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உJேள

ைம#$, ஏ'ெட$ *+வன/, த1
இைணய இைண56ைன7 த8/ கட:;க=#லான ேக6AகB$ 6ரDைன ஏEபGடதா$,
இைணய இைண56$ ”தகவ$ கHI” ஏEபJ
வதாகI/, அதனா$ இைண5L ேவக/ Mைற
வாக இ8;M/ எ1+ ெசQR அS56யதாக5
பல' ெதTU7தன'. UைரU$ இW சTயாM/
எனI/ அXU;க5பGடW. அ5ப=ேய அW சT
ெசQய5பGடW.
பல', நா/ தா1 வய'ெலZ இைண561
[ல/ தாேன, இைணய இைண5L ெகா =

8;\ேறா/? 61 எ5ப= கட:;க=#$ ேக6A
எ$லா/ இ^M வ8\றW? எ1+ ேகAU ேகG
டன'. ஒ8 வாச\, ேபZL;\$ இதைன5
ெபTய ேகAUயாக; ேகGJ, அதEM5 பல8/
பல Uதமாக5 பR$ அB7R8`தன'.
இத1 அ=5பைட#$, இ`Rயா எ5ப=
இைணய7Wட1 இைண`WAளW? எ1ற ேகA
Ubட1 தகவ$கைள7 ேத=யேபாW \ைட7த
Uபர^கைள இ^M பா';கலா/.
இ`RயாU$ ப1னாGடளUலான தகவ$
அைலவTைச; கEைற#ைன5 பய1பJ7W
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வR$, நா1M ெபTய *+வன^கA இய^M
\1றன. அைவ: U.எZ.எ1.எ$. (Uேதe
சfசா' *கா/ ghெடG எ1ற ெபாW7 Wைற
*+வனமாக இய^\, 61ன' டாGடா Mi
ம7REM UEபைன ெசQய5பGட *+வன
மாM/.), பாரR ஏ'ெட$, Tைலய1Z மE+/
6.எZ.எ1.எ$.
இ`த *+வன^கB$, hக5 ெபTய அளU$
ெசய$பJவW டாGடா Miம *+வனமாM/.
hகD HXய அளU$ இய^MவW 6.எZ.எ1.
எ$. *+வன/. Tைலய1Z இ`த5 6TU$
ேவகமாக7 தEேபாW வள'`W வ8\றW.
இ`Rயா இைணய7Wட1 நா1M நக
ர^கB$ இைண\றW. அைவ: ெச1ைன,
k/ைப, ெகாDH1 மE+/ l7W;M=. இைவ
அைன7W/ Wைறkக நகர^கA எ1பW இ^M
MX56ட7த;கW. இ`த நகர^கA அைன7
R:/ தைரவm7 ெதாட'L *ைலய^களாக
இய^M\1றன. இைவ தைரவm#$ பR;
க5பGJAள தகவ$ ெதாட'L ேக6Aகைள,
கட:;க=#$ பR;க5பGJAள ச5மைர1
ேக6Aகnட1 இைண;\1றன.
அைல;கEைற வTைச என எJ7W;
ெகா டா$, டாGடா மE+/ Tைலய1Z
*+வன^கA ேகாேலாDo\1றன. அதனா$
தா1, எ/.=.எ1.எ$. *+வன/, அ
ைம#$, டாGடா மE+/ Tைலய1Z *+வ
ன^கBட/ இ8`W, அைல;கEைற பய1பாG
=ைன Uைல ெகாJ7W வா^\யW. எ5ப=,
6.எZ.எ1.எ$. ேபா1ற ெபாW7Wைற *+வ
ன^கA இ8;M/ேபாW, தpயா' *+வன^கA
வச/ இ`த ெதாட'L வ'7தக/ ெச1றW என
நா/ *ைன;கலா/. அரo, ‘இ`த கட:;க=#$ ேக6A ேபாJவW, இைண5L த8வW
ேபா1ற Uஷய^கA அRக லாப/ த8/ வ'7
தக/ இ$ைல’ எ1+ ஒW^\; ெகா டேத
காரண/. இW உ ைமயா எ1+ நா/ ேகAU;
கைண ெதாJ7தா:/, 6.எZ.எ1.எ$.மE+/
எ/.=.எ1.எ$. ஆ\யைவ, த^கA அைல;
கEைற அைல வTைச;M/, இைணய இைண5
6EM/, Tைலய1Z மE+/ டாGடா *+வன7
Rைனேய ந/6 உAளன எ1பேத உ ைம.
ஆனா$, இ5ேபாW, 6.எZ.எ1.எ$. தன;
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ெகன ஒ8 தைர வm7 ெதாட'L *ைலய7ைத
அைம7W இய;க ேவ J/ என எ t7
RGடhGJ, ேமEM வ^காள7R$, இதEகான
*ைலய/ ஒ1ைற அைம;M/ பt#$ ஈJ
பGJ வ8\றW.
இp, இ`Rயாைவ உலக7R1 மEற பMR
கேளாJ இைண;M/ 8 ச5 ெமைர1 ேக6A
கGடைம5L MX7W இ^M பா';கலா/.
1. SMW3w: இத1 UTவா;க/ South East
Asia – Middle East – Western Europe எ1ப
தாM/. இ`த ேக6A, இ`Rயாைவ, ேமEM
ஐேரா5பா, ம7Rய \ழ;M மE+/ ெத1
\ழ;M ஆHய நாJகnட1 இைண;\றW.
உலைக7 தiUயப= கடg$ Lைத;க5பG
=8;M/ இ`த ேக6n;M 39 இட^கB$
ெதாட'L *ைலய இைண5LகA உAளன.
இ`த ேக6A, இ`Rயாைவ5 ெபா+7தவைர,
k/ைப நகர7R$ இய^M/ தைர வm
*ைலய/ வmயாக kதg$ இைண;க5பGJAளW. 6ற ஆHய நாJகைள, ெகாDH1
நகT$ இய^M/ தைர வm *ைலய/ வm
யாக இைண;\றW. k/ைப#$ உAள
தைரவm இைண5L ைமய/ k1L U.எZ.
எ1.எ$. எ1+ அைழ;க5பGட, தEேபாW
டாGடா MiUEMD ெசா`தமான *+வன5
6TUEMD ெசா`தமானதாM/.
2. SMW4: இத1 UTவா;க/ South East Asia --- Middle East – Western Europe எ1பதாM/.
இ`த ேக6A [ல/ ேமEM ஐேரா56ய
நாJகA, ம7Rய \ழ;M ஆHய நாJகA
இைண;க5பJ\1றன. இ`த ேக6A 17
தைரவm இைண5L இட^கைள7 ெதாJ\றW. இ`RயாU$ k/ைப மE+/ ெச1
ைன#$ உAள *ைலய^கB$ இைண`W
ெகாA\றW. k/ைப#$ உAள *ைலய/
டாGடாUEMD ெசா`தமானW. ெச1ைன
*ைலய/ பாரR ஏ'ெட$ *+வன7REMD
ெசா`தமானW.
3. SAFE : இத1 UTவா;க/ South Africa Far East
Cable. ெத1 ஆ56T;காU$ உAள ெம$;
பாZGரா G (Melkbossstrand) எ1S/
இட7Rg8`W வ8\றW. ட'ப1, ெமாT
HயZ ஆ\ய இட^கைள7 ெதாJ\றW.
அத1 61 இ`RயாU$ ெகாDH1 நகT$
உAள தைரவm *ைலய7Rைன7 ெதாJ\
றW. ெகாDH1 நகT$ உAள இ`த *ைலய/
டாGடாUEMD ெசா`தமானW.
4. FLAG : இத1 UTவா;க/ Fiber Optic Link
Around the Globe எ1பதாM/. இ`த ேக6A
}யZ கா$வாQ வmயாகD ெச1+, ம7Rய
\ழ;M நாJகைள இைண;\றW. இ`R
யாU$ இW k/ைப *ைலய7Wட1 இைண
\றW. இ`த ேக6A ெநGெவா';\ைன FLAG
Telecom *+வன/, ெசா`தமாக ைவ7R8`
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தW. இ`*+வன7ைத டாGடா *+வன/
Uைல;M வா^\யW. k/ைப#$ இ`R
யாைவ இைண7த 61ன', இ`த ேக6A
ெத1 \ழ;M ஆHய நாJகைள7 ெதாடD
ெச$\றW.
5. i2i : இத1 UTவா;க/ Airtel SIngtel ஆM/.
இW H^க5~Tg8`W ெச1ைன வைர 3,100
\ேலா •Gட' lர/ அைம;க5பGJAளW.
ஏ'ெட$ மE+/ H^க5~' *+வன/ ‚G
டாக இதைன அைம7WAளன. இ`RயாUE
கான இத1 தைர வm *ைலய7 ெதாட'L,
ெச1ைன#$ உAளW. H^க5~T$ இ8`W
இ`த ேக6A SEA-ME-WE 3 மE+/ APCN 2
எ1ற ச5 மைர1 ேக6Aகnட1 இைண;
க5பJ\றW.
6. TIC: ேமேல ஐ`R$ ‚ற5பGட i2i ேக6A
ெச$:/ வm#ேலேய இWI/ ெச$\றW.
இW U.எZ.எ1.எ$ (டாGடா) *+வன7
REMD ெசா`தமானW. இதEகான தைரவm
இைண5L *ைலய/ ெச1ைன#$ இய^M
\றW. H^க5~T$, இW சா^\ நகT$ தைர
வm இைண56Eெகன இைண;க5பGJA
ளW. இ`த ேக6B1 ெமா7த ƒள/ 3,175
\.•.
7. Falcon: ஐேரா5பா, ம7Rய\ழ;M மE+/
இ`Rயாைவ இW இைண;\றW. இ`R
யாU$, k/ைப நகT$ உAள தைர வm
இைண5L ைமய7R$ இைண\றW. ேக6A
மE+/ தைரவm இைண5L ைமய/ ஆ\
யைவ Tைலய1Z *+வன7REMD ெசா`த
மானதாM/.

