
ஆக"# 31, ௨௦௧௫ இத+ட. இைண24

ஆ!"ரா%" எ( – எ)*(
‘ெம-."டா%’ ஆ0பேர"34 56ட(

.) அ8ச: அ*0ப
பய*ைற >?0@கB
7.5 ேகா3 சாதன4கH:
I!ேடா6 10



31-8-20152

LனமலN – க(0O"டN மலN, 39, ஒ6#" ேரா;, இராய2 ேப#ைட, ெச.ைன -– 600 014
computermalar@dinamalar.in

வாசகNகேள.... க(0O"டN Sா:கB
க!"#$ட& ெதாட&பான -ா. ‘/0’1க2 3456

மல9. ெவ;<ட 2 >ர@கைள அD"பE!.
-ா.க2 மGH! ‘/0’1க2 ௨௦௧5 >"ரவ9 

மாத5@G3 MN ெவ;யாP<Q1க1Rடா6. -ா.க2 
மGH! ‘/0’1கைள உQவா1Pயவ&, ெவ;<$டவ&,
Pைட13! இடVக2, Wைல ஆPயவGைற1 க$டாய! 
34">டேவ[\!.

ஆ0TB UVவனWL) @Lய சாதன4கB

இைணயW ெதாடNTைன வழ4>( காNகB

.) அ8ச: அ*0ப பய*ைற >?0@கB

ப[க( 11

ப[க( 14

ப[க( 13

உ
H

ேள

~ டாJடK ெப.சLMர ேபா" ~

 !" த%&ைடய ஆ+,ரா/, ஆ0
பேர,45 67ட89:! ;+<= ஒ?

இA0B C,டா/ ெபயைர ைவ8F"ளF. ஆ5
Iல அகர வMைசOP C OP ெதாட5I L வைர
ெபயM,ட  !", அ<8த ஆ0ப ேர,45 67
ட89:!0 ெபயR ைவSகாமP Android M என0
ெபாFவாகS !W0X,< வYதF. மSகZ=,
இF அF என0 பல ெபயRகைள ஊகமாக\ 
ெசாP] வYதனR.  !" ^_வனேம, எYத

எYத0 ெபயR எPலா= உ5க" ^ைனa:! 
வ?= என ந=ைம ேக] ெச/ 9<= ெதாAOP
பல ெபயRகைள http://www.androidcentral.
com/wemaysoonfindoutwhatandroidmstands
எ%ற dகவMOP உ"ள தள89P ெவeO,
டF. மSகZ= Milkshake, Mars, Macadamia,
Milky Way, Meringue, Milk Dud என0 பல ெபயR
கeP ஒ%ைற எ9RபாR8தனR.

இY^ைலOP, 7மாR, ேபா%கeP
இய5!= ஆ+,ரா/, ஆ0ப ேர,45

உVக2 ேக2W, ச^ேதக!, கQ56கைள
அD"_ைக<. அ^த^த" ப3@<N
தைல"_கைள1 34">டE!.
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67ட89% B9ய ப90X:கான ெபயR
Android 6.0 Marshmallow எனS  !" அWa8
F"ளF. (கா+க: http://www.androidcentral.
com/marshmallow). Marshmallow ேம:க89ய
ம:_= அெமMSக நா<கeP Cகh= ெபயR
ெப:ற ஒ? 9890B C,டா/ எனலா=. அF 
ந= ஊMP Iைட0பF ேபால, 6Wய C,டா/
ஆகS ெக,4யாக இPலாமP, பij ேபால
ெம%ைமயாக இ?S!=. ஆனாP, ந= ஊR
பij C,டா/ ேபால இ?SகாF. எனேவ
இதைன நா= ‘ெமFC,டா/’ என அைழS
கலா=. எனேவ, Android M
எ%பF நமS! ‘ஆ+,ரா/,
ெமFC,டா/’.

ஆ+,ரா/, 67ட89% 
dYைதய ெபயRகளாக
Cupcake (1.5), Donut (1.6),
Eclair (2.0–2.1), Froyo
(2.2–2.2.3), Gingerbread 
(2.3–2.3.7), Honeycomb 
(3.0–3.2.6), Ice Cream 
Sandwich (4.0–4.0.4),
Jelly Bean (4.1–4.3.1),
KitKat (4.4–4.4.4,
4.4W–4.4W.2), மz{|
Lollipop (5.0–5.1.1).
B9யதாக இ0ேபாF
வY9?0பF Android
Marshmallow (Version
6.0). இதைன8 தClP
6லR ‘mைம F,4’ என
அைழ0பாRக". இ?0
X&= ‘ெமFC,டா/’
எ%ற ெசாPn= அழகாக0
ெபா?YFIறF.

 !" ^_வன89%
வழSகமான பழSக0
ப4, B9ய ஆ0பேர,45
67ட= அத% Nexus சாத
ன5கeP ப9YF ெவeOட0
ப<=. எனேவ, வர இ?S!= Nexus 5 ம:_=
Nexus 6 ஆIயவ:WP, இYத B9ய ஆ0ப
ேர,45 67ட= பய%பா, 4:! வ?=. இYத
இ? சாதன5கைளo=, dைறேய, எP.p.
ம:_= ஹுேவ ெவeO,< உ"ளன. இ%&= 
இYத 67ட89:கான source code தர0
படaPைல. ேசாதைன8 ெதா!0பாகேவ
IைடSIறF.

வழSக= ேபாலேவ,  !" த% அnவல
க89% d%Bற89P, (Building 44 on the Google
Campus, home of the Android team). B9ய ஆ0ப
ேர,45 67ட89:கான உ?வ0 ெபா=ைமைய 
ைவ8F"ளF. இ5! பைழய ப90BகZS
கான ெபா=ைம கZ= காணS IைடSI%றன.

இYத உ?வ0 பட89ைன இ0ேபாேத t5க"
உ5க" ேபாAP ப9YF ைவSகலா=. இF 
ெதாடRபான, வாP ேப0பRகைள0 ெபற 
a?=BவRக" https://www.androidpit.com/
androidmarshmallowwallpapers-download எ%ற
dகவMOP உ"ள இைணய தள89]?YF தர
aறSக= ெச/F ெகா"ளலா=.

இYத0 B9ய ஆ0பேர,45 67ட=
ேசாதைன dைறOP, ேசா98F0 பாRS!= 
BேராIரா= எuFபவRகZSெகன வழ5க0
ப<IறF. ஆRவ= உ"ளவRக" அைனவ?=

இYத ேசாதைன8 ெதா!0
Xைன8 (Android 6.0 SDK)
தரaறSக= ெச/F பய%
ப<8தலா=. ெபாFமS
கe% பய%பா,4:கான
dைறயான, duைமயான 
ப90B, வ?= அSேடா
பMP IைடS!= என எ9R
பாRSக0ப<IறF.

இYத B9ய ‘ெமF
C,டா/’ ஆ0பேர,45 
67ட89P, வர இ?S!=
B9ய வச9க" !W8F 
 !" பல வைல0ப9h
கeP அWa8F"ளF.
அவ:ைற இ5! பாRS
கலா=.
1. 7மாR, ேபாAP,
C%சS9 பய%பா,
4ைனS !ைறS!= 
வைகOP Doze எ%&=
வச9 ஒ%_ அW dக0ப
<8த0ப<IறF. இதைன
இயSIa,டாP, ந=
ெசயP நகR8தைல இF 
ெதாடRYF க+கா w8F, 
ேப,டM சS9 ெசல a
ட0ப<வைதS !ைறS

IறF. லா]பா0 ம:_=
ஆ+,ரா/, எ= இய5!= இர+< ெவx-
ேவ_ ெமாைபP ேபா%கeP, இYத வச
9ைய0 பய%ப<8 9யேபாF, ஆ+,ரா/,
எ= 67ட= இய5!= ேபாAP, C% சS9
இ? மட5! ேசCSக0ப<= வைகOP 
ெசயPபா< இ?YதF.

2. அ<8ததாக, aரP ேரைக ெசயலாSக=.
‘ெமFC,டா/’ ப90XP aரPேரைக அW-
தைல, ஆ+,ரா/, சாதன5கைள8 9ற0-
பத:! ம,<C%W, பயனாளR ேபாAP
தர0ப<= Android Pay வச9ைய\ ெசயPப-
<8F= ேபாF= பய%ப<8த உதhIறF.
 !" Xேள 7ேடாMP BேராIரா=, ேக=
ம:_= Xறவ:ைற வா5 !ைகOP, பண=

,டா/ என அைழS
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ெசn8த, பயனாளR அைடயாள89ைன அW
aSக, இYத aரP ேரைக வச9ைய\ ெசயP
ப<8தலா=.

3. இYத 67ட89P, Google Now வச9ைய
இயSI, ெமாைபP ேபாA% 9ைரOP
ைவSக0ப<= எYத ஒ? ஆ0ெஜS,ைடo=
7ேக% ெச/9ட0 பய%ப<8தலா=.
ெடS7,, பாடP, a4ேயா பட= ம:_=
ஒ? க,<ைர !W8த, dSIய தகவPகைள
இத% |ல= அWயலா=. ஆ+,ரா/,
67ட89% ஒ? dSIய ெசயலாSகமான,
"Now on Tap" எ%பைத, ேபாA% ேஹா=
ப,டைன அu89, அPலF "OK Google," 
என ைமSIP ெசாP], ெசயPப<8தலா=.
இYத ெசயPபா<, Now on Tap ெசயPபா,
4ைன 7ேக% ெச/F உத h=ப4 6SனP 
அ&0B=. ஒ? பாடP ஒ]SைகOP, "Who
sings this?" எனS ேக"a ேக,< அத:கான
ப9ைல0 ெபறலா=.

4. Samsung Pay ம:_= Apple Pay
ஆIயவ:W:! இைணயாக,
 !" ^_வன89% Android
Pay ெச=ைம0ப<8த0ப,<,
B9ய 67ட8Fட% தர0ப <
IறF. இF  !" வால,
(Google Wallet) என0ப<=
 !" மw பR7 ெசயP-
பா,<S!0 ப9P இைண
யாக8 தர0ப<IறF. 2011P
அWdக0ப<8த0ப,ட Google
Wallet ெதாடRYF இ?வ?SI
ைடேயயான பண0 பM வR8த-
ைனS!= பய%ப<=. ஆ0X" 
67ட89P உ"ளF ேபால, Android
Pay வச9ைய0 பய%ப<89, 
Iெர4, ம:_= ெடX, காR, !W8த தக
வPகைள, 7மாR, ேபாAP ப9h ெச/F 
ைவSகலா=. அத% |ல=, நா= ெபா?" 
வா5!= கைடகeP உ"ள பண= ெப_=
சாதன5க" வlயாக பண0 பMவR8த
ைனைய ேம:ெகா"ளலா=. ‘ஆ+,ரா/,
ேப’ வச9 |ல=,  !" ெமாைபP வl
பண= ெசn8Fவ9P, எeைம, பாFகா0B
ம:_= a?0ப= ேபாP ெசயPப<=
வlக" ("simplicity, security, and choice")
ஆIயவ:ைற8 த?வ9P duைமயாக\
ெசயPப<IறF என  !" ^_வன ^RவாI
ெதMa8F"ளாR. த:ே பாF, இYத வைக
ெமாைபP சாதன5க" வl ^9 பM மா:ற=,
அெமMSகாaP ஏற8தாழ 70 ஆOர89:!=
ேம:ப,ட வR8தக ^_வன5க"eP பய%
ப<8த0ப,< வ?IறF. American Express,
Visa, Mastercard, and Discover ஆIய வR8
தக ^9 ^_வன5க", இYத வச9ைய ஏ:

ப<89o"ளன. எ%.எ0.6. என0ப<=,
அ+ைமS கள தகவP ெதாடRB ெதாlP 
�,ப= (NFC ~Near Field Communication)
வச9 உ"ள (ஆ+,ரா/, 4.4 I,ேக,
ம:_= அத:!= XYைதய 67ட= உ"ள
ேபா%கeP) சாதன5கeP இF பய%ப<8
த0ப,< வ?IறF.

