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வாசக$கேள.... க'()*ட$ 3ா4க5
உ!க# ேக#&, ச(ேதக*, க+-.கைள

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

க*3ABடC மலE6 இ:2* எ:ன
தகவ6க# ேவJK* எ:ற உ!கM:
எ9CபாC3ைபO* எP.!க#.

க*3ABடC ெதாடCபான Rா6 ‘ST’Uக# 8<-.
மலE6 ெவM5ட 2 =ர9கைள அ23ப?*.

Rா6க# மXY* ‘ST’Uக# ௨௦௧௪ மாC^ மாத-9X8 
_: ெவMயாa5+UகUbடா.. Rா6க# மXY*
‘ST’Uகைள உ+வாUaயவC, ெவM5BடவC, 
aைடU8* இட!க#, &ைல ஆaயவXைறU கBடாய* 
8<3=டேவJK*.
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ைமGேராசா(* தI' ஆ=*: ைவர; Kேரா Lரா'க5

பGக' 7

பGக' 11

பGக' 10

உ
I

ேள

த  "#ய ஐேபா கைள ெவ./0ட
தைன5 ெதாட678, ஆ;<= >?வன@,

ஐேபா மB?@ ஐேப0 சாதனDக.E பய ப
F5த, "#ய ஆ;பேர0HD IJட@ ஐ.ஓ.எJ.8
ைனO@ ெவ./0ட8. ெச ற ஜூ மாத5#E
நட7த, த உலகளாVய ெடவல;ப6 கW5
தரDXE, ஆ;<= "#ய ெமாைபE ஆ;ப
ேர0HD IJட@ YZ5த தகவைல ெவ./0
ட8. ெச ற ெச;ட@ப6 17E, "#ய ஐ.ஓ.எJ. 
8 IJட5#ைன, த வாH]ைகயாள6க= தரV
ற]க@ ெச^#ட த7த8. வழ]க@ ேபால, இ8 

இலவசமாகேவ Xைட]Xற8.
2013 ஆ@ ஆdHE, ஐ.ஓ.எJ. 7 ெவ.

யான ேபா8, அ8 ஆ;<= >? வன5# ,
ஐேபா , ஐபா0 டf மB?@ ஐ ேப0 சாதனD
கg]கான ஆ;பேர0HD IJட5#E hக;
ெபW@ மாBறDகைள] ெகாdF வ7த8. இ;-
ேபா8வ7#W]Y@ஐ.ஓ.எJ.8,அ7தஅளVBY
"#ய மாBறDகைள5 தர VEைல எ றாi@,
பல "#ய வச#கைள5 த78=ள8. அவBைற
இDY காணலா@. Iல மாBறDகg@, வச #
கg@, ஐ.ஓ.எJ.7 IJட@ த7தைன] கா0-

K ய ஆ(85 ெமாைப4 P;ட' ஐ.ஓ.எ;.8
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Hi@ YZ;<0Ff ெசாEல5 த]கனவாக உ=
ளன.
1. Handoff: இ8 ஓ6 எ#6பாராத வச# எ ?

அைனவW@ பாரா0FX றன6. ேம] க@;
k0ட6 ஒ ZE ெட]J0 டாYெமd0 தயா
m58] ெகாdHW]Xn6க=; அEல8 பட@
ஒ ைற5 #W5#] ெகாdHW]Xn6க=; அE
ல8 இெம/E ஒ ைற அp;ப தயாm58] 
ெகாdHW]Xn6க=. அ7த >ைல/E, ேவ?
ஒW ேவைலயாகf சB? ெவ.ேய ெசEல
ேவdHய8=ள8. அ7த >ைல/E, உDகg
ைடய ஐேபா அEல8 ஐேப0 ெகாdF, 
அேத ேவைலைய அ#E ேமBெகா=ளலா@.
Handoff வqயாக, உDகgைடய அைன58
ஆ;<= சாதனDகg@ rDக= பா658]
ெகாdHW]Y@ ேவைல/ைன
உண678 ெதm78 ெகாd
HW]Y@. எனேவ, இ 
ெனாW வச#யான சாதன5
#ைன #ற78, ேவைலைய5 
ெதாடரலா@. Handoff பய 
பF5த ஐ.ஓ.எJ.8, ேம]
ஓ.எJ. எ]J 10.10 மB?@ 
ேவைலைய ேமBெகா=வதB
கான, அDsகm]க;ப0ட த60
பா60H அ;.ேகஷ க=
உDக= சாதனDக.E இW]க
ேவdF@.

2. Healthkit: ஐ.ஓ.எJ.8 IJ
ட5#E இைண7ேத அZuக
மாXO=ள இ ெனாW அ;
.ேகஷ Health எ பதாY@.
இ7த அ;.ேகஷvE,
உDக= உடE நல@ YZ5த 
அைன58 தகவEக ைளO@
ப#78 ைவ]கலா@. எைட,
எ;பH உறDYXn6க=,
இர5த அw5த@, மW5
8வ x#யாக உடE >ைல
இ p@ உDக= உடE நல@
சா67த அைன58@ ப#y ெச^#
டலா@. ஐேபா  5எJ மB?@ ஐேபா  6
வqயாக, rDக= உDக= உடE நல@ சா678 
எF]Y@ நடவH]ைககைளO@ இ7த அ;.
ேகஷ ெபB? த]க ைவ]Y@. வர இW]Y@ 
ஆ;<= வா0f சாதனu@ இ7த தகவE
கைள5 தW@ எ ? எ#6பா6]க;பFXற8.
இத |ல@ rDக= எDY ெச றாi@,
உDக= உடE நல@ YZ5த அ ைறய நா=
வைர/லான தகவEக= ப#]க;ப0F, உட
னHயாக உDகg]Y@, உDகைளf சா67தவ6
கg]Y@, மW58வ6கg]Y@ Xைட]X 
றன.

3. Customised Keyboard: இ8வைர ஆd0ரா^0

IJட@ பய பF58பவ6க= ம0Fேம, ந@
இ}ட;பH வHவைம]க] ~Hய s ேபா6
Hைன; ெபB?=ளன6 எ ? ~Z] ெகாd-
HW7தன6. Swype எ ற மாB? s ேபா60
|ல@ ேபா க.E 8E�யமாகy@ எ.தா
கy@ எwத uHXற8 எ ? ~Z "க�78
வ7தன6. ஐ.ஓ.எJ.8 இ7த <mVE தB-
ேபா8 ெவBZ ெபB?=ள8. Swype உ0பட,
எ7த s ேபா6ைடO@ ந@ வச#;பH மாBZ
அைம58 இய]க uHO@ வச #/ைன5 த7
8=ள8.

4. App-to-App: அைன58 அ;.ேகஷ கg@
பய பF5த] ~Hய ெபா8வான வச#க=
பல இ7த IJட5#E அ; .ேகஷ க

g]Y5 தர;ப0F=ளன. இ8வைர
ஆ;பேர0HD IJட@ த  v
ட5ேத Iல வச #கைள] ெகாdF,
அவBைற அ;.ேகஷ க= பய 
பF5த வழDX வ7த8. இ;ேபா8
ஐ.ஓ.எJ.8, ஒW அ;.ேகஷ 
ைவ5#W]Y@ வச#க=, மBற அ;
.ேகஷ கg@ பய பF58@
வைக/E வq ெச^ய;ப0F=ள8.
எனேவ, அ;.ேகஷ க= இ;
ேபா8 ஆ;பேர0HD IJட5# 
இய]க த ைமைய; ெபB?=
ளன. இத |ல@ ஆHேயா அ;.
ேகஷ ஒ Z வச#கைள,�Hேயா
அ;.ேகஷ ஒ ?@ பX678
ெகா=ளலா@.
5. iOS to Mac AirDrop: ஐ.ஓ.எJ.
7 IJட5#E, ஏ6 0ரா; (AirDrop) 
எ p@ வய6ெலJ ைபE மாB?@
வச# தர;ப0ட8. அ8 ஐ.ஓ.எJ.
பய பF58@ சாதனDகg]X
ைடேய ம0Fேம ெசயEபF58@
வைக/E இயD Xய8. இ8 hகy@
பயp=ளதாக இW7த8. ஆனாE,
ஐ.ஓ.எJ. பய ப F58@ சாத னD
கg]Xைடேயதா இயDXய8.

தBேபா8, ஐ.ஓ.எJ. 8, இ7த ைபE 
மாB?@ வச#ைய ேம] க@;k0ட6க
g]Y@ ஐ.ஓ.எJ. சாதனDகg]Y இைட
ேயO@ த78=ள8.

6. Family Sharing: நா@ நம]Y5 ெதm7த YF@
பDகg]Xைடேய ந@uைடய IH, HVH
மB?@ �Eகைள; பX678 ெகா= Xேறா@. 
இ7த H�0டE ெபாw8 ேபா]Y உலXE,
நா@ டydேலா0 ெச^#F@ VஷயD
கைள; பX678 ெகா=ள uHயVEைல.
இ7த; <ரfைனைய ஆ;<= Family Sharing
எ ற அ;.ேகஷ |ல@ �658 ைவ5
8=ள8. இதைன ெச0 ெச^8 ைவ]Y@ 
ந@ YF@ப உ?; <ன6க=, நdப6க=
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(ஒேர XெரH0 கா6Hைன; பய ப F58@
>ைல/E) ஒWவ6 வாDXF@ IH அEல8
"ேராXராhைன மBறவ6கg@ டydேலா0
ெச^8 பய பF5#] ெகா=ளலா@. 

7. iCloud Drive: 0ரா; பா]J பய பF58ப
வ6க= அைனவW@ அதைன, அ8 தW@ 
இைணV]Y@ வச#/ைன hகy@ VW@
"வா6க=. 0ரா; பா]�E ேசh]Y@
ைபEக= அைன58@ நா@ பய ப F58@
சாதனDக= அைன5#i@ அ;ேட0 ெச^
ய;பF@. ஆ;<= இ;ேபா8 இேத ேபா 
றெதாW வச#ைய iCloud Drive |ல@ தWX
ற8. இ#E ேச� ெச^ய;பF@ ைபEக= 
அைன5ைதO@, ஒ5#ைசவான ஆ;<= சாத
னDக.E ெபறலா@. மாBறலா@. மாBறDக
gட ைபEக= �dF@ இ7த 0ைரVE
ேச� ெச^ய;பF@.

8. Easy Access to Favorites: பயனாள6கைள வq
நட58@ இைடuக வqக.E பல மாBறD
கைள ஐ.ஓ.எJ.8 ெகாdF வ7 8=ள8.
அவBZE hக u]Xயாமான ஒ ? ந@
அ;ேபாைதய ெதாட6"கைளO@, <mயமான
ெதாட6"கைளO@ ெப?@ வச#. அ;.
ேகஷ ஒ ZE ேட; ெச^8, ஒW ெதாட6
<ைன5 ேதFவதBY; ப#லாக, ேஹா@ ப0
டvE இWuைற ேட; ெச^தாேல, நா@
அH]கH ெதாட6"ெகா=g@ எdக= ப0
Hயலாக] Xைட]Xற8. இ7த; ப0Hய�E
யாWட ெதாட6" ெகா=ள ேவd Fேமா,
அ7த எd அEல8 ெபயைர ேட; ெச^தாE, 
உட இைண;" Xைட]Xற8. அEல8
FaceTime |ல@ அவ6கைள5 ெதாட6"
ெகா=ளலா@.

9. Touch ID for Apps: ஐேபா 5 எJ மB?@
ஐேபா 6E தர;ப0F=ள டf ஐ.H. VரE
ேரைக Jேகன6 வச# ந@ ேபாைன; பா8
கா;ப#E Iற7த வqைய5 தW Xற8.
ஆனாE, இ7த வச# உDக= ஐேபாைன5 
#ற;பதBY@, App Store |ல@ ஏேதp@
ெபாW= வாDY@ேபா8, உDக= ஆ;<=
ஐ.H. மB?@ பாJேவ6 Hைன அைம58 
இய]கy@ பய ப0ட8. ஆனாE, இv
இ8 ேதைவ இEைல. ஐ.ஓ.எJ.8 IJட5
#Bகான த60 பா60H அ;.ேகஷ ஒ ?
இ7த டf ஐ.H.ைய; பய பF5# ந@ ேட0
டாVைன; பா8கா]Y@ ப�ைய ஏB?] 
ெகா=Xற8. இ8 ># சா67த அ;.ேகஷ 
கைள இய]Y@ேபா8 நம]Y; பா8கா;பாக
இW]Y@.