இதEகான தைரவm
இைண5L *ைலய^கA l7W;M=#:/,
இல^ைக#$ ெகாi/LU:/ உAளன.
இW 6.எZ.எ1.எ$. *+வன7REMD ெசா`
தமானW.
ேமேல ெசா$ல5பGட 8 கட$ வm ேக6Aக
nட1, பாரR ஏ'ெட$ *+வன/, ேம:/ 15
தகவ$ ெதாட'L *+வன^கnட1 இைண`W,
உலைகD oEX Europe India Gateway எ1ற ஒ8
ச5 மைர1 ேக6ைள அைம7W வ8\றW.
இ`த ேக6A, இ`Rயாைவ 6TGடSட1
இைண;M/. இ`த ேக6A அைம;க 70 ேகா=
டால' ெசலவாM/ என7 RGடhட5பGJ
பtகA நட`W வ8\1றன. இ`த ேக6A
அைம;க5பJ/ lர/ 15,000 \.•. ஆM/.
இ`த
ேக6AகB1
வmயாக7தா1,
இைணய5
ேபா;Mவர7W
நைடெப+\
றW. இைவ, இR$ ந$ல அSபவ/ ெபEற
ெபாXயாள'களா$
பராமT;க5பJ\1
றன. இ856S/, எR'பாராத ேநர^கB$,
பiW ஏEபGJ, இ`த ேக6AகA வmேய
ெச$:/ேடGடாபாR;க5பJ\றW.இவEX$
ஒ1X$,
kiைமயாக5
பiதானா:/,
மEற ேக6AகA வm, அ`த ேடGடா ேபா;Mவர7W மாEXUட5பGJ, நம;M இைணய
இைண5L \ைட;M/ வைக#$, அைம;க5பGJAளன. எனேவ, நா/ ெமாைப$
ேபாp$ இைணய இைண5L ெபEறா:/,
ேடGடா Gைர… வmயாக5 ெபEறா:/, இ`த
ேக6Aகேள அ=5பைட#$ நம;M உதI
\1றன.
8. Indo-Sri Lanka Cable:
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Zைக5 பய1பJ7W/ வா=;
இ `RயாU$
ைகயாள'கA, அெமT;கா மE+/ கன
டாU$ உAள தைரவm மE+/ ெமாைப$
ேபா1கைள இலவசமாக அைழ7W5 ேபசலா/.
இ`த வசRைய ைம;ேராசா5G *+வன/,
அ ைம#$ த1 Zைக5 அ5Bேகஷ1 [ல/
த`WAளW.
இ`த நாJகB$ உAள ெதாைலேபHைய
அைழ;க, Zைக5 அ5Bேகஷ1 Rற`W,
அR$ உAள டய$ ேப=$, அெமT;க அ$
லW கனடா ெதாைலேபHைய டய$ ெசQW
அைழ;க ேவ =யWதா1. இைணய/ வm
யாக இைண5L \ைட7W5 ேபசலா/. இ`த
இலவச அைழ5L வசR வ8/ மா'D 1, 2015
வைர மGJேம \ைட;M/.
k1L, இ`த ஆ =1 ெதாட;க7R$,
Zைக5 Miவாக U=ேயா அைழ56ைன
ஏEபJ7R பய1பJ7W/ வசRைய7 த`தW.
kதg$ மாத`ேதா+/ 9.99 அெமT;க டால'
கGடணமாக இ8`தW. 61ன', இW இலவச
மா;க5பGடW.
ெச1ற
வார7R$,
ைம;ேராசா5G
U ேடாZ 8.1 ெதாM56$ ெசய$பJ/
Zைக5 ெமாm ெபய'5பாள' எ1S/
ேசாதைன kைற#$ இய^M/ அ5Bேகஷைன

வழ^\யW. இR$ Hல ெமாmகn;\ைடேய
உடன=யாக ெமாmெபய'5L பt \ைட;M/
வசR தர5பGடW.
ந/kட1 ேபoபவT1 ெமாm ெதTயா
UGடா$, அ`த ெமாm இ`த RGட7R$
இ8`தா$, உடன=யாக, அ5ேபாேத, ேபoப
வT1 க87W ெமாm ெபய';க5பGJ ƒ^கA
U8/L/ ெமாm#$ \ைட;M/. Rைர#1
‡ழாக, இ8 ெமாmகB:/ ெட;ZG காGட5
பJ/. தEேபாW இ`த வசR ஆ^\ல/ மE+/
Zபாpe ெமாmகn;\ைடேய மGJ/ இய^
M\றW. அ7Wட1 40 ெமாmகB$ Hல MX5
6Gட தகவ$கைள ெமாm ெபய'7W த8வதா
கI/ உAளW.
இ`த RGட7Rைன ைம;ேராசா5G ஆQவக/, Zைக5 மE+/ 6^ 6TIகnட1
இைண`W ேமEெகா டW.
இதEகான ஆQI பல ஆ JகA ேமE
ெகாAள5பGடW. ேபச5பJ/ இயEைக ெமாm
#ைன க/5‰Gட' LT`W ெகாAnத$, தானாக
ெமாm ெபய'7த$ ஆ\ய ெதாm$ ŠGப பtகnட1 பயனாளT1 அSபவ^கA MX7W/
ெபTய அளU$ தகவ$ ெதாM5L உ8வா;
Mத:/ இR$ ேமEெகாAள5பட ேவ =#
8`தW.
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60 ேகா< க=1>?டAகB மா)ற= ெபE=
ைம;ேராசா5G

*+வன7R1 U ேடாZ
பR5L 10 இ1S/ ேசாதைன kைற#
ேலேய
ேம/பJ7த5பGJ;
ெகா JA
ளW. ஆனா$, க/5‰Gட' தயாT5பவ'கA,
LRய ஆ5பேரG=^ HZட/, *Dசய/ க/5‰Gட' UEபைன#$ ஒ8 மாEற7ைத5 ெபTய
அளU$ ெகா J வ8/ என எR'பா';\1
றன'. வா=;ைகயாள'கBட/ 6ரDைன;MA
ளான, U ேடாZ 8 HZட7ைத5 Lற;கt7
தவ'கA அைனவ8/, U ேடாZ பR5L
10;M மாX; ெகாAவா'கA என எR'பா';க5பJ\றW.
இ`த வைக#$ லGச;கண;கான க/5‰G
ட'கA பைழயதா\; ெகா =85பதாகI/,
அைவ அைன7W/ U ேடாZ 10;கான
வைக#$ மாEற/ ெப+/. U ேடாZ 10
பR561 ேசாதைன ஓGட/, பல வா=;ைகயா
ள'கBட/ ந$ல மR5ைப5 ெபE+AளW. எ`த
Uஷய^கB$ எ$லா/, U ேடாZ 8 ஏமாEX
யேதா, அR$ U ேடாZ 10 *ைறவான பய1பாGைடb/, அSபவ7Rைனb/ த8வதாக
க87W பரU வ8\றW.
நா1M அ$லW ேமEபGட ஆ JகA பய1
பJ7த5பGJ, பைழய க/5‰Gட'களாக மாX
வ8பவEX1 எ t;ைக ஏற7தாழ 60 ேகா=
இ8;கலா/. இவEX$ பல, ஹா'Gேவ' ேம/
பாG=Eகான தMR பைட7தைவ இ$ைல.
எனேவ, U ேடாZ 10 பய1பJ7த LRய க/5
‰Gட'கைளேய வா^க ேவ =ய }Ž*ைல
ஏEபடலா/. இ`த வைக#$, U ேடாZ 10

உட1, ஹா'Gேவ' ேம/பJ7த:/ இைண`W,
க/5‰Gட' UEபைனைய வ8/ ஆ =$ அRக5பJ7W/. எனேவ, U ேடாZ 10 பR5L
kiைமயாக ம;கn;M UEபைன;M வ8
ைக#$, க/5‰Gட' தயாT;M/ *+வன^கA,
இதEM அRக ஆதரI அB5பா'கA எ1+ எR'
பா';க5பJ\றW. அதEேகEற வைக#$, பல
தயாT5L *+வன^கA, த^கA Gைரவ' Lேரா
\ரா/கைள, U ேடாZ 10;M ஏEற வைக#$
ேம/பJ7R; ெகாAn/ kயEH#$ இற^\
bAளன.
H5 தயாT7W வழ^M/ *+வனமான ஏ.எ/.
=. (Advanced Micro Devices) த1Sைடய,
கTேஸா (Carrizo) எ1S/ ெபயTட5பGJAள
LRய H56ைன, U ேடாZ 101 ெசய$பாJகn;M ஏEறவைக#$ வ=வைம7W ெவB
#J/ எ1+ எR'பா';க5பJ\றW. அJ7த
ஆ =$, இத1 ெசய$ ப LகA MX7W
ஏ.எ/.=. *+வன/ ெவB#J/ என அைன
வ8/ எR'பா';\1றன'.
க/5‰Gட' தயாT7W வழ^M/ *+வன
மான ெட$, இேத ேபா1ற க87ைத ெவB#G
JAளW. U ேடாZ 8 பயனாள'கA ச`R7W
வ8/ Mைறகைள, U ேடாZ 10 *Dசய/
*ைறI ெசQRJ/ என ெட$ எR'பா';\றW.
அW மGJh1X, வர இ8;M/ U ேடாZ
10, ெப'சன$ க/5‰GடT:/ மE+/
ெமாைப$ சாதன^கB:/ அேத Lேரா\ரா/
கைள இய;M/ எ1+/ எR'பா';க5பJ\றW.
U ேடாZ 8 HZட7R$ இ8`த இ`த

7
6ரDைன, U ேடாZ 10$ •';க5பJ\றW.
ேம:/, U ேடாZ 8$ ƒ;க5பGட Zடா'G
பGட1 இR$ \ைட5பW அைன7W பயனா
ள'கைளb/ ம\ŽDH அைடயD ெசQWAளW.
MX5பாக, இW வ'7தக *+வன^கBட/ வர
ேவEைப5 ெபE+AளW. இ`*+வன^கA
அ ை ன 7 W /
U
ேடாZ
7
பR56ைன
வ ர ே வ E +
மாX; ெகா
டன'. ஆனா$,
U
ேடாZ
8 ;M மா+வ
தEM
ம+7W
UGடன'.
ெமாைப$
ச ா த ன ^ க
n;M/, ெப'
சன$ க/5‰G
ட'கn;M/
ெ வ …
ேவ+ இ1
ட'ேபZ த`W, U ேடாZ 8, அR85Rைய
ெபE+; ெகா டW.
இWேவ, *+வன^கA பல U ேடாZ
8 ெதாM56EM மாறாம$ இ8`ததEM; கார
ணமாQ இ8`தW.
ஹா'Gேவ' *+வன^கn;M, U ேடாZ
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10 ஒ8 •'Uைன7 த8\றW. U ேடாZ 7
ெதாM56g8`W, க/5‰GடT1 ஹா'Gேவ'
அைம5ைப எBதாக ேம/பJ7த வm த8\
றW.
இ1ெனா8 எR'பா'5L MX7W ம;கBட/
ச`ேதக/ எi`WAளW. U ேடாZ 8 வா^\
யவ'கA hகI/ அR
85Rைய7 ெதTU7
ததா$, அவ'கn;M
U ேடாZ 10 இல
வசமாக அ5\ேரG
ெசQRட
உTம/
தர5பJ/
என
ம;கA
எR'பா';
\1றன'. ஆனா$,
ைம;ேராசா5G *+
வன7
தைலைம
அ:வல'கA ேபDo,
அதEகான சா7Rய;
‚+ இ85பதாக;
காGடU$ைல.
த ^ க n ; M
இ ழ 5 ை ப 7
த8/ ஒ1றாக, U ேடாZ 10 HZட7ைத
ெவB#ட5 ேபாவR$ைல எ1+ ஒ8வ'
க87W ெதTU7WAளா'. இ856S/, இW
k=வான ஒ1றாக இ8;காW. U ேடாZ 10
இலவசமாகேவ \ைட;M/ என, U ேடாZ
8 வா^\ய பயனாள'கA ந/L\1றன'.

இ52டா.ரா7
! ேதட& சாதன*ைத
பயனாள9க; 30 ேகா>
,-.ய0 ேப23இைணயதளமான ேப/01 இ2வைர ைம1
ச !க
ேராசா67 89வன:;< => (Bing) ேதட@ சாதன:
;ைன: த< ேதடA1B6 பய<பC:; வDத2. அG
ைமH@ அதைன I1JK7ட2. இதLB6 ப;லாக,
தா< வOவைம:2 உQவா1Jய ேதட@ சாதன>க
ைளேய பய<பC:2R என அTK1க6ப7CUள2.
ேப/01J@ Graph search எ<ற ெபயX@ ேதட@ Y@
ஒ<9 இய>J வQJற2. இதLB ‘=>’ பய<பC:
த6ப7C வDத2. இதைன6 பய<பC:;, ேப/01
பய<பC:2பவ[கU, த>கU நGப[க]< ப;^
கைள: ேதO அTயலாR. தLேபா2 நாR ேதOனா@,
இைவ ‘=>’ !லR ேதO அTDதைவ எ<ற வX
Jைட1கா2. Facebook Search !லR ேதO6 ெபற6
ப7டைவ எ<ேற கா7ட6பCR. ‘=>’ ேதட@ சாதன:
;Lெகன ைம1ேராசா67 89வன:2ட< ெகாGட
ஒ6பDதR I1க6ப7டாAR, ேவ9 _லவLT@, இDத
இQ 89வன>க`1B இைடேயயான ஒ6பDதR
IO1BR என அTK1க6ப7CUள2.

