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~ டாKட& ெப.சLMர ேபா; ~
ெச ற ெச%ட'ப) 9 அ +, சா .ரா 
12ேகா நக67, 7,000 ேப) அமர< =>ய Bill
Graham Civic Auditorium அர@கAB7, தா 
நடABய DழாD7, ஆ%.G H+வன' பல
LBய சாதன@கைளO', அPQகமாக இS<T'
அத LBய ெதாU7 VWப@கைளO' ம<-
கX<T அPQக%பYABயZ. Q%ப6மாண
ெதாYத7 ெகா]ட LBய ஐேபா Qத7, ெசP-
வான Bற ெகா]ட LBய ஐ ேபW சாதன',
ஆ%.G ெப 17 2ைடல2, ஆ%.G வாW_

என இ a' பல LBய அB சய@கG அ@T
காWட%பWடன. அைவ TPAZ இ@T தக-
வ7கG தர%பYb றன.

ஐேபா0 6 எ; மQR$ ஐேபா0 6எ; "ள;

‘‘நம<T% பழbய ேதாcறAைத இdத 
ேபா கG ெகா] >Sdதாe', நா@கG,
இவcP அைனAZ அ'ச@கைளO'
மாcP DWேடா'” என ஆ%.G H+ வனA
தைலைம அBகா6, >' T< =Pனா). ஆ%.G 
H+வனAB ஐ ேபாைன இZவைர நா'

உWக2 ேக2X, ச_ேதக!, கR56கைள
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பய பYAB வdத Qைறf7, தcேபாZ LBய
மாcற' ஒ + அPQக%பYAத%பWY உG
ளZ. அZ, Q%ப6மாண ெதாYத7 ெகா]ட
ஐேபா 6எ2 மc+' ஐேபா  6 எ2 %ள2.
இZ, இdத இர]Y ேபா கje', தகவ7
கைளA தSவB7 ஒS LBய ப6மாணAைதA
தர இS<bறZ. ேபாk Bைர, ெவlேவ+
வைகயான ெதாYத7 உண)mகைள% L6dZ
ெகா]Y ெசய7பYbறZ.

எYAZ< காWடாக, ேபா  Bைரf7 சc+ 
=Yதலாக அnAதABைனA தdதா7, ஓ) அ%
jேகஷk7 ேபாWேடா ஒ + காWட%பY'.
இ ெனா P7 ைப7 ஒ + இ ெ னாS அ%
jேகஷ வUேய Bற<க%பY'. டாTெம]W
ஐகாk7 சc+ அBகமாக அnABனா7, அத 
Q காW1 காWட%பY'. q அrசs7
உGள Qகவ6f7 அnABனா7, ேம% ஒ +
Bற<க%பY'.

ஆனா7, அதcகாக, இdத ேபா கj  
Bைர அளm ெப6தா<க%ப டD7ைல. ெச ற
ஆ]Y, எdத அளD7, இவcP Bைர இSd-
தனேவா, அேத அளD7 தா இ%ேபாZ'
இைவ உGளன.

இdத இர]Y ேபா கje' இ ெனாS
Q<bய அ'ச', இB7 தர%பWYGள ேகம
ரா<களாT'. ஐேபா 4 எ2 ேபாk7, 8 எ'.
.. ேகமரா ெச சா) ெகாYAZ, அத ைனேய
ெதாட)dZ தdதZ ஆ%.G. தcேபாZ இத 
ெமகா .<ெஸ7 Bற  உய)Aத%ப YGளZ.
இdத இர]Y ேபா கje' 12 எ'...
. Lற< ேகமராm', 5 எ'... Q Lற<

ேகமராm' தர%பWYGளன. இத  ேபாக2 
.<ெஸ7கj எ]z<ைக 50% அBகமாக
உய)Aத%பWYGளZ. இதனா7, ஆWேடா 
ேபாக2 qக ேவகமாக இய@T'. இdத
=Yத7 அ'ச@க jனா7, இZவைர இ7லாத 
வைகf7, ஆ%.G ேபா கG qகA Z7 sய
மாக ேபாWேடா<கைள எYAZ< ெகாY<T'. 
ஆ%.G ேபா கX<ேக உ6ய பனாரq< ஷாW
என அைழ<க%பY' “அக ற காW1” Lைக%
பட@கG, 63 ெமகா .<ெஸ7 ெரச7}சk7
bைட<T'. ~>ேயா2 4ேக த ைமf7 
bைட<T'.

ெச7. ேகமராm', இ'Qைற அ%bேரW
ெச�ய%பWYGளZ. ஐேபா 6 மc+'
ஐேபா 6 %ள2 ேபா கj7, இZ 1.2 எ'.
.. Bறaட இSdதZ. இ'Qைற, இZ 5
எ'... ஆக உய)Aத%பWYGளZ. Q Lற<
ேகமராD7 எ7.இ.>. %ளா� இ7ைல. இS%-
.a', Retina Flash எ a' ெதாU7 VWபA
Bைன, ஆ%.G இdத ேபா கj7 தd ZGளZ. 
இdத ெதாU7 VWப', Bைரf ஒj% ெபாs
Dைன � + மட@T அBக6<bறZ. இZ
. Lற' உGள ேகமராD �ய7 எ7.இ.>.
%ளா� Bறa<T இைணயானZ எ + ஆ%.G
அPDAZGளZ.

இdத ேகமரா<கj7, Live Photos எ a'
LBய ெதாU7 VWபABைனO', ஆ%.G இdத
ேகமரா<கj7 தd ZGளZ. ேபாWேடா ஒ ைற< 
bj< ெச�வதcT Q a', . a' 1.5
Dநா> D>ேயா காW1fைனO' பBm ெச�b
றZ. எYAத ேபாWே டாDைன, �]Y' பா)<-
ைகf7, ேபாWேடா DcT Q a' . a', 
இdத ெநா>%ெபாnZ D>ேயா காWட%ப Yb
றZ.

அ%jேகஷ கைள இய<T' %ராசச)
ச<B, இ%ேபாZ 70% அBக6<க%பWYGளZ.
Dர7 ேரைக உண)dZ ெசய7பY' ெசயs,
இர]Y மட@T =Yதலான ேவகAB7 இய@
TbறZ. ேபா கj7, LBயதாக இளr1க%L
கலdத த@க வ]ண ேபா ஒ +' அPQ
கமாbOGளZ. இZ ஐேபா 6 எ2 %ள2
ேபாk7 மWY' வழ@க%பYbறZ. வழ<க'
ேபால, இைவ இர]Y' 2டா]ட)W 17வ), 
ேகா7W மc+' 2ேப2 bேர வ]ண@கj7 
bைட<b றன.

