேபN5 ெகா;ளb3, 

உட ன J யாக ெமேச� அm"பb3, தக வ9-
கைள" பd மாU5 ெகா;ளb3, eைக" 
$ேரா aரா3, 2003 ஆ3 ஆ[1 jத9,  
ப.தா[ 1 க t5? ேமலாக" பயMப 1.த"-
பC1 வE a ற2. HனFே தா!3 3 ேகாJேய 
30 லCச3 மg ேநர இய5க. Hைன 
eைக" ேம ெ கா[1 வE a ற2. வாfe 
ம !3 pJேயா அைழ" $க; பயMப 1.-
த"பC1 வE aMறன.  இFத வைகS9 
இ2ேவ jத9 இட.ைத பல ஆ[ 1 க-
ளாக5 ெகா[ 1;ள $ேரா a ரா மாக இய>a 
வE a ற2.  க3" ]Cட^, ெமாைப9 ேபாM, 
eமா^C J.c., ம !3 Nல ேக3e கM-
ேசா9க XY3 eைக" இ"ே பா2 இய>a 
வE a ற2. இதைன Nல ஆ[ 1 க t5? 
jM, ைம5ே ராசா"C )! வன3 cைல 
ெகா1.2 வா>a தன தா5a5 ெகா[ட2. 

இதைன" பயMப 1. 2 வ2 இல வச3 
எMறாY3, ந3 க3" ]Cடd9 இதைன 
இMeடா9 ெசfேத பயMப 1.த jJ\3. 
நா3 ெவXேய உ;ள இட>கX9, அ>? 
காண"ப13 க3" ]Cடd9 eைக" பயM-
ப 1.த எ[ gனா9, 
அH9 eைக" $ேரா aரா3 
இMeடா9 ெசfய"பC1 
இE5க ேவ[13. ZMன^ 
தாM, அதைன இய5a, 
ந3 ]ச^ேந3 பாeேவ^C 
ெகா1.2, உ;ேள ெசM!, 
ந3 ந[ப^கைள அைழ.2" 
ேபச jJ\3. 

இFத N5கைல. �^5?3 
வைகS9, ைம5ே ராசா"C Zர b ச d-
ேலேய இய>?3 வைகS9 eைக" அ"-
X ேக ஷைன. (Skype for Web) தர jJ ெவ-
1.2, த ே பா2 அத கான ேசாதைன. 
ெதா?" Zைன. தF 2;ள2. இதைன& 
ேசாதைன ெசf2 பா^5க, அைழ" Zத( 
jைறS9 வாJ5ைக யா ள^க; Nல E5? 

அm மH அைழ"$ அm"ப"பC 1;ள2.     
Skype.com இைணய தள3 �ல3, வாJ5-

ைக யா ள^க; த>க t ைடய eைக" அ5-
க b[CJ9 vைழF2, இMeட[C 
ெமேசK>, வாfe ம !3 cJேயா 
ேசCJ> ஆa ய வ ைற" பயMப 1.த 
jJ\3. இ2 வைர இ9லாத வைகS9, 
இ2 cைர வா கb3, எX தா கb3, ந[-
ப^க; ம !3 உற c ன^க tடM cJேயா 
வO உைர யாட9 ேம ெ கா;ள இய>?3.  
எனேவ, இk அ" X ேக ஷ னாக eைக"-
Zைன" பயMப 1.தாம9, இைண ய தள3 
ஒM U s EF2 ேநர J யாக" பயMப 1.-
தலா3. இதனா9, நா3 பயMப 1.23 க3"-
]Cடd9 eைக" இMeடா9 ெசf H E5க. 
ேதைவ இ9ைல. இைணய இைண"$ 
மC13 இEFதா9 ேபா23. 

c[ேடாe Neட3  பயMப 1. 2 ப-
வ^க t5?, ெவ" eைக", இMட^ெநC 
எ5e $ ேளார^ பH"$ 10 ம !3 அதM 
ZM வFத பH" $ கX9 aைட5 a ற2. அேத 
ேபால, ?ேரா3 ம !3 பய^பா5e Zர b-
ச^கXM ேம3ப 1.த"பCட பH" $ கX9 
இ2 aைட5 a ற2.  ேம5 க3" ]Cட^ பய-

னா ள^க;, சபாd பH"$ 
6 அ9ல2 அத ?" ZM 
வFத வ ைற" பயMப-
1.த ேவ[13.

ெதாட5க.H9, ெவ" 
eைக" பயMப 1.த 

ஒE "ள5 இM ேதைவ"ப13. 
ஆனா9, ைம5ே ராசா"C இ2 

ெதாட5க" பய னா ள^க t5? மC-
1ேம. ZMனா9 வE ப வ^க t5? 

இ2 ேதைவ"ப டா2 எM! அU c.-
2;ள2. 

த ே பா ைத5? அைழ" Zத( eைக" 
பயMப 1.23 வாJ5ைக யா ள^க t5? 
H¨^ என வழ>க"ப 1 a ற2. �>க; பயM-
ப 1. 2 ப வ ராக இEFதா9, cO. H E>க;. 
உ>க t5?3 அைழ"$ வரலா3.

Uர [ ச07 #ைக& hைடP;@



24-11-201413

ந3 Zர தம^ நேரF Hர ேமாJ அவ^கXM 
JKCட9 இF Hயா HCட. Hைன )ைற-

ேவ  ! வH9 பல ெதாO9 vCப )! வ ன>க; 
jைன" $டM பல HCட>கைள வJ வ ைம.2 
ெசய9பட உ;ளன. இFத வOS9, ைம5-
ேராசா"C )! வ ன.HM HCட3 அைன வ ைர\3 
கவ^F 2;ள2. 