10. Share Your Location: rDக= எDXW]Xn6க=
எ ? உDக= நdப6க= அZ78 ெகாdF,
உDகைள எ.தாக அவ6க= ச7 #]க
ேவdF@ எ ? VW@"Xn6களா? உDகg
ைடய �.<.எJ. ேட0டா |ல@ இதைன 

அZயலா@. இ;ேபா8 ஐ.ஓ.எJ. 8 |ல@,
இ7த தகவEகைள எ. தாக உDக= நd
ப6க= ெபற uHO@. உDகg]Y5 ேதைவ
இEலாத அைழ;"கைள ஏBபF5# அZய
ேவdHய#Eைல.

11.Notification Center: ெபா8வாக ேநா0H<
ேகஷ ெசdட6 ந@uைடய அல60 ெச^
#க.�W78 தகவEகைள; ெபற பய 
பF5த;ப0ட8. இ;ேபா8, நா@ அ#E
வWX ற அZV;"கg]Y, அDXW7ேத
ப#E அ.]கலா@. அவBைற ேபJ "]XE
ப#யலா@. காலdட6 வq அைழ; "கg]Y
ப#E தரலா@. மBற அ; .ேகஷ கg]Yf
ெசEல ேவdHய ேதைவ ஏBப0டாE அ#
�W7ேத ெசEலலா@. இ7த வைக/E இ8
Vmவா]க;ப0 F=ள8.

12.Audio Clips via Messages: ஐ.ஓ.எJ.8 IJ
ட5#E, ெமேச� அp;"வ#E பல u 
ேனZய வச#க= Xைட] X றன. IZய 
ஆHேயா ைபEகைள5 தயா6 ெச^8 அp;-
பலா@. VHேயா ைபEக ைளO@ ெச^ #யா
கேவ அp;பலா@. எனேவ ெட]J0 ைட; 
ெச^#Fவ8 எEலா@ இv பழDகைதயாX
VF@. இதனாE ந@ தகவE மB?@ ெச^# 
ெதாட6"க= hகy@ ஆ6வ |0Fபைவயாக
அைமO@.

13.Homekit: ந@ Jமா60ேபா அEல8 க@;
k0ட6 வq யாக, ந@ �0HE இயDY@
H�0டE சாத னDகைள இய] Yவ8@
க0F;பF58வ8@ இv எ.தாY@.
இ p@ Iல ஆdFக.E இ8 hகy@
சாதாரண ஒW ெசய லாக இW]க; ேபாX-
ற8. ஏ6 கdHஷன6, h Vள]Yக=,
h VIZக=, h அF;"க= அைன58
ைவ < /E இைண78 ெசயEபFபைவ
யாக] Xைட]க இW]X றன. அ;ே பா8
ந@ Jமா60 ேபா |ல@ அவBZ  
இய]க5#ைன] க0F;பF5தலா@.
ஐ.ஓ.எJ.8 இ7த வச#]Y அH;
பைட அைம5 8=ள8. Home Automation
என ஆ;<= இதைன அைழ] X
ற8. இv H�0டE சாத னDகைள 
வHவைம;பவ6க=, இ7த Home Automation 
ெசயலா]க5 #BY இைண வாக தDக=
சாதனDகைள உWவா] Yவா6க=.
ேமேல ெசாEல;ப0ட வச #க= அைன58@

அத uwைமயான பmணாமDகgட Vள]-
க;படVEைல. இவBைற அpபV]Y@
ேபா8 ம0Fேம, இ7த "#ய ஆ;பேர0HD IJ
ட5# Iற;ைப உணர uHO@. ஐ.ஓ.எJ. 
8 இ8 ேபா ற பல வச#கைள5 தW@
#றைன5 த p= ெகாdF=ள8 எ ப தைன
நா@ உண678 ெகாdடாE அ8ேவ இ;ே பா
ைத]Y; ேபா8@.
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K#ய ஆ;பேர0HD IJட5 #BY மா?வதBY
அைன58 ஆ;<= வாH]ைகயாள6கg@

ஆைச;பFவா6க=. ஐ.ஓ.எJ.8 IJட5#BY
மா?@ u ன6, Iல VஷயDகைள இவ6க=
உ?#; பF5#] ெகாdடாE நEல8.

uத�E தDக. ெமாைபE சாதன@,
ஐ.ஓ.எJ.8 IJட5#ைன ஏB?f ெசயEப Fமா 
எ பதைன உ?# ெச^8 ெகா=ள ேவdF@. 
எ7த சாதனDக.E இதைன; பய பF5தலா@
எ பதBகான ப0HயE இDY தvேய தர;ப0
F=ள8. அதைன] காdக. அEல8 இைணய; 
ப]கDக.E ெதm78 ெகா=ளலா@.

உDக.ட@ உ=ள சாதன5ைத; ெபா?58
ஐ.ஓ.எJ.8 இW]Xற8. அ8 1.1 �.<.
இட5ைத எF58] ெகா=g@. இW; <p@,
தDக= சாதனDக.E இதைன; ப#y ெச^8
ெகா=ள VW@ "பவ6க=, அவBZE Yைற7
த8 6 �.<. இட@ இW;பதைன உ?# ெச^8
ெகா=வ8 நEல8. இத |ல@ எ.தாக, இ7த 
IJட5#ைன டydேலா0 ெச^8, அ;ேட0 
ெச^8 ெகா=ளலா@. rDக= ஐ 0k J வq
யாக டydேலா0 ெச^தாE, இட@ சB?] 
Yைறவாக இW]கலா@. இW7தாi@, உDக=
சாதன5#E சB? ~Fதலாக இட@ இW;ப8
நEல8. இதBY rDக= பய பF5தாத அ;
.ேகஷ கைள r]கலா@. r]YவதBY, அ7த
அ;.ேகஷpைடய ஐகாvE, Vரைல ைவ58
அw5தy@. இ;ேபா8 அ;.ேகஷ ஐகா 
சB? நF]கu?@. அேத ேநர5#E ஒW ஓர5#E
எ]J மா6] அைடயாள@ Xைட]Y@. அ#E 
அw5#னாE, அ;.ேகஷ r]க;பF@.

உDக= சாதன5#E எ�வளy இட@ கா�
யாக உ=ள8 எ ? அZய Settings, ேத67ெத
F58 General எ ப#E X.] ெச^ #டy@.

ஐ.ஓ.எ;.8G6ஐ.ஓ.எ;.8G6
மாU' EVமாU' EV

ஐ.ஓ.எ:. 8 ஏPQ$ சாதனRகI
ஆ!"# %&வன) அ+ைம./ வழ12 

இ456), 89ய ஆ!பேர>?1 @Aட) ஐ.ஓ.எA.8,
HI5க+ட சாதன1கN/ ஏP&5 ெகா#ள!-
பT) எU& அVW5க!ப>T#ளX. அவPVU 
Yல) இைண ய\ 9]4^X ட_+ேலா> ெச`X
இUAடா/ ெச`X ெகா#ளலா). அதU  Yல)
ஐ.ஓ.எA. 8 த4) 89ய வச9க# அைன\ைதa)
அbபW5கலா). அ^த சாதன1க# "Uவ4மா&:

ஐேபாU: ஐேபாU 5, ஐேபாU 5 எA, ஐேபாU 5
@, மP&) ஐேபாU 4 எA.

ஐபா> டf: ஐ^தாவX ெஜனேரஷU ஐபா> டf 
சாதன1க#.

ஐேப>: ஐேப> ஏi, ஐேப> 4 ஆவX ெஜனேரஷU
சாதன), ஐேப> 2, ெர?னா ?A "ேள ெகா+ட 
ஐேப> kl, ஐேப> kl.

mU8 ஐ.ஓ.எA.7 ெவN.>ட ேபாX, அX 
த^த வச9க# அைன\X), அைன\X சாதன1
கNo) 2ைட5கW/ைல. ேதi^ெதT5க!ப>ட
@ல வச9க# 2ைட5காம/ இ4^தன. தPே பாX 
ஐ.ஓ.எA.8 வச9க# அைன\X), அைன\X சாத-
ன1கNo) 2ைட56) என அVW5க!ப>T#
ளX.

உ1கNட) உ#ள ஆ!"# %&வன சாதன),
ேமேல ெசா/ல!ப>ட சாத ன1கNU ப> ?ய]/
இ/ைல எUறா/, வ4\த!பட ேவ+டா). அ9/ 
உ#ள ஐ.ஓ.எA. 7 @Aட) பல வச9கைள\
ெதாடi^X த^X வ42றX.

kக! பைழய ஐேபாU ைவ\94!பவiக#,
ஐ.ஓ.எA. 8 @Aட) த4) வச9கைள அbபW5க
W4)"னா/, அவiக# 89ய ஐேபாU ஒU &56
மாற ேவ+?ய9456).
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< ன6 Usage எ ப#E X.] ெச^தாE, பய 
பF5#ய இடu@, கா�யாக உ=ள இடu@
கா0ட;பF@.

ேபா0ேடா]க= மB?@ �Hேயா ைபEக=
>ைறய இW7தாE, அவBைற ஐ ]ள�0, ~Y=
0ைர� அEல8 க@;k0டm ஹா60 0ைர� 
அEல8 ேவ? ஏேதp@ Jேடாேர� �Hய5
#BY மாBறy@. இதனாE உDக= சாதன5#E
இட@ Xைட]Y@.

"#ய ஆ;பேர0HD IJட5#BY மாZ]
ெகா=g@ இ7த ேநர5#E அ;ேட0F]காக] 
கா5#W]Y@ மBற அ;.ேகஷ கைளO@
அ;ேட0 ெச^8 ெகா=ளலா@. எ7த அ;.ேக
ஷ கg]Y அ;ேட0 உ=ள8 எ ? அZய, 
Settings, ேத67ெதF58 General எ ப#E X.]
ெச^#டy@. < ன6 Software Update எ ப#E
X.] ெச^தாE அ;ேட0 ேதைவ;பF@ அ;
.ேகஷ க= எைவ எ ? கா0ட;பF@.

ெபா8வாக, ஆ;<= தW@ IJட@ அ;ேட0
ெசயEபா0HனாE, <ரfைனக= ஏBப டா8.
இW;<p@, உDக= சாத ன5#E உ=ள ேட0
டாVைன ேப] அ; எF58 ைவ58] ெகா=
வ8 நEல8. உDக= க@;k0டmE அdைம]
கால5#E உ=ள ஐ 0k J இ JடாE
ெச^8 ெகா=க. < ன6, O.எJ.<. ேக<= 
|ல@, ஆ;<= ெமாைபE சாதன5#ைன
க@;k0டmE இைண]கy@. < ன6, சாத
ன5ைத5 ேத67ெதF]கy@. இ#E Xைட]Y@ 
ெமpVE ேமலாக உ=ள Summary ேட;<E
X.] ெச^#டy@. இDY உDக= க@;
k0ட6 ேத67ெதF]க; ப0 HW]க ேவdF@.
ெதாட678 வல8 ப]க@ கா0ட;பF@ "Back Up

Now" எ ற ப0டvE X.] ெச^#டy@. ஐ
]ள�0 வச#ைய; பய ப F5த VW@ <னாE, 
உDக= க@; k0ட6 எ பதBY ேமலாக உ=ள 
iCloud ஆ;ஷைன5 ேத67ெதF58 பய ப
F5தy@.