5. இYத B9ய ‘ெமF C,டா/’ 67ட89P, 
பயனாளRக", ேபாAP அ0eேகஷ%கைள
ப9h ெச/வத:கான அ& ம9 த?வைத\ 
mரைமSIறF. அ8Fட%, பயனாளRகe%
தAநபR தகவPகைள, ேபாAP ப9YF 
இய5IS ெகா+4?S!= BேராIரா=க"
9?<வைத8 த<S!= வச9 தர0ப,<"
ளF. அதாவF, ஆ+,ரா/, பயனாளRக
eட= ெபாFவாக, எYத ஒ? அ0eேகஷைன
இயSக8ெதாட5!= ேபாF=, பய னாளR
கe% கா+டாS, ப, 4ய]P உ"ள தக
வPக" ம:_= சாRYத வ:ைற0 பIRYF

ெகா"ள ந= அ&ம9 ேக,க0ப<=. இF 
B9ய 67ட89P நைட ெபறாF.

6. Android Marshmallow
இயSக89P,  !" USB
Type C வைக o.எ7.X. ெசயP
பா< தர0ப<IறF. இதனாP,
உ5க" ெமாைபP சாதன=, 
வழSக89:! மாறாக, ேவக-

மாக o.எ7.X. ெசயPபா,-
4ைன ேம:ெகா"Z=. இYத 
67ட= இய5!= ெமாைபP

ேபாAP, Type C port o.எ7.
X.Sெகன தர0ப,4?YதாP,
o.எ7.X. ேகXைள எYத0 பS
கமாகh= இைணSகலா=. இ0

ப48தா% ெச?க ேவ+<= எ%
WPலாமP, எYத0 பSகமாகh= ெச?!=
வைகைய o.எ7.X. ைட0 6 ேபாR,
ெகா+4?S!=. அF ம,<C%W, இYத
வைக ேபாR, ெகா+ட சாத ைன8ைத0
பய%ப<89, ‘ெமFC,டா/’ 67ட=, 
ேபாAP உ"ள C% சS9ைய, ம:ற 
சாதன5க" பய%ப<8த அ&ம9S!=.

7. Direct Share எ%_ ஒ? வச9, ஆ+,ரா/,
மாR7 ெமPேலா 67ட89P தர0ப <IறF.
இதைனS ெகா+<, ந= கா+டாS, ேபா%ற 
தகவPகைள, ேபாAP உ"ள ம:ற அ0e
ேகஷ%க" பய%ப<8தலா=. ெமாைபP 
ேபா% பயனாளR, ேவ_ ஒ? ச|க வைல8த
ள89P உ"ள அ0eேகஷன0 பய%ப<89,
அ9P உ"ள ஒ? நப?S!8 த%Aட= உ"ள
தகவைல8 தர d4o=.

8. h t t p s : / / c o d e . g o o g l e . c o m / p /
a n d r o i d d e v e l o p e r p r e v i e w / i s s u e s /
detail?id=2403#makechanges எ%&=
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தள89P தர0ப,<"ள !W0Bகe%ப4,
Visual Voicemail எ%&= வச9ைய, டயலM
]?YF ெப:_0 பய%ப<8தலா= எ%_
ெதMIறF. dத% dத]P, அெமMSகாaP
இய5!= T Mobile ம:_= Xரா%�P
இய5!= Orange France ஆIயைவ த?=
ேபா%கeP ம,<ேம இYத வச9 IைடS!=
என அWய0ப<IறF. X% நாeP, ம:ற
நா,4P உ"ள 7மாR, ேபா%கZS!= 
இF IைடS!=. அF எ%ன  “ajவP
வா/7ெமOP” எ%ற ேக"a உ5கZS!
எழலா=. உ5கZைடய வா/7 ெமOP க,
டைளைய, காணS 4ய இைடdக8 ேதா:
றமாக இYத ajவP வா/7ெமOP த?=.
த:ேபாF இய5!= ஆ+,ரா/, 7மாR,
ேபா%கeP, இF ஆ4ேயா அ40ப ைடO
லான ப9வாக ம,<ேம நமS!S IைடSI
றF. இA இF ேதா:ற மாகேவ இ?S!=.
இத:!, நமS! ெமாைபP ேசைவOைன
வழ5!= ^_வன89% உதao= ேதைவ0
ப<=.

9. அ<8ததாக, ேஹா= 7I�% ேதா:ற89P,
9ைர jழ:6 (Screen Rotation) வழ5க0
ப,<"ளF. இA ேஹா= 7I�% ேதா:
ற89ைன, ேல+,7ேக0 ம:_= ேபாR,
ெரO, வைகOP பய%ப<8தலா=.

10.ெபாFவாக, 7மாR, ேபா%கeP, ேபா%
கeேலேய ெகா<Sக0ப,<"ள ேதSக
^ைல ^ைனவக= (Storage Memory) 6SகP
கைள8 த?வதாக அைமSக0 ப,4?S!=.
ைமSேரா எ7.4. காR, |ல=, இத%
9றைன அ9க0ப<8F= வச9 இ?Yதாn=,
நா= இைணய89]?YF நமS!8 ேதைவ
யான, a?0ப0ப,டவ:ைற8 தரaறSக=
ெச/9<ைகOP, ேதSகக ^ைனவக89n=
ஒ? க+ ைவ89?0ேபா=. இட= உ"ளதா,
இPைலயா? எ%ற கவைல X%Bல89P
இய5IS ெகா+4?S!=. இYத B9ய
‘ெமFC,டா/’ 67ட89P, ஒ? 6Wய பாR
ேகா< தர0ப<IறF. இத% |ல=, ேபாAP
உ"ள ^ைனவக89P இ%&= எxவளh
இட= ேதSIைவSகS IைடSIறF என
அWYF ெகா"ளலா=.

11.இைணய அ&பவ89P B9ய ஒ? வச9,
இYத ஆ0ப ேர,45 67ட89P தர0ப <
IறF. ெபாFவாகேவ,  !" இைணய89
]?YF நா= a?=X இறSIS ெகா"Z=
aஷய5கைள, நமS! மன9:! இதமாக
வழ5க அ9க 6ர8ைத எ<8FS ெகா"Z=.
B9ய 67ட89P உ"ள Chrome Custom 
Tabs இதைன\ ச:_0 B9ய வைகOP த?I
றF. இத% |ல= !ேரா= XரhசM% 9ற%
அைன8ைதo=, ஒ?5IைணS!= வச9ைய
ெடவல0பRக" ெப:_ த5க" அ0eேக

ஷ%கeP பய%ப<8தலா=. இYத வச9, 
அ0eேகஷ%க" இய5!=ேபாF, அYத
இய5!= அ0 eேகஷ% ேமலாகேவ, ஒ?
6Wய !ேரா= a+ேடாaைனS கா,<=. 
இைணய89P இய5!ைகOP, இYத வச9,
பயனாளRகZS! ஓR எeய வlைய8 த?=. 
அ8Fட%, தானாகேவ தள= ஒ%WP லாS
இ% ெச/வF, பா7ேவR,கைள ^ைனaP 
ைவ89?8தP, தானாகேவ ப4வ5கeP
தகவPகைள ^ர0BதP ம:_= பல dைன 
பாFகா0 Xைன இYத வச9 ெகா+ <"ளF. 

12.அ2�ேகஷ. சாKLத ெதாடK4: ஏேத&= ஓR
அ0eேகஷAP இய5கS  4ய ஒ? ]5S,
இைணய தள0 பSக89P தர0ப, 4?YதாP,
நா= அதைனS IeS ெச/ 9<=ேபாF,
d%B ஆ+,ரா/, 67ட89P, ஒ? ெம&
ப,4யP ெகா<Sக0ப,<, எYத அ0 eேக
ஷைன0 பய%ப<89, இYத ெசயPபா,-
4ைன ேம:ெகா"ள எ%_ ேக,க0ப<=.
(Open With எ%பைத0 ேபால). B9யதாக
வ?= ஆ+,ரா/, எ= 67ட=, தானா-
கேவ, அYத ெசய]ைய உணRY Fெகா+<,
அYத ]5SIP தர0ப<= பய%பா, 4ைன,
அYத\ ெசய]O% வl யாக8 த? IறF.
எ<8FS கா,டாக, ,a,டR தள= சாRYத 
ஒ? ]5S இ?0X%, ஆ+,ரா/, எ=,
தானாக, ,a,டR அ0eேகஷைன8 9றYF
ெசயPப<89IறF.

13.d:Wn= B9ய, பய&"ள வச9 என
எ<8FS ெகா+டாP, ஆ+,ரா/, எ= 67-
ட89P தர0ப, <"ள Android Auto Backup
ம:_= Restore for Apps எ%ற இர+<
வச9கைளS க,டாய= !W0X,ேட ஆக
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ேவ+<=.  !e% ஆ+,ரா/, ேமைடS-
கான ெடவல0பR க?8தர5IP ெவe யான
உைரகeP, இF ப:W எFh= !W0Xட0
படaPைல. ஆனாP, ேசாதைன0 ப90XP
இைவ அ,டகாசமாக\ ெசயPப<I%
றன.  !" ,ைரx எ0ப4, அ0eேகஷ%
ேட,டா ம:_= ெச,457 அைம0B 
^ைலகைள8 தானாக, 25 எ=.X. அள aலான
ைபP ஒ%WP ப9YF ைவSIறேதா, அேத
ேபால வச9 இF. நா" ஒ%WP, ேபS அ0
ெசயPபா< ஒ?dைற ேம:ெகா"ள0ப<I
றF. ைவ X oட% இைணய இைண0XP
இ?SைகOP, ேபா% ேவ_ ஒ? ெசயPபா,
4ைனo= ேம:ெகா"ளாத ^ைலOP, இYத
ேபS அ0 வச9 ெசயPப<8த0ப<IறF.
இத% வlயாக அ&0ப0ப<= ேட,டா,
ந=  !" ,ைரx ேசx ெச/9<= இட வச
9oட% இைணSக0ப,< கணSIட0ப<வ
9Pைல. நா= ந= சாதன8ைத ெதாைல8F0
X%னR B9ய சாதன= ஒ%ைற இயS!=-
ேபாF=, அPலF ஏேத&= அ0eேகஷ%
ஒ%ைற அl8Fa,<, B9யதாக அ0e
ேகஷைன ^_hைகOP, t5க" அYத அ0
eேகஷAP ெசயPப,< ேதSI ைவS
க0ப,4?Yத ேட,டா உடேன ;ேட:ற=
ெச/ய0ப,< உ5கZS!S IைடS!=.

14.அ2�ேகஷ. #ராயK: B9ய 67ட89P
தர0ப<= B9ய வச9கeP, ந=ைமS
கவ?= வைகOP தர0ப,4?0பF, B9ய
அ0eேகஷ% ,ராயR என0ப<= வச9
ஆ!=. இF ப<Sைக வச89P இய5காமP, 
ெந,< வாSIP ெசயPப<IறF. ேஹா=
ேப� வாP ேப0பR X%னwOP, ெதMயாத
வைகOP தர0படாமP, தAேய ெவ"ைள 
^ற0 X%னwOP தர0ப<IறF. இத:கான
ெம&aP ேமலாக, t5க" அ+ைமOP
பய%ப<89ய நா%! அ0eேகஷ%க"
எைவ எ%_ கா,ட0ப<I%றன.

15.4Mய எ| ரா| ேமேனஜK (Android M RAM
manager): ஆ+,ரா/, எ= 67ட89P,
d:Wn= B9ய வைகOP இய5!= ரா=
^ைனவக ^Rவாக= தர0ப,<"ளF. அ0
eேகஷ%க", ரா= ^ைனவக89P பய%
ப<8F= ^ைனh அளh FP]யமாகS
கா,ட0ப<IறF. இத:கான ெம&aைன
Settings > Apps > Options (three dots button) >
Advanced > Memory என\ ெச%_ காணலா=. 
இதைன0 பாR8F, எYத அ0eேகஷ%க"
ேதைவOPலாமP, இய5கா ^ைல On=,
அ9க இட8ைத எ<8FS ெகா+<"ளன
எ%பைத0 பயனாளRக" காணலா=. ேதைவ-
ய:றவ:W% இயSக89ைன ^_8தலா=.

16. !" எ0ேபாF=, ைமSேரா எ7.4.

