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~ டாJடK ெப.சLMர ேபா5 ~

இ !" ப%& ஆ()க+,, இ/ேபா&
இய34" 567ட, உல;, எ ன எ ன
மா?ற3கA ஏ?ப )"? DE FGH ப5,
மா?ற3கA ஏ?ப7டா,, நா" அ றாட" பய 
ப)%&" சாதன3கA எ/ப5/ப7ட ேம"பா7
5ைன அைடO" என எ(P/ பாEQகலா".

ஆ2ரO டாலQJR மTத Uைள

மSத!Q4% ேதைவயான Dைள ஆHர"
டாலWQ4 (ஏற%தாழ Z. 63,000) ;ைடQ-

4மா? வா3; எ34 எG, எ/ப5 ைவ/ப&?
எனQ 4ழ/பமாக இWQ ;றதா? இ& மS
தS Dைள அ,ல; மS தS Dைள எ`த
Gற அளF, ெசய,ப);றேதா, அேத Gற 
அளb ெகா(ட, அேத ெசயலாQக% Gற  
cழ?d ெகா(ட க"/e7டE. ஒW Fநா5H,, 
10,000 7h,iய , அதாவ& ப%தா Hர" ஒW
ல7ச" ேகா5 அதாவ& ப%& ல7ச%& ப%& 
ல7ச" cழ?dகைள ஒW Fநா5H, ேம?
ெகா() ெசய,ப)" Gற ெகா(ட&. மSத
DைளH அGக ப7ச ெசய, cழ?d% Gற 
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இ& எ பதா,, இ`த Gற ெகா(ட க"/e7
டைர மSத Dைள எ ;ேறா". ப%தா()
க+,, நமQ4Q ;ைடQக இWQ4" க"/e7டE
இ`த ெசய, Gற ெகா(டதாக இWQ4".

எ34" எGj" இைணய இைண/l
ெகா(ட சாதன3கA இட" ெபm". Internet
of Everything எ m அைழQக/ப)" இ%த
ைகைய இைண/l வ7ட3க+,, சாதன3
கn" மSதEகn" இைணQக/ப7), இவE-
கnQ;ைடேய தகவ,கA பhமாற/ப)".
இ`த வைகH,, இைண/o, இWQ4" சாத
ன3கA எ(PQைக ப % த ா
Hர" ேகா5 எ ற எ(
PQைகைய% ெதா)"
எ m அpFQக/ப7
)Aள&. ஒqெ வாW
சாதன%Gj" 4ைற`
த& 12" அத?4 ேம?
ப7ட ெச சாEகn"
இய3;, அத இயQக%
G?4", தகவ, பhமா?
ற%G?4" ேதைவயான 
தகவ,கைள/ ெப?mQ
ெகா(ேட இWQ4".
ந" க?பைனQ4" அ/
பா?ப7), ப%தாHர"
ஒW ல7ச" ேகா5 ெச 
சாEகA, ந" ெபாWளாதா
ர%ைத உயE%&வத?கான
தகவ,கைள/ பhமாpQ
ெகாAn". dsேகா
tmவன" இ& 4p%& ெதhFQைகH,,
அைன%Gj" இைணய இைண/l ெகா(ட
வைளயமான&, 19,000 ல7ச" ேகா5 டாலE
மG/lAள ெபாWளாதாரv wxtைலைய
உWவாQ4" எ m அpF%&Aள&.

0MயெதாQ உலR

yzைமயான {கv dற`த அpவா?ற,
ெகா(ட உலக" உWவா4". அதைன ேநாQ; 
நா" y ேனpQ ெகா(5WQ;ேறா". காEகA,
சா7டைல7 dsட", நா" அP`& இயQ4" 
ெமாைப, சாதன3கA, ேகமராQகA என/ பல
வைகயான சாதன3க+, அைமQக/ப7)
இய34" ப%& ல7ச" ேகா5 ெச சாEகA
Dல" நா" நமQ4 ேவ(5யைத, எ`த இட%
Gj", எ`த ேநர%Gj" ெபற y5O". ேகA
Fகைள அைம%தா,, அத?கான சhயான, yz
ைமயான பG, நமQ4Q ;ைடQ4". அ`த 
அளF?4 நமQ4 ஒW பh|ரண உலக" உW
வாQக/ப7) ெசய,ப)".

இைணJக/ப4ட பல ேகாW மJகH

இ`த உல;, வாz" மQக+,, 480 ேகா5

ேபE ெதாடE`& இைண/o, இW/பாEகA.
ேபslQ, sேபs எQs, �4A, 4வா,கா" 
ேபா ற இைணய tmவன3கA, இத?கான
yய?dகைள ஒqெவாWவW" ேம?ெகாAள/
ேபாவதாக அpF% &Aளன. ஒW Fநா 5H,,
இவEகnQ;ைடேய பhமாpQ ெகாAள/ப)"
ேட7டா ஒW ெமகா o7 எ ற அள Fைன%
தா(5யதாக இWQ4".

உயQO இைணJக/ப4ட மJகH எYZJைக

உலக/ ெபாWளாதார%ைதQ ைகயாA-
வG,, த?ேபா& 300 ேகா5 மQகA 

இைண/o, இWQ; றனE. 
இவEகnட FைரF, 500 
ேகா5 ேபE இைணவாEகA. 

உலக/ ெபாW ளாதாரv ச`
ைதH, இவEகA Dல",
பல ல7ச" ேகா5 டாலE

மG/lAள ச`ைத உWவாQக/-
ப)". இவEக+ இைணய%

ெதாடEl, நா" 20 ஆ()கnQ4
y னா, ெகா(ட ேமாட" வ�

இைண/பாக இWQகா&. 4ைற`-
த& ெநா5Q4
ஒW ெமகா o7

ேவக%G, இைணQ-
க/ப7) இய34வாEகA. இவE

கnQ4 �4A, Qளq7 y/
பhமாண அvc,
அ ே ம ஸ ா 

இைணய ேசைவ,
ெசய?ைக �(ணpb உலக" ேபா றைவ உத
F)".

0Mய வைக மQ\]வ வசMகH

இ ைறQ4 இய34; ற உட, நல"
காQ4" மW%&வமைன அைம/lகA மா?ற"
ெபm". lGய வைக வE%தக yைறக+ 
அ5/பைடH,, மSத நல" காQ4" tைல-
ய3கA உWவா4". ஆ()Q4 38 ல7ச"
ேகா5 டாலE மG/o,, இ`த lGய வைக 
மQகA நல" ேப�" அைம/ lக+,, �4A,
ஆ/oA, ைமQேராசா/7, எs.ஏ,o., ஐ.o.
எ". ேபா ற tmவன3கA �ைழ`&, ெபhய
அளF, இய3க% ெதாட34". இ ைறQ4
இய34" Gறன?ற அைம/l ஒ�`& ேபா�, 
அத இட%G,, lGய தகவ, ெதா�, �7-
ப%G அ5/ப ைடH, இய34" மW%&வ
வசG தW" அைம/lகA உWவா4".

அP`& ெகா() ந" உட, நல% Gைன
அp`& ெகாAn" பேயா ெம7hQ ெமாைப, 
சாதன3கA அGக அளF, உW வாQக/ப7) 
மQகnQ4Q ;ைடQ4". ெசய?ைக �(ண-
pF அ5/பைடH, இய34" சாதன3கA,
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ந" உட, நல%ைத/ ேப�" அைம/o 
தைலைம tEவா;யாக நாேம இய34ேவா".
வளE`& வW" lGய அpFய, க( )o5/
lகA,இதய ேநா�, நர"lகA ெசய, இழQ4"
ேநா� ம?m" l?m ேநாH DலQ �pைனQ
க(டpO". இவ?ைறQ க(ட pவத Dல",
இவ?piW`& F)ப)" வ�கA எ+தாக
உWவாQக/ப7)Q ;ைடQ4". நா" ஒqெவா
WவW" நமQெகன ந" இதய", �ைர�ர,,
க,�ர,, dm�ரக3கA ஆ;யவ?ைற �()"
lGயதாக உWவாQ4" Gற ெபmேவா".
இைவ ெக7)/ ேபானா,, நமQ4 இவ?ைற% 
தர இWQ4" ெகாைடயா+QகாகQ கா%GWQக
ேவ(5யG,ைல. கா%GW`& மரண%ைத%
தzb" அவdய" ேநரா&.

கா4^\ ேதா_றbகH

ேபslQ (Oculus), �4A (Magic Leap),
ைமQேராசா/7 (Hololens), ேசாS, 4வா,கா",
எv.5.d. ஆ;ய tmவன3கA, பல ேகா5Qக
ணQ;, பண%ைத yத�) ெச�&, lGய வைக
கா7d% ேதா?ற3கைள உWவாQ4" வ�கைளQ
காண, ஆ�bகைள ேம?ெகா() வW; றன.

நா" இ/ேபா& பாEQ4" GைரகA இS
இWQகா&. ெமாைப, ேபா , க"/ e7டE,
ெதாைலQகா7d ஆ;யவ?p, GைரகA
இWQகா&. இவ?p?4/ பGலாக, ந" க(
க+, அPO" சாதன3கA, ேதா?ற%ைதQ
கா7)". இைவ, �4A அpyக/ப)%Gய
�4A ;ளாs ேபால எ,லா" இWQகா&.
நவ நாகhக மSதEகA அPO" க( க(ணா
5கA ேபால%தா இWQ4". இதனா,, இ& 
ேபால கா7dகA ஒqெ வாWவWQ4" தS/
ப7ட yைறH, தர/ப)வதா,, பல வE%தக
அ5/பைடகA மா?ற" அைடO". வE%தக"
ெபW4". d,லைர வE%தக", hய, எsேட7,
க,F, பயண3கA, ெபாz& ேபாQ4 ம?m"
oற அ5/பைட இயQக வ�க+, ெபW"
அளF, மா?ற3கA உWவா4".