ேமாJ அவ^கXM, IT + IT = IT ( இF H ய -̂
கXM Hறைம + தகவ9 ெதாO9 vCப3 + 
நாைளய இF Hயா (“Indian Talent” plus “Information 
Technology” equals  ” India Tomorrow”) எMற இல5-
aைன அைடய, ைம5ே ராசா"C )! வ ன.HM 
HCட3 )&சய3 பல ன X5?3 எM! எH -̂
பா^5கலா3.

ெபா2. 2ைற )! வ ன மான �ர த^ஷM ம !3 
இF Hய அர- ஆaய இர[13 பயMப 1.23 
அைல5 க ைற அைல வd ைசS9, jh ைம யான 
HறM பயMப 1.த"ப ட c9ைல.  இைவ பயMப-
1.23 அைல வ d ைச Sைன “ஒSC eேபe” என 
அைழ5 aMறன^. ைம5ே ராசா"C இதைன" பயM-
ப 1.H, ெதாைல �ர5 aரா ம" $ ற>கX9, இ!H 
p1 வைர இைணய இைண" Zைன வழ>கலா3 
எM! HCட3 தF 2;ள2. 

வழ5க மான ைவ Z அைல வ dைச 100 �Cட^ 
ெதாைல c ேக இய>க jJ\3. ஆனா9, அர- 
ம !3 �ர த^ஷM தM ஒX ப ர" Z காக" பயMப-
1.23 200 – 300 Mhz eெப5Cர3 ஒSCeேபe 
அைல வ dைச, 10 a.� �ர3 வைர& Nற"பாக& 
ெசய9ப13. இH9 உ;ள பயMப 1.தாத 

அைல வ dைச. Hறைன ைம5ே ராசா"C பயM-
ப 1.த HCட W 1 a ற2. இதைன" பயMப 1.-
2 வைத, தகவ9 ெதாO9 vCப c யs9 ”White 
Space” ெதாO9 vCப3 என அைழ5 aMறன^. 
இதைன" பயMப 1.H தர"ப13 இைணய 
ேவக.H9 தகவ9 பd மா ற.HM ேவக3 16Mbps 
இE5?3. இ2 த ே பா2 சரா ச d யாக, அHக பC-
ச மாக. தர"ப13 2 Mbps ேவக.ைத5 காC JY3 
எC1 மட>? �1த9 ஆ?3.  இ.த ைகய ஒSC 
eேபe ெதாO9 vCப.ைத" பயMப 1.H, ைவ 
Z இைண"$ தE3 பழ5க3, அெம d5காc9 
ேசாH5க"பC1, த ே பா2 ெவ U கர மாக Nல 
இட>கX9 ெசய9பC1 வE a ற2. N>க" -
dY3 இ2 பயMப 1.த"பC1 வE a ற2. 

இF H யாைவ" ெபா!.த வைர 20 ேகாJ ேப^ 
இைண ய.ைத" பயMப 1.H வE aMறன^. 
இ2 ெபdய ெதாைக யாக. ெதdFதாY3, இF-
Hய ஜன.ெ தாைக எ[ g5ைகைய" ெபா!.த-
வைர, இ2 Wகb3 ?ைற bதாM. எனேவ தாM, 
Zர தம^ அவ^கt3, தகவ9 ெதாO9 vCப )!-
வ ன>கt3 அைன வ E5?3  இைணய3 எMற 
இல5 aைன அைடய" பா1 ப 1 aMறன^.

 Zர தம^ ேமாJ அவ^கXM ”எ9ைல இ!H 
aராம3 வைர இைணய3 தர"பட ேவ[13; 
அ"ே பா 2தாM இF Hயா jh ைம யான 
JKCட9 இF H யா வாக மா!3” எMற கனb 
இFத ஒSC eேபe ெதாO9 vCப இைண"$ 
�ல3 சா. H ய மா?3 என ைம5ே ராசா"C அU-
c. 2;ள2.
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அ ைம#$ சா(ச) *+ வன( அ/ 0 க2-
ப 56 7ய ெமாைப$ ேபா;க<$, ம6-

7ய *ைல#$, ?.5,000CD( Dைற வான 
Fைல#$ ேபா;கைள6 ேத5ேவாI ேதIJெத-
5CD( ேபானாக, K 130 இ காலCO PடாI 
2K உTளU. இத; அ7 க பVச Fைல ?.4,829.

இU ஒ[ 2K ெநVெ வாIC]$ இய)D( 
ெமாைப$ ேபா;. இர 5 _(கைள இ7$ 
இயCகலா(. இத; ப` மாண( 109.8 x 59.9 
x 11.8 bc. எைட 107.6 ]ரா(. பாI ைட2 
வg வ67$ இU அைமCக2பV5, சா2V hகT 
ெகா ட h ேபாIV தர2பV 5TளU. 

ெவTைள *ற67$ உTள இJத ேபா;,  
g.எ2.g. ெகபா _gi டj P]k; ெகா டU. 
இத; 7ைர 3.5 அ) Dல அக ல67$ அைமCக2-
பV 5TளU. இத; lCஸ$கT 320 x 480 எ;ற 
அளF$ அைமJ UTளன. ம$Vg டj வச 7n( 
இJத 7ைர#$ ]ைடC ] றU. 

லoV PpCகI, 3.5 bc ஜாC, ைமCேரா 
எP.g. காIV PலாV (32 K.l. வைர) தர2
 பV 5TளU. இத; ரா( ெமம` 512 எ(.l. 