காR,க" |ல=, ^ைன வக89ற% அ9க0
ப<8த0ப<வதைன a?=Bவ9Pைல.
அதனாP தா%, த%&ைடய ெநSச7 சாத
ன5கeP, ைமSேரா எ7.4. காR, ேபாR, 
த?வ9Pைல. ஆனாP, ஆ+,ரா/, எ=
67ட89P, இYத வைகOP ச:_ இற5I வY-
F"ளF.  <தP ேதSகக ^ைனவக89:!0
(Addirional Storage Space) ப9லாக, மா:WS
ெகா"ளS  4ய, வைளYF ெகா<SகS 
 4ய ^ைன வக89ைன (Adoptable Storage
Space) ஏ:ப<89S ெகா"IறF. எ7.
4.காR, ம:_= o.எ7.X. ,ைரxகைள 
அYத வைகOP நட8FIறF. அவ:ைற,
67ட89P உ"ள, உ"ளாRYத 7ேடாேர� 
இடமாக பாRம, ெச/IறF. இத% |ல=,
ேபாAP உ"ள 7ேடாேர� இட8 9:!=, 
இYத  <தP வைளYF ெகா<S!= ^ைன
வக89:!= இைடேய, தகவPகைள Cக
எeதாக0 பMமா:WS ெகா"ள இயn=.
t5க", உ5க" ெநSச7 7மR, ேபாAP,
ஆ+,ரா/, எ= 67ட89% ேசாதைன0 
ப90Xைன0 ப9YF இயSI0 பாRSக a?=
XனாP, உடேன https://www.androidpit.
com/howtogetandroidmpreview எ%ற dகவ
MOP உ"ள தள8 9:!\ ெசPலh=. அ5! 
ேதைவயான அWhைரக" தர0ப,<"ளன.
ஆ+,ரா/, ஆ0பேர,45 67ட=

dத% dத]P, 2008P ெவe யானF. ஒx
ெவா? dைற, B9ய ஆ0பேர,45 67ட=
ெவeயா!=ேபாF, பல வச 9க" B9யனவா
கh=, பைழய வச9க" ேம=ப<8த0ப,<=
Iைட8F வYதன. இ?0X&=, ஒxெவா?
B9ய 67டd=, 6லவ:ைற அ0ப4ேய, 
அ<8த dைற ேம=ப<8தலா= என aட0-
ப<=. B9யதாக வY9?S!= ஆ+,ரா/,
எ= 67டd= இத:! a9aலSகPல. இ?0
X&=, ேப,ட Mைய t+ட நா" உைழSக
ைவ89<= வச9, Cக\ 6றYத ெசயPபா< 
ம:_= பல d%ேன:றமைடYF"ள வச9க"
ஆIயவ:ைற0 பாRSைகOP, ஆ+,ரா/,
எ= 67ட= நா= மா:WS ெகா"ள உகYத தா
கேவ உ"ளF.

ஆ+,ரா/, ஆ0பேர,45 67ட மானF, 
உலக அளaP இய5!= 7மாR, ேபா%கeP, 
80% ேபா%கeP பய%ப<8த0ப,< வ? I
றF. 6ல ேபா%க", ஆ+,ரா/, 67ட89% 
பைழய ப90Bகைள, அவ:W:கான அ0Iேர,
வச9 இPலாத ேபாF= பய%ப <89 வ?
I%றன. அ+ைமOP ேட0ள, X.6. பய%
பா< !W8F எ<Sக0ப,ட ஆ/hd4aP,
ெப?=பாலான சாதன5கeP, ஆ+,ரா/, 
ஆ0பேர,45 67டேம இய5 !IறF
எனS க+டWய0 ப, <"ளF.



31-8-20157

~ பாரM ~
இYத உலக89% நடவ4Sைகையo=, மAத

நாகMக89% பMமாண5கைளo= ெமா8த
மாக மா:W0 ேபா,ட a+ேடா7 95 67ட=
ெவeயாI 20 ஆ+<க" ^ைறவைடYF"
ளF. 1995 ஆ= ஆ+<, ஆக7, 24P,
a+ேடா7 95 67ட= ெபாF மSகZS!
ெவeயானF. அ<8த இ?பF ஆ+<கZS!,
இYத உலக89% ெதாlP �,ப8 9ைன மா:
Wய Bர,6கரமான 67ட= அ0ேபாFதா%
அWdகமானF. ைமSேராசா0, ^_வன சM89
ர89P, ஒ? சகா0த9% ெதாடSகd= d4h=
ஆக a+ேடா7 95 இ?YதF எ%றாP அF
ச89யமான உ+ைம ஆ!=.

a+ேடா7 95, dதP dதலாக அWdக
மான a+ேடா7 67ட= அPல. அF ெவe
வ?வத:!, 10 ஆ+<கZS! d%ேப,
�<கeP க=0�,டR பய%பா< ெசயP-
ப,< வYதF. ஆனாP, எYத ெசயPபா<=,
a+ேடா7 95 67ட= ேபால, ெதாlP �,ப
Bர,6ைய மா:W அைமSகaPைல. யா?=
எ9Rபாராத, ஒ? கலா\சார மா:ற89:கான
aைதையo= மAதRகeைடேய அF �aயF.

a+ேடா7 95 ெவeயான ேபாFதா%,
அF உலக அளaP ேம:ெகா"ள0ப<= aழா
வாக dதP dைறயாக நடYதF. ேத6ய அளaP

ஓR ஆரவாரCSக 9?aழா ச8த89ைன,
a+ேடா7 95 ெவe யான அ%_ க+<
ெகா"ள d4YதF. அF ஒ? B9ய ஆக7,
a<dைற நா" ேபால இ?YதF. பலR அYத 
நாைள ‘XPேக,7 நா"’ என அைழ8தனR. 
க=0�,டR ெதாlP XMaைன8 த% கர5
கZS!"XPேக,7ைவ89?YதாR.ெதாடRYF
அF அவR எ+ண0ப 4ேய வளRYF வYதF. 
1995P, ைமSேராசா0, ஆ+< a:பைன 
590 ேகா4 டாலராக இ?YதF. ^_வன ஊl
யRக" எ+wSைக 17,800. இ0ே பாF, அத%
a:பைன 9360 ேகா4 டாலR. ஊl யRக"
1,17,354 ேபR. ஆனாP, 20 ஆ+<கZS!
d%ேப, ெபRசனP க=0�,டR ெதாlைல8
த% a?0ப89:ேக:ப நட8த, ைமSே ராசா0,
^_வன8தாP d4YதF.

எ0ப4யாவF, ஒ? a+ேடா7 95 67ட=
கா0Xைய0 ெப:_, �,4P உ"ள க=0�,
டMP ப9YF இயSக ேவ+<= எ%ற ஆR
வ8Fட%, பPலாOரSகணSகானவRக", அF
dத% dத]P a:பைன யா!= க,4ட89%
d%ேன தவமா/  4 இ?YதனR. (த:ேபாF
B9ய ஐேபா% ெவeOட0ப<ைகOP தா%,
அ8தைகய  ,ட=  < IறF.)

ைமSேராசா0 ^_வன89% சM89ர89P
ம,<மPலாF, ெபRசனP க=0�,45

பாரM R வ CS 9 a 8 89

20 ஆ!_க`[> a) மbத நாகdகWைத
மாe? உயNWLய I!ேடா6 95
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dைறOP a+ேடா7 95 ஒ? 9?0ப89ைன
ஏ:ப<89யF. இ9P அWdகமான 7டாR,
ெம&, 2012P ைகaட0ப,<, இ0ேபாF
க,டாயமாக8 தர0ப,ேட ஆக ேவ+4ய ஒ%
றாக, த:ேபாைதய a+ேடா7 10P இட=
ெப:_"ளைத இ5! ^ைனh  ரலா=. இ9P
அWdகமான டா7S பாR வச9தா%, இ%ைறய
இைணய\ ெசயPபா,< dைறOைன வைக0ப
<89யF எனS  றலா=.

IராXS 4ைசைன0 ெபா_8தவைர,
a+ேடா7 95, ஒ? B9ய உ8ேவக89ைன8 தY
தF. அ0ேபாF சYைதOP இ?Yத அைன8F சாத
ன5கe% ஹாR,ேவRகZட% ெசயPப,டF.
ெபRசனP க=0�,டRக", மSக" அைனவ?=
வா5I0 பய%ப<8F= aைலS!8 த"ள0ப,ட
Fh=, a+ேடா7 95 தYத B9ய வச9கeனாP
தா%. அவ:W% பாP ஈRSக0ப,ட மSக", ெபR
சனP க=0�,டR எ%பF, நா= இFவைர பய%
ப<89ய ஒ%றPல; அத:!= ேமலாக, இ%&=
எxவளேவா aஷய5கைளS ைகயாளலா= என
மSக" ெதMYF ெகா+<, ெபRசனP க=0�,
டைர0 ெப:_ இயSIனR.

a+ேடா7 95 அWdகமாI, ஒ? வார=
கl8F, இ%டRெந, எS7BேளாரR ெவeயா
னF.மSக"பலM%dதPXரhசராகஅFஅைமY
தF. பயனாளRக", க=0�,டRக" |ல= அள
aடd4யாத அளa:!8 தகவPகைள0 ெபற
d4o= எ%பைத உணRYதனR. ெவ!கால=
பழSக89]?YF aலIய ^ைலOP இ?Yத
த5க" ந+பRகZட% எeதாக8 ெதாடRB
ெகா"ள d4o= எ%பைத உணRh �RவமாகS
க=0�,டRக" வlேய ெப:றனR. எPலாவ:
W:!= ேமலாக, ெபாuF ேபாSக வl த?=
Cக\ 6றYத சாதனமாகh=, க=0�,டR இட=
ெப:றF. இத% பயனாக, க=0�,டRகe% a:
பைன, உலகளாaய அளaP ேவகமாக உயRY
தF. 1995P, XM,டAP, நா%IP ஒ? ப5!
�<கeP தா%, க=0�,டR இட= ெப:W?Y
தF. இF 2001P இ? மட5காIயF. இைண
ய8ைத dத% dத]P அ9க= ேபR பய%ப<8த
அ40பைட அைம8F8 தYதF a+ேடா7 95
ெதா!0பா!=.

இYத0 Bர,6கரமான மா:ற89ைன ஏ:ப
<89ய மாமAதராக, ைமSேராசா0, ^_வ
ன89% அ9பR XP ேக,7 பாRSக0ப,டாR.
அFேவ உ+ைமo=  ட. 1998 ஆ= ஆ+4P,
ைமSேராசா0, ^_ வன=, உலI% Cக0 
ெபMய ^_வனமாக இட= ெப:றF. அத%
ப5! |லதன89% ம90B 9�ெரன உயRYF
61 ஆO ர8F 300 ேகா4 டாலR எ%ற அளaP
எIWயF. ப5!\ சYைதOP ப,4ய]ட0ப,ட
^_வன5கeP, அ9க அளaP த% ப5! |ல
தன8ைத உயR89ய ^_வனமாக ெதாடRYF
ைமSேராசா0, இட= ெப:_ வ?வF !W0X

ட8தSகF. இத% ெதாடSக=, a+ேடா7 95 
ெதா!0X% |லேம உ?வானF.

இதனாP, ைமSே ராசா0, ^_வன89%
வளR\60 பாைத மலRகளாP ம,<ேம ஆன
தாக எ+ண ேவ+டா=. வR8தக நைடd
ைறகZS! எ9ராக ைமSேராசா0, நடYF
ெகா"IறF எ%ற  S!ரP அ4Sக4 எu=X
யF. இதனாP, ெதாடR வழS !கைள, ைமS
ேராசா0, சY 98தF. அேத ேபால, 2001P ெவe-
யாI மக8தான ெவ: Wைய8 தYதF a+ேடா7
எS7X. இYத ெவ:W ம, <மPலாF, a7டா
ேபா%ற 67ட= தYத ேதாP aையo= ைமS
ேராசா0, சY98தF.

a7டா 67ட= ெவeயான X%னR,
ஆ0X" ^_வன= த% ஐேபாைன ெவeO,
டF. ைமSேராசா0, ^_வன89P XP ேக,7
இட89P வYத 7�x பாPமR, ெமாைபP
ேபா% சYைதOP, ைமSே ராசா0, ^_ வ
ன89:! இட= ெப_வ9P அSகைற கா,
டaPைல. இதனாP, ைமSேராசா0, த%
Bகைழ இழYதF. 7�x பாPமR, அவசர அவ
சரமாக, சா=ச5 ம:_= ஆ0X", ெமாைபP
ேபா% XMaP ெகா+4?S!= Bகைழ
ைமSேராசா0, ெபற d4o= எ%_ எ+w, 
ேநாSIயா ^_ வன8ைத 504 �ேரா ெகா<8F
வா5IனாR. ஆனாP, 7�x பாPமைர அ<8F 
தைலவரான, ச8ய நாெத"ளா, இF ஒ? ேமாச
மான வR8தக நட வ4SைகயாகS க?9னாR.
ேநாSIயா ^_ வன8ைத வா5Iயைத ஒFS
IனாR. பல ஆOர= ேப?S! ேவைல ேபானF. 