வ>வAB7, Q L வdத ேபா கG ேபால 
இSdதாe', இவcP7 சc+ பல மான ெகW>%
ெபாSளா7, (aircraft-grade 7000 aluminium alloy) 
ேமேல உGள ெஷ7கG அைம<க%பW YGளன.
இZ அட)ABf7 Tைறவாகm', எைடf7
1Pதளவாகm' இSdதாe', க>னமான
ெபாSளாக இSdZ ேபாைன< காAZ HcT'. 
அேத ேபால, Bைர ேம7 உGள க]ணா>O' 
க>னமான ஒ றாக அைம<க%பWYGளZ.
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%ராசச), Dர7 ேரைக உண) ெசய லா<க',

4� ெநWெவா)< ெசய7பாY, ைவ . ெசய7
பாY என அைனAZ ெசய sகX' இS மட@T
=YதலாகA Bற ெகா]Y ெசய7பYb றன.

அெம6<காD7, வழ<கமாக, ஏேதa'
ெமாைப7 ேசைவ H+வனAB ேசைவOட 
தா ெமாைப7 ேபா கைள வா@க ேவ]Y'.
அlவா+ கWY%பாY இ7லாத ெமாைப7
ேபா கG ஒS 1ல மாட7கj7 மWYேம
தர%பY'. இ'Qைற இdத இர]Y ேபா 
கX', கWY%பாY இ7லாத Hைல fe'
Dcபைன<T வSb றன. ஐேபா 6 எ2 16
�... 32 �... மc+' 64 �... Qைறேய
டால) 649, 749 ம+' 849 எ ற Dைலf7
bைட<b றன. இேத ேபால ஐேபா  6 எ2
%ள2, இேத 2ேடாேர� அளDcT Qைறேய,
749, 849 மc+' 949 டால) எ ற Dைலf7 
bைட<T'. இdBயாD7 இdத ேபா கj 
Dைலfைன_ 1ல வ)Aதக H+ வன@கG அP
DAZGளன. ஆ%.G ஐேபா 6 %ள2 17வ)
64 �... Dைல �. 63,988. ஐேபா  6 %ள2
16 �... �. 50,746. ஐேபா  6 %ள2 17வ)
16 �... �. 71,500.

அெம6<கா, .6Wட , ஆ2Bேரsயா,
கனடா, �னா, .ரா 2, ெஜ)மk, ஹா@கா@
மc+' ஜ%பா நாYகj7, இdத ேபா கX<
கான Q பBm ெச%ட'ப) 127 ெதாட@b
யZ. இைவ கைடகj7 ெச%ட'ப) 25 Qத7
bைட<கA ெதாட@T'. இdத LBய மாட7கG,
இdBயாDcT எ%ேபாZ Dcபைன<T வS'
எ பZ TPAZ எdதA தகவe' bைட<க
D7ைல.

ஐேப: "ேரா

த ஐ ேபW சாதனAB Bைரைய 12.9 அ@
Tலமாக அBக6AZ, ஆ%.G LBய ஐேபைடA
தdZGளZ. இdத Bைர 56 லWச' .<ெஸ7
Bற உைடயதாக உGளZ. இத ெரச7}ச 
2732 x 2048 .<ெஸ7கைள< ெகா]YGளZ.
இத LAZண)m ெசய7பாY, ெர%ெர� ேரW,
LBயதாக< =Yதலாக அைம<க%பWYGளZ.

இைச%பாட7கG மc+' D>ேயா பட@
கைள இய<Tைகf7, அதc

கான ஒs, LBய ஐேபW 
%ேராD7, நா T 2�<

க)கG வUேய bைட<
bறZ. அAZட ,

ஐேபW %ேரா,
எdத வைகf7,

ேபா)Wெர�W

அ7லZ ேல]W2ேக% உGளZ என அPdZ,
எdத வைகf7 ஒs ெகாYAதா7 1ற%பாக 
இS<T' எ பைத< கzAZ, அதைன% . -
பc+bறZ.

இதaட , நா' DS'.னா7 வா@b< 
ெகாGள, ஒS � ேபா)W (Dைல 169 டால))
மc+' ஆ%.G ெப 17 (2ைடல2) (Dைல 
99 டால)) தdZGளZ. ஐேபW %ேரா சாதனAைத,
“எB)காலAB7, ெப)சன7 க'%}W>@ எ%
ப> இS<க ேவ]Y' எ ற எB)கால இலW
1யAB Q ேனா>யாக இZ இS<T'” என
ஆ%.G H+வன அeவல) அPDAZGளா). 
ஐேபW %ேராD7, ஒேர ேநரAB7 பல ெசயs
கைள இய<க Q>O'.

ஐேப: ST 4

ஐேபW qk சாதன' �]Y' ஒS ேம'ப
YAத%பWட Hைலைய% ெபc+GளZ. அேத 
%ராசச), >2.ேள த ைம என பைழய ஐேபW 
qk ேபாலேவ இSdதாe', இத  இய<க' 
30% ேவகமாக இS%ப தாக ஆ%.G அP
DAZGளZ. bேர, ேகா7W மc+' 2ேப2
bேர ஆbய � +
வ ] ண @ க j 7
இZ bைட<T'.  
ைவ . மWY'
அைமdத 16, 64
மc+' 128 �...
மாட7 ஐேபW
qk 4, Qைறேய
399, 499 மc+'
599 டால) என 
D ை ல f ட % ப W
YGளன. ைவ . +
4� மாட7 ஐேபW 
qk ேதைவ எk7,
=Yதலாக 130 டால) Dைல
ெசeAத ேவ]Y'.

ஆ"VI ெப0WX என"ப?$ ;ைடல;

ஆ%.GH+வன), 2�l ஜா%2, 2ைடல2 
இய<கABைன இ+B வைர ஒAZ< ெகாG
ளேவ இ7ைல. ஆனா7 அYAத தைலQைற,
ேதைவ எ றா7 ஏc+< ெகாGளWY' என<
=P வdதா). இ%ேபாZ ஆ%.G H+ வனAB 
2ைடலஸாக, ஆ%.G ெப 17 ெவjயாb
OGளZ. இத வ>வைம%.7 அைமdZGள
ெதாU7 VWப' qக_ 1ற%பானZ, QcPe'
LBயZ' ஆT' எ + ஆ%.G அP DAZG
ளZ. இB7 இர]Y ெச சா)கG ெபாSAத%-
பWYGளன. எdத Bைசf7, இdத ெப 17 
சா�<க%பYbறZ எ பைத உண)dZ அதc
ேகcப, ெசய7பாW>ைன ேமcெகாGbறZ.

> த ழ ஐ
ாலேவ இSdதாe', இத இய<க'

வகமாக இS%பதாக ஆ%.G அP
Z. bேர, ேகா7W மc+' 2ேப2
bய � +
@ க j 7

ைட<T'.
மWY'
16, 64

28 �...
ஐேபW

Qைறேய
மc+'

ல) என
f ட % ப W

ைவ . +
ட7 ஐேபW
தைவ எk7,
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ஐேபW %ேராD Bைரf7, ஒS .<ெஸ7-
sைன மWY' =ட இdத ெப 17 ைக%பcP,
ெசய7பYAத Q>O'. இdத ெப 17 ஒS
Qைற சா)� ெச�தா7, பல மzேநரA BcT
இய<கABைன ேமcெகாGX'. இதைன,
ஐேபW %ேராD7 ெசSb சா)� ெச�Z ெகாG-
ளலா'. ஐேபW %ேராD7 பவ) பா�]W
ெசயsைய இய<b, அB7 உS வ@கைள இdத
ெப 17 ெகா]Y உSவா<க Q>O'. அைவ,
ஆ%ெஜ<Wகளாக பவ) பா�]W ைபs7
இைணdZ ெகாGX'.