ெசய_ைக fYணgh

இS வW" ப%& ஆ()க+,, ெசய?ைக
�(ணpb (Artificial Intelligence) எ !"
ohF, தா ஆ�bகA ேம?ெகாAள/ப)".
இ/ேபா& இWQ4" ெசயiக+ இட%G,
lGய ெசயiகA உWவாQக/ப7) இயQக%G,
இWQ4". ஐ.o.எ"., வா7ச , �/ ைம(7,
ைவேகhயEs ேபா றைவ, அ)%த ப%தா(
)க+, ேதைவ/ப)", ெசய?ைக �(ணpb
ெசயiகைள உWவாQ4". ந"{ட" இWQ4"
ெசய?ைக �(ணpb சாதன3கைள, நமQ4
வ`GWQ4" { அ�ச,கைள/ ப5Qக அ!
மG தWேவா". ந" பேயா ெம7hQ தக வ,
கைள அைவ ப5%& y5bகைள அpFQ4".

dQக,கnQ4% �EbகைளQ �m". �EbகA
எ/ப5, எ`த வைகH, ;ைடQ4" எ ப த
ைனO" FளQ4".

0Mய நாணய/ பk மா_றO

இ&வைர Blockchain எ ப& 4p%& �3கA
ப5Qகாம, இW`தா,, அ& 4p%த இைணய 
தள3கைள/ பாEQகb". ஏ?க னேவ, o7
கா� (bitcoin) எ ற நாணய/ பhமா?ற"
4p%&, பல நா)க+, ஏ?ப7ட 4ழ/ப3கA 
4p%& ெதh`GW/�EகA. oளாQ ெசH 
எ ற அ5/பைடH, தா , இ`த o7 காH 
எ !" கர d yைற அpyகமான&. பா&
கா/பான நாணய/ பh மா?ற yைற இS 
உWவாQக/ப7), ந"yைடய tG/ பhமா?
ற3கA, அைசO" அைசயா ெசா%&கA F?-
பைன ம?m" oறவைக ெச,வ ெசா%& பh-
மா?ற3கA அைன%&", இைட% தரகE யாW" 
இ p, ேநர5யாக இ`த oளாQ ெசH Dல"
நா" ேம?ெகாAளலா". இதைன எ/ப5 உW-
வாQ;, மQக+ைடேய ெகா() ெச,லலா"
எ ப& 4p%&" ஆ� bகA ேம?ெகாAள/
ப7) வW; றன. FைரF, இ& நைட y
ைறQ4 வரலா".

மாெபQO மா_றbகைள ேநாJq

நா" ந"மா, ந"ப y5 யாத மா?ற3கைள 
ேநாQ;, {க ேவகமாக y ேனpQ ெகா( 5
WQ;ேறா". இதைன �3கA ந" o%தா ஆக
ேவ()". dல ஆ()கnQ4 y னா,,
ெதாைலேபdO", இைணய/ பய பா)" எ/-
ப5 இய3;ன, இ/ே பா& எ/ப5 உAளன 
எ m ச?m எ(P/ பாE%தாேல ேபா&". ந" 
y ேன?ற ேவக% Gைன �3கA உண ரலா". 
அேத மா?ற ேவக" இ !" அGகமான ேவக%
&ட , நமQ4 y?pj" ந"ப இய லாத ஓE
உலைக% தர/ே பா ;ற&. ஏென றா,, “tைல
யான& மா?ற" தா ”. அ`த மா?ற% Gைன
எGE ெகாAள% தயா ராேவா".
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அ(ைமH, வா7s அ/ ெசயi Dல"
அைழ/lகைளஏ?ப)%G/ேபcவ&,இத 

பயனாளEகA இைடேய அGகh%& வW;ற&.
“இ& y?pj" இலவச". ெமாைப, ேபா  
அைழ/lகA ேபா, இ,ைல” என மQகA
கW&; றனE. ச?m �Fரமாக/ பாE%தா,,
இ`த வைக அைழ/l y?pj" இல வச"
இ,ைல எ ப& lhO". இதைன% ெதh`&
ெகா(டா,, tvசய" வா7s அ/ வ�
அைழ/lகைள ேம?ெகாAn" y 
ச?m ேயாd/�EகA. இேதா இ34
Fவர3கைள/ பாEQகலா".

வா7s அ/ அைழ/l எ 
ப&, ந" ெமாைப, ேபா இ 
டEெந7 இைண/o, இWQக
ேவ()" எ ப& க7டாய அ5/-
பைட. இைணய இைண/o?4
ந" G7ட%G?4 ஏ?ப பண"
ெசj%&;ேறா". ைவ o
இைண/l இW`தா,, இத  
cைம 4ைறO". இ,ைலேய,,
ந" இைணய இைண/o Gற , பண"
4ைறO".

வா7s அ/ அைழ/o ேபா&, 60 Fநா 5
க+, ஏற%தாழ 1.3 எ".o. ேட7டாFைன/
பய ப)%&;ற&. இ& உ3கA இைண/o 
ேவக%ைத/ ெபாm%&, ச?m 4ைறயலா" அ,
ல& அGகhQகலா".

இ`GயாF,, ஒW சராசh 36 ேட7டா G7ட"
மாத%G?4Q 4ைற`த& Z.200 yத, Z.350
வைர ெசலவா;ற&. இ& 4ைற`த அளb தா .
இத அ5/பைடH, பாE%தா,, t{ட" ஒ 
mQ4Q 4ைற`த& 20 ைபசா ெசலவா4". வழQக
மான ெமாைப, ேபா பய பா75?4 நா" 30
yத, 80 ைபசா வைர ெசலவ�Q;ேறா".

500 எ".o. ேட7டா G7ட" 
ெகா(5W`தா,, வா7s அ/

அைழ/l 6 மP ேநர" ேபc"
அளைவQ ெகா)Q4".

36 அ,ல& 46
வைகH,, t{ட% G?4 
1.3 எ".o. என எ)%&Q
ெகா(டா,, நாA ஒ 
mQ4 11 t{ட" ேபc" 
கால" ;ைடQ4". 
இ& அைழ/பவWQகா

ன& ம7)" என எ(PFடா
�EகA. அைழ/oைன/ ெபmப

வW" இேத அளF?4 ேட7டா ெசலb
அைமO". ஆனா,, வழQகமான ெமாைப,
அைழ/o,, அைழ/oைன/ ெபmபவWQ4
எ`த ெசலb" இ,ைல. எனேவ, அைழ/ைப
ஏ?ப)%&பவE ம?m" அைழ/oைன/ ெபmப
வWQகான இW வ� ெசலFைனO" பாE%தா,,
வழQகமான ெமாைப, அைழ/ேப 4ைறவான&
எ ற y5ைவ நா" எ)Qகலா".

வா"# அ& அைழ&)
4678) இலவச) இ ைல

j இ
ன% ெதh`&

அ/ வ�
y 
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–பாரM–

எ,லாWQ4" சமமான இைணய ேசைவ
4p%த மQகA எzvdH Fைளவாக,

தகவ, ெதா�, �7ப &ைறH, ப,ேவm கW%
&கA, நாAேதாm" ெவ+யான வ(ண" உA
ளன. இ`GயாF,, ெமாைப, ேசைவ தWவG,,
y னPH, இய34" ஏEெட,, ேவாடேபா 
ம?m" ஐ5யா ெச,jலE tmவன3கA, இைண
ய%G, இய34" dல tmவன3கA, ெமாைப,
ேபாS, அைழ/lகைள இலவசமாQ4வதா,,
த3கnQ4 வWமான இழ/l ஏ?ப7) ந�ட"
அைடய வா�/l உAளெத m", அதனா,,
இ`த தள3கைள/ பய ப)%த, வா5Qைகயா
ளEக+ட" �)த, க 7 ட ண "
ேக7ப& tயாயேம
எ m yைறH7
)AளனE.

இ`த FளQ-
க%Gைன, இ`G
யாF, இய34"
இைணய" ம?m"
ெமாைப, tmவன3க
nQகான அைம/l
(Internet and Mobile 
Association of India
(IAMAI)) ஏ?mQ
ெ க ா A ள F , ை ல .
இ& ஒW ெபா&வான 

4?றvசா7) எ m", இத?கான tG இழ/l 
ஆதார3கைள, இ`த tm வன3கA தரF,ைல
என% ெதhF%&Aள&.

ேமj" கW%& ெதhFQைகH,, இைணய"
வ� தர/ப)" ேபா அைழ/lகA (voice
over internet protocol (VOIP) calls) வழQகமான
ெமாைப, ேசைவ tmவன3கA தW",
ெமாைப, அைழ/lகnQ4 இைணயானைவ
அ,ல. இர() வைகையO" ஒேர மாGhயாகQ
கWதQ �டா& என% ெதhF%&Aள&. வழQக
மான ெதாைலேபd அைழ/lக+iW`&,
இைணய வ� இைண/lகA y?

pj" மாmப7
டைவ என
அpF%&A
ள&.

ஒW VOIP
அைழ/lQ4

வ ழ Q க ம ா ன
ெ த ா ை ல ே ப d
அைழ/lQகான

ெசலைவQ கா7
5j" D m
ப34 ெசல

வா4". இேத
வ�H, வழ3க/-

ப)"“ேச7” என/ப)" உைர-
யாட, வசG Dல", இைச,

இைணய வW அைழ.3கX)
ெமாைப அைழ.3கX) ஒ>ற ல
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“ெத[\T ெகாLXOகL”
Doc: இ! ஒ$ ைப'( ெபய+, உ.ள !ைண1

ெபய2. இ4த ெபய$ட( உ.ள ைப, ைம8
ேராசா1> ேவ2> ெதா@1A, உ$ வான ைப,
எ(பதைன இ! @D8Eற!.

Domain Name: இ(ட2ெந>H, உ.ள தகவ,
தளJகைள இK ெசா,லா, @D1AME(
றன2. அ4த தளOP( ெபயைர இ! @D8 E
ற!.

Download: கQ1R>ட2 ஒ(D'$4! ேநரH
யாக இ(ெனா$ கQ1R>ட$8@1 ைபைல
மாSTவதைன டUVேலா> என8 @D1A
MEேறாQ. இ$1AWQ இ(ட2ெந> ெந>
ெவா28E,இைண4!.ளகQ1R>ட+'$4!
ஒ$ ைப, இற8E1 பP ய1பMவதைனேய
இ! ெப$QபாXQ @D8Eற!.

Network: ெந>ெவா28 (இ(ட2ெந> உ>பட)
E, இைண8க1ப> H$8@Q ஒ$ கQ1R>
ட+, உ.ேள அW மP[(D வ$Q அMOத
வ+( \யS]ையO தM8@Q ஒ$ சா1>ேவ2 
அ,ல! ]Dய ஹா2>ேவ2 சாதனQ.