ஆனாP, அத:!0 ப9 லாக, த% ^_ வ
ன89% a+ேடா7 ஆ0பேர,45 67-
ட8ைத, ெமாைபP ேபா%க en=, ேட0ள,
X.6.Sகen= இய5!= வைகOP ஒேர
மா9Mயாக, நாெத"ளா மா:W அைம8தாR.
இதனாP, இத% அ40பைடOP BேராIரா=
கைள அைம8தாP, இ%&= அ9க0 பய னா
ளRகைள\ ெச%றைடயலா= என ெடவல0பR
கைள அைழ8தாR நாெத"ளா.

a+ேடா7 95 ெவeயான ேபாF, ஓரா+4P
4 ேகா4 சா0,ேவR உMம5க" a:பைனயாOன.
ஆனாP, இ0ேபாF, நாெத"ளா, a+ேடா7
10 �_ ேகா4 சாதன5கeP இய5!= காலேம
தனF இலS! என அWa8F"ளாR.

ைமSேராசா0, ^_வன= ம:_= அத%
a+ேடா7 67ட89% ெவ:W !W8F கணS-
I<பவRக", a+ேடா7 95 வYத ேபாF ஏ:
ப,ட மா:ற5கைளo=, வரேவ:Xைனo=
அ40பைடயாகS ெகா+ேட கணSI,< வ?-
வF, அ0ேபாF a+ேடா7 95 ெப:ற ெவ:
Wைய இ%றளan= நா= உ_9யாக8 ெதMYF
ெகா"ள உதhIறF. அேத அளaலான ெவ:
Wைய, அ+ைமOP ெவeயான a+ேடா7
10 ெப_= என அைனவ?= எ9RபாRS I%றனR.
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ெசா#ைல& ேத*+
ெச,வ.# க*ச* பய2பா3

t5க" ெதாடRYF மh7 பய%ப <8Fபவராக
இ?YதாP, ேவR, ஒ? ெசாP duவைதo=

ேதRYெத<Sக ஷாR, க, ஒ%ைற வழ5!IறF.
இத:! ��Sகா�= இ? வlக" உ"ளன.
1. மh7 பா/+,டைர, எYத ெசாPைல8 

ேதRYெத<Sக ேவ+<ேமா, அ5! ெகா+<
ெசPலh=.

2. மhஸாP இ?dைற IeS ெச/9டh=.
ெசாP ேதRYெத<Sக0ப<=.
t5க" இ%&=  <தலாக ெசா:கைள8

ேதRYெத<Sக a?=XனாP, ேமேல ெசா%ன 
இர+டாவF IeS அ<8F, மhைஸ அ0
ப4ேய, அYத ெசா:கe% ;தாக இuS
கh=. ஒxெவா? dைற இu0ப த:!= ஒ?
ெசாP ேதRYெத<Sக0ப<=. இ0ப4ேய நா= 
a?=B= ெசா:க" ேதRYெத<Sக0ப,ட
hட%, மh7 கRசைர a,<aடலா=. ேதRY
ெத<8த ெடS7,4ைன, வழSக=ேபால
பாRம, மா:ற பய%ப<8தலா=. ேவ_ ெசயP
பா<கZS!= உ"ளாSகலா=.

ெசா4க52 கா67&
த2ைமைய மா4ற

ேவR, டா!ெம+, தயாM8த X%னR, நா=
அ4Sக4 6ல ெசா:கe% எu89% த%

ைமைய மா:ற a?=Bேவா=. அைன8F எu8-
FSகைளo=, ெபMய எu8FSகeP (ேக0 XடP 
ெல,டR7) அைமSக a?=Bேவா=. அPலF
6Wய எu8FSகeP அைமய ேவ+<= எனS
க?Fேவா=. ேவR, 2007P, இதைன எ0ப4
எeதாக மா:றலா= எனS காணலா=.
1. dத]P எYத ெசா:கe% எu8FSகe%

த%ைமைய மா:ற ேவ+<ேமா, அவ:ைற8 
ேதRYெத<Sகh=. இ9P ைர, IeS ெச/9
டh=.

3. அ<8F ேஹா= M0பAP, Font XMaP
Change Case IeS ெச/9டh=. இ5! உ5
கZS! எu89% த%ைமைய மா:ற பல
ஆ0ஷ%க" தர0ப<=. t5க" a?=B= 
ஆ0ஷைன8 ேதRYெத <Sகh=. உடேன,
ேதRYெத<8த ெடS7, உ5க" a?0ப

மான பாRம,4P அைமY9?S!=.

ேட;5# ேகா3கைள =>க

ேவR4P அ,டவைண என0ப<= ேடX"
கைள உ? வாS!ைகOP, ெசPகைளS

ேகா<க" அழகாக0 XM8F, அ9P உ"ள
ேட,டாaைனS கா, <I%றன. ேடXைள
d48த X%னR, இYத ேகா<கைள tSIa,

டாn=, நா= அைம8F"ள தகவPக" Cக 
நPல dைறOP கா,ட0ப<=. இYத ேடX" 
வMகைள எ0ப4 tS!வF என இ5!
காணலா=.
1. dத]P வழSக=ே பால, ேடXைள அைமS-

கh=.
2. அ<8F, இ%ெஸR, கRசR, அைமSக0ப,ட  

ேடXe% உ"ளாக ஒ? ெசP]P இ?0-
பைத உ_9 ெச/9டh=.

3. அ<8F M0பAP Design ேட0 கா,ட0பட
ேவ+<=. இYத ேட0, ேடXe% உ"ளாக, 
கRசR இ?YதாP ம, <ேம கா,ட0ப<=.

4. இ0ேபாF Draw Borders ! 0XP உ"ள
Eraser ¡]P IeS ெச/ 9டh=. கRசR
அlS!= ர0பR ேபால கா,6 அeS!=.

5. இதைன இu8F வYF, ேடXeP எYத 
ேகா<கைள அlSக ேவ+ <ேமா, அத%
;F இuSகh=. ேகா<க" மைறYFa<=.

6. எேரசR ¡ைல tSக, ;+<= எேரசR ¡]% 
;F IeS ெச/9டh=. அPலF எ7ேக0
�ைய ஒ?dைற த,டh=. உட%, எேரஸR
¡P ெசயPபா< ^_8த0ப<=. 
இர+< ெசPகZSIைடேய உ"ள ேகா,

4ைன tS!ைகOP, இர+< ெசPகZ=
இைணSக0ப,<கா,6அe0பைதSகாணலா=.
ெவe0Bறமாக, இ%ெனா? ெசP]% பாRடராக
இPலாத ேகா,4ைன tSIனாP, பாRடR tS
க0ப<=. ஆனாP, ெசP ம:_= அ9P உ"ள
ேட,டா அ0ப4ேய இ?S!=.
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எ>ெஸ# AேராCராD#
ஆ6ேடா கெர>6

அைன8F ஆ¢7 ெதா!0Bகen= உ"ள
AutoCorrect எ%&= ¡P எSெஸP BேராIரா

Cn= தர0ப,<"ளF. இYத ¡ைல0 பய%ப
<8Fவத% |ல=, நா= ஆ5Iல\ ெசா:கeP
அ4Sக4 ஏ:ப<8F= எu8F0 Xைழகைள8
9?89S ெகா"ளலா=. அெத0ப4? என t5க" 
aயSகலா=. ஆனாP, இYத ¡ைல\ சMயாக0 
பய%ப<89S ெகா"வத% |ல=, நா= ந=ைம
அWயாமP ஏ:ப<8F= ெசாP XைழகைளS 
க=0�,டேர சM ெச/9<=ப4 அைமSகலா=.
t5க" ஒ? !W0X,ட ெசாPைல ைட0 ெச/
ைகOP, தவறாகேவ ைட0 ெச/I£Rக" என
ைவ8FS ெகா"ளலா=. ஆ,ேடா கெரS, ¡P
|ல=, இYத ெசாP]P உ"ள தவ:Wைன,
எSெஸP BMYF ெகா+<, சMயாக உ"ள
ெசாPைல அத% இட89P தானாக அைமS!
மா_ ெச/9டலா=. அேத ேபால, Cக tளமான
அளaP ெசாP ெதா!9கைள t5க" அ4Sக4
அைமSக ேவ+4ய9?YதாP, அதைன j?S!
எu8FSகைள அைமS!=ேபாF, ெடS7,4P
aMவாக அைமS!ப4 ெச,457 அைமS
கலா=. இத:ெகன இYத ¡ைல எ0ப4 அைம0
பF என இ5! பாRSகலா=.

AutoCorrect ¡]P  <தP தகவPகைள\
ேசRSக, dத]P ஆ,ேடா கெரS, ¡P
பாSைஸ8 9றSகh=. இத:!,
1. dத]P Excel Options டயலாS பாSைஸ8

9றSகh=. (எSெஸP 2007P, ஆ¢7 ப,
டAP IeS ெச/F, X% �ழாக உ"ள
Excel Options எ%ப9P IeS ெச/9டh=.
எSெஸP 2010 எAP, M0பAP File ேட0
IeS ெச/F, X%னR Options எ%ப9P
IeS ெச/9டh=.

2. இYத டயலாS பாS�P இடF பSக= உ"ள 
Proofing எ%ப9P IeS ெச/9டh=.

3. அ<8F AutoCorrect எ%&= ஆ0ஷAP IeS
ெச/9டh=. எSெஸP இ0ேபாF ஆ,ேடா
கெரS, டயலாS பாS�ைன8 9றS!=.

4. ஆ,ேடா கெரS, டயலாS பாS�% 
�ழாக, AutoCorrect entries ஒ? ப,4யலாகS

IைடS!=. ஒxெவா? ப9h= இ? XM hக
ளாக இ?S!=. இத% இடF Bற89P உ"ள 
ப9h, t5க" தவறாக ைட0 ெச/9<=
ெசாP. வலF Bற= அத:! இைணயாக
உ"ள ெசாP, தவ_ tSக0ப,ட சM யான
ெசாP. இதைனேய, எSெஸP தானாக, உ5-
கe% தவ றாக ைட0 ெச/ய0ப,ட ெசாP 
உ"ள இட89P அைமS!=.

5. இA t5களாக, t5க" தவWைழS!= ெசா:
கைள\ ேசRSக, Replace and With ¢P<கைள0
பய%ப<8தh=. எSெஸP எYத தவறான
ெசாPைல உணRYF ெகா"ள ேவ+ <ேமா,
அதைன Replace ¢P4P அைமSகh=. X%
அYத இட89P, சM யான ெசாPலாக எதைன 
அைமSக ேவ+<ேமா, அதைன With
¢P4P அைமSகh=. இதைனேய j?S!
எu8FSக" இட89P tள மான ெசா:கைள 
அைமS!=ப4o= அைமSகலா=. எ<8FS
கா,டாக, Tamilnadu Government Orders எ%_
|%_ ெசா:க" அட5 Iய ெசாP ெதா!0
Xைன t5க" அ4Sக4 ைட0 ெச/9ட 
ேவ+4ய9?Sகலா=. இத:! t5க" “TGO”
எ%ற j?S!\ ெசாPைல Replace ¢P4n=,
Tamilnadu Government Orders எ%பைத With
¢P4n= அைமSகh=. இவ:ைற அைம8F 
a,<, மhஸாP Add எ%ப9P IeS
ெச/9டh=.

எ[ெஸ:
306...
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ஆ0X" ^_வன= அ<8த மாத= ஒ?  ,ட8
9:கான அைழ0Xதைழ அைனவ?S!=

அ&0Xo"ளF. ெச0ட=பR 9 அ%_, சா%X
ரா%67ேகாaP, XP Iரஹா= 6aS ஆ4,-
ேடாMய89P, காைல 10 மw அளaP, நைட
ெபற உ"ளF. இYத ஆ4,ேடாMய89P, 7,000
ேபR அமRYF  ,ட89% நடவ4Sைக கeP
கலYF ெகா"ளலா=. ஏ:க னேவ, ஆ0X" ^_
வன= நட89ய இF ேபா%ற aழாSகeP,
அ9க ப,ச= 2,500 ேபR உ,காRYF ப5! 
ெகா"Z= இட5களாகேவ இ?Yதன எ%பF
இ5! !W0Xட8தSகF.