7ற; ெகா டU. இத; Pேடாேரt ெமம` 4 
K.l. எVt, ைவ l, uvw6, n.எP.l. ேபாIV 
ஆ] யைவ இய) D ];றன. இத; ேகமரா 
2 எ(.l. 7ற; ெகா டU. Fgேயா 480p@24fps 
ேவக67$ இய) D ] றU. 

இ7$ தர2பV 5Tள 2ராசசI 1 ]கா 
ெஹIVP ேவக67$ இய) D ] றU. அC O ல-
ேரா cVடI ெச;சாI தர2பV 5TளU. இத; 
ஆ2ப ேரVg) _Pட( ஆ Vரா{V 4.4.2. 
]VேகV ஆD(.

எP.எ(.எP., எ(.எ(.எP., இெம#$, u| 
ெம#$, இ;Pட V ெமச}சI ஆ] யைவ 
இய) D ];றன.எ(l 3 ம~+( எ(l 4 lேள-
யIகT இ7$ இய) D ];றன.

ஆIக ைனசI, ேபாVேடா /Fgேயா எgVடI, 
�DT சIj, �DT ேம2P, Kெம#$, n V�2, 
கால டI, K டாC, lகாஸா, வா{P ெமேமா, 
l` ெடCgi ெடCPV ஆ]ய வச 7கT 
இைணJேத தர2ப 5 ];றன.

இ7$ �6 7ய( அய; ேபVட` 1,300 mAh 
7ற �ட; தர2பV 5TளU.
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கா+ப6 52 ஏ ைல"
ப*ெஜ* =ைலi#, இரkL 35 இயFகM1ட&, 

ெதாL -ைர ெகாkட ேபா& ேதLபவ,கD, 
கா,ப& 52 ஏ ைல* ெமாைப# ேபாைனM 
ேத,9ெதLFகலா5. 2n ெந*ெவா,FN# இயY?5 
இ9த ேபா&, இரkL n.எB.எ5. p) 35கைள 
இயF?Nற1. பா, ைடJU# வaவைமFகJப*LDள 
இ9த ேபா&, 130 Nரா5 எைட உDள1. இத& -ைர 
HVGA ெகபா3av -ைரயாக உDள1. அகல5 3.5 
அY?ல5. லI* BwFக,, 3.5 px ஆaேயா ஜாF, 32 
n.U. வைர உய,Mத ைமFேரா எB.a. கா,* Bலா*, 
ஆNயைவ தரJப*LDளன. இத& ரா5 ெமமT 128 
எ5.U. இ-# ெந*ெவா,F இைணJU>? n.U.ஆ,.
எB., எ*z, டUD% லா& ம>c5 d{|M ஆNயைவ 
இயY?N&றன. இத& ேகமரா 2 எ5.U. -ற& 
ெகாkடதாக உDள1. Jராசச, 1 Nகா ெஹ,*B 
ேவகM-# ெசய#பLNற1. இத& ஆJபேர*aY 
3Bட5 ஆk*ராA* 2.3 n~ச, Jெர*.

எJ. எ5. ேரaேயா, UரIச, ம>c5 ம#*a xaயா 
வச-கD தரJப*LDளன.

இத& ேப*டT, 1,400 mAh -ற& ெகாkடதாக 
உDள1. இத& அ-கப*ச =ைல �. 2,599.

ைமPேராேமP# 
எP# 090
n.1,000 !" !ைறவான )ைல+- 
ெமாைப- ேபா4 வா567 பய4ப9:த 
)<"=னா-, ைம ேராேம ? த<" எ ? 
090 மாட- ேபாைன வா5கலா". இத4 
அGக பHச )ைல J.979 மH9ேம. இத4 
Gைர 1.8 அ5!ல" அகலMைடயN. இG- 
எ7.எ". ேரOேயா தர7பH9PளN. இத4 
எைட 90 6ரா". இத4 பRமாண" 112 x 
47 x 16 WX. பாY ைட7 வOவ:G- இN 
அைம க7பH9PளN. இத4 Z:Gய" 
அய4 ேபHடR 1,000 mAh Gற4 ெகா[டN.

இத4 ரா" ெமமR 256 எ".=. ?ேடாேர] 
ெமமR 256 எ".=. இதைன ைம ேரா எ?.O. 
காYH ெகா[9 8 ^.=. வைர உயY:தலா". 

இர[9 `"கைள இG- இய கலா". இN 
ஒ< 2^ ெநHெவாY 6- இய5!" ேபா4. 
இG- 3.5 WX ஆOேயா ஜா  மfg" லhH 
?i கY  தர7பH9PளN.



