
இத"ட$ இைண()ஜனவ- 18, ௨௦௧6

 ! அ$ச&க(
ஆ*ச+ய./01 தகவ&க(

4மா7/ ேபா!
ெதா;& </ப மா=ற?க(

@A( B! C/டEC=AE தைட வGமா?



18-1-20162

Cனமல7 – க1KL/ட7 மல7, 39, ஒ57: ேரா>, இராய( ேப7ைட, ெச$ைன -– 600 014
computermalar@dinamalar.in

வாசக7கேள.... க1KL/ட7 <ா&க(
க!"#$ட& ெதாட&பான -ா. ‘/0’1க2 3456

மல9. ெவ;<ட 2 >ர@கைள அD"பE!.
-ா.க2 மGH! ‘/0’1க2 ௨௦௧5 ஜூைல மாத5@G3 

OP ெவ;யாR<S1க1Tடா6. -ா.க2 மGH!
‘/0’1கைள உSவா1Rயவ&, ெவ;<$டவ&, 
Rைட13! இடXக2, Yைல ஆRயவGைற1 க$டாய! 
34">டேவ]^!.

PCய Qைழ* ெசSC 451

அW4 Xேவா 4YZ க1KL/ட7

4மா7/ ேபா! ெதா;& </ப மா=ற?க(

பZக1 6

பZக1 10

பZக1 7

உ
I

ேள

உXக2 ேக2Y, ச`ேதக!, கS56கைள
அD"aைக<. அ`த`த" ப3@<P
தைல"aகைள1 34">டE!.

க!"#$ட& மல9. இPD! எPன
தகவ.க2 ேவ]^! எPற உXக;P
எ@&பா&"ைபc! எd6Xக2.

~ டாKடL ெப.சMNர ேபா: ~

 ைர#பட'க) பா+#ப , அ க ஆ+வ0 
கா120 இ4 ய ம7க879, ஒ< வர#-

>ரசாதமாக ெந1>C7D அEFகமாGH)
ளJ. ம7கைள,  ைர#பட அர'9கCL<4J
M2MNJ, O2கCேலேய M<#ப#ப1ட
ேநரN , பா+790 வச 79 ெந1>C7D
ெகாR2 வ<GறJ.  ைர#பட'கைள  <12
M.T.U. பயVப2N # பா+7க M<0W0 ந0
ம7கCட0, க1டண0 வா'G7 ெகாR2 பட'

கைள7 கா120 ெந1>C7D எ2ப2மா?
இJ எத[9? இ'9 ந0 ம7க Cைடேய ெவ[E
ெப\மா? எV\ இ'9 பா+7கலா0.

அெம]7காைவN தைலைம^டமாக7
ெகாR2 ெந1>C7D (Netflix) இய'9G
றJ. MUேயா பட'கைளN ெதாட+4J கா1 2
வ ,, உலG, Fத, ேசைவ `\வனமாக இJ
இட0 >UNJ)ளJ. அெம ]7கா Mb0,
ஐேரா#பாM, பல நா2கCb0, இதV ெசய,
பா2க) ம7கCைடேய >ரபலமானதா90.
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ெதாட7கN ,, தபா, dல0 UMU7கைள
வழ'90 `\வனமாகN ெதாட'G, இV\
MUேயா பட'கைளN தாேன தயா]NJ0,
பைழய பட'கைள இைணய0 வf வழ'90
`\வனமாக வள+4J)ளJ.

இ4 யா உ1பட 130 நா2கC,, W  யதாக
இJ அEFகமாGH)ளJ. T'க#j+, ரkயா,
ெதV ெகா]யா ஆGய நா2க) Tல இ4த# W ய
நா2க) ப1UயL, உ)ளன. இதV dல0,
ெந1>C7D, ”உலகN ெதாைல7 கா1T” ஆகl
ெசய,ப2GறJ. இJ உலகளாMய இைணய0
dல0 சாN யமாGH)ளJ. இ4த வைக^,,
உலக இைணய ேசைவ^ைன ெந1>C7D
தV வச0 ெகா)GறJ. இைணயN V 34.7%
ப'Gைன, ெந1>C7D பயVப2NJGறJ.
அ2Nததாக, H 1m# 16.88% ெகாR2)ளJ.
ேபDW7 2.51%, >1 டாரR1 4.35% ப'
GைனN த'க) வச0 ெகாR2)ளன.

இைணய0 வ+Nதக t யாக வ<0 FV,
1991,, இைணயN ெதாட+W, க,M ம[\0
ஆvw# பxகC, ஈ2ப1ேடா+ ம12ேம
பயVப2NJ0 ஒ< சாதனமாக இ<4தJ. த[
ேபாJ MUேயா பட'க) பா+7கேவ, அ க0 
பயVப2GறJ. இ4த வைக^, ெந1>C7D
ெப<0பாலான அைலவ]ைசையN ெதாட+4J
பயVப2N வ<GறJ. இJ இVz0 அ க
]7க உ)ளJ.

ஏறNதாழ 7 ேகாU ேப+ இதV வாU7ைகயா
ள+க). இ4த எRx7ைக ெதாட+4J அ க
]NJ வ<GறJ. 190 நா2கC, இதV ச4தாதா
ர+க) உ)ளன+ எVபJ, இதV MDதாரமான
ேசைவ79 ஓ+ அNதா1Tயா90.

இைணய0 இV\ பரவலாக ம7கCைடேய
இட0 >UNJM1ட `ைல^,, 9E#பாக இ4
 யா அ4த வைக^, இரRடாவJ இடNைத7 
ெகாR2)ள ~�`ைல^,, �க+ேவா<7
கான �த4 ரNைத, நா'க) அC7க M<0W
Gேறா0 என ெந1>C7D JைணN தைலவ+
அEMNJ)ளா+. W ய ஆRU,, ம7க) 
த'க) வா�MV F7Gய அ'கமாக இைணயN

ைதH0, 4� இைண#>ைனH0 ஏ[\7 ெகா)
வா+க). 4� ேசைவ அைனNJ `\வன'க
ளாb0, அைனவ<790 ஏ[ற  1ட'கC,
தர#ப20. இ4த ~�`ைலைய ெந1>C7D
பயVப2N 7 ெகா)ளN  1ட�2GறJ.

ந0 மன , பல ேக)Mக) எழலா0. ெந1
>C7D இ4த இைணய ேவக# பரவைல எ#
பU பயVப2N 7 ெகா)ள# ேபாGறJ?
MUேயா பட'க879 ெந1>C7D எ'ேக 
ெச,b0? அைவ ந0 ம7க) M<0W0 பட'க-
ளாக இ<7 9மா? பட'கCV ப1Uய, எ'ேக 
Gைட790? அரTV தைட ெந1>C7D ெசய,
பா1ைட7 க12#ப2NJமா? இ4த7 ேக) Mக
87ெக,லா0 ப ,கைள# பா+7கலா0.

ெந1>C7D எVபJ எVன? இைணயN V 
அU#பைட^, இய'90 MUேயா பட 
ேசைவைய, அைனNJ U�1ட, சாத ன'க)
வfயாகw0 த<0 சாதனேம ெந1>C7D. 
ந0 ெடD7டா# க0#m1ட+, Dமா+1 ேபாV
ம[\0 ேட#ள1 >.T., >ேள DேடஷV
என அைனN b0, ெந1>C7D வfயாக
நா0 ெபறலா0. ெந1 >C7D  1ட'கC,, 
நா0 ேத+4ெத2790  1ட அU#பைட^,,
இவ[E, எ4த சாதன'க) வfயாக எ,லா0, 
நா0 MUேயா பட'கைள# ெபறலா0 எV
பைத வைரயைற ெசvJ ெகா)ளலா0. இத[9
நம79N ேதைவ#ப2வJ, `ைலயான ஓ+
இைணய இைண#W0, ெந1 >C7D அ7க
wR120 தாV. க1டண0 ெசbN Jவைத#
ெபா\NJ, ஒேர ேநரN , நா0 நாV9 சாத ன'
கC, �ட, ெந1>C7D த<0 MUேயா பட'-
கைள# பா+NJ ரT7கலா0.

ஏV ெப]ய அளM, ெந1 >C7D ேபச#

Failover: ேப# அ% வ'() இய,-. ஒ0 ெசய)
4ைற. 89ட;<= 4#>ய சாத ன,கC) DரF-
8ைன ஏHபIJ ெசய)பட 4K யாம) ேபானா)
இரMடா. Nைல() உQள சாத ன,கQ அSத 
ெசய)பாIKைன எJ;UF ெசய)பJ. Nைல. 
%ராசசV, சVவV, ெநIெவாV# அ)லU ேடI-
டாேப9 ஆ>யைவ ெசய) இழ#ைக() [Jத) 
<ற= ெகாMட க.%\IடV 89ட,கC) இSத 
ெசய)பாJ ேமHெகாQள%பJ..
MMC - Multimedia Card : Dளா] ெமம^ காVKைன%
ேபால, ம)IK _Kயா காVJகைள`. பலவைக
யான ைப)கைள 9ேடாV ெசa<ட% பய=பJ;
தலா.. ேபாIேடா, bKேயா, c\8#, சா%IேவV
என எdவைக ைப)கைள`. ப<SU ைவ#கலா..
இSத காVJகQ ெவdேவe வைகயான ேவா)ேடf
Nைலைய% பய=பJ;Uவதா) இவHைற#
ைகயாQைக() கவனமாக இ0#க ேவMJ..
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ப2GறJ? இ4 யா உ1பட, 190 நா2கC,,
ெந1>C7D ேசைவ வழ'க#ப2GறJ. இதV
தாயகமான அெம]7காைவ7 கா1Ub0,
ம[ற நா2கC, தாV இதV வாU7ைகயாள+ 
எRx7ைக �2தலாக M]ய இ<7GறJ.
MைரM,, இ4`\வனN V வ<மான0, ம[ற
நா2கC, இ<4J ஈ12வJதாV �2தலாக
இ<7க# ேபாGறJ.

எனேவ, ெந1>C7D பயVப 2NJவதV
dல0, நா0 உலகளாMய அzபவN ைன#
ெபற இ<7Gேறா0. உலகளாMய தரமான
பட'கைளN த<வத[ெகன, ெந1>C7D பல
M<Jகைள ஏ[கனேவ ெப[\ வ<GறJ.