F5ேயா ம?m" தகவ,கA பhமாpQ ெகாAள
வசGகA வழ3க/ப7) வW; றன. இவ?p 
Dல" {க ேவக மாக ேட7டா அ!/ப/ப7)
ெபற/ப);ற&. எனேவ, ெமாைப, ேசைவ
tmவன3க+ வWமான%ைத இைவ பாGQ
; றன எ m ெசா,வைத, இ34 ஒ/o7)
பாEQக அ5/பைடேய இ,ைல. ெமாைப,
ேசைவ tmவன3கA, எ/ப5யாவ&, 4p/o
ட/ப)" இைணய tm வன3க+ வW
மான%ைத எ/ப5யாவ& ப;E`&
ெகாAn" ேநாQக%&ட தா 
இ`த கW%&கைள ைவ/பதா
கb", இவ?ைற IAMAI வ 
ை ம ய ா க
எGEQ;ற&
எ m "
ெதhFQக/
ப7)Aள&.

அைழ/o?
கான க7டணv
ெசலb 4p%&
IAMAI ெத+b
ப)%GOAள&.
இ ை ண ய "
வ �
அ ை ழ / l
{க மi வான& எ m
ெ ச ா , வ& ஒW க7)Q
கைத. ேபslQ, sைக/, அேமஸா 
ம?m" oற இைண ய%G, இய34" tmவ
ன3கA இ`த வச Gைய% த`& வW ; றன.
இைணய வ�yைற வ�யாக, அைழ/l ஒ 
pைன 60 t{ட3கA ேம?ெகா(டா,, அG,
ஏ?ப)" ஒi பhமா?ற%G?4 ம7)" 25 எ".
o. yத, 35 எ".o. வைரH, ேட7டா பh
மா?ற" ேம?ெகாAள/ப)". இ&ேவ F5
ேயாb" ேசE`தா,, அத?4 ம7)ேம 240 எ".
o. ேட7டா ேதைவ/ப)".

sைக/ தள%G,, அத வா5QைகயாளE
கnQ;ைடேய அைழ/l ஏ?ப)%&ைகH,,
அ`த இைண/l 26 அ,ல& 36 எ பதைன/
ெபாm%& சராசhயாக Z. 3 வைர ெசலவா4".
எனேவ, ஒW மP ேநர" ேபdனா,, ஏற%தாழ
Z.180 வைர ெசலb உயW".

ஆனா,, ெமாைப, ேசைவ tmவன3கA
சாEபாக, பாEG ஏEெட, ெதh FQைகH,,
ெமாைப, அைழ/lக+, ஒW சத�த
அைழ/l அ/+ேகஷ வ� இைணய" Dல"
தர/ப7டா,, ெமாைப, ேசைவ tmவன3கA
Z.1,200 ேகா5 வW மான%ைத இழQ ; றன
எ m �pOAள&. இ& தவறான& எ m,
இ`த அpQைகH, உAள பல ஓ7ைட கைள,
IAMAI c75Q கா75OAள&. 4p/பாக, இ`த
tmவன3கA, தா3கA ெபhய அளF, கடனா

+யா; உAேளா" எ m �mவ&, sெபQ7ர"
அைலவhைச ஏல%G?ெகன இவEகA ெசலb
ெச�ததனா, தா எ m c75Q கா7 5OA
ள&. ம?றப5 இைணய வ� அைழ/l தW" 
tmவன3களா, அ,ல எ பதைனO" ெத+b
ப)%GOAள&.

ெ ம ா ை ப ,
ேசைவ tmவ
ன3கA, ெடQs7 
ம?m" 4ர, வ�

அைழ/l ேசைவ
கைள% தவறாக, உட

ன5 ேசைவOட ~~
வா7s அ/ ெமச�சE

அ,ல& ேபslQ 
ெமச�சE ேசைவ
Oட ~~ெதாடEl
ப)%G கW%&

ெதhF%&Aளன.
ெதாடEl ப)%G,

“ஒேர ேசைவ, ஒேர
ச7ட G7ட"” எனQ 4ர,

ெகா)Q; றன. ஒ/ o7)
பாEQ4" அ5/பைடேய தவm 

என உmGயாகQ �pOAள& IAMAI.
இ`த oரvைன 4p%& TRAI அைம/l

இ !" எ`த y5வான கW%&" ெதhFQ
கF,ைல. மQக+ட{W`& கW%&கைள/
ெப?ற tைலH,, tைல ைமைய இ !" 
ஆ�b ெச�& வW;ற&.
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இைணய இைண/oைன இ&வைர ெபறாத
அைனவW", அதைன/ ெபm" வைகH,,

ேபslQ tmவன" hைலய s க"eS
ேகஷ tmவன%&ட இைண`&, இ(
டEெந7 டா7 ஓ.ஆE.6. எ !" G7ட% Gைன
இ`GயாF,, ெச ற o/ரவh மாத" அpyக/
ப)%Gய&. த?ேபா& இ`த G7ட%G,, இ`
GயாF, ஏz ெமாைப, ேசைவ ம(டல3
க+iW`& (ெச ைன, த{xநா), y"ைப,
மஹாரா�7ரா, 4ஜரா%, ஆ`Gர மாtல"
ம?m" ேகரளா), 8 ல7ச" ேபE இைண`&A
ளதாக அpFQக/ப7)Aள&. hைலய s க"
eSேகஷ s ெமாைப, ேசைவ tmவன"
வழ34" இைண/oைன/ ெப?ற வEகnQ4,
30 இைணய தள3கnQகான இைண/l,
இ`த G7ட%G, இைணபவEகnQ4, இல
வசமாக வழ3க/ப);ற&. இ`Gயா ம7
){ p, ேமj" எ7) நா)க+, இ`த
G7ட" ெசய,ப)%த/ப7) வW;ற&. அ`த
வைகH,, ப னா7டளF,, இ டEெந7
டா7 ஓ.ஆE.6. G7ட%G,, 80 ேகா5 ேபE
இைண`& பய ெப?m வW; றனE. இq
வாm இலவச இைணய தள3கைள பாE%&/
பய ெபm" மQகA, ெதாடE`& க7டண"
ெசj%G இவ?ைற/ பாEQக% ெதாட34
வாEகA என ேபslQ tm வன அjவலE 
ெதhF%&AளாE.

ஆனா,, அேத ேநர%G,, இ`த G7ட", 
அைனவWQ4" சமமான இைணய ேசைவ
எ !" (ெந7 te7ராi75) எ ற ெகாA
ைகQ4 எGரான& எ m பல%த எGE/l
இ`GயாF, எz`&Aள&. ஒW dல tmவ
ன3க+ இைணய தள3கnQ4 ம7)" yQ

;ய%&வ" தWவ&, சjைக அ5/பைடH,
அ�4தைல வழ34வ& சhய,ல எ m
பலW" எGE/l ெதh F% &AளனE.  அ&b",
4p/o7ட ெமாைப, ேசைவ tmவன%G 
வா5QைகயாளEகளாக இW/பவEகnQ4
ம7)", அதாவ& க7டண" ெசj% &பவEக
nQ4 ம7)", இைணய இைண/ oைன இல
வசமாக வழ34வ& சhய,ல எ ற எGE/l
வj%& வW;ற&.

அேத ேநர%G,, ப னா7டளF,, சா"ச3
ம?m" 4வா,கா" ேபா ற tm வன3கnட 
ஒ/ப`த" ேம?ெகா(), 500 ேகா5 மQகைள
இைண%Gட இ`த G7ட" yய? dQ4" என 
இத?கான அjவலE ெதhF% &AளாE.

ேப,3= இ>ட?ெந$
வைலB 8 ல$ச) ேப?
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இ`Gய ஜனாGபG மா+ைக yzவ&" ைவ
o இைண/l வழ3க/ப7)Aள&. மா+ைக
வளாக%G,, 24 ஹா7 sபா7 ம?m" 30 ைவ
o இைண/l yைனய3கA அைமQக/ப7
)Aளன. இவ?p Dல", மா+ைக வளாக"
yzவ&", ைவ o இைணய இைண/l வழ3
க/ப7)Aள&. ெச ற ேம 22 அ m இ`த
ேசைவHைன 45யரc% தைலவE ெதாட3;
ைவ%தாE.

இைணய வைல/o ன, தயா ரான
tைலH, இய34" நா)க+ ப7 5யi,,
இ`Gயா 89 ஆவ& இட%ைதQ ெகா()Aள&.
இ`த/ ப75யi, y னP இட3கைள
d3க/|E, o லா`& ம?m" s�ட ஆ;ய
நா)கA உAளன. இைணய" ம?m" ஐ.d.5. 
இயQக/ப7ட ேசைவகA இ`Gயா yzவ&"
;ைடQக ச"ப`த/ ப7ட &ைற அG காhகA
G7ட{7)v ெசயலா?ற ேவ()" என 45ய
ரc% தைலவE ேக7)Q ெகா(டாE.

இைணய%Gைன/ பய ப)%&ேவாE இ`G
யாF, 24.4 ேகா5 ேபE உAளனE. இதனா,,
இ`Gயா அெமhQகா ம?m" �னாFைன
அ)%& D றா" இட%G, உAள&. ஆனா,,
மQகA ெதாைகOட ஒ/o)ைகH,, 20% மQ
கேள இைணய%ைத/ பய ப)%G வW; 
றனE. இ`த இடெவ+ நமQ4 நா" இ !"
�Fரமாக இ`த% &ைறH, உைழQக ேவ()"
எனQ கா7);ற&.

96 ேகா5 ெமாைப, பயனாளEகnட , இ`
Gயா, �னாF?4 அ)%தப5யாக இர(டாவ&

இட%ைதQ ெகா( )Aள&. FைரF, இ`த
எ(PQைக 100 ேகா5ைய எ7ட உAள&. 
ஒqெவாW 100 ேபhj", 77 ேபE ெமாைப, 
ேபா பய ப)%&; றனE. இ& ெமாைப,
ெதாைலேபd/ பய பா75, 4p/oட%
தQக எ(PQைகயா4". இைணய இைண/l
மQகnQ4 எ+தாகQ ;ைடQ4"ேபா&தா ,
அரc மQகnQகாக/ ெபW" yத�75, ேம?
ெகாAn" G7ட3கn", அத பய கn" மQ
கைளv ெச றைடO" எ m 45யரc% தைலவE
இ`த FழாF, 4p/o7டாE.

