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வாசக<கேள.... க:AB=ட< Eா-க5
உ!க# ேக#&, ச(ேதக*, க+-.கைள

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

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

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

Sா6க# மXY* ‘TU’<க# ௨௦௧௪ ஜூைல மாத-9X8 
`: ெவNயாb5+<க<cடா.. Sா6க# மXY*
‘TU’<கைள உ+வா<bயவD, ெவN5CடவD, 
bைட<8* இட!க#, &ைல ஆbயவXைற< கCடாய* 
8=3>டேவKL*.

%&ேடா" 7 *"ட+,- /0 வச,க5 68+த:

ெமாைப- மI8: ெமாைப- இKட<ெந=

எK.எA.*. ெதாM- E=ப+0டK எ".;. கா<=

பNக: 5

பNக: 11

பNக: 7

உ
J

ேள

–டாLடM. ெப. சNOர ேபா:–
 !யதாக, '.எ).*. வைக 4 /ைர/1 ெவ3

வர இ678ற:. இ: ;< ெவ3யான ம?@A
த?ேபா:  ழ7கE!1 இ67FA அைனE:
'.எ).*. ேக*Hகைள'A மா?ற இ678ற:.

நA KLM1, அNவலகE!1 ச?@ Q?RS
பாTEதா1, Universal Serial Bus எனSபUA
'.எ).*. ேக*HகVட< பய<பUEதSபUA
பல சாதனXகைளS பாT7கலாA. ெமாைப1
ேபா<கH, ேகமரா7கH, ெதாைல7 காLYS
ெபLMகH, /Mேயா *ேளயTகH, *Z[

டTகH, ெதாைலேபYகH என இவ?R< வZைச 
][U ெகா[ேட ெச1NA. ஓரா[M1, ஏறE-
தாழ 300 ேகாM '.எ).*. ேபாTLகH /?ப-
ைன7F அbSபSபUவதாக, ஒ6 தகவ1 d@
8ற:. வர இ67FA '.எ).*. வைக 4, இத<
பய<பாLைட இ<bA அ!கSபUE:A என
எ!TபாT7கலாA.

'.எ).*. வைக 4 FRE: அRe:
ெகாHVA ;<, '.எ).*. வைக A ம?@A
'.எ).*. வைக B, இவ?R?F இைடேய
உHள ேவ@பாUகH ஆ8யவ?ைற அRe:

 .எ".#. 4



26-1-20153
ெகாHள ேவ[UA. ெபா:வாக, '.எ).*. 
தர வZைச ம?@A ப!S (versions), அத<
ேடLடா பZமா?ற இய7க ேவகA ம?@A
ெசய1 !ற< ெகா[ேட வைரயைற ெசhயS-
பU8<றன. '.எ).*. வைக (Type) எ<ப:
அத< வMவைமSைப'A, இதைன இய7FA
வயT அைமS ம?@A ேபாTL ஆ8 யவ?ைற7
FR78ற:.

'.எ).*. ைடS A (USB Standard-A, USB
Type-A) '.எ).*. )டா[டTL A எனiA
அைழ7கSபLட:. இ: தLைட யாகiA,
ெசjவக வM/NA அைம7கSபLட:. ஒ6

'.எ).*. ேக*31, Type A கென7டT (A-male
connector) கASkLடT ேபா<ற சாதனXக31
இைண7கSபUA ;ைனயாக இ67FA. இத< 
இைணS*ைன வாX87 ெகாHவ: A- female
ேபாTL என அைழ7கSபUA.

பலவைகயான '.எ).*. ப!S கH (USB
1.1, USB 2.0, USB 3.0) USB Type-A வMவைமS
*ைனேய ெகா[M6eதன. அதாவ:, ைடS ஏ
கன7டT (Type-A connector) எSேபா:A ைடS
ஏ ேபாTLUடேனேய இைணeதன. எUE:7
காLடாக, '.எ).*. ப!S  3 ெகா[ட எ7)
டTன1 ஹாTL Lைரj, '.எ).*. ேபாTL 
2 உடbA இைணe: ெசய1பLட:. அேத
ேபால, வயTகளா1 ஆன '.எ).*. ேக*H
கைள7 ெகா[M6eத, YRய சாதனXகளான,
மi), o ேபாTL, ெநLெவாT7 அடாSடT
ேபா<றைவ எSேபா:A '.எ).*. ஏ கன7டT
கைளேய பய<பUE!ன.

'.எ).*. 3 கன7டTகVA, ேபாTLகVA,
'.எ).*. வைக 2ஐ7 காLMNA dUத1
எ[q7ைகr1 *<கைள7 ெகா[ UHளன.

ஏென<றா1, அSேபா
:தா<, dUத1

ேவகE!1 தக
வ 1 க ை ள S

ப Z ம ா R 7
ெ க ா H ள

;M'A.
இ 6 S
*bA,
இe த
*< க H

அைம7கSபLடவைகயான:,;eைதய'.எ).
*. 2 ேபாTLக3NA, இவ?ைறS பய<பUEத
;M8ற:.

P.எ:.R. வைக 2: வழ7கமான '.எ).*.
ேக*31, ஒ6 ;ைனr1 ைடS * கன7டT
ெகா[U வMவைம7கSபU8<றன. இதைன
Type B- male என அைழ78<றனT. இைண7
கSபUA சாத னXக31 உHள '.எ).*. 
ேபாTL Type B- female என அைழ7கSப U8ற:.
*Z[டT, ேபா< ம?@A எ7)டTன1 ஹாTL 
Lைரj ேபா<றைவ இதைனS பய<பUE :
8<றன.

தU VWவன P.எ:.R. (Proprietary USB): 
அைனE: சாதனXகVA இேத ேபா<ற ஒேர 
மா!Zயான '.எ).*. ேக*Hகைள'A,
ேபாTLகைள'A ெகா[ UHளன எ<@ நாA 
ஒLU ெமாEதமாக7 ெகாHள ;Mயா:. Yல
s@வனXகH, தXக3< ெசாeத ெதாt1 uL
பE!1 உ6வா7கSபLட '.எ).*. வைக
கைள7 ெகா[UHளன. ைடS * Sள7 ம?@A
கன7டT ஆ8யவ?R< இடE!1 தXகVைடய
வMவைமS*1 உ6வானவ?ைற அைமE:7
ெகா[UHளன. இத?F எUE:7 காLடாக, 
நA அைன வ67FA அR;கமான ஐேபL
ம?@A ஐேபா<கைள7 dறலாA. வழ7கமான
ைடS * ;ைனr1, இைவ 30 *< அ1ல:
ைலLvX கன7டT அைமSைப7 ெகா[ UH
ளன. இவ? RNA ைடS ஏ வழ7கAேபாலேவ
தரSபLUHள: இXF FRS *டEத7க:.

P.எ:.R. வைககJ வளXY

1. P.எ:.R.1.1: ஆக)L, 19881 ெவ3யான:.
எ1லா6A பய<பUE!ய ;த1 '.எ).*.
ப!S இ:தா<. இத?F ;< வeத '.எ).
*.1, uகTேவாT சாதனXக31 இடA ெபறேவ
இ1ைல. இத< அ!கபLச ேவகA 12Mbps.
இSேபா: இ: வழ7கE!1 இ1ைல.

2. P.எ:.R.2: 2000 ஆA ஆ[U, ஏSர1 மாதA
இ: ெவ3யான:. உzச பLச ேவகE!1
இயXFAே பா: 480Mbps ேவகE!1
ேடLடா பZமாறSபUA. இத< அ!க
பLச {< ச7! பZ மா@A !ற< 2.5V, 1.8A
ஆக உHள:. இ: '.எ).*. 1.1. ப!S  
டbA ெசய1பUA.

3. P.எ:.R. 3: நவAபT, 20081 இ: அR
;கமான:. {க அ!க ேவகE!1 இயX
FAேபா:, இத< ேடLடா பZமா?ற ேவகA 
5Gbps ஆக உHள:. '.எ).*. 3 ேபாTL
(கன7ட6A dட) ெபா:வாக ]ல sறE!1 
இ67FA. இ: ;eைதய ப!Sபான '.எ).
*. 2 உட< இைணe:A ெசய1பUA.

4. P.எ:.R. 3.1: 2013 ஆA ஆ[M1,
ஜூைல 161 ெவ3யான:. இ: '.எ)*.3
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ப!S*< ேவகEைத7 காLMNA
இ6 மடXF ேவகE!1 (10Gbps) இயXF8
ற:. இதைன இSேபா: SuperSpeed USB 10
Gbps எனiA அைழ78<றனT. USB 3.1 ஐS
பய<பUE:A சாதனXகH /ைர/1 வ6A
என எ!TபாT7FA sைலr1, '.எ).*. Type
C வைகrேலேய இv சாதனXகH வ6A என
க6E: ெதZ/SபவTகVA உ[U.

5. P.எ:.R. ைட1 Y: இத< ேபாTL ம?@A
கன7டT, ைம7ேரா * '.எ).*.r1
உHள: ேபாலேவ உHளன. Type- C ேபாTL
அளi 8.4 {� x 2.6 {� எ<ற அள/1
உHள:. இதனா1,  {கz YRய அள/லான
சாதனXகVடbA இ: இயXக7 dMய
தாக உHள:. இத< இ<ெனா6 அAசA,
இதைன எSபM ேவ[UமானாNA, சாதனE
:ட< இைண7கலாA. த?ேபாைதய '.எ).
*. Sள78ைன இைண7ைகr1, நA{1
ெப6AபாேலாT, அதைன மா?R ைவE: 
இைண7க ;ய?Y ெசh:, *< தைல 
மா?R, சZயாக ேபாTLM1 இைணSேபாA.
 !ய '.எ).*. 4 வைகr1, எSபM ேவ[
UமானாNA இைண7கலாA. இ:தா<
சZயான இைண7FA ப7கA எ<@ ஒ<@
இ1ைல. ைலLvX கன7டT என அைழ7

கSபUA ஆS*H s@வன இைணS கH
ேபால, இeத  !ய வைக வMவைம7கSப
U8ற:. அUEத ஆ[M1 வர இ67FA
Type-C USB, '.எ).*. 3.1 ஐ சSேபாTL
ெசh!UA. இதbைடய இயXFA ேவகA
10Gbps ஆக இ67FA. இத< அ!க பLச
{< ச7! பZ மா@A !ற< 20V(100W) and 5A
ஆக உHளதா1, த?ே பா: ேடSளL ம?@A
)மாTL ேபா<கைள, '.எ).*. ேக*HகH
ெகா[U பவT சாT� ெசhவ: ேபால, 
'.எ).*. ைடS 4 வைக கன7டT �லA,
எ!TகாலE!1 ேலSடாSக ைள'A சாT�
ெசh!ட ;M'A. இைணS  க31 பய<ப
UE:A வயZ< அளiA Fைற'A.
ைடS Y '.எ).*. ம?@A '.எ).*.