ெச <ற மா[a மாதR 20 ேகாO பயனாள[

கைள1 ெகாGOQDத இ</டாJராR,
தLேபா2 30 ேகாO வாO1ைகயாள[கைள1
ெகாGC இய>J வQJற2. ெச<ற ஏ6ர@
ெதாட1கR fத@, ஒa<ப2 மாத>க]@
இத< வாO1ைகயாள[கU எGh1ைக 50%
உய[D2Uள2. இத< !லR 28.4 ேகாO பயனாள[கைள1 ெகாGட 7K7ட[ தள:ைத1
கா7OAR, mCதலாக வாO1ைகயாள[
கைள1 ெகாGடதாக, இ</டாJராR இடR
ெபL9Uள2. ம1கU இDத அளKLB ந70
கைள உQவா1J: த>க]ைடேய த>கU
உண[^கைள6 பJ[D2 ெகாUவ2 nக^R
ஆaசXய:ைதpR, மJqa_ையpR அ]6
பதாக இ</டாJராR த< வைலமைன6
ப;K@ ெதXK:2Uள2. வள[D2 வQR த<
வாO1ைகயாள[க`1ெகன6 பல 0;ய வச;
கைள அைம:2 வழ>க6ேபாவதாக^R அT
K:2Uள2.

8

Introducing

22-12-2014

oneTouch Internet

இைணய= க)EN த7= ஏAெடK
ெதாm$ ŠGப5 6TU$, ெபTய
தகவ$
அளU$ ெசய$பJ/, ஏ'ெட$ *+வன/,
இைணய/ MX7W இWவைர ெதTயாத,
பய1பJ7தாத, த1 வா=;ைகயாள'கn;M,
இைணய/ MX7W; கE+7 த8/ RGட7
Rைன7
ெதாட^\bAளW. ஏ'ெட$ அ:
வல'கA மE+/ UEபைனயாள'கA இ`R
யாெவ^M/ உAளன'. 14 லGச/ H$லைர
UEபைனயாள'கA, 20 ஆ#ர/ கள அ:
வல'கA மE+/ 15,000 அ:வல'கA என
ஏ'ெட$ ஊmய' கGடைம5L UTவாக உA
ளW. ஏற7தாழ 1,800 நகர^கB$ இவ'கA
இய^M\1றன'.
இவ'கA அைனவ8/,
kத1 kதலாக இைணய/ பய1பJ7Wேவா
8;M, இைணய7ைத இய;M/ வmகA MX7W
கE+7 த8\றா'கA.
இைணய7ைத5 பய1பJ7WவR$, [1+
வைகயான தைடகைள ம;கA எR'ெகாA\1
றன'. kதலாவதாக, Zமா'G ேபா1கB$
இைணய7ைத7 ெதாட'L ெகாAள அfoத$,
அதEகான ேதைவகA அRக/ எ1ற ேதைவ
யEற பய/ மE+/ ெமகா ைபG, \கா ைபG
ேபா1றைவ எ7தைகய அளI என அXயா
R87த$. இR$ [1றாவதாகD ெசா$ல5
பGட அலMகA MX7த பய/ k;\யமானW.
ஏென1றா$, இWேவ இைணய/ பய1பJ7W
வதEகான கGடண7ைத *'ணய/ ெசQவதா$,
இைவ எ1ன அளI, எதைன; MX;\றW எ1
பதைன ம;கA *Dசய/ அX`R8;க ேவ =
யW அவHயமா\றW.
இ`RயாU1 ஜன7ெதாைகbட1 ஒ56J
ைக#$, இைணய7ைத 25% ேப' மGJேம
பய1பJ7W\1றன'. இW அெமT;காU$
85% ஆகI/, —னாU$ 46% ஆகI/ உAளW.
இ856S/ இைணய ச`தாதார' எ
t;ைக, உலக அளU$ [1றாவதாக, 25

ேகா= எ1ற அளU$ உAளW.
இ`த RGட/ [ல/ இைணய/ பய1பJ7
Wேவா' அW MX7த க$U மE+/ ெசய$
kைற அXUைன5 ெப+வேதாJ, தEேபாW
6ரதம' ேமா= அXU7த ”=˜Gட$ இ`Rயா”
RGட7REM/ உதUயாக இ8;M/. ™.1.13
லGச/ ேகா= பண/ RGடD ெசலவாக அXU;
க5பGJ =˜Gட$ இ`Rயா RGட/ ெதாட^க5பGJAளW. அR$ ஈJபாGJட1 ப^M
ெகாAள, ம;கA இைணயD ெசய$பாGJ அX
Uைன5 ெபEX8;க ேவ J/ எ1பW அ=5
பைட எR'பா'5பாM/.
இ`RயாU$ 11.5 ேகா= Zமா'G ேபா1கA
பய1பாG=$ உAளன. இ`த ஆ =$,
இ1S/ 10 ேகா= Zமா'G ேபா1கA UEப
ைனயாM/ எ1+ எR'பா';க5பJ\றW.
ஏ'ெட$ *+வன7R1 இ`த RGட7R$ (One
Touch Internet) இ`*+வன7R1 ெசய$ அ:வ
ல'கA, ம;கBட/ ெச1+, எ5ப= Zமா'G
ேபாைன ஒ8 kைற ெதாJத$ [ல/, உடன
=யாக இைணய7 ெதாட'6ைன ேமEெகாA
ளலா/ எ1+/, ேம:/ இதைன எ5ப= அ1றாட ந/ ேதைவகn;M5 பய1பJ7தலா/
எனI/ கE+; ெகாJ5பா'கA. இவ'கA
ச`R;M/, இWவைர இைணய/ பய1பJ7
தாத ம;கBட/, Zமா'G ேபா1 இ$ைல எ1றா:/, தா^கA ெகா J ெச$:/ Zமா'G
ேபாp$ இதைன; கE+; ெகாJ5பா'கA.
இவ'கn;M, இைணய இைண5L, ெசயலா;க/, ச[க வைல7 தள^கB$ தகவ$ பT
மாEற/, ஆ=ேயா மE+/ š=ேயா கா›த$,
ேகா5LகA தரUற;க/, இைணய தள^கB1
[ல/ ெபா8GகA வா^Mத$, பயண^
கைள ஏEபாJ ெசQத$ ஆ\யவEைற š=ேயா
[லk/, ேநT$ ெசய$kைற5 ப#EH#1
[லk/ கE+; ெகாJ5பா'கA.
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வIகJ-.ைடேய இைடெவF

ெதாட'`W மIZ பய1பJ7Wபவராக N^கA எ/.எZ.ேவ'G 2007;M அ ைம#$
N^கA
இ8`தா$, ேவ'G ஒ8 ெசா$ kiவைதb/
மாX இ8`தா$, அத1 வTகn;M இைட
ேத'`ெதJ;க ஷா'G கG ஒ1ைற வழ^M\றW.
இதEM ‡Ž;கா›/ இ8 வmகA உAளன.
1. மIZ பாQ Gடைர, எ`த ெசா$ைல7
ேத'`ெதJ;க ேவ Jேமா, அ^M ெகா J
ெச$லI/.
2. மIஸா$ இ8kைற \B; ெசQRடI/.
ெசா$ ேத'`ெதJ;க5பJ/.
ƒ^கA இ1S/ ‚Jதலாக ெசாEகைள7
ேத'`ெதJ;க U8/6னா$, ேமேல ெசா1ன
இர டாவW \B; அJ7W, மIைஸ அ5
ப=ேய, அ`த ெசாEகB1 •தாக இi;
கI/. ஒ…ெவா8 kைற இi5பதEM/ ஒ8
ெசா$ ேத'`ெதJ;க5பJ/. இ5ப=ேய நா/
U8/L/
ெசாEகA
ேத'`ெதJ;க5பGட
Iட1, மIZ க'சைர UGJUடலா/. ேத'`
ெதJ7த
ெட;ZG=ைன,
வழ;க/ேபால
பா'மG மாEற பய1பJ7தலா/. ேவ+ ெசய$
பாJகn;M/ உAளா;கலா/.

ெட-2D ெசாEகF5 த5ைமைய மாEற
டாMெம G தயாT7த 61ன', நா/
ேவ'G
அ=;க= Hல ெசாEகB1 எi7R1 த1ைமைய மாEற U8/Lேவா/. அைன7W எi7
W;கைளb/, ெபTய எi7W;கB$ (ேக56ட$
ெலGட'Z) அைம;க U8/Lேவா/. அ$லW
HXய எi7W;கB$ அைமய ேவ J/ என;
க8Wேவா/. ேவ'G 2007$, இதைன எ5ப=
எBதாக மாEறலா/ என; காணலா/.
1. kதg$ எ`த ெசாEகB1 எi7W;கB1
த1ைமைய மாEற ேவ Jேமா, அவEைற7
ேத'`ெதJ;கI/.
2. இR$ ைரG \B; ெசQRடI/.
3. அJ7W ேஹா/ T5பp$, Font 6TU$
Change Case \B; ெசQRடI/. இ^M
உ^கn;M எi7R1 த1ைமைய மாEற பல
ஆ5ஷ1கA தர5பJ/. ƒ^கA U8/L/
ஆ5ஷைன7 ேத'`ெதJ;கI/. உடேன,
ேத'`ெதJ7த ெட;ZG உ^கA U85ப
மான பா'மG=$ அைம`R8;M/.

ேயயான இைடெவB#$ சE+ மாEற/ இ85
பதைன உண'`R85œ'கA. மாறா *ைல#$,
வTகn;M இைடேய, ேவ'G 2003$ இ8`
தைத; காG=:/ அRக இைடெவB இ85ப
தைன5 பா';கலா/. இதைன எ5ப= ந/ U85ப5ப= அைம5பW என5 பா';கலா/.
ேவ'G 2003$, மாறா *ைல#$ வTகn;M
இைடேய இைடெவB ஒ1+ என ெசG ெசQ
ய5பG=8;M/. ஆனா$, ேவ'G 2007 மE+/
ேவ'G 2010$, ைம;ேராசா5G இதைன 1.15
ஆக மாEX அைம7WAளW. இW பல8;M5
6=7R8;கலா/. ஏென1றா$, வTகA ஒ1
+;ெகா1+ இட/ UGJ அைம`W பா'5ப
தEM ந1றாக; காGH அB;M/. ஆனா$, Hல'
இதைன7 த^கA U85ப5ப= மாEற U8/L
வா'கA. ƒ^கA ஒ8 டாMெம G kiவW/,
வTகn;M இைடேய உAள இைடெவB#ைன
மாEற U8/6னா$, ேஹா/ ேட56$, Styles
M™5 ெச$லI/. 61ன', Change Styles அJ7W
Change Styles ஆ\யவEைற7 ேத'`ெதJ;கI/.
61ன', பாQ Gடைர Style Sets எ1பR$ காG
ட5பJ/ ப$ேவ+ Zைட$ *ைலகைள5 பா';
கலா/.இR$ காGட5பJ/ Live Preview எ1ப
தைன; \B; ெசQW, ƒ^கA அைம;க U8/L/
மாEற/, எ5ப= ெட;ZGைட அைம;M/ எ1
பதைன5 பா';கலா/. இ^M வT இைடெவ
Bைய 1.0 என அைம;கலா/. இதைன மாறா
*ைல#$ அைம7Rட Change Styles எ1பR$
\B; ெசQW, அத1 61 Set as Default எ1பR$
\B; ெசQRடI/.
டாMெம G=$
MX56Gட
வTகைள
மE+/, ƒ^கA U8/L/ வT இைடெவB#$
அைம;க U8/6னா$,
மாEற U8/L/
ெட;ZGைட7 ேத'`ெதJ;கI/. அJ7W, T5
பp$, பாரா\ரா5 (Paragraph) M™56$, Line
and Paragraph Spacing எ1ற பGடp$ \B;
ெசQRடI/. \ைட;M/ ‡ŽUT ெமSU$,
ƒ^கA U8/L/ வT இைடெவB#ைன7 ேத'`
ெதJ;கI/. ேத'`ெதJ7ததEேகEற வைக#$
இைடெவB அைமb/.
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எ%ெஸK
<1Z...
ஆ&D+MND
எ;ெஸ$