இdதQைற கSAதர@b7, ைம<ே ராசா%W
H+வனABcT ஒS வா�%L தர%பWடZ.
ஐேபW %ேராD7, எ'.எ2. ஆ�2 எ%ப>
ெசய7பYAதலா' எ பதைன ைம<ேராசா%W
H+வன வ7eந) �W>< காW>னா). இZ
ஆ%.G H+வன< கSAதர@b7 Qத7 Qைற
யாக நடdேத POGளZ. ஐ.ஓ.எ2. 9 12ட'
தS', இர]Y Bைர< காW1ைய, ஆ�2 ெசய-
sf பய பாW>7 காW>யZ அcLதமா�
இSdதZ.

ஆ"VI Z.[.

இAZட ஆ%.G H+வனAB ஆ%.G
>.D. ேம'பYAத%பWட வ>D7 bைட<க 
இS<bறZ. 6ேமாW க]Wேரா7 bைட<bறZ.
இத �ல', Tர7 வU கWடைள ெகாYAZ,
>.D. பா)%பவ)கG த@கX<T% .>Aத Lேரா
bராQ<T மாP< ெகாGளலா'. இதcT 16
>�Wட7 அ12ட]W (Siri digital- assistant)
சா%ேவ) ைக ெகாY<bறZ. ஆ%.G >.D.
fைன, “qக எjய, ஆனா7, Qc Pe' LரW
1கரமான ெசய7பாW>ைன< ெகா]டZ” என
ஆ%.G H)வாக அB கா6 TP%.WYGளா). 

இZ ம<கG ெதாைல< காW1 ெபW >ைய
இய<b ர1<T' வUகj7, QcPe' LBய
சகா%தABைன ஏcபYAZ' என அPDA
ZGளா). ஏcகனேவ, மcற H+வன@கG இZ
ேபா ற வசBகG ெகா]ட >.D. ெபW >கைள
Dcபைன ெச�Z வSb றன). Roku, Fire TV,
LG, Android TV ஆbய ெதாைல<காW1 ெபW
>கj7, Tர7 வU ெசeAத7 தர%பWY வS
bறZ. எனேவ, இdத LBய ஆ%.G >.D.,
ஆ%.G H+வன' ஏcகனேவ வழ@b வS'
>.D.f ப6ணாம வள)_1 எ + நா' ெகாG-
ளலா'.

ஐ.ஓ.எ;. 9 மQR$ வா:^ ஓ.எ;.2

அைனவS' எB)
பா)Aதப>, ஆ%.G த 
LBய ஆ%பேரW>@
12ட' ம<கX<T
எ%ேபாZ ெவjfட%
பY' எ பதைன அP
DAZGளZ. ெச%ட'ப)
16sSdZ, இவcைறA
தரDற<க' ெச�Z ெகாG
ளலா'. இdத ஆ]Y
ெதாட<கAB7 நைட
ெபcற, ஆ%.G ெடவ
ல%ப) கSAதர@b7
ஐ.ஓ.எ2. 9 அPD<க%பWடZ. LBய பல
வசBகG இB7 அPQகமாbOGளன. ஐேபW
சாதனABcT, Bைரைய% .6AZ இய<T' வச
Bfைன இdத 12ட' தSbறZ. 16 ெசயs
ேம'பYAத%பWY, ந' ேதைவகைள அPdZ
Q =W>ேய ெட<2W அைம<T' ெசய7பாY
இைண<க%பWYGளZ.

வாW_ ஓ.எ2.2, இேத ேபால பல LBய 
வசBகைள< ெகா]YGளZ. அkேமஷk7
இய@T' வா7 ேப%ப)கG, த)W பா)W>
ெசயsகG, மc+' ஆ%.G H+வனAB 
ேம'பYAத%பWட ெசயsகG என அைனA-
Be' வாW_ ஓ.எ2.2 ேம'ப YAத%பWYG
ளZ. LBய ெசய sகளாக, ேப2L< ெமசrச),
ஐ Wரா 2ேலW அ%jேகஷ , �ழ + வdZ
பட' எY<T' GoPro cameras என% பல வசB
கX<TA ேதைவயான மாcற@கG இB7 தர%
பWYGளன.

ெதாU7 VWபAB7 மc+' அத  சாத-
ன@கj7, யாS' எB)பாராத மாcற@கைளA
தSவZ ஆ%.G H+வனAB வழ<கமான
ெசய7பாடாT'. இdத ஆ]Y அP Qகமான
அைனAZ', எB)பா ராத வசBகைளA தdதன
எ + QcPeமாக< =ற இயலாZ. இdத சாத
ன@கG அைனAZ' ெபாZம<கG பய பாW
>cT வdத . னேர, இவcP LBய த ைம 
ெத6ய வS'.
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ந'q7 பலS' 2மா)W ேபா கைள% பய -
பYAB வSbேறா'. இB7 ெபS'பாலான

வ)கG பய பYAZவZ ஆ]Wரா�W ஆ%ப
ேரW>@ 12டேம. ஏென றா7, ஆ]Wரா�W 
12ட' நம<T% பல வசBகைளA தSb
றZ. ந'Qைடய இதயA Z>%.ைன ஓ)
ஆ]Wரா�W ேபா �ல' அள<கலா'. ந' 
பY<ைக அைறf7 உGள Dள<bைன, ெமA
ைதf7 பYAத . ன), ேபாைன 6ேமாW 
க]Wேரால) ேபால% பய பYAB Dள<ைக 
அைண<கலா'. ேகமரா ஒ ைற ேபாக2
ெச�Z ைவAZDWY, �@கX' அத Q 
H +, ேகம ராDைன ேபா வUயாக ஷூW
ெச�Bடலா'. ஏ , ேகமராD7 எYAத பட@
கைள, உ@கG ேபாk வU யாக< காணலா'.
இெத7லா' சc+ உய)Hைல வசBகG. சc+ 
ெதாU7 VWபA Bற ேதைவ%பYபைவ.

ஆ]Wரா�W 12ட' 1ல எjய ெசய s
கje' பல வசBகைளA தSbறZ. இ@T எjய
வசBகG எ + TP%.ட%பYவZ அைனAZ
தர%.னS<T' 1ற%பான பயைனA தS' வச
BகளாT'. அவcைற இ@T காணலா'.

வ)Aதக' மc+' அe வலகAB7 பzயாc
+பவ)கX<T, � + Dஷய@கG qக Q<bய
மானைவ. அைவ: ேபாbற ேபா<b7 நம<T வd
BS<T' q அrச7 க>த@கைள% பா)AZ,
அrச7 அa%.யவ)கX<T% பB7 அj%
பZ. அYAததாக, கால]ட). இதைன% பய 
பYAB, Q<bய Hக�mகைள நம<T ேபா 
Hைனm பYAZ' வைகf7 அைம%பZ.
இ+Bயாக, ந' ெதாட)LகG. நா' ெதாட)L
ெகாGள DS'L' நப)கைளA ெதாட)L ெகாG-
வZ.