ைடS 3.1, இவ?R?F ;< இயX 8ய '.எ).
*.வைக 3 ம?@A வைக 2 உட< இைணe:
ெசயலா?@A. ஆனா1, ைடS Y '.எ).
*.'ட<, ைடS ஏ ேபாTL ம?@A Sள7
இைண7கSபட/1ைல. எனேவ, '.எ).*.
வைக 4, பர வலாக உலெகXFA பய<பாL
M?F வ6A ;<னா1, '.எ).*. 4, ;eைதய
வைக '.எ).*. வைக'ட< ெசய1பட,
இைடேய ஒ6 அடாSடT ேதைவயாh 
இ67FA.

VரNதரமாக ெம\ பாM: !"டா!% ேபா%ட(
கைள, கா.ைக/% ெம2 பா( மைற,க4ப56.
அ4ேபாைத,: இ<த ெம2 ேதைவ எ?% Alt
@ைய அBCத Dைட,:6. EF G.56 மைறH6.
இதI:4 பJலாக எ4ேபாL6 ெம2 Dைட,:6ப
MH6 இதைன அைம,கலா6. ேபா%ட( ஒFைறC
ேத(<ெத5CL4 EF Organize பPடைன அBC
தQ6. இJ% Folder and search options’ எFப
தைனC ேத(<ெத5,கQ6. EF !R ேட4EI:S
ெச%லQ6. அU: ‘Always show menus’ எFV
இW,:6 இடCJ% உYள பா,Z% M, அைடயா
ளCைத ஏIப5CதQ6. EF ஓேக D], ெச^L
ெவ]ேயறQ6.

ெதQR0 ெகா5STக5
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<ற ஜனவZ 13 ;த1, ைம7ேராசாSL
s@வனAஇ:வைரெப6ைமயாக7ெகா[
M6eத, /[ேடா) 7 ஆSபேரLMX

Y)டE!?கான ;த<ைம உத/கைள s@E!7
ெகா[ட:. அதாவ:, இய7க ;ைற ைமr1,
இv  !ய வச!கH தரSபட மாLடா:. 
இ6Sபைத'A, !6E! அைம7கா:. இEத
ைகய சSேபாTL s@EதSபU8ற:. அ<@
;த1 /[ேடா) 7 வாM7ைகயாளTகH,
தாXகH ஆSபேரLMX Y)டE!1 காணS-
பUA FைறகH �TSபத?கான உத/ தரSபட
மாLடா:.

இEதைகய வச!கV7FE :ைணயாh இயX
Fவைத, ைம7ேராசாSL "Mainstream support"
என அைழ78ற:. இeத
சSேபாTL தரSபUA கால 
கLடE!1, ைம7ேராசாSL,
பா:காS ம?@A பா:-
காS அ1லாத *ற பq
கV7கான உத/ையE
ெதாடTe: வழXFA.
அேத ேபால ெதாைலேபY
வtயாகiA, வாM7ைக
யாளTகH உத/ையS
ெபறலாA. இeத காலA
;Meத *<னT, இைவ
வழXகSபட மாLடா:.

இதனா1, /[ேடா) 7 ஆSப
ேரLMX Y)டA, இv தர/ற7கA
ெசh!ட7 8ைட7கா: என எ[ண 
ேவ[டாA. ைம7ேராசாSL s@வனE:ட<,

ஆSபேரLMX Y)டE!?கான ஒSபeதA
ேம?ெகா[டவTக3டA கASkLடT வாX F
பவTகH, ஆSபேரLMX Y)டE!< ப1ேவ@
வைகக31 தXக V7FS *MEதைதE தர /
ற7கA ெசh: ெகாHளலாA. எUE:7 காLடாக, 
/[ேடா)8.1 ரபஷன1எMஷ<வாX8யவT
கH, அதைனS *M7காம1, /[ேடா) 77F 
மாற /6A*னா1, மாR7 ெகாHளலாA.

ஆனா1, இeத Y)டA பா:காSபாக இயX
Fவத?கான ெச7kZLM அSேடL ைப1கH
ெதாடTe: வழXகSபUA. இ: வ6A 2020 
ஆA ஆ[U, ஜனவZ 14 வைர வழXகSபUA.
எனேவ, /[ேடா) 7 ெதாடTe: பய<பUEத
;Mெவ UE!6SபவTகH, பா:காS FRE:
அ�ச ேவ[Mய!1ைல.

/[ேடா) 7, ெச<ற 2009 ஆA 
ஆ[M1, அR;கSபUEதSபLட:. ஆS

பேரLMX Y)டA *Z/1, ெப6A
பX8ைன7 ெகா[ட Y)டமாக

ெதாடTe: இயX8ய:. ெவ3
யான ஆ@ மாதXக31, 10

ேகாM உZமXகH /?ப
ைனைய ேம?ெகா[ட
ஆSபேரLMX Y)ட
மாக இ: /ளX8ய:.
இ<@ வைர, {க அ!க
ேவகE!1 /?பைனயான
ஆSபேரLMX Y)டமாக
இ: ;த1 இடEைத7
ெகா[UHள:.

இத?F ;eைதய 

%&ேடா" 7 *"ட+,-
/0 வச,க5 68+த:

: இeத
UA கால
ேராசாSL,

@A பா:
*ற பq
த/ையE

வழXFA.
ைலேபY

வாM7ைக
த/ையS

காலA
இைவ

டா:.
[ேடா) 7 ஆSப

இv தர/ற7கA
7கா: என எ[ண
7ேராசாSL s@வனE:ட<,

அ� M !
/[ேடா) 7, ெச<ற

ஆ[M1, அR;கSபUEத
பேரLMX Y)டA *

பX8ைன7 ெகா[
ெதாடTe: இயX

யான ஆ@
ேகாM உ
ைனைய
ஆSபேரL
மாக இ:
இ<@ வ
ேவகE!1
ஆSபேரL
இ: ;த
ெகா[UH

இத?F

ெச
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Y)டXகV7FA, இேத ேபால த< bைடய
;த<ைம உத/கைள ஒ6 நா3NA, *ற
பா:காS ேமAபUE:A ைப1கைள இ<
ெனா6 நா3NA ைம7ேராசாSL s@E!ய:.
/[ேடா) எ7)* Y)டE!?F இ@ !யாக
சTK) ேப7 3 வழXகSபLட:. அத?கான
;த<ைம உத/கH, 2009 ஆA ஆ[U, 
ஏSர1 14 அ<@ s@EதSபLட:. ம?ற உத
/கH, 2014, ஏSர1 81 s@EதSபLட:.  
/[ேடா) /)டா /?F இ@!யாக சTK)
ேப7 2 வழXகSபLட:. ;த<ைம உத
/கH 2012ஆA ஆ[U, ஏSர1 10 அ<@
s@EதSபLடன. ;�ைமயான அைனE: 
உத/கVA, வ6A 2017, ஏSர1 11 அ<@
s@EதSபUA. /[ேடா) 77கான ஒ6
சTK) ேப7 வழXகSபLட:. அத< *<னT,
2015, ஜனவZ 131, ;த<ைம உத/கH s@E
தSபLடன. அைனE: உத /கVA, 2020, ஜன
வZ 14 அ<@ s@EதSபUA. /[ேடா)
87கான ேமAபUEதSபLட ைப1 /[ேடா) 
8.1 ஆக வழXகSபLட:. இத?கான ;த<ைம
உத/கH, வ6A 2018 ஆA ஆ[U, ஜனவZ
91 s@EதSபUA. *ற உத/கH, வ6A 2023
ஆA ஆ[U, ஜனவZ 101 s@EதSபUA.

/[ேடா) 7 ெவ3யா8 �<@ ஆ[
UகH கtE: /[ேடா) 8 அR;கமான:.
அத<  !ய வைக kசT இ< டTேப) YறS 7
காகேவ, அைனவராNA /6AபSபUA எ<@
எ!TபாT7கSபLட:. ஆனா1, அ:ேவ, வாM7-
ைகயாளTகH அதைன ஒ:7க7 காரணமாக
அைமeத:. அவTக31 ெப6AபாலானவTகH,
/[ேடா) 7 Y)டE:டேனேய இயXக
;Miz ெசhதனT. /)டா/ைன7 காL MNA,
sைலயாகiA பா:காSபாகiA இயXFA Y)
டமாக /[ேடா) 7 Y)டEைத ம!EதனT.

இeத ஆ[M< *?பF!r1, /[ேடா)
10 வ6ைகr1, /[ேடா) 7 வாM7ைகயா
ளTக31 பலT, இத?F மாR7 ெகாHவாTகH 
எ<@ எ!TபாT7கலாA. Net Applications 
எ<bA அைமS ேம?ெகா[ட கண7ெக-
U78<பM, உலக அள/1, /[ேடா) 7
இ<bA 50%7FA ேமலா னவTகளா1 பய<ப
UEதS பLU7 ெகா[M678ற:.

1ர) 3ல5 வ( நட-/5

UV5 ேமA
]^J ேம1, அ`ைம7b த. வf

கா8>தgb, ^ரb வf வfகா8>தைல,
இNOயாjb உJள 20 நகரqகsL^
v8wxyJளy. ஒzெவா{ ெத{வfயா
க|} ெசbல நமL^, இNOய ஆq�ல உX
ச#1Rb வf கா8டb தர1ப>}. இதைன
அ`ைம7bெச.ைனjமானVைல யxOb
ேசாதைன ெச�தேபாy, �8w�^ அ{ேக 
உJள மா#ய}ம. ேகாjb வைர ெத� வாக 
வf கா8wயy. “இq^ ெத#P} மா#ய}ம.
ேகாjb ெசbலாமb, உட. இடy பLக}
O{}Rனாb, உqகJ �8ைட அைட யலா}” 
எ.W ெத�வான ஆq�லxOb உXச#x
தy. த��நா8wb ெச.ைன ம�W} ேகாய
�x�M நகரqக�b இNத வசO ெமாைபb 
ேபா.க�b தர1ப>�றy.

]^J ேம1: தளxO. �ல} இNத
வசOையx தNy, ]^J அத. வாwLைக
யாளMகsL^, ஒ{ ைகயடLக ந`பனாக 
இயq^�றy. இNOயாjb ��W1 பயண}
ேம�ெகா`டாb, இNத நக ரqக�b இy 
VXசய} உதjயாக இ{L^}.

இNத வf கா8டb இNO ெமாf7�}
தர1ப>வதாக, ]^J த. வைலமைன7b
அ�jxyJளy. ெச.ற ஜூைல7b தா., 
]^J ேம1: இNO ெமாfLகான ச1ேபாM8
த{வதாக அ�
jxy, நவ}ப#b
இ{Ny, இயL
க x O � ^ L
ெகா`> வN-
தy.

]^J ே : இNO ெ fffffffLfffffLfLLLLLLLLfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff க ன ச ே
த{வதாக அ�
jxy, நவ}ப#b
இ{Ny, இயL
க x O � ^ L
ெகா`> வN
தy.
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உல8ேலேய ;த< ;தலாக, எ<.எS.Y.
ெதாt1 uLபE:ட< dMய எ).M. காTL

ஒ<ைற, ேதா�பா s@வனA ெவ3rLUH
ள:. எ<.எS.Y. (NFC - Near Field Communication)
ெதாt1 uLபE!< �லA, இர[U M�Lட1
சாதனXகH, ஒ<@7ெகா<@ இைணS *<R,
அ6காைமr1 இ67FA sைலrேலேய,
தகவ1கைளS பZமாR7 ெகாHள ;M'A.
ெமாைப1 ேபா<க31 பரவலாகE தரS
பUA இeத ெதாt1 uLபE!< �லA, நாA
ெமாைப1 ேவலL எனSபUA வச!r1 பணA
ெசNE!, ெமாைப1 ேபாைன, கைடக31
உHள இதbட< இைணe: ெசய லா?@A சாத
னE!< ;< ச?@ அைசEதாேல ேபா:A; 
நாA அைமE!Lட பணEெதாைக அeத
சாதனE!?F மா?றSபLU, அத<
�லA கைட7காரZ< வX87
கண781 ேச6A.