24-11-201416

ேவ^C $ேரா a ராW9, டா?ெம[C ஒMைற. 
தயா d5ைகS9, Nல ேவைள கX9 பயM-

ப 1. Hய ெசா9ைலேய �[13 �[13 
பயMப 1. 2ேவா3. அேத ெபாE; தE3 
ேவ! ெசா9ைல. ேதJ" ெப ! பயMப 1.த 
ச ! ேசா3ப9 ப1ேவா3. இ9ைல எk9, 
இ.தைன jைற பயMப 1. 2ேவா3; ZMன^ 
மா U5 ெகா;ேவா3 என HCட WC J E5-
கலா3. அ9ல2, எhH jJ.த ZMன^, பல-
jைற வE3 ெசா9ைல5 க[ட UF2 மா -
றலா3 என எ[ g S E" ®^க;. எ.தைன 
jைற ஒE ெசா9 பயMப 1.த"பC 1;ள2 
எM! எ"பJ அU வ2? இத ெக னேவ ஓ^ 
இைணய தள3 உ;ள2. இFத தள.HM ெபய^ 
Word Frequency Counter. இதM ெபய E5ேக ப, 
ஒE ெசா9 எ.தைன jைற ஒE ெட5eCJ9 
பயMப 1.த"பC 1;ள2 எMப தைன5 க[ட-
UF2 ெசா9 a ற2. இFத தள3 ெசMற bடM, 
இதM கb[Cடd9, ெட5eC பா5e ஒM! 
தர"ப 1 a ற2. இH9 �>க; ேசாத ைன5 ?;-
ளா5க cE3$3 ெட5eCைட அ"ப Jேய ஒC-
டலா3. உடேன, இFத தள3, ெசா க; இட3 
ெப!3 எ[ g5ைகைய5 கண5 aC1& ெசா9-
a ற2. நாM அ[ைமS9 எh Hய டா?ெம[C 
ஒMU9, cள5க3 ஒMைற வ^ g5க “awesome” 
எMற ெசா9ைல அJ5கJ பயMப 1. HேனM. 
ZMன^, அ2 எ.தைன jைற வF H E5 a ற2 
எM! க[ட UF2, Nல வ  U ? ேவ! ஒE 
இைண யான ெசா9 பயMப 1.த எ[g இFத 
தள.ைத" பயMப 1. HேனM. 

ெட5eCைட ஒCJ ைவ.த ZMன^, அH9 
உ;ள Submit பCடைன அh.த ேவ[13. 
உடM உ>க; ெட5eC அல ச"பC1, அH9 
உ;ள ஒoெ வாE ெசா9Y3, தk.த kேய எ.-
தைன jைற பயMப 1.த"பC 1;ள2 எM! 
காCட"ப 1 a ற2. இH9 and, I, but, it, எMற 
ெபா2 வான ெசா கt3 �ட இட3 ெப!3. 
நா3 இவ ைற cC 1 c டலா3. 

இFத தள.HM ேசைவ, நா3 எh23 ஒE 
கC 1 ைரSM ெமாOSM ஆt3 தMைமைய 
Nற"பா5க உதb3. அ2 மC 1 WMU, நா3 
அUF2 ைவ. H E5?3 ெசா9 வள.HM தM-
ைம ய\3 காC 1 a ற2. 

ஆ> a ல.H9 கC 1 ைர கைள எh 2ேவா^ 
அைன வE3 ெசM! பயMப 1.த ேவ[ Jய 
தள3 இ2. இதM jக வd: http://www.writewords.
org.uk/word_count.asp

இ/ைறய இைணய தள"

டா; ெமM"e7 
ெசா7 பய6பா]

Driver: (*ைரவ,)=kேடாB ம>c5 Uற 
ஆJப ேர*aY 3BடYக {ட& an*ட# சாத-
னYகD (UTkட,, மIB, Uளா� aைரv 
ேபா&றைவ) ெதாட,d ெகாDள ேதைவ யான 
சாJ*ேவ, dேரா Nரா5. =kேடாB ேபா&ற 
ஆJப ேர*aY 3BடYகe# பல வ ைக யான 
சாத னYக {Fகான *ைரவ, ைப#கD ஏ>-
க னேவ ப- யJப*ேட NைடF?5. அJபa 
இ#லாத �ைலi# இ9த சாத னYக {ட& 
3ai# அவ> 7>கான *ைரவ,கD தரJபL5.

ெத0K^ ெகா4c2க4
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இ9 - ய ெமா � க {Fகான இைணயF �*ட ைமJd 
ேபா&ற அர3& �ய> 3யா# உR வா?5 அைமJ-
d கைளF கா* a�5, த) நப, �ைனJU# நா5 
�ைறய சா-Fகலா5. இவ>ைற அர` ஊF ? =M-
தாேல ேபா15. ந5 ெமா�கD க5J %*ட, ம>c5 
ெமாைப# சாத னYகe# அைனM1J UT = ன-
ரா�5 �� ைம யா கI5 எe தா கI5 பய&ப LMதJ-
பL5.  அர ̀ F? இதைன �YகD தா& எLM12 
ெசா#ல ேவkL5.

ஆ$. ெதரசா ேமாக/, தா"பர".

எ9த ெமா� கைளJ பய&ப LMத Bமா,* ேபா)# 
சT யான அJ e ேக ஷ&கD இ#ைலேயா, அவ> 7>? 
ம*L5, அர` அைமF?5 அைமJ dகD ெசய#-
ப ட*L5. தp �F? இRJப1 ேபால, ஏ>க னேவ 
3றJபாக2 ெசய#பL5 அJ e ேக ஷ&கைள அர` 
அவ>ைற உR வாF N ய வ,க eட5 ேக*L வாYN, 
மFக {F? வழYகலா5.

ேபரா. த: q ணா x$]Q, yz T நக$.

oேயா ேபா� எ&ற ெசா# ?7Mத ப-# 3றJபான 
ஒR தக வைலM தR N ற1. தக வைலM ேதaJ U-
aM1M த9த ைமF? ந&7.

எ;. கா$]Q^, தா"பர".

pkேடாB ப> 7ய ?7J d கe#, ஐகா& ம>c5 
ெடFB* அள =ைன மா>றM த9 1Dள aJB 
pகI5 உத = யா கI5, பல நாD எ-,பா,J Uைன 
�ைற ேவ> c வ தா கI5 இR9த1. 

இரா. பா` Nய/, மTைர.
இ) =kேடாB 7 ம>c5 8 இ#ைல எ&ற 
தைலJd ச>c மாc த லான எkணMைத ஏ>ப LM --
ய1. இைவ உT மYக {ட& =>ப ைனF? இ#ைல 
எ&ற தகவ#, ைமFே ராசாJ* த& வ,Mதக �a I-

கைள எLM1, 3715 U&வாYகாம# ெசய#ப LM-
1 N ற1 எ&ப தைன உc -Jப LM 1 N ற1.