ெதாM56$ ஆ$G+ž5G ‡கnட1 ப^ச1 ‡கைள அi7Rனா$ ேமEெகாAள5பJ/ ெசய$பாJகைள இ^ேக பா';கலா/.
F1 +ALT+SHIFT : LRய ஒ'; ŸG ஒ1+ Rற;க5பJ/.
F2 +ALT+SHIFT : அ5ேபாW ெசய$பGJ;
ெகா =8;M/ ஒ';L; ேச… ெசQய5பJ/.
F3 +ALT+SHIFT : ெநGJ மE+/ பJ;ைக
வTைச ேல6AகA பய1பJ7R ெபய'கைள
உ8வா;கலா/.
F6 +ALT+SHIFT : ஒ1+;M ேமEபGட ஒ';L;
U ேடா;கA Rற;க5பG=8561 தEேபாைதய ஒ';L;\EM k`ைதய ஒ';L; U ேடா
Rற;க5பJ/.
F9 +ALT+SHIFT: Rற`R8;M/ அைன7W ஒ'GகB:/ அைன7W ஒ'; L;MகB:/
அைன7W கா$Mேலஷ1கn/ ெசய$பJ7த5பJ/.
F10 +ALT+SHIFT : Zமா'G ேட;\Eகான
ெமS மE+/ ெமேச¡ Rற;க5பJ/. ஒ1+;M ேமEபGட Zமா'G ேட; Rற;க5பG=8`தா$ அJ7த ேட; ெச1+ அதEகான ெமS
மE+/ ெமேச¡ Rற;க5பJ/.
F11 +ALT+SHIFT : ைம;ேராசா5G Z\T5
எ=Gட' Rற;க5பJ/.
F12 +ALT+SHIFT : 6T G டயலா; பா;Z
Rற;க5பJ/.

எ-ெஸ& 2QேராR!

எ;ெஸ$

ஒ'; L; ஒ1X$ *ைறய ெச$கB$ தகவ$கைள அைம7R8;\¢'கA.
அவEைற ஆQI ெசQைக#$ ZMேரா$ ெசQW
‡ழாக ஒ8 ெச$g$ இ8;\¢'கA. R£ெரன
ஆேரா ‡ ஒ1ைற அi7W\¢'கA. எ1ன நட;\றW? • J/ ƒ^கA எ`த ெச$g$ உ^கA
க'சைர *+7R#8`•'கேளா அ`த ெச$:;M
இi7WD ெச$ல5பJ\¢'கA.
உ^கn;M
Uய5L! எ1ன நட;\றW இ^M? ஏற7தாழ

100 வTைசகA தா = நா1 இ8`ேதேன? எ5ப= பைழய இட7REM வ`ேத1 எ1+ தாேன
Uய;\¢'கA. Lேரா\ரா/ ஏ1 இ5ப= தவ+தலாகD ெசய$பJ\றW? அWதா1 இ$ைல.
ƒ^கA ZMேரா$ பாைர5 பய1பJ7R அ$லW மI¥1 ZMேராைல5 பய1பJ7R
‡ழாக அ$லW ேமலாகD ெச$ைக#$ Rைர#$
காண5பJ/ காGH தா1 மா+\றW. LRய
ெச$கn;M ƒ^கA ெச$லU$ைல. எனேவ
ƒ^கA ஆேரா ‡ைய அi7RயIட1 அW
ƒ^கA இ8`த ெச$:;M ஒ8 ெச$ ேமலாகேவா அ$லW ‡ழாகேவா ெச$\றW. எனேவ
தா1 ƒ^கA ZMேரா$ ெசQW ெச1ற இட7Rg8`W உடன=யாக; க'ச' இ8`த ெச$:;M
அ8ேக ƒ^கA அைழ7WD ெச$ல5பJ\¢'கA.
ZMேரா$ ெசQW அைட`த இட7REM உ^கA
க'ச' இ8;க ேவ J/ எ1றா$ மIஸா$
அதைன ெசல;G ெசQRட ேவ J/. இ…வா+ ZMேரா$ ெசQW oEX வ8வW/ ந$லWதா1. ஒ8 ெச$g$ தகவ$ இJைக#$ மEற
ெச$கB$ எ1ன உAளW எ1+ பா';க U8/6னா$ எ1ட' ெசQW ெச1றா$ எ^M ƒ^கA
பtயாEX; ெகா =8`•'கA எ1பW மற`WUJ/ அ$லவா? எனேவ ZMேரா$ ெசQW
oழ1+ ெச1+ 61 • J/ ெசய$பJ/
ெச$:;ேக வரலாேம.

எ-ெஸ& ைபைல
TU737ேபா0 பா9-க
ஒ'; ŸG ஒ1ைற hக; கவன7எ;ெஸ$
Wட1 ரகHயமாக7 தயாT7W; ெகா =8;\¢'கA. அ5ேபாW உ^கA ந ப' அ8ேக
வ8\றா'. அவTடh8`W அதைன மைற;க
U8/L\¢'கA. எ1ன ெசQRடலா/? உடேன
U ேடா ெமSUEMD ெச$:^கA. அR$
ைஹG (Hide) எ1+ இ85பைத; \B; ெசQRJ^கA. அ$லW ஆ$G + ட6A‰ + எD ஆ\ய
[1+ ‡கைள அi7Rனா:/ இ`த UைளI
ஏEபJ/. ƒ^கA ஈJபGJ; ெகா =8;M/
ைப$ மைற;க5பGJUJ/. U ேடா ெமS
ெச1+ தEேபாW Rற`R8;M/ ைப$கB1

11
பG=யைல5 பா'7தா:/ அR$ இ`த ைப$
இ8;காW.
சT. இ5ேபாW அ`த ைபைல • J/
Rற`W பtயாEற U8/L\¢'களா? • J/
U ேடா ெமS ெச1+ அ1ைஹG (Unhide)
எ1பதைன; \B; ெசQயலா/. அ$லW
ஆ$G + ட6A‰ + b ஆ\ய ‡கைள அi7தலா/. அ5ேபாW ஒ8 U ேடா Rற;க5பGJ அR$ மைற7W ைவ;க5பG=8;M/
ைப$கA அைன7W/ காGட5பJ/. ƒ^கA
எ`த ைபைல மைற7W ைவ7தRg8`W •Gக
U8/L\¢'கேளா அ`த ைபg1 ெபய' •W
\B; ெசQW அதைன7 Rற`W பtயாEறலா/.
இ5ேபாW ஒ8 ச`ேதக/ உ^கn;M வரலா/?
மைற;க5பGட ைபைல • J/ ெகா J
வராம$ எ;ெஸ$ Lேரா\ராைம [=UGடா$
எ1ன நட;M/? அ=5பைட#$ பா';ைக#$
எ;ெஸ$ Lேரா\ராைம [J/ேபாW, அ5ேபாW
நா/ பய1பJ7R; ெகா =8;M/ ைபைல பRயவா எ1+ ேகGM/. மEற ைப$கைள [J/ேபாW ேச… ெசQய அ$லW ேவ டா/ என
*ைன7தா$ அதEேகEறா'ேபா$ ெயZ / ேநா
ெகாJ7W ெவBேயறலா/.
இ^ேக ேவ+பாJ எ1னெவ1றா$ ƒ^கA
மைற7W 61 • J/ Rற;காம$ UGட
ைபைல7 Rற;க 61ெனா8kைற கGடைள
ெகாJ7தா$, ைப$ Rற`W உடேன மைற;க5பGJUJ/. • J/ U ேடா ெமS ெச1+
அ1ைஹG பGடைன அi7த ைப$ • J/
பய1பJ7த; \ைட;M/. எனெவ அQேயா
ேபாQUGடேத! எ1ற கவைல ேவ டா/.

ெட-2D >ைச5
தா^கA

அைம7RJ/ ஒ' G hக அழகாக இ85பைத யா' தா1 U8/ப மாGடா'கA? ெச$கA, அR$ உAள ேடGடா;கA,
ேமேல உAள பா'kலா;கA, சா'GகA என
அைன7W/ அழகான ேதாEற7R$ இ8`தா$,
அதைன7 தயாT7த ந/ைம மEறவ'கA பாராGடாUGடா:/, ந/ மனREM *ைறவாக
இ8;M/ அ$லவா! இW சா'`த ஒ8 அ/ச7ைத
இ^M பா'5ேபா/.
எ;ெஸ$ ஒ'; ŸG ேல அIG மE+/ =ைச1
ெசQவR$ அைனவ8/ ெபாWவான 6ரDைன
ஒ1ைறD ச`R5பா'கA. ெச$கB$ உAள
ேடGடா ெட;ZG உAள அளUEM அRகமான
இட7ைத எJ7R8;காW. இதனா$ ேடGடா
உAள ெச$கB$ அRகமான காg இட/
இ8;M/. இW ஒ'; ŸG =ைசp$ U8/பாத
ேதாEற7Rைன7த8/. இ`த 6ரDைனைய7
•';க எ;ெஸ$ இர J வmகைள7 த8\றW.
ெட;ZGைட ெநGடாக அைம;கலா/; அ$லW oழEX ஒ8 ேகாண7R$ ைவ;கலா/. எ`த
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ெச$கB$ உAள ெட;ZGைட மாEX அைம7Rட ேவ Jேமா அ`த ெச$கைள7 ேத'`ெதJ;கI/. 61 இR$ மIZ ைரG \B;
ெசQதா$ ெமS ஒ1+ \ைட;M/.இR$
Format Cells எ1பR$ \B; ெசQRடI/.
இR$ உAள பல ேட5கB$ அைல1ெம G
எ1பதைன7
ேத'`ெதJ7தா$
ெநGடாக,
பJ;ைக வசமாக, MX56Gட ேகாண7R$ சாQவாக ெட;ZGைட அைம7Rட வmகA தர5பG=8;M/. உ^கA =ைச1 கEபைன;ேகEப
ெட;ZGைட அைம7Rட கGடைள ேத'`ெதJ7W ஓேக \B; ெசQW ெவBேயறI/. இ5ேபாW காg இட/ இ$லாம$ ெட;ZG அைம;க5பGJ அழகான ேதாEற7R$ இ8;M/.