எ).M. காTLகH
நாA தகவ1கைளz
ேசTE: ைவ7கS
ப ய< ப
UE:A

 !ய YRய அள/லான M�Lட1 YSகளாFA.
இ!1 ேச{7கSபUA தக வ1கைள, ெமாைப1
ேபா< அ1ல: கASkLடZ1 இைணE:S 
பாT7க ேவ[UA.

ேதா�பா, த?ேபா: இeத எ).M. காTL
க31 எ<.எS.Y. எனSபUA அ[ைம7 கள
தகவ1 ெதாடT ெதாt1 uLபE!ைனE த6
8ற:. இத< �லA, இத?கான அS3ேகஷ<
இ<)டா1 ெசhயSபLட ெமாைப1 ேபா<
;<, இeத எ).M. காTைட7 காLMனா1,
காTM1 எjவளi இடA உHள: எ<ற தகவ

ைல'A, காTM1 உHள ேபாLேடா7
க3< YRய அள/லான படX

கைள'A காணலாA.
இதைன ேதா�பா

Secure Digital
H i g h

Capac i t y
( S D H C )
எ ன
அ ை ழ 7
8 ற : .

இ: 8, 16
ம?@A 32

�.*. அளiக31
வ68ற:. இைவ

UHS Speed Class 1 (4K2K
/Mேயா ப!'A !ற< ெகா[

ட:.) ேடLடா ேசj ெசhவ!1
இ: SD Speed Class 10 ேவகEைத7

ெகா[UHள:. ெநாM7F 10 எA.*.
ேடLடா மா?@A !ற< ெகா[ட:.

இத< /ைல இ<bA அR/7கSப
ட/1ைல. அUEத மாதA அR;கS

பUEதSபட இ678ற:.

எ!.எ".#. ெதா() *+ப-/ட!

எ".;. கா<=
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ப8க:க;) தா<= ெச)ல
�க ]ளமான டாFெம[LM1, ேவகமாக ப7
கXகைளz Qழ?Rz ெச1ல, நம7F மi�1
உHள YRய ச7கரA உதi8ற:. இர[U பL
ட<கV78ைடேய இeத YRய ச7கரA நம7FE
தரSபU8ற:. மiைஸ டாFெம[LM1
ைவE:, இeதz YRய ச7கரE!ைன அ�E!
இ�Eதா1, ப7கXகH ேவகமாக, நாA நகTE:
வத?F ஏ?ப, oழாகேவா, ேமலாகேவா நகTe:
ெச1NA. ஆனா1, இSேபா: வ6A Yல மi)
சாதனXக31, இeத K1 இ6Sப!1ைல.
இ6S*bA இeத வச!ையS ெப@வத?F Yல
ெசLMX) அைமS கH உHளன. அவ?ைறS
பாT7கலாA.
1. Tools ெமb/�6e: Customize எ<ற

ஆSஷைனE ேதTeெதU7கiA. ேவTL
Customize டயலா7 பா7ைஸ7 காLUA.

2. இ!1 Commands எ<ற ேடS*1 837 ெசh
!டiA. ேவTL கLடைளகH Yல வZைச
யாகE தரSபUA.

3. இeத பLMய�< இL: ப7கA All Commands
எ<ற ஆSஷைனE ேதTeெதU7கiA. 

4. வல: ப7கA உHள *Z/1 AutoScroll எ<ற
ஆSஷைனE ேதTeெதU7கiA.

5. இeத AutoScroll ஆSஷைன உXகH �1
பாTகH உHள இடE!?F இ�E:z ெச1-
லiA. மi) பLடைன /LU/Lடா1,
AutoScroll எ<bA ெபய6ட< ஒ6 பLட<
�1பாTக31 ேதா<@வைதS பாT7கலாA.

6. ெதாடTe: Close எ<ப!1 837 ெசh: 
Customize டயலா7 பா7ைஸ �டiA.
இeத  !ய கLடைளையS பய<பUEத,

 !ய �1 பாT பLடv1 837 ெசh!டiA.
அjவா@ ெசh!Uைகr1, வல: ப7கA
உHள ெநLU வா781 உHள பாT மா@A. 
 !ய இரLைட அA 7 FR ஒ<@ ேதா<@A.
இeத அA 7FRrைன ேமலாகiA oழா
கiA )Fேரா1 பாZ1 நகTE:வத< �லA,
டாFெம<L எjவளi ேவகமாக நகTEதS
பட ேவ[UA எ<பதைன ;Mi ெசh:
ெசL ெசh!டலாA. இeத ேவகமாக நகTE:A

ெசய1பாLM�6e: /Uபட எ)ேகS oைய
அ�E:XகH. அ1ல: மi) பLடைன அ�E
:XகH.

ப8க எ?க@ ெசாAகளாக
ேவTL ெதாFS*1 உ6வா7கSபLட 
டாFெம[Lக31 ப7க எ[கைள எ3 தாக 
இU8ேறாA. ெமb பாZ1 ெச<@ இ<ெஸTL
837 ெசh: Page Numbers ேதTeெதUEதா1
8ைட7FA ெமb/1 நA /6SபSபLட
இடE!1 ப7க எ[கH ேதா< @AபM ெசh:
/டலாA. இeத ப7க எ[கH இல7கXகளாகE
தா< இ67FA. இவ?ைற எ[கV7கான
ெசா?களாக ைவE:7 ெகாHளz Yல67F
ஆவலாக இ67FA. அeத ஆைசையS �TE!
ெசh!ட o�7க[ட பM ெசய1ப டiA.
1. வழ7கAேபால ப7க எ[கைள இைண7-

கiA.
2. அத< *< ப7க எ[ �7FZய �1ைடE

ேதTeெதU7க ேவ[UA. இத?F ப7க 
எ[ அ6ேக கTசைர7 ெகா[U ெச<@
இ6;ைற 837 ெசh !டiA. ப7க
எ[ ேப� ெஹடT அ1ல:  LடZ1 
தா< இ67FA. இSே பா: அeத இடA
;�வ:A ேதTeெதU7கSபLU  H 3கH
ெகா[ட ேகாUகளா1 கLடA கLடSபLU 
காLடSபUA. இ!1 எ[ இ67FA. 

3. இv இeத எ[ �7கான �1ைடE ேதTe
ெதU7க ேவ[UA. அ: எXேக இ67 8ற:
எ<@ ேகL8�Tகளா? இeத எ[ அ6ேக
கTசைர7ெகா[Uெச<@�SL+எS9அ�E-
தiA. எ[�7கான �1U 8ைட7FA.
�1U ேதTeெதU7கSபLU 8ேர கலZ1 
காLடSபUA. �1M1 PAGE எ<@ ெதZ'A.
இ: தா< அதbைடய FR�U.

4. இv இeத FR �LM?FS ப!லாக \* CardText 
என ைடS ெசh!டiA.

5. *< �[UA எS9 o அ�E!னா1 எ[
இல7கமாக இ6Sப: மா?றA ெப?@ 
எ�E!1 8ைட7FA. எUE:7 காLடாக 
;த1 ப7கE!1 1 – எ<பத?FS ப! லாக
One என இ67FA.
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எ?கைள எD-தா) எDத

ேவTL  ேரா8ரா{1 டாFெம[Lகைள
அைம7FA ேபா:, எ[கைள ெட7)L
Uட< பய<பUEத ேவ[Mய: இ6eதா1,
ஒ?ைற இல7கமாக இ6S*<, இல7கE!ைன
எ�E!1 எ�:வேத Yறeத:. “He ate 7
biscuits” எ<@ எ�:வைத7 காLMNA “He ate
seven biscuits,” என எ�:வேத Yறeத:. ]XகH
/6A*னா1, ேவTL ேம?ெகாHVA இல7-
கண ேசாத ைனைய'A (Grammar) இத?ேக?
றபM மா?R அைம7கலாA. இதைன ேம?
ெகாHள o�7FREதபM அைம7கiA.
1. ஆ�) பLட< 837

ெசh:,அUE: Word
Options எ<ப!1
837 ெசh!டiA.
இSேபா: ேவTL 
Word Options டயலா7
பா7ைஸ7 காLUA.

2. இeத டயலா7
பா7�< இட: ப7
கE!1 உHள Proofing
எ<ற ஆSஷv1
837 ெசh!டiA.
அUE: Settings பLடv1 837 ெசh

!டiA. ேவTL Grammar Settings டயலா7
பா7ைஸ7 காLUA. இXF ஆSஷ< பLM
ய�1 oழாகz ெச1லiA. இ!1 Numbers
ஆSஷ< வைர ெச1லiA. இ!1 M7 அைட-
யாளA ஒ<ைற ஏ?பUEதiA.

*<னT 8ராமT ம?@A ேவTL ஆSஷ<)
டயலா7 பா7)கைள �M ெவ3ேயறiA.

க?+ேரா) க+டைளக@
Ctrl+a: டாFெம[L ;�வைத'A ேதTeெத

U7க.
Ctrl+b: அ�Eதமான (Font Bold) வM/1 எ�E

தைம7க.
Ctrl+c: ேதTeெதUEதைத, ேகாS *ைன நகெல

U7க (copy ).
Ctrl+d: ஓT எ�E!< (Font) வMைவ மா?R

அைம7க.
Ctrl+e: நUேவ ெட7)L அைம7க.
Ctrl+f: FRS*Lட ெசா1 அ1ல: ெட7)L

அைமe:Hள இடEைத7 க[டRe:,
அத< இடE!1 ேவ@ ஒ6 ெசா1 அைம7க. 
�[UA ேதடைலE ெதாடர.

Ctrl+g: ஓZடA ெச1ல.
Ctrl+h: (ஒ<R< இடE!1) ம?ெறா<ைற

அைமE!ட (Replace)
Ctrl+i: எ�E: / ெசா1ைல சாhவாக அைம7க .
Ctrl+j: பE! ஒ<ைற இ6ப7க;A ¢ராக, ேநராக  

அைம7க.
Ctrl+k: ைஹSபT �X7 ஒ<ைற ஏ?பUEத.
Ctrl+l: பE! ஒ<ைற இட: ப7கA ¢ராக ேநராக

அைம7க.
Ctrl+m: பE!rைன இட: றமாக YRய இடA

/ட.
Ctrl+n:  !ய டாFெம[L உ6வா7க.
Ctrl+o: டாFெம[L ஒ<ைறE !ற7க.
Ctrl+p: டாFெம[L ஒ<ைற அzசM7க
Ctrl+q: பE! அைமSைப ]7க.
Ctrl+r: பE!rைன வல:  றA ¢ராக, ேநராக

அைம7க.
Ctrl+s: தானாக, டாFெம[L ப!யSபட.