ஒேர வார&'(
ஒ) ேகா+,-. ேம( 01பைன
ஆ!"# %&வன) தU ஐேபாU 6 மP&)
ஐேபாU 6 !ளA அVmகமா2, ஒேர வார\9/
ஒ4 ேகா? சாதன1கt56 ேம/ WPபைன 
ெச`X#ளதாக அVW\X#ளX. ஐேபாU 5@
மP&) 5 எA ஆ2யைவ அVmகமான ேபாX,
ஒ4 வார\9/ WPபைனயானைத5 கா>?o) 
இX 11% wTதலா6). WPபைன56 
அVmகமான mத/ நாNேலேய 40 ல>ச) எUற
எ+z5ைகைய அைட^த WPபைனaடU
ஒ!"Tைக./, இ^த ஒ4 ேகா? எUற 
இல56 %fசய) எ>ட!பT) என  தாU
எ9iபாi\ததாக, ஆ!"# %&வன தைலைம 
அoவலi ?) 65 ெத{W\தாi. தPேபாX 
ேதைவ5ேகPற ைக.4!8 இ/ைல எU&),
இர+?P6) இைடேயயான ேவ&பாT 
WைரW/ ஈT ெச`ய!பT) எU&) wVனாi.
இ4!"b), மPற நாTகN/, 89ய ஐேபாUக#
WPபைன56 அVmக!பT\த!பTவX ஒ\9
ேபாட!பட மா>டாX எU&) 6V!">டாi.
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அேநகமாக, #ன7ேதா?@ Iல ஆ/ர@ ேபரா
வ8, தDக. வழ]கமான <ரyசைர

V0FV0F, Yேரா@ <ரyசW]Y மாZ வW
வ8 இ;ேபா8 வழ]கமாXV0ட8. இதBY]
காரண@, இத பா8கா;பான த ைம, எ.-
தான இைடuக@, ~FதE வச#க=, ந@ VW;
ப5#BY வைள]க வச# என; பல வBைற]
~றலா@. sேழ அதைன; பய ப F58வ#E
Iல YZ;"க= தர;பFX றன.
1. <ரyசmE #ற78 ைவ]க;ப0F=ள தளD

கg]YfெசEல,s ேபா60 வqயாக ஒW
வq உ=ள8. uத�E, rDக= VW@"@
இைணய தள@ கா0ட;பF@ ேட; எ7த 
இட5#E (1,2,3,4...) உ=ள8 என; பா6]
கy@. < ன6, கd0ேராE s அw5#,
அத இட5#Bகான எdைண (Ctrl+3) அw5
#னாE, அ7த YZ;<0ட ேட; உ=ள தள@ 
#ைர/E Xைட]Y@.

2. JேபJ பாmைன அw5#னாE, எ7த
இைணய தள5#i@, தளமான8 ஒW ப]க@
sழாகf ெசEi@ எ பதைன rDக= அZ7#
W]கலா@. இேத ேபால, �;0 s அw5#
JேபJ பா6 அw5#னாE, அேத ேபால ப]-
கDகைள5 தாdHf ெசEலலா@.

3. Yேரா@ அத எ]Jட ஷ கg]Yf ெசEல
ஷா60 க0 s வqகைள அைம]க வச#
தWXற8. இதBY chrome://extensions எனf
ெசEலy@. Xைட]Y@ ப]க5#E sழாகf 
ெசEலy@.இDY “Keyboard shortcuts” எ ற
இட5#E X.] ெச^8, rDக= VW@"@ 
ெசயEபாFகg]Y, ஷா60 க0 sகைள
அைம]கலா@.

3 Iல எ]Jட ஷ "ேராXரா@க= < ன
�/E இயDXனாேல ேபா8@. எனேவ,

ஏ அைவ <ரyசm �EபாmE, இட@
எF58] ெகாdF ேதைவ யBற வைக/E 
கா0ட;பFXற8. இதைன; ேபா]க, எ7த
எ]Jட ஷ கா0ட;பட ேவdடா@ 
எ ? எd�Xn6கேளா, அதBகான
ஐகாvE, ைர0 X.] ெச^8, Xைட]Y@ 
s�Vm ெமpVE, “Hide button” எ ற ப0
டைன5 ேத67ெதF58 அைம]கy@. 

4. எ7தVதமான கவனf Iதறi@ இEலாமE,
இைணய; ப]க5#E உலா வர, F11 எ ற 
sைய அw5தy@. உட , Yேரா@ <ர
yச6 uw #ைர/i@ கா0ட;பF@. 
வழ]கமாக] கா0ட;பF@ <ர yச6 சா67த 
ஐகா க= மB?@ <ற வைக ேதாBறDக= 
அைன58@ மைற]க;பF@.

5. >ைறய ேட;கைள5 #ற78 ைவ58, <ர y
சைர; பய பF58 பவரா rDக=? இவBZE 
IலவBைற மைற58 ைவ]க VW@"Xn6
களா? <ரyசm uகவm VdேடாVE,
chrome://flags என ைட; ெச^#டy@. அDY
Stacked Tabs எ பதைன5 ேதH அZயy@.
அதைன இய]Y@ வைக/E enable ெச^
#டy@. இதனாE, ேட;க= அைன58@
�WDX, IZயதாக] கா0Iய.;பதBY;
ப#லாக, ஒ Z ேமE ஒ றாக அF]க;
ப0F] கா0I அ.]Y@.

6. எ7த இைணய தள5 #ைனO@, அத 
கா0I5 ேதாBற5#ைன; ெபmதா]X; 
(Zoom) பா6]கலா@. < �W]கலா@.
இதBY கd0ேராE s அw5#ய >ைல/E
“+” அEல8 “–” s/ைன அw5த ேவdF@.
ஸூ@ ெச^ய;பF@ அEல8 ஸூ@ ெச^த
கா0I �W]க;பF@. இத |ல@ இைணய
தள; ப]க5#E உ=ள எw58]கg@ படD

 ேரா$
&ர'ச) *+,
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கg@ Vm]க;ப0F] கா0ட;பF@.

7. கd0ேராE + �ேரா (Ctrl+-0) அw5#னாE,
rDக= ஸு@ ெச^த JXx , அEல8 �W]
Xய #ைர பைழய 100% >ைல]Y5 #W@"@.

8. rDக= எ;ேபா8 VW@<னாi@, Yேரா@
<ரyசm தா^ uக;"; ப]க5#BYf
ெசEலலா@. Alt-+Home sகைள அw5#;
ெபறலா@. இதBY; ப#லாக ேஹா@ ப0ட 
இW7தாE, அதைன ம0F@ அw5#f ெசE
லலா@ அEலவா? இதைன; ெபற, chrome://
settings ேத67ெதF58f ெசEலy@. அDY,
“Show Home button” எ ? உ=ள ெப0H/E
H] அைடயாள5ைத ஏBபF5தy@. இv, 
இதBகான ப0ட ஒ ? JsmvE கா0ட;
பF@.

9. எ7த இைணயதள5#BYமான ஷா60 க0
ஒ ைற, VdேடாJ ெடJ]டா;<E
அைம]கலா@. uக வm க0ட5#E  கா0
ட;பF@ uகவm/ைன, மyJ |ல@
அ;பHேய இw58f ெச ?, #ைர/E 
அைம5தாE, அ8, அ7த இைணய தள5#B
கான ஷா60 க0 sயாகf ெசயEபF@.  அ;
.ேகஷ கg]Y நா@ ஏBபF58@ ஷா60

க0 s ஒ ைறO@, இைணய; ப]கDகg]Y
ஏBபF5தலா@. <ரyசm ெம/ ெமp
VBYf ெசEலy@. அDY  Tools ேத67ெதF]
கy@. இ#E “Create application shortcuts” எ 
பைத5 ேத67ெதF]கy@. இv, YZ;<0ட
ப]கமான8 uwைமயாக5 #ைர uwவ8@ 
கா0ட;பF@. வழ]கமான <ரyச6 சா67த
எ8y@ கா0ட;பட மா0டா8.

10.<ரyசmE பல இைணய தளDகைள;
பா6585 ேதைவயான தகவEகைள ேத67-
ெதF]Xn6க=. க@;k0டைர >?5#,
ேவ? Iல ேவைலகைள uH58 �dF@ 
#W@ப >ைன]Xn6க=. <ரyசmE பா65த
அைன58 தளDகg@ அத ேட;கேளாF
உDகg]Y ேவdF@ என VW@"Xn6க=.
இதBY, chrome://settings ெசEலy@. அDY, 
“On startup” எ பதைன5 ேத67ெதF]கy@.
இ#E “Continue where I left off.” எ பதைன]
X.] ெச^8 ேத67ெதF58 அைம]கy@.
அF5த uைற, Yேரா@ <ர yசைர இய]Y@
ேபா8, அதBY u இய]Xயேபா8 rDக=
பா65த அைன5 8இைணய தளDகgட ,
<ரyச6 #ற]க;பF@.

E7ைதய இதqE, இ7#ய இைணய
தளDகg]கான தY#f சா Zத�க= 

Iல ேபா�யாக5 தயாm]க;ப0F வழDக;
ப0F=ளதைன, ~Y= >?வன@ �0H] 
கா0HO=ள ெச^# YZ5த தகவEகைள; 
பா65ேதா@. இ8 YZ58 "லனா^y 
Vசாரைணைய இ7#ய அர� ெதாடDXO=ள8.

இ7#ய இைணய தளDக. ந@பக5த ைம
YZ5த சா Zத�கைள, ம5#ய அரI  
ேதIய தகவE ைமய@ (National Informatics
Centre) அைம;< ஒW <mவான National
Informatics Centre Certifying Authority (NICCA) of 
India வழDX வWXற8. அdைம/E இ7த
அைம;" வழDXய8 ேபா ற ேபா�யான 
சா Zத�கgட Iல இைணய தளDக=
இயDX வWவதாக ~Y= YBற@ சா0Hய8.
ைம]ேராசா;0 >?வனu@ இதைன உ?#
ெச^58. இ7த] YBறf சா0F YZ58
"லனா^y Vசாரைணைய ேமBெகா=gமா? 
CCA (Controller of Certifying Authorities)]Y இ7#ய
அர� உ5தரV0F=ள8.

சா Zத�வழDY@அ#காரஅைம;"கைள]
கdகா�]Y@ அைம;", இ8 ேபா ற 
சா Zத� வழDY@ அைம;"கைள
வைரuைற; பF5#, அவBZ  பm78ைர/  
ேபmE, சா Zதைழ வழDYXற8. இ7த 

H�0டE சா Zதைழ ஒWவ6 அEல8 ஒW
>?வன@ ெபBற < னேர, இைணய5#E
பா8கா;"ட , தகவEகைள மBறவ6கgட  
பmமாZ] ெகா=ள uHO@.

இ7த சா Zத�க= ஒW h ன� 
அைடயாள@ (eID) ேபாE ெசயEபFX றன. 
எனேவ, இவBைற; ேபால ேபா�யான
சா Zத�கைள5 தயாm]க uHயா8. ேமi@
இ7த சா Zத�க.E உ=ள தகவEகைள 
யாW@ சmபா6]க uHO@. சா  Zதைழ ைவ5
#W;பவ6, வmைச எd, சா Zத� காலாவ
#யாY@ நா=, சா Zதைழ; ெபBறவ6 ேட0
டாVைன] ைகயாள ைவ5 #W]Y@ ப;.]
s மB?@ H�0டE சா Zத� தWபவm 
H�0டE ைகெயw58 ஆXயைவ இ#E 
இW]Y@. எனேவ, யாW@ சா  Zத� ஒ Z  
உdைம5 த ைமைய அZ78 ெகா=ள 
uHO@. யாW@ அ�வ ளவாக] கவv]க மா0
டா6க= எ ற எdண5#E, ேபா� யான சா 
Zத�கைளf Iல6 தயாm5#W]கலா@. இ7த
>க�y]Y; < ன6, | ? சா  Zத�கg]Y
இைட]கால5 தைட வழDக;ப0F=ள8. இ7த
| ?@ ~Y= க0டைம;<E இயDY@ தளD
களாY@. ஒ ? யாஹூ தள5ைதf சா67த8.
அரI Vசாரைண]Y; < ன6, இ8 YZ5த
uw5 தகவEகg@ ெவ.யாகலா@.