நைடெபற இ?S!= இYத aழாaP, B9ய 
ஐேபா% ம:_= ஆ0X" 4a அWdகமா!=
எ%_ அைனவ?= எ9RபாRSI%றனR. ஐ
ேபா% 6 ம:_= ஐேபா% 6 0ள7 அWdக
மாI\ சMயாக ஓரா+< ஆ!= நாeP, இYத
 ,ட= நைடெபற உ"ளF. இYத இர+<
ேபா%கZ=, ஆ0X" ^_வன89% Cக அ9க
மாக a:பைனயான சாதன5க" எ%ற ெபயைர
எ<8FS ெகா<8F"ளன. ஆ0X" ^_ வ
ன8ைத, அ9க லாப= ஈ,<= ^_வனமாக,
உலக அளaP ெபயR எ<Sக ைவ8தF= இYத 
இ? சாதன5கேள.

aழாaP எ%ன நடSக0 ேபாIறF எ%பF
!W8F எYத !W0B= இPைல. ஆ0X" ^_
வன= இதைனேய ஒ? ேக]யாக ஒ? வாS I
ய89P தYF"ளF. "Hey Siri, give us a hint."

ஆ0X" ^_வன89% வ?மான89P,
|%WP இர+< ப5!, ஐேபா% a:பைனO
]?YF தா% IைடSIறF. எனேவ, ஐேபாAP
வா4SைகயாளRக" எ%னெவPலா= எ9RபாRS 

I%றனR எ%_ அWYF ^ைற ேவ:W ைவ0பF 
ஆ0X" ^_வன89% கடைமயாIறF. உலக
அளaP ெமாைபP ேபா% சYைதOP தளRh
ஏ:ப,ட ேபா9n=, பல ல,சSக ணSகான
எ+wSைகOP த% ேபா%கைள ஆ0X" a:-
பைன ெச/F"ளF !W0Xட8தSகF. அேத
ேநர89P, த% ேட0ள,க" ;F=, வா4Sைக
யாளRகe% கவன= 9?=ப ேவ+<= எ%-
பைத ஆ0X" த% கவன89P ெகா+ <"ளF.
கடYத ஆ_ கால5கeP இPலாத வைகOP,
ஐேப, சாதன89% a:பைன !ைறYF"
ளF. எனேவ, வR8த க89P ஈ<ப<ேவா?S!8
ேதைவயானதாக, ச:_0 ெபMய அளaP த%
ஐேப, சாத ன8ைத வ4வைம8F8 தர ஆ0X"
dய:6Sகலா=.

இYத aழாaP, த% சாதன5கeP, B9ய 
ஹாR,ேவR ேம=பா< எதைனo= ஆ0X"
தராF என அைனவ?= எ+�I%றனR.
அத:!0 ப9லாக, சாதன5கeP இய5!=
சா0,ேவR ெசய]கeP மா:ற5கZ= ேம=
பா<= இ?Sகலா=. ஆ0X", ஐேபா% 4 எ7
சாதன89P அWdக= ெச/த, 4p,டP உத-
aயாள% Siri ெசய]OP ேம=பா,<Sகான
மா:ற5க" ேம:ெகா"ள0படலா=. த% 
B9ய சாதன5கeP ForceTouch technology
எ%ற ெதாlP �,ப89ைன அWdக= ெச/
9டலா=. இYத ெதாlP �,ப=, 47Xேள
9ைரOP, நா= அைமS!= வ]Yத ெதா< 
உணR\6 ம:_= ெம%ைம யான ெதா< 
உணR\6 என இர+ <S!மாக உ"ள ேவ_
பா,4P, 6ல ெசயPபா <கைள B!8தலா=.
இ%&= ச:_ அ9 ேவக மாக இய5கS  4ய

ஆ0TB UVவனWL) @Lய சாதன4கB
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0ராசசR ெகா+< வர0படலா=. ேகமராaP
மா:ற= இ?Sகலா=. ேமn= பல வ+ண5
கeP சாதன5க" அைமSக0ப டலா=. இ?0
X&=, B9ய ஐேபா% 6 எ7 ம:_= 6 எ7
0ள7 ஆIயைவ அWdகமா!= என அைன
வ?= எ9RபாRSI%றனR.

B9ய ஆ0X" 4a ெப,4 ஒ%ைற ஆ0X"
^_வன= அWdக0ப<8F= என எ9RபாRSக0
ப<IறF.

இைணய இைண0B வl ெசயPப<= 4a 
வச9 த?= ெதாlP XMh= இத&ட% அW-
dகமாகலா=. இைவ எPலா=, கடYத ஜூAP
நைடெப:ற ெடவல0பR க?8த ர5IP கா,ட0
ப<வதாக இ?YதF. ஆனாP, எ%ன காரண89
னாேலா, ஒ89 ேபாட0ப,டன. எனேவ, த:-
ேபாF இைவ ெவeவரலா=. இத:!S காரண=,
4a ேசைவ வழ5!வத:!8 ேதைவயான
கா,6 ெதா!0Bக" அYத அளa:!8 தயாராக
இPலாதFதா% எ%_ X%னாP ெதMய வYதF.

ஆ0X" ^_வன89% B9ய ஐேப,
சாதன=, இYதS  ,ட89P அW dகமா!=

எ%_ எ9RபாRSக0ப<IறF. வழSகமாக, த%
7மாR,ேபா% ம:_= ேட0ள,கZS! என
தA அWdக aழாaைன ஆ0X" நட8F=.
ஐேபா% ெச0ட=பMP அWdகமானாP, அS
ேடாபMP ஐேப, !W8த ெச/9 ெவe யா!=. 
ஆனாP, இYத  ,ட89P ஐேப, B9ய மாடP
அWdகமா!= என0 பலR அ48F\ ெசாPI%
றனR. 12.9 அ5 !ல அளaலான ஐேப, 0ேரா
ெவeOட0ப<= என8 ெதMIறF.

7.5 ேகா3 சாதன4கH: I!ேடா6 10
a+ேடா7 10 67ட= ெவe யாI ஒ? மாத

கால89:!", 7.5 ேகா4 சாதன5கZS!=
ேமலாக0 பய%ப<8த0ப<வதாக ைமS
ேராசா0, அWa8F"ளF. இYத எ+wSைக
ெதாடRYF உயRYF ெகா+4?0பதாகh=
ெதMaSக0ப,<"ளF. இவ:WP, 90 ஆOர=
தA0ப,ட மாடP ெபRசனP க=0-
�,டRக" ம:_= ேட0ள, X.6.
Sக" அட5!=. 2007 ஆ= ஆ+<
தயாMSக0ப,ட 6ல க=0�,டR
மாடPகZ=, a+ேடா7 10 67
ட89:! மாWo"ளன.

a+ேடா7 10 67ட89P 
உ"ள ெபRசனP அ67ட+,
‘காRடனா’, இFவைர “tell me
a joke” எ%ற க,டைளS! 5
ல,ச= ேஜாS !கைள\ ெசாP]
o"ளF. a+ேடா7 7ேடாM-
]?YF பல ல,ச= அ0eேக
ஷ%க" டh+ேலா, ெச/ய0ப,<"ளன.

ெச%ற ஜூைல 29 அ%_ ெவeயானF
a+ேடா7 10. dதP நாeேலேய, இYத
67ட89ைன 1.4 ேகா4 சாதன5க" ஏ:_S
ெகா+< ெசயPபட8 ெதாட5 Iன. இர+<
வார5கeP, 13 சத�த89:!= ேம:ப,ட
வRக", a+ 10P இய5!வF ெதMய வY
தF. ஆக7, 26, ஏற8தாழ ஒ? மாத8 9:!0
X%னாP, 7.5 ேகா4 சாதன5கeP இய5!
வF ெதMய வYF"ளF.

a+ேடா7 10, Home, Pro, Enterprise and
Education என நா%! வைககeP IைடS
IறF. இலவசமாக இதைன8 தரa:Sக=
ெச/9<= உMைம இPலாதவRக", aைல
ெகா<8F0 ெப:_S ெகா"ளலா=. இY 9
யாaP, a+ேடா7 10 ேஹா=  .7,999 

ம:_= a+ேடா7 10 0ேரா
 . 14,999S!= IைடSI
றF. t5க" வா5க 
a?=XனாP http://www.
microsoftstore.com/store/msin/
en_GB/cat/categoryID.70039000
எ%ற dகவMOP உ"ள தள=
ெசPலh=.

2018 ஆ= ஆ+<S!"
100 ேகா4 சாதன5கeP,
a+ேடா7 10 இய5க
ேவ+<= எ%பF ைமS

ேராசா0,^_வன89%இலS
கா!=. இதைன ^ைறேவ:ற அைன8F dய:
6கைளo= ைமSேராசா0, எ<S!= எ%பF
உ_9யாக8 ெதMIறF.

ைமSேராசா0, ^_வன89%, B9ய Xைர
வ6 ெகா"ைகOைன0 பய னாளRக" பலR 
எ9R8F வYதனR. இவRகZS!0 ப9P
அeS!= வைகOP, http://windows.microsoft.
com/en-us/windows-10/windows-privacy-faq எ%ற
இைணய தள89P, aM வாக8 த% ெகா"ைக 
ப:W ைமSேராசா0, aளSIo"ளF.
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எ8தைனேயா ஆ+<களாக C% அiசP
பய%ப<89 வ?Iேறா=. இ9P எ%ன

BFைமயான பய% த?= !W0Bக" இ?Sக0
ேபாI%றன? எ%_ எ+�I£Rகளா? 6லR
C% அiசP பய%ப<8F= வlகைளS கவ
A8த X%னR, ��Sகா�= !W0 Bகைள8 தர
d% வYேதா=. அவ:ைற0 பாR0ேபாமா!

�. அ�ச� �கவ�க�� எ+�� வைககH

C% அiசP dகவMகைள0 ெப?=பாலா
னவRக" ஆ5Iல89P 6Wய எu8FSகe
ேலேய (Lower case letters) அைம89?0பாRக".
ஒ? 6லR, ஒ%Wர+< ேக0XடP எu8FSக
ைளo= இைண89?0பாRக". அவRகZSகான
C% அiசP dகவMOைன அைமS!=ேபாF,
நா= இYத ேவ_பா< !W8F கவைல0
பட ேவ+4ய9Pைல. எ<8FS கா,டாக,
aarunraj@gmail.com எ%பFh=, Aarunraj@gmail.
com எ%பFh= ஒ%றாகேவ க?த0ப<=. dக
வMைய எ0ப4 அைம8தாn=, ெமOP ெச%ற
ைடYFa<=.

ெப�ய எ+��Jக�� அைமJக ேவ�டா|

ஒ? 6லR த5கe% ெமOP ெச/9 dSI
ய8Fவ= ெபற ேவ+<= எ%ற எ+ண89P,
ெமேச� duவF= ேகXடP எu8FகeP
அைம0பாRக". இF அ<8தவMட= ஒuSக
ம:ற dைறOP உரSக0 ேபj வத:! ஒ0பா!=.

ச2ெஜJ# இட�M� �+ ெம6�

ஒ? 6லR, 6Wயதாக8 தாேன உ"ளF எ%
ெச/9 எ%ற எ+ண89P, ச0ெஜS, க,
ட89P du இெமOP ெச/9ையo= அைம0
பாRக". இF அ&0Bபவ?S!=, ெப_பவ
?S!= 6Sகைல8 த?=. X% நாeP ேவ_
ெச/9கைள ச0ெஜS, க,ட89P உ"ள
ெடS7, அ40பைடOP ேத<ைகOP Xர\

ைனைய உ+டாS!=.

அ�24வK இட�M� உ�கH ெபயK

C% அiசP அ&0BைகOP From க,
ட89P உ5க" ெபயR எ0ப4 அைமIறF எ%
பதைனS கவASகh=. இYத ெபயMP தா%,
t5க", உ5க" ெச/ 9ைய0 ெப_ பவ?S!
அWdகமாI£Rக". ெப_பவM% இ%பாS�P
இYத ெபயR தா% கா,ட0ப<=. எனேவ, 
ச:_ மா_தலாக இ?YதாP மா:W, உ5கைள
அைடயாள= கா�= வைகOP அைமSகh=.
இPைல எ%றாP, உ5க ZS! ப9P அ&0Bவ
த:!0 ப9லாக, இ%ெனா ?வ?S! ப9P ெசP
லலா=.