மcற வசBகைள நா' ேபாைன% பய ப

YAB% ெப+bேறாேமா இ7ைலேயா, ேமேல
ெசா7ல%பWட � + .6mகj7 நா' ெப+'
வசBகேள, அைனவS<T' அ>%பைடA
ேதைவகளா� உGளைவ. எனேவ, இdத � +
.6mகj7 நா' எ%ப> ெசய7பWY அவcைற_
1ற%பானதாக, Qnைமயாக% ெபறலா' எ ப
தைன இ@T காணலா'.

_`"5 1: S0 அgசX: ஆ]Wரா�W தS'
�ெமf7 அ%jேகஷ (https://play.google.
com/store/apps/details?id=com.
google.android.gm) இ%ேபாZ
POP மc+' IMAP அ<கm]W
கைள ச%ேபா)W ெச�bறZ.
வழ<கமான �ெமf7 அ<-
கm]W இய<கA Bைன நா' 
ெதாட<க' ெதாWY ஏcக-
னேவ ெபc+ வS bேறா'. 
இdத அ%jேகஷk7, =Yத
லாக ஒS அ<கm]W>ைன
இைண<க, Bைரf இடZ 
ேமலாக உGள ஐகாைனA 
ெதாடm'. . ன) bைட<T' ெமaD7,
Settings ெச + அதைனA ேத)dெதY<கm'.
இ@T Add Account எ பதைன அYAZ ேத)d
ெதY<கm'. அYAZ, உ@க jட' பல தக-
வ7கG ேகWக%பY'. இ@T �@கG உ@க X
ைடய =Yத7 POP அ7லZ IMAP அ<கm]W
TPAத தகவ7கைளA தரm'. 

_`"5 2: ஒ +<T ேமcபWட அ<கm]W
>ைன உ@கXைடய �ெமf7 அ%jேக
ஷk7 இைணAதmட , அைவ அைவ அைனA-
ைதO' Qத7 ப<கAB7 காணலா'. அேத 
ெமa ஐகாk7 தW>, உ@கG அ<கm]WY
கX<T இைடேய �@கG ெச7லலா'. உ@கG

6

ஆ!"ரா%" ேபா)* வச-கைள
12ைமயாக5 பய*ப67த
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அைனAZ q அrச7 அ<கm]WகjsSdZ
அைனAZ அrச7கைளO' �@கG பா)<க
DS'.னா7, ஒேர இ பா<�7 பா)AZA
ேத)dெதYAZ ப><க DS'.னா7, All Inboxes
எ பைதA ேத)dெதY<கm'.

_`"5 3: அmWe< ேபால_ ெசய7பY'
ெமாைப7 இ]ட)ேப2 ஒ + இSdதா7 ந7-
லZ எ + Hைன<b�)களா! ைம<ேராசா%W
அ]ைமf7 https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.microsoft.office.outlook எ ற Qக
வ6 உGள தளAB7, ஆ]Wரா�W இய<கAB7
இய<Tவதcெகன ஒS ேசாதைன_ ெசயsையA
தSbறZ. இZ Qn<க Qn<க ப7ேவ+
ெசயsகj ெசய7பாW>ைனA தSவதாக
அைமdZGளZ. இB7 
எ<ேசr_ ச%ேபா)W
(Exchange support) 
மc+' அmWe<
கால]ட) (Outlook
Calendar) ஆbய
வcைற இய<கலா'.

_`"5 5: �ெம
fs7 "conversation
view" எ ற ஒS D}
Dைன< காணலா'.
ஓ) அrச7 TPAZ 
அ a % ப % ப W ட
மc+' ெபற%பWட
அைனAZ', ஓ) உைர
யாடைல% ேபால
வழ@க%பY'. இேத
வசB, �ெமfs7,
ேவ+ அ<கm]W
கX<T' தர%பYb
றZ. இதைன_ ெசய7
பYAத, அ%jேகஷ 
ெசW>@2 ெச7ல
ேவ]Y'. இதcT
General Settings ேத)dெதY<கm'. அYAZ
Conversation View எ ற பா<ைஸA ேத)d
ெதY<கm'.

_`"5 6: ெமேச� ஒ ைற Q>AZDW
�)களா? இதைன உ@கG இ பா<�sSdZ
2ைவ% ெச�Z எYAZ, ஆ)<bl .6D7
ேச)AZDடலா'. இதனா7, TP%.Wட Q><
க%பWட ெமேச� மc+' ெதாட) அrச7கG, 
ேதைவf7லாம7 இ பா<2 ெபW>f7
இS<க ேவ]டாேம.

ஒ +<T ேமcபWட ெமேச�கைள< ைகயாள
HைனAதா7, ேத)dெதY<க Hைன<T' ஒl
ெவாSெமேச��ைலf7bைட<T'1PயவW
டAB7 தWடm'. அத . ன) �@கG எ ன
ெச�Bட DS'Lb�)கேளா, அதcகான ஆ<ஷ 
பWடைனA ேத)dெதYAZ இய<கm'.

_`"5 7: ஆ)<bl .6D7 TP%.Wட ஒS
ெமேசைஜ பABர%பYAதாம7, அதைன ெமாA
தமாக அU<க எ]zனா7, �ெமfs 
2ைவ% பய பYAZ' DதABைன அதc
ேகcற வைகf7 சc+ மாcP  அைமABடலா'.
இதcT �@கG ெச�ய ேவ]>யZ, Gmail
Default Action �7ைட Archive எ பBsSdZ
Delete எ பதcT மாcPDட ேவ]>யZதா .

_`"5 8: உ@கG ெமாைப7 சாதனABs
SdZ ஒ ைற Hரdதரமாக அU<க DS'L
b�)களா? �ெமf7 ெஜனர7 ெசW>@2
.6D7,�ழாக% பா)<கm'. அB7, இெமf7 
ஒ ைற அa%L' Q , அதைன உ+B ெச�
Bட ஆ%ஷ  ஒ + தர%பW >S<T'.

இதைன இய<b ைவ<
கm'. இெமfe<T
மWYq P, இdத
ஆ%ஷைன ெமேசைஜ
ஆ)<bl .6m<T
அ a % L ை க f e ' ,
அU<T' ேபாZ'
ேகWT' வைகf7
ெசW ெச�Bடலா'.