ஜனாDபD
மா^ைக
4_வT)
ைவ `
இைண.3
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க"/e7டைர வ5வைம%& வழ34" tm
வன3கA, ைமQேராசா/7 tmவன%&ட ,

F(ேடாs ஆ/பேர753 dsட% G?கான
உhம%ைத/ பண" ெகா)%& வா3;, க"/ e7
டEக+, பG`& தW; றன. அ/ே பா&, த3
கnைடய tmவன3க+ ெசயiகைளO",
oற tmவன3க+ ெசயiகைளO" பG`&
தW; றன. இைவ உ3க nQ4% ேதைவ-
யானைவயா எ m அp`& ெகாAளாம,,
ேதைவய?ற பலவ?ைற/ பG`& தW ; றன.
இவ?ைற Bloatware என/ ெபயh7) அைழQ
; றனE. இைவ dல ேவைளக+,, க"/e7
டh ெசய,பா7) ேவக%Gைன {கb" ம`
த/ப)%&; றன.

இS வW" கால3க+,, F(ேடாs
10 dsட" பGய/ப)" க"/e7டEக+,,
ைமQேராசா/7 ஏ?mQ ெகாAளாத ெசயiகA
எ&b" பG`& தர, ைமQேராசா/7 அ!ம
GQகா& என இ`tmவன" அpF%&Aள&.
ெபEசன, க"/e7டE ம7){ p, ேட/ள7
o.d.QகA, F(ேடாs ேபா க+j" இ`த
தைட இWQ4". ேபா ேசைவ வழ34" tm
வன3கA, ைமQேராசா/7 அ!மG ெப?ற
o னேர, ெசயiகைள/ பG`& தர இய3க
y5O". இத Dல" ைமயமாகv ெசய,ப)"
F(ேடாs ஆ/பேர753 dsட" oh`த
tைலH, இய34வைத F(ேடாs த)Q;
ற&. ஏ?கனேவ, ஆ(7ரா�7 ஆ/பேர753
dsட", இ& ேபா ற க7)/பா) இ,லா

ததா,, அைன%& ேபா க+j", oh`த tைல
Hேலேய இயQக/ப7) வW;ற&. ஆனா,,
ஆ/oA tmவன%G , ஐ.ஓ.எs. dsட" இ&
ேபால அGக அளF, ohQக/படாமேல இய3;
வWவ& 4p/oட%தQக&. இS, F(ேடாs
இயQகy" அேத ேபால இய34".

ஆனா,, இ`தQ க7 )/பா), F?க/ப)"
ேபாேத, ெமாைப, தயாh/l tm வன3களா,,
F(ேடாs 10 பGQக/ப7) வW" ேபா -
கnQேக ெபாW`&". த?ேபா& F(ேடாs
8.1 இய34" ேபா கA, ெதாடE`& அதைன 
வழ3;ய tmவன3க+ க7)/பா75ேலேய
இWQ4".

MNவனOகL தாமாகQ ெசயSகைள. பD=க 4"யாT
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v(ேடாs 10 ஆ/பேர753 dsட", த?
ேபா& F(ேடாs 7, F(ேடாs 8 ம?m"

F(ேடாs 8.1 பG`& இயQ4பவEகnQ4
இலவசமாகQ ;ைடQ4" என அpFQக/ப7
)Aள&. F(ேடாs 7 ம?m" F(ேடாs 8
பல வைகக+, த?ே பா& ெபற/ப7) இயQ
க/ப7) வW;ற&. அேத ேபால, F(ேடாs
10 இயQக yைறைமO", ஏz வைகக+, 
இWQ4" என அp FQக/ப7)Aள&. அ/ப 5
யானா,, எ`த வைக dsட" இயQ 4பவWQ4
எ ன வைக F(ேடாs 10 ;ைடQ4" என%
ெதh`& ெகாAள ேவ(டாமா? இதைன அ(
ைமH, ைமQே ராசா/7 ெத+bப)%GOAள&.
1. F(ேடாs 8./8.1 ம?m" F(ேடாs

7 ேஹா" ேபdQ ம?m" ேஹா" oh
{ய" இயQக yைறைம ெகா(
)AளவEகnQ4 F(ேடாs
10 ேஹா" dsட"
;ைடQ4".

2. F(ேடாs 8/8.1
ம?m" F(ேடாs 7 l ர
பஷன, ம?m" அ,5ேம7 ெகா(
)AளவEகnQ4, F(ேடாs 10 /ேரா
;ைடQ4".

3. F(ேடாs 10 ெவ+ Hட/ப7), 12 மாத3
கnQ4A அ/;ேர7 ெச�& ெகா(டவEக
nQ4, F(ேடாs 10 அ/ேட7 4p/ o7ட
க"/e7டh, அத ஆOA yzவ&" இல

வசமாக அ/ேட7 ெச�ய/ப)".
4. F(ேடாs எ(டE oைரசs ம?m" ஆE.5.

சாதன3கnQ4% த?ே பாைதQ4 இ`த yைற
HiW`& FலQ4 அ+Qக/ப7)Aள&.

5. F(ேடாs அ/ேட7 வ� யாகேவ,
F(ேடாs dsட" அ/;ேர7 ெச�ய/-
ப)". F(ேடாs sேடாWQ4 இG,
எ`த/ ப34" இWQகா&.
F(ேடாs 8.1 அpyகமானேபா&,

F(ேடாs 8 ைவ%GW`தவEகnQ4,
F(ேடாs sேடாE வ�யாக% தர/ப7ட&. 
அ& பல dQக,கைள% த`த& வாச கEகnQ4
tைனFWQகலா".

இ`த yைற, yைற யான உhம"
ெப?m F(ேடாs 7 / 8.1 பய 

ப)%&ேவாWQ4 lGயதாக
உhம" � ஒ m
வழ3க/ப)" என
எGEபாEQக/ப);

ற&. F(ேடாs 10
த3கnைடய dsட%G,

பG`த o னE, அதைன
ஐ.எs.ஓ. ைபலாக கா/o 

எ)%&/ பய ப)% &பவEகA,
இ`த �Hைன/ பய ப )%G Reset

or Refresh Dல" �()" பG`& ெகாAn"
வா�/oைன ைமQேராசா/7 வழ34" என 
எGEபாEQக/ப );ற&.

abேடா, 10:
யாd=e எ>ன gைட=e)?

ெத+bப)%GOAள&.
ம?m" F(ேடாs
m" ேஹா" oh
ைம ெகா(

(ேடாs
ட"

.1
7 l ர

5ேம7 ெகா(
(ேடாs 10 /ேரா

Hட/ப7), 12 மாத3
ெச�& ெகா(டவEக

tைனFWQகலா".
இ`த yைற, yை
ெப?m F(ேடாs

ப)%&ேவாWQ
உh
வழ
எGE

ற&.
த3கnை

பG`த o
ஐ.எs.ஓ. ை

எ)%&/ பய 
இ`த �Hைன/ ப

or Refresh Dல" �()" ப
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வ*க,-.ைடேய இைடெவ4

�3கA எ".எs.ேவE7 2007Q4 அ(ைமH,
மாp இW`தா,, அத வhகnQ4 இைட

ேயயான இைடெவ+H, ச?m மா?ற" இW/
பதைன உணE`GW/�EகA. மாறா tைலH,,
வhகnQ4 இைடேய, ேவE7 2003, இW`
தைதQ கா75j" அGக இைடெவ+ இW/ப
தைன/ பாEQகலா". இதைன எ/ப5 ந" FW/
ப/ப5 அைம/ப& என/ பாEQகலா".

ேவE7 2003,, மாறா tைலH, வhகnQ4
இைடேய இைடெவ+ ஒ m என ெச7 ெச�
ய/ப75WQ4". ஆனா,, ேவE7 2007 ம?m"
ேவE7 2010,, ைமQேராசா/7 இதைன 1.15 
ஆக மா?p அைம%&Aள&. இ& பலWQ4/
o5%GWQகலா". ஏென றா,, வhகA ஒ 
mQெகா m இட" F7) அைம`& பாE/ப-
த?4 ந றாகQ கா7d அ+Q4". ஆனா,, dலE 
இதைன% த3கA FW/ப/ப5 மா?ற FW"l
வாEகA. �3கA ஒW டா4ெம(7 yz வ&",
வhகnQ4 இைடேய உAள இைடெவ+
Hைன மா?ற FW"oனா,, ேஹா" ேட/o,,
Styles 4Z/ ெச,லb". o னE, Change Styles
அ)%& Change Styles ஆ;யவ?ைற% ேதE`
ெத)Qகb". o னE, பா�(7டைர Style Sets
எ பG, கா7ட/ப)" ப,ேவm sைட, 
tைலகைள/ பாEQகலா".இG, கா7ட/
ப)" Live Preview எ பதைனQ ;+Q ெச�&,
�3கA அைமQக FW"l" மா?ற", எ/ப5
ெடQs7ைட அைமQ4" எ ப தைன/ பாEQ
கலா". இ34 வh இைடெவ+ைய 1.0 என
அைமQகலா". இதைன மாறா tைலH,
அைம%Gட Change Styles எ பG, ;+Q
ெச�&, அத o Set as Default எ பG,
;+Q ெச�Gடb".

டா4ெம(75, 4p/o7ட வhகைள
ம?m", �3கA FW"l" வh இைடெவ+H,
அைமQக FW"oனா,, மா?ற FW"l"
ெடQs7ைட% ேதE`ெத)Qகb". அ)%&, h/-
பS,, பாரா;ரா/ (Paragraph) 4Z/o,, Line
and Paragraph Spacing எ ற ப7டS, ;+Q
ெச�Gடb". ;ைடQ4" �xFh ெம!F,,
�3கA FW"l" வh இைடெவ+Hைன%
ேதE`ெத)Qகb". ேதE`ெத)%தத?ேக?ற
வைகH, இைடெவ+ அைமO".

ம6# பய8ப9:; ெசா= ேத?6

�3கA ெதாடE`& மbs பய ப )%&பவராக
இW`தா,, ேவE7 ஒW ெசா, yzவைதO"

ேதE`ெத)Qக ஷாE7 க7 ஒ ைற வழ3 4;ற&.
இத?4 �xQகா�" இW வ�கA உAளன.
1. மbs பா�(7டைர, எ`த ெசா,ைல%

ேதE`ெத)Qக ேவ()ேமா, அ34 ெகா()
ெச,லb".