இX ய அரY KலனாZ9 நடவ:Gைக
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ேவ$* :(;...
எTகைளU ெகாT> ேமPேகாI QWகI

ேவ60 டாYெமd0 உWவா]Yைக/E, பல
இடDக.E ேமBேகா= YZகைள; பய 

பF58Xேறா@. Iல ேவைளக.E, நா@ ஒW
வைக YZ�0Hைன அைம5தாE, ேவ60
தானாக அதைன மாB?@. இ8 மாறா >ைல/E
தானாக மாBZ அைம]Y@ வைக/E ேவ60 
ெச0 ெச^ய;ப0HW;ப8தா காரண@.
இவBைற மாBறாமE அைம]க, ஆ0ேடா 
கெர]0 Vdேடா ெபB? (Tools | AutoCorrect//
AutoFormat As You Type மாBற ேவdF@.
இதBY இ ெனாW வqO@ உ=ள8. இ7த
ேமBேகா= அைடயாள] YZக= அ;பHேய
உDகg]Y5 ேதைவ எ றாE அ7த அைட யா
ளDகைள s ேபா6HE ேவ? ஒW வq |ல@
ஏBபF5தலா@.

ஆE0 அw5#யவா? 0147 எ ற எdைண
ந@லா] s ேபா6HE ைட; ெச^தாE, ெதாட]க
>ைல/E அைம]க;பF@ ட"= ெகா0-
ேடஷ அைடயாள@ Xைட]Y@.

ஆE0 அw5#யவா? 0148 எ ற எdைண
ந@லா] s ேபா6HE ைட; ெச^தாE, uHO@
>ைல/E அைம]க;பF@ ட"= ெகா0-
ேடஷ அைடயாள@ Xைட]Y@.

ஆE0 அw5#யவா? 0145எ ற எdைண
ந@லா] s ேபா6HE ைட; ெச^தாE, ெதாட]க
>ைல/E அைம]க;பF@ IDX=  ெகா0
ேடஷ அைடயாள@ Xைட]Y@.

ஆE0 அw5#யவா? 0146 எ ற எdைண
ந@லா] s ேபா6HE ைட; ெச^தாE uHy
>ைல/E அைம]க;பF@ IDX=  ெகா0
ேடஷ அைடயாள@ Xைட]Y@. ஒ ைற 
>ைனVE ைவ58] ெகா=gDக=. இ7த எd
கைள ந@ லா] s/ைன அw5#; < அத 
sழாக உ=ள s ேபா6F |ல@ ைட; ெச^#ட
ேவdF@.

தைல"4கைளY தானாக அைமUக

\Eக= மB?@ பWவ இத�கைள5 தயா
m]ைக/E, ேவ60 டாYெமd0க.E,  

Iல YZ;<0ட  படDக=, அ0டவைணக=,
ேட<=க= ஆXயவBZBY தைல;"க=
அைம5#Fேவா@. எF58] கா0டாக, டாY
ெமd0க.E உ=ள அைன58 ேட<=க

g]Y@ “Table” என5 தைல; <0F, ஒ�ெவா 
ைறO@ “Table1,Table2, Table3” என அைம]க5
#0டhFேவா@. ேவ60 இதைன உண678
ஒ�ெவாWuைற ேட<= அைம]Y@ ேபா8@,
தானாகேவ இ7த தைல;<ைன அைம58]
ெகா=g@ வைக/E, ெச0 ெச^ #டலா@.
இேத ேபால படDக= மB?@ <ற ஆ;ெஜ]0
கைள அைம]ைக/i@ இ7த தைல;"கைள]
ெகாdF வரலா@. இதBY] s�]கா�@
uைற/E ெச0HDJ அைம]கy@.
1.டாYெமd0ைட5 #ற78 ெகா= gDக=.

ேக;ஷ டயலா] பா]ைஸ] ெகாdF
வாWDக=. இதBY, உDக= ேவ60
ெதாY;" ேவ60 2007]Y u7ைத யதாக
இW7தாE, Insert அw5#, Xைட]Y@
ெமpVE Reference>Caption என5 ேத67-
ெதF]கy@. இ;ேபா8 Caption எ ற IZய
க0ட@ Xைட]Y@. இ#E rDக= தர
VW@"@ தைல;" மB?@ இ7த தைல;"
எதBகாக எ பைத ேட<=, பட@ மB?@ 
ேவ? ஆ;ெஜ]0 எ பைத5 ேத67ெத
F]கy@.

2.ேவ60 2007 ஆக இW7தாE, m;பvE
References ேட; ேத67ெதF58, < ன6
Captions Y�;<E Insert Caption எ ப#E
X.] ெச^#டy@.

3. அF58 AutoCaption ப0டvE X.] ெச^
#டy@. ேவ60 இ;ேபா8 AutoCaption
டயலா] பா]ைஸ] கா0F@. இ#E ஒW
ஆ;ெஜ]0 பா]J Xைட]Y@. எ7தVத
மான ஆ;ெஜ]0 எ பதைன இ#E ேத67-
ெதF58 H] மா6] அைம]கy@. எF58] 
கா0டாக, rDக= அைம]Y@ ேட<=க g]
கான தைல;" அைம]க VW@<னாE,
Microsoft Word Table எ பதைன5 ேத67ெத-
F]கy@. இDY Use Label எ ற s� Vm
ெமpVைன; பய ப F5#, எ7த ெசாE 
ேட<= அEல8 ேவ? ஆ;ெஜ]0 ேமலாக5
தைல;பாக வர ேவdFேமா, அ7த
ெசாEைல ைட; ெச^#டy@. இதைன
அF58 Position எ ற s�Vm ெமpVைன; 
பய பF5#, இ7த தைல;" எDY வர
ேவdFேமா, அ7த இட5#ைன5 ேத67ெத-
F]கy@. இைவ எEலா@ uH7த < ஓேக
X.] ெச^8 ெவ.ேய றy@.
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ைம]ேராசா;0 >?வன@ தW@ ஆd0H
ைவரJ "ேராXரா@க. த ைம

YZ58 பல வாசக6க= கH தDக= எw# உ=-
ளன6. இவ6க.E ெபW@பாலானவ6க=,
ைம]ேராசா;0 >?வன5# ைம]ேராசா;0
ெச]km0H எச �யEJ மB?@ VdேடாJ
Hபdட6 "ேராXரா@க= ெசயEபாFக=
YZ585 ெதmயாமE உ=ளன6. அைவ YZ5த 
தகவEக= இDY தர;பFX றன.

இைவ இரdF@ இWவைகயான ைவரJ
மB?@ மாEேவ6 "ேராXரா@க=. VdேடாJ
Hபdட6, ெப6சனE க@;k0டைர Jைப
ேவ6 என;பF@, ந@ தகவEகைள5 #WF@ 
"ேராXரா@கg]Y எ#ரான பா8கா;<ைன5
தWXற8. ெச]km0H எச �யEJ "ேரா
Xரா@ இ7த ப�ையf ெச^வ 8ட , க@; k0
டைர Jேக ெச^8, ைவரJகைள r]YXற8.

VdேடாJ Hபdட6 இைணய5#i@, 
ெவ./i@ பய பF58@ வைக/E Xைட]-
Xற8. இைணய5#E உDக= க@;k0ட6
இைண7#W]ைக/E, இ8 க@;k0டைர
Jேக ெச^8, உDக= க@;k0டmE தக
வEகைள5 #WF@ Jைபேவ6 "ேரா X
ரா@க= இW7தாE அவBைற] கdடZO@.
டydேலா0 ெச^8, இ JடாE ெச^8
பய பF58@ வைக/E உ=ள VdேடாJ
Hபdட6 "ேராXராu@ இேத #றைன] ெகாd
F=ள8.

இதைன, ந@ க@;k0ட6 ெசயEபட5
ெதாடDY@ u னேர இய]X, க@;k0
டmE உ=ள Jைபேவ6 "ேராXரா@கைள r]
கலா@. இதBY5 ேதைவ இ7த "ேராXரா@

ஒW ;ளா} 0ைர� அEல8 ெவ./�W78
இைண]க;பட] ~Hய ஹா60 0ைரVE 
இW]க ேவdF@. ஆனாE, தBே பா8=ள 
VdேடாJ 8 ஆ;பேர0HD IJட58ட 
வW@ VdேடாJ Hபdட6, க@; k0டைர
Jேக ெச^8 ைவரJகைள r]கy@ ெச^X
ற8.

ைம]ேராசா;0 ெச]km0H எச �யEJ
"ேராXரா@ VdேடாJ HபdடWட 
இைண78 இயDX ைவரJ "ேராXரா@கைள
r]YXற8. அ58ட , Jைபேவ6 மB?@
ைவரJக.�W78 க@;k0டைர] கா]Xற8.

VdேடாJ Hபdட6 "ேரா Xரா@, 
VdேடாJ 8 IJட5#E ைவரJ "ேராX
ரா@கைள] கdடZ78 ைவரJகைள r]Y
வதாE, அ#E ைம]ேராசா;0 ெச]km0H
எச �யEJ "ேரா Xராhைன இ JடாE
ெச^8 இய]க uHயா8. Iல6, VdேடாJ 
8 IJட5#E உ=ள VdேடாJ Hபdட6
"ேராXராhைன, ைம]ேராசா;0 ெச]km0H
எச �யEJ என அைழ] X றன6. இரd
F]Y@ இைடேய உ=ள Yழ;ப5 #BY இ8ேவ
காரண@. VdேடாJ 8 IJட5#BY u "
வ7த VdேடாJ IJடDக.E, VdேடாJ 
Hபdட6 மB?@ எச �யEJ என இரdF 
"ேராXரா@கg@ ேதைவ;ப0டன.

இ7த இரdF "ேராXரா@கைளO@, ைம]
ேராசா;0 உ0பட பல >?வனDக. இைணய
தளDக.�W78 டydேலா0 ெச^8 ெகா=
ளலா@. VdேடாJ எ]J<, VdேடாJ 
VJடா மB?@ VdேடாJ 7 ஆXய IJடD
கg]Y இரdF@ ேதைவ;பF@.



29-9-201411

ெவQ காலமாக எ[&பா&Y[\]த
ைமUேராசா"8 ^_வனY[0

அ>Yத ஆ"பேர8fR g:ட$
hTேடா:9 hைரhj ெவk 7ட"
பட இ\Uqறv. இதPகான அWwக
x8டY[ைன வ\$ ெச"ட$ப& 30j
ைமUேராசா"8 சா0 yரா0g:
ேகாhj நடYvqறv.

இvவைர கg]த தகவjகk0பf,
hTேடா:8 g:டY[j ைகh ட"
ப8ட :டா&8 ெம{, hTேடா:9 
g:டY[j தர"ப>$. hTேடா: 
8 ெவkயான gல நா8கkேலேய,
:டா&8 ெம{ ைகhட"ப8ட[j, 
ைமUேராசா"8 த0 கரRகைள|
}8>U ெகாTடதைன உண&]தv. 
வாfUைகயாள&கk0 பலYத எ[&"
yைன உண&]v ெகாTடv. எனேவ,
hTேடா: 9 g:டY[j இv
~T>$ அWwக"ப>Yத"ப>$ என
அைனவ\$ எ[&பா&Uq0றன&.

அWwகமான y0ன&, அ>Yத
ஆT> hTேடா: 9 மUகI பய0
பா8fPQU qைடUகலா$.