�2ைள ஆ� ப#ட. ேவ�டாேம!

அiசnS! ப9P அ&0BைகOP, Reply
All அu89 ப9P அ&0Bவைத8 தaRSகh=.
!W0பாக வR8தக ^_ வன5கZS! அ&0B
ைகOP, இYத பழSக8ைதS க,டாய= தaRS-
கh=. ஏென%றாP, இF ேதைவ ய:ற ஒ%-
றா!=. ஏ:க னேவ, ^ைறய எ+wSைகOP, 
அiசPகைள0 ெப_பவRக", இ0ப4o=
ேதைவய:ற ெமOPகைள0 ெப_ ைகOP
எM\சP படலா=. ேமn=, அiசP ெச/9
கeP, Iெர4, காR, எ+, 6ல �சR ேந=,
பா7ேவR, ஆIயைவ இ?Sகலா=. இைவ 
ேதைவOPலாமP அ<8த வ?S! அWaSக0
பட ேவ+டாேம. ேமn=, C% அiசP அx
வளh பாFகா0பானF அPல. எனேவ, யா?=
இதைன ேஹS ெச/9ட வா/0B உ+<.
எனேவ, அைனவ?S!= ப9P அ&0Bவ
தைன X%ப:றேவ ேவ+டா=.

ரக ய ெச¡M, தகவ� ேவ�டா|

எYத ^ைல On=, ரக6ய தகவPக" ம:_= 
ெச/9கைள அ&0ப C% அiசPகைள0
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பய%ப<8த ேவ+டா=. ேமேல !W0
Xட0ப,4?0பF ேபால, இைவ
9?< ேபா!= வா/0Bக" அ9க=.
எனேவ, இவ:ைற ேவ_ வlகeP
ெதMய0ப<8Fவேத நPலF.

"ெப� ெசJ

C% அiசP அைம8தhட%,
அதைன 7ெபP ெசS ெச/தP 
நPலF. அ0ேபாFதா%
எu8F0 Xைழக" இPலாமP
அiசP ெசPn=. ெப?=பா
லான இெமOP Iைளய+,
BேராIரா=கeP, ேவR,
BேராIராCP உ"ளF ேபால,

ெசா:கe% எu8F0 Xைழ, அYத\
ெசா:கைள அைமS!=ேபாேத
கா,ட0ப<=. அ0ேபாேத 
9?89 அைமSக ேவ+<=.
வழSக=ேபால, அ9P ைர,

IeS ெச/தாP, IைடS!= சM
யான ெசாPைல8 ேதRYெத<S
கலா=. இPைல எ%றாn=,
தவ_க" உ"ளனவா எ%_
ஒ?dைறS! இ?dைற

ெசா:கைளS கா+பF நP
லF. இ?0X% 9?89ய X%-

னேர அ&0ப ேவ+<=. அ0
ேபாFதா%, அ&0Bபவைர0 ப:Wய

தவறான க?8F உ? வாகாF.

ஆ0பரா சா0,ேவR ^_வன= த% 20 
ஆ+< ெசயPபா,4ைனS ெகா+டா<=

வைகOP, இY9யாaP 20 நகர5கeP வாu=
மSகZS! இைணய8 ெதாடR Xைன இலவச
மாக வழ5!IறF. இத:ெகன இைணய வச9
த?= சRவRகZட% காRகைள வ4வைம8F
உ"ளF. இYத 9,ட89ைன “சSகர5கeP
இைணய=” (Web on Wheels) என அைழSIறF.
இYத WOW காRகe% ெதாடRB எPைலOP
உ"ளவRக", இலவசமாக8 த5க" சாதன5க"
வlயாக இைணய89ைன8 ெதாடRB ெகா"
ளலா=. இFவைர இைணய இைண0Xைன
அ&பaSகாதவRக", த5கeட= உ"ள
ெமாைபP ேபா%க" வlயாக, இைணய
இைண0Xைன0 ெப:_ பய%ப<8தலா=.
வ?= 10 மாத5கeP, ஆSராaP ெதாட5I,
20 நகர5கZS! இYத காR பய wS!=. அY
தYத நகர5கeP த5I, இைணய இைண0
Xைன வழ5!=. ஒxெவா? நகர89n=, பல
இட5கeP, 20 நா,க", இYத காR ^_8த0-
ப<=. ஆSராaைன அ<8F, கா%�R, வார
ணா6 ம:_= அலகாபா8 ஆIய நகர5கZS!
இF ெசPn=.

ஒ? ஊைர இYதS காR அைடYதhட%, ஆ0
பரா ைவ X ெதாடRBட%, உ5க" ெமாைபP சாத
ன89ைன இைண8F, இைணய8ைத0 பய%ப
<8தலா=. இலவசமாகேவ 20 ^Cட5க" வைர
பய%ப<8தலா=. இYத ேநர89P பMமாWS
ெகா"Z= ேட,டாa:! அளh இPைல.

இYத காR வழ5!= இைணய இைண0-
Xைன0 பய%ப<8த, பயனாளRக", த5க"
ெமாைபP ேபாAP, ைவ X அைம0Xைன
இயSI, ஆ0பரா CA இலவச ைவ X இைண0
Bட% ெதாடRB ெகா"ள ேவ+<=. ஆ0பரா
CA Xரhசைர இயSIயhட%, இைணய
இைண0B ெப_வத:கான ெம& கா,ட0

ப<=. அ9P ேதைவ0ப<= தக வPகைள
t5க" தYதாP, ஒ? dைற ம,<= பய%ப
<8தS  4ய பா7ேவR, வழ5க0ப<=. X% 
20 ^Cட5க", இலவசமாக இைணய8Fட%
ெதாடRB ெகா"ளலா=.

இF !W8F ஆ0பரா சா0,ேவR ^_ வ
ன89%, ெத:! ம:_= ெத% IழS! ஆ6யா 
XMa% Fைண தைலவR jAP காம8  _-
ைகOP, இ%_ பலR இைணய இைண0B
தரS 4ய ெமாைபP ேபா%கைள0 பய%ப
<89 வ?I%றனR. ஆனாP, இைணய8 Fட%
இைணYF ெசயPப<வF எ0ப4 எ%_ அWயா
மn=, அத:! அ9க= ெசலவா!= எ%ற அ\-
ச8Fட&=, இைணய= !W8F dய:6Sகாம
ேலேய வா� I%றனR. அவRகe% அ\ச8ைத0 
ேபாSI, இைணய= எ%பF எxவ ளh அவ6
யமான ஒ%_ எ%_ அவRக" உணரேவ+<=
எ%பத:கா கேவ, ஆ0பரா சா0,ேவR ^_-
வன=, இY9யாaP இYத dய:6ைய ேம:
ெகா+<"ளF எ%_  WனாR.

இைணயW ெதாடNTைன வழ4>( காNகB
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ேசாA ^_வன89%, Sony Xperia C5 Ultra
Dual 7மாR, ேபா%, இY 9யாaP a:ப

ைனS! வYF"ளF. ெசPX ேபா,ேடா எ<0
ேபாைர ைமயமாகS ெகா+< இYத ேபா% வ4
வைமSக0ப,<"ளF. இத% த4ம% 0.6 C;
ம,<ேம. 1080p 47Xேள ெகா+ட 6 அ5!ல
9ைர இ9P தர0ப,<"ளF. 1.7 ஆSடா ேகாR 
9ற% ெகா+ட MediaTek 
MT6752 0ராசசR இYத
7மாR, ேபாைன இயS!I
றF. இத% ஆ0பேர,45
67ட= ஆ+,ரா/, 5.0.
லா]பா0. இத% X%BறS
ேகமரா Exmor RS ெச%சாR
ெகா+டதாக, 13 எ=.X.
9ற% ெகா+டதாக உ"ளF.
எP.இ.4. 0ளா§ தர0ப,-
<"ளF. d%BறS ேகம-
ராh= இேத 9ற&ைடயதாக,
அெத ெச%சாR வச9oட%
ெசPX 0ளா§ ெகா+ட தாக
உ"ளF.

இYத 7மாR, ேபா% 4p
எP.4.இ. ச0ேபாR, ெகா+
டதாக வ4வைமSக0ப,<"
ளF.

இத% 6 அ5!ல 9ைர,
1920 x 1080 XSெஸP 9ற
&ட%, Full HD IPS 47Xேள
ெகா+டதாக உ"ளF. இத%

ெசயPபா,4P Mobile BRAVIA Engine 2 இைணS
க0ப,<"ளF. இத% ரா= ெமமM 2 p.X.
7ேடாேர� ெமமM 16 p.X. இதைன ைமSேரா 
எ7.4. காR, |ல= 200 p.X. வைர அ9 க0ப
<8தலா=. ஆ+,ரா/, 5 லா] பா0 67ட=
இய5!IறF. இர+< 6=கைள இ9P இயS
கலா=.

ஆR.4.எ7. இைணYத
எ0.எ=. ேர4ேயா, 3.5 
C; ஆ4ேயா ஜாS இய5 !
I%றன.

இத% பMமாண= 164.2
x 79.6 x 8.2 C;. எைட
187 Iரா=. ெந,ெவாRS
இைண0X:! 4p,
3p, ைவ X, BZ¡8 
4.1, p.X.எ7. ம:_=
எ%.எ0.6. ெதாlP �,
ப5க" இய5!I%றன.
இத% ேப,டM 2930mAh
9ற% ெகா+டF.  க?0B
ம:_= ெவ"ைள வ+
ண5கeP வ4வைமSக0
ப,<"ள இYத மாடP 
7மாR, ேபா%, இY9
யாaP ெச%ற வார=
dதP a:ப ைனS! 
வYF"ளF. இத% அ9க
ப,ச aைல  . 29,900 என 
அWaSக0ப,<"ளF.

ேசாb
எ[6idயா 5 5

அ:"ரா
jய: ேபா)
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ைமSேராேமS7 ^_வன= ெச%ற வார=
த% B9ய 7மாR, ேபா% ஒ%ைற, 

சYைதOP அWdக0ப<89o"ளF. இதைன
Canvas Nitro 4G E455 என0 ெபயM,<"ளF.
இத% சYைத aைல  . 10,430 எனh=
ெதMaSக0ப,<"ளF.

த:ேபாF Indiatimes Shopping வR8தக தள89P
இதைன வா5IS ெகா"ளலா=. aைரaP
அைன8F ெமாைபP a:பைன ைமய5கen=
இF IைடS!=. ஏ:கனேவ ெவeயான இர+<
^,ேரா மாடP ெமாைபP ேபா%கeP உ"ளF
ேபாலேவ, இ9n= 5 அ5!ல அளaலான 9ைர
உ"ளF. இத% 9ைர 1280 x 720 XSெஸP
கZட% ஐ.X.எ7. 47Xேள 9ற% ெகா+<"
ளF. காRA5 ெகாMPலா Iளா7 3 பாFகா0B
தர0ப,<"ளF. 1.4 Iகா ெஹR,7 ேவக89P
இய5!=, ஆSடா ேகாR 0ராசசR இய5!IறF.
இத% ஆ0பேர,45 67ட= ஆ+,ரா/,
5 லா]பா0. எP.இ.4. 0ளா§ இைணYத
13 எ=.X. 9ற% ெகா+ட ேகமரா X%Bற

மாகh=, 5 எ=.X. 9ற% ெகா+ட ேகமரா
d%Bறமாகh= இய5!I%றன. இர+<
6=கைள இ9P இயSகலா=. 4p ெந,ெவாRS
9ற% ெகா+டதாக இF வ4வைமSக0ப,<"
ளF. ெந,ெவாRS இைண0Xைன 4p, 3p,
ைவ X, BZ¡8 4.0. ம:_= p.X.எ7. ெதாlP
�,ப5க" இய5!I%றன.

இத% ேப,டM 2500 mAh 9ற&ட%
 4யதாக உ"ளF. இத% அ9க ப,ச aைல
 .12,499 எனS !W0X,4?Yதாn=,
 .10,999S!S IைடS IறF.