Ctrl+t:பE!r1 இைடS-
பLட இடE!1 இைட-
ெவ3 அைம7க.
Ctrl+u: ெட7)LM1
அM7ேகாMட.
Ctrl+v: ேதTeெதUEதைத
ஒLMட.
Ctrl+w: டாF
ெம[Lைட �Mட.
Ctrl+x: ேதTeெதUEதைத
அt7க, ]78ட.
Ctrl+y: இ@!யாக

ேம?ெகா[ட ெசய1பாLMைன �[UA
ேம?ெகாHள.

Ctrl+z: இ@!யாக ேம?ெகா[ட ெசய1பாL
M?F மாறாக ேம?ெகாHள.

FG?+ FG<H<) எI+
ேவTL டாFெம[L ஒ<@ அzY1 எSபM7
காLY அ37FA எ<@ காண, *Z[L *Z/k
எ<ற வச!ைய ேவTL த68ற:. இ!1 அeத
டாFெம[LM1 உHள அைனE: பாTமLMX 
ேவைலகைள'A ஒேர ேநரE!1 காணலாA.
ெநLU வZைசகH, பாரா7கH, ெஹடT ம?@A 
 LடT ம?@A படXகH என அைனEைத'A
காணலாA. இSபM பாT7FA ேபா: அ!1
!6EதXகH ேம?ெ காHள நாA /6AபலாA.
இேத ேதா?றE!1, !6EதXக ைள'A ேம?
ெகாHள வச! உHள:.  ஆனா1 எSபM ேம?
ெகாHவ: எ<ப:தா< பல67FS  Zயாத
 !ராh உHள:. அைத இXF பாT7கலாA.

ேவTL 2007 ெதாFS*1, *Z[L *Z/k
�1பாZ1 8ைட7FA *Z/k F£S*1,
Magnifier �ைல, M7 அைட யாளEைத எUE
:/LU ]7கiA. இjவா@ ெசhதiட<,
ஏ?கனேவ *Z/k ேதா?றE!1 காணSபUA 
கTசT வழ7கமான ஐ–�A ேபால7 காLY 
அ37FA. டாFெம[L நாTம1 /k/1
8ைட7FA. உட< டாFெம[Lைட எML 
ெசh!டலாA.



26-1-201510

எNெஸ-
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ேட+டா<! Jேழ ேகாL
எ7ெஸ1 ஒT7  781 ேடLடாைவE ேதTi
ெசh:, *<னT அM7ேகாU7கான U ஐகா< �:
அ�E!னா1, அ1ல: க[Lேரா1 + U அ�E
!னா1, ேடLடா/< oழாக ஒ6 ேகாU அைம7
கSபUA. இ: அM7ேகாU அைமEதலாFA. ஒ6
அM7ேகாU7FS ப!லாக, இர[U ேகாUகH
அைம7க ேவ[UA எ<றா1, �SL oைய
அ�E!7 ெகா[U Underline �ைல அ�EதiA.
இ6 ேகாUகH அைம7கSபUA. இேத ேபால
பலவைக7 ேகாUகH அைம7க, Format=>Cells
கLடைளைய ெகாUE:, *< Font ேடைப
அ�E!S பா6XகH. பல/த அM7ேகாUகைள
Underline பF!r1 காணலாA.

ெட8M+ Iைச!
தாXகH அைமE!UA ஒT¥L {க அழ காக
இ6Sபைத யாT தா< /6Aப மாLடாTகH?
ெச1கH, அ!1 உHள ேடLடா7கH, ேமேல
உHள பாT;லா7கH, சாTLகH என அைனE:A
அழகான ேதா?றE!1 இ6eதா1, அதைனE
தயாZEத நAைம ம?றவTகH பாராLடா/L
டாNA, நA மன!?F sைறவாக இ67FA
அ1லவா! இ: சாTeத ஒ6 அAசEைத இXF
பாTSேபாA.

எ7ெஸ1 ஒT7 §L ேல அiL ம?@A
Mைச< ெசhவ!1 அைனவ6A ெபா:வான
*ரzைன ஒ<ைறz சe!SபாTகH. ெச1க31
உHள ேடLடா ெட7)L உHள அள/?F 
அ!கமான இடEைத எUE!67கா:. இதனா1
ேடLடா உHள ெச1க31 அ! கமான கா�
இடA இ67FA. இ: ஒT7 §L Mைசv1
/6Aபாத ேதா?றE!ைனEத6A.

இeத *ரzைனையE �T7க எ7ெஸ1 
இர[U வtகைளE த68ற:. ெட7)Lைட
ெநLடாக அைம7கலாA; அ1ல: Qழ?R
ஒ6 ேகாணE!1 ைவ7கலாA. எeத ெச1
க31 உHள ெட7)Lைட மா?R அைமE !ட
ேவ[Uேமா அeத ெச1கைளE ேதTeெத
U7கiA. *< இ!1 மi) ைரL 837 
ெசhதா1 ெமb ஒ<@ 8ைட7FA. இ!1 
Format Cells எ<ப!1 837 ெசh!டiA.

இ!1 உHள பல ேடSக31 அைல<ெம[L
எ<பதைனE ேதTeெதUEதா1 ெநLடாக,
பU7ைக வசமாக, FRS*Lட ேகாணE!1 
சாhவாக ெட7)Lைட அைமE!ட வtகH 
தரSபLM67FA. உXகH Mைச< க?ப
ைன7ேக?ப ெட7)Lைட அைமE!ட கL
டைள ேதTeெத UE: ஓேக 837 ெசh:
ெவ3ேயறiA. இSே பா: கா� இடA இ1
லாம1 ெட7)L அைம7கSபLU அழ கான
ேதா?றE!1 இ67FA.

ெட8M+L81
அOக இட5 ேவ?Lமா?

vXகH எA.எ). ேவTL ெதாFS *ைனS பய<
பUE:ைகr1 உXகH ெட7)LU7F sைறய
இடA ேவ[UA என எ[�பவரா? எத?F
இeத ேதைவr1லாத ெமb ம?@A பாTகH
இ678<றன எ<@ எZzச1 பU பவரா? ேவTL
ெசL அS*1 ஒ6 Yல M7 அைடயாளXகைள
ஏ?பUE:வத< �ல;A ]7Fவத< �ல;A
இதைன ேம?ெகாHளலாA. அேத ேபால
�[UA ேவ[UA எ<றாNA அவ?ைற 
�LU7 ெகாHளலாA. இத?F ;த�1 Tools
ெமb ெச1லiA. *< அ!1 Options எ<bA
*ZைவE ேதTeெதUE: வ6A ேடS /[-
ேடா/1 View ேடைப7 837 ெசh !டiA.
இ!1 Horizontal Scroll Bar, Status Bar, Vertical Scroll
Bar எ<ற �<@ பாTகVA அவ?R< எ!ேர
ெச7 பா7)கVA இ67FA. இ!1 எ: உXக
V7FE ேதைவ இ1ைல என எ[�8�Tகேளா
அ!1 M7 அைடயா ளEைத எUE:/UXகH.
*< ேவTL ெதாFS*1 ெட7)L தயாZ7
ைகr1 அ1ல: எML ெசhைகr1 உXகH 
மாvLடZ1 ]XகH M7 அைடயாளA எUE :
/Lட பாTகH இ67கா:. இதனா1 ெட7)L
அM7கz ச?@ dU தலாக இடA 8ைட7FA.
]78ய இeத பாTகH �[UA ேவ[UA 
எ<றா1 �[UA இேத வtr1 ெச<@
/k ேடS அ�E!E ேதைவ யான பாT கV7F 
;<னா1 உHள பா7) க31 M7 அைட யாளA
ஏ?பUE!னா1 ேபா:A. 
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– பாரO –
ெமாைப1 ெதாt1 uLபA FREத ேபzQ

எ�Aேபாெத1லாA, இe!யா ெமாைப1
பய<பாLU எ[q7ைகr1, ப<னாLட
ள/1 இர[டாவ: இடE !?F வe: ெகா[-
M678ற: எனS ெப6ைம'ட< d@8ேறாA.
இைணய வTEதகA ம?@A *ற M�Lட1
ேசைவகH அைனE :ேம, ெமாைப1 பயனாளT
கைள ைமயமாக ைவEேத தXக3< ெசய1 !L-
டXகைள வFE: வ6 8<றன. ெமாைப1 வt
இைணய இைணS*1 ெசயலா?@வ: இ<@,
இe!ய பயனாளTக3டA ெப68 வ6A பழ7க
மாக உHள:.

ஆனா1, இe!யா/1, ெமாைப1
வt இைணய இைணS எeத
அள/1 இ678ற: எ<றா1,
{க {க ேமாசமான sைலr1
உHள: எ<பதைன ஒE:7
ெகாHள ேவ[UA.
வளTe:/Lட ம?ற
நாUகVட< ஒS
*Uைகr1, இe !
யா/1 இ<bA வளTzY 
அைடய/1ைல எ<
@தா< dற ேவ[UA.  
எUE:7 காLடாக, YX
கS�Z1, ெமாைப1 வt இைணய
இைணS , இe!யா/1 தரSபUவைத7 காL
MNA 16 மடXF அ!க ேவகE!1 உHள:.

இe!யா/1, தரSபUA ெமாைப1 இைணய
இைணS ேவகA சராசZயாக 1.1 Mbit/s எ<ற
அள/1தா< உHள:. ஆனா1, YXகS �Z1
16.7 Mbit/s ஆக இ678ற:. அெமZ7கா/1
இ: 6.7 Mbit/s, *ZLடv1 5.6 Mbit/s ம?@A
ெஜTமvr1 5.9 Mbit/s. உல8ேலேய {க அ!க
ேவகE!1 ெமாைப1 இைணய இைணS 
8ைட7FA நாUகH *<வ6மா@:

ெட<மாT7 21.6 Mbit/s, YXகS�T 16.7 Mbit/s,
ம?@A )/LசTலாe: 16.5 Mbit/s.

ேமேல ெசா1லSபLட தகவ1கைள, இ<
டTெநL ெசாைசLM என அைழ7கSபUA, உலக

அள/லான அைமS , *<லாe: நாM1
உHளஆ1ேடாப1கைல7கழகE:ட<
இைணe: ேம?ெகா[ட ஆhi
ெதZ/78ற:. இைவ இர[UA,
இeத ஆh/?ெகன Netradar mobile

network maps எ<bA அைமS*ைன
உ6வா78, அத< �லA /Zவான

ஆh/ைன வளTeத நாUக31
ேம?ெகா[ட:. Netradar

எ<bA ெமாைப1
அS3ேகஷ< ஒ<ைற
உ6வா78, அவ?ைற

இe!யா/1 ெமாைப1
பய<பUE:A பலZ<

ெமாைப1 ேபா<க31
ப!E:, தகவ1கைளS ெப?@

1111111

ெமாைப) மAS5
ெமாைப- இKட<ெந=
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ஆhi ெசhயSபLட:. இeத அS3ேகஷைன
ஆ1ேடா ப1கைல7 கழகA உ6வா78, உலக
அள/1 பய<பUE! வ68ற:.