இ4 யாM, ெந1>C7D எVன த<0?
உலகளாMய அளM, ெந1>C7D எVன த<
Gறேதா, அைவ அைனNJ0 இ4 ய வாU7ைக
யாள+க8790 Gைட790. ஏ[கனேவ, இ4த
`\வன0 ெப[ற உ]ம'க) அU#பைட^,,
இ4 யாMb0 இைவ தர#ப20. இ4 ய#
பட'க), அவ[EV உ]ைம ெப[\ தர#ப20.

T\வ+க) பா+7க7 �டாத  ைர#பட'க)
அவ+க) பா+ைவ^L<4J எ#பU த27க#
ப20? ெந1>C7D பயனாள+ கண7GைனN
 ற790ேபாேத, அவ+க) வயJ 18 என உ\ 
ெசvய#ப20. ேமb0, T\ வ+க) பா+7க
இயலாத வைக^,, த�ேய தைட# j12 
அைம790 வச H0, 9E#>1ட வைக பட'
க879 வழ'க#ப20.

ெந1>C7ைஸ எ#பU# பயVப2Nதலா0?
வாU7ைகயாளராக M<0>னா,, Netflix.com/
in எVற Fகவ]^, உ)ள இைணய தளNைத
அ�G, உ'க87ெகன ஓ+ அ7கwR1Uைன
உ<வா7G7 ெகா)ளw0. உ'க 879 உக4த
க1டணN  1ட0 ஒVைறN ேத+4ெத27கw0.
க1டண0 ெசbNத, உ'க879 GெரU1
கா+1 ேதைவ#ப20. இ4த  1ட'க) dV\
வைக#ப20, அைவ Basic, Standard ம[\0
Premium. Fத,  1டமான Basic ஒேர ஒ< சாத
னN , ெந1>C7D பட'கைள# பா+7க அz
ம த<GறJ. அ2Nத இரR2  1ட'க80,
Fைறேய இரR2 ம[\0 நாV9 சாதன'கC,
பா+7க அzம த<GறJ. ைஹ ெடப�ஷV

ம[\0 அ,1ரா ைஹ ெடப�ஷV தர'கC, 
பட'க) தர#ப2GVறன.

எ�வளw ேவகமாக# பட'க) உ'க) சாத
னNைத வ4தைட4J ெதாட+4J கா1ட#ப20? 
இJ உ'கCV இைணய இைண#W ேவகN-
 ைன# ெபா\NதJ.

எ�வளw ெசbNத ேவR20? மாத4ேதா\0
ெசbNத ேவRUய ெதாைக,  1டN [9 ஏ[ற
பU, �.500, �. 650 ம[\0 �.800 ஆக உ)ளJ.
Fத, மாத0 ந0 பயVபா1U[கான க1டண0
ஏJ�,ைல. இலவசமாக ெந1>C7D பட'க)
Gைட790. இ4த இலவச மாத# பயVபா2
FUH0 FVன+, �'க) ெசbNத ேவRUய
பண0 9ENJ dV\ நா1க879 FVபாக,
�V அ�ச, அz#ப#ப20. எ4த ேநரN b0,
ந0 ச4தா ெதாட+>ைன ரNJ ெசv டலா0.  1
டNைத மா[E7 ெகா)ளலா0.

இ4 யாM, இ4த  1ட0 ெவ[E ெப\மா?
ெபா\N <4JதாV பா+7க ேவR20.
இதைன# பயVப 2Nத, இைணய இைண#W 
ஒ�'கான ேவகN , இ<7க ேவR20. Mநா-
U79 3 ெமகா >1D ேவகF0, ைஹ ெடப
�ஷV பட0 பா+7க, MநாU79 5 ெமகா
>1D ேவகF0 ெகாRட இைணய இைண#W
ேதைவ#ப20. எனேவ, ெந1>C7D பயVப
2Nத பல+ த'க) இைணய இைண# >ைன,
�2த, ேவகN [9 மா[E7 ெகா)ள ேவR-
Uய <790. பைழய ெரள1ட+க879#
ப லாக, அ  ேவக இைண யN [9 ஈ2
ெகா2790 ெரள1ட+க879 மாE7 ெகா)ள
ேவRUய <790.

ேமb0, இ'9 இைணய# பயVபா2, 
Dமா+1 ேபாVக) வfயாகேவ ெப<0பாலா

Back up Domain Controller: gMேடா9 ெநI
ெவாV#>) இைண#க%பIJQள க.%\IடV
கC) ஒ=e அ)லU ஒ=e#- ேமHபIட க.%
\IடVகQ Dைர ம^ ெடாைம= கMIேரா ல^=
ேப# அ% ஆகF ெசய)பJவதைன இU -i#>
றU. அைவ ெசய) இழ#ைக() இSத ேப# அ% 
ெடாைம= கMIேராலVகQ அத= ெசய)பாI
Kைன ேமHெகாQ>=றன. இைவ ெச#\^IK
சாVSத ெசய)பாJகைள`. ேமHெகாQj.
வைக() ெசI ெசaய%பIK0#-..

RAID - Redundant Array of Independent Disks:
ஒேர ேடIடாgைன பல ஹாVI K9#>) ப<SU 
ைவ#-. 4ைற. இத= lல. இ=mI மHe.
அnImI ெசய)பா Jகைள சமNைல% பJ;<
ப>VSU இய#கலா.. இத= lல. க.%\IடV
89ட;<= ெசய)பாJகQ ேம=ைமயைட
>=றன.
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னவ+களா, ேம[ெகா)ள#ப2வதா,, ெந1
>C7D ேசைவ^ைனH0 Dமா+1 ேபா�
ேலேய பயVப2Nத ம7க) M<#ப#படலா0.
அ#ேபாJ, ெமாைப, இைணய ேசைவ790
அ க பண0 ெசbNத ேவRUய <790.
 ைர#பட0 ம[\0 U.M. நாடக'க), `க�l
Tகைள# பா+7க, ஒ< மx ேநரN , ஒ< Gகா
ைப1 ேட1டா ெசலவா90. அதVபU பா+7
ைக^,, த[ேபாJ ெசbNத#ப20 பணNைத7 
கா1Ub0, �2தலாக 30% ெசbNத ேவRUய
 <790.

மLவான க1டணN , அ க வச ைய நா20
இ4 ய+கCைடேய இJ எ2ப2மா? எVேற
ெந1>C7D  1டN ைன எைட ேபா2ப
வ+க) ேக1GVறன+. �க7 9ைற4த Mைல^,
M[பைன ெசvய#ப20  <12 M.T.U. ச4ைத
உ)ள இ4 யாM,, அ க7 க1டண0 ெசbN ,
ெந1>C7D dல0  ைர#பட0 பா+7க ம7க)
M<0Wவா+களா? இ4 யாைவ# ெபா\Nத
வைர,  <12 M.T.U. ச4ைத ஈ120 லாப0,
 ைர#பட'க) தயா]#W லாபN V அளM[9
இைணயாக இ<4J வ<GறJ. ஒ<ேவைள,
ெந1>C7D இ4த  <12 M.T.U. பழ7கNைத
ம7கCைடேய மா[றலா0.

உலகளாMய  ைர#பட'கைள# பா+790
பழ7க0 ந0 ம7கCட0 உ)ளதா? இ4த ேக)
Mக87ெக,லா0 ப , ேபாக# ேபாகNதாV
ெத]ய வ<0. ேமb0, ெந1 >C7D த[
ேபாJ இைணய இைண#>ைனN த<0 `\வ
ன'க8டV ஒ#ப4த0 ேம[ெகாR2, தV 
ேசைவைய# பயVப2NJ0 ேநரN ைனN தV 
 1டNJடV இைணNJ ெசய,ப2NJ0 என 
எ +பா+7க#ப2GறJ.

இ'9 ஒVைற7 9E#>ட ேவR20.
�னாM, இVz0 ெந1>C7D தV வ+Nத கN
 ைனN ெதாட'கM,ைல. அரTய, t யாகN 
தV `+வாக7 க1டைம#>ைன எ +790
தகவ,கைளl �ன அர� க12#ப2NJGறJ.
எனேவ, ெந1>C7D ேசைவ79N தைட M 7
கேவ �னா M<0W0. ஆனா,, ெந1>C7D
இத[கான இைட#ப1ட ஒ< வfைய7 கR
டE4J, �ன அரTட0 அzம ெப[\M20
எVேற பல<0 க<NJ ெத] MNJ)ளன+. �னா
ேபால, Gt�யா, வட ெகா]யா ம[\0 T]யா 
ஆGய நா2கCb0 ெந1>C7D ேசைவ
இ,ைல. இத[97 காரண0, அெம]7க அரTV
தைட ச1ட'களா90.

ஆ'Gல0 உ1பட உலGV 17 ெமாf கC, 
ெந1>C7D ேசைவ த<GறJ. இ4 ய ெமாf
கC, இதV ேசைவ MைரM, ெதாட'90
என எ +பா+7கலா0.

இ4 ய# பட'க) Gைட7GVறனவா? 
ஆ0, த[ேபாைத79 80 இ4 ய# பட'க) ப1-
UயL, உ)ளன. இ4 ய U.M.`க�lTக80

உ)ளன. இைவ ெப<0பாb0, வட இ4  ய
மா`ல'கC, தயா ]7க#ப1ட பட'கேள.
த��N  ைர#பட'கைள# ெபா\Nத வைர,
மx ரNன0 படமான ‘‘ஓ.ேக. கRமx’’
உ)ளJ. பரவலாக அைனNJ மா`ல ெமாf#
பட'க) இ,லாம,, ெந1 >C7D ெவ[E 
ெப\வJ Tரமேம. இதைன `lசய0 ெந1
>C7D `\வன0 உண+4 <790.

ெந1>C7D ேபாV\ மா[\N  1ட'க) 
உ)ளனவா?

MUேயா D1t�' த<0 ம[ற ேசைவக)
Hotstar, Spuul, BigFlix, Hooq ம[\0 BoxTV என#
பல உ)ளன. ஆனா,, இைவ எJw0, ெந1-
>C7D ேபாVற தரமான கா1THடV �Uய
பட'கைளN த<வ ,ைல. எVன, மாத0
�. 500 ெசbN , M<#ப#ப1ட பட'கைள 
`ைனNத ேநரN , பா+7க லாமா?