<=ேடா; 9
ெச(ட'ப$ 304 அDEக'

இ!"ய

ெப6சன( க.89:ட6 ச<ைத
இ 7#யாVE ெப6சனE க@;k0ட6க= VBபைன

ெச^ய;பFவைதO@, பய பF5த;பFவைதO@ 
கdகா�58 வW@ ஐ.H.I. (IDC) அைம;", அdைம/E
ெச ற இரdடாவ8 காலாdHE, VBபைனயான ெப6சனE 
க@;k0ட6க= YZ58 Iல தகவEகைள ெவ./0F=ள8. 
ெமா5த க@;k0ட6க.E எf.<., ெடE, ெலேனாவா (HP, Dell
and Lenovo)  ஆXய >?வனDக. க@;k0ட6க= VBபைன/E
u ன� இட5ைத; ெபB?=ளன. ெமா5த க@;k0ட6 
VBபைன/E, 62.3% VBபைனைய ஐ78 மா>லDக= 
ெகாdHW7தன.அைவதh�நாF (22.6%), மஹாரா}0ரா (15.8%), 
HE� (9.1%) க6நாடகா (8.5%) மB?@ ஆ7#ர 
மா>ல@ (6.45). YZ;<0ட 
| ? மாதDக.E 25
ல0ச58 50 ஆ/ர@
ெப6சனE க@;k0ட6க=
VBபைன ெச^ய;ப0டன.
த h � ந ா 0 H i @
க 6 ந ா ட க ா V i @
¡க6ேவா6]கான க@;k0ட6
VBபைன hகy@ அ#கமாக
இW7த8. இைவ இரdF@
41.8% பDYட u ன�/E உ=ளன.
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இரdF ஆdFகg]Y u , நா@ ெபBற
H�0டE உலக வச #க=, இ7த உல ைகேய

ந@ பா]ெக0HE ெகாdF வ78V0டன. பா]
ெக0HE ைவ58 நா@ பய பF58@ Jமா60
ேபா க=, நம]கான அைன58 வா�]ைக வச-
#கைளO@ ெச^8 தWவேதாF, ந@ைம இ7த
உலXE வq நட5தy@ ெச^ X றன. rDக=
மாணவனாக, இEல5தரIயாக, அiவலக@
ஒ Z >6வாXயாக என எ7த >ைல/E இW7
தாi@, இைவ உDக= வா�]ைகைய நட5#f
ெசEX றன. மBறவ6கgட ேப�வதBY,
தகவEகைள; பmமாZ] ெகா=வ தBY, அi வ
லக நடவH]ைககைள >6வாக@ ெச^வதBY
என; பல பm மாணDக.E இைவ உDகg]Y5
8ைண "mX றன.

Jமா60 ேபா ஒ ? இைணய இைண;
"ட இW7தாE, ~Y= ேம; |ல@, நம]Y5
ெதmயாத எ7த ஊmi@, நா@ ெசEல ேவd
Hய இட5#BYf ெசEலலா@. ந@ ெதWV 
uைன/E இW]Y@ மாmய@ம ேகாVE
YZ58f ெசாE�, ~Y= ேம; வq கா0F@.

ைகக.E ைவ58; பய பF58@ எல]0
ராv] சாதனDக=, அ8 Jமா60 ேபானாக 
இW7தாi@, அEல8 ேட;ள0 <.I.யாக இW7
தாi@, ம]க.  வா� VைனO@, ேவைல
ையO@ uwைமயாக மாBZV0ட8 என
H�0டE ெதாqE <mVE ெசயEபFேவா6 
~?X றன6. YZ;பாக, இ7த வைக/E, 
இரdF ஆdFகg]Y u ன6, Iற;பான
மாBறDக= ஏBப0F ந@ வச #கைள அ#க;ப
F5# உ=ளன.

ைகக.E ைவ58; பய பF58@ சாத
னDக=, நம]Y5 ேதைவ;பF@ அைன5ைத
O@ெகாdF=ளன. ெதாைலேபI, ேகமரா,
உடனHயாக ெச^# அp;"@ இ Jடd0
ெமேச� IJட@, hkI] பா]J, #ைச கா0H, 
£ேதா}ண >ைல YZ5த எfசm]ைக தW@
IJட@, ெதாைல]கா0I என இ7த; ப0HயE
rdFெகாdேட ெசEXற8.

இ7#யாVE ேபJ"] பய பF58@ 10

ேகாH ேபmE, 7 ேகாHேய 20 ல0ச@ேப6,
சuதாய வைல5தளDகைள, தDக= ெமாைபE 
சாதனDக= வqயா கேவ இைண58] ெகா=
X றன6 என ஒW ஆ^y ெதmV]Xற8. அேத
ேபால, இைணய@ பய பF58@ பல ேகாH 
ம]க.E, 89 சத�த5#ன6 ெமாைபE சாதனD
கைள; பய பF5# வWX றன6 எனy@ கd-
டZய; ப0F=ள8.

எ5தைனேயா I? வய8 மாணவ மாண Vய6, 
தாDக= H�0டE சாதனDகைள; பய பF5#
தDக= கEV மB?@ ெபாw 8ேபா]Y சா67த
தகவEகைள5 தDக= நdப6கgட எ.தா
கy@, Vைரவாகy@ பX678 ெகா=வ தாக; 
ெபWைம ப0F] ெகா=வ8 இ ? சக ஜமாX
V0ட8. இைவ ம0Fh Z, தDக. வY;"
பாடDக= YZ5த பாடDகைள வY;"5 ேதாழ6-
கgட பX678 ெகா=gதE, ஒWவW]ெகா
Wவ6 பாட5#E உ=ள கW5 8]கைள; பX678 
Vள]X] ெகா=gதைலO@ ெமாைபE ேபா 
வqயாக ேமBெகா=வதாகy@ பல I? வய8
மாணவ6க= ~Z உ=ளன6.

ெதாqE x#யாகy@, ேட;ள0 <.I.]க=
ெடJ]டா; க@;k0டm இட5ைத ெம8-
வாக; <H58 வWX றன. உலக அளVE, 
ெமாைபE Jமா60 ேபா கg@, ேட;ள0
<.I.]கg@ ெதாட678 VBப ைன/E உய678
வWைக/E, க@;k0ட6க. உBப5# மB?@
VBபைன, Yைற78 வWXற8.

ஆனாE, இ7#யா ேபா ற நாF க.E, 
இைணய இைண;" மB?@ ெதாைல ெதாட6
"]Y5 ேதைவயான அைல]கBைற]கான க0-
டண@ hகy@ அ# கமாக இW;பதாE, மBற
நாFக.E ஏBப0F வWவைத; ேபால வள6fI,
இ7த நாF க.E ஏBப Fவ#Eைல. YZ;பாக,
ெதாைல]கா0I >க�fIகைள ெமாைபE சாத
னDக.E, J0xhD uைற/E தW@ ெதாqE 
¡0ப@, இ p@ இDY வள6fI அைட ய
VEைல. ெதாைல ெதாட6" தWவ#E, சராசm
ேவக5#E, உலக அளVE இ7 #யா 119 ஆவ8
இட5ைதேய ெபB?=ள8. 4� அைல]கBைற
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^Y= >?வன58ட ஏBபF5#] 
ெகாdட ஒ;ப7த5#  அH;பைட/E, 

ஆd0ரா^0 ஒ IJட58ட  ~Hய uதE 
Jமா60 ேபாைன ைம]ேராேம]J >?வன@
கா வாJ ஏ1 (Canvas A1) எ ற ெபயWட 
VBபைன]Y அZuக;பF5#O=ள8. 
இத அ#க ப0ச Vைல �.6,499.  இ#E
4.5 அDYல அளVE FWVGA HJ<ேள
ெகாdட #ைர உ=ள8. 1.3 Xகா ெஹ60J 
ேவக5#E இயDY@ Yவா0 ேகா6 ;ராசச6 
தர;ப0F=ள8. இத ஆ;பேர0HD IJட@
ஆd0ரா^0 X0 ேக0. எE.இ.H. ;ளா} 
இைண7த 5 எ@.<. #ற ெகாdட < "ற]
ேகமரா, 2 ெமகா <]ெஸE #ற ெகாdட
u "ற] ேகமரா இைண]க;ப0F=ளன. 
இத ரா@ ெமமm 1 �.<. Jேடாேர ெமமm
4 �.<. இதைன ைம]ேரா எJ.H. கா60
|ல@ 32 �.<. வைர அ#க;பF5தலா@.

இரdF I@கைள இ#E இய]கலா@.
ெந0ெவா6] இைண;<BY 3�, ைவ <, 
"g�5 4.0 மB?@ �.<.எJ. ஆXய 
ெதாqE ¡0பDக= இயDYX றன. எ;.
எ@. ேரHேயா மB?@ 3.5 h� ஆHேயா ஜா] 
தர;ப0F=ள8. இத ேப0டm 1,700 mAh
#ற ெகாdட8. 

கW;" மB?@ ெவ=ைள வdணDக.E 
வW@ இ7த மாடE ேபாைன அேமஸா  
டா0 இ வ�க5 தள5#  வqயாக 
வாDX] ெகா=ளலா@. Jேட0 ேபD] 
கா60க= வqயாக வாDXனாE 10% பண@
#W@ப] Xைட]Y@. ஏ6ெடE >?வன@ ஆ? 
மாதDகg]Y இலவசமாக ேட0டா ெபB?]
ெகா=g@ வச#ைய5 தWXற8. இ7த ேபா  
வாDY@, 1,610 அ#6}டசா�கg]Y, 
�.10,000 ம#;"=ள பm� அ0ைடக=
வழDக;பFX றன.

ைமGேராேமG; காVவா; ஏ1

ேசைவ Xைட]Y@ எ ற தகவE இ p@ 
தர;ப0ட உ?#ெமாqயாகேவ உ=ள8. இதB
கான காரண@, இ7#யாVE 15 ேகாHேய 30
ல0ச@ ேப6 வய6ெலJ இைண;" ெபB?
ேட0டா பmமாBற@ ேமBெகாdF வWX 
றன6. ஆனாE, இரdF ேகாHேய 53 ல0ச@ 
ேப6 ம0Fேம, வய6ெலJ <ரா0ேபd0 பய 
பF58X றன6. இ7த வைக; பயனாள6 எd
�]ைக அ#கமானாEதா , தகவE ெதாைல
ெதாட6" >?வனDக=, ந�ன ெதாைலெதா
ட6" சாதனDகைள அைம;ப#E uத§F ெச^
#ட 8�78 u  p]Y வWவா6க=. ஆனாE,
இ8 VைரVE நட]Y@. 1990 ஆ@ ஆdF
வா]XE, ெமாைபE ேபா பய பாF அZuக
மானேபா8, ெதWேவார கா^கZ VBபைன ெச^
#F@ ெபdம�O@, �Fக.E ேவைல உதV
ெச^ேவாW@, ெமாைபE ேபா  பய ப F58
வா6க= எ ? கனVE ~ட எd�; பா65#
W]க மா0ேடா@.

மாWவ\$ வா�Uைக wைற: ெமாைபE சாத
னDக= ந@ வா�]ைக uைறைய மாBZ அைம5-
8=ளன. பm�; ெபாW0க=, ெமாைபE ேபா 
|ல@ இைணயதளDக.E பா6]க;ப0F, நd
ப6கg]Y வழDக;ப FX றன. உணy; பd
டDக= தDகg]Y@, மBற வ6கg]Y@ ஆ6ட6
ெச^ய;ப0F வழDக;ப FX றன. வா0J
அ; |லேம, அைன58 உைரயாடEகg@,
ேபா0ேடா பX6தi@, ஏ , வ65த கu@ ேமB-
ெகா=ள;பFX றன. ஆனாE, இ8 ஒW YF@
ப5#E உ=ளவ6க.ைடேய, உறy; பால5ைத5
தக6;பதாக, ஒW YF@ப5 தைலV கW58 ெதm
V]Xறா6.

ஒேர ஹா�E அம678 இயDY@ YF@ப 

உ?;<ன6க=, தDக= ைகக.E ைவ58
இய]Y@ Jமா60 ேபா மB?@ ேட;ள0
<.I.]களாE, தv5 தv5 �y களாக இயDY
X றன6.

வயதான |தா0H, ெதாைல]கா0Iைய; 
பா658] ெகாdHW]ைக/E, அவWைடய
மக க.E இWவ6 ேட;ள0 <.I./E, ேக@J 
VைளயாH] ெகாd F=ளன6. ஒW மக= த 
ேதாqOட தா  எF5த ேசைல/  ேபா0-
ேடாVைன வா0J அ; |ல@ அp;<, கW58 
ேக0F ெதாட678 ெமேச� அp; "Xறா6.
மBற இWவ6, தDக=  ப=. நdப6கgட 
ெமாைபE ேபாvE, ெமேச� |ல@ ேபI] 
ெகாdHW]X றன6. ஆனாE, இவ6க= அைன
வW@, ஒW �0HE ஒேர ஹா�E தா  உ=-
ளன6. ஐ78 ஆd Fகg]Y u ன6, ெம0ேரா
நகரDக.E 19 சத�த ப=. மாணவ6க=, ஒW
நா.E | ? uதE ஆ? ம� ேநர@ ெமாைபE 
ேபா பய பF5# வ7தன6. இ;ேபா8 இ8 94
சத�தமாக உய678=ள8. இதனாE, ெமாைபE
ேபா பழ]க5#BY அHைமயாேவாm எd
�]ைக hக அ#கமாக உய678 வWXற8.