இeத ஆhவR7ைகr1 ேமNA Yல தக
வ1கH ெதZய வe:Hளன:

இe!யா/1, பல s@வனXகH, ெமாைப1
ேபாb7கான இைணய இைணS*ைன வழX
8னாNA, இைவ த6A இைணய இைணS 
ேவகE!1, {க7 Fைறeத அளேவ ேவ@பாU
காணSபU8ற:. ேடLடா/ைன ெமாைப1
ேபாv1 தர/ற7கA ெசhைகr1, ப1ேவ@
ேசைவ s@வனXக3ட{6e: நாA ெப@A
சராசZ ேவகE!ைனS பாT7கலாA.

ேவாடேபா< ெநLெவாT7 1.5 Mbit/s, *.எ).
எ<.எ1. 1.3 Mbit/s, ஏTெட1 1.2 Mbit/s, ஐMயா
1.1 Mbit/s ம?@A Zைலய<) 1.0 Mbit/s.

ெமாைப1 இைணய ேசைவr1, 5% 7F 
ேம1 பX8ைன7 ெகா[M67FA s@வனX
க31, {கiA Fைறவான ேவகEைதS பய னா
ளTகV7FE த6A s@வனXகளாக, டாLடா
(0.8 Mbit/s) ம?@A ஏTெச1 (0.5 Mbit/s)
ஆ8யைவ உHளன.

ெமாைப1 இைணய இைணS ேவகA, இe
!ய மாsலXக 3ைடேய வழXகSபUவ!NA,
FRS*LUz ெசா1லEத7க ேவ@பாU எ:iA 
இ1ைல. ¨லXகா/1, சராசZ ெமாைப1
இைணய ேவகA 2,1 Mbit/s ஆக உHள: இXF
FRS*டEத7க:.

Yல வாரXகV7F ;<, கTநாடகா மாs
லE!1, ெமாைப1 வt sTவாக நைட;ைற
அமN7Fவeத:.இE!LடE!<பM,கTநாடகா

மாsலE!1 வY7FA எவ6A, தXகH ேசைவ7-
ெகன ெசNEத ேவ[Mய கLடணA, ெசாE: 
வZ ெசNE :த1, ப) ம?@A Lெரr< M7கL 
எUEத1, வ6மான வZ கLUத1, ெமாைப1 
பா)ேபாTL பய<பUE:த1, வாகன ஓL UநT
உZமA ெதாடTபான ேசைவ ெப@த1 ம?@A
அரQ ம?@A தvயாT ேசைவ ைமயXகH த6A
சNைககைளS ெப@த1 ஆ8யவ?ைற, எeத
நா3NA, எeத ேநரE!NA (24x7x365) ெப@A
ெமாைப1 இைணய வச! !LடA, FMயரQ
தைலவரா1 ெதாடXகSபLட:.  ஆனா1, உ[
ைமr1, கTநாடகா மாsலE தைல நகZ1 dட,
இைணய இைணS  {க மeத மாகேவ உHள:.
3� இைணS எ<ப: அZதா கேவ 8ைட7FA
வச!யாக உHள:.

இe!யா/1 90 ேகாM ெமாைப1 ேபா<
கVA, 300 ேகாM இைணய இைணS  கVA
இயXF8<றன. இவ?ைற ேமNA வளSப
UE! ேவகEைத அ! கZE:, இ<bA /Zவாக
ேம?ெகாHவ: எ<ப: ஒ6 ெபZய சவா1 
தா<. ஆனா1, பல தகவ1 ெதாt1 uLப 
s@வனXகH, ;த©U பXFE ெதாைகயாகS
ெபZய அள/1 அ[ைமr1 ெப?@Hளன
எ<ற ெசh!, இeத !LடA நடS 20151, 
ெவ?RையS ெப@A என எ!TபாT7கலாA.

2014) அOக5
தர<ற8க5 ெசYய"ப+டைவ
ெசFற ஆ.M%, இைணயCJbW<L 
அJக6 தர!ற,க6 ெச^ய4பPடைவ 
என இைணயCைத, க.காd,:6 
ைமயUகY ெதe!CLYளன.
1. அவா"P இலவச ஆ.PM ைவர" 

gேராDரா6

2. ஏ.!.i. இலவச ஆ.PM ைவர" 
gேராDரா6

3. kDlன(

4. அPவாF"5 k"ட6 ேக( ெதா:4g

5. ஒ^.M.M. !Mேயா டQ.ேலாட(

6. இலவச H PR4 டQ.ேலாட(

7. டQ.ேலாP இலவச அ4]ேகஷF

8. Pைரவ( s"ட( 2

9. மா%ேவ( ைபP" ஆ.PM மா%ேவ(

10.ஹாP"பாP w%P
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பாT! ஏTெட1 s@ வனT Qv1 {Lட1 
அவTக3< மக< க/< {Lட1 sTவ-

87FA ைஹ7 ெமச�சT s@ வனA, இைணய 
வtr1 ெதாைல ேபY இைணS *ைனE தர 
;ய? Y கைள எUE: வ6 8 ற:.  அ[ைமr1, 
ஏTெட1 s@ வனA, ஏTெட1 இைணS *ைன7 
ெகா[ட வTக V7F, அ!க கLட ணE!1 
இைணய வt ெதாைல ேபY ெதாடT *ைனE தர 
!LடE !ைன அR /Eத:. ெபா: ம7க 3 ட {-
6e: எ!TS  8ைடEததா1, உடேன அதைன7 
ைக/Lட:. இe s ைலr1, க/< {Lட1 
s@ வனA, இல வச Fர1 அைழS  ெதாடT-
*ைன வழX8 வ6A 'Zip Phone' எ<bA s@-
வ னEைத வாX 8 ய:.  இத< �லA, இைண-
ய வt ெதாைல ேபY அைழS *ைன வழXFA 
வச !ையE தர இ67 8 ற:. )ைகS, ைவபT 
ம?@A ைல< ேபா<ற s@ வ னXகH த?ே பா: 
இeத வச !ையE தe: வ6 8<றன. இ: ேபால 
இைணய வt ெதாைல ேபY இைணS   கைள 
கLடணA ெப?ேறா, இல வ ச மா கேவா வழX-
8னா1, அதைன ேநர M யாக 
இைணய இைணS  இ1-
லாம1, வழXFA s@ வ னX-
க V7FS பா!S  ஏ?பUA. 
எனேவ, இைணய வt 
அைழS  வச! த6 வைத 
;ைறSப UEத ேவ[UA 
எ<ற எ[ணA ெதாைல 
ெதாடT  s@ வ னXக 3டA 

ஏ?பLU வ6 8 ற:.
அதனா1 தா<, ஏTெட1 கLட ணE!< 

அMSப ைடr1 அைழS  வச ! கைள வழXக 
;<வeத ேபா:, ம?ற ெதாைல ேபY s@ வ-
னXகH எ!TS  ெதZ /Eதன. உடேன ஏTெட1 
த< !LடE !ைனE !6AபS ெப?ற:. எeத 
வtr1 இ6eதாNA, இ@! ;Mi வாM7ைக-
யா ளTகH ைகக31 தா< உHள:. 

ைஹ7 ெமச�சT s@ வனA 2012 ஆA ஆ[U 
MசAபZ1 த< ேசைவையE ெதாடX 8 ய:. இ: 
ெமாைப1 இைணய dLட ைமSபாக, பாT! 
எ[டT * ைரச) ம?@A ஜSபா< நாLM< 
சாSLேபX7 காTSப ேரச< s@ வ னXக3< dL-
ட ைமSபாக உ6 வா ன:.  ம?ற இ<)ட[L 
ெமச�சT s@ வ னXகைளS ேபால, ைஹ7 s@-
வ ன;A இ!1 ப<னாLட ள/1 YறSபாக 
இயX8 வ6A வாL) அS s@ வ னE :ட< 
இeத *Z/1 ேபாL M r U 8 ற:.

�S ேபா< s@ வனA பய<ப UE:A 
ெதாt1 uLபE!< �லA, இல வச இைணய 

இைணS  வt ெதாைல ேபY 
அைழS   கைள வழXக க/< 
{Lட1 !Lட { U 8றாT. இ: 
ெவ?R ெப@A பLசE!1, 
ம?ற s@ வ னXகVA இேத 
;ைற rைனS *<ப?RE 
தXகH வாM7ைக யா ளTகைளE 
த7க ைவ7FA !LடE!1 இறX-
கலாA.

இKட<ெந= வM 
ெதாைல ேப* இைணA#- ைஹN

ாக 
1-
X-
. 

t 
ைத

A 
ைல

A 

இை
அை
{L
ெவ
ம?
;ை
தX
த7
கல
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ைடசK *"ட+,- சா:சT இஸ= ஒK
சாAசX s@ வனA, ைடச< ஆSப ேரLMX 
Y)டE :ட< dMய ;த1 ெமாைப1 ேபாைன 
Z130H எ<ற ெபயZ1 இe ! யா/1 ெவ3 rL-
UHள:. இத< /ைல £. 5,700. இத< !ைர 
4 அX Fல அள/1 WVGA M) *ேள ெகா[ட-
தாக உHள:. இத< �ய1 ேகாT SராசசT 1.2 
8கா ெஹTL) ேவகE!1 ெசய1ப U 8 ற:. 
ைடஸ< ஆSப ேரLMX Y)டA 2.3 இ!1 
ெசய1ப U 8 ற:. இ!1 3.1 எA.*. !ற bட< 
இயXFA ேகமரா *<   ற மாக இயX F 8 ற:. 
;<   ற மாக /.�.ஏ. ேகமரா ஒ<@ தரSபL-
UHள:. இர[U YAகைள இ!1 இய7கலாA. 
இ!1 3� ெநLெ வாT7 8ைன இய7கலாA.

இ!1 தரSபL UHள Ultra Power Saving Mode 
பய<ப UE!, இத< ேபLட Zr< !றைன7 
கா7கலாA.  இeத ேபாv1 Club Samsung 
அ�க இல வச அb ம! தரSபL UHள:. 
இத< �லA, ஏறEதாழ 27,000 பாட1கைளE 
தர / ற7கA ெசh !ட ;M'A. ேமNA 80 
ைலj M./. ேசன1கைள7 க[ U க 37கலாA. 
இE :ட< இ<bA பல {kY7 இைணய 
தளXகைளS பய<ப UEத �<@ மாதXக V7F 

இல வச அb ம! தரSபL UHள:.  இ!1 தரS-
பL UHள YறS  பLட< ஒ<ைறE ெதாடTe: 
நா<F ;ைற அ�E !னா1, இதைனS பய<ப-
UE : ப வZ< ;7 8ய ெதாடT   க V7F உத/ 
ேவ[M ெசh !கH அbSபSபUA. இeத 
ேபாv1, ைவர) எ!TS   ேரா 8ராA ப!-
யSபLU 8ைட7 8 ற:. இ: {< அ�ச1 
ம?@A எ).எA.எ). க31 இ67FA ைவர)-
க ைள'A க[ட R 8 ற:.

இத b ைடய ராA ெமமZ 768 எA.*. 
)ேடாேர� ெமமZ 4 �.*. இதைன ைம7ேரா 
எ).M. காTL ெகா[U 64 �.*. வைர உயTE-
தலாA.  இத< பZ மாணA 120.4×63.2×9.7 {�. 
எைட 112 8ராA.  ெநLெவாT7 இைணS-
*?F 3�, ைவ *,  V�E 4.1., ஏ �.*.எ). 
ஆ8 யைவ இயX F 8<றன.