Downtime: ஹாVIேவV, ஆ%பேரIK, 89ட. அ)
லU அ%Cேகஷ= mேரா>ரா.கC= தவiனா)
க.%\IடV 89ட. இய,காம) இ0#-. கால..
Backup Rotation: ேப# அ% _Kயாg= ெசய)பா
JகC) ஒ=e. இ<) ெசா)ல%பJ. pழH8
4ைற(னா) அMைம# கால; <ய ேடIடா ேப#
அ% >ைட#>றU. இதH- 4= ஏHபJ;த%பIட
ேப# அ% கMடiய%பIJ அத= இட;<) m<ய
ேடIடா ப<ய%பJ>றU.இSத ெசய)பாIKைன
இF pழH8 -i#>றU. இதனா) ைப)கQ
கர%I ஆனா) அத= ேடIடாn. எC தாக
_MJ. ெபற%பJ>றU.
DES - Data Encryption Standard: cகn. Dரபல
மான எ=>^%ஷ= 4ைற. இU 56–DI s மHe.
Dளா# ைசபV (Block Cypher Method) வ'(ைன%
பய=பJ;< ேடIடா gைன 64 – DI அட,
>ய ெதா-%mகளாக மாHe>றU. அத= D=
அதைன எ=>^%I ெசa >றU.
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இ< வார'க879 FV, >ரwச+ த<0
ெபாJவான >ைழl ெசv  க) 9ENJ 

க12ைர ஒV\ ெவC^ட#ப1டJ. அR
ைம^,, W ய எR�டV �Uய >ைழl 
ெசv ஒV Eைன, இைணயNைத7 கRகா-
x790 ெபாE^ய, 9� (Internet Engineering 
Steering Group) ஏ[\7 ெகாR2)ளJ. இ4த
>ைழl ெசv எR 451. ஏேதz0 இைணய
தள# ப7க'கைள, அர� `+வாக0, ம7க)
பா+7க7 �டாதைவ என FUw ெசvJ,
த2790 ேபாJ, இ4த >ைழl ெசv கா1ட#
ப20. 9E#>1ட இைணய தளN ைன எ4த
அைம#W த2NJ)ளJ எVற தகவb0, இ4த
>ைழl ெசv ^, கா1ட#ப20.

இ4த >ைழlெசv 9E�2 எR 451 என
ஏV தர#ப1டJ ெத]Hமா? Fahrenheit 451
எVற Wக�ெப[ற நாவைல ெகளரவ#ப2NJ0
வைக^, இ4த எR தர#ப12)ளJ. இதைன
எ� யவ+ Ray Bradbury எVபவ+. 1953 ஆ0
ஆR2 ெவCயான இ4த நாவ, �கl Tற4த
பைட#W என அைனவராb0 பாரா12 ெப[
றJ. இ ,, அரTV �யைண#W Jைறேய,
நா1U, உ)ள அைனNJ �,கைளH0 ெந<#
W79 இைரயா7GM12, ம7கைள ெதாைல7
கா1T பா+7கl ெசா,L க1டாய#ப2NJGறJ.

இதனா,, ம7க) �,கைள# பU790 பழ7கN
 ைன மற4J, U.M. கா1TகைளH0, ெசv க
ைளH0 ம12ேம பா+7GVறன+. இJ ேபாVற
ஒ< `ைல79 நா0 த)ள#ப2ேவா0 என அEw
\NJ0 நாவ, தாV இJ. அEw சா+4த Mஷய'
கைள அர� தV அ காரNைத7 ெகாR2 தைட
ெசvவதைன7 ேகL ெசvJ எlச]790 நாவ
லாக ம7க) இதைன7 க<JGVறன+.

இ , ’பாரV�1 451’ எVற ெவ#ப
`ைல, தா) �#ப[E7 ெகா)80 ெவ#ப
`ைலைய7 9E7GறJ. இேத ெபய],, 2010
ஆ0 ஆRU, க0#m1ட+ ேக0 ஒV\0 வU-
வைம7க#ப1டJ.

PCய Qைழ* ெசSC 451

Cryptography: ெதாடVmகC= ரக8ய; த=
ைமைய% பாUகா%ப<) இUn. ஒ0 வ'.  இSத
எ=>^%ஷ= 4ைற() ேடIடா 4Hiu.
மாறான வ'() அைம#க%பJவதா-.. m^SU
ெகாQள 4Kயாத பாVமIK) ேடIடா  ப<ய%
பJ.. இதைன _MJ. ெபற cகn. எC<)
m^SU ெகாQள 4Kயாத ரக8யமாக; தயா^#
க%பJ. s ெகாMேட 4K`..
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~ பாரN ~

ெசVற வார இதf,, Dமா+1 ேபாV ெதாf,
>]w நட#W ஆRU, எVன எVன FVேன[
ற'கைள எ +ெகா)80 என# பா+Nேதா0.
ெசVற ஆRU,, 2015,, Dமா+1 ேபாV
கCV Tல ெதாf, �1ப அ0ச'க), க1டா
யமாக இ<7க ேவRUய அ0ச'களாக மாEன.
அவ[ைற இ'9 பா+7கலா0.

OரPேரைக அSதP

Dமா+1 ேபாVகைளN  ற#ப ,, Mர,
ேரைக பயVப2NJவJ Tல மாத'க879
FVன+ அEFகமானJ. ஒ< Tல `\வன#
ேபாVகC, இJ ெதVப1டாb0, >Vன+,
அைனNJ `\வன'க80 இதைனN த'க)
Dமா+1 ேபாVகC, இதைன7 ெகாR2
வ4தன. த[ேபாJ ஆ#>) ஐேபாV 6 எD,
சா0ச' கால7� எD 6, கால7� எD 6 எ1�,
எ,.�. �4, எl.U.T. ஒV எ0 9 ம[\0 பல
ேபாV மாட,கC, இ4த வச தர#ப12)
ளJ. நட#பாRU,, இ4த ெதாf, �1ப0, 
�.10,000790 9ைறவான Mைல ேபாVகC, 
�ட Gைட790 என எ +பா+7கலா0. இ#-
ேபாJ �ட, CoolPad Note 3 எVற மாட, ேபாV
இ4த வச HடV �.8,999 Mைல^ட#ப1
2)ளJ. 2016 ஆ0 ஆRU, ெவC வ<0 
அைனNJ ேமா1ேடா (MOTO) ேபாVகCb0,
Mர, ேரைக Dேகன+க) இ<790 என அE
M7க#ப12)ளJ இ'9 9E#>டNத7கJ.
இவ[EV  ைரக80 9ைற4தJ 5 அ'9ல

அளM, இ<790.

T(ப-மாண ெதா>தP வசN

F#ப]மாண ெதா2த, ெதாf, �1ப0
(3D touch technology) FதL, ஆ#>) ஐேபாV 6
எD மாடL, அEFகமானJ. இதைன# பயV
ப2N # பல பயனாள+க) தா'க) M<0W0
ஷா+1 க1 வfகைள உ<வா7G# பயVப2N
 ன+. இத[9 பல அளM, Mர, அ�Nத'-
கைள7 ெகா2NJ வUவைம7GVறன+. இ4த
ெதாf, �1பN ைன# ெப]ய அளM,, 
வ<0 சா0ச' ம[\0 �ேயா� ேபாV மாட,-
கC, எ +பா+7கலா0. ஹுேவ `\வன0 ஏ[
கனேவ, தV Huawei Mate S மாட, ேபா�,
இ4த ெதாf, �1ப வச ைய வழ'GH)ளJ.
இதைன force touch technology என இ4`\வன0
ெபய]12)ளJ.

ஓ.ஐ.எ:. ெதாYP Z7ப[

(OIS (optical image stabilization)
இ4த ெதாf, �1ப0 ெசா,L7 ெகா)80 

அளM, பரவM,ைல. 2015,, Tல `\வ
ன'க) இ4த ெதாf, �1பN  ைன அEFக#
ப2N # பா+Nதன. ஆனா,, பட'க) ெதC
M,லாம, இ , காண#ப1டதா,, இ4த 
ெதாf, �1ப0 இVz0 ெச0ைம# ப2Nத#
ப20 `ைல^ேலேய உ)ளJ. ஆனா,, இJ
9ைற4த ெவClசN , பட'கைள எ27க 
உதM20 ெதாf, �1பமாக7 ைகயாள#ப1
டJ. இ4த ெதாf, �1ப0 ெகாRட ேபாV

4மா7/ ேபா! ெதா;& </ப மா=ற?க(
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களாக, சா0ச' கால7� எD 6 ம[\0 அ4த
வ]ைச^, வ4தைவ, ஆ#>) ஐேபாV 6
எD #ளD, ஒV #ளD 2 ம[\0 Tலவ[ைற7
�றலா0.

அNக ெரசPfச$ ெகாhட j:kேள

 2014 ஆ0 ஆRU,, எ,.�. � 3 மாட,
ேபா�,, 2ேக UD>ேள  ைர தர#ப1டJ.
அதV >Vன+, ெப]ய `\வன'க) உ1பட,
அைனNJ `\வன'க80 இதைன அEFக0
ெசvவ , Fைன4தன. ேசா� தV zைடய
உய+ ரக மாட, ேபானான Sony Xperia Z5
Premium, 4ேக UD>ேளையN த4தJ. இ4த
ஆRU,, அ க எRx7ைக^,, 2ேக அ,
லJ 4 ேக UD>ேள ெகாRட ேபாVகைள
எ +பா+7கலா0.

q.எ:.k. ைட( ‘v’ (Type C)

எ4த வைகயாகw0, இைணNJ# பயV
ப2NJ0 வச யான USB Type- C வச அR
ைம^, அEFகமானJ. இதைனl Tல ெபய+
ெப[ற மாட, ேபாVக) ெகாRU<4தJ 9E#
>டNத7கJ. ஒV #ளD 2, எ,.�. ெந7சD 5
எ7D, ஹுேவ ெந7சD 6 >, Tேயா� எ0.ஐ.4
T, ��யா 950 ம[\0 950 எ7D.எ,., ஆG
யைவ அவ[E, Tலவா90. இ4த
வைக H.எD.>. பயVப2NJ
வ , பல நVைமக) உ)
ளன. இ4த ேபா+1U,,
H.எD.>. #ள7 ெச<
9வைத எ4த ப7கN
 b0 ேம[
ெகா)ளலா0.
ேமb0, இJ
ே வ க ம ா க
சா+� ெசv
 20. இJ
H . எ D . > .
3 வைக79
இ ை ண ய ா
ன த ா 9 0 .
ஆ # > ) இ த ை ன N
தV ேம7 W7 க 0 # m 1
ட], பயVப 2N H)ளJ.
அ2NJ, தV ஐ ே ப ாV க
Cb0, ஐ ேப1 சாதன'கCb0
இேத வைக H.எD.>. ேபா+1ைட# பயVப
2NJ0 எV\ எ +பா+7க#ப2GறJ. ெதாட+4J
அைனNJ Dமா+1 ேபாVகCb0, இJேவ
மாறா`ைல ேபா+1டாக அைமH0 வாv#W
க80 உ)ளJ.