காRப% ெமாைபP7 ^_வன=, அ+-
ைமOP, த%&ைடய B9ய Aura 9 எ%&=

7மாR, ேபாைன a:பைனS! அWdக0
ப<89யF. இ9P 4000mAh 9ற% ெகா+ட
ேப,டM ெகா<Sக0ப,<"ளF இத% 6ற0
ப=சமா!=. FWVGA IPS 47Xேள ெகா+ட
5 அ5!ல அளaலான 9ைர தர0ப,<"ளF.
1.2 Iகா ெஹR,7 ேவக89P இய5!= !வா,
ேகாR 0ராசசR ெசயPப<IறF. இத% ஆ0ப
ேர,45 67ட= ஆ+,ரா/, 4.4 I,ேக,. 
எP.இ.4. 0ளா§ இைணYத, ஆ,ேடா 
ேபாக7 9ற&ட%  4ய 8 எ=.X. ேகமரா
X%Bறமாகh=. 5 எ=.X. 9ற% ெகா+ட
ேகமரா d%Bறமாகh= இய5!I%றன.

ம:ற காRப% ேபா%கைள0 ேபாலேவ,
இர+< 6=கைள இ9P இயSகலா=.
21 மா^ல ெமாlக" இ9P ச0ேபாR, ெச/ய0-
ப,<"ளன.

இத% ரா= ெமமM 1 p.X. 7ேடாேர� ெமமM
8 p.X. இதைன 32 p.X. வைர, ைமSேரா
எ7.4. காR, ெகா+< அ9க0ப<89S
ெகா"ளலா=. எ0.எ=. ேர4ேயா ம:_= 3.5
ஆ4ேயா ஜாS உ"ளன. ெந,ெவாRS இைண0
X:! 3p, ைவ X, BZ¡8 4.0 ம:_= p.X.
எ7. ஆIய ெதாlP �,ப5க" இய5!I%றன.
ெவ"ைள ம:_= ேநa BZ வ+ண5கeP
ெவe வY9?S!= இYத 7மாR, ேபாA%
aைல  .6,390 என அWaSக0ப,<"ளF.

காNப) ஆரா 9 ெவHயான-

ைம[ேராேம[6
கா)வா6
U"ேரா 4k
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ைம ேராசா&' ()வன, ஏ. இ0த 23யா 
ெச.ட7 ம9), 3:3 இய க, ஆ= யவ9) 
கான வச?கைளB த. :CேடாD 10 GDடB?H
எJBK:'டK எ.) ெதLய:Hைல. இOவளP
Q.ேன9றமைட0த GDடB?ைன இலவசமாகB
தSைகTH, நா, பழ=ய Gல வச?கைள ஏ. Y Z
=றK. அவ9\. இடB?H, எ0த த7' பா7'3 ]ேரா
=ரா,கைள& பய.பJBதலா, எ.ற த^க_. தக
வHக` aகP, பயb`ளதாக உ`ளன.

எ". ராமா�ஜ|, M¢2£K.

அெமL க நா'3H, இ.ட7ெந', க,&d'ட7
ம9), சா70த 3e'டH ()வன^க_H, இB
தைன தaழ7க` ம9), இ0?ய7க` தைலைம
இடB?H இS&பதைன அ\ைகTH ம=fgGயாக
உ`ளK. இவ7க`, இ0?யா:H உ`ள இைளஞ7
கi Z வj கா'J, வைகTH ந, நா'3H எத
ைனேயb, ெதாட^=, இேத (ைலையB ெதாடர 
ைவ க ேவCJ,. ந, அரk, அத9Z ஒBKைழ க
ேவCJ,.

எ".¤¥வாச., த�சா¦K.

இ0?யா:H இைணய, ெகாCJ வர ெதாட 
கB?H, :ேதn சoசா7 (கா, paெட' எ.b, 
ெபாKB Kைற ()வன, aக அSைம யாகg ெசயH
ப'J க'டைம& qைன ஏ9பJB?, ேசைவையr,
வழ^= வ0தK. ஆனாH, அK தsயா7 Kைற Z
:9பைன ெசtய&ப'J, பல மா9ற^கைளg
ச0?BK, இ&ேபாK அ0த தsயா7 ()வனQ,,
வா3 ைகயாள7கைளB த^க` இnடB ?9Z
மா9)வத9காக, த^கi Z`ளான ()வனB
?9Z இைணய ேசைவ ()வனBைத மா9\ 
ெகா`=றK. இ0த Zழ&பB?H G ZவK
ம க` தா..

எ.. ந�தK பா#சா, ம�ைர.

¨^க` அ\ Pைர த0தப3, e,& ெசய pைய, 
இ.DடாH ெசtK பய.பJB?& பா7Bேத.. 
அேடா& ேபா'ேடா ஷா& q9Z இைணயாக
அைனBK வச?கைளr, ெகாCடதாக உ`ளK.
இOவளP வச?கைள ெகாCட ]ேரா=ராaைன
இலவசமாகB தS,, ]ேரா=ராaைன உSவா =ய
வ7கi Z நா, ந.\ கட. ப'J`ேளா,.

கா. இைறயரச., M¢ªைடம¢«K.

இSபK ஆCJகளாக இ0?யா:H இைணய,
இS0தாv,, அCைம காலB?H தா., Z\&-
பாக Dமா7' ேபா. பய.பா'3H தா., அK
அ?க, ேபைரg ெச.றைட0K`ளK எ.பK
உCைம. ெதாட க காலB?H எ.ன நட0தK எ.
பைத கா'3v,, இ0த அLய வச ?ையB தர நம -
காக& பாJப'டவ7கi Z நா, ந.\ ெசாHல  
கடைம&ப'3S =ேறா,.

எ". எ.. கமலாகர., தா|பர|.

"டா7' ெமb wல, Dடா7' அ& ]ேரா=ரா,க_.
இய கBைத ()B? ைவ க Y^க` த0K`ள ப?H
வj ெசயHப'ேட.. (ைறய ]ேரா=ரா,கைள ()B?
:'ேட.. இ.b, Gலவ9ைற அ. இ.DடாH ெசt
?ட& ேபா=ேற.. சLயான வj கா'டv Z ந.\.

எ". ஆேராJயநாத., 4�ேச�.

ஒOெவாS மாதQ, இரCடாவK ெசOவாt =ழைம ம'
Jேம ேப'g ைபH த0K வ0த ைம ேராசா&' ()வன,,
த9ேபாK வா3 ைகயாள7க_. நலைன Q.s'J,
ேதைவ&பJ,ேபாெதHலா, ேப'g ைபH தSவK, நHல
Q3வாZ,. த. வா3 ைகயாள7கைள ைக:டாமH
இS க ேவCJ, எ.ற எCணB?9காகP,, ெசயH
பா'39காகP,, ைம ேராசா&' ()வனBைத& பாரா'
டலா,.

ஆ. Mயாேகச., M¢2£K.
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ேக`:: :CேடாD 10 ஆ&பேர'3^ GDடB
Kட., க,&d'டLH yயH z' QைறTH, pன D
ஆ&பேர'3^ GDடBைதr, ப?0K இய க Q3
rமா? Q3r, எsH, அேத ேபால :CேடாD 8.1 
அHலK :CேடாD 7 GDடBைதr, இைணBK
இய க Q3rமா?

எ.. Mேன®, M¢2£K.
ப9P: இFவைர a+ேடா7 ஆ0பேர,45

67ட89% ப90BகZட% பய%ப<89யF
ேபால, a+ேடா7 10 ஆ0பேர,45 67ட8
Fட&=, ]னS7 ஆ0பேர,45 67ட89ைன
¡யP �, dைறOP ப9YF இயSகலா=. ஓR 
அ%பான எ\சMSைக. இர+<ேம Cக ெமFவா
க8தா% இய5!=. அேத ேபால, a+ேடா7
8.1 அPலF a+ேடா7 7 67ட8Fட&=
இதைன இயSகலா=. ஆனாP, ஒ%ைற t5க" 
^ைனaP ெகா"ள ேவ+<=. a+ேடா7
10 உ5கZS! இலவசமாக8 ேதைவ எ%றாP,
a+ேடா7 7 அPலF a+ேடா7 8.1 67
ட89% ;F அ0Iேர, ஆக8தா% a+ேடா7
10 தர0ப<IறF. a+ேடா7 7 அPலF
a+ேடா7 8.1 உM ம89% ;Fதா%, a+ 
10Sகான உMம= அ0Iேர, ெச/ய0ப,< 
தர0ப<IறF. எனேவ, இலவசமாக a+ 10
ெபற0ப<= ^ைலOP, a+ 7 /8.1 ஆIய
வ:ைற ¡யP �, dைறOP ைவ8F இயSக
d4யாF. இைவ இய5!= க=0�,டMP,
க,டண= ெகா<8F a+ேடா7 10 வா5I0
ப9YF இயS!வதாக இ?YதாP, இர+< ஆ0
பேர,45 67ட89ைன ேம:ெகா"ளலா=.

ேக`:: ~Z` Zேரா, qரPச7 வjயாக இ.ட7

ெந'3pS0K ஏேதb, q.3.எ&. ைபH ஒ.ைற
இற க, ெசtதாH, அK qர PசLேலேய ?ற க&
பJ=றK. எ.bைடய q.3.எ&. �டLH ?ற க&
பட:Hைல. இK எதனாH? இதைன எ&ப3 மா9
)வK? Zேரா, qரPசைர � இ.DடாH ெசtK,
சLயாக:Hைல. ஆனாH, இ.ட7ெந' எ D]
ேளாரLH இ0த qரgைன ஏ9பட:Hைல. அ\Pைர
~றP,.

ேக.¯�யா ேசகK, M¢ வ�ணாமைல.
ப9P: XMயா, உ5க" Xர\ைன 0ளS இ%

BேராIராமாP ஏ:ப,<"ளF எ%_ ^ைனS
Iேற%. !ேரா= Xர hசைர8 9றYF அத%
ேதடP க,ட89P “about.plugins” என ைட0
ெச/F எ%டR த,டh=. உட%, அைன8F 
0ளS இ% BேராIரா=கZ= கா,ட0ப<=.
இ9P Crome PDF viewer எ%பைத8 ேத40
ெப:_, அ?ேக உ"ள Disable எ%பைத8 ேதRY
ெத<8தாP, உ5க" Xர\ைன தானாக8 ©RS
க0ப<=.

ேக`:: D=�. 3&D எ.பK எ.ன? ந, ?ைரTH 
ேதா.), அைனBK வj கா'டHகைளr, D=�.
3&D என அைழ கலாமா? அHலK Z\& q'ட 
ஒ.ைற ம'J, இK Z\& qJ=றதா? G\யதாக
:ள கP,. இK Z\BK எ^க` Z�:H G.ன
Zழ&ப, உ`ளK. இK ேபா.ற 3&Dகைள நா, 
()Bத Q3rமா எ.பத9Z, 3&D ெகாJ கP,. 
ந.\.

எ.. ேகா°ல|, ¤ª�±4�«K.
ப9P: இ9P எ%ன தயSக=? !ழ0ப=? 

க=0�,ட?S! அWdகமா!= அைனவ
?S!= இYத !ழ0ப= இ?Sக8தா% ெச/o=.

ேகHª – பM� –டாJடK ெப. சLMர ேபா" –
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இேதா 6Wய அளaலான aளSக89ைன8 த?
Iேற%.

ேவR4P மh7 பய%ப<8FைகOP, 6Wய
அளaP மiச" வ+ண89P 6ல இட5கeP 
க,ட5க" எu வைத0 பாR89?0¢Rக".
உ5க" மh7 எதைனS கா,<IறF எ%பF,
6Wய அளaP aளS!= தகவP அPலF
407 அYதS க,ட89P இ?S!=. இைவ 
7I�% 407 (ScreenTips) என அைழSக0ப<
I%றன. க=0�,டR இயSக8 ெதாட5Iய9P
இ?YF, மாறா ^ைலOP, இைவ எ0ே பாF=
இய5IS ெகா+4?S!=. அதாவF t5க"
உ5க" மhைஸS ெகா+< ெசPைகOP,
!W0X,ட இட89P இYத க,ட\ ெச/9
IைடSக0ெப_=. இதைன ^_8த d4 oமா
எ%_= ேக,4?SI£Rக". ^_8தலா=. அYத
எ+ண= இ?YதாP, �ேழ தர0ப, <"ள
ெசயPdைறகைள0 X%ப:றh=.