ெவHைள, க6S  ம?@A YகS  வ[-
ணXக31 வe :Hள இeத சாAசX ெமாைப1 
ேபாைன, Zைலய<) ம?@A ஏTெச1 s@-
வ னXகH வt யாக வாX 8னா1, ஒjெ வா6 
மாத;A 500 எA.*. 3� ேடLடா, ஆ@ மாதX-
க V7F இல வ ச மாக7 8ைட7FA.
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�� FெவTLM o ேபாTL ெகா[ட,  !ய 
)மாTL ேபானாக, *ளா7 ெபZ 8ளாY7 

ெமாைப1 ேபா<, *ளா7 ெபZ s@ வ னEதா1, 
இe ! யா/1 /?ப ைன7F  அR ; கSப UEதS 
பL UHள:. இத< அ!க பLச /ைல £. 
31,990. இத< ம1LM டz )8ª<  3.5 அX Fல 
அள / லா ன:. இத< *7ெஸ1கH  720 x 720   
எ<ற அள/1 உHளன. இ!1 Fவா1காA 
)ேநS Lேரக< Fவா1காA 
எ)4 SராசசT இயX F 8 ற:. 
இ: 1.5 8கா ெஹTL) 
ேவகE!1 இயX F 8 ற:. 
இத< ராA ெமமZ 2 �.*. 
இத< )ேடாேர� ெமமZ 16 
�.*. இதைன ைம7ேரா எ).
M. காTL ெகா[U 128 �.*. 
வைர உயTEதலாA. இத< 
ஆSப ேரLMX Y)டA *ளா7 
ெபZ ஓ.எ).10.3.1.

35 oகH ெகா[ட, ேப7 
ைலL ஒ3 'ட< dMய 
FவTLM !ைர இத?F அழ-
dL U 8 ற:. இeத )மாTL 
ேபாைன அR ; கSப UEதiA, 
/?பைன ெசh ! டiA, 
*ளா7 ெபZ )நாS«1 வTE-
தக இைணய தளE :ட< ஒS-
பeதA ேம?ெ கா[ UHள:. 

இeத )மாTL ேபாv1, 
எ1.இ.M.Sளா¬ ம?@A 

ஆLேடா ேபாக) !ற< ெகா[ட, 8 எA.*. 
!ற< ெகா[ட ேகமரா *<   ற மாகE தரSபL-
UHள:. இத< ெல<) ச7! எS2.2 ஆக உH-
ள:. 30fps ேவகE!1 /Mேயா ப!i ேம?-
ெகாH 8 ற:. ;<   ற மாக, 2 ெமகா *7ெஸ1 
!ற< ெகா[ட ேகமரா உHள:. 

இ!1 ெநLெவாT7 இைணS *?F 4�, ைவ 
*,  V�E 4.0., )�A ேபாTL, எ<.எS.Y., 

ம?@A �.*.எ). ஆ8ய ெதாt1 
uLபXகH இயX F 8<றன. 

இத< ேபLடZ 2,515 mAh
!ற< ெகா[ட தா கiA, ெவ3ேய 
எU7க ;M யா த தா கiA அைம7-
கSபL UHள:.

இத< �லA, *ளா7 ெபZ 
ேவT1L அS 3 ேகஷ< )ேடாT 
ம?@A அேமஸா< ஆS )ேடாT 
ஆ8 ய வ?ைற எ3 தாக அ�-
கலாA. இதனா1, ஆ[LராhL 
அS 3 ேக ஷ<கைள ேநர M யாகE 
தர / ற7கA ெசh ! டலாA. 

*ளா7 ெபZ ெமாைப1 
ேபா<கH தXக V7ெகன YறS  
வச ! கைள7 ெகா[ட ைவ-
யா கiA அவ? R?FE தvS 
ெப6ைம ெகா[ட ைவ யா கiA 
இ6eதைவ. த?ே பா: இeத 
)மாTL ேபா< �லA, �[UA 
*ளா7 ெபZ அeத ெபயைரS 
ெப@ 8 ற:. 

Hளன. இ!1 Fவா1காA 
 Fவா1காA

யX F 8 ற:. 
 ெஹTL)
யX F 8 ற:. 
 2 �.*. 
ெமமZ 16 
7ேரா எ).
128 �.*. 

ாA. இத< 
டA *ளா7 

[ட, ேப7 
ட< dMய
இத?F அழ-

 )மாTL
Sப UEதiA, 
ெசh ! டiA,

S«1 வTE-
:ட< ஒS

UHள:. 
ேபாv1,
ம?@A 

*,  V�E 4.0., )�
ம?@A �
uLuLuLuLuLuLuLuLuLuLuLuLuLuLuLuLuLuLuLuLuLuLuLuLuLuLuLuLuLuLuLபXகH

இத< 
!ற< ெக
எU7க
கSபL U

இத< 
ேவT1
ம?@A
ஆ8 ய வ
கலாA
அS 3 ே
தர / ற7க

*ளா7
ேபா<கH
வச ! கைள
யா கiA
ெப6ை
இ6eத
)மாT
*ளா7
ெப@ 

#ளாN ெபQ 
[ளா*N 
இR , யா%- 
அ^ _க:
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ெச)கா! [)ெல \யா 
ெமாைப- அ^ _க:
ெச1கா< s@ வனA த< {1ெல vயா 

ஆ7டா 510 எ<ற )மாTL ேபாைன,   
£.8,999 எ<@ /ைல rLU /?ப ைன7F அR-
;கA ெசh :Hள:. இ!1 HD IPS M) * ேள-
'ட< dMய 5 அX Fல அள / லான !ைர உH-
ள:. 1.4 8கா ெஹTL) ேவகE!1 இயXFA 
ஆ7டா ேகாT SராசசT இயX F 8 ற:. �ய1 
எ1.இ.M. Sளா¬ ெகா[ட 8 எA.*. !ற< 
ெகா[ட ேகமரா *<   ற மா கiA, 3.2 எA.*. 
!ற< ெகா[ட ேகமரா ;<   ற மா கiA இயX-
F 8<றன. இத< ராA ெமமZ 1 �.*. இத< 
)ேடாேர� ெமமZ 8 �.*. இதைன எ).
M. காTL ெகா[U அ! கSப UE!7 ெகாH-
ளலாA.  இ!1 3� ெநLெவாT7 இைணS  
இயX F 8 ற:. இத< ஆSப ேரLMX Y)டA 
ஆ[LராhL 4.4. 8LேகL. இ!1 இர[U 
YAகைள இய7கலாA.  எS.எA. ேரMேயா 
ம?@A 3.5 {� ஆMேயா ஜா7 தரSபL UH-
ள:. இத< பZ மாணA 143.5x71x9.1 {�. எைட 
136 8ராA. ெநLெவாT7 இைணS *?F 3�, 
ைவ *,  V�E 4.0 ம?@A �.*.எ). ஆ8ய 
ெதாt1 uLபXகH இயX F 8<றன. இத< 
ேபLடZ 2,000 mAh !ற< ெகா[ட:. 

இeத )மாTL ேபாv1 Hotknot எ<bA 
ேடLடா பZ மா?ற வைக வச! தரSபL UHள:. 
ெச1* ேபாLேடா எU7க, ஒ� வைக கLட-
ைள கைள வழXகலாA. ேபாைன அைசSப!< 

�லA, ேபாைன அ< லா7 ெசh ! டலாA; 
ேகம ரா /ைனE !ற7கலாA; {kY7 ம?@A 
/Mேயா ைப1கைள இய7 F வ:, டய1 
ேபMைன இய78 ெசய1ப UE : வ: ேபா<ற-
வ?ைற ேம?ெ காHளலாA.

இeத ெமாைப1 ேபா< அR ;க /ழா/1, 
இjவ ளi நKன வச ! க Vட< dMய )மாTL 
ேபா< ஒ<ைற, வாM7ைக யா ளTக V7F வழX-
F வ!1 ெச1கா< s@ வனA ெப6ைம ெகாH-
வ தாக, இe s @ வன தைலவT அR /EதாT. 

ஏTெட1 s@ வனA, அ[ைமr1, த< வாM7-
ைக யா ளTகH, இைணய ெதாடT *ைனS 

பய<ப UE!, ெதாைல ேபY அைழS   கைள 
ேம?ெ கா[டா1, அத?கான கLடணA தv-
யாக வ² �7கSபUA என அR /E ! 6eத:. 
த?ே பா:, இEத ைகய அைழS   கைள ேம?-
ெகாHவ த?ெகன தvேய கLடணE !LடXக-
ைள'A அR /E :Hள:. 75 எA.*. அள /?F 
£.75 கLட ண மாFA. இத< ெச1 N ப M யாFA 
கால அளi 28 நாLகH. இeத கLடணE !LடA 
எeத வைக இைணS  (2�, 3� /4�) பய<-
ப UE :Aே பா: எனE ெத3 வாக7 FRS * டS 
ப ட /1ைல.

£.75 கLடணE !LடE!1, ஏறEதாழ 200 
;த1 250 s{ டXகH ேபச இயNA. இதைனS 
பய<ப UE:A ேபா:, ேவ@ எeத7 கLட-

ண;A ெசNEத ேவ[ M ய !1ைல.
த?ே பா ைதய பய<பாU, ஏTெட1 s@ வ னE-

!?F dU த லாக எeத வTEதக லாபEைத'A 
தரா ததா1, இeத  !ய கLடணE !LடE !ைன 
ஏTெட1 அR ; கSப UE : 8 ற:. இ: {க7 
Fைறeத கLடணA எ<@A, வாM7ைக யா ளT-
க3< எ!TபாTS *?ேக?ப இ:  எ3 ைம யா-
கiA, Fைற வான கLட ணE !NA அைம7கS-
பL UHள: என ஏTெட1 அR /E :Hள:. 

இeத ெசh !ைய எ�! ;M7FA 
ேவைளr1, ஏTெட1 s@ வனA, ேமேல ெசா1-
லSபLட !LடE !?F வாM7ைக யா ளTகH 
ெப6A அள/1 எ!TS  ெதZ /Eததா1, 
அதைனE !6AபS ெப?@7 ெகா[ட தாக அR-
/E :Hள:.  இ: FRE: Lராh ;M /ைன 
எ!TபாTSப தா கiA ெதZ /E :Hள:. 

க=ட ண+ 0டK இKட<ெந= வM ெதாைல ேப*
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�க(ேவா( MiPட% சாதன, க.காP k/F Eர6-
மா.ட6 ந6ைமC Jைக,க ைவ, D றL. yUகY 
அU: அz { க மான பல வIz%, kல வIைற மP56 
எ5CL, காP M / W4பL மD|S kைய வர வ ைழ,-
D றL. இ? ந6 வா|!F பe  மாணUகY ~Sசய6 
மாV த%கைளS ச< J,:6. ந6 ேநர6 �ணா காL. 
ஒ�ெ வாW ெநாMH6 நா6 அ2 ப !CL வாழலா6 
எFற ந6 E,ைகைய இ<த சாத னUகY நம,:C 
தW DFறன.