ரா[ ெமம- 3 {.k. ஆன}

2015 >V ப9 ^, வ4த Tல Dமா+1

ேபாVகCV ரா0 ெமம], 3 �.>. எVற
அளM, இ<4தன. FVW, Dமா+1 ேபா�,
பலவைகயான பxகைள ஒேர ேநரN ,
ேம[ெகா)ள, 2 �.>. ரா0 ெமம] ேதைவ
என அைனவ<0 எ +பா+Nதன+. ஆனா,, >V 
நாC,, 3 �.>. ரா0 ெமம] எVபJ க1டாயN
ேதைவயானJ. இ#ேபாJ Tல மாட,கC,, 
இJ 4 �.>. ஆகw0 உ)ளJ. 

:ேடாேர� Nற$

இ� வ<0 ேபாVகC,, 9ைற4த ப1ச 
Dேடாேர�  றV 32 �.>. ஆக இ<790.
இJவைர 16 �.>. ெகா)ள ளw ெகாR2
ேபாVக) GைடNதன. இ ,, நா0 பயVப
2Nத 12 �.>. Gைட790. Tல வார'க) 
பயVப2N னாேல, இJ நம79# ேபாதாJ
எV\ W]4JM20. இ4த அU#பைட^,,
ேபாV தயா]790 `\ வன'க), Dேடாேர�
 ற�V 9ைற4த ப1ச அளMைன 32 �.>.
ஆக அைமNJ வ<GVறன. இJேவ, அைன வ
ராb0 பயVப2Nத#ப20 அள வாக அைமH0.
உய+ ரக மாட, ேபாVகC,, இJ 64 �.>. 
ஆகw0 இ<790.

Oைரவாக சாL{�

சா+�' ேவக0 எVபJ, நா0 பயV
ப2NJ0 சா+ஜ+ எNதைன

ஆ0>ய+ �V ச7 ைய
ெவC#ப2NJGறJ

எVபைத# ெபா\N
தJ. இ#ேபாJ
Dமா+1 ேபாVக

8டV வ<0
ச ா + ஜ + க )
அைனNJ0
ஒ< ஆ0
> ய +
அw1W1
த < வ
த ா க ே வ
உ ) ள ன .

இJேவ 2 ஆ 0 > ய +
எ�,, இ< ம ட ' 9
ே வ க N  , , ே ப ா ை ன
சா+� ெசv ட FUH0. இ�,
வ<'காலN ,, Dமா+1 ேபாVக
879 2 ஆ0>ய+ அw1W1 உ)ல சா+ஜ+கேள
தர#ப20 என எ +பா+7கலா0.ேமேல ெசா,
ல#ப1ட ெதாf, �1ப'க) அைனNJ0,

த[ேபாJ உய+ `\வன'க) தயா]790
ேம0ப2Nத#ப1ட மாட, ேபாVகC, காண#-
ப2GVறன. இ4த ஆRU,, இைவ அ2Nத
`ைல ேபாVகCb0 இட0 ெப\0 எV\ 
எ +பா+7கலா0.
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 ! அ$ச&க(:
ஆ*ச + ய ./01 தக வ&க(

�V அ�ச,க) இ,லாத ஓ+ இைண-
யNைத ந0மா, எRx# பா+7க இய bமா? 
‘‘அvயvேயா’’ எV\ �'க) �7 9 ர L 2 வJ 
ேக1 G றJ. ஏெனVறா,, �V அ�ச, ந0 
வா�ே வா2 இைண4த ஒVறாக மாE, பல 
ஆR 2க) ஆG M1டன. இதைன எ,லா<0 
உண+4 J)ளன+. ஆனா,, �V அ�ச,க) 
9ENத Tல தக வ,கைள# பல<0 அE4   <7க 
வாv# >,ைல.  ைக7க ைவN  20 தக வ,க) 
Tல வ[ைற இ'9 காணலா0.
1. ஒ�ெ வா< நா80, 9NJ ம #பாக, 20,500 

ேகாU �V அ�ச,க) அz#ப#ப 2 GV-
றன. அதா வJ, ஒ�ெ வா< Mநா U-
^b0, 24 ல1ச0 அ�ச,க) 
அz#ப#ப12 வ< GV-
றன. இ , 90% Dேப0 
ெம^,க) என எ2NJ7 
ெகாRடாb0, ��T 
`[90 அ�ச,கCV 
எR x7ைக ந0ைம 
Mய#>, ஆ�N J G-
றJ.

2. �V அ�ச, பயVப-
2N J ப வ+கC,, 91% 
ேப+,  ன4ே தா\0 
ஒ< Fைற யா வJ த'க) 
அ�ச, கண7ைக7 காR-
GVறன+. இைணய0 பயVப-
2Nதாம, உ'களா, இ<7க FU-
Hமா? FU யாJ. இ4த வைக^,, �V 

அ�ச,க) ச] யான இடNைத# >UN J)-
ளன. 

3. �V அ�ச, பயVப 2N J ப வ+கC,, 75% 
ேப+ த'க) Dமா+1 ேபாVக ைளேய பயV-
ப 2N J GVறன+. இ4த தகவ, தாV, ம7க) 
Dமா+1 ேபாVக 879 அU ைம யா G H)-
ளன+ எVபைத7 கா1 U யJ.

4. �ெம^, ச4தா தா ர+கCV எR x7ைக 
ஏறNதாழ �\ ேகாUைய எ1 U M1டJ. 
இ4த உலGV ஜனNெ தாைக 700 ேகாUைய 
எ1 U H)ளJ. இவ+கC,, இVz0 ெப<0-
பா லா ன வ+க 879, இைணய இைண#W 
Gைட7காம, உ)ளJ. எனேவ, இைணய0 

பயVப 2NJ0 அைன வ<0 �ெம^, 
பயVப 2N J GVறன+ எVபJ, 

ெப<0 Mய# W7 9 ]ய ெசv  ேய.
5. ந,ல  ற ைம HடV 
�V அ�ச,கைள, வ+Nதக# 
பயVபா1 U[9# பயVப 2N-
 னா,, நா0 ெசல வ f790 
ஒ�ெ வா< �\ �பாv790, 
�.4,500 லாப0 ஈ1டலா0. 
அதனா, தாV, நா0 பல 
Dேப0 ெம^,கைள, நா)-
ேதா\0 ெப\ Gேறா0.

எVன, இ4த தக வ,கைள# 
பUNJ தைல �[ \ G றதா? 
இ , நாF0 ஓ+ அ'க0 

எVப தைன `ைனM, ெகா)-
8'க).
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இVெட, `\ வ னNைதN ெதாட+4J, பல 
`\ வ ன'க), DU7 அள M லான க0# m1ட+-
கைளN தயா ]NJ வழ'G வ< GVறன. இ4த 
வ] ைச^,, அRைம^, இட0 ெப[ \)ளJ, 
அ~D (Asis) `\ வ னN V ‘அ~D Mேவா’ 
DU7 க0# m1ட+. 129 டால+ என Mைல ̂ -
ட#ப1 2)ள இ4த DU7 க0# m1ட]V ஆ#-
ப ேர1U' TDட0 MRேடாD 10. உ)ள'-
ைக79) அட'90 இ4த DU7 க0# m1டைர, 
U.M. அ,லJ மா�1ட]V எl.U.எ0.ஐ. 
ேபா+1U, இைணNJ ஒ< க0# m1ட ராக# 
பயVப 2Nதலா0. 

MRேடாD 10 TDட0 பயVபா2 Gைட#-
பதா,, இ ,, �'க) M<0W0 எ0.எD. 
ஆ�D அ# C ேக ஷVக) எத ைனH0 எC தாக# 
பயVப 2Nத FU G றJ. அN JடV, MRேடாD 
இய7கN , ெசய,ப20 எ4த சா#1ேவ+ 
அ# C ேக ஷ ைனH0 பயVப 2Nதலா0. இ , 
�2த, வச  எVன ெவVறா,, இ , தர#ப1-
2)ள இரR2 H.எD.>. ேபா+1க) ஆ90. 

இ4த ேபா+1கC,, � ேபா+1 ம[\0 மwைஸ 
இைணNJ# பயVப 2Nதலா0. அ,லJ, DU7 
க0# m1ட+கC, பயVப 2Nத#ப20 W8�N 
இைண# > லான � ேபா+1 ம[\0 மw �ைன# 
பயVப 2Nதலா0.

இ , Intel’s Cherry Trail  #ராசச+ பயVப 2N-
த#ப1 2)ளJ. இதV ரா0 ெமம] 2 �.>. 
Dேடாேர� ெமம] 32 �.>. இதைன# பயV-
ப 2N , இைணயN ேதடைல ேம[ெ கா)-
ளலா0. H 1m# தள0 ெசV\, MUேயா பட'-
கைள ரT7கலா0. DU7 க0# m1ட+கC, 
இJ ஒV\0 ெப]ய அளM, �2த, வச  -
கைள7 ெகாR U <7க M,ைல எVேற ெசா,ல 
ேவR20. dV\ வRண'கC, Gைட790 
இ4த DU7 க0# m1ட]V எைட 70 Gரா0.

ஆனா,, இ , MRேடாD 10 பயVப 2N-
த#ப1 U <#பJ, ைம7ே ராசா#1 தV இல1-
Tய7 கன வான �\ ேகாU சாத ன'கC, 
MRேடாD இய7க Fைற ைமைய ஏ[ப 2N J-
வ , Fைன#பாக இ<#பைத7 கா1 2 G றJ. 

அW4 Xேவா 4YZ க1K L/ட7

ஹv ம,#> (Honey Monkey): க.%\Iட^) 
நா. இைணய;<) உலா வ0வU ேபால, 
ந.ைம% ேபாலேவ ெசய)பாJகைள 
ேமHெகாQj. mேரா>ராcH- ஹw ம,#> 
எ=e ெபயV. இைணய தள,கC)  ேஹ#கVகQ  
தா#க.,  வழ#க;<H- மாறான ெசய)பாJகQ, 
பாUகா%DைனF ேசத%பJ;U. நடவK#ைககQ 
உQளனவா எ=e இU ெதாடVSU ேதK% 
பாV;U# ெகாMேட இ0#-..