ெவ;F- .ழைமகF&
இலவச ேப23- இைணN3
இD;ய தகவ@ ெதாட[0 89வனமாக இய>BR

Xைலய</ கRstேகஷ</ 89வனR, அத<
6v ெபw7 வாO1ைகயாள[க`1B, ெவU]1
Jழைமக]@, ேப/01 தள:ைத இலவசமாக6
ெபL96 பய<பC:த அxம;:2Uள2. இD;ய
தகவ@ ெதாட[0 வ[:தக:;@, வாO1ைகயாள[
ஒQவ[ பய<பC:2R ேட7டா பய<பா7O@,
Xைலய</ கRstேகஷ</ 89வனேம fத@
இடR ெபL9Uளதாக, இD89வனR ெதXK:2Uள2. ஒyெவாQ வாO1ைகயாளQR, ஒQ
மாத:;@ 750 எR.=. ேட7டாKைன6 பய<பC:2J<றன[. 2 ேகாOேய 70 ல7சR ேட7டா பய<பC:2R வாO1ைகயாள[கU, இD89வன:;டR
உUளன[. இவ[கைளpR ேச[:2 3{ வாO1ைகயாள[ எGh1ைக 1 ேகாOேய 51 ல7சமாBR.
இDத 0;ய “ெவU]1Jழைம இலவச ேப/01
(Free Facebook Fridays) எ<ற ;7டR அGைமH@ அTfக6பC:த6ப7ட2. இDத ;7ட:;< !லR, இD89வன:;< {.எ/.
எR. 6v ெபw7 வாO1ைகயாள[கU, அவ[கU
ெகாGCUள இைணய: ;7டR எ2வாHxR,
க7டணR எ6பO இQDதாAR, ெவU]1Jழைமக]@, ச!க இைணய தளமான ேப/01
ெதாட[0 ெகாGC, த>கU நGப[கU மL9R
உறKன[க`ட< தகவ@கைள6 பXமாT1
ெகாUளலாR. இத< !லR, இD;யாK@
இைணய6 பய<பாC ேமAR ெபQBR வாw60
அ;கX1BR எ<9 Xைலய</ கQ2Jற2.
தLேபா2 Xைலய</ }.50 மL9R }.100 க7டண:;@ ேட7டா ேப1 வழ>BJற2. இவ[கU,
ேப/01 தள:2ட<, இலவசமாக: ெதாட[0
ெகாUளலாR. அதLB ேட7டா எ@ைல வரR0
இ@ைல. }. 1001B ேம@ ேட7டா ேப1 வா>Bபவ[க`1B, ேப/01 ம7Cn<T, வா7/ அ6
தள: ெதாட[0R வழ>க6பCJற2.
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பயனாளAகைள
ைமயமாக% ெகாLட இைணய=
ய5ேபாM/ இ`த ஆ =$, இைணய5
Q=பய1பாG
=:/, =˜Gட$ சாதன^கB:/ ஏEபGட LRய மாEற^கைள; க ›Eறா$, அைவ பயனாள'கைள ைமயமாக
ைவ7ேத
உ8வா;க5பGடன
எ1பதைன
அX`W ெகாAளலா/. ந/ நடவ=;ைககைள,
நட5பைத; க டX`W ெசா$:த$, இதய7
W=56ைன அள`W காGJத$, அ1றாட/
நா/ உGெகாAள ேவ =ய உணUைனb/,
அத1 அளைவb/ எJ7WD ெசா$:த$ எ1ற
¨R#$, பலவைக ெசய$பாJகA தEேபாW
LRயதாக7 ேதா1XbAளன.
Zமா'G ேபா1, Zமா'G =U, Zமா'G
லா; எ1+ ெச1+ ெகா =8`த ெசXRற1
சாதன^கA வTைச#$, இ5ேபாW தpநப'
பய1பJ7W/, Zமா'G 5ேரZெலG, க=கார^கA, கi7R$ அtb/ டால'கA என
தகவ$ ெதாm$ ŠGப சாதன^கA உ8வா;க5பGJ \ைட;\1றன. ெமாைப$ ேபாp$
யாேரS/ ெதாட'L ெகா டா$, ெதாட'L
ெகாAபவைர; காG=, தகவ$ பTமாற உதUJ/ வைக#$ 6ேரZெலGகA UEபைனயா\; ெகா JAளன. ஏ1, நா/ வள';M/
ெச$ல நாQகA எ^M ெச$\1றன எ1பைத;
காGட, அவEX1 கi7R$ அtb/ Zமா'G

பGைடகn/ \ைட;\1றன. இட7ைத; க டXவWட1, ந/ ெச$ல5 6ராtகA MX56Gட ேநர/ l^\னவா, Mைற`த அளI
lரமாவW ஓ=னவா எ1+/ இத1 [ல/
அXயலா/. இவEX$ உAள ெச1சா'கA,
இைவ நடமாJ/ வைகைய; கண;\GJ,
ந/ Zமா'G ேபா1 மE+/ ேட5ளG 6.H.
;கn;M7 தகவ$கைள7 த8\1றன. ந/ உட$
*ைலைய; கண;\GJ த8/ ஆ56A வாGD,
வ8/ ஆ =$ அXkகமா\; கல;க5 ேபா\றW. இைவ எ$லாவEXEM/ அ=5பைடயாக
இய^M/ ெச1சா'கA வ=வைம56$ பல
LRய Uஷய^கA இ`த ஆ =$ அXkகமா#ன. ேம/பJ7த:;காக அJ7த ஆ J;MD
ெச$\1றன.
Zமா'G ேபா1கB:/ LRய வசRகA
பல அXkக5பJ7த5பGடன. h1 அfச$,
கால ட' [ல/ நாGகைள *ைன©Gட$,
இ8;M/ இட7Rைன மEறவ8;M; காGJத$ ேபா1ற வசRகA தEேபாW k1ேனXய
அளU$ \ைட;\1றன. 2020 ஆ/ ஆ J;MA, ந/ ேதைவகn;M, ந/ ைககB$ உAள
சாதன^கBட/ ேபoேவா/. அைவ நம;MD சTயான •'Uைன5 பRலாக அB;M/. எJ7W;
காGடாக, ”பH;\றேத” எ1+ ைக#$ கG=#-
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8;M/ Zமா'G 5ேரZெலG=ட/ ‚Xனா$,
அW நா/ ஏEகனேவ, எ`த உணI UJRகB$, எ1ன உணI சா56Gேடா/. எதைன
U8/6D சா56Gேடா/. அவEX1 Uைல
எ1ன? தEேபாைதய Uைல எ1ன எ1பதைன,
ந/ ெமாைப$ ேபா1 Rைர#$ பG=யgJ/.
நா/ நம;M7 ேதைவயானைத7 ேத'`ெதJ7தா$, பண/ எ5ப= ெச:7த5 ேபா\றாQ?
எ1+ ேகGJUGJ, உணI UJR;M7 தாேன
ஆ'ட' ெசQW, kகவT த`W, ெமாைப$
வாலG [ல/ அ$லW \ெர=G கா'G [ல/
பண7ைதb/ ெச:7W/.
‚MA ந… (Google Now) சா5Gேவ', நம;M
வ`R8;M/ h1 அfச$கைள5 ப=7W, ந/
பயண/ உ+Rயானைத எJ7W; காGJ/.
Uமான *ைலய7REM Lற5பட எW சTயான
ேநர/ எனD ெசா$:/. இேத வைக#$,
ஆ56A *+வன/ Siri virtual assistant எ1ற
ஒ8 Lேரா\ராhைன; ெகா JAளW. ைம;ேராசா5G Cortana எ1ற Lேரா\ராhைன,
U ேடாZ இய;M/ ெமாைப$ ேபா1கn;காக வ=வைம7WAளW.
ஆ =1 ெதாட;க7R$ அXkக5பJ7த5பGட Zமா'G வாGD என5பJ/ =˜Gட$
வைளய^கA இ5ேபாW பல *+வன^களா$
தயாT;க5பGJ UEபைன ெசQய5பJ\1றன. சா/ச^, ேசாp, எ$.˜., ேமாGடாேராலா
மE+/ ைம;ேராசா5G ஆ\யவEறா$ தயா-

22-12-2014
T;க5பJ\1றன. உட$ நல/ MX7த தகவ$கைள மGJ/ kதg$ இைவ ெபE+, நம;M
அXU7தன. இ5ேபாW, இவEைற5 பய1பJ7R ெமாைப$ அைழ5Lகைள ேமEெகாAளலா/. அைழ5Lகைள5 ெபE+ ேபசலா/.
h1 அfச$கைள5 ப=;கலா/, அS5பலா/.
ேபாGேடா;கA எJ;கலா/. Zமா'G ேபாp$
உAள
அ5Bேகஷ1கnட1
ெதாட'L
ெகா J இய;கலா/. ேடGடா ெப+வW எ1ற
*ைல#$ இ8`W, இ8;M/ ேடGடாUைன5
பய1பJ7WவW எ1ற *ைல;M, இைவ k1ேனEற/ ெபE+Aளன.
வ8/
ஆ =$
அXkக5பJ7த5பட
இ8;M/ ஆ56A Zமா'G வாGD வ`த
61ன', k1L எ5ப= ஐபாG எ/.6.3 h‰H;
அம';கள5 பGடேதா, ம;கBட/ ேவகமாக5
பரUயேதா, அேத ேபால, இWI/ ம;கBட/
அRக அளU$ ெச1றைடb/ எ1+ எR'பா';\றW. மEற *+வன^கn/, அதைன5 61பEX, ேபாG=#$ த^கA சாதன^கைளb/ ச`ைத#$ இற;கலா/.
எ5ேபாW தகவ$ ைககB$ உAள வைளய^கn;M; \ைட;\றேதா, அ5ேபாேத,
அவEைற ந/ க கA k1னா$ ெகா J
வரலா/ எ1ற H`தைன ந/ *+வன5 ெபாXயாள'கBட/ ஓJ/. அத1ப=, ‚MA \ளாZ
ேபா1ற சாதன^கA, இவE+ட1 ெதாட'L
ெகாAn/ வைக#$ அைம;க5பJ/.

இ34யா(K 500 ஆ1\B ைமய]கB

தகவ$ ெதாm$ ŠGப ச`ைத#ைன
இ`Rய
hகI/ உ1p5பாக; கவp;க7 ெதாட^-

\bAளW ஆ56A *+வன/. k1L ஒ8
kைற க87W ெதTU;ைக#$, —னாIட1 ஒ56Jைக#$, இ`Rயாைவ அJ7த *ைல#$
தா1 ைவ7R8;\ேறா/ எ1+
ஆ56A ‚X இ8`தW. தEேபாW, இ`RயாU$ இய^M/
ெமாைப$ ேபா1கA UEபைனயாள8ட1 இைண`W
500
ஆ56A
*+வன
சாதன^கைள
UEபைன
ெசQRJ/ ைமய^கைள7
Rற`Rட ஆ56A k=ெவJ7WAளW.
ெமGேரா
நகர^கைள
அJ7W, இர டா/ மE+/
[1றா/ *ைல#$ உAள நகர^கA பா$ த1 கவன7ைத7
R856bAளW. உலக அளU$,
தகவ$ ெதாm$ ŠGப 6TU$, hக ேவகமாக
வள'`W வ8/ நாடாக இ`RயாUைன ஆ56A
க8W\றW.
இ`Rயா *Dசய/ த1 வள'D-

H#$, ஆ56A *+வன7R1 சாதன^கைளb/
எJ7W; ெகாAn/. ஆனா$, அதEM ஆ56A
*+வன/ த1 சாதன^கB1 Uைலைய;
Mைற;M/ k=Uைன எJ7W அம$
பJ7த
ேவ J/.
ஏென1றா$,
இ`Rயா Uைல அ=5பைட#$
இய^M/ ச`ைதைய; ெகா ட
நாடாM/. இதEM எJ7W;
காGடாக, ஐேபா1 4 UEபைனைய எJ7W; ‚றலா/. இத1
Uைல Mைற;க5பGடIட1, UEபைன#$ ெபTய அளU$ ெவEX
ெபEறW.
மEற ஆ GராQG
ேபா1கnட1 ஒ56Jைக#$,
ஐேபா1 4 hகI/ 61 த^\ய ஒ1றாக இ8`தா:/,
™.20,000
அளU$
அத1
Uைல *'ணய/ ெசQய5பGட
ேபாW, UEபைன அRகT7தW.
ேட5ளG UEபைனD ச`ைத#:/,
ஆ56A *+வன7R1 ப^M 10% ஆக இ8`தா:/, அW MX56GJD ெசா$:/ வைக#$
உAளW.
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௨௫ ல?ச= ேமா?டாேராலா ெமாைபK ()பைன
1