எ/.மQ ய ழ|, Qz3}$.

எேபாலா ைவரB ேபாரா*டM-# தYகD பY Nைன2 
ெச5ைம யாக அைனM1 an*ட# �c வ னYக{5 
தர �&வ9 1Dள1 அவ,கe& ம) தா U னMைதf5, 
மFகD பா# தYக {F ?Dள கட ைம ையf5 கா* L N-
ற1. இவ,கD பாரா* LF ? T ய வ,கD.

ஆ$. ராம ேசக$, Qz ெநYேவ~.

பலR5 பய,வா# பய&ப LMதாம# தா& க5J-
%*டைர இயF ? N&றன,. �YகD ெகாLM 1Dள 
aJB ச>c இ&�5 =T வாக, அதைனJ பய&ப-
LMத =#ைல எ&றா#, எ&ன ேசத5 ஏ>பL5 எ&-
ப த ைனf5 இைணM1M த9தா#, 3றJபான ?7J-
பாக இRF?5.

டா^ட$ கா. மY ~கா, ெச/ைன.

‘‘Dumb Pipe” எ&ற ெசா# Uர ேயாக5, இெமi# 
க*ட ைமJ U>?2 சT யா ன 1தா&. இதைன =ளF-
க மாக உYகD க* L ைரi# தா& �த& �த�# 
பaF Nேற&. ந&7.

ஆ$. �� [யா, மTைர.

pkேடாB பல ஆk L க ளாகJ பய&ப LM- 
வ9தா�5, �YகD அeM 1Dள தகவ# ?7J d-
கe# 75% d- ய ன வா கI5, பய �Dள தா கI5 
இR9த1. ஒvெ வா&றாகJ பய&ப LM-J பா,M1 
=ய9ேத&. pக அ- க மாக aJB ெகாLFகJப*-
ட1 ெச&ற வார5 தா& எ&ப தைன உc - யாக2 
ெசா#ேவ&. ெதாட,91 இேத ேபால, ேவ,*, 
எFெஸ#, nெமi#, ேபா&ற வ> 7>?5 தR மாc 
ேக*LF ெகாD Nேற&.

எ/.ேக. qவ�ச� Qர/, கா:டாg P ள]�$.

ெப+சன7ெப+சன7
UேரPUேரP
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ேகD=: =kேடாB 7 3Bட5 ெகாkட க5J-
%*டT#, 3YND NeF ெகாkL ைப#கைளM 
-றFக =R5 Uனா#, அத>கான ெச*aYB எJபa 
அைமFக ேவkL5?

கா. �3ர ம�, ேத�.

பH9: Wக எX2. eடா^C ெமm ெச9-
லb3. இH9 aX5 ெசfதா9 ேதட9 கCட3 
aைட5?3. இFத ேதட9 கCட.H9 Folder 
Options என ைட" ெசf2 எMட^ தCடb3. 
aைட5?3 பல jJ b கX9 Folder Options jத9 
cைட யாக இE5?3. இதைன. ேத^Fெத 1.2 
aX5 ெசf H டb3. இk Hற5க"ப13 c[-
ேடாc9, Select single-click to open an item  எMற 
வd aைட5?3. இதைன. ேத^Fெத 1.2, 
ஓேக aX5 ெசf2 ெவX ேய றb3. இk, ஒE 
ைபைல. Hற5க, ஒE jைற மbஸா9 aX5 
ெசfதா9 ேபா23.

ேகD=: எ& =kேடாB 8 ேலJடாJ க5J-
%*டைர, pகF க�டJப*L, ஒR ம� ேநர5 
ெசல வ �M1, =kேடாB 8.1F? மா>7ேன&. 
3ல 3ர மYகD இR9தா�5, ந&றா கேவ இயY ? 
N ற1. இத& gல5 =kேடாB Bேடா, ெச&ேற&.
�> 7�5 மாc த �F ?Dளா ன தாக உDள1. 
இ1 ைமFே ராசாJ* த9த அேத =kேடாB 
8Fகான Bேடா, தானா? அ#ல1 �> 7�5 
d- ய தாக, இ&ெ னா&c அைமFகJப* LDளதா?

ஆ$. |z�ண சாV, ெச/ைன.

பH9: இ"ே பா2, c[ேடாe eேடா^  j -
UY3 $Hய ேதா ற3 ெகா[ட தாக உ;ள2. 
ப5க வாCJ9, அ" X ேகஷM வைக கைள" 
பா^"பைத5 காC JY3, அவ ைற. ேத^Fெத-

15க எX தான வO ெகா15க"பC 1;ள2. 
eேடாd9 ஓ^ அ" X ேக ஷைன. ேத^Fெத 1.த-
bடM, அ2 ?U.த காCN நம5?. ெதXைவ. 
தE a ற2. c[ேடாe 89 இ2 ேட"க; வO-
யாக& ச ! ?ழ"ப. Hைன. தFத2. ேமY3, 
ஒoெ வாE அ" X ேகஷM $ேரா a ரா W ?3, 
அதM ெசய9 HறM மH" ®1 (ratings) Wக" 
ெபdய அளc9 காCட"ப 1 a ற2. 1 jத9 5 
வைர S லான நCச. Hர மH" ®1 அCட வைண, 
?U" ZCட அ" X ேகஷM ?U.2 அUய சF-
த^"ப3 அX5 a ற2. அ2 மC 1 WMU, டா" 
ெடM seC என5 கCடண3 ெசY.H" 
ெப!3 அ" X ேக ஷMக; ம !3 இல வச அ"-
X ேக ஷMக; பC Jய9 தர"ப 1 a ற2.