எ.. ராேஜN Oர., ேகாைவ.

ெதா�% �PபUகைள :ழ<ைதகY கIப தIகான 
சாத னUகY வW6 ஆ.M% வர இW4பL மD|S-
kையC தW D றL. க% !ேய, :z4பாக அz !ய% 
க% !ேய kற<த ெச%வ6 எFற எ.ண4 பாU: 
ம,கY அைனவ( மன J�6 வ< L !PடL. இ<த 
அM4ப ைட/% நம,: உத !56 வைக/% சாத-
னUகY Dைட4பL ந6 வளW6 :ழ<ைத க �,:4 
பய 2Yள ைவ யாக இW,:6.

-ேபரா. Y. நாக ராஜ.,மyைர.

�ேகP தW6 gJய Pைர� மIV6 எS.E. தW6 �கS 
kzய க64 RPட( :zCத தக வ%கY, இFைறய 
MiPட% உலDF பர வ ைலH6, ம?த இனCைத 
அைவ எ5CLS ெச%�6 எJ(கா லCைதH6 காP-
5 DFறன. �க !வ ர மாக இ<த, கP 5 ைரைய எB-
Jய ஆk eய( பாராP 5, : e யவ(.

டாLடM எ}. �Nதர ராஜ., O{1�M.

சCய நாெதYளா அவ(க]F “reinventing productivity” 
எFபL எ<த சா4Pேவ( ~V வ னCJF தைல ைம,:6 
ஒW சவா% தாF. தF வ� காP 5 தb% இயU:6 
அைன வ e ட{6 இ<த இல, Dைன, காPM, geய 
ைவCL, அவ(கைளC தF வ�,:, ெகா.5 வW-

வL இமா லய4 பdதாF. ~Sசய6 ைம,ே ராசா4P 
தைலைம ~(வா D யாக அவ( ெவIz ெபVவா(. 
அதI: நா6 Eரா(C J4ேபா6.

ேபரா. எ:. jb gய}:, ெச.ைன.

ெதா�% �PபUகளா% ந6 மனL, உட% ~ைல, 
ஏF ெபாW ளா தார ~ைல �ட தா,க4ப 5 D றL. 
ேதைவ க]F அM4ப ைட/% இவIைற4 பயFப 5C-
L வ LடF, ந6 உட% ~ ைலைய4 ge<L ெகா.5 
பயFப 5Cத ேவ.56. ேம�6, இவI zI: 
வஅM ைம யா வL6 �டாL. இ<த ~ைல க �,:4 
EFனW6, நா6 பயFப 5C Jேய ஆக ேவ.56 
எFறா%, yUகY :z4 EP 5Yள எSச e,ைக கைள 
மனJ% ெகா.5 ெசய%பட ேவ.56.

எ.. காMேமக}, மyைர.

‘‘Rர Qச( தW6 EைழS ெச^ JகY” கP 5 ைரைய4 
பMCத EFன(, இL வைர இ<த ெச^ J கைள, 
கா.ைக/% ஏIபPட பய6 yU D யL. எCத ைகய 
EைழS ெச^ JகY DைடCதா�6 சமா ],கலா6 
எFற ~ைல ைக �M வW D றL.

எ.. ெத�ேவN Oர., YW வயb.

:பா(டF Eர Qச( :zCத �5த% தக வ%கY, 
ைம,ே ராசா4P எ4ப M யா வL இ<த4 Ee!% தாF 
மP 5ேம ேகாேலாSச ேவ.56 எFற ேநா,கC-
LடF உைழCL வW வ தைன, காP 5 D றL. வாM,-
ைக யா ள(க ளா Dய நம,: இL நFைம பய,:6.

எ:. மாgU ேதj, 3yXேச#.

ேப"g, அ,கQ.P ைவCL Jன<ே தாV6 பா(4-
ப வ(கY பலeF எJ(பா(4 Eைன ~ைற ேவI V வ-
தI:C ேதைவ யான :z4 g கைள வழUD இW, D-
�(கY. �,க நFz.

எ..ெஜய1 R ர காச}, 3yXேச#.

ெப<சன-ெப<சன-
#ேரN#ேரN
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ேகY!: வாP" அ4 ெமேசiU  அ4 ] ேக ஷ?%, 
இ4ே பாL, நா6 யாW,: தக வ%கைள அ24 g D-
ேறாேமா, அவ(கY அதைன4 பMCத EFன(, ந6 
ெமாைப% ேபா?%, yல, கலe% M, அைட யாள6 
காP 5 D றL.  எதIகாக இ<த வ.ண M, அைட-
யாள6? இதைன ~VCத இய �மா?

எ.. பாx Oமா, காைரLகாb.
ப!1: ]XகH QLM7 காL U வ:, வாL) 

அS வழX 8ய 'read receipt' வச! ஆFA. தக-
வ ை ல S ெப?ற வTகH, அதைனS பME :-

/Lடா1, இர[U ]ல 
sற M7 அைட யாளA 
�ல மாக, நம7F அ: 
ெதZ /7கSப U 8 ற:. 
இதைன ஒ6 வச! 
ே ம A ப ா  ட ா  க ே வ , 
வாL) அS அ3Eத:. 

ஆனா1, பல 67F இ: 
*M7க /1ைல. ”நா< 

தக வைலS பMEேதனா இ1-
ைலயா எ<ப: எ< தvSபLட /6SபA. இ: 
ஏ< அeத தக வைல என7F அbS * ய வ 67F 
தர ேவ[UA” எ<@ பல6A /6Aப /1ைல. 
இதைன உணTeத iட<, இeத வச! அR ;-
க மா8, இர[U வாரXக 3 ேலேய, இeத வச-
!ைய, ஒjெ வா 6 வ6A தXகH /6SபSபM, 
s@E!7 ெகாHளலாA எனiA அR /Eத:. 
அத?கான வtகH இேதா: இ: ஆ[LராhL 
பய<ப UE : ப வTக V7F மL Uேம தரSப U 8-
ற:. உXகH app settings *Z /?Fz ெச1லiA.  
அUE:, “privacy option” எ<ற *Z /?Fz ெச1-
லiA. அXF 'Read Receipts' எ<ற ஆSஷைன 
இயXகா sைல7FE ேதTi ெசh ! டiA. அjவ-
ள iதா<. இv, உXகH தக வ1கH பM7கSபL-
ட த?கான ]ல sற M7 ேதா<றா:. ம?ற வ?ைற 

உணTE:A M7 அைட யா ளXகH எSே பா:A 
ேபால7 காLடSபUA.

ேகY!: எ,ெஸ% ஒ(, wPM% அFைறய 
ேதJைய அைம,க எFன பா( {லா ெகா5,க 
ேவ.56? எF ந.ப( அதI: @ ேபா(P ஷா(P 
கP @ உ.5 எFV6, ஆனா%, ~ைன !%ைல 
எFV6 �V Dறா(. உUகY !ள,கC JைனC தW-
மாV ேகP5, ெகாY DேறF.

எ.. �Nதர �MxO, ெச.ைன.
ப!1: ெவF நாLக ளாக இeத FRS *ைன 

எ�த எ[ q r 6eேத<. 
உXகH ேகH/, 
அதைன உடேன 
எ�தE ´[ M /L-
ட:. ந<R. ைம7-
ேராசாSL எ7ெஸ1 
 ேரா 8 ரா{1, பல 
பய bHள ஷாTL கL 
o ெதாFS  கH உH-
ளன. உXக31 பலT, 
நாA ேம?ெ கா[- டைத ரE: 
ெசh !ட ‘Ctrl‘ ‘Z’ o பய<ப UE : வைத sைன/1 
ெகா[ M 6S �TகH. இைதS ேபால பல ெபா:-
வான ஷாTL கL o ெதாFS   கைள நA{1 
பலT பய<ப UE :ேவாA. அ<ைறய நா3ைனE 
தர ‘Ctrl‘ + ‘;‘ oகைளS பய<ப UE :XகH. எத?-
காக 29-01-2015 என எ�த ேவ[UA. ேமேல 
FRS *Lட ஷாTLகL o ெதாFS *ைனS பய<-
ப UE !னா1 ேபா:A.

=Now() or =Today() ேபா<ற வ?R1, அjவS-
ேபா: இத< ம!S , அதா வ: நாH மா@ பUA. 
ஆனா1, க[Lேரா1 o பய<ப UE! அைமE-
: /Lடா1, தரSபUA நாH மாறா ம ேலேய 
இ67FA.

ேக5%- – ப,- –டாLடM.ெப. சNOர ேபா: –

வ ை ல S ெப?ற வ
/L

sற

*M
தக வைல

ைலயா எ<ப: எ< தvS
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ேகY!: !.ேடா" 7 ஆ4ப ேரPMU k"டC J-

ெகன, ைம,ே ராசா4P த<L வW6 ச4ேபா(P ~VC-
த4பPடL என4 பMCேதF. உ.ைமயா? இ?, 
!.ேடா" 7 பயFப 5C L வL, எ,"E மாJe 
ஆபCL ~ைற<ததா? பய< J W, DேறF. பயCைத4 
ேபா,:6 !த மாக பJ% தரQ6.

எ:. ெஜயXசN Oர., ேகாைவ.
ப!1: பயS-

பட ேவ[டாA. 
/[ேடா) 7 Y)-
டE!1 இv  !ய 
வச !கH 8ைட7-
கா:. பைழய வச-
! கVA ெம6 dL-

டSபட மாLடா:. அjவ ள iதா<. ம?ற பM 
பா: காSபான இய7கE !?கான சSேபாTL 
ைப1கH ெதாடTe: 8ைட7FA. ஜன வZ 13, 
2020 வைர இjவைக சSேபாTL ைப1கH 
8ைட7FA. இ: FREத தv கL Uைர ஒ<@ 
தvேய தரSபL UHள:. அ!1 /Z வான தக-
வ1கைள7 காணலாA.

ேகY!: அ.ைம/% ஆ4EY ~V வன ேபாF-
க]% ேபPடe JறைனC Jற ைம யாக ~(வ D4பL 
எ4பM? எFற கP 5 ைர/% பல :z4 g கைள4 
பMCேதF. எF ?ட6 ஆ.Pரா^P ெமாைப% 
ேபாF உYளL. அதI:6 இ<த :z4 gகY 
ெபாW< Lமா?

எ.. சx O ய �ல., ேதவார}.
ப!1:ஐேபா< ேபLடZ FRE: தக வ1கH 

இ6eதாNA,  தரSபL UHள அைனE: 
ேபLடZ {<ச7! sTவ 87FA வt கVA, 
ஆ [ L ர ா h L Y)டA இயXFA 
ெமாைப1 ே ப ா< க  V 7 F A 

ெபா6e:A. {<-
ச7 ! rைன ஒ6 

ெமாைப1 ேபாv1 
எ3 தாக sTவ 87கலாA. 

ஒjெ வா6 அS 3 ேக ஷbA 
எjவ ளi {< ச7 !ையS 

பய<ப UE : 8<றன எ<ப தைன, ேபாv1 
ெசLMX) ஐகா< 837 ெசh:, *<னT, 
ேபLடZ எ<ற *Z/1 ேடS ெசhதா1, அ!1 
ஒjெ வா6  ேரா 8 ரா;A பய<ப UE:A {< 
ச7! FREத தக வ1கH காLடSபUA. இeத 
பL M யைலS பாTE:, எeத  ேரா 8 ரா{< 
இய7கE !ைனE த?கா � க மாக s@E! ைவ7-
கலாA எ<@ ]XகH ;M ெவ UE:z ெசய1ப-
டலாA.