_`"5 9:
ஆ ] W ர ா � W
�ெமf7 அ%j
ேகஷ , உ@கG
ெமேச�கXட உ@
கXைடய வ>வைம<
க%பWட ைகெயnA
Bைன இைண<க வU
இ7ைல. இZ உ@க
X<T ஏமாcறAைதA 
தரலா'. இதcT% பB-
லாக, ெட<2W ப<-
கABைன ெசW அ% 
ெச�Z, ஓ) அ%jேகஷ
a<கானZ என தkAத-

kேய ைகெயnABைன உSவா<கலா'.
_`"5 10: இைணய தள% பய பாW>7

இSdZ, ெமாைப7 அ%jேகஷ வUயாக,
அத �ெமf7 அ%jேகஷa<T வdZGள
ஒS வசB, �ெம fe<கான தானாக இய@T'
DYQைற ெச�B அa%L' வசB ஆT'. 
இதைன இய<b ைவ<க, எdத ஒS அ<கm]W 
ெபய6e' ேட% ெச�Bடm'. அத . ன),
Vacation Responder எ பதைன இய<க, அ7லZ
இய<கAைத H+Aத அ7லZ உ@கG DS%
ப@கைள எ>W ெச� Bட ஆ%ஷ கG தர%-
பW>S<T'. ேதைவயானைதA ேத)dெதYAZ
ெசW>@2 அைம<கm'.

_`"5 11: �ெமf7 ஆ]Wரா�W ெசய
sf7, அBக' பய ப YAத%ப டாத ஒS வசB 
ேல.GகX<கான வழ<கமான ேநாW>.ேக
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ஷ கைள_ ேசாதைன ெச�BY' அத Bற 
தா . Q<bயமான q அrச7 ஒ + உ@கG
ெமf7 ெபW>ைய அைடO'ேபாZ, உ@கG
ேபா , உ@கைள உஷா) பYAத ேவ]Y' என
எ%ேபாதாவZ எ]zயZ]டா? அZm',
ெவlேவ+ த ைம ெகா]ட அrச7 ெச�B
கX<T, ெவlேவ+ ஒsகj7. ேல.GகX<
கான ேநாW>.ேகஷ 2கj7 தா இdத
அSைமயான வச Bைய ெசW ெச�Z பய ப-
YAதலா'.

இdத அSைமயான வசBைய% பய பYAத,
Qதs7 ேல.GகG மc+' .7ட)கைள உS
வா<T' ெசய7பாY TPAZ �@கG ெத6dZ
ெகா]>S<க ேவ]Y'. அ7லZ, அதcT%
பBலாக, �ெமf7 தS' Priority Inbox அ7
லZ categorized inbox பய ப
YABனா7, மாறா Hைலf7 
உGள ேல.G மc+' .ற
ெசW>@2 ெகா]Y இதைன
அைம<கலா'. இதைன% . 
பcP, ேல.G மc+' .7ட)
 கைள அைமAத . ன),
�ெமf7 ஆ]Wரா� ெசயs
f ெசW>@2 .6DcT_
ெச7லm'.

ெதாட)dZ உ@கG அ<
கm]W ெபய67 ேட%
ெச�Bடm'. bைட<T'
ெமaD7 Manage Labels
எ ற .6Dைன< காணm'.
இB7, எdத ேல.G .6
Dைன உ@கG வசB%ப> 
அைம<க DS'Lb�)கேளா,
அைத< க]டPdZ அB7
ேட% ெச�Bடm'. Tைறd
தZ 30 நாWகX<காவZ அZ,
வSb ற ெமேச�கைள
ஒS@bைண<க ெசW ெச�
ய%பW>S<க ேவ]Y'.
ெதாட)dZ Label Notifications
பா<2 ெச< ெச�Bடm'.
இ@T எdத மாB6 ஒs
மc+' ைவ%ேரஷ அB)m
உ@கX<T< bைட<க ேவ]Y' எ பதைன
ெசW ெச�Bடm'. அlவளmதா . உ@கG
ஆ]Wரா�W ேபா இk உ@க Xைடய
ெப)சன7 அ12ட]W ேபால ெசய7பY'.
T%ைபயா� வS' அrச7கைள% .6AZ%
பா)AZ (�@கG அைமAத ெசW>@2 அைம%-
LகX<ேகcப) TP%.Wட வைக அrச7
வS'ேபாZ, �@கG அைமAத ஒsைய அ7
லZ அB)ைவ< ெகாY<T'.

_`"5 12: உ@கjட' உGள ஆ]Wரா�W
ேபா அ7லZ ேட%ளW ..1., அதைனA தயா-

6Aதவரா7, அத சா%Wேவ) சc+ மாcற%பW-
>Sdதா7, ஆ]Wரா�W 12டAB7 இய@க<
=>ய =TG கால]ட) ெசய sைய இ 2டா7 
ெச�Z பா)<கm'. இZ https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.google.android.calendar
எ ற தளAB7 bைட<bறZ. இdத கால]ட)
ெசய7பாY மcறவcைற< காW >e', 1ற%
பான ேதாcற@கைள< ெகா]ட தாகm', பய 
பYAZபவS<T மb�_1யான அaபவA
BைனA தSவதாகm' அைமdZGளZ. நா'
TP%.Wட Hக� Dைன, கால]ட67 TPAZ 
ைவAதா7, அதcேகcற 1Pய பட@கைள அA
Zட தானாக இdத ெசயs இைணAZ< 
ெகாGbறZ. Hக�mகX<கான இட@கைள_
�W>< காWY' வைரபட@கைளA தSbறZ.

நா' ஏேதa' Hக�
mகைள உ+B
ெச�தா7, Hக�
mகைள Hைனm
பYAZ' வைகf7
அ ை ம < b ற Z .
பயண' எ றா7,
அதcகான கால
அWடவைணையA
ெதாTAZA தSb
றZ.

_`"5 13:
க ா ல ] ட 6 7
அைம<T' Hக�
m க X < ே க c ப ,
ந'ைம எ_ச6<T',
ஆ]Wரா�W 12
டAB7 இைணdZ
தர%பY' “=TG
நl” ெசயs,
ே ந ர A B c ே க c ற
ப>O', �@கG
வ1<T' இடA
Bcேகcற வைக
fe', உ@கX<T

Hக�mகைள Hைன
�WY'. இதcT, 
ஆ ] W ர ா � W

ேபாk7 உGள ஒs வா@bைய (microphone)
ெசய7பYAB, எ%ே பாZ உ@கX<T Hைன-
�Wட ேவ]Y' எ ப தைன அPD<க
ேவ]Y'. எYAZ< காWடாக, "Remind me
to take out the trash when I get home" அ7லZ
"Remind me to call the doctor's office tomorrow 
morning என< =றல'. இேத கWடைளf7,
எ@ேகa' ச6யான இடAB7 “every” எ ற
ெசா7ைல_ ேச)Aதா7, TP% .Wட Hைன-
�Wட7, ெதாட)dZ ேமcெகாGள%பY'. 
எYAZ< காWடாக, “Remind me to take my umbrella



21-9-20159

every Friday at noon” என< கW
டைள ெகாY<கலா'.

_`"5 14: =TG நl
H ை ன � W ட 7 க ை ள _
ெசய7பYAத, Google Now
ெசயs ேத)dெதYAZ,
அB7, Bைரf ேமலாக
இடZ ப<க' உGள ெமa
ஐகாைனA தWடm'. . ன) 
Reminders எ பதைனA ேத)d
ெதY<கm'. உடேன, உ@க
Xைடய இ ைறய, Qdைதய
Hைன�Wட7கG அ@T காW
ட%பY'. அBேலேய, �@-
களாகேவ, ஒS LBய Hைன
�WடைலO' அைம<கலா'.