2. மbஸா, இWyைற ;+Q ெச�Gடb".
ெசா, ேதE`ெத)Qக/ப)".
�3கA இ !" �)தலாக ெசா?கைள%

ேதE`ெத)Qக FW" oனா,, ேமேல ெசா ன 
இர(டாவ& ;+Q அ)%&, மbைஸ அ/
ப5ேய, அ`த ெசா?க+ �தாக இzQ
கb". ஒqெவாW yைற இz/பத?4" ஒW 
ெசா, ேதE`ெத )Qக/ப)". இ/ப5ேய நா"
FW"l" ெசா?கA ேதE`ெத)Qக/ப7டbட ,
மbs கEசைர F7 )Fடலா". ேதE`ெத)%த
ெடQs75ைன, வழQக"ே பால பாEம7 மா?ற
பய ப)%தலா". ேவm ெசய,பா )கnQ4"
உAளாQகலா".

ெட-#" ெசா@க48
த8ைமைய மா@ற

ேவE7 டா4ெம(7 தயாh%த o னE, நா"
அ5Qக5 dல ெசா?க+ எz%G த 

ைமைய மா?ற FW"lேவா". அைன%& எz%
&QகைளO", ெபhய எz%&Qக+, (ேக/oட,
ெல7டEs) அைமQக FW"lேவா". அ,ல&
dpய எz%&Qக+, அைமய ேவ()" எனQ 
கW&ேவா". ேவE7 2007,, இதைன எ/ப5 
எ+தாக மா?றலா" எனQ காணலா". 
1. yதi, எ`த ெசா?க+  எz% &Qக+ 

த ைமைய மா?ற ேவ()ேமா, அவ?ைற% 
ேதE`ெத)Qகb". இG, ைர7 ;+Q ெச� G
டb".

2. அ)%& ேஹா" h/பS,, Font ohF,
Change Case ;+Q ெச�Gடb". இ34 உ3
கnQ4 எz%G த ைமைய மா?ற பல
ஆ/ஷ கA தர/ப)". �3கA FW"l"
ஆ/ஷைன% ேதE`ெத)Qகb". உடேன,
ேதE`ெத)%த ெடQs7 உ3கA FW/ப
மான பாEம75, அைம` GWQ4".
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ஒ?- C"D= .ராF-# படGகH
எQெஸ, ஒW ;ராoQs இைண`த lேரா

;ரா" அ,ல. அ& தS s/ெர7�7 lேரா-
;ரா". இW/o!", நா" இG, வைரய/ப7ட
பட3கைள, ஒEQ �75, உAள தகவ,கைள%
ெத+வாகQ கா7)" ெபாW7) இைணQ
கலா". இqவாm இைணQக/ப)" ஆ/ெஜQ7
க+, வ(ண/ |vc அைமQகலா". எ/ப 5/
ப7ட வ(ண/ |vcகைள, எ`த FைளbகA
தW"ப5 அைமQகலா" எ பதைன இ34
பாEQகலா".
1. எ`த ஆ/ெஜQ7ைட மா?p அைமQக ேவ(-

)ேமா, அதைன yதi, ேதE`ெத)Qகb".
2. 7ராH3 (Drawing)�,பாh,, Fill Color அWேக

உAள, �x ேநாQ;ய அ"lQ 4pH, ;+Q
ெச�Gடb". எQெஸ, ஒW கலE ெம!
FைனQ கா7)".

3. இ`த கலE ெம!F,, Fill Effects எ பG,
;+Q ெச�Gடb". எQெஸ, Fill Effects
டயலாQ பாQைஸQ கா7)".

4. இ`த டயலாQ பாQ , உAள �,sகைள/ 
பய ப)%G, ஆ/ெஜQ75, o, ெச�G)
ைகH, எ//ப5/ப7ட வைகH, வ(ண" 
இWQக ேவ()" எ ப தைன% ேதE`ெத)Q
கலா".
அைவ o வWமாm:
Gradient: ஆ/ெஜQ75 ப,ேவm ப4 G

க+, tர/ப/ப7ட வ(ண%G ஆழ" எ`த
அளF, இWQக ேவ()" எ பதைன வைர-
யைற ெச�Gட, இ`த ேட/ oைன/ பய ப)%
தலா". நா" FW"l" வைகH, அைம%Gட,
இ`த �ைல/ பய ப)%தலா".

Texture: ஆ/ெஜQ5 ேம?lற/ |vcQ4
வ(ண" �7ட இ`த ேட/oைன/ பய ப)%
தb". இG, marble, fabric, ம?m" wood என/
பல வைககA தர/ப7)Aளைத/ பாEQகலா".

Pattern: �3கA எ`த வ(ண" ேதE`ெத
)%& அைம%தாj", பல வைக அைம/l
க+,, அவ?ைற அைம%Gட இ`த ேட/ உத
b;ற&.இ`த அைம/lக+, பல F(ேடாs
ெடsQடா/ ேபால அைம;ற&.

Picture: இ`த ேட/ Dல", உ3கA ஆ/ெஜQ
5ைன o, ெச�Gட உதb" பட" ஒ ைற 

எ)Qகலா". �3கA பய ப)%&" பட%ைத/ 
ெபாm%&, பல lGய, எGEபாராத, ஆEவ
D7)" Fைளbகைள இG, ஏ?ப)%தலா".

வ*ைசகH எ:தைன?
எQெஸ, ெதா4/o, வhைசகைள% ேதE`ெத-

)QைகH, எ%தைன வhைசகைள% ேதE`
ெத)%GWQ;ேறா" எ m எ/ப5 அpவ&?
எ)%&Q கா7டாக மாணவEக+ மG/ெப(
கைள வhைசயாக எ டE ெச�ைகH,, அ,
ல& ெச�த o எ%தைன ேபWQ4 எ டE ெச�-
GWQ;ேறா" எ m பாEQக FW"lைகH,
எ ன ெச�;ேறா"? 

மாS7டh, Fரைல ைவ%& s;¢ைன% 
ெதா7)/ பாE%& எ( �வதா? அ,ல& ஒq
ெவாW வh ைசயாகQ கEசைரQ ெகா() ெச m 
1,2,3 எ m கணQ ;)வதா? அGக எ(PQ
ைகH, இW`தா, tvசய" இைவ இர()" 
நமQ4 சhயாக வரா&. எQெஸ, இத?ெக ேற 
ஒW வசGையQ ெகா()Aள&.

எQெஸ, ெதா4/ேப உ3கnQ4 �3கA
ெசலQ7 ெச�G)" வhைசகைள எ(Pv
ெசா,j". அ&b" �3கA ெச,கைள 
ைஹைல7 ெச� G)"ேபாேத அைவ எ(ண/
ப7) எ(PQைக எ னெவ m உ3கnQ4v
ெசா,ல/ப)". இG, எ ன ேவ5Qைக
எ றா, இ`த வசG உ3கA க( y எ/
ேபா&" உAள&. ஆனா, �3கA அதைன இ&
வைர உ?m ேநாQக F,ைல. அதைன இ34 
பாE/ேபா".

அ)%த yைற ெந7) வhைச அ,ல& 
ப)Qைக வhைசகைள ைஹைல7 ெச� G)
ைகH, ப)Qைக வhைசகnQகான எz%
&QகA ேதா m" இட%G?4 ேமலாக/
பாW3கA. அ,ல& இmGயாக ைஹைல7
ஆன ெச,jQ4 அWகாைமH, ேமலாக/ 
பாW3கA.

எ%தைன கால" எனQ கா7ட/ப)".
எ)%&Q கா7டாக நா 4 கால" எ றா, 4C
எனQ கா7ட/ப)". கால" yz வைதO"
ேதE`ெத)Qக ேவ()". இேத ேபால ேரா 
என/ப)" ப)Qைக வhைச ெசலQ7 ஆ4"
ேபா& 4R எனQ கா7ட/ப)".

எ=ெஸ 
".,...
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ெச ற மாEv மாத", சா"ச3 tmவன", இ`G
யாF,, த காலQ  எs 6 sமாE7 ேபாைன
Z. 49,900 என Fைல H7) F?பைனQ4 அp
yக/ப)%Gய&. த?ேபா&, இத 32 6.o.
மாட,, Z.43,300 எ ற FைலH,, /+/ 
காE7 ம?m" அேமஸா இைணய
தள3க+, ;ைடQ;ற&. இத
!ட Z.2,999 மG/lAள,
சா"ச3 வயEெலs சாEஜE
இலவசமாக இைண%&
வ ழ 3 க / ப ) ; ற & .
ஆனா,, சா"ச3 tm
வன%G அGகார |Eவ
இைணய தள%G,, பைழய Fைல
H7ேட இ& F?பைன ெச�ய/ப);ற&.

சா"ச3 காலQ  எs 6 sமாE7 ேபாS,

dல அ"ச3கைள tைனF, ெகாA-
ேவாமா! 5.1 அ34ல SuperAMOLED 5s

oேள ெகா(ட Gைர, 
ஆQடா ேகாE /ராசசE, 
3 6.o. ரா" tைன
வக", sேடாேர¤ 

ெமமh யாக மாடjQ4%
தQகப5 32/64/128 6.o., 

ஆ(7ரா�7 லாiபா/ 5 ஆ/
பேர753 dsட", 16 எ".o. Gற

!ட எ,.இ.5. /ளா� ெகா(ட 
o lறQ ேகமரா, 5 ெமகா oQெஸ, Gற 

ெகா(ட y lறQ ேகமரா, 46 எ,.5.இ. 
ச/ேபாE7, 2,550mAh Gற ெகா(ட ேப7டh
ஆ;யைவ இ`த மாட, ேபா க+, ;ைடQ-
; றன.

ச8ைகjட>
சா)சO கால=k எ, 6 32 #.`.