இ8 அவ6க. , வா�]ைக uைறையO@,
மBறவ6க gட பழY@ த ைம /ைனO@
ெவYவாக; பா#] Xற8. ெமாைபE ேபாvE
அ#க ேநர@ ெசலவq;ேபா6, மvத இன5
8ட ~Hய நEல உற Vைன VF5ேத இW]-
X றன6 எ ? உள Vயலாள6க= கW58 ெதm
V58=ளன6 எfசm58=ளன6. இ7த >ைல
ேமாசமான ஒW ¨� >ைல]Y ந@ைம5 த=ள]
~டா8 எனy@ இவ6க= ஆதDக;ப FX றன6.
ஆனாE, அதBY எ னதா வq? கால@ தா  
ப#E ெசாEல ேவdF@.
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ஐேபா)6: ஒ) +ைர./
30 1.4. இலவச9

ஐேபாU 6 அ/லX ஐ.ஓ.எA.8 @Aட)
பயUபT\Xேவா456, ஒU >ைரW/
30 ~.". இலவசமாக இட) தர!பT) 
என ஒU >ைர� வைலமைன! ப9W/ 
அVW5க!ப>T#ளX. ஏPகனேவ 15 ~.". 
Aேடாேர� இட) தர!ப>டX. அX 30 ~.". 
யாக உயi\த!ப>T#ளX. இதைன! ெபற
ெச!ட)பi இ&956# ஐேபாU6 வ�யாக!
ப9_ ெச`X ெகா#ள ேவ+T). ஐ.ஓ.எA.
@Aட\9Pகான ஒU >ைர� அ!Nேகஷைன
ட_+ேலா> ெச`X, அதU வ�யாக லா5 
இU ெச`X இ^த இட\ைத! ெபறலா). 
இ9/ தர!பT) camera roll backup வச9ைய
இதPெகன ெசய/பT\த ேவ+T). 
>ரா! பா5A (Dropbox) தPேபாX 2 ~.". வைர
இலவச Aேடாேர� இட) வழ162றX. Box 10
~.". த42றX. ஆ!"# iCloud Drive 5 ~.".
வழ162றX. Google Drive 15 ~.". இட)
ெகாT\X mத]/ ெதாட162றX.

அDYல அளVலான #ைரOட , த 
சா@சD ேநா04 ேப;ள0 சாதன5#ைன

வW@ அ]ேடாப6 17E அெமm]காVE, சா@சD 
கள@ இற]YXற8. இதBகான VBபைன u 
ப#Vைன ஆ;<= ஐேபா  6 ெவ.யான
அ ேற ெதாடDXV0ட8.

ெபmய #ைரகgட ~Hய ெமாைபE
ேபா மB?@ ேநா0 சாதனDகைள சா@சD 
தா uத�E வH வைம58 ெவ./0ட8
என இ7>?வன5# தைலைம அ#காm Xm
ேகாm § ெதmV58=ளா6. ெபmய #ைர சாத
னDகைள; ெபா?5த வைர, சா@சD, வள6fI
அைட7த நா காவ8 >ைல/E உ=ள8. இ7த
வைக/E மBற >? வனDக= இ;ேபா8 தா 
¡ைழய5 ெதாடDX உ=ளன எ ?@ YZ;<0
F=ளா6. ஐேபா 6 ;ளJ #ைர 5.5 அDYல@
ம0Fேம எ ப8 YZ;<ட5த]க8.

அ]ேடாப6 16E சா@சD ேநா0 4 வாD
Yேவா6 அைனவW]Y@, ந றாகf ெசயEபF@
எ7த Jமா60 ேபா  ெகாd Fவ7தாi@,
ேநா0 4 Vைல/E 500 டால6 த=gபH
/ைன; ெப?வா6க=.

சா$சR காலU� ேநா8 40 gற"4 அ$சRகI:

2.7 Xகா ெஹ60J ேவக5#E இயDY@
Yவா0 ேகா6 ;ராசச6.

16 ெமகா <]ெஸE #ற ெகாdட
ஆ0ேடா ேபாகJ ேகமரா மB?@ 3.7 எ@.<. 
#ற ெகாdட u "ற] ேகமரா.

32 �.<. Jேடாேர� ெமமm, 128 �.<.
வைர உய65த ைம]ேரா எJ.H. கா60 Jலா0, 

3 �.<. ரா@ >ைனவக@, 3,220 mAh #ற 
ெகாdட ேப0டm. கW;" மB?@ ெவ=ைள 
வdணDக.E இ8 Xைட]Y@. அெம m]
காVE ெவ./ட;பF@ இ7த கால]� ேநா0
4 VைரVE இ7#யாVi@ VBபைன]Y அZ
uகமாY@.

5.7
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`க hக] Yைற7த Vைல/E H�0டE
சாதனDகைள அZuக;பF58வ#E

ேட0டாVd0 uத�ட@ ெகாdF=ள8.
ஆகா} ேட;ள0 <.I./ைன அரI 
உதVேயாF, இ7#ய மாணவ6கg]Y
அZuக;பF5#ய8 ேட0டாVd0 >?வன@ 
தா எ பைத ம]க= மற7#W]க மா0டா6க=. 
இ7த #0ட@ ெதாட678 ெபmய ெவBZைய;
ெபறVEைல எ றாi@, ம]க= மன#E 
ேட0டாVd0 >?வன@ ப#78V0ட8.

ேட0டாVd0 தBேபா8 �.2,000 ]Y@ 
Yைறவான Vைல/E, ஆd0ரா^0 Jமா60
ேபா கைள5 தர #0டhFXற8. இ p@
ெபய6 ைவ]க;படாத இ7த Jமா60 ேபா 
வW@ �பாவ.]Y u ன6 ெவ.யாகலா@. 
இ#E 3.5 அDYல #ைர இW]Y@. மBற 
வச#க= YZ58 எ7த தகவi@ இ8வைர

ெவ.யாகVEைல.
ஆனாE, இ7த ேபா இயDY@ வைர 

இைணய இைண;" Xைட]Y@ என] 
~ற;பFXற8. இைணய இைண;" வச#Oட 
இைண7ேத இ8 VBபைன ெச^ய;பF@
எ ?@, அதைனO@ ேச65ேத Vைல �.2,000 
ஆக இW]Y@ எ ?@ எ#6பா6]க;பFXற8. 

இ7#ய ெமாைபE ேபா VBபைன
ச7ைத/E, ம�வான Vைல/E Jமா60 
ேபா கைள அZuக;பF5# ெவBZ ெபற 
பல >?வனDக= uயBI58 வWX றன. எ7த 
>?வனu@ ெபmய அளVE இ7த; <mVE
ெவBZ ெபற uHயVEைல. ேட0டாVd0 
தர இW]Y@ இ7த Jமா60 ேபா  
ம]க.ட@ அ#க அளVE ெச றைடOமா 
எ ப8 �பாவ.ைய ஒ0H, இ7த ேபா  
ெவ.யாY@ேபா8 ெதmய வரலா@.
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ேட*டா<=* தI' மa9 <ைல ேட*டா<=* தI' மa9 <ைல

ஆ=*ராZ* ;மா$* ேபாVஆ=*ராZ* ;மா$* ேபாV

சேலாரா இdட6ேநஷனE >?வன@, ெச ற
வார@, இ7#யாVE த pைடய ஆ6யா 

இஸ02 Jமா60 ேபாைன VBபைன]Y
அZuக@ ெச^த8. இத அ#க ப0ச Vைல 
�. 6,999. ~Fதலாக 8 �.<. ைம]ேரா எJ.H.
கா60 இலவசமாக வழDக;பFXற8. இ#E 5
அDYல HD IPS #ைர, 8 எ@.<. #ற ெகாdட
< "ற] ேகமரா, 2 எ@.<. #றpட ~Hய
u "ற] ேகமரா உ=ளன. இத  ஆ;பேர0HD 
IJட@ ஆd0ரா^0 X0ேக0.

இரdF I@கைள இய]Y@ இ7த Jமா60

ேபாvE 1.3 Xகா ெஹ60J ேவக5#E
இயDY@, �Hயா ெட] ;ராசச6 இயDYXற8. 
இத ரா@ >ைனவக@ 1 �.<., Jேடாேர�
ெமமm 4 �.<. இத ேப0டm 1,600 mAh
#ற ெகாdட �5#ய@ பா�ம6 ேப0டmயாக 
உ=ள8. ெதாட678 3� இய]க5#E 8
ம� ேநர@ இயDYவதBகான h  ச]# 
அ.]க;பFXற8.

சேலாரா >?வன5#BY இ7#யாVE 
189 நகரDக.E, 250 ச6�J ெச ட6க= 
இயDYX றன.

ஆ)யா இஸ12 ,மா)1 ேபா5
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ேல!டா! க)!�>ட{U டf ேப> 6V\த
6V!8க# ஒ4 @ல ேல!டா! க)!�>ட45ேக 
ெபா4^X). ஏெனUறா/, இ^த அளWP6! "ரf-
ைனக# ஏPப>ட9/ைல.

எ0. hஜயUQமா&, ேகாைவ.

ெதாடi^X ஆ+>ரா`> ேபாU பயUபாT
6V\த தகவ/கைள\ த^X வ� கா>T) த1க# 
ஆ@{யi 6�WP6 மன1கl^த நUV. அ!ேட>
6V\X ெதNவான க4\Xைர ேதைவ. ெபாXவாக
எ�Xவைத5 கா>?o), எ^த 8ேரா2ரா)கைள
அ!ேட> ெச`9ட ேவ+T) எU& 6V!">Tf
ெசா/ல_).

ஆ. ெசjவராஜ0, கனகெச8fQள$, 4v|ேச�.

LV!ேடாவா/ ைவரA க)!�>டiகைளேய
பணய) ெகா#வX W@\9ரமானதாக உ#ளX.
இ4!"b), பணய\ ெதாைகைய! ெப&) வ�க# 
அ�வள_ எNதானதாகவா இ452Uறன?
இைத5 ெகா+T பயனாளiகைள! "?\X\ த+
?5க m?யாதா?

எ0.கலாரா�, [T>Uகj.

இ^த வார) m�வX) ஆ!"# %&வன\9U
ஐேபாU ெவN�T சாi^த தகவ/கைள வா{
வழ12, ஆ!"# @ற!"தழாக அைம\XW>
�iக#. ெபாXவாக, ஆ!"# %&வன\9U சாத
ன1க# 6V\த தகவ/க# ெவNேய அ�வ ளவாக\
ெத{வ9/ைல. �1க# வழ12a#ள Wத), அைவ
பPV m�ைமயான %ைலைய5 கா>Tவதாக உ#
ளX. k5க நUV. பாரா>Tத/க#.

ேபரா. எ:. சகாய ேதவ0, மvைர.

ஆ+>ரா`> ேபாைனa) ஐேபாU6 ெமாைப/
ேபாைனa) ஒ!">T கா>?யX பல ேவ&பாT
கைள! 8{ய ைவ\தX. Wைல அ?!ப ைட./ 
த1க# சாதன1கைள\ ேதi_ ெச`9T) ந) ம5
கNட), ஆ!"# %&வன சாதன1க# எTபடாம/
ேபான9/ Wய!"/ைல. மPற தகவ/கt) kக!
பயb#ள வைக./ இ4^தன.

டாUட& எ0. ம\தநாயக$, ெச0ைன.

ைவபi ெதாடi^X பயUப T\9 வ4 2ேறU. 
இதU ெமாைப/ �?ேயா அைழ!8 6V\த தகவ/, 
க)!�>டi மல{/ பாi\X\ தாU ெத{^X 
ெகா+ேடU. நUV.

எ:. ல8}� "�யா, [\"�&.

ஆ!"# %&வன) வளi^த வர லா& 6V\த தக
வ/கtடU, இ^%&வன) எ^த தள1கN/ ேதா/
Wையf ச^ 9\தX எUற தகவ/ ெதா6! "ைனa)
த^94^தா/, இள) தைலmைற.ன456, 6V!
பாக ெதா�/ Xைற./ இற1க எ+ �பவiக
t56 ந/லெதா4 பாடமாக அைமa). இ!ே பாX
wட வ4) வார1கN/, ஆ!"# ேதா/W அைட^த
"{_க#, ஏU ேதா/W அைட^தX ேபாUற தக வ/-
கைள\ தரலாேம!