 “ெத+_b ெகா(c?க(”
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�9) `\ வ னN V ‘�V ப�V இைணய 
 1ட0’, உல ெக'90 இைணய இைண#-
>ைன, அ�க இய லாத இடN , வT790 
ம7க 879 வழ' 9 வ த[காக வU வ ைம7க#-
ப1டJ. 

தைர ம1டN   L <4J, 20 G  உய ரN ,, 
இ4த �V ப�Vக) பற4த வாேற, �ேழ 
வா�0 ம7க 879 இைணய இைண# >ைன 
வழ'90. அெம ]7கா, `H T லா4J ம[\0 
>ேரT, நா2 கC, இ4த  1ட0 ெவ[ E க ர-
மாக அம,ப 2Nத#ப12 ெசய,பா1U, உ)-
ளJ.

இ4   யாM,, இைணய0 பயVப 2NJ0 
ம7க), உலக அளM, dVறா வJ (இரRடா-
வJ!) இடN , இ<4தாb0, இ4  ய ம7க) 
ெதாைக HடV ஒ# > 2 ைக^,, இைணய# 
பயVபா2 �கw0 9ைற wதாV. ஏெனVறா,, 
9E# >1ட எR x7ைக ̂  லான ம7க), 
ெதாைல ெதாட+W வச   கைள ஏ[ப 2N N 
தர இய லாத இட'கC, வT#பேத இத[97 
காரண0 ஆ90. எனேவ தாV, இ4த  1-
டN  ைன, இ4   யாM, அம,ப 2Nத �9) 
FV வ4த ேபாJ, இ4  ய அர�,  Fத, க1-
ட மாக, ேசாதைன Fைற^, ெசய,ப 2Nத 
அz ம  த4தJ. இ4த தக வைல  க0# m1ட+ 
மல+ இதf,, இ< வாரN  [9 FVன+ த4  -

<4ேதா0. த[ே பாJ அதனா, ஏ[ப20 Tல Tர-
ம'கைள, ெதாைல ெதாட+W `\ வ ன'க80, 
மN  ய அைமlச<0 ெத] MN J)ளன+. 

இJ 9 ENJ தகவ, ெதாைல ெதாட+W 
அைமlச+ ரM ச'க+ >ரசாN �\ ைக^,, 
�V  1ட0 பயVப 2NJ0 அைல வ]ைச, 
இ4   யாM, ெதாைல ெதாட+W Jைற^, 
இய'G வ<0 `\ வ ன'கCV அைல வ]ைச 
ம[\0 வைல# >VனL, 9\7 �2 ெசv  20 
வைக^, இ<#ப தாகN ெத] MN J)ளா+. 
�9)  1ட �20 அைல வ ] ைச^,, ஏ[க-
னேவ, ெதாைல ெதாட+W ̀ \ வ ன'க) இய'G 
வ< GVறன. எனேவ, அவ[EV ெசய,பா1-
U[9, �V  1ட0 இைட m றாக அைமH0.

த[ே பாJ Wழ7கN , இ<790 அைல வ ]-
ைச^V  றைன7 கா1 Ub0 �2த,  ற z)ள 
அைல வ ]ைச Gைட790 `ைல^,, இ4த >ரl-
ைன79N �+w Gைட7கலா0 எV\ ெத] G றJ. 

டவ+க80 வய+க80 இ,லாம,, ேநர U-
யாக ஆகா யN   L <4J, ெதாைல ெதாட+W 
`\ வ ன'க) வf யாக, Dமா+1 ேபாV
 க 879 இைண#W GைடNதா,, அJ இைணய 
ெதாட+>, Wர1 T க ர மா ன தா கேவ அைமH0. 
MைரM, T7க,க) �+7க#ப12, �V 
 1டN V பயV ம7க 8797 Gைட790 என 
எ +பா+#ேபா0.

@A( B! 
C/டE C=AE 
தைட வGமா?



18-1-201612

ெமா#த ப'க எ* +'ைக
ேவ+U, டா9ெமR1 தயா ]7 90ே பாJ, ப7-

க'கCV எR x7ைகைய அைம#பJ ந0 
அைன வ]V வழ7க0. அ4த டா9 ெமRU, 
ெமாNத0 எNதைன ப7க'க) எVப த ைனH0 
அத zடV இைணNJ, ஒ�ெ வா< ப7கN-
 b0 வ< மா\ அைம7கலா0. இதைன டா9-
ெமRU, �,1 ஒVைற அைம#பதV dல0 
ெகாR2 வரலா0. இத[97 �ேழ கா1 U H)ள-
பU ெசய,பட ேவR20. 
1. எ4த இடN , ெமாNத ப7க'கCV எR-

x7ைக வர ேவR 2ேமா, அ4த இடN-
 [97 க+சைர7 ெகாR2 ெச,லw0. 

2. ]#ப z ைடய Insert ேட# ேத+4ெத 27க#பட 
ேவR20. 

3. Text 9�#>, Quick Parts எVப , GC7 
ெசv   டw0. இ'9 �� M] ெமz ஒV\ 
Gைட790. இ , Field எVப தைனN ேத+4-
ெத 27கw0. ேவ+1 Field டயலா7 பா7-
�ைன7 கா120. 

4. அ2NJ Categories �� M] ப1 U யL,, 
Document Information எVப தைனN ேத+4ெத-
27கw0. Field Names எVப , NumPages 
எVப தைனN ேத+4ெத 27கw0. அ2NJ 
டயலா7 பா7ைஸ dU, �,ைட இைண7க 
ஓேக, GC7 ெசv   டw0.
இ�, ெமாNத ப7க எRக) எR x7ைக 

உ'க) டா9 ெமRU, கா1ட#ப20.

ேவ/01 ேட3 4'5  ஆ7ேடா 37

நா0 உ< வா790 ஆவ ண'கC, ேட>)-
கைள இைண7க ேவ+1 பல வf கC, 

நம79 உத w G றJ.  ேட>) ஒVைற இைணNத 
>Vன+, அதV ெந12 வ] ைச^V அக லN-

 ைன நா0 
ந0 ேதைவ-
க  8 7 -
ே க [ ப , 
அ  , 
அ ை ம 7 -
க # ப 2 0 
ே ட 1 ட ா -
M [  G -
ண ' க , 
நா0 மா[ற 
ே வ R  U -

ய   <790. இத[9# பல வfக) உ)ளன. 
இ , F7 G ய மான ஒ< வச  இ , தர#ப1-
2)ள அதt   x ஊUt எVப JதாV. உ'க 8-
ைடய ேட>CV ஒ�ெ வா< ெந12 வ]ைச7 
க1டN  b0 TEய அளM, ேட1டா ைவN  -
<4தா,, இ4த வச  உ'க 879 �கw0 உத M-
யாக இ<790. இதைன# பயVப 2Nத7 ��7-
கா�0 வf கைள7 ைகயா ளw0.

�'க) ேவ+1 2000, 2003 பயVப 2N J ப-
வ+க ளாக இ<4தா,, �ேழ தர#ப1 2)ள பU 
ெச1U'D அைம7கw0.
1. ச0ப4த#ப1ட ேட>) F� வ ைதH0 ேத+4-

ெத 27கw0.
2. ேட>) ெமzM, உ)ள AutoFit எVப , 

GC7 ெசv   டw0. ேவ+1 இ#ே பாJ ஒ< 
Jைண ெமz Mைன7 கா120. 

3. இ4த Jைண ெமzM, AutoFit to Contents 
எVப தைனN ேத+4ெத 27கw0. 

�'க) பயVப 2N J வJ ேவ+1 2007 அ,லJ 
ேவ+1 2010 ஆக இ<4தா,, 

 1. ச0ப4த#ப1ட ேட>) F� வ ைதH0 ேத+4-
ெத 27கw0.

2. இ�, Layout எVற ேட#>, GC7 ெசv  -
டw0. 

3. அ2NJ, Cell Size எVற 9�#>,, AutoFit 
எVப , GC7 ெசv   டw0. ேவ+1 ஒ< 
�� M] ெமz MைனN த<0.இ , பல ஆ#-
ஷVக) Gைட790.

4. இவ[ E L <4J AutoFit to Contents எVப-
தைனN ேத+4ெத 27கw0.  அ2NJ ஓேக 
GC7 ெசvJ ெவC ேய றw0. 
 இதனா, ேட>C, ஏ[ப20 மா[ற0, 

�'க) அதV க1ட'கC, `ர# > ̂  <790 
தக வ,கைள# ெபா\NதJ. ேட>) F�7க காL-
யாக இ<4தா,, அைனNJ க1ட'க80 ஒேர 
மா  ] யான அளM, மா[E அைம7க#ப20. 
அ,லJ ஏேதz0 Tல க1ட'கC, ம120 தக-
வ,க) இ<#>V, அவ[ E[ேக[ப அைனNJ 
க1ட'க80 மா[E அைம7க#ப20. 

பல வைக யான தக வ,கைள ெச,கC, 
அைமN   <4தா,, மwD உத M HடV ேமேல 
9E# >1ட வச  ைய# பயVப 2Nதலா0. 
ேட>CV இடJ எ,ைல7 ேகா1U, டW) 
GC7 ெசv   டw0. ெந12 வ]ைச ெச,கCV 
எ,ைல7 ேகா2 தானாக அ1ஜD1 ெசvய#-
ப20. ேமேல தர#ப1ட வf கCV dல0 
ெச1U'D ஏ[ப 2N l ெசv  20.
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ெஹட/ ம9:; <7ட/
எ7ெஸ, ெதா9#>, ஒ+7 «1கைள 

அைமNத >Vன+, நா0 ேம[ெ கா)80 
நகா� ேவைல கC, ஒV\, அதV ெஹட+க-
ைளH0 W1ட+க ைளH0 (headers and footers) 
அைம#பJ.  ஒV\ அ,லJ இரR2 ஒ+¬1-
கைள ஒ< ஒ+7 W7G, அைமN   <4தா,, இJ 
�கw0 எC ைம யான ேவைல யாக இ<790. 
அJேவ, பல ஒ+7 «1க) அட' Gய ஒ+7 W7-
காக அைம4J, அைவ அைனN  b0 ஒேர மா -
] யான ெஹட+ ம[\0 W1ட+ அைம#ப தாக 
இ<4தா,, அ4த ேவைல ச[\ ேநர0 எ2790 
ெசய லாக அைமH0. இதைன எ#பUl ச4  #-
பJ என# பா+7கலா0.