அ(ைமH, F?பைனQ4 ெவ+யான
ந)%தர tைலH, Fைல Hட/ப7ட

sமாE7 ேபா , சா"ச3 tmவன%G 
காலQ  6 316. இத அGக ப7ச Fைல Z.
6,300. ஆ(7ரா�7 ;7 ேக7 ஆ/பேர753
dsட%G, இ& இய34;ற&. �ய, ேகாE
/ராசசE தர/ப7)Aள&. 26 ம?m" 36
ெந7ெவாEQ4க+, இத ெசய,பா)கைள
ேம?ெகாAளலா". இர() 6.எs.எ".
ைமQேரா d"கைள இயQகலா". இத பh
மாண" 121.4 X 62.9 X 10.8 {�. எைட
124 ;ரா". இத ெகபாd5q டv s;¢ ,
ம,75 டv வசG ெகா(டதாக% தர/ப7)A

ள&. 4 அ34ல அளF, உAள இத Gைர
480 X 800 oQெஸ,கA அைம/o, 5s
oேள கா7);ற&. லb7s�QகE, எ/.எ".
ேர5ேயா, 3.5.{� ஆ5ேயா ஜாQ, ைமQேரா
எs.5. காE7 sலா7 உAளன. ரா" tைன
வக" 512 எ".o. இத sேடாேர¤ ெமமh
4 6.o. இதைன அGக/ப)%GQ ெகாA
ளலா". 6.o.எs., ைவ o ம?m" ln�%
4.0 ெதா�, �7ப3கA இய34; றன.
5 எ".o. Gற!ட o lறQ ேகமராb",
2 எ".o. Gற!ட y lறQ ேகமராb"
உAளன. இத ேப7டh 1,500 mAh Gற 
ெகா(ட i%Gய" அய ேப7டhயா4".

சா)சO கால=k # 316
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ஆ/oA tmவன%G ெபW"பாலான சாத
ன3கைள, ஐேபா உ7பட, Foxconn

எ !" tmவனேம தயாh%& வW;ற&.
அ(ைமH,, மஹாரா�7ரா மாt ல%G, த 
ெதா�?சாைலைய% ெதாட3க இ`tmவன"
ஒ/ப`த" ஒ ைற, அ"மாtல அரcட ேம?
ெகா()Aள&. பல மாத3கnQ4/ o னE,
தனQ4 FGQக/ப7ட தைடHைன �Q;, இ`
tmவன" �()" இ`GயாF, த உ?ப%
Gைய% ெதாட34;ற&. அbர3காபா% அ,
ல& lேன நகh, பாQsகா tmவன%G 
ெதா�?சாைல அைமO". இத Dல" ெபhய
அளF, இ34 ேவைல வா�/lகைள இ`G
யEகA ெபmவாEகA.

இ`GயாF, 89 ேகா5 ேபE ெமாைப,
ேபா கைள/ பய ப)%Gனாj", அவ?p,
7% ம7)ேம இ`GயாF, தயாhQக/ப); 
றன. பாQsகா tmவன", ஆ/oA tmவன"
ம7){ p, Acer, Blackberry, Cisco, Dell, HP,
Huawei, Microsoft, Motorola, Nokia, Sony, Xiaomi,
ேபா ற tmவன3கnQ4" ெமாைப, ேபா 
கைள% தயாh%& வழ34;ற&. எனேவ, அத 
இ`Gய% ெதா�?சாைலH,, ெபhய அளF,
yத�)", ேவைல வா�/l" ஏ?ப)%த/ப)"
என எGEபாEQகலா".

பாQsகா , ெச ைனH, அைமQக/ப7), 
த?ேபா& oரvைனQ4Aளா; Dட/ப75
WQ4", ேநாQ;யா tmவன%G ெதா�?சா
ைலைய, 200 ேகா5 டாலE ெகா)%& வா3க
y வ`த&. ஆனா,, oரvைனகளா, அ& தாம
தமா;ய&.

ஆ/oA tmவன" y l த  ெதா�?-

சாைல ம?m" அj வலக%Gைன இ`GயாF,
ெதாட3க y வ`த&.  இ`GயாFேலேய
பPQ4 அjவலEகைள அமE%த ேவ()"
எ ற tப`தைனைய% தளE% &மாm ேக7)Q
ெகா(ட&. அதைன அரc ஏ?mQ ெகாA
ளாததா,, அ`த yய? dையQ ைகF7ட&.
த?ேபா& ஆ/oA சாதன3கைள% தயாh%&
வழ34", பாQs கா tmவன", த ெதா�?
சாைலைய% ெதாட3க இW/பதா,, ஆ/oA 
சாதன3க+ Fைல இ`GயாF, 4ைறவாக
இWQ4" என எGEபாEQகலா".

இ\Dயாa 
ஐேபா> தயா[=க.பo)
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ந" �75, பP lhபவEகA, பA+
ெச,j" ந" 4ழ`ைதகA
ஆ;ேயா WQ4 அ5/பைட
வசGகA ம7)" ெகா(ட
ெமாைப, ேபா கைள
வா3;% தர ேவ()";
ஆனா,, அவ?p Fைல
எqவளb 4ைறவாக
இWQக y5Oேமா அq
வளb 4ைறவாக இWQக
ேவ()" என dலE
FW"lவாEகA.

இத?4Q காரண",
4ழ`ைதகA ெதாைல%&
F7டாj", Fைல 4ைற-
வான&தாேன, ேபானா,
ேபா;ற& எ ற எ(ண"
தா . ெஸ tmவன",
அ(ைமH, ெவ+H7
)Aல, ெஸ எQs 16
எ ற மாட, ேபா , இ& 
ேபால% G7ட{)பவEக

nQ4 உக`ததாக உAள&.
இத Fைல Z. 825

ம7)ேம. அத அ"
ச3கA:

இ& ஒW 26 ேபா .
இG, இர() 6.எs.எ". 
{S d"கைள/ பய ப-
)%தலா". பாE ைட/ வ5
Fலான இ`த ேபாS,,
எ(கn", எz%&கn"
ெகா(ட � ேபாE7 உAள&.
5.எ/.5. 5soேள Gைர
தர/ப7)Aள&. லb7s
�QகE, 3.5 {� ஆ5ேயா
ஜாQ, ln�%, F5ேயா வச
GOட 1.3 எ".o. Gற 
ெகா(ட o lறQ ேகமரா,
எ/.எ".ேர5ேயா, எs.
எ".எs. வசG, 1,000 mAh
Gற ெகா(ட ேப7டh
ஆ;யைவ இ`த ேபாS, 
;ைடQ; றன.

இர() d" இயQக வசGOட �5ய
lGய ெமாைப, ேபா ஒ ைற லாவா
tmவன" அ(ைமH, F?பைனQ4
அpyக/ப)%GOAள&. இத அGக ப7ச
Fைல Z. 6,300. மாட, ெபயE லாவா ஐhs
எQs 1 ;ரா(7 (Lava Iris X1 Grand)

இ`த sமாE7 ேபாS ஆ/பேர753 
dsட" ஆ(7ரா�7 4.4. ;7ேக7. 1.3
;கா ெஹE7s ேவக%G, இய34" 4வா7
ேகாE /ராசசE தர/ப7)Aள&. BSI II ெச சாE
ம?m" �ய, எ,.இ.5. /ளா� ெகா(ட 
8 எ".o. Gற ெகா(ட ஆ7ேடா ேபாகs
வசGOட �5ய ேகமரா o lறமாக
இய34;ற&. y lறQ ேகமரா 2 எ".o.
Gற ெகா(டதாக உAள&. எs.எ".எs.,
எ".எ".எs., இெமH,, l� ெமH, ஆ;ய
வசGகA ;ைடQ; றன. டா4ெம(7 FeவE
தர/ப7)Aள&. இத பhமாண" 71.8x143x8.9
{�. பாE ைட/ வ5F, இ`த ேபா 
வ5வைமQக/ப7)Aள&.

இத ெகபாd5q டv s;¢ , ம,75 டv
வசGOட உAள&. லb7 s�QகE, 3.5 {�
ஆ5ேயா ஜாQ, எ/.எ". ேர5ேயா, O.எs.o.
ேபாE7 தர/ப7)Aளன. இத ரா" ெமமh
1 6.o. sேடாேர¤ ெமமh 8 6.o. இதைன
32 6.o. வைர அGக/ப)%GQ ெகாAளலா".
ைமQேரா எs.5. காE7 sலா7 உAள&.
ெந7ெவாEQ இைண/o?4, 6.o.ஆE.எs.,
எ7¤,ைவo,ln�%ஆ;யைவஇய34; றன.
அQ லேரா�7டE, /ராQ {75 ம?m" ைல7
ெச சாEகA தர/ப7)Aளன.

இத i%Gய" அய  ேப7டh 2,200 mAh
Gற ெகா(ட&. 

லாவா ஐ[,
எ=, 1 gராb$

ெஸ> எ=, 16



1-6-201517

ைம8ேராசா1> _TவனQ த(ைன _ைல1 பMOP8
ெகா.ள ேமSெகா.`Q \யS]கேள \(

W8@1 A(னாக த$Q \ரணான அDa1bக.. எ1
பHcQ, aVேடாe 10 க>டணQ ெசXOP \4ைதய
பP1bகைள1 ெபSறவ2க`8@ இலவசமாகO தர1பட
உ.ள!. இ!ேவ, ைம8ேராசா1> _Tவன வழ8கOP,
மாTப>ட!தாேன. இ(WQ எ(ன அDa1bக. வ$
E(றன எ(T ெபாTOP$4! பா28கலாQ.

ேபரா. எ5. மZமாற", ம]ைர.

ேகVH Eரi சாகா @DOத க>Mைர jக அ$ ைம-
யாக அத( பாதக aைளUகைள எMO!8 கா>

Hc.ள!. கQ1R>ட2 பய(பMOதO ெதாடJ@Q
அைனவ$Q aைளயா>Mகk, தJகைள lmக
HO!, ேநரOைத ம>MQ \(b nணH1பா2க..
தSேபா! பணOைதcQ இழ8E(றன2. இ!
ேபா(ற ேபாைத8@ அHைமயாகாம, நQைம நாேம
காO!8 ெகா.ள ேவVMQ. அ4த வைக[,, 
oJக. எp Pc.ள க>Mைர ச+யான பாடQ. ந(D.
பாரா>Mத,க..

டாJடK. ^வRQநாத", ேகாைவ.

தq நப2 @DOத தகவ,கைள எMO!8 ெகா.
வ! எ(ப!, இைணய _T வனJகk( தைல

யாய @D8ேகாளாக உ.ள! எ(பைத அழகாக
எMO!8 கா>H உ.r2க.. sெம[, பய(ப
MOPனா, _KசயQ நQ a$1b ெவT1bக., த(
aவர8 @D1bக. எMO!8 ெகா.ள1ப ME(றன.
இP'$4! த1A8க a$QAனா,, அ8கUV>
o8@வைதO தaர ேவT வt இ,ைல எ(T ெசா,
'[$1ப! நK எ(T உ.ள!.