கா. ��வா:, ெபாIளா|g.

ஆ!"# வா>f %fசய) அ9சயமானXதாU.
ஐேபாbடU இைண^த இய5க\ 9ைனேய இX
த4) எUற தக வைல ஆழமாக �1க# தரW/ைல.
ஐேபாb), ஆ!"# வா>f ஆ2ய இர+T), 
நம565 க>T!ப?யா6) Wைல565 2ைட\தா/,
ைக க?கார) தயா{56) %&வன1க#, த1க#
தயா{!"ைன %&\95 ெகா#ள ேவ+ ?யXதாU.
ஆ!"# வா>f த4) வச9க# ஆfச{ய\ைத வரவ
ைழ52Uறன.

ேக. ராப&8 ேந\, gத$பர$.

;மாi> ேபாU அV mகமா2 20 ஆ+Tக#
ெசU&W>டனவா? ஏேதா, கட^த எ>T ஆ+T
களாக\தாU இX பயUபா>?/ உ#ளX எU&
எ+z5 ெகா+?4^ேதா). பழ1கால\ தகவ/
எUறாo), ெத{^X ெகா#ள ேவ+?ய ஒU&.

பா. வ]தனா ெசjh, ெச0ைன.

எUனதாU �1க# வ�க# ெசாUனாo), ஐேப>
H ேபாi?/ உ#ள "ைழ, ஒ4 �{யஸான "ைழ
தாU. ஆ!"# %& வன) இதைன5 கவ l5கேவ
ம&52றேத. தாU எ!ப?5 ெகாT\தாo), இ^த
ம5க# வா125 ெகா#வாiக# எUற மமைதேயா!

-எ0. பா&Y[ப0, ஆTfப8f.
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ேக#W: நாU W+ேடாA 7 மP&) ேவi> 2007
பயUபT\9 வ42ேறU. இ9/ �lேகா> தk�/,
எU.எf.எ). ைர>டi பயUபT\9 டா6ெம+>
கைள\ தயா{52ேறU. இ9/ தk�/ ைட! ெச`
ைக./, இர+T ெம`ெய�\X ெதாடi^X ைட!
ெச`தா/, mத/ ெம`ெய�\X, உ.i �12 ெம`
ெய�\தாக அைம2றX. அதாவX, ”%&வன1க#”
எU& ைட! ெச`தா/, %&வU1க# எU& ஆ2
றX. இX எதனா/? ஆனா/, எU ந+பi ேல!டா!
க)!�>ட{/ ச{யாக வ42றX. ெச>?1A பல
mைற 89யதாக அைம\X) பாi\ேதU. ச{யாக
W/ைல. இதPகான ச{யான வ� கா>ட_).

-எ0. ச$ப]த0, ெச0ைன.

ப#E: இ7த <ரfைன தh� kvேகா0
பய பF58@ பல6 எ vட@ ெதmV58,
�6VைனO@ ெபB?f ெச ?=ளன6. உDக=
ேவ60 "ேராXராhE தா இதைன5 �6;ப

தBகான ெச0HDJ வq உ=ள8. ேவ60 m;-
பvE, X.] ெச^8 Word Options ேத67ெத
F]கy@. < ன6, இ7த VdேடாV  இட8 
"ற@ Language Settings எ ப#E X.] ெச^#
டy@. இ;ேபா8 Xைட]Y@ Vdே டாVE
Enabled Editing Languages எ ப#E, English
மB?@ அதBY] sழாக, Tamil எ ? இW]Y@.
Tamil எ பதைன5 ேத67ெதF58, Remove எ 
ப#E X.] ெச^8, அத <  ஓேக X.] 
ெச^8 ெவ.ேயறy@. இv, rDக= ~?@
ெம^ எw58 <ரfைன வரா8.

ேக#W: நாU 89ய ெம./ அ5க_+> ஒUைற 
உ4வா52! பயUப T\9 வ4 2ேறU. எUb
ைடய பைழய ஹா>ெம./ அ5க _+> ?ைன �5க 
W4)82ேறU. இதைன எ!ப? ெசய/பT\XவX
என\ ெத{யW/ைல. வ� கா>ட_).

எ0. க\ைண| ெசjவ0, கா8பாf.

ப#E: இ8 hகy@ எ.8 கWைணf 
ெசEவ . உDகgைடய ைம]ேராசா;0 அ]
கyd0 ஓவ6 Vk ப]க5#E (Microsoft Account
Overview page) ¡ைழயy@. இதBY rDக= 
ெசEல ேவdHய இைணய தள uகவm https://
account.live.com/summarypage.aspx. இ7த;
ப]க5#E sழாகf ெச ? Close my account எ ?
உ=ள#E X.] ெச^#டy@. இத < ன6
Iல ெசயEபா Fகைள ேமBெகா=ளf ெசாE�
உDகைள அ7த தள@ ேக0F] ெகா=g@.

ேக5< – ப 4
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அைன5ைதO@ ேமBெகாdடாE, உDக= அ]-
கyd0 r]க;பF@. ஆனாE, ஒ ைற rDக= 
மன#E ெகா=ள ேவdF@. இ7த அ]கyd0
தா உDக= Microsoft ID. எனேவ, இதைன
அq5தாE, உDகgைடய ஆ¯J 365 கண]Y,
எ]J பா]J அ]கyd0 ேபா றைவO@ r]
க;பF@. இைவ எEலா@ இEைல எ றாE,
தாராளமாக rDக= ைம]ேராசா;0 அ]கyd0
Hைன r]X] ெகா=ளலா@.

ேக#W: எU க)!�>ட{/ W+ேடாA 8, அதU
"Uனi W+ேடாA 8.1 @Aட) பயUபT\X
2ேறU. W+ேடாA 8 ெசய/பTைக./, ேபா>ேடா
அ/லX பட) ஒUVU �X ைர> 2N5 ெச`X,
அதைன ெடA5டா! "Uன zயாக அைம56)
வச9 இ4^தX. W+ேடாA 8.1/ இX இ/ைல. 
அ/லX ேவ& எ1ேகா உ#ளX. இதைன! ெபற
வ� கா>ட_).

எ0. :வ&ணமாலா, [\ெநjேவ�.

ப#E: இ7த ெசயEபா0HBகான வq
VdேடாJ 8.1i@ உ=ள8. ெடJ]டா; 
>ைல]Y (desktop mode) ெசEலy@. < ன6,
YZ;<0ட ேபா0ேடா அEல8 பட@ �8 ைர0 
X.] ெச^#டy@. Xைட]Y@ ெமpVE
set-as-desktop ஆ;ஷ Xைட]Y@. இ#E
rDக= ெம0ேரா மாட6 JைடE ேபா0ேடா
அ;.ேகஷp]Yf ெச ? ேதH இW]கலா@.
ேபா0ேடா ெடJ]டா; ேமலாக
இW7தாE, கவைல இE
லாமE, அத �8 ைர0
X.] ெச^#FDக=.

இ7த ேபா0ேடா
அEல8 பட5#ைன,
உDக= லா] JXx
pைடய படமாக
அைம]க VW@
<னாE, அF58=ள
YZ;< பH ெசயE
படy@. ெம0ேரா
JXx ெச ?, அ7த
ேபா0ேடா அ;.ேக
ஷp]Yf ெசEலy@.
YZ;<0ட பட5#Bகான Set
as ஆ;ஷைன; ெபறy@. இத 
|ல@ உDக= லா] JXx பட
மாகேவா அEல8 ைடE ேபா0ேடா
ஆகேவா மாBZ அைம]கலா@.

ேக#W: W+ேடாA
எ5A" @Aட\9P6
ச!ேபாi> %&\த!ப>

டதா/, க)!�>டi பய னாளiக# அைனவ4) அ/
லX ெப4)பாலானவiக#, ]ன5A அ/லX ேம5
@Aட\9P6 மாV5 ெகா#t) வா`!8 உ+டா? 
அ/லX இ^த மாPற) நைட ெபP&5 ெகா+T#
ளதா? தகவலாக_) எfச{5ைகயாக_) அVய
ஆவ/.

எ0. }ேர][ர0, மvைர.

ப#E: உDக= ேக=V]Y அEல8 ச7ேத க5
#BY, >fசயமாக ”இEைல” எ ற ப#ைலேய
தWேவ . ெச ற மாத@, ெந0 அ;.ேகஷ 
(Net Applications) எ p@ அைம;" ெவ./0ட
தகவEக. பH, ப னா0டளVE பய பF5
த;பF@ க@;k0ட6க.E 50% க@; k0ட6க= 
VdேடாJ 7 இய]க uைறைமையேய பய 
பF5# வWX றன. 24% க@;k0ட6க.E,
இ p@ VdேடாJ எ]J< இயDX வW X
ற8. VdேடாJ 8 மB?@ VdேடாJ 8.1
ஆXயைவO@ YZ;<0ட அளVE பய பF5
த;ப0F வWX றன. 

இதBY மாறாக, ஆ;<= >? வன5# ேம]
ஓ.எJ. எ]J இய]க uைறைம, 4% க@;k0
ட6க.E உ=ள8. மBற ேம] IJட@ ேச658 
ெமா5த@ 7% க@;k0ட6கேள, இதைன; 
பய பF58X றன.

இலவசமாக] Xைட]Y@ �ன]J IJட@
YZ58 பல6 ஆவiட கW58 ெதm V5
தாi@, பாரா0Hனாi@, ெமா5த@ 2% க@;
k0ட6கேள இதைன; பய பF58X றன.

இ ெனாW தகவைலO@ தWXேற . ெப6
சனE க@;k0ட6 ச7ைத �WDX] ெகாd

HW]Xற8. ம]க= இதBY; ப#லாக,
ேட;ள0 <.I. மB?@ Jமா60 ேபா 

எனf ெச ? ெகாdHW]X றன6.
Jமா60 ேபா ச7ைத/i@, 44%

ேபா க= ஐேபா க ளாகy@,
45% ேபா க= ஆd0ரா^0
IJட@ ேபா களாகy@ உ=
ளன.
VdேடாJ �8 எ ன YBறf

சா0Fக= உலெகDY@ வ7தாi@, 
உலக அளVE க@;k0ட6க.E

90% VdேடாJ பய ப F58@
க@;k0ட6களாகேவ உ=

ளன.

ேக#W: 8t �\ A�5கi
எUபைவ எUன
வைகையf ேசi^தைவ?
ைவ " A�5கiக#
உ#ளனவா? 8t �\
A�5கiக# வழ5கேக5<–ப 4
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மான இlைமயான இைசைய5 ெகாT5 6மா?

எ0. க]தேவj, [\"�&.

ப#E: ெபா8வான ¨�>ைல/E, J¯]
க6க=, ஏேதp@ ஒW சாதன58ட வயராE
இைண]க;ப0F, ஒ�ைய நம]Y5 தW@.
"g�5 J¯]க6க= இ7த வய6 ேதைவைய 
>ராகm58, ஒ� தW@ சாதன58ட இைண78
இvைமயான இைசைய5 தWX றன.
ெமாைபE ேபா , ேல;டா; க@;k0ட6க=,
கா6க.E இயDY@ ஆHேயா சாத னDக gட 
"g �5 J¯]க6க= இைண78 ெசயEப0F
இைசைய வழDYX றன. IZய, ெபmய
அளyக.E "g �5 J¯]க6க= ச7ைத/E
Xைட]X றன. ஒ� தW@ சாதன5#E "g�5
வச# இW]க ேவdF@. அதைனO@ "g�5 
J¯]கைரO@ இைண58 (paired and connected)  
இய]க ேவdF@. IZய "g�5 J¯]க6கைள 
ேகா0 பா]ெக0HE ைவ58 எF58f ெச ?
பய பF5தலா@. ெமாைபE ேபா க.E 
ேபால, இவBZE சா6� ெச^ய] ~Hய ேப0
டmக= இW]Y@. சா6� ெச^8 பய பF5
தலா@. ெமாைபE ேபா கgட  இைண58 
ெசயEபF58ைக/E, ேபாp]Y அைழ;"
வ7தாE, பாடE இயDYவ8 தBகா�கமாக
>?5த;ப0F, ேபா அைழ;" ெசயEப F5
த;பF@. நா@ ேபா அWேக ெசEலாமE,
J¯]க6க= வqயாகேவ ேபசலா@. அதBகான 
ைம] இW]Y@.