B5 கா'G இைணய வ'7தக தள/ [ல/,
தா1 25 லGச/ ெமாைப$ ேபா1கைள
UEபைன ெசQததாக, ேமாGடாேராலா *+வன/ அXU7WAளW. இவEX$ அ ைம#$ ெவB#ட5பGட ேமாGேடா
˜ மE+/ ேமாGேடா எ;Z ஆ\யைவ
அட^M/.
இ`த UEபைனைய;
ெகா டாJ/ வைக#$, நவ/ப'
24 kத$ =ச/ப' 7 வைர#$ ேபா1கைள வா^\யவ'கB$, 5 அR'eடசாgகA ேத'`ெதJ;க5பGJ ™.50,-000 மR5LAள பTo; ‚5ப1கA
வழ^க5பJ\1றன. ேம:/, 100
அR'eடசாgகn;M, அவ'கA வா^\ய ெமாைப$ ேபாp1 ki மR56Eகான பTo; ‚5ப1கA வழ^க5பJ\1றன.
ெச1ற ஏ5ர$ மாத/
இேத ேபா1ற தகவ$
அX;ைக#$, 2014 ஆ/
ஆ =1 kத$ [1+
மாத^கB$, ப1னாGடளU$, 65 லGச/
Zமா'G ேபா1கைள
UEபைன
ெசQததாக, ேமாGடாேராலா

அXU7R8`தW. அத1 61 ெவBயான தகவ$கB$, kதg$ 10 லGச/ ேபா1கn/,
61ன', 5B5கா'G தள/ [லமாகேவ, 16
லGச/ ேபா1கn/ UEபைன ெசQய5பGடதாக
அXU;க5பGடW.
இ`Rயாைவ5
ெபா+7தவைர Zமா'G ேபா1 UEபைன#$, ேமாGடாேராலா
நா1காவW
இட7ைத;
ெகா JAளW.
ஜூைல
kத$
ஆகZG
வைர#லான கால7R$, 9,55,560
ெமாைப$ ேபா1கA UEபைன ெசQய5பGடன.
அ ைம#$, ேமாGடாராேலா *+வன7ைத,
ெலேனாவா
வா^M/
ெசய$பாJ
kiைமயைட`ததாகI/ அXU;க5பGடW.
இதEெகன
291 ேகா= டால' வழ^க5பGடW.
எனேவ,
ேமாGடாேராலா ெமா6gG= *+வன/ இ5ேபாW
ெலேனாவாU1 ஒ8 பMRயாக ெசய$பJ\றW.
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*+வன/
ஹுேவ
ெபயT$,
த1Sைடய

எ1ற
LRய
Zமா'G ேபாைன இ`RயாU$ அXkக/
ெசQWAளW. இத1 Rைர 5 அ^Mல
அளU$ உAளW. Rைர kiைமbமாக
ைஹ ெடபpஷ1 ஐ.6.எZ. டD Z\¨1
ெதாm$ ŠGப/ இய^M\றW.
இத1 டD ெச1H=… காGHைய,
கா'p^ ெகாT$லா \ளாZ 3 பாWகா;\றW.
ஹுேவ
*+வன7R1
1.8
\கா ெஹ'GZ MவாG ேகா' 5ராசச',
இ`த
ேபாைன
இய;M\றW.
இR$
ஆ GராQG \GேகG 4.4 ஆ5பேரG=^
HZட/ தர5பGJAளW. இR$ தர5பGJAள
இ1ட'ேபZ ஹுேவ *+வன7R1 ெசா`த
தயாT5பாM/.
இத1 ேகமரா 13 ெமகா 6;ெஸ$ RறSட1, ேசாp *+வன7R1 6.எZ.ஐ.
ெச1சா' ெகா J வ=வைம;க5பGJAளW.
k1Lறமாக 5 ெமகா 6;ெஸ$ Rற1 ெகா ட
ேகமரா இய^M\றW.
இR$ இ`RயாU$
UைரU$ இய;க7REM வர இ8;M/ FD-LTE
band 3 ெதாm$ ŠGப/ இய^M\றW.
இதைன
அXkக5பJ7Rய
UழாU$,
Ascend P7

இ`*+வன இய;Mந'
ேபoைக#$, இ`த ெமாைப$ ேபா1, நšன
ெதாm$ ŠGப7Rைன U8/Lபவ'கn;M/
இைளஞ'கn;M/ ஏEறதாக இ8;M/ எ1+
‚Xனா'. இத1 வ=வைம56$ தர5பGJAள
Š›;கk/, ேதாEறk/ அவ'கைள அRக/
கவ8/ எ1றா'.
இR$ DDR3 RAM 2 ˜.6. தர5பGJAளW.
இத1 Zேடாேர¡ ெமமT 16 ˜.6. இத1
த=ம1 6.5 h•. எைட 124 \ரா/. இR$
ெநGெவா'; இைண56EM 4˜ / 3˜, ைவ
6, Ln-7 4.0 மE+/ ˜.6.எZ. ெதாm$
ŠGப/ இய^M\1றன. க85L வ ண7R$
வ=வைம;க5பG=8;M/ இ`த ெமாைப$
ேபாp1 அRக பGச Uைல ™.24,799.

ஆL?ராf? ேபாg%கான (.எK.h.\ேளயA

‰GடT$, எ/6 4 உGபட பல பா'க/5
மGகB$ உAள š=ேயா மE+/ ஆ=ேயா

ைப$கைள இய;க நா/ அைனவ8/ U8/65
பய1பJ7WவW U.எ$.H. 6ேளய' ஆM/.
இதைன ஆ GராQG ேபாS;ெகன வ=வைம7W, ேசாதைன5 பR5பாக கட`த இர J
ஆ Jகளாக, š=ேயா ேல1 *+வன/ ெவB#GJ, வா=;ைகயாள'கn/ பய1பJ7R
வ`தன'. இ5ேபாW இ`த Lேரா\ரா/ *ைல5பJ7த5பGJ, அைனவ8/ இலவசமாக7 தரUற;க/ ெசQW பய1பJ7W/ வைக#$ தர5பGJAளW. ‚MA 5ேள ZேடாT$ இதைன5
ெபறலா/. அதEகான kகவT : https://play.
google.com/store/apps/details?id=org.videolan.vlc.

betav7neon.

ேசாதைன7 ெதாM5L ஆ GராQG 5.0
லாg பா5 HZட7R$ இய^Mைக#$ அ=;க= \ராe ஆனW. ேம:/ MX56GJD
ெசா$ல k=யாத Hல 6ரDைனகn/ க டXய5பGடன. MX5பாக ARMv8 5ராசச' ெபா87த5பGட, ஆ GராQG ேபா1கB$ இைவ
ஏEபGடன. இைவ அைன7W/ தEேபாW சT
ெசQய5பGJ, kiைமயான ெதாM5பாக7
தர5பGJAளW. ஆ GராQG பR5L 2.1
kத$ அத1 61 வ`த அைன7W ஆ GராQG
HZட^கB:/ இW Hற5பாக இய^M/
வைக#$ அைம;க5பGJAளதாக, š=ேயா
ேல1 *+வன/ அXU7WAளW.
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4k ெமாைபK ேபாV ()பைன

67.8 ேகா<ைய எ?l=
உ

லக அளU$, வ8/ 2015 ஆ/ ஆ =$,
4˜ எ$.=.இ. (Long-Term Evolution/ 4G
LTE) ŠGப7R$ இய^M/ ெமாைப$ ேபா1கB1 UEபைன 67 ேகா=ேய 80 லGசமாக
உய8/ எ1+, அெமT;காU$ இய^M/ “ABI
Research” எ1S/ ஆQI அைம5L அXU7WAளW. 2019$ இW 189 ேகா=ைய எGJ/.
2014 ஆ =1 இ+R#$, வ'7தக ¨Rயான
எ$.=.இ. ெநGெவா'; கGடைம5LகA அRக
அளU$ (350) அைம;க5பJ/. தEேபாW
எ$.=.இ. ெதாm$ ŠGப கGடைம5L 14
நாJகB$ 20 எ1ற எ t;ைக#$ உAளன.
இவEX$ இைண;க5பJ/ சாதன^கB1
எ t;ைக 2020 ஆ/ ஆ =$, 230 ேகா=யாக இ8;M/ எ1+/ எR'பா';க5பJ\றW.
இ`Rயாைவ5 ெபா+7தவைர, ெமாைப$
ேபா1 Šக'ேவா'கA, 4.5 அ^Mல/ kத$ 5.5.
அ^Mல/ வைர#லான அளU$ Rைர உAள

Zமா'G ேபா1கைளேய அRக/ நாJ\1றன'. ஆனா$, 2015$ 4˜ அைல7 ெதாட'L
இ`RயாU$ பயனாள'கn;M அXkக5பJ7த5பJைக#$, அW த8/ ம$G= •=யா வசRகைள அSபU;க, ‚Jதலான அகல7R$
Rைர உAள ெமாைப$ ேபா1கைள ம;கA
U8/ப7 ெதாட^Mவா'கA.
ேடGடா பTமாEற ேவக7R$ \ைட;க
இ8;M/ ‚Jத$ ேவக/, 4˜ Zமா'G
ேபா1கn;M
\ரா;\ைய
உ டா;M/.
6ராGேப G இய;க ேவகk/, 2018$,
40 Mbps ஆக அRகT;M/. தEேபாW இW 16
Mbps ஆக உAளW. 6ராGேப G இைண5LகB$, 55% இைண5LகA *Dசய/ 10 Mbps
ேவக7REM/ ேமலான ேவக7R$, 2018$,
இய^M/. அேத ஆ =$, ஜ5பா1 மE+/
ெகாTயா நாJகB$, 6ராGேப G ேவக/ 100
Mbps ஆக உய'`R8;M/.

சா=ச] ேகல%i
ேகாA 1ைர=
அ;ேடாபT$, 5B5 கா'G இைணய தள7R$
ெச 1றசா/ச^
*+வன7R1 சா/ச^; ேகல;¥ ேகா' 5ைர/
(SM-G360H/DS) ெமாைப$ MX7W தகவ$ ெவB#ட5பGடW.
தEேபாW அW UEபைன;M தள7R$ \ைட;\றW. இத1
அRக பGச Uைல ™.9,599. இR$ 4.5 அ^Mல Rைர, 1.2
\கா ெஹ'GZ ேவக7R$ இய^M/ MவாG ேகா' 5ராசச',
ஆ GராQG 4.4. \GேகG ஆ5பேரG=^ HZட/, 5 ெமகா
6;ெஸ$ Rற1 ெகா ட, எ$.இ.=.5ளாe இைண`த 61Lற ேகமரா, 2 ெமகா 6;ெஸ$ Rற1 ெகா ட k1Lற;
ேகமரா, 14 மா*ல ெமாmகn;கான ச5ேபா'G என5 பல
Hற`த வசRகைள; ெகா JAளW.
இத1 ரா/ ெமமT 1 ˜.6. இத1 Zேடாேர¡ ெமமT 8
˜.6. இதைன ைம;ேரா எZ.=. கா'G ெகா J 64 ˜.6.
வைர உய'7தலா/. இத1 த=ம1 8.8 h•. இR$ எ5. எ/.
ேர=ேயா மE+/ 3.5 h• ஆ=ேயா ஜா; தர5பGJAளW.
ெநGெவா'; இைண56EM 3˜, ைவ 6, Ln-7 4.0 மE+/
˜.6.எZ. ெதாm$ ŠGப^கA இய^M\1றன. இத1 ேபGடT 2000 mAh Rற1 ெகா டW. ெவAைள வ ண7R$
மGJ/ இW \ைட;\றW. இத1 H$லைர Uைல ™.11,300
என; MX56G=8`தா:/, இத1 ச`ைத UEபைன Uைல
™. 9,599 ஆக உAளW.
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ெபAசனK
\ேர%

s7டX@ உUள KGேடா/ இய1கR BT:2
கR6
எyவள^ தா< பO:தாAR, அைன:2R நRமா@
ெமா:தமாக: ெதXD2 ெகாUள fOயா2. ேமAR,
பழJய வ~கேள _ல மறD2R ேபாகலாR. I>கU
ெகாC:2Uள ‘KGேடா/ 7 0;ய BT60கU’ க7Cைர இதைன உ9;6பC:2Jற2. இேத ேபால
ெதாட[D2 எ>க`1B BT60கைள வழ>க^R.
S.எ/. ெஜயதா: S/னUைர, தVசாW$.