ஆK. ^வw/xரமZயO, ம]ைர.

ேபeb8 _Tவன$8@ ஏ( இ4த அல>]யQ?
நாMகk( வைர படJகைளK ச+யாக1 ேபாட

ேவVடாமா? ந,ல ேவைள, AரKைன ெப+தா@Q
\(ன2, P$OP8 ெகாVM a>டா2.

பா. கனகராy, பழ{.

ேகVH Eரi சாகா aைள யா>Hைன8 ET8@1 
AHOத! ேபால aைளயாMபவ2கைள1 பா2O

P$8Eேற(. உJக. க>Mைரைய1 பHOத A(
னேர, அ! இ(WQ எwவ ளU ேமாச மாக  ம8கைள1
பாP8Eற! எ(பைத உண24! ெகாVேட(. ச+
யான எKச+8ைக.

ஆ. நாகராஜ", 0]|ேசk.

நQைம1 பSDய தக வ,கைள1 ெபST, அவSைறO
த( வ2Oதக ேநா8கJக`8@1 பய(ப MO!

வ!, x@. _T வனOP( அH1பைட உOPகk,
ஒ(T. எனேவ, @ைற4த அளa, எ1பH நQைம1 
பSDய தகவ,கைளO த$வ! எ(ற H1eக`ட(
xHய க>Mைர பயW.ள!. எp Pய !ைண ஆ]+
ய$8@ ந(D.

எO. சLMரேலகா, ெச"ைன.

x@. நQைம1 பSDய தகவ,கைள எMO!8 
ெகா.வைத1 பSDய @D1bகைள1

பH8ைக[,, அத( x@. >ைரa, நQ
ைப,கைள1 பPவ! @DO! மT ப+zலைன
ெச{Pட ேவVHய!.ள!. அவSைறcQ x@.
பHO!1 பா28கா! எ(ப! எ(ன _KசயQ?
“இெத(ன ேசாதைன?” எ(T கவ ைல1பட ேவV
Hய!.ள!.

ஆK. }Tவாச", ேசாழவLதா".

x@. >ைரa, பய(ப MOத8 xHய ஷா2> க> }க
`8கான aள8கQ jகUQ அ$ைம. ந(D.

எ". அ�]RமாK, �v��0\�K.

]eடQ உதa8 @D1bகk( எpO! அளைவ1
ெப+தா8E8 ெகா.ள தாJக. த4P$8@Q H1e
எ( பல நா. AரKைனையO ~2O! ைவOத!. இ!
ேபால ]eடQ சா24த H1eக. தqேய நா(@ 
ப8கJக`8@O தரUQ. மாதQ ஒ$ \ைற இ!
வ4தா,, அPக1 ேப2 பயனைடேவாQ.

சா. பரம^வO, ROபேகாணO.
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ேக.a: இைணய இைண1b P>டJக. @DO! 
பH8ைக[,, “�ேரா ேர>HJ” (Zero Rating) எ(T
ஒ$ க$O! xற1பMEற!. இத( \p1 ெபா$.
ெத+யa,ைல. இதைன aள8கமாகO ெதkU
பMOதUQ.

ஆK. xரகா�, ெச"ைன.
பG,: “அைனவWQ4" சமமான இைணய

இைண/l” எ m �ற/ப)" ெந7 te7
ராi75 4p%த சEvைசகA ப?pய க7)ைர
கைள/ ப5QைகH,, ¥ேரா ேர753 எ ப&
4p%&" ப5%GWQகலா". அ(ைமH,,
ஏEெட, ேபா ற ெமாைப, ேசைவ tmவ
ன3கA ெகா() வ`த G7ட" இ&. இைணய/
பயனாளEகைள, dல இைணய தள3கA, எ`
தFதமான ேட7டா க7டண" இ,லாம,
இலவசமாக% த3கA இைணய தள%ைத/ பாE
ைவHடb", ேதைவயானவ?ைற% தரFறQக"
ெச�Gடb" அ!மG வழ34". எ)%&Q கா7
டாக, ேபslQ ேபா ற தள3கைள/ பய 
ப)%&ைகH,, இைணய இைண/l தW"
ெமாைப, ேசைவ tmவன3கA, அ`த தள%
Gைன/ பாEைவH)" ேநர", இறQக/ப)" 
தகவ,கைள, பயனாளEக+ ேசைவQ க7
டணQ கணQ;, எ)%&Q ெகாAளா&. �3கA
ெமாைப, ேசைவ tmவன%Gட", அGக ப7ச"
10 6.o., Fநா5Q4 512 ேக.o. ேட7டா பh
மா?ற ேவக", மாத" Z.1050 க7டண" எ ற
G7ட%Gைன ேம?ெகா(5W`தா,, ேபslQ
தள%Gைன அ�4வத?4", அGiW`& தரF
றQக" ெச�வத?4" பண" கணQ;, எ)%&Q
ெகாAள/பட மா7டா&. இ`த இைணய
தள3கA, இத?கான பண%Gைன, ெமாைப,
ேசைவ tmவன%G?4, ஒ/ப`த அ5/ப
ைடH, த`&F)". அ,ல&, ெமாைப,

ேசைவ tmவன3கA, இ& ேபா ற தள3
கைள நா5v ெச m, ஒ/ப`த" ஏ?ப)%GQ 
ெகா(), பண%ைத வா3;Q ெகா(), பய னா
ளEக+ட", இ`த தள%ைத/ பாEைவH)வ&
இலவச" எ m அp FQ4". இ&தா  ¥ேரா 
ேர753 எ ப&. ஆனா,, இ`த G7ட"  ம?ற
இைணய தள3க nQ4", க7டண" ெசj%&"
இைணய தள%G?4" பார ப7சமான, ேவmபா
டான அ�4yைறHைன, ெமாைப, ேசைவ
tmவன3கA ேம?ெகாA; றன எ m பலW"
எGE/l ெதhF%தனE. அைன வWQ4" சம
மான இைணய ேசைவ எ ற ெந7 te7ரா-
i75 ெகாAைகQ4 இ& எGரான& எ m
எGE/l ெதhF%தனE. இதனா,, இ`த G7ட%-
GiW`& Fல4வதாக, பல இைணய தள3கA
அpF%தன. “அ/ப5 எ,லா" ேவmபாடான
த ைமOட இைணய இைண/l இWQகா&” 
என ஏEெட, tmவன% தைலவE வாQ 4mG
ெகா)%தாj", மQகA ெதாடE`& எGE/l
ெதhF%& வW; றனE.

ேக.a: எ(Wைடய ெடe8 டா1 மSTQ ேல1டா1
கQ1R>ட+( HeAேள ெரச,Rசைன 1280×768
என அைமO!.ேள(. ஆனா,, ஆ1பேர>HJ
]eடQ ப+4!ைர1ப! 1600×900 ஆக உ.ள!.
இதனா,, ஒwெவா$ \ைறcQ, ப+4!ைர8க1ப>ட
HeAேளயாக இ! இ,ைல என அDa1b வ$E
ற!. இwவாT மாSD அைமOP$1ப! எ( கQ1R>
டைர ெகM8@மா? க>டாயQ மாSற ேவVMமா?
ெதாட24! இ4த ெரச,Rசqேலேய இய8கலாமா?

எ". மாதv MQமாற", MQ/�K.
பG,: ந,ல ேகAF. பலh  மனG, இ`த 

ச`ேதக" இWQ4". �3கA அைம% &Aள 5s
oேள அைம/oனா,, க"/ e7டWQ4, 4p/-

ேகLa – பD –டாJடK ெப. சLMர ேபா5 –



1-6-201519
பாக அத GைரQ4 எ`த oரvைனO" ேநரா&. 
ஆனா,, உ3கA கா7d/ பாEைவH, dQக, 
இWQ4". பh`&ைரQக/ப7ட 5soேள ெச7
ெச�ய/படF,ைல எ றா,, எz%&கn",
பட3கn" &,iயமாகQ கா7ட/பட மா7
டா&. ப5/பத?4 ெடQs7 dல ச3க ட3
கைள% தW". �3கA சh யான 5s oேளைய/
பாEQகாததா,, �3கA அைம%&Aள 5soேள
அ5/பைடH, கா7ட/ப)" கா7d தா இ`த
GைரH, ;ைடQ4" எ ற எ(ண%Gேலேய
ெதாடE`& க"/e7டைர/ பய ப)%GQ
ெகா(5W/�EகA. எனேவ, பh`&ைரQக/
ப)" ெரச,eசS, அைம%& இயQ4வேத ந,
ல&. �xQ4p%&Aளப5 இதைன மா?றலா".
F(ேடாs 7 dsட%G,, ேதட, க7ட%G,
Display என ைட/ ெச�Gடb". ;ைடQ4"
பGi,, yதi, இW/பG, ;+Q ெச�G
டb". இ/ேபா& F(ேடா ஒ m கா7ட/
ப)". இG, உ3கA கா7d% ேதா?ற%Gைன
150% அGகhQக வ� கா7ட/ப)". அதைன%
ேதE`ெத)%&, apply எ பG, ;+Q ெச�G
டb". F(ேடாs 8 dsட%G,, Search
Charm ப4GH,, Display Settings என ைட/
ெச�&, ;ைடQ4" பGi, yதi, கா7ட/
ப)வG, ;+Q ெச�Gடb". இ34 நகE%G
ெச,லQ �5ய sைலடE பாE ஒ m இWQ4".
இதைன y , o னாக நகE%G, அ34 தர/
ப7)Aள அைன%& அளbகைளO" அG
க/ப)%தb", 4ைறQகb" ெச�Gடலா".
ெடQs7 எ/ப5Q கா7d அ+Qக ேவ()"
எ பதைன/ பல வ�க+, அைமQக இ34 
வசGகA ;ைடQ4". உ3கnQேக?றப5
அைம%&Q ெகாAளலா".

ேக.a: நா( எ(Wைடய ெட, _Tவன ேல1டா1
கQ1R>ட+,, aVேடாe 8.1 ைவO!.ேள(. வர
இ$8@Q aVேடாe 10 ]eடOPS@ அ1ேட>
ெச{Pட a$QbEேற(. ஆனா,, aVேடாe
8.1.1.8@ எ(னா, இதைன அ1ேட> ெச{Pட \H
யa,ைல. எ1பH அ1ேட> ெச{Pட ேவVMQ?
அ1பH ெச{Pடாa>டா,, aVேடாe 10 ]eடO
PS@ ேல1டா1 அ1ேட> ஆ@மா?