இJ ஒV\0 கU ன மான ேவைல அ,ல. 
அைனNJ ஒ+7 «1க ைளH0 ஒ< 9� வாக 
எRx ெசய,ப1டா,, இJ �கw0 எC தாக 
அைமH0.
1. FதL, எ4த ஒ+ 7 «1கC, ஒேர மா  ]-

யான ெஹட+ ம[\0 W1ட+ அைம#பJ 
எVப தைன FUw ெசvJ ெகா)ளw0. 

2. அ4த வ] ைச^, உ)ள Fத, ஒ+7 «1-
UைனN ேத+4ெத 27கw0.

3. >Vன+, கைடT ஒ+7 «1 UைனN ேத+4-
ெத 2790 வைர #1 �ைய அ�N # 
>U7கw0. இ#ே பாJ பல ஒ+¬1க) 
ேத+4ெத 27க#ப20.  இதைன உண+N 7 
கா1ட, எ7ெஸ, Wேரா Gரா0, Group  எVற 
ெசா,ைல தV ைட1U, பா], கா120. 

4. இ�, �'க) M<0 > ய பU, ெஹட+ அ,லJ 
W1டைர அைம7கw0. இ#ே பாJ �'க) 
ேத+4ெத 2Nத ஒ+ 7 «1க) அைனNJ0 அேத 
ேபா, அைம7க#ப 2 வ தைன7 காணலா0.

ேட7டா=> ?ேழ ேகாA
எ7ெஸ, ஒ+7 W7G, ேட1டாைவN ேத+w 

ெசvJ, >Vன+ அU7ே கா 27கான U ஐகாV 
 J அ�N  னா,, அ,லJ கR1ேரா, + U 
அ�N  னா,, ேட1டாMV �ழாக ஒ< ேகா2 
அைம7க#ப20. இJ அU7ே கா2 அைமNத-
லா90. ஒ< அU7ே கா 279# ப  லாக, இரR2 
ேகா2க) அைம7க ேவR20 எVறா,, 
#1 �ைய அ�N 7 ெகாR2 Underline 
�ைல அ�Nதw0. இ< ேகா2க) அைம7-
க#ப20. இேத ேபால பல வைக7 ேகா2க) 

அைம7க, Format=>Cells க1- ட- ைளைய 
ெகா2NJ, >VW Font ேடைப அ�N- # பா<'-
க). பல- Mத அU7ே கா 2 கைள Underline ப9-  -
^, காண-லா0.

எ'ெஸ1 டாC' பாD1 =ைடகE  
எ7ெஸ, ஒ+7 «1ைட# ெபா\Nத வைர, 

நா0 அ , உ)ள ெந12 வ]ைச அ,லJ 
ப27ைக வ] ைச^, உ)ள ெச,கைளN ேத+4-
ெத 2Nதா,, அதV ம # Wக) நம79 டாD7 
பா], கா1ட#ப20. Average, Count, Sum 
ஆGய ம # Wக) கா1ட#ப20.

எவ[ைற7 கா1ட ேவR20 எVப தைன நா0 
தாV ேத+4ெத 2NJ அைம7க ேவR20. எR-
கCV �1ட, ம1 2 �VE, ேமb0 பல FU w-
க ைளH0 ெபறலா0. Dேட1டD பா],, ைர1 
GC7 ெசv   டw0. இ , ஒ< காRெட7D1 
ெமz Gைட790. இ , Average, Count, Sum  
ேபாVற இVz0 >ற கா1ட#ப20. இவ[E, 
நம79N ேதைவ யா னைதN ேத+4ெத 27கலா0.  
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இ4   யாM, ெமாைப, ேபாV பயVப 2N J-
ப வ+க), த'க) ேபாVகC,, சரா ச ] யாக 32 
அ# C ேக ஷVகைள# ப 4J ைவNJ# பயVப-
2N J வ தாக, ஓ+ ஆvw ெத] M7 G றJ. W  தாக 
Dமா+1 ேபாV பயVப 2N J ப வ+க), 9ைற4த 
Mைல^, M[பைன ெசvய#ப20 Dமா+1 
ேபாைன வா' 9 GVறன+. இைவ 9ைற வான 
ெமம] இடNைத7 ெகாR U <#பதா,, இ , 
ப 4J பயVப 2Nத#ப20 அ# C ேகஷV எR-
x7ைகH0 9ைற வாக உ)ளJ எV\ இ4த 
ஆvM, ெத]ய வ4 J)ளJ. ேமb0, ெப<0-
பா லான பய னா ள+க), 2� ெந1ெவா+7 
அ ை ம4 த ேபாVக ைளேய பயVப-
2Nத M<0- W GVறன+. இைணய 
ேவக0 9ைற-
வாக7 Gைட#-
பJ0 இத[9 ஒ< 
கார ண மா90. 
எனேவ தாV, 
ப 4J பயV-
ப 2Nத#ப20 
அ# C ேக ஷVகCV எR-
x7ைகH0 9ைற வா-
கேவ உ)ளJ. 

பV ன ா 1 ட -
ளM,, ெமாைப, 
ேபாV பயVப 2N J-
ப வ+க), சரா ச ] யாக 
42 அ# C ேக ஷVகைள# 

ப 4J ைவN J)ளன+ எV\0 ெத]ய வ4 J)-
ளJ. 

தர M ற7க0 ெசvJ ப 4த அ# C ேக ஷV-
கC,, ெப<0பா லான ேபாVகC,, வா1D 
அ# ம[\0 ேபDW7 அ# C ேக ஷVக) இட0 
ெப[ \)ளன. ேமb0, இவ[E, ெப<0பா லா-
னைவ ஆ' Gல ெமாf^, அைம4த அ# C ேக-
ஷVக ளா90. இ4  ெமாf^, அைம4த அ#-
C ேக ஷVக) 26% ஆக உ)ளன. 

ெசVற ஆRU,, தர M ற7க0 ெசvJ பயVப-
2Nத#ப20 வ+Nத t  யான இைணய தள'க) 
ப1 U யL,, #C# கா+1, Dநா# ®,, 
அேமஸாV, ேப U.எ0. ஆG யைவ Fத Lட0 
ெகாR 2)ளன.  ன4ே தா\0 தர M ற7க0 
ெசvய#ப20 அ# C ேக ஷVகC,, ேக0D 

சா+4த ைவேய Fத Lட0 ெப\ GVறன. 
இவ[ Eb0, கா+ ப4தய0, 

ஆ 7  ஷV 
ேக0D ஆG-
ய  ை வ ே ய 
அ  க 0 . 
இ4த Mப-
ர ' க ை ள , 

அ க எR-
x7ைக^, இNத ைகய 
அ #  C  ே க  ஷV க ை ள 
வழ'90 9App எVz0 
`\ வன0 ெத] MN-
J)ளJ.

சரா ச + யாக 
32 அK a ேக ஷ!க(
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இ4 ய ெபாJN Jைற `\வனமான, 
>.எD.எV.எ,. `\வன0, 40 
ஆ^ர0 ைவ > ஹா1 Dபா1கைள 
அைம7கN  1ட�12 வ<GறJ. 
இJ 9ENJ இ4`\வனN V 
தைலைம `+வாக அ கா], 
¯வNசவா 9E#>2ைக^,, 
>.எD.எV.எ,.`\வன0 4� 
ெமாைப, ேசைவ^ைன 
வழ'9வத[கான Dெப71ர0 
அ ை ல வ ] ை ச ^ ை ன 7 
ெ க ா R U < 7 க M , ை ல . 

4� ேசைவைய வழ'க, அரTV 
உ]ைமையH0 ெபறM,ைல. இ4தl 

~�`ைல^,, அ  ேவக இைண#>ைன 
வழ'90 சவாைலl சமாC7க, 

இ4 யாெவ'90, 40 ஆ^ர0 இட'கC,, 
ைவ > ஹா1 Dபா1 சாதன7 
க1டைம#ைப `\வ, >.எD.எV.எ,. 

 1ட�2GறJ. இதV dல0 4� 
ேசைவ^, தர#ப20 ேவகNைத7 

கா1Ub0 �2த, ேவகN , 
தகவ, ெதாட+W வச ையN தர 

FUH0 எனN ெத]MNJ)ளா+.

தV z ைடய Vibe K4 Note Dமா+1 
ேபாைன, இ4   யாM, அE F க#ப 2N  ய 

ைகேயா2, ெலேனாவா `\ வன0, அ2Nத தாக, 
A7000 Turbo Dமா+1 ேபாைன M[ப ைன797 
ெகாR2 வ4 J)ளJ. இதV அ க ப1ச Mைல 
�. 10,999.

இதV Tற#ப0ச'க): இதV  ைர 5.5. அ'-
9ல அளM, 1920 x 1080 >7ெஸ,  ற zடV, 
178 UG] ேகாணN , பா+790 வைக^, 
அைம7க#ப1 2)ளJ. 1.7 Gகா ெஹ+1D 
ேவகN , இய'90 ஆ7டா ேகா+ MediaTek 
MT6752 #ராசச+ தர#ப1 2)ளJ. இதV ரா0 
ெமம] 2 �.>.  Dேடாேர� ெமம] 16 �.>. 
இதைன ைம7ேரா எD.U. கா+1 ெகாR2 32 
�.>. வைர உய+N 7 ெகா)ளலா0. 

4� இய7கN  ைன ேம[ெ கா)80 இரR2 

T0கைள இ , இய7கலா0. இதV >V-
Wற7 ேகமரா, �ய, ேடாV எ,.இ.U. #ளாk 
இைண7க#ப12 இய' 9 G றJ. இதV  றV 
13 எ0.>. Omnivision OV13850 ெசVசா+ தர#ப1-
2)ளJ. FV Wற 5 எ0.>.  றV ெகாRட ேகம-
ரா wடV Omnivision OV5670 sensor இைண7க#-
ப1 2)ளJ. இ4த ேபா�V ப] மாண0 152.6x 
76×7.99 � . எைட 150 Gரா0. 

இதV ெந1ெவா+7 இைண# >[9 4�, 3�, 
ைவ >, W8�N 4.0., �.>.எD., H.எD.>. 
ஓ.U.�. ஆGய ெதாf, �1ப'க) இய' 9-
GVறன. 