ேகD=: =kேடாB 8 ெகாkட 3Bட5 ெச&ற 
ஆka#  வாY Nேன&.  த>ே பா1 அதைன 
=kேடாB 8.1F? உய,Mத உDேள&. அ1 இல-
வச5 எ&c5 ெசா# N றா,கD. =k 8.1 தR5 மா>-
றYகe# 3ற9த மா>ற5 எ1? அத& 3றJ U ய#-
dகD எ&ன?

எ/. மா$கர: ZYைல, Qz�q.

பH9: c[ேடாe 8.19 $H ய தா கb3, 
மா ற. 2 டm3 தர"ப13 அைன. 2ேம NறF-
த ைவதாM. இEFதாY3 என5?" ZJ.த 
ஒMைற" ப U இ>? ?U" Z 1 aேறM. இ2 
?U.2 ஏ க னேவ க3" ]Cட^ மல dY3 ?U"-
ZC 1;ேளM.  அ2 ேபாCேடா எJCJ> 
அ" X ேகஷM தாM.  c[ேடாe 89 தர"-
பCட ேபாCேடா அ" X ேகஷM ஏமா ற. H-
ைனேய தFத2. c[ேடாe 8.19, இ2 Wக" 
பய m;ள தா கb3, அHக ெசய9 HறM ெகா[-
ட தா கb3 அைம5க"பC 1;ள2. ேபாCே டா5-

ேக4p- – ப-7
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கைள எJC ெசfவ த ? பல வைக �9e 
ெகா15க"பC 1;ளன.  �>க; ேட"ளC 
ZNS9 ேபாCேடா எ15?3 பழ5க3 உ;ள-
வ ராSM, c[ேடாe 8.1 பல $Hய வச H-
கைள ஏ ப 1.H. தF 2;ளைத" பா^5கலா3. 
ேகமரா ேரா9 பCடM, எ5eேபாஷ^  �9, 
ைடம^, pJேயா  ெசC ெசfத9 ஆaய �9க; 
அைன.23, சா^3 பாd9 உ;ள ெசCJ>e ெச-
¤ m5? மா ற"பC 1;ள2. (மb�M p9 
ேபாCேடா அ" X ேக ஷk9  பல $Hய பயM-
பா 1 கைள. தE a ற2. இFத அ" X ேக ஷk9 
மC 1 WMU, ப9ேவ! அ" X ேக ஷMக XY3, 
மb�M p9 பயMபா1 ?U" Z ட.த5க2.)

ேகD=: an*ட# ெதா�# �*பM-#, அaFகa 
ெமகா ெஹ,*B ம>c5 Nகா ெஹ,*B எ&c ?7J-
U டJப L N ற1. இ-# ெஹ,*B எ&ப1 எதைனF 
?7F N ற1? இத& அல? எதைன அளF N ற1?

ஆ$. y^ேன;வர/, ேகாைவ.
பH9: ெஹ^Ce எMப தைன& -E5க மாக 

Hz  எM! எh 2 aேறா3. இ2 Hertz எMபதM 
-E5க3.   ெஜ^மM ZN5e c�ஞாk Heinrich 
Rudolf எMப வdM ?13ப ெபய^ ெஹ^Ce. 
ேரJேயா ம !3 எல5C d5க9 அைல வ d ைச-
Sைன, ெமCd5 jைறS9 அளF Hட இFத 
ெபய^ ைவ5க"பCட2. ஒE ெஹ^Ce எMப2 
ஒE cநா JS9 ஏ ப13 ஒE - ! அ9ல2 
அைசb (ேரJேயா அைல வ d ைசS9). க3" ]C-
டைர" ெபா!.த வைர இ2 மாkCட EடM 
அHக3 ச3பFத"ப 1.H ேபச"ப 1 a ற2. 
N.ஆ^.J. மாkCட^ (பைழய Jc ெபCJ 
ேபால இE"ப2) அதM ea}M இேமைஜ 
ெதாட^F2 காCடாம9 cC1 cC1. தாM 
காC 1 a ற2. ஆனா9 அதைன நா3 ந3 க[-
களா9 பா^.தா9 க[ ெகC1" ேபா?3. 
எனேவ தாM cநா JS9 பல jைற இ2 cC1 
cC15 காCட"ப 1 ைகS9 இைட ெவX ெதd-
வ H9ைல. எ1.25 காCடாக 85 Hz  எMபH9 
cநாJ ேநர.H9 85 jைற இேம� ZM வா>-
க"பC1 �[13 காCட"ப 1 a ற2. அ.தைன 
jைற காCட"ப 1 வ த னா ேலேய இேம� அ"-
ப Jேய )ைல யாக ) ப2 ேபால நா3 உண -̂
aேறா3.