எ". ஆK. காK\Mேகய", ெச"ைன.
பG,: F(ேடாs 8 dsட%G அ(ைமQ

கால%Gய அ/ேட7 பG/o?4 மாp இW`தா,
ம7)ேம, F(ேடாs 10 தானாக, அ/ேட7 
ெச�ய/ப)". இ,ைல எS,, �3கA 
F(ேடாs 10Q4 அ/ேட7 ெச�G)ைகH,,
அ&ேவ, F(ேடாs 8.1.1Q4 அ/ேட7 
ெச�&, o னE F(ேடாs 10Q4 ெச,j".
இ ைறய உ3கA ச`ேதக%ைத/ ேபாQ;Q
ெகாAள, �ேழ கா75OAளப5 ெசய,படb".

க"/e7டைர இயQ;, அத ெம7ேரா
s;¢ GைரH, “check updates” எ m ைட/

ெச�Gடb". அ,ல&, ெடsQடா/ tைலH,,
Search Charm எ பதைன% GறQகb". “check
updates” எ m ைட/ ெச�Gடb". ஐகா �&
த7டb". Update ம?m" recovery GறQக/ப)".
check now எ பG, த7டb". இ/ேபா&
F(ேடாs ஏேத!" அ/ேட7 ெச�Gட ேவ(
)மா எ m உ3கA க"/e7டைர ேசாதைன
ெச�G)". �3கA உ3கA dsட%G, Automatic
Update இய3;ய tைலH, அைம%GW`தா,,
அைன%& அ/ேட7 ைப,கn" இயQக/ப7),
அைன%&" அ/ேட7 ஆ; இWQ4". Update
history எ பG, ;+Q ெச�தா,, எ`த அ/ேட7
ைப,கA ஏ?கனேவ இ sடா, ெச�ய/ப7
)Aளன எ ற ப75ய, ;ைடQ4". இG,
உ3கA ச`ேதக" �E`&F)".

ேக.a: ேவ2> டா@ெமV>கk,, நா( அைமO-
!.ள படQ ஒ(ைற எ( வா>ட2மா28 ஆக1 பய(
பMOத a$QbEேற(. எ( ]Dய _TவனOP(
ேநா8கOPைன8 கா>MQ வைக[, இ4த படQ 
அைம8க1ப>M.ள!. அதனா, தா( இ4த ஆைச. 
இதைன எ1பH _ைறேவSD8 ெகா.ளலாQ எ(T
வt கா>டUQ.

ஆK. �\]JRமாK, v*/0ரO.
பG,: ெபா&வாக, இ`த வா7டE மாEQ

அைம%G)" வசGைய யாW" பய ப)%&வ
G,ைல. எ".எs. ஆ�s தW" அWைமயான
வசG இ&. ெபா&வாக, வா7டE மாEQ அைம%
Gட, மாறா tைலH, வ�கA தர/ப7)Aளன.
�)தலாக, நாy" dல ெச753s அைம%&,
நா" FW"l" வைகH, வா7டEமாEQ அைட
யாள%ைத, ந" டா4ெம(7க+, ஏ?ப)%
தலா".
1. h/பS,, “Page Layout” எ ற ேட/o,

;+Q ெச�Gடb".

2. “Page Background” 4Z/o, “Watermark”
எ ற க7டைளH, ;+Q ெச� Gடb".
இ34 மாறா tைலH, “CONFIDENTIAL 1”,
“DO NOT COPY”, or “URGENT 1” ஆ;ய வா7
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டEமாEQ அைடயாள3கA ;ைடQ4".
இG, ஒ ைற �3கA FW"oனா, ேதE`
ெத)Qகலா". அ,ல&, “Custom Watermark”
எ ற ப7டS, ;+Q ெச�Gடb". இ/
ேபா& “Printed Watermark” எ ற டயலாQ
பாQs ;ைடQ4".
இ34 பலFத ஆ/ஷ கA ;ைடQ4".

இவ?p, �3கA FW"l" வைகH, உA-
ளைத% ேதE`ெத)Qகலா". “No watermark”
ேதE`ெத)%தா,, அ/ேபாைதய வா7டEமாEQ
�Qக/ப)". இேத ெசய,பா75ைன, h/பS,
உAள “Remove Watermark” எ ற ஆ/ஷைன%
ேதE`ெத)/பத Dலy" ேம?ெகாAளலா".

�3கA உWவாQ;ய பட" ஒ ைற வா7-
டEமாEQகாக அைமQக FW"oனா,, “Select
Picture” எ ற ப7டைன% ேதE`ெத)Qகb".  
பட%G அளைவ, FW/ப/ப5 மா?p
அைமQக, “Scale” எ பG, ;+Q ெச�Gடb".
ேதE`ெத)%தா,, ெடQs7ைட வா7டEமாEQ
காக அைமQகலா". “Text” எ பைத அ)%&
�3கA FW"l" ெடQs7ைட அைமQக
ேவ()". இத o , ெடQs7 வ(ண"
ம?m" அ& எ/ப5 அைமய ேவ()" எ -
பதைன அைமQக ஆ/ஷ கA ;ைடQ4".
இவ?ைற அைம%த o னE, ஓேக அz%G
டயலாQ பாQைஸ Dடb". இS டா4
ெம(75, �3கA அைம%த ெடQs7 அ,
ல& பட", �3கA அைம%த FW/ப/ப5 
வா7டEமாEQகாக அைமQக/ப)".

ேக.a: aVேடாe 7 ெகாVட ேல1டா1 ைவO
!.ேள(. இP, System Reserved Partition எ(ற
ஒ$ A+U இ$1பதாக1 பHOேத(. ஆனா,, எ( 
கQ1R>ட+, இ,ைல. அ1பH ஒ$ >ைரேவா,
ேபா,டேரா இ$1ப தாகO ெத+யa,ைல. இ!
எ4த >ைரa, இ$8@Q? அ,ல!, எ( கQ1
R>ட+, அ! பP ய1ப டa,ைலயா? அதனா,,
எ!UQ AரKைன இ,லாம, இ$8@மா?

எ5. மஹாேதவ", MY:Jக�.
பG,: F(ேடாs 7 ம?m"

F(ேடாs 8 ஆ/பேர753 dsட3
கைள ந" க"/e7டh, அைமQ4" 
ேபா&, இைவ க"/e7டh 
ஹாE7 5sQ;, “System Reserved”
எ m ஒW ohைவ உWவாQ4; 
றன. F(ேடாs இ`த ohF?4 
எ`த ஒW தS 7ைரF ெபயைர
அைம/பG,ைல. எனேவ,
இதைன Disk Management ேபா ற
ஒW பய பா7) கWFைய/ பய ப )%
Gனா, தா நா" பாEQக y5O".

இ`த System Reserved Partition
எ ற ohb, F(ேடாs 7 ஆ/
பேர753 dsட" yத, நைட

yைறQ4 வ`த&. எனேவ, இத?4 y`ைதய
F(ேடாs dsட3க+, இதைனQ காண 
y5யா&. இ`த/ ohb, F(ேடாs 7 dsட %
G, 100 எ".o. இட %ைதO", F(ேடாs 8
dsட %G, 350 எ".o. இட %ைதO" எ)%&Q 
ெகாA;ற&. F(ேடாs இ sடா, ெச�ய/
ப)" ெசய,பா )க+ ேபா&, க"/e7டh 
7ைரq ohQக/ப)" ெபாzேத, இ`த/ ohb
உWவாQக/ப );ற&.

உ3கA7ைரF,,oh%&ஒ&Qக/படாதஇட%
G, F(ேடாs dsட%G?கான ohFைன,
;ராoக, பாE75ஷ ேமேனஜE ெகா()
அைமQ4"ேபா&, நமQ4 “To ensure that all
Windows features work correctly, Windows might create
additional partitions for system files.” என ஒW ெச�G
தர/ப)". இதைன அ)%&, F(ேடாs, வழQ
கமாக, dsட%G?கான yத ைம இட%Gைன/
ohQ4" y னேர, System Reserved partition ஐ
உWவாQ;Q ெகாAn".

இதனா, எ ன பய ? இத ெசய,பா)
எ ன எ ற ேகAF உ3கA மனG, எழலா".

இ`த/ ohF, இர() yQ;ய Fஷ
ய3கA உAளன. அைவ:

1. Boot Manager and Boot Configuration
Data : ந" க"/e7டE ஆ/பேர753 dsட"
இய3க% ெதாட3;யbட , F(ேடாs |7
ேமேனஜE (Boot Manager) ெதாடQக" இய3;,
ெதாடQக இயQக%G?கான ேட7டாFைன Boot
Configuration Data (BCD) Store இW`& ப5Q;ற&.
ந" க"/e7டE dsட %G?கான ohFiW`&
|7 ேலாடைர இயQ4;ற&. அ&, o னE,
dsட" 7ைரF, இW`& F(ேடாs dsட%
Gைன இயQக% ெதாட34;ற&.

�3கA BitLocker drive encryption பய ப)%த
FW"oனா,, இ`த dsட" hசEq7 பாE7

5ஷ க7டாய" ேதைவ/ப)". ேவm
வ�H, இ& ெசய,படேவ y5யா&.
மாறா tைலH,, yQ;யமான |7
ைப,கA இ34 sேடாE ெச�ய/
ப); றன. ந"மா,, F(ேடாs

இயQக ohF, இவ?ைற sேடாE
ெச�Gட y5O" எ றாj", அைவ
இ34" sேடாE ெச�ய/ப7)
இயQக/ப); றன. இ`த ohF,

உAள ைப,கA �& ைக ைவQ
காம, இW/பேத ந,ல&. மாறா
tைலH,, உ3கnQ4 இதைனQ
கா7டாம,, F(ேடாs உW-
வாQ; ைவ%&Q ெகாA;ற&.

அதனா, தா , அத?ெகன% தSேய 
ஒW 7ைரq எz% Gைன% தWவG,ைல.

ெபW"பாலான பயனாளEகnQ4,
System Reserved partition என ஒW
ohb இW/பேத ெதhயா&. 
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