இதV ேப1ட] 2,900 mAh  றV ெகாRட-
தாக உ)ளJ. க<#W `றN , வU வ ைம7க#-
ப1 2)ள இ4த மாட, ேபா�V அ க ப1ச 
Mைல �. 10,999. 

ெலேனாவா ஏ7000 
ட7ேபா ெமாைப&

40 ஆjர1 ைவ Q ஹா/ 4பா/ அைமZlறb Q.எ4.எ!.எ&.
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மாரNதாV எ0 5 ைல1 (Marathon M5 Lite) 
எVற ெபய], W ய மாட, Dமா+1 

ேபாV ஒVைற �ேயா� `\ வன0 ெவC ̂ 1-
2)ளJ. இதV அ க ப1ச Mைல �. 12,999. 
இதV Tற#ப0ச0 இ , தர#ப20 ேப1ட-
] யா90. இதV  றV 4,00-0 mAh.  இதைன7 
ெகாR2 32.7 மx ேநர0 ேபசலா0 எV\ அE-
M7க#ப1 2)ளJ. ஒ< Fைற சா+� ெசvதா,, 
�V ச7  450 மx ேநர0 த' 9 G றJ. 

இதV ரா0 ெமம] 3 �.>. Dேடாேர� 
ெமம] 32 �.>. இதைன ைம7ேரா எD.U. 
கா+1 ெகாR2 128 �.>. வைர உய+N 7 
ெகா)ளலா0. ெந1ெவா+7 இைண# >[9 4�, 
3�,  ைவ >, W8�N 4.0.,�.>.எD. H.எD.
>. ஓ.U.�. ஆGய ெதாf, �1ப'க) இய'-
9 GVறன. இதV ப] மாண0 143 x 69.9 x 8.5 
� . எைட 183 Gரா0. 

ேபாV F� வJ0 உேலா கN   லான கா#W 

தர#ப1 2)ளJ. எl.U. UD > ேள HடV, 1280 
x 720  >7ெஸ,  ற zடV,  5 அ' 9ல  ைர 
1ேரகV 1ெரv, GளாD பாJ கா# WடV உ)-
ளJ. 9வா1 ேகா+ MediaTek MT6735 64-bit 
#ராசச+ இய' 9 G றJ. ஆR1ராv1 5.1 லாL 
பா# ஆ#ப ேர1U' TDட0 ேபாைன இய7 9-
G றJ. இதV mச+ இVட+ேபD அ�ேகா 3.1. 
இ4த ேபா�, தர#ப1 2)ள >V Wற7 ேகமரா 
8 ெமகா >7ெஸ,  ற zடV, எ,.இ.U. 
#ளாk ெகாR2 அைம7க#ப1 2)ளJ. FV-
Wற ெச,> ேகமரா 5 எ0.>.  றV ெகாR-
டJ. எ#.எ0. ேரU ேயாw0, 3.5 �  ஆUேயா 
ஜா790 தர#ப1 2)ளன. 

இ , இரR2 T0கைள# பயVப 2Nதலா0. 
இரR2 T0க Cb0 4� இைண# >ைன இய7-
கலா0.  �ேயா �^V அ  கார j+வ இைணய 
தளN  b0, ெமாைப, ேபாV M[பைன 
ைமய'க Cb0 இதைன வா'கலா0.

nேயாo 
மாரEதா! எ1 5

இள$ p கKP வqணEC& 
அ0Eத ேசாo ெமாைப&
�Uய MைரM, ேசா� `\ வன0, இள� T-

க#W வRணN ,, Dமா+1 ேபாV ஒVைற 
ெவC ̂ டN  1ட �1 2)ளJ. இJ 9ENத 
Tல ேம0ே பா7கான தக வ,கைள, அRைம7 
காலமாv, ேசா� ெவC ̂ 12 வ4தJ. இJ 
அேந க மாக Xperia Z5 எVற ெபயைர# ெபறலா0. 
இJ ெபRகைள7 கவ+வ த[காக, இ4த `றN , 
வ< G றJ என ஆ+வ ல+க) க<NJ ெத] MN-
J)ளன+. 
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OMேடா9 10 ஆ%ப ேரIK, 89ட. NFசய. 
அத= இல# >ைன எI K gJ.. இSத நாQ ெவ- 
zர;<) இ)ைல. ஒ0 8ல எ<VபாV% m கைள 
நா. எ<VபாV#-. அளg) இSத 89ட. தர-
g)ைல எ=றாu., 4Sைதய இய#க,கைள# 
காI Ku. gைர வா கn., எC ைம ̀  ட{. இSத 
89ட. ெசய)ப J வU, இதைன; ெதாடVSU 
பய=ப J;<% பாV;தா) ெத^ ய வ0.. -i%பாக 
இத {ட= வ0. எIf Dர n ச^= ேவக. நம#- 
அ<க. பய=ப J > றU எ=பU உMைம.

எ$. கா�ச ன மாலா, ெத$காv.

90% >ரா ம,கC) ெமாைப) இைண%m எ=பU 
cக% ெப^ய சாதைன தா=. ஆனாu., ம#க Cட. 
இU இ={. பர வ லாகF ெச=ற ைடய ேவMJ.. 
ெமாைப) ேசைவ ̀ ட= ேசV;ேத, இைணய 
ேசைவ`. வழ,க%பட ேவMJ.. அ%ே பா Uதா=, 
பய னா ளVகQ 4}% பய ைன`. அைடய 4K`..

எ$. காL� N ேகய$, ராஜ பா ைளய[.

த= Dர nசV சSைதைய, ஒ0 Nைல%பாI KH-# 
ெகாMJ வ0. 4யH 8() ைம#ே ராசா%I ஈJ ப-
J வைத, அத= இ=டVெநI எ#9 m ேளா ரைர 4K-
gH-# ெகாM J வ 0 வ<) காணலா.. உதg 
ேகா% mகQ Ne;த%பIடா) தா=, எ)லா0. எIf 
Dர n ச 0#-., அதHகாக, gMேடா9 10#-. 
மாe வாVகQ எ=ப தைன, ைம#ே ராசா%I ந=- 
உணVS UQளU. 

ேக.மN ய ழக$, vவ காv.

ைஹ# ெசய �() ேமHெ காQள%பJ. மாNல 
ெமா'கQ பய=பாJ தா=, அத= வாK#ைக யா-
ளVகைள; ெதாடVSU த#க ைவ;U# ெகாM JQ-
ளU. இSத வ'ைய, ெசய �கQ, ஆ%ப ேரIK, 
89ட,கைள; த0 ப வVகj. D=பHற ேவMJ.. 
gMேடா9 மHe. எ..எ9. ஆ�9 4} ைம யாக; 
தc') வ0. கால. எ%ே பாேதா?

எ:. �பா, ம}ைர.

�ேரா. எ#9ட=ஷ= mேரா > ரா.கC) பல-
வHைற, உ,கQ அi n ைர%பK �# >ய D=னV, 
க.% \IடV இய#க;<= ேவக. அ< க ̂ %பைத# 
கMேட=. c#க ந=i. இv, இSத ெசய)பாI-
Kைன அK#கK ேமHெ காQேவ=.

எ[. �(ர ம �ய[, ேகாைவ.

ெதாJ உணV <ைர த0. �,கQ -i% DI JQள 
பIைட ஓV அ0 ைம யான கால; <HேகHற கM J D-
K%m. வV;தக �< யாக இS < யாg) வ0. நாைள 
ஆவ uட= எ<VபாV# >ேற=.

கா. vKகMதL, காைரKகாP.

Seized Domain -i;த -i% mகQ அட, >ய ப<) 
cகn. பய {Qள ஒ=e. இv இSத எFச ̂ #ைக(= 
ேபாU நா,கQ கவ ன மாக இ0#க உத n > றU.

ஆL. ப� பN, ேதவார[.

ப=னாIJ Ne வ ன,கQ, தகவ) ெதா') �Iப 
வளVF 8ைய% ெபாe;த வைர, இS < யாைவ cகF 
8றSத சSைத யாக# க0 U >=றன. இSத வைக (-
ேலேய, [-Q Ne வன. ப)ேவe m<ய வச < கைள, 
இS < யாைவ ைமய மாக# ெகாMJ த0 வ<) 
4ைனS UQளU. gள.ப ர,கQ அ<க வ0 மா ன;-
<ைன; த0 வதா), ேசைவகQ -ைறSத கIட ண;-
<ேலா அ)லU இல வ ச மா கேவா வழ,க%பJ.. 
இதைன இS <ய Ne வ ன,கேள ேமHெ காQளலா.. 
அ)லU அர சா,க;<= ெபாU; Uைற  Ne வ-
ன,கQ ேமHெ காQளலா.. அதHகான வச< வாa%-
m கைள அரp ெபHe; தரலா..

ேபரா. டாKடL �.இரா ம �L�N, ேகாைவ

யாஹூ அ#க nMJ lJ வ தனா) ஏHபJ. 
gைள nகQ, அதைன எ%பK lJ வU எ=ற ஐய,க-
j#- ெதC வாக gள#க% ப<) அC; UQ �VகQ. 
சHe ேயா8; U;தா= எSத அ�ச) அ#க nMI K-
ைன`. lட ேவMJ. ேபா) ெத^ > றU.

கா. �-ய நாரா யண$, பPலட[.
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ேகQg: எ}; UகQ க.% \Iட ̂ u., அF 8u. 
எJ;U# ெகாQj. இட;ைத% ெபா0;U இ0 
வைக%பJ. எ=e ஒ0 -i%D) பK;ேத=. இU 
உMைமயா? எMக j#-. இU ெபா0S Uமா? 
எSத வைக எ}; <ைன நா. டா- ெமMIகC) 
பய=ப J;த ேவMJ.?