ேவR, ஆ0ஷ%7 (Word Options) டயலாS
பாS�ைன0 ெபறh=.ேவR, 2007P, ஆ¢7
ப,டைன அu89னாP, IைடS!= க,
ட89P �ழாக Word Options IைடS!=.
உ5கeட= ேவR, 2010 இ?YதாP, M0
பAP ைபP ேட0 அu89, X%னR 
Options எ%ப9P IeS ெச/9டh=.)
1. 9ைரO% இடF பSக89P Advanced

எ%ற ஆ0ஷAP IeS ெச/9
டh=.

2. இ5! 7!ேராP ெச/F �ழாக\
ெச%றாP, Display எ%ற
X M h
IைடS!=.

3. இ 9 P
Show Shortcut Keys
in ScreenTips எ%ற ெசS
பாS�P 4S இPைல எ%பைத உ_
90ப<8தh=.

4. அ<8F ஓேக IeS ெச/F ெவeேய றh=.

ேக`:: நா. :CேடாD 8.1 GDட, பய.பJB?
வS=ேற.. :CேடாD 10  Z இலவசமாக மா\ 
ெகா`ள ப?P ெசtK ைவB?S =ேற.. இ&
ேபாK, க,&d'டLH உ`ள ேட'டா ைபHகைள,
ஏேதb, &ளாn 'ைர:9Z மா9\ ெகா`ளவா?
ஒ.) Z ேம9ப'ட &ளாn 'ைரO ேதைவ&பJ,.
இHைல எsH ஒ. 'ைரO பய.பJBதலாமா?
:C 10 Z மா\ய q.ன7, பைழய dச7 ேந,
ம9), பாDேவ7' ெகாCJ, ஒ. 'ைர:pS0K
ேட'டா ைபHகைள மா9\ ெகா`ளலாமா? இ0த 
வj பாKகா&பானதா? அவGய, வj கா'டP,.

ேக.எ". பாK�த சாரM, ெச.ைன.
ப9P: t5க" 9,டC<= வlேய 6றYதF. 

தாராளமாக ஒ% ,ைரx வச9ைய0 பய%ப
<8தலா=. பைழய 7ைக ,ைரx தா%, இ0

ேபாF ஒ% ,ைரx என அைழSக0ப<வF உ5க
ZS!8 ெதMY9?S!=. உ5கZைடய மP,4
;4யா ம:_= டா!ெம+, ைபPகைள8
தானாகேவ, ஒ% ,ைரaP ேபS அ0 ைபPக-
ளாக ேசx ெச/9டலா=. உ5க" க=0�,
டMn= இவ:ைற0 ப9YF ைவ8FS ெகா"
ளலா=. இத:கான வl dைறக" இேதா:

dத]P PC Settings ெசPலh=. X%னR
SkyDrive ேதRYெத<Sகh=. Save documents to
SkyDrive by default எ%பதைன இயSI ைவS
கh=. இFதா% ஒ% ,ைரx. எனேவ, !ழ0
பமைடய ேவ+டா=. t5க" எYத B9ய
டா!ெம+, ஒ%ைற ேசx ெச/தாn=, அF
மாறா ^ைலOP OneDrive/SkyDriveP ேசx ெச/
9ட0ப<=. உ5கZைடய ெபRசனP க=0�,
டMn= ேசx ெச/F ெகா"ளலா=. OneDrive/
SkyDriveP ேசx ெச/ய0ப,ட ைபP ;F ைர,
IeS ெச/F, க=0�,டMP ேசx ெச/9<=
வைகOn= அைமSகலா=. இF t5க" இைணய
இைண0XP இPலாத ேபாF பய%ப<=.

இA, உ5கZைடய ேக"aS! வ?ேவா=.
0ளா§ ,ைரx
ம:_= ைகOP
எ<8F\ ெசPலS
 4ய ஹாR,
,ைரan= உ5க"
ைபPகZS! ேபS அ0
எ<8F ைவ8FS ெகா"
ளலா=. d% எ\சMSைக
oட% இ?0பF நPலF
தாேன. இ?0X&=,
Sளx, ,ைரaP ேசC8F
ைவ0பFh= நPலFதா%.

ேநர= ம:_= சாதன5க"
இ?0X%, ஒ%_S! இர+டாக

ேசC8F ைவSகலா=. ;+<= ெசாPIேற%.
ஒ% ,ைரaைன0 பய%ப<89 ேட,டா ைபP
கைள ேசx ெச/வ9P எYத Xர\ைனo= ஏ:ப
டாF. ;+<= a+ 10 67ட= பய%ப<8F=
க=0�,டMP ெப:_S ெகா"ளலா=.

ேக`:: ெச d7 z' (Secure Boot) எ.ற வைகTH
க,&d'ட7 ஒ.ைற z' ெசt?ட எ.ன ேவCJ,?
எ0த ப^ச. �ைய அ�B? இதைன ேம9
ெகா``லா,.இKஎ.னெவ.ேற]Lய:Hைல.நா.
z' ெசt?JைகTH, எ&8 அ�B?& பா7Bேத..
இK =ைட க:Hைல. ச9) :ள கP,.

எ|. Mயாகராஜ., உ;மைல2ேப#ைட.
ப9P: d%B ஒ? வாசக?S! இேத ேபா%ற

சYேதக89% ேபாF aளSக= அe89?Yேத%.
அதைனேய இ0ேபாF= த?Iேற%. ெசS�R �,
எ%பைத ”பாFகா0பான க=0�,டR இயSக
ெதாடSக= (Secure Boot)” எனS ெகா"ளலா=.

ெபRசனP க=0�,டR தயாM0பாளRக"
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இைணYத அைம0B Secure Boot எ%ற ஒ?
வைரயைறைய வ!8F"ளF. இதைனS ெகா+
<"ள ஓR ஆ0பேர,45 67ட=,  வழSகமான
BIOS அைம0B இPலாமP, க=0�,டMேலேய
அைமSக0ப,ட UEFI firmware 67ட8ைத
இயS!=. இ9P இYத அைம0B சா%றeS
க0ப,ட பாFகா0B ெகா+ட ஆ0பேர,45
67ட= ம,<ேம இய5!=. இதனாP, பயா7 
அைம0XP அமRYF ெகா+< இய5 Iய  ,
I, ேபா%ற ெகா4ய ைவர7க" இய5 !வF
ெதாடSக89ேலேய த<Sக0ப<IறF. ெபR
சனP க=0�,டRகeP, a+ேடா7 8 ஆ0
பேர,45 67ட=, இதைன duைமயாக0
X%ப:_வதாக அWaSக0ப,<"ளF. இF
!W8F ேமn= அWய  http://www.makeuseof.
com/tag/what-is-uefi-and-how-does-it-keep-you-
more-secure/ எ%ற இைணய தள0 பSக89P 
உ"ள தகவPகைள0 ப4Sகh=.

ேக`:: இைணய& பய.பா'39Z Zேரா, qர
Pசைர, :CேடாD 7 GDடB?H பய.பJBK
=ேற.. ?�ெரன Gல yHபா7க`, qரPச7 ?ற0த
Pட. கா'ட&பJ=றK. இK Gல :ள,பர^களாH
வ0ததா? அHலK நாேன, இைணயB ேதடHக_.
ேபாK, அbம? அ_Bேதனா எ.) ெதLய
:Hைல. இவ9ைற எ&ப3 அ\வK? இதனாH,
ெகJதHக` ஏ9பJமா?

ஆK.  வJ²மாK, ²|பேகாண|.
ப9P: உ5க" க=0�,டMP, மாPேவR

எ%&= ெக<தP aைளaS!= BேராIரா=
ஒ%_ வY9?Sகலா=. அத% ேவைலேய
இF. இF நPல ^_ வன= அ&0 Xய நPல
¡P பாராகh= இ?Sகலா=. இதைன t5க" 
அYத ^_வன89% இைணய தள= ெச%_,
நPலFதா%, பய% அeS!= என உ_9
ெச/தாP, அதைன ைவ8FS ெகா+< பய%
ப<8தலா=. பய%ப<8த0 ேபாவ9Pைல
எAP, tS!வேத நPலF. ஏென%றாP,
இF மாPேவR Bேரா IராC% ஒ? அவதா
ரமாகேவ இ?S!=. ெபாFவாக, ¡P
பாRகைள tSக அைன8F XரhசRகZ=
வlகைளS ெகா+<"ளன. அவ:ைற 
இயSI, இ%7டாP ெச/ய0ப,ட
¡P பாRகeP இF இ?YதாP, உட
ன4யாக tSகh=. ஆனாP, ப,
4ய]P இF இPைல எ%றாP,
^\சய= இF மாPேவR எ%பF
உ_9யாIறF. ம:ற வlக" |ல=
இதைன tSகலா=.

6ல ேவைளகeP, இைணய89P நா=
இய5IS ெகா+4?SைகOP, ேவ_
ஒ? இைணயதள= ெசPn
மா_ நா= �+ட0ப<ேவா=. 
க=0�,டைர ேஹS ெச/9<

பவRக" பலR இதைன8 த5க" வா�வாதார
மாகS ெகா+<"ளனR. இxவா_ மா: _வl0
ப<89, !W0 X,ட இைணய தள8ைத0 பாR0-
பத:காக நா= ஏ:ப<8F= ஒxெவா? IeS
ெசயPபா,4:!=, அவRகZS!0 பண= 
IைடS!=. இF ேபா%ற ^க�hகZ=, ேபா]
யான ¡PபாRகளாP ேம:ெ கா"ள0ப<=.
எனேவ ேமேல ெசா%ன வlகைள0 X%ப:W
இYத ¡P பாRகைள tSகh=.

ேக`:: அCைமTH அவசரமாக ைம ேராசா&'
()வன,, வழ கB?H உ`ள கால அ'ட வ
ைண Z மாறாக ேப'g ைபH ஒ.ைற அb&q
யK. :CேடாD 10 Z ம'J, என Gல; பைழய
:CேடாD ப?&]கi Z, Gல என அைவ
=ைட க& ெப9றதாக& ப3Bேத.. அ?H Zero Day 
Exploit எனg Gல மாHேவ7 ம9), ைவரD Z\BK
தகவHக` இS0தன. அ&ப 3யானாH, அ0த
ைவரD அHலK மாHேவ7 வர:Hைலயா? அHலK
எ0த ?ன, எனB ெதLயாமH வ0 K`ளதா? இத.
ெபாS` எ.ன?

எ.. ேக. க±ய ெப¢மாH, ேசல|.
ப9P: நPல சYேதக=. எu9யைமS! ந%W.

இYத Zero Day Exploit !W8F, பலR, பலaத
மாகS க?8F ெகா+<"ளனR. இF ஆ+,4
ைவர7 தயாM0பாளRக" பய%ப<89 நமS!
தகவP அe0பத:காக உ? வாSIய ெசாP. 
ைவர7 ஒ%_ B9யதாக வYதாP, அதைனS
க+காw8F வ?= பல ஆ+,4 ைவர7
^_வன5க", அத:கான த<0B BேராI
ராCைன8 தயாR ெச/ 9ட 6WF கால=
எ<8FS ெகா"ளலா=. அF வைரOP,
அYத ைவர7 அPலF மாPேவR த% ெசயP
பா,4ைன8 தைடO%W ேம:ெகா"Z=.
இYத கால இைடெவeைய8 தா% Zero Day

Exploit எனS !WSI%றனR. ஆ+,4
ைவர7 தயாM0பாளRக" அeS!=
அதைன8 த<S!= BேராIராCைன,
ைவர7 ெடபAஷ% என அைழ0
பாRக".
இYத ைபைலS ெகா+< 

நா= அ0ேட, ெச/F ெகா+டாP, 
அPலF க=0�,டR தானாக அ0ேட, 
ெச/F ெகா+டாP, நா= !W0 X,ட 

ைவர7 தாS!த]]?YF த0XS
கலா=. இ5! Day எனS !W0
X<வF ைவர7 உ?வான நா"
அPல. நா= எYத பாFகா0B= 
இPலாமP, இYத ைவரைஸ எ9R-
ெகா"ள ேவ+4ய நா" தா% அF. 

Zero எ%பF நா= எYத0 பாFகா0B=
இPலாமP, Zero வாக இ?S
Iேறா= எனh= ெபா?" எ<8FS
ெகா"ளலா=.
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