சB?; ெபmய J¯]க6க.E, சா6�
ெச^ய] ~Hய ேப0டm இW;ப#Eைல. (Iல 
மாடEக= இவBைற5 தWX றன) h ச]# 
வழDY@ சா]ெக0க.E ெபாW5 #யவா?
இய]கலா@. ேப0டmகைள; ெபாW5#O@
இய]கலா@. ஒ�/ அளy I ன "g�5
J¯]க6க.E Yைறவாகy@, ெபmய J¯]க6-
க.E அ#கமாகy@ இW]Y@. இைண;< 
°ர@ 30 அH]Y= இW]Y@.

ைவ < இைண;<E ெசயEபF@ J¯]க6
கg@ உ=ளன. ஆனாE, இவBைற; பய 
பF5த �F uwவ8@ ைவ < இய]க@
ெசயEபா0HE இW]க ேவdF@. இைவ
ேநரHயாக, ஒ� தW@ சாதன58ட இைணயா
ததாE, ஒ�/ Iற;" த ைம, "g�5 J¯]-
க6கைள] கா0 Hi@ சB?] Yைறவாகேவ 
இW]Y@.

நா@ >ைன5த இட5#E அம678 ெகாdF 
இைசைய ரI]க "g�5 J¯]க6க= நம]Y 
உதyX றன.

ேக#W: ைடஸU @Aட) எUபX ெமாைப/
ேபாb5கா? க)!�>ட45கா? அ/லX W+ேடாA
ேபாU @Aட) ேபால ஒUறா?

எ:. �Yதாராம0, த�சா�&.

ப#E: உDக. ேக=V, அ#E உ=ள ச7
ேதகDக= >யாயமானைவேய. ைடஸ (Tizen
OS) ஆ;பேர0HD IJட@, சா@சD >?வன@
உWவா]Xய, ெமாைபE ேபா ஆ;பேர0HD 
IJட@. தன]Yf ெசா7த மான இ7த ஆ;ப-
ேர0HD IJட@ இைண7த  Jமா60ேபா 
கைள வW@ நவ@பmE, இ7#யாVE அZ
uக;பF5த சா@சD #0டh0F=ள8. த 
Jமா60 ேபா கg]கான ஆ;பேர0HD IJ-
ட5#BY, ~Y= ஆd0ரா^0 �8 ஏ  சா67 #
W]க ேவdF@ எ Xற எdண5#E, சா@சD 
தன]ெகன ஓ6 ஆ;ப ேர0HD IJட5#ைன
உWவா]XO=ள8. இத |ல@ ெமாைபE
ேபா ஆ;பேர0HD IJட5#E தன]ெகன
ஓ6 இட5ைத உWவா]க சா@சD VW@"Xற8.
”நாDக= சB?5 தாமதமாக5தா ெசா7த ஆ;
பேர0HD IJட@ YZ58 ெசயEபாFகைள
ேமBெகாdF=ேளா@. இW;<p@, hகf 
Iற;பாக இதைன] ெகாdF ெசEல VW@ "
Xேறா@ என சா@சD இய]Yந6 தWd மா�]
~ZO=ள8 இDY >ைனy ~ர5த]க8.

ேக#W: என56 73 வயதா2றX. ேல!டா! க)!
�>ட{/ W+ேடாA 7 பயUபT\X2ேறU.
இ9/ எ^த அ! NேகஷU 8ேரா2ரா) ெசUறாo),
அ9/ உ#ள ெமb மP&) "ற இட1கN/ உ#ள 
ெசாPக#, kக_) @Vய அளW/ ெத{2Uறன.
இதைன %ர^தரமாக ெப{ய எ�\9/ எ!ப?
அைம!பX?

கா. பரமgவ0, அ�ய$பாைளய$, [T>Uகj.

ப#E: உDகgைடய uயBIகg]Y வா�5
8க=. இேதா உDகg]கான ெசயEuைற]
YZ;"க=. (இவBைற வய#E Yைற7த வ6
கg@ பய பF5தலா@.)

Jடா60 ெமp ெசEலy@. இ#E
கd0ேராE ேபனE ேத67ெதF]கy@.
கd0ேராE ேபனE Vdே டாV , ேமE 
வல8 |ைல/E உ=ள ேதடE க0ட5#E
Change window colors and metrics என ைட;
ெச^#டy@. இ8 Personalization எ ற ஆ;
ஷைன] கா0F@. இDY காண;பF@ Change
window colors and metrics எ ப#E X.] ெச^
#டy@. rDக= Windows Color and Appearance
எ ற VdேடாVE அF58 இW; ̄ 6க=. 
rDக= Vdே டாV எ7த பY#/ைன மாBற
VW@"Xn6கேளா, அதைன அDY Xைட]Y@
s�Vm ெமpVE ேத67ெதF]கy@. இ#E
கா0ட;பF@ ஒ�ெவாW வைக]Y@ எw58 
வைக அளy மB?@ வdண5 #ைன மாBற
ஆ;ஷ Xைட]கா8. எF58] கா0டாக, 
Menu VdேடாVE மாBற ேவdF@ எvE,
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rDக= எw58 வைக, மாBற VW@"@ அளy,
வdண@, அw5தமாகவா எ ற VW;ப@ ஆX
யவBைற5 ேத67ெதF]க ேவdF@. rDக=
மாBற VW@"@ அைன5 #BY@ u ேதாBற]
கா0I VdேடாV ேமலாக] கா0ட;பF@.
ஒ ைற >ைனVE ெகா=ள ேவdF@. நா@
வழ]கமாக; பா6]Y@ அளVE வdணDக=,
IJட@ VdேடாVE ேதா றா8. எF58]
கா0டாக, ஒW வா�58 அ0ைட/E, ஒW
வdண@ hக அழகாக இW]கலா@. ஆனாE,
அேத அளVE Iற;பான ேதாBற@ IJட@
VdேடாVE Xைட]கா8. u ேதாBற]
கா0Iைய; பா65த < ன6, அ8 உDகg]Y;
<H5தமாக இW7தாE, OK X.] ெச^8 ெவ.-
ேயறy@. ம?பHO@ <H]கVEைல எ றாE,
ம?பHO@ இேத ேபால ெச ? மாBZ] ெகா=
ளலா@.

ேக#W: பலmைற “ஆ5?� எ5A க+>ேரா/” 
எU& க)!�>டi பாட1கN/ ப?\ 9452ேறU.
இX எதைன5 6V52றX. க)!�>டi ெசய/
பா>?/ இதU ெபா&!8க# எUன எU& Wள5
க_).

ஞான ேசகர0, �hj�4Y�&.

ப#E: rDக= மாணவராக இW;பதனாE,
அைன5ைதO@ ெத.வாக அZய5 8H] X
n6க= எ ப8 ெதmXற8. பாரா0Fக=.
இேதா Vள]கu@ ப#i@.

ஆ]H� எ]J கd0ேராE எ பைவ 
அH;பைட/E, VdேடாJ ஆ;ப
ேர0HD IJட5#E இயDY@ IZய
"ேராXரா@க=. இைவ VdேடாJ,
VdேடாJ �Hயா <ேளய6
மB?@ இ ட6ெந0 எ]J "ேளார6
ஆXயைவ, அ;.ேகஷ கைள
அவ6க. எEைல] Y=ேளேய
இய]க இ7த ஆ]H� எ]J 
கd0ேராE "ேராXரா@க=
உதyX றன. ஏற5தாழ ஜாவா
ஆ;ெல0 என;பF@ "ேராX
ரா@க. ெசயEபா0Hைன
ஒ5தேத இைவ.

இ7த ஆ]H� எ]J
கd0ேராE "ேராXரா@க=
இயDYவத |ல@, அH;பைட/E
ெபmய மாBறDகைள ஏBபF5தாமE,
IZய அளVE, இய]க5#E மாB
றDகைள ேமBெ கா=ள இயi@. 
ெமா�Eலா பய6பா]J <ரyச6,
த வாH]ைகயா
ள6க=, ஆ]H� எ]J
" ே ர ா X ர ா @ க ை ள
அ�க ஓ6 ஆ0 ஆ 

ெதாY;<ைன] ெகாdF=ள8.
ஆனாE, இைவ இயDYவ#E I]கE உ=

ள8. இ7த "ேராXரா@க=, மாEேவ6 "ேராX
ரா@க= தா]Y@ அள VBY இட@ அ.]Y@
வைக/E இயDYX றன. இவBைற; பய 
பF5# க@;k0டW]Y= ¡ைழO@ மாEேவ6
"ேராXரா@க. வqைய “drive-bys” என
அைழ]X றன6. ேமi@ °ர5#E இW7ேத 
ந@ க@;k0ட6கைள] க0 F;ப F5த5 #0ட h
Fபவ6கg]Y@ இைவ வாகாக அைமX றன.

அ;பHயானாE, இவBைற; பய பF5
தாமE இW]கலாேம எ ? rDக= எdணலா@.
அதைனO@ நா@ ேமBெகா=ள வq உ=ள8.
கd0ேராE ேபனE ெச ?, அDY Internet
Properties எ பதைன5 ேத67ெதF]கy@.
இைடேய Network and Internet எ ற Vdேடா
Vைன; ெபறy@. இDY Internet Options எ ற
<mVE, Manage Browser Add-ons” எ ற ஆ;
ஷைன; பா6]கலா@. இ7த VdேடாVBYf
ெச றyட , “Security” எ ற ேட;<E X.]
ெச^#டy@. இDY ந@ பா8கா;" எ7த அளVE
இW]க ேவdF@ எ பதைன ெச0 ெச^#ட,
ஒW Jைலட6 பா6 ஒ ? தர;ப0HW]Y@.
இ#E High எ ப#E ெச0 ெச^தாE, ஆ]H�
எ]J கd0ேராE "ேராXரா@க= அைன58@
தF]க;பF@. இ#E எ ன <ரfைன ஏB

பF@ எ றாE, Iல இைணய தளDக=,
இவBைற5 தைட ெச^8V0டாE, சm

யாக இயDகா8.
இதBY; ப#லாக, ந@ <ரyச6க=,

இ7த தள@ ேவdடா@ என எfச
m]ைக ெகாF]Y@ தளDகg]Yf
ெசEலாமE இW;பேத நEல8.

ேக#W: தPேபாX வ^ 9456) ஐேபாU
6 மP&) !ளA மாட/ ேபாUக#, 2015
ஆ) ஆ+?/ ேகா?5கண52/ WPப
ைனயா6) எU& எ9iபாi!8 உ#ள-
தாக5 w&2Uறனi. இX நட56மா?

எ:.�ேலகா �த&, ெச0ைன.

ப#E: >fசய@ நட]Y@. 
இ7த ப#ைல எw8@ேபாேத,
ஒW ேகாH ேபாp]Y ப#y
ஏBப0F=ளதாகf ெச^# வ7-
8=ள8. இைவ அZuகமாY@

u னேர, 2015 ஆ@ ஆdHE,
23 ேகாHேய 50 ல0ச@ ஐேபா க= VB-

பைனயாY@ என ஒW க�;" ~Zய8.
அ]ேடாப6 ெதாடDX, ஐேபா க= 64 நாF-

க.E VBபைனயாக உ=ளன. 
எனேவ, >fசய@ பல ேகாH
ஐேபா க= VBபைனயாY@
என எ#6பா6]கலா@.

இW த
Zய5 8H]X
ாரா0Fக=.

எ பைவ
J ஆ;ப

IZய
டாJ,
ளய6

ளார6
ைள
ய

ன

ைட/E
தாமE,
மாB

யi@.
ரyச6,

த
பF@ எ 

இவB
யாக

இ
இ7
m]
ெசE

ேக#W
6 மP
ஆ)
ைன
தா

8
u

23 ேகாH
பைனயாY
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ேக5<–ப 4