XGேடா/

7 சா[Dத BT60 ெதாB;H@,
Xேசா[/ மாt7ட[ எ<ற பய<பாC Kள1கR,
02ைமயாக^R, பயxUளதாக^R இQDத2.
உட< இய1J6 பா[:2, பய<பC:;ேன<. இ2வைர இ2 BT:2 அTயாம@ இQDத2 தவ9
எ<9 0XD2 ெகாGேட<. ந<T.
ஆ$. Z3பரா[, \]ம^கல".

v€7 ெசwவ;@ இyவள^ KஷXGேடா/
ய>கU உUளதா எ<9 ெதXD2 ெகாUள ந@ல
சDத[6ப:;ைன I>கU அ]:2Uள க7Cைர
”KGேடா/ v €7 ஏ<? எதLB?” BT6பாக
சா67ேவ[ ப;Dத =<ன[, ஏ< 0;ய ப;60 வச;கU இ@ைல எ<9 ேதCபவ[க`1B: தா>கU
அ]:2Uள BT60 சXயான பாடமாBR.
எ/. க`ண/, Sத"பர".
Cகளாக, ெமாைப@ ேபா< பய<பC:;
பலவQஆG
Jேற<. ேபா7ேடா1கU எ<றா@, O._.ஐ.எR.
ேபா@டX@, ேகமரா, இேமƒ எ<9 ேதO வD;Q1Jேற<. ஆனா@, I>கU தD2Uள தகவ@கைள6
பO:த =<னேர, O._.ஐ.எR. எ<பத< =<னhH@ இyவள^ Kஷய>கU உUளன எ<9
ெதXய வDத2. ந@ல பாட6 0:தக1 க7Cைர

ேபால உUள2. க7Cைர எ„;யவQ1B பாரா7Cத@க`R ந<TpR.
எ:. க\ரவ/, ேகாைவ.

வா7ட[

0}6 /மா[7 ேபா<கU மா[1க7O@
இQ1J<றன எ<ப2ேவ ஒQ ெசw;. ஏ<
அyவளவாக வரK@ைல எ<ப2 BT:த தகவ@கU இ<xR _ற6பாக இQDதன. n1க ந<T.
எ". த^கமல$, X]Uநக$.

கR6s7டX@ ெவ]60ற:;@ கா7ட6ேல6டா6
பCR எ@.இ.O. Kள1BகU BT:த தகவAR,
அைவ எதLகாக இய>BJ<றன எ<ப2^R
nக^R அழகாக Kள1க6ப7CUளன. ேகUK
ப;@ பB; எ<பதா@, …Q1கமாக1 ெகாC:தாAR, ெத]வாக^R f„ைமயாக^R இQDத2.
ப;@ எ„2R ஆ_XயQ1B எ< பாரா7Cத@கU.
ேபரா. எ/. Sவ3fரகாச", மUைர.

ரH@ O1க7ைடேய, அaெசC1க ேவGOய;@ைல

எ<ற 8ைலH@, நாR ஏ< அaசO:த †ைல, ஆ6பேர7O> _/ட:;< ேமxவலாக எ;[பா[1க
ேவGCR. ேமAR, ேதCத@, கGடTத@ ஆJயவLTLB, சா67 கா6= ேமxவ@ தா< ந<றாக6
பய<பCR.
கா.Zhதேரச/, ம7லா>Uைற.

;யாK@ இைணய6 பய<பாC அ;கX:2
இDவQ
வதைன ந<B …7O1 கா7OpU‡[கU.
இதைன நR வ[:தக[கU ந<B பய<பC:;1
ெகாGடா@, இைணயR வ~ வ[:தக:;@ f<ேனாOகளாக f<x1B வரலாR.
டாkட$ \. கைலராஜ/, \]3q$.
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ேகB(- – ப4K
ேகUK: எ< ேல6டா6 கR6s7டX@ Share It எ<ற
0ேராJராnைன: தவ9தலாகேவா, நானாக: ேத[DெதC:ேதா, தரKற1கR ெசw2, இ</டா@ ெசw2K7ேட<. அதைன Add or remove 0ேராJராR
!லR I1க fOயK@ைல. இதைன I1BவதLகான
வ~ைய1 mற^R.
.இ:மா7s, உvதமபாைளய".
பR$: இZமா#$, உ^கBட/ ெலேனாவா
ேல5டா5 க/5‰Gட' உAளW எ1+ எ ›\ேற1. Share it எ1பW, அ`த *+வன/
பR`W ெகாJ;M/ ஒ8 Lேரா\ரா/ ஆM/.
இW Zேப/ Lேரா\ரா/ இ$ைல. இ`த Lேரா\ராhைன5 பய1பJ7R, Zமா'G ேபா1
மE+/ ேட5ளG 6.H.;கnட1 ைப$கைள
ைவ 6 [ல/ ப\'`W ெகாAளலா/. இதைன
ƒ^கA அXயாமேலேய, உ^கA க/5‰GடT$
பR`R8;க k=யாW.
எ5ப= இ8`தா:/, இதைன எBR$ ƒ;கலா/. Zடா'G பGட1 அi7R, All Programs
ேத'`ெதJ;கI/. இ^M Share It Lேரா\ராhEகான பGடp$ \B; ெசQதா$, HXய ெமS
\ைட;M/. இR$ Uninstall எ1+ இ85பR$
\B; ெசQதா$, Lேரா\ரா/ ƒ;க5பJ/.
ேகUK: KGேடா/ எ1/= பா2கா6=@ைல
எ<றா@, ஏ< இ<xR ைம1ேராசா67 அதைன
இய1க K7C ைவ1Jற2? எ1/=pட< தர6ப7ட எ/.=. 1,2 மL9R 3 ேப7a ைப@கU எ@லாR,
தLகா‰கமாக பா2கா60 எ<ற ெபயX@ தர6ப7டைவ எ<ேற 8ைன1Jேற<. எ1/=ைய இ6ேபா2 இய1Bவ2 ேதwD2 ேபான டயேராC காைர
ஓ7Cவ2 மா;X. =< ஏ< ைம1ேராசா67 அைத
அxம;1Jற2?
ஆ$.ேக. fரகாw xமா$, X]vதாசல".
பR$:

2001$

அXkக5பJ7த5பGJ,

*ைலயாக இய^க; ‚=ய ஆ5பேரG=^ HZடமாக5 பல ஆ JகA உலா வ`த U ேடாZ
எ;Z6, இ5ேபாW அ…வளI பாWகா5பானதாக இ$ைல எ1ற *ைல;M வ`WUGடW.
தEேபாW, க/5‰Gட'கA அைன7W/ ெப8/பா:/ இைணய7R$ இைண;க5பGேட
இய^M\1றன. அதனா$, ஆப7RைனD ச`R;M/ ச`த'5ப^கn/ அRகமா\ உAளன.
ƒ^கA த`WAள ேதQ`W ேபான டய'
எJ7W;காGJ;M வ8\ேற1. டய' ேதQ`W
ேபானW உ ைம தா1. ஆனா$, ேதb/ேபாW
அ…வ5ேபாW ைம;ேராசா5G அதைனD சT
ெசQW ெகா J வ`தW. காைர வா=;ைகயாள'கn;M UEபைன ெசQத 61ன', UEபைன
ெசQத *+வன/, ’காைர ஓGடாேத’ எ1+
‚ற k=யாW. அேத ேபால, ைம;ேராசா5G
த1 வா=;ைகயாள' ஒ…ெவா8வைரb/,
U ேடாZ எ;Z6 பய1பJ7Wவைத *+7W
என; கGடைள#ட k=யாW. கா8;கான
ஆப7W, பiW எ^M ஏEபJ/ என7 ெதTb/.
ஆனா$, ெப'சன$ க/5‰Gட'கைள5 ெபா+7தவைர ஆப7W எ^\8`W வ8/ என; கt5பW hகI/ Hரமமான ெசயலாM/.
தகவ$ ெதாm$ ŠGப7R$ ப$லா J
ஆQ`W அXI ெபEற ஒ8 Mi, ஒ…ெவா8
வைக ஆ5பேரG=^ HZட7R1 வmயாகI/,
அைவ இய^M/ க/5‰Gட'கB$ LM`W
த^கn;M ேவ =ய தகவ$கைள7 R8=;
ெகா ேட இ8;\1றன.
இ`த ஆப7W தEேபாW U ேடாZ இய;க7REM மGJம$ல. ஆ GராQG, ஐ.ஓ.எZ.
ஏ1 hக5 பாWகா5பானW எ1+ க8த5பJ/
gன;Z HZட7REM/ ‚ட ஏEபJ\றW.
எனேவ, நா/ தா1 கவன7Wட1 ெசய$பட
ேவ J/. ைம;ேராசா5G உ^கBட/ எ;Z-