ஆ.சாரதா, )}�ேச-.
ப ,: ஒ< க1 2ைர எ�தN ேதைவ-

யான ேக) M கைள ேக1 2) ²+க). �<7க-
மாக ப , த< GேறV.  எ�N Jக) தா'க) 
எ2NJ7 ெகா)80 இடNைத# ெபா\NJ, 
proportional space ம[\0 monospace எ�N J வ-
ைகக) என அைழ7க#ப 2 GVறன. proportional 
space எ�NJ வைகக), ப27ைக வசN , 
த'க 879N ேதைவ யான  இடNைத ம120 
எ2NJ7 ெகா)80 எ�N J க ளா90. இதV-
பU, "i" எ�NJ "w" எ�NJ எ2NJ7 ெகா)80 
இடNைத7 கா1 Ub0 9ைற வான இடNைதேய 
எ2NJ7 ெகா)80. Monospace எ�NJ 
வைகக) அைனNJ0 ஒேர அள M லான இடN-
ைதேய எ2NJ7 ெகா)80. த1டl� இய4  -
ரN , உ)ள எ�N Jக) இ4த வைகையl சா+4-
த ைவேய. நா0 டா9 ெமR1கC,, எ4த வைக 
எ�N   ைனH0 பயVப 2Nதலா0. இ<# >z0 
Monospace எ�N J வ ைகக), டா9 ெமR1-
U[9 அழ9 ேச+790. ஒVைற `ைனM, 
ெகா)ள ேவR20. எRக) அைனNJ0 
Monospace வைகையl ேச+4த ைவேய. 

ேகQg: எ= m<ய ஆMIராaI ேபாv � 0SU, 

பட,கைள gMேடா9 10 ேல%டா% க.% \Iட-
0#-, அவHைற எC தாக எKI ெசaவ தHகாக 
மாHற 4ய=ேற=. gMேடா9 இய#க. மHe. 
ஆMIராaI இய#க,கைள ெசI ெசaத ேபாU., 
`.எ9.D. வ' இைண;த ேபாU, எUn. நைட ெப-
ற g)ைல. எ<) DரFைன உQளU என; ெத^ ய-
g)ைல. K%9 தரn..

எ:. அ� ைம நா யக[, ேத�.
ப ,: FதL,, �'க) ேபா�, உ)ள 

ஆR1ராv1 இய7கN  [9, �'க) ேபா1-
ேடா7கைள H.எD.>. ேக>) வf யாக மா[ற 
இ<#ப தைனN ெதC வாக அைம7க ேவR20. 
ேபாைன அத z ைடய H.எD.>. ேக>) வf-
யாக இைண7கw0. இ4த ேக>) சா+� ெசv-
 20 ேக> ளாக இ,லாம,, ேட1டா ப]-
மா[றN  [கான ேக> ளாக இ<7க ேவR20. 
ேபா�V DGtV லா7 ெசvய#ப12 
இ<7க7 �டாJ. இ<4தா,, ேபாைன இய7க 
`ைல797 ெகாR2 வரw0. ஆR1ராv1 6.0 
ெகாR 2)ள ேபா�,,  ைரைய ேமL <4J 
�ழாக Dைவ# ெசv   டw0. இ#ே பாJ ஆ#ப-
ேர1U' TDட0 ம[\0 அ# C ேக ஷVக C L-
<4J Gைட790 அE M# Wக) காண#ப20. 
இ4த ப1 U யL,, “USB for Charging” எVற 
அE M#W இ<790. இதைனN த1U, ேமb0 
Tல ஆ#ஷVD இ<#பைத7 காணw0. 

இ'9 Gைட790 “Use USB For” எVற 
பா7�,, “Photo transfer (PTP)” எVற ஆ#-
ஷைனN ேத+4ெத 27கw0. இதைனN ேத+4-
ெத 2#பதV dல0, ேபாைன ஒ< U�1ட, 

ேகIO- – பNP –டாKடL ெப. சMNர ேபா: –
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ேகமரா ேபால இய7கலா0. (PTP எVபJ 
Picture Transfer Protocol எVபதV �<7க மா90) 
�mT7, MUேயா ேபாVற  Uயா ைப,கைள 
மா[ற Media Transfer Protocol,   MTP எVற வf-
Fைற உ)ளJ. 

இ�வ ளw ெச1 ெசvJ0 பட'கைள மா[ற 
வf Gைட7க M,ைல எVறா,, இVெ னா< 
ேக>) பயVப 2N # பா+7கw0. அ,லJ 
க0# m1ட],, ேவ\ ஒ< H.எD.>. ேபா+1-
Uைன# பயVப 2Nதw0. 

இVெ னா< வfH0 உ)ளJ. ஆR1ராv1 
TDடN  [9 ஒ< ேப7 அ# வf F ைற ̂ ைன 
Google Photos app எVற அ# C ேகஷV த< G றJ. 
இதைன# பயVப 2N , உ'க) ேபா1ே டா7-
கைள, ஆR1ராv1 ேபா� L <4J இைண யN-
 [9 �9) தளN  [9 அz#பலா0. >Vன+, 
க0# m1ட ] L <4J  https://photos.google.com 
எVற தள0 ெசV\, பட'கைளN தர M ற7க0 
ெசvJ, எU1 ெசvJ ெகா)ளலா0.

ேகQg: நா= எ%ே பாU. எ= �ெம() அ�ச) 
அ#க nMI K ைனேய பய=ப J; U >ேற=. ெச=ற 
வார. ெபாU இைணய ைமய;<), இதைன% 
பய=ப J;U. ேபாU, அ< � 0SU லா# ஆ% ெசa-
<ட மறS U gIேட=. அத= D=னV, எ= ேல%டா% 
lல. பய=ப J; <ேன=. இதனா), ஏேத{. 
DரFைன வ0மா?

ெர. பழ ��சா�, Nh >KகP.
ப ,: >ரlைனக) வரலா0. எ#ே பாJ? 

�'க) ‘லா7 ஆ#’ ெசvயாம, வ4த உ'க) 
�ெம^, அ�ச, ப7க0  ற4 J தாேன 

இ<790. எனேவ, ேவ\ யா+ ேவR 2 மா-
னாb0, அ , உ)ள ெம^,கைள# பU7-
கலா0. அ  L <4J >ரlைன கைள உRடா790 
அ�ச,கைள ம[ற வ <79 அz#பலா0. பf 
உ'க)  J வ4J ேச<0. ஆனா,, �'க) 
உ'க) ேல#டா# > L <4J, உ'க) அ�ச, 
கண7 GைனN  ற4J  R20 dU M1டதா,, 
அ , ஏJ0 >ரlைன வராJ. இJ ேபாVற ~�-
` ைல கைள எRx# பா+NJ, �9) ஒ< �+-
Mைன வU வ ைமN J)ளJ. ெபாJ ைமய மாக 
இ,லாம,, �'க) ந0 >7ைக ெகாR 2)ள 
இட0, க0# m1ட+ அ,லJ உ'க) ெசா4த 
க0# m1ட+ வf யாக, �ெம^, ெச,லw0 
அ'9 �ழாக Last account activity எVபதV 
�ழாக உ)ள, Details எVப , GC7 ெசvJ 
 ற7கw0. அ'9 Gைட790 ப1 U யL,, 
�'க) எ4த ஐ.>. Fக வ ]^, இ<4ெத,லா0, 
�ெம^, பா+N �+க) எV\ கா1ட#ப20. 
இ , �'க) பா+Nத ெபாJ ைமய ஐ.>. Fக-
வ ]H0 இ<790. இ#ே பாJ, �'க), Sign Out 
all other session எVப , GC7 ெசv   டw0. 
இJ, அ#ே பாJ உ)ள ஐ.>. Fக வ] தM+NJ, 
ம[ற அைனNைதH0 Sign Off ெசv J M20. 
கவ ைல ̂ ,லாம, இ<7கலா0. உ'க) பாD-
ேவ+ைடN  <U, ேவ\ யாேரz0, வழ7-
கN  [9 மாறான ஐ.>. Fக வ ]^,, உ'க) 
�ெம ̂ ைலN  ற4J பா+Nதா,, உ'க 879 
எlச ]7ைக அz# W வ த[கான ெச1U'D 
அைம#ப த[90 இ4த இடN , வச  உR2. 
�'கேள, ெவC நா2 ெச,ைக^,, ேவ\ ஒ< 
~� ̀  ைல^,, F[ Eb0 W ய ஐ.>. Fக வ] 
dல0, �ெம^, பா+Nதா,, உடேன உ'க-
879 எlச ]7ைக ெசv  வ<0. அதைனl ச]-
யா னJ என �'க) உ\  அCNதா, தாV, 
ேம[ெ காR2 ெதாடர FUH0.

ேகQg: gMேடா9 10 89ட. ப<Sத D=னV, அU 
நம#-% DK#க g)ைல எ=றா), _MJ. பைழய 
ஆ%ப ேரIK, 89ட; <H- மாi# ெகாQளலா. 
எ=e 4=m -i% DI K 0S �VகQ. இதைன எ%பK 
ேமHெ காQவU என K%9 தரn.. நா= பைழய 89-
ட; <H- மாHi# ெகாQள g0. m >ேற=.

எ$. �� மாற$, O� } நகL.
ப ,: �'க) எ4த ஆ#ப ேர1U' TDடN-

  L <4J, MRேடாD 1079 மா[E7 ெகாR-
®+க) எV\ 9E# > ட M,ைல. ேமb0 
MR 1079 மா[E7 ெகாRட >Vன+, எN-
தைன நா1க) கட4 J)ளன எV\0 9E# > ட-
M,ைல. இேதா, உ'க) ேக) M7கான ப ,: 
�'க) MRேடாD 7 / 8/8.1 TDடN   L <4J 
MRேடாD 1079 மாE, 30 நா1க 879) 
இ<4தா,, ச+l க1டN , Go back to my previous 
operating system என ைட# ெசvJ, Gைட790 
Mைட கC,, “Settings.” எVப , GC7 ெசv  -



18-1-201620
டw0. உ'க 8 ைடய F4ைதய ஆ#ப ேர1U' 
TDடN  [9, அJேவ ஒ�ெ வா< பU யாக 
வf நடN , அைழNJl ெசV \ M20. TEJ 
ேநர0 >U790. ஆனா,, MR 10 ப 4J, 30 
நா1க) கட4   <4தா,, �'க) பைழய TD-
டN  ைன ‘Clean Install’ எVற Fைற^, ப ய 
ேவR U ய   <790. எனேவ, உ'க) க0# m1-
ட], உ)ள F7 Gய ைப,க) அைனN  [90 
ேப7 அ# எ2NJ ைவ7க ேவR20. பைழய 
ஆ#ப ேர1U' TDடN  [கான UD7 ம[\0 
#ராட71 � ஆG ய ைவH0, பைழய TDடN , 
இVDடா, ெசvய#ப1ட ம[ற சா#1ேவ+ 
Wேரா G ரா �[கான UD7 9 க80 உ'க Cட0 
இ<7க ேவR20. 

ேகQg: ேப9m# சlக தள;<), இ%ே பா-
ெத)லா., ஒdெ வா0 நாj., அேத நாC) 
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