_`"5 15: �@கG ேமc
ெகாGள ேவ]>ய ெசய7-
கைள, எjB7 பா)AZA
ெத6dZ ெகாGX' வைகf7
அைம<க ேவ]Y'மா? இல
வசமாக< bைட<T' ‘=TG
�% ஆ%’ (Google Keep app)
எ ற ெசயsைய% ெபc+ 
இ 2டா7 ெச�Bடm'. இB7
�@கG ெச�Bட ேவ]>ய ெசய7கைள, �ள
மான வ6கj7, ெதjவாக அைமABடலா'.
அவcPcகான TP%LகைளO' இைண<கலா'.
இdத அ%jேகஷ =TG நl 12டAZட 
இைணdZ ெசய7பY'. எனேவ, இdத பW
>யs7 உGள ெசய7பாYகX<T', �@கG
Hைன�Wட7கைள ெசW ெச�Bடலா'.

_`"5 16: எdத ஓ) ஆ]Wரா�W சாதனA
Be' �@கG அைமABY' அைழ%.cகான
ெதாட)LகG, தானாகேவ, =Tj Okவ)ச7
கா]டா<W 12டAZட ஒS@bைண<க%
பY'. இத �ல', அ]ைமf7 BSAB வ>-
வைம<க%பWட Google Contacts Web app �ல'
அைழ%L ெதாட)Lகைள% பா)<கலா' மc+'
BSAB அைம<கலா'. �@கG ேமcெ காGX'
BSAத@கX', உ@கXைடய அைனAZ
ஆ]Wரா�W சாதன@கje' ேம'பYAத%
பWY bைட<T'.

_`"5 17: �@கG அ><க> ெதாட)L
ெகாGX' ஒS ெதாட).ைன qக எjதாக<
க]டPய, அdத ெதாட) L<T6ய நப6 ெபய)
அSேக உGள 2டா) ஐகாைன தWடm'.
உ@கG ஆ]Wரா�W சாதனAB கா]டா<W
.6D7 இதைன ேமcெ காGளலா'. அ7லZ
Google Contacts Web அ%jேகஷke' ேமc
ெகாGளலா'. இத �ல', அdத TP%.Wட
நப6 ெபய) மc+' சா)dத தகவ7கG, பW>
யs ேமலாக% பா)<க< bைட<T'.

_`"5 18: எ%ேபாதாவZ,
ஒேர நப6 அேத தகவ7கG,
ஒ +<T ேமcபWட பBmக
ளாக கா]டா<W பW>யs7
இS%பைத% பா)ABS<b�)
களா? அவ6 பz TPAத q 
அrசe<காக ஒ +', தk நப
S<கான q அrசe<கான ஒ 
+மாக, அைவ இட' ெபcPS<
கலா'. இதைன_ ச6 ெச�வதcT
=TG எjைமயான வUையA
தSbறZ. Contacts Web அ%j
ேகஷk7, Bைரf இடZ
LறAB7 Find Duplicates எ + ஒS
.6m bைட<T'. இதைனA தW
>னா7, ஆ]Wரா�W 12ட',
ஒ +<T ேமcபWட பBm
கைள< ெகா]டவcைற, இன'
க]டPdZ காWY'. இவcP7
ஒS Qைற bj< ெச�Z, அைனA
ைதO' இைணAZ ைவAZ<
ெகாGளலா'.

இZ ேபால, இ a' பல 
ேம'பYAத7கைள ேமcெ காG

ளலா'. ெசய7பாW>7 இS<T'
ெசயsகைள, =Yத7 வசBகG bைட<T'
வைகf7 பய பYAதலா'.

இ!"ய %&'
(ேள +ேடா./
த'1ப3 4ைல

q !#ேள&ேடா)இ+,யா,/த1/ைறயாக,
தா5 வழ8 9 அ;<ேகஷ5க<5 >ைலைய
@கA  ைறBC!ளC. அ;<ேகஷ5க<5
ெதாடAக >ைல F.10 மJKேம. இ+த ெசM,
ந9ப /Pயாததாக இQ+தாR9, அCதா5
உTைம. Facetune, Age of Zombies ேபா5ற
அ;<ேகஷ5 UேராWரா9க!, Fruit Ninja
ேபா5ற ேக9& ஆWயைவ F.10A A
WைடAW5றன. Talking Tom சா)+த ெபாQJக!
F.20A A WைடAW5றன.

இCவைர [Kதலான >ைல\1
தர;பJK!ள பல அ;<ேகஷ5க]9,
ேக9&க]9 @கA  ைற+த >ைல\1 
தர;பKவதா1, மAக! அ,கமான
எT_Aைக\1 இவ`ைற டaTேலாJ 
ெசMC, பய5பKBCவா)க! என [ ! #ேள
&ேடா) b)வாக9 அc>BC!ளC.
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ேட(' ஒ8ைற வைரயலா<
வழ<கமாக ேவ)W Lேராbராq7, 6%பk7

bைட<T' insert �ைல% பய பYAB,
நா' ேட.G ஒ ைற 
ட ா T ெ ம ] W > 7
இ ை ண % ே ப ா ' .
இதcT% பBலாக,
ேட.G ஒ ைற நா'
வைரO' வைகf7,
ேவ)W draw~-a~-table
எ ற �ைலA தdZG
ளZ. இதைன% பய ப
YABO' நா' ேட.G
ஒ ைற உSவா<
கலா'; அதாவZ வைர-
யலா'. அதcகான வU
கைள% பா)%ேபா'.
1. 6 % ப k 7

Insert ேட%.ைன இய<கm'.
2. இ@T Table எ ற ஆ%ஷk7 bj< ெச� B

டm'. ேவ)W இ@T ��D6 ெமa ஒ ைற< 
காWYbறZ.

3. இdத ெமaD7 Draw Table எ ற ஆ%
ஷைனA ேத)dெதY<கm'. ேவ)W உடேன
Print Layout D}DcT மாP< ெகாGX'.
உ@கG மm2 பா�]WடS' ஒS ெப 17 
வ>வAB7 மாcற' ெபc+ இS<T'.

4. இdத மm2 பா�]Wடைர% பய ப YAB,
ேட.j ெவj< ேகாYகைள வைர யm'. 
அ%ப>ேய ெநWYவ6ைச மc+' பY<ைக
வ6ைசகைளO' வைரயm'.

5. Q>dதmட எ2ேக% �ைய அnABனா7, 
உட ெப 17 மைறdZ வழ<கமான க)ச)
bைட<T'.

பாரா48 அைன?@
ேடAகைளC< DEக

டாTெம]W ஒ ைற அைமAZ Q>Aத
. ன), TP%.Wட ஒS பாராD7, �@கG

உ@கG வசB<காக Q L அைமAத அைனAZ
ேட%கைளO' ெமாAதமாக �<க Hைன<கலா'.
அ7லZ, LBயதாக 1ல ேட%கைள மாcP
அைம<க எ]ணலா'. அ%ேபாZ' ஏcகனேவ
உGள ேட%கள அைனAைதO' �< bனா7 மW-
Yேம அZ எjதாக Q>O'.