19
6ைய5 பயன5J7தாேத எ1+ ‚றாW. ƒ^கA
தா1 k=ெவJ7W ெசய$பட ேவ J/.
ேகUK: எ1ெஸ@ ஒ[1 Œ7 ெச@க]@ பா[ட[
ேகாCகைள எ6பO அைம1கலாR? எ1ெஸ@ தQR
ேகாCகைள6 பய<பC:2வைத1 கா77OAR
நாேன, பா[ட[ ைல< வைரய KQR0Jேற<.
ஏென<றா@, சL9 K:;யாசமாக எதைனpR
அைம1க ேவGCR என KQR0பவ< நா<. நா<
KGேடா/ 7 மL9R ஆ•/ 2007 பய<பC:2Jேற<. வ~ ெசா@ல^R.
எ/. Svரா கேணச/, ம7லா>Uைற.
பR$: இதEM வழ;கமான வm, பா'ட'கைள அைம;க ேவ =ய ெச$ அ$லW ெச$கைள7 ேத'`ெதJ7W, 61ன' Format Cells
டயலா; பா;¥$, Border ேட56ைன5 பய1பJ7த ேவ J/. ஆனா$, எ;ெஸ$ Lேரா\ராh$ ெசG ெசQத ேகாJகA இட5பJ/.
ƒ^கA ‚Xயப=, ƒ^கேள வைரய ேவ =
U8/6னா$, அதEM ஒ8 o8;க வm உAளW.
T5பp$ ேஹா/ ேட56ைன7 Rற;கI/. இR$ உAள Font M™56$, Border
-g$ உAள ‡Žேநா;\ய அ/L; MX#$
\B; ெசQRடI/. Borders ேத'`ெதJ;கI/.
இp, மIZ க'ச' HXய ெப1Hலாக மா+/.
இதைன; ெகா J ƒ^கA U8/6யப= பா'டைர அைம;கலா/.
ேகUK: எ< ேல6 டா6 கR6s7டX< ஆ6பேர7O> _/டR KGேடா/ 7. இத< டா/1 பாX@
வல2 ப1கR உUள /•1கQ1கான வா@sR
கG7ேரா@, ெந7ெவா[1 BT:த அTK60, n<
ச1; அள^ கா7ட@ ஆJயவLைற மைற:;ட
KQR0Jேற<. ஏென<றா@, இவLைற நா< பய<பC:2வேத இ@ைல. இவLைற மைற:;ட எ<ன
வ~? இவLைற மைற6பதா@, ஏேதxR ெசய@பா7O@ =ரaைன ஏLபCமா?
எ". கhதசாy, ெச/ைன.
பR$: kதg$ இதைன எ5ப= ேமEெகாAவW எ1பதEகான வmகைளD ெசா$\ேற1.
டாZ; பாT1 வலW ப;க7R$, ேம$ ேநா;\ய HXய அ/L; MX ஒ1+ காGட5பJ/.
இத1 அ8ேக, மIZ க'சைர; ெகா J ெச$லI/. அ5ெபாW ‘Show Hidden Icons’ எ1+
காGட5பJ/. இR$ \B; ெசQW, \ைட;M/
ெமSU$ ‘Customize’ எ1பR$ \B; ெசQRடI/. க Gேரா$ ேபனg$ "Noti!cation Area
Icons" எ1ற U ேடா காGட5பJ/. இ`த
U ேடாU1 ‡ழாக உAள "Turn system icons
on or off" எ1பR$ \B; ெசQRடI/. இ5ேபாW இ`த U ேடா "Turn system icons on or
off" எ1பதாக மா+/. இR$ "Clock", "Volume"
(the speaker), "Network", "Power", and "Action
Center" எ1பைவ வTைசயாக; காGட5பJ/.
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இR$ "On" அ$லW "Off" எ1பதைன உ^கA
U85ப/ ேபா$ ேத'`ெதJ7W அைம;கலா/.
அைன7W/ ேத'`ெதJ7த 61ன', ஓேக \B;
ெசQW ெவBேயறI/. ƒ^கA Off ெசQதவE+;கான ஐகா1 இp காGட5பட மாGடாW.
இ`த மாEற7ைத ேமEெகா J ƒ^கA
எ1ன சாR;க5 ேபா\¢'கA? இதனா$,
Z\¨p$ உ^கn;M; ‚Jத$ Rைர \ைட;காW. எனேவ, இதைன அ5ப=ேய ைவ7W;
ெகா J,
ேதைவ5பJ/ேபாW
பய1பJ7Wவேத எBதான ெசயலாM/. இ$ைல
எp$, ேதைவ5பJைக#$, ேமேல ெசா1ன
அைன7W
ெசய$பாJகைளb/
• J/
ேமEெகா J, ேதைவயானத1 அ8ேக On எ1பR$ \B; ெசQRட ேவ =யR8;M/.
ேகUK: KGேடா/ 7 _/ட:;Lகான உதK1
BT60கU கா7CR KGேடாK@, எ„:2கU
nகa _Tயதாக இQ6பதா@, அவLைற6 பO:2:
ெதXD2 ெகாUவ2 nக1 கOனமாக உUள2.
என1B வய2 69. இதைன6 ெபXயதாக1 கா7ட,
ஏேதxR வ~ உUளதா?
எ/.z{வாசக", 4U|ேச}.
பR$: நா1M அளIகB$ இ`த உதU; MX5Lகn;கான எi7W அளUைன அைம;கலா/.
kதg$ மாpGட' Rைர#$ ேவ+ எ`த Lேரா\ரா/ U ேடாI/ இ$லாதேபாW, எ5 1 ‡

அi7தI/. இ5ேபாW U ேடாZ ெஹ$5
அ G ச5ேபா'G (Windows Help and Support)
எ1ற U ேடா \ைட;M/. இத1 ேமலாக
வலW [ைல#$ "Options" எ1S/ பGடp$
அi7தI/. இ5ேபாW \ைட;M/ ெமS
U ேடாU$ "Text Size" எ1பைத; காணலா/.
இதைன7 ேத'`ெதJ7தா$ \ைட;M/ பG=யg$, Largest, Larger, Medium, Smaller மE+/
Smallest எ1ற 6TIகA இ8;M/. இR$ Medium
எ1பW மாறா *ைல#$ இ8;M/. இp,
ƒ^கA உ^கn;M5 6=7த ெபTய அளIகB$
ஒ1ைற7 ேத'`ெதJ7W அைம;கலா/. • J/
எ`த அளUEM ேவ Jமானா:/, ேமேல
ெசா$ல5பGJAள வm ெச1+ மாEX அைம;கலா/.
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ேகUK: 0;யதாக KGேடா/ 8 உUள _/டR
பய<பC:2Jேற<. இதைன வா>Jயவ[க`1B, /ைக 7ைரK@ இ;@ உQவா1க6பCR
ைப@கU, தானாக ேசy ெசwய6பCR எ<9 mTனா[கU. ஆனா@, ேசy ெசwய6பCJற மா;X
ெதXயK@ைல. இதLகான காரணR எ<ன? எ6பO
ெச7 அ6 ெசwவ2?
-ரா. இைளய ரா~, \]3q$.
பR$: U
8 HZட7R$, \ள…G க/5‰G=^ kைற#$, ைம;ேராசா5G அைம7WAள Zேடாேர¡ Gைர… தா1 ”Zைக Gைர…”
ஆM/.
U
8 HZட/ kiைமயாக,
Zைக GைரIட1 இைண`W ெசய$பJ\றW.
U ேடாZ 8 HZட/ கGடண/ ெச:7R
வா^M/ேபாேத, MX56Gட அ`த உTம7REM
என Zைக GைரU$ 7 ˜6 இட/ ஒW;க5பJ\றW. ந/ ைம;ேராசா5G அ;கI G [ல/
லா; இ1 ெசQதா$, U ேடாZ 8 HZட7R$
ƒ^கA உ8வா;M/ ைப$கA அைன7W/
அR$ ேச… ெசQW Zேடா' ெசQய5பJ\றW.
ெதாட'`W ƒ^கA ைப$கைள7R87Wைக#$,
அ5ேடG ெசQய5பJ\றW. எனேவ, ƒ^கA
U ேடாZ 8 HZட7R$ உ8வா;M/ ைப$கைள, உல\1 எ`த [ைல#$ இ8`W/, U
8 HZட/ பய1பJ7W/ எ`த சாதன7R1 வmயாகI/ ெபE+ பய1பJ7தலா/. இ`த வmkைறைய (“Fetching”) என ைம;ேராசா5G அைழ;\றW. தhm$ “த8U7த$” என அைழ;கலா/.
Zைக GைரU$ நா/ கGடாயமாக ந/ ைப$கைள Zேடா' ெசQRட ேவ =யR$ைல. நா/
U8/6னா$ மGJேம இதைன5 பய1பJ7R;
ெகாAளலா/.
A க/5‰G‰G
U8/பU$ைல எ1றா$, உ^கA
ய5பJ/.
டTேலேய இ`த ைப$கA ேச… ெசQய5பJ/.
ஆனா$, உ^கA ேகAUைய5 ெபா+7த
ெபா+7தவைர, Zைக GைரU$ ைப$கA ேசரU$ைல
கA எ1+
எ1+ எைத; ெகா J ெசா$\¢'கA
ெதTயU$ைல. kதg$ ƒ^கA பtயாE+ைக#$, இைணய இைண56$ உA´'/.
களா? எ1+ உ+R ெசQW ெகாAளI/.
S/
வ =#$ ஏறாமேலேய, ”இ1S/
ஊ' வரU$ைலேய?” எ1+ ேகGபW ேபா$ உAளW, ƒ^கA ெசா$வW. ƒ^கA இைணய ெதாட'6$
இ$லாம$, U 8 HZட7R$ பt
LT`தா$, ƒ^கA உ8வா;M/ ைப$கைள Zைக GைரU$ ேசh;க
ள5
k=யாேத.
அWதா1,
உ^கைள5
^கA
ெபா+7தவைர நட`W வ8\றW. ƒ^கA
ைன
U85ப5பGடா$, Zைக GைரUைன
ய1பஇலவச Zேடாேர¡ HZடமாக5 பய1பJ7தலா/.
ேகUK: ந@ல தரமான கைடH@
ஒQ p.எ/.=. ேட7டா 6ளா•

7ைரy வா>Jேன<. அத< ெகாUளள^ 32
{.=. என6 ேபா7OQDத2. அத< அ7ைடHAR
அyவாேற =XG7 ெசwய6ப7OQDத2. •7O@
அதைன1 கR6s7டX@ இைண:2, KGேடா/
எ1/0ேளார[ !லR பா[1ைகH@, 32,027,770,880
எ<9 ேபா7C, ெதாட[D2 29.8 {.=. என6 ேபா7OQDத2. இ2 ஏ<? இDத இரGC அள^க`1BR
இைடேய ேவ9பாC உUளேத? உGைமயான
அள^ எ<ன? அ@ல2 நா< ஏமாD2K7ேடனா?
. :வ$ணம\, SவகாS.
பR$: kதg$ ƒ^கA ஏமாEற5படU$ைல
எ1பைத மனR$ ெகா J அைமRயாக இ8;கI/. இதEகாக, b.எZ.6. அGைட எ$லா/,
படமாக என;M ேகAUbட1 அS56#8;க
ேதைவேய இ$ைல. சT, இp 6ரDைன;M
வ8ேவா/.
b.எZ.6. 5ளாe Gைர…கA, ஹா'G
Gைர… மE+/ 6ற Zேடாேர¡ •=யா;கைள5
ேபாலேவ ைபGZ (bytes) எ1ற அளU$ கண;\ட5 பJ\1றன. இR$ எ1ன 6ரDைன
எ1றா$, megabyte/gigabyte ஆ\யவEXEகான
Uள;கமானW,
க/5‰GடT$ அள;க5பJவதEM/, இ`த
Zேடாேர¡ •=யா;கைள7 தயாT5பவ'கn;M/ ஒேர மாRTயாக இ85பR$ைல. ஒ8
kilobyte எ1பதைன க/5‰Gட' 1024 ைபGZ
எனD ெசா$:/. ஒ8 ெமகா ைபG எ1பதைன
1024 \ேலா ைபGZ எனD ெசா$:/. எனேவ
ஒ8 ெமகா ைபG எ1பW (ப7W லGச/
ைபGZ ஆM/). ஆனா$, இW சTயாகD ெசா$வெத1றா$, 10,48,576 ைபGZ ஆM/. 32
\கா ைபG ெபற ƒ^கA 1024 (bytes) x 1024
(kilobytes) x 1024 (megabytes) x 32 (gigabytes)

என5 ெப8;\5 பா';க ேவ J/.
இW
34,35,97,38,268
ைபGZ
எ1
எ1ற
Uைடைய; ெகாJ;M/.
இ8 6S/, க/5‰Gட' மE+/
இ85
Zே
Zேடாேர¡
•=யா தயாT5பவ'கA,
L7Rசாg7தனமாக ஒ8 வmைய5
61
61பE+\றா'கA.
அவ'கA ஒ8 \கா ைபG எ1பதை
தைன ஒ8 6$gய1, அதாவW,
10
100 ேகா= எ1+ ெகாA\றா'கA.
நா/ ஏ1, க/5‰Gடைர வ=வைம;M/ேபாW யாேரா ேபாGட
1024 ைபGZ= ஒ8 \ேலா ைபG
எ1ற கண;\ைன5 61பEற
ேவ J/ என *ைன;\றா'கA.
என
எனேவ தா1, 32 ˜.6. எ1பW
அவ'க
அவ'கA கண;\$ 32,000,000,000
ைபGZ ஆகI/, க/5‰Gட' கண;\$
சEேற MைறவாகI/ உAளW.
இைத *ைன7W Mழ5பமைடயாம$
அதைன5
பய1பJ7W^
W^கA, Zவ'ணமR.

ேகB(–ப4K