நாA இடEைத7 காLUA ெலாேகஷ< 
சTK) ேசைவ, அ! க மான அள/1 {< ச7-
!ைய எUE:7 ெகாHVA. இதைனE ேதைவS-
ப UAே பா: மLUA பய<ப UEதலாA. இேத 
ேபால ம?ற அS 3 ேக ஷ ைன'A பாT7கலாA. 

அ!க {< ச7 !ையS பய<ப UE:A அS-
3 ேகஷ< எSே பா:A இய7கE!1 இ67க 
ேவ[ Uமா எ<ப தைன ;Mi ெசh: ;ட78 
ைவ7கலாA. அ1ல: ெமாEத மாக எSே பா:A 
ேதைவ இ1ைல எv1, ]7 8 / டலாA. 

)8ª< ெசLMX) அைமS  எjவ ளi 
{< ச7 ! rைன கா� ெசh 8 ற: எ<ப தைனS 
பாT7கiA. இத< ஒ3 ெவ3Sப UE : தைல7 
கL USப UEதலாA. )8ª< எjவ ளi ேநரA 
பய<ப UEதாம1 இ6eதா1, அ: அைண7கS-
ப டலாA எ<ப த?கான கால வைர ய ைறையz 
Q67க மாக ைவE ! டலாA. அேத ேபால, 
ைவ*, ஏேரா *ேள< ேமாL ஆ8 ய வ?ைற'A 
இயXகாம1 ைவE ! டலாA.

ேகY!: நாF "ைக4 பயFப 5Cத, �Mய, 
ைவ E JறF ெகா.ட ேட4ளP ஒFைற வாUக 
!W6 g DேறF. அJ% கPடாய6 H.எ".E. ேபா(P 
இW,க ேவ.56. எCத ைகய ேட4ளPைடC 
ேத(<ெத 5,கலா6 எFப தI: அz Qைர �றQ6.

எ.. தாமைரX ெசbj, �Mகாf.
ப!1: ;<   ற மாக ேகமரா ெகா[ UHள 

எeத ேடSளL *.Y.சாத னE !NA )ைகS 
ெசய1பUA. அ: ஆ[LராhL, ஐேபL அ1-
ல: /[ேடா) ேடSளL 
ஆக இ67-
க ல ா A . 
ஆ ன ா 1 , 
] X க H 
/ 6 A  A 
'.எ).*. ேபாTL எ v 1 , 
/[ேடா) Y)டA இயXFA ேடSளL *.Y.
ையEதா< வாXக ேவ[UA. இைவ தா< 
'.எ).*. ேபாTL ெகா[டைவ. ம?றைவ 
ைம7ேரா '.எ).*. ேபாTL ெகா[ட ைவ யாக 
இ67FA. /[ேடா) ேடSளL வாX 8னா1, 
/[ேடா) ஆT.M. அ1ல: /[ேடா) 8 
என இ6 ஆSப ேரLMX Y)டXக31 ஒ<ைற 
/6Sப மாகE ெதZ /E: வாXகலாA. 

ேகY!: என,: ஒW ேட4ளP பe சாக வழU-
க4பP 5YளL. நாF ஏIக னேவ ெவ: நாPக ளாக 
ேல4டா4 க64 RPட( ஒFைற4 பயFப 5CJ வW-
DேறF. "மா(P ேபாைனH6 பயFப 5C L DேறF. 
இFட(ெநP பா(4ப தI: "மா(P ேபாைன4 பயF-
ப 5C L DேறF. ேட4ளP Mைன எதIெக%லா6 
{தFைம யாக4 ப5Cதலா6?

எ}. ரxன மாலா, மyைர.
ப!1: ேடSளL Mைன ;த1 ;த லாகS 

பய<ப UE : ப வTகH, அதைன இைணய  உலா-
/?FS பய<ப UEதலாA. )மாTL ேபா< 
!ைரைய7 காL MNA ெபZய !ைரr1 இைண-
யEைத7 காணலாA. YA இய7FA ேடSளL 
எ<றா1, அத ைனேய உXகH ெமாைப1 ேபானா-

ஆ [ L ர ா h L Y)டA
ெமாைப1 ே ப

ெம
எ3 த

ஒjெ வா
எjவ ளi

பய<ப UE : 8<றன எ<ப
ெசLMX) ஐகா< 837 

[ேடா) ேடSளL 

A 



26-1-201520
கiA பய<ப UEதலாA. ைவ * இைணS*1 
இய78, வTEதக இைணய தளXகH ெச<@, 
ஷாS*X ெசh ! டலாA. {க ேவக மாகz ெசய1-
பUA Sராச சTகH, ேடSளL *.Y.7க31 
இ6Sபதா1, ேகA) /ைள யாட இ: :ைண 
 Z'A. இைணய தளXக31 இ6e: !ைரS-
ப டXகH, பாட1 காL YகH ஆ8 ய வ?ைறE 
தர / ற7கA ெசh:, இ!1 இய78 ம8 ழலாA.  
உலக அள/1 க1/ ேசைவ கைள இல வ ச மாக 
வழXFA இைணய தளXகH உHளன. உXகH 
KLM1 உHள பH3, க1 µZ மாணா7கTகH 
இவ?ைற ேடSளL *.Y.r1 க[U பய<ெப-
றலாA.

ேகY!: H PR4E% இ4ே பாL எ<த4 படC-
Jைன4 பா(Cதா�6, அதைன டQ.ேலாP ெச^L 
பா(Cதா�6, பட6 அ%லL பாட �,: {Fனா%, 
!ள6பர ��ேயா ஒFV ஓ5 D றL. kல வIைற, 
kல ெநாMகY க�CL, ~VCத {M D றL. ஆனா%, 
kல !ள6பர �� ேயா,கைள, இVJ வைர பா(C-
LCதாF �ர ேவ. M / W, D றL. இதI: ஏேத26 
வ� உYளதா?

ஆM.�க.யா, ெசqகbப8>.
ப!1: இதைனE த/T7க ;M யா:. இeத 

/ளAபரS படXகைள pre-rolls என அைழ7-
8<றனT. இதைனE தயா ZE: வழXFA 
s@ வ னXகH இத?ெகன கLடணA கL M r-
6SபாTகH. Yல ெநாM க31 s@Eத7 dMய 

KM ேயா7க V7F ஒ6 கLட ண;A, 
கLடாயA பாTEேத ஆக ேவ[ Mய 
KM ேயா7க V7F ஒ6 கLட ண;A 
இ67FA. எனேவ, இவ?ைற நாA 
பாTE :Eதா< ஆக ேவ[UA.   
இைணய தளA ஒ<ைற அைமE:, 
sTவ 8Sப த?FS பல வ1 N நT-
க3< ஒE : ைழS  ேதைவSப U 8-
ற:. ெதாடTந: பரா ம Z7க ெசலi 
ஆ8 ற:. வ1 N நTக V7கான ம!S-
� !யA ம?@A பரா ம ZS  ெசல /ைன 
இ: ேபா<ற வTEதக ª! யான /ளAப-
ரE ! � 6e: 8ைட7FA வ6 மா னE ! �-
6eேத சZ7கLட ;M'A. 

]XகH FRS *L UHள: 
ேபால, Yல KMேயா காL Y-
க31, இ: ேபா<ற /ளAப ரX-
கைளS  றeதH3, ேநராக ]XகH 

/6A A காL Y7ேக ெச1வ த?கான ஆSஷ< 
தரSபLU, ஓT அA 7 FR காLடSபUA. அ1-
ல: பLட< தரSபUA. அ!1 837 ெசhதா1, 
/ளAபரA s@EதSபLU,ேநர M யான காL-
Y7Fz ெச1லலாA. Yல ேவைள க31, அeத 
KMேயா உHள இைணய ;க வ Zr1 �[UA 
837 ெசh:, இeத /ளAப ரE !ைன ;ட7-
கலாA. அ1ல:  F5 o  அ�EதலாA. ஆனா1, 
இeத வt எSே பா:A பய< தரா:.

இeத ;< உ6VA /ளAப ரXகH தா<, 
இ: ேபா<@ ]XகH ரY7FA KM ேயா-
/ைன அைமE:E தர உத i 8<றன. எனேவ, 
அவ?ைற ஒ:7காம1 பாTE : / UXகேள<.

ேகY!: !.ேடா" 8 பJ< LYள க64 RPட( 
ஒFV  என,: எF அ� வ ல கCJ% த< LY-
ளா(கY. !.ேடா" 7 ேபால, இதைன ஷP டQ. 
ெச^ Jட {M ய !%ைல. எ4ே பாL6, ஆ%P + எ4 4 
ேபாP5, ஷP டQ. ெச^ DேறF. "டா(P ெம2 
இ%லா ததா%, இ<த EரSைன ஏIபP 5YளL. நாF 
த? யாக இதைன ஆ4பேரP ெச^வதா%, மIற வ(-
க ] ட{6 ேகPக இய ல !%ைல.     இதI: ஒW 
ஷா(PகP அைமCL ெசய%ப 5Cத {M Hமா?

எ.. க{ ணா கர., O{1�M.
ப!1: ஷாTL கL o ஒ<ைற உ6 வா78, 

அத< �லA, Y)டE !ைன ஷL டi[L 
ெசh ! டலாA.  அத?F o�7கா�A ெசL அS 
வt கைள ேம?ெ காHளiA. 
1. உXக V ைடய ெட)7டாS*1 கா� யாக 

உHள இடE!1, ைரL 837 ெசh ! டiA. 
8ைட7FA கா[ெட7)L ெமb/1, “New”
எ<ப தைனE ேதTeெத U7கiA.  ெதாடTe: 

“Shortcut” எ<ப த ைன'A 837 ெசh !-
டiA. 
2. இSே பா: ஒ6 டயலா7 பா7) 
8ைட7FA. இத< நU/1, ஒ6 
YRய பா7�1, உXகH ஷாTL கL 
இ67க ேவ[ Mய இடEைத அைம7க 

ேவ[UA. இeத பா7�1 shutdown /s /t 
0 என ைடS ெசh ! டiA.
3. அUE: “Next” பLடv1 
837 ெசh ! டiA. ெதாடTe: 

உXகH ஷாTL கL வt7F ஒ6 
ெபயT ெகாU7கiA. இத?F Shut 
Down  எ<ேற ெபயT ெகாU7-
கலாA. அைன வ 67FA ெதZeத-
தாக இ67FA. இ@ ! யாக “Finish”
எ<ப!1 837 ெசh: ெவ3 ேய-

றiA. இSே பா: உXகH ெட)7-
டாS*1  !ய ஷாTL கL இ67FA. 

இ!1 ட H 837 ெசhதா1, /[ேடா) 
8 Y)டA ஷL டi[L ெசhயS-
பUA. இ: /[ேடா) 87F மL-
U ம1ல, அைனE: /[ேடா) 
Y)டXக 3NA ெசய1பUA.
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