1. எdத பாராD7 ேட%கைள �<க ேவ]Y'
எ + DS'Lb�)கேளா, அdத பABf7
க)ச) பா�]Wடைர அைம<கm'. 

2. 6%பk7 ேஹா' ேட%.ைனA ேத)dெத Y<
கm'.

3. Paragraph group7, வலZ �ழாக உGள 1Pய 
ஐகாk7 bj< ெச� Bடm'. ேவ)W உடேன,
Paragraph டயலா< பா<ைஸ< காWY'.

4. இdத டயலா< பா<�7 �� இடZ �ைலf7 
உGள Tabs பWடk7 bj< ெச� Bடm'.

5. ேவ)W இ%ேபாZ, Tabs டயலா< பா<ைஸ<
காWY'.

6. ெதாட)dZ Clear All எ பB7 bj< ெச�B
டm'.

7. அYAZ ஓேக bj< ெச�Z ெவj ேயறm'.

ேவFG அGடவைண
ெநGK வ.ைச அகல<

ேவ)W டாTெம]W>7, ேட.G ஒ + தயா-
6<T' ேபாZ, அத  ெநWY வ6 ைசf  

அகலABைன qகA Z7sயமாக அைம<க
Q>O'. அதcT< ��<கா' வU கைள%
. பcறm'.
1. எdத ெநWY வ6ைசf அகலAைத மாcP 

அைம<க DS'Lb�)கேளா, அதைனA
ேத)dெதY<கm'.

2. 6%பk7 Layout எ a' ேட%.ைனA
ேத)dெதY<கm'.

3. ேட.G T�%.7, Properties எ a' ஆ%
ஷைன bj< ெச�Bடm'. ேவ)W ேட.G
%ரா%ப)W�2 (Table Properties) எ a'
டயலா< பா<ைஸ< காWY'. 

4. இ@T Column எ a' ேட% காWட%பட
ேவ]Y'.

5. அYAZ Preferred Width எ பைத% பய 
பYAB, ெநWY வ6ைசf அகலAைத,
�@கG எ]bறப> அைம<கm'.

6. அYAத ெநWY வ6ைசfைனA ேத)dெதY<க,
Previous Column அ7லZ Next Column பWட 
கj7 bj< ெச�Z ேத)dெதY<கm'.

7. மாcற ேவ]>ய அைனAZ ெநWY வ6 ைச
கje' ேமcப> ெசய7பாW>ைன ேமc
ெகாGள ேமேல 5 மc+' 6 Hைலகj7 =ற%
பWYGளவcைற ேமcெகாGளm'.

8. Q>Aத . ன), ஓேக bj< ெச�Z %ரா%
ப)W�2 டயலா< பா<ைஸ �டm'.
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4?"யாசமான ஷாFG கG Oக'
ெச7கj7 எ]கG, கர 1, ேநர' ஆbயவcைற

அைம<ைகf7 ெமa ேத> அவcைற
அைம<காம7, ஷா)W கW �கG �ல' அைம%
பZ எjைமயான ஒ றாT'. இdத ேதைவ எ7
லாS<T' ஏcபY'. இதcெகன, எ<ெஸ7 1ல
ஷா)WகW � வசBகைளA தSbறZ. அவcP7
1லவcைற இ@T தSbேற .

Ctrl+Shift+~ : ெபாZவான பா)மW
Ctrl+Shift+!: எ]கX<கான பா)மW: இர]Y

ெட1ம7 இட@கX', ஆfர' ெதாைக<கான
கமாm' bைட<T'.

Ctrl+Shift+$ : கர 1<கான பா)மW bைட<T'.
இர]Y ெட1ம7 இட@கX', ெநக>l ெதாைக
எk7, அைட%L< TPகX' bைட<T'.

Ctrl+Shift+#: ேதB அைம%ப தcகான பா)மW
Ctrl+Shift+@ : ேநரABcகான பா)மW. Hq

ட@கG காWட%பYவZட Qcபக7 மc+'
.cபகe' (am/pm)அைம<கலா'.

Ctrl+Shift+% : சத~தABcகான பா)மW.
ெட1ம7 இட' bைட<காZ.

ெநGKவ.ைசகைளA (.?த/
எ<ெஸ7 ஒ)< ®W>7, ெநWY வ6ைச ஒ P7

பலSைடய ெபய)கைள அைமABS<b�)கG.
அைனவS<T' ெபய) இர]Y ெசாcகளாக
அைமdZGளன. எனேவ இdத ெநWY வ6
ைசைய மWY' இர]டாக% .6AZ, ெபய67
உGள Qத7 ெசா7ைல ஒS வ6ைசfe',
இர]டாவZ ெபயைர இர]டாவZ வ6ைச
fe' அைம<க DS'Lb�)கG. எ ன ெச�
யலா'? இதcT ஓ) எjதான வU உGளZ.
இdத வUையA ெத6O' Q ன), நா பா)Q
லாD7 2W6@ ப@ச பய பYAB, நானாக%
.6AZ அைமAேத . இZ ேதைவேய இ7ைல.
எ<ெஸ7 அSைமயான வU ஒ ைறA தSbறZ.

ெநWY வ6ைச A D7, இdத இரWைட_ ெசா7
ெபய)கG இS%பதாக ைவAZ< ெகாGேவா'.
இதைனQதs7ைஹைலWெச�Bடேவ]Y'.
அYAZ Data எ a' ேட%.cT மாறm'.
அ@T Text to Columns எ a' பWடk7 bj<
ெச�Bடm'. இ%ேபாZ Convert Text to Columns
எ a' Dஸா)W ேமலாக< bைட<T'.

இB7 Delimited எ பதைனA ேத)dெதY<
கm'. இZ மாறா Hைலf7 bைட<T'.

இதைன< bj< ெச�Bடm'. அYAZ இdத
ெபய)கj7 எ ன வைக delimiter ைவAZ<
ெகாGளலா' எ பதைனA ெத6D<க
ேவ]Y'. அYAZ Next ெச7லm'. ேவ+
delimiter கG பய பYAத%பW>Sdதா7 (tab or
comma), அவcைறA ேத)dெதY<கலா'. ஒ 
+<T ேமcபWடதாக< =டA ேத)dெதY<கலா'.
அYAZ பா)மW>ைனA ேத)dெதY<கm'. . 
bj< ெச�Z Q><கm'. இdத ேடWடாDைன
இ ெனாS வ6ைசf7 அைம<க ேவ]Y'
எk7, Destination எ a' �7>7 அைம<
கm'. இk தkAதkயான வ6ைசf7 அைமdZ
DY'. ேமலாக_ ெச + இdத வ6ைசகX<கான
தைல%ைப மWY' �@கG மாcP அைமAதா7
ேபாZ'.