ெமஹா ெஹ^Ce Mehahertz (MHz) ஒE 
ெமஹா ெஹ^Ce எMப2 ப.2 லCச3 -  ! க-
ளா?3. அதா வ2 ஒE cநா JS9 ப.2 லCச3 
-  !க; ஏ ப 1 aMறன. இ2 எ"பJ ஏ ப 1-
a ற2 எMப தைன பட மா கேவா அ9ல2 ேவ! 
வO யா கேவா cள5 ? வ2 க�ட3. க3" ]Cட^ 
Zரா ச சைர" ெபா!.த வைர ெமஹா ெஹ^Ce 
எMப2 Wகb3 சாதா ரண3. ஒE க3" ]Cட^ 
Zரா சச^, உ;ளாக அைமFத ஒE கJ கார. 2J"-
Zைன ைமய மாக5 ெகா[1 ெசய9ப 1 a ற2. 
ஒoெ வாE 2J" Z ?3 ஒE ெசய9 ேம ெ கா;-
ள"ப 1 a ற2. எ.தைன jைற இFத 2J"$ ஏ -

ப 1 a ற2 எMப 2தாM Zரா ச சdM aளா5 e®C 
என அைழ5க"ப 1 a ற2. இFத ேவக3 ெமஹா 
ெஹ^Ce எMபH9 அள5க" ப1 a ற2. 

aஹா ெஹ^Ce Gigahertz (GHz):  க3"-
]Cட^ உலa9 இ2 க3" ]Cட^ Zரா ச சdM 
ேவக.ைத5 ?U" Zட" பயMப 1.த"ப 1 a-
ற2. ஒE aகா ெஹ^Ce எMப2 1000 ெமஹா 
ெஹ^Ce. jதs9 வFத ெப^சன9 க3"-
]Cட^க; 4.77  ெமஹா ெஹ^Ce ேவக3 
ெகா[ட Zரா ச ச^கைள5 ெகா[ J EFதன. 
அதா வ2 cநா J5? ஏற.தாழ 48 லCச3 aளா5 
2J" $க;. த ே பா ைதய  "ராச ச^கXM ேவக3 
aகா ெஹ^Ce ேவக.H9 காCட"ப 1 a ற2.

ேகD=: எ& )ட5 =kேடாB 7 அ# aேம* 
உDள1. இ1 ஒR 64 U* க5J %*ட,. இ-# 
எJ8 அ�M- ேசJ ேமா* ெச#ல �ய> 3Mதா#, 
NைடFக மcF N ற1. 

N.ெபXசV/, காைர^காY.

பH9: கவ ைல"பட ேவ[டா3, ெப�-
சWM. இத ? மா ! வO ஒM! c[ேடாe 
7 ைவ. 2;ள2. 

eடா^C பCடk9 aX5 ெசf2, கCட.H9 
“msconfig”  என ைட" ெசf2 எ[ட^ தCடb3. 
இ2, System Configuration �9 காC13.

இH9 Boot எMற ேட" Zைன. ேத^Fெத-
15கb3.

Safe Boot எMப த ? அ1.2 உ;ள ெச5 
பா5�9 J5 அைட யாள3 ஏ ப 1.தb3. 
“Minimal” எMப தைன. ேத^Fெத 15கb3. 
இதைன. ேத^b ெசfத bடM ஓேக aX5 ெசf-
H டb3.

இதைன அ1.2 காCட"ப13 பா5�9 ஓ^ 
எ&ச d5ைக ெசfH இE5?3. உ>க t ைடய 
க3" ]Cடைர }eடா^C ெசf Hட5 ேகC15 
ெகா;t3. அதா வ2, உ>க t ைடய க3" ]C-
டைர �>க; ேச" ேமாJ9 இய5கலா3. இH9 
Restart எMபH9 aX5 ெசf H டb3. அ9ல2 
�>க; அ"ே பா2 க3" ]Cடd9 பா^.25 
ெகா[ J E5?3 பg Sைன jJ5க ேவ[13 
எMறா9, } eடா^C ெசf H டாம9, அFத 
ேவைலைய jJ5கb3. அதM ZM }eடா^C 
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ெசf H டb3. இ"ே பா2 க3" ]Cட^ ேச" 
ேமாJ9 இய>க. ெதாட>?3.

�>க; ேச" ேமாJ9 இE5 ?3ே பா2, 
�>க; எைத எ9லா3, க3" ]Cடd9 சd ெசf-
Hட ேவ[13 என. HCட WC ̈ ^கேளா, 
அைவ அைன.ைத\3 jJ. 2 c டb3. ZM 
�[13  எ3.எe. காMZ5 ெகா1.2 System 
Configuration utility c[ேடா ெபறb3. இ>? 
ேச" ேமாC பா5�9 உ;ள J5 அைட யா-
ள. Hைன எ1. 2 c டb3. இ9ைல எMறா9, 
உ>க; க3" ]Cட^ ெதாட^F2 ேச" ேமாJ9 
தாM இய>க. ெதாட>?3.

ேகD=: d{|M எ&ப1 ?7M1 `RFக மாக 
=ளFக5 தர �a fமா? எத>காக இதைனF 
ைகயாள ேவkL5? பய&கD எ&ன? இ1 
இRF?5 சாத னYகD எ&ன எ&ன?