ஒேர ேநர?"/ இரPK ஒFE QGக'

பல), இர]Y ஒ)< ®WகைளA BறdZ ைவAZ, 
ஒ%.WY% பா)AZ த@கG பz கைளA

ெதாடர DS'Lவா)கG. அ7லZ ஒேர ஒ)<
®W> இS நக7கைளA BறdZ ைவAZ% 
பய பYAZ' ேதைவ ஏcபடலா'. 1லS<T, 
ஒேர ஒ)< L<b , இS ஒ)< ®WகைளA BறdZ
ைவAZ% பய பYAZ' Hைல ஏcப டலா'.  
இதcT எ<ெஸ7 Lேராbரா' வU தSbறZ.

ஒேர ேநரAB7, இர]Y ஒ)< ®WகைளA
BறdZ ைவAZ% பய பYAதலா'. Qதs7 ஒS
ஒ)<L<bைனA BறdZ ைவ<கm'. 6%பk7
View ேட%.ைன% ெபறm'. அYAZ D]ேடா
T�%.7 New Window எ பB7 bj< ெச�B
டm'. எ<ெஸ7 இ%ேபாZ அேத ஒ)< L<bைன
இ ெனா றாகA Bற<T'. இ a' காண%
பY' 6%பk D} ேட%.7, Arrange All எ ற
�s7 bj< ெச�Bடm'. இ%ேபாZ எdத
வைகf7 எ<ெஸ7 உ@கG ஒ)< ®Wகைள<
காWட ேவ]Y' எ பதைன Q>m ெச�Z
அைம<கm'. அYAZ ஓேக bj< ெச�Bடm'.
இ%ேபாZ எ<ெஸ7 �@கG அைமAதப> D]
ேடா<கj7 ஒ)< ®W>ைன< காWY'. ஒl
ெவாSD]ேடாDe',�@கGDS'L'ெவl
ேவ+ ஒ)<®Wகைள >2.ேள ெச�Bடலா'.
அைவ ஒேர ஒ)<L<b ஒ)< ®Wடாக இSd
தாe', அவcைற அைம<கலா'.  இேத ேபால
எAதைன D]ேடா<கG ேவ]Yமானாe'
BறdZ ஒ)< ®Wகைள அைம<கலா'.

எ;ெஸB
Y5A...
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~ பாரM ~

ைம<ேராசா%W H+வன', D]ேடா2
10 ஆ%பேரW>@ 12ட' சா)dத 

ைப7கைள, வா><ைகயாள)கj க'%}W
ட67, அவ)கG DS'.னாe', DS'பா
DWடாe', அa%. வSbறZ. D]ேடா2
12ட' அ%ேடW வசBைய இய<b ைவABS%
பவ)கG க'%}Wட67 இdத ைப7கG தGள%
பWY, க'%}Wட67 த@Tb றன. இதைன
ைம<ேராசா%W H+வனQ' ஒAZ< ெகா]
YGளZ. D]ேடா2 7 மc+' D]ேடா2
8.1 12ட@கைளA தcேபாZ த@கG க'%
}Wட)கj7 இய<b வSபவ)கX<T இdத
ைப7கG தானாகA தரDற<க' ெச�ய%பWY
வSb றன. தானாக, D]ேடா2 அ%ேடW
�ைல இய<bயவ)கX<T மWYேம, இlவா+
ைப7கG அa%ப%பWY வSவதாக, ைம<
ேராசா%W ெத6DAZGளZ.

இdத ைப7கG, ந' க'%}Wட6 ஹா)W
>2<b7, �W ைடர<ட 6f7 "$Windows.~BT"
எ ற ேபா7ட67 பBய%பYb றன.

D] 10 ஆ%பேரW>@ 12டAைத% 
ெபா+Aதவைர, ஏcகனேவ D]ேடா2
இய@T' க'% }Wட)கj7, இய@T' 12
டABcேகcப இdத அ%ேடW ைப7கj 
அளm ேவ+பY'. D]ேடா2 10 12டAB 
64 .W பB%L எk7, இdத ைப7கj அளm

3 �... எ ற அளD7 இS<T'. qகm'
Tைறவான அ7லZ ஏcக னேவ இட' அB-
கமாக% பய பYAத%பWட ஹா)W >2<
ெகா]ட க'%}Wட)கைள% பய ப YAB வS-
பவ)கX<T இZ ஒS �ைமயாக இS<கலா'.

ஆனா7, ைம<ேராசா%W, வா><ைகயாள)கG,
தா@கG அ%ேடW ெச�Bட Qயc1<ைகf7,
அ%ேடW qக எjைமயான, ேவகமான ஓ)
அaபவமாக இS<T' எ + ைம<ேராசா%W
அPDAZGளZ. இS%.a', இைவ ேதைவ%
படாதவ)கG அ7லZ 1<கைலA தS' என எ]
பவ)கG, D]ேடா2 12டAB7 இS<T'
Disk Cleanup utility �ைல% பய பYAB, இdத
ைப7கைள �<கலா'. அlவா+ �<Tவதனா7,
. ன), D] 10 12ட' ேதைவ%பYைகf7,
இdத ைப7கG bைட<காம7 இS<காZ. அ%
ேபாZ அைனAZ அ%ேடW ைப7கைளO'
ெபc+< ெகாGளலா'.

ST=>னாU= ST=பாS"டாU= S! 10 ைபBகE
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அ-க:;<=
>.எA.எ*.எB. இைணய ேவக=

இ dBயாD7 இைணய இைண%L வழ@T'
ெபாZAZைற H+வன@களாக, ..எ2.

எ .எ7. மc+' எ'.>.எ .எ7. H+வன@கG
இய@b வSb றன. தq�நாW>7 ..எ2.
எ .எ7. H+வன' ெதாட<க கால' ெதாWY,
இைணய இைண%.ைன வழ@b வSbறZ.
தcேபாZ, இத தைர வU ெதாைலேப1 �ல'
இைணய இைண%L ெபcறவ)கX<T வழ@
க%பY' இைண%L ேவகABைன, Tைறdத 
பWச' 2 Mbps அளD7 வழ@க%பY' என
அPDAZGளZ.

இZ வS' அ<ேடாப) 1 Qத7 அமe<T
வS'. இத q அrச7 இ பா<2 அளm' 
50 எ'... எ ற அளD7 இSdZ 1 �... ஆக
உய)bறZ. ெதாைலேப1 மc+' இைணய
ேசைவ% .6mகj7, தkயா) H+வன@கj 
ேபாW> இS%பதா7, இdத இர]Y ெபாZA
Zைற H+வன@கX', ப7ேவ+ =Yத7
1ற%L வசBகG �ல', த@கG வா><ைகயா
ள)கைளA த<க ைவ<T' Q>mகைள எYAZ
அம7பYAB வSb றன.

1ல மாத@கX<T Q , ..எ2.எ .எ7.
H+வன', த தைரவU ெதாட)L ெதாைல
ேப1கைள% பய பYAZபவ)கG, இரm 9 மz
Qத7 காைல 7 மz வைர, எdத ெநWெவா)<
ெதாைலேப1<T' இலவசமாக% ேபசலா' என