எ/. �க/யா �, இரா ஜ பா ைளய".
பH9: எ.தைன வdைச5 ேக; cக;. ேபாM, 

ேட"ளC Z.N., ேல"டா" க3" ]Cட^ ம !3 
Nல eமா^C ெடs cஷM ஆaய எல5Cராk5 
சாத ன>க t5? இைடேய ஏ ப 1.த"ப13 
வய^ இைண" Z9லா, ?! aய �ர இைண"-
Z ?  $t�. ெதாO9 vCப3 எM! ெபய^. 
இவ  !டM ெஹCேபாM, மbe, � ேபா^C, 
e®5க^, ைம5 ஆa யைவ ெதாட^$ ஏ ப 1.H5 
ெகா[1 ெசய9பட jJ\3.  உ>க Xட3 
$t�. ெஹCெசC இEFதா9, அதைன உ>க; 
ேபாmடM ெதாட^$ ஏ ப 1.H5 ெகா[1, 
ேபாைன பா5ெகCJ9 ைவ.த வாேற, ேபாk9 
அைழ"ப வ^க tடM ேபச jJ\3. ேல"டா"-
Zைன& ச ! ெதாைலc9 ைவ. 2 cC1, 
அH9 ஒE பாடைல இய5a, $t�. e®5கd9 
ேகCக jJ\3. ேல"டா" க3" ]Cடைர வய -̂
�ல3 எ9.N.J. Jc \டM இைண. 2 cC1, 
ேல"டா" க3" ]Cடைர �J ைவ. 2 cC1, 
$t�. � ேபா^C �ல3, Jcைய" பா^.த-
வாேற, க3" ]Cடைர இய5கலா3. இ2ேவ 
eமா^C Jc எMறா9, ைவ Z இைண"$ �ல3 
JcS9 இைணய உலா வரலா3. இதM �ல3 
ேடCடாைவ மா U5 ெகா;ளலா3. ைப9-
கைள அm"பலா3. வய^க; இைண"$ 
இ9லாம9, ?! aய இட.H9 இைண"$ 
ெப!3 வச Hைய இFத $t�. ெதாO9 
vCப3 வழ> ? a ற2.

ேகD=: நா& =kேடாB எFB Uைய =*-
L =*L   =kேடாB 7 ெகாkட க5J-
%*ட, த>ே பா1 ைவM 1Dேள&. ஆனா#, 
எ& நkப,க e ட�5, ?7Jபாக அ� வ லக5 
நடM15 நkப,கD இ&�5 =kேடாB 
எFBU ைவM 1Dளா,கD. எJபa இவ,க {F? 
ஒ&c5 Uர2ைன இ#லாம# இRF N-
றா,கD. மா7F ெகாD {YகD எ&c 
�YகD ெதாட,91 எ� - �,கேள?

-ஆ$. சர வண^ Pமா$, Q` ?^கY.
பH9: உ>க; ஆத>க3 $d a ற2. பண3 

ெசல வ O.2 எ5e Zைய cC 1 cC1, 
c[ேடாe 75? மாU cCேடM. ஆனா9, 
அவ ச ர"பC 1 cCே டாேனா எM! எ[ �-
a �^க;. ஏெனMறா9, உ>க; ந[ப^க; 
எ5eZ Neட. 2டM இMm3 இய>a வE-
aMறன^ எMப 2தாM. �>க; மாU5 ெகா[-
ட2 சd யான நட வ J5ைக. அவ^க t5?" 
பாH"$ இ9ைலேய எM! கவ k5 a �^க; 
இ9ைலயா? �[13 ெசா9 aேறM. உ>க; 
எ5eZ க3" ]Cட^ இைணய இைண"$ இ9-
லாம9 இE5?3 வைர Zர&ைனேய இ9ைல. 
பைழய சா"Cேவ^ அ" X ேக ஷMக tடM 
மC 1ேம இய> aனா9 ேபா23 எMறா9 
N5க9 எ2b3 வரா2. அேத ேபால, ைப9-
கைள \.எe.Z. Cைரc s EF2 மா  !3-
ேபா2, அவ  !டM ைவரe, மா9ேவ^ எ2b3 
வராம9 இE5க ேவ[டா3. அoவா! வF 2-
cCடா9, அவ  !டM ேபாரா 1 வ2 க�ட3. 
�>க; இFத" Zர&ைன எ2b3 இ9லாம9, 
பய WMU, இைண ய.H9 உலா வரலா3. jM-
ேனU  வE3 �>க;, ZMனா9 உ;ள வ^கைள 
ஏM பா^.2 நாm3 அ>ேகேய இEF H E5க-
லாேம எM! எ[ � a �^க;.

ேகD=: எ& =kேடாB எFB d ேளா ரT# ேபா#ட, 
ஒvெ வாR *ைர=�5 ஒR மா- T யாகF கா*டJ-
ப L N ற1. ஏ& அைனM -�5 ஒேர மா- T யாகF 
கா*டJபட =#ைல. இத>கான ெச*aYB வ� 
எ&ன? நா& ஒvெ வா& 7�5 =% அ�M-, மா>7 
அைமFக ேவk a ய 1Dள1. எJபa ஒேர மா- T யாக 
அைனM1 ேபா#ட,க e�5 அைமFகலா5?

-எ�. yY ~ய" சாZேவY, Qz3}$.
பH9: எ5e $ ேளார^ ெசCJ>e அைம5-

ைகS9, ஒoெ வாE ேபா9டE3 ஒE c த மாக5 
காCட"ப13. c] ெமmc9 பல ஆ"ஷMக; 

உ;ளன. ஆனா9 உ>கைள" ேபால 
பலE3, ஒE ?U" ZCட c] c ைனேய 
cE3 $ வா^க;. இத ைனேய அைன.2 
ேபா9ட^கt3 காCட ேவ[13 
எனb3 cE"ப"ப 1 வா^க;. 
இH9 தவ ேற23 இ9ைல. 

அ"ே பா 2தாM ஒேர மாH d யான பg 
)ைல aைட5?3. இத ? ேபா9ட^ 

ஒMைற. HறF2   Organize எMm3 
ேட"Z9 aX5 ெசf H டb3. 
இதM ZM  Folder and search options 
எMப தைன. ேத^Fெத 15கb3. 
இ>? c] ேட" Z ?& ெசM! 

ேமலாக உ;ள Apply to folders எMற 
பCடk9 aX5 ெசf H டb3.   இk 

இ2தாM உ>கXM மாறா 
)ைலS9 உ;ள (Default) ேபா9-
ட ராக அைமF 2 c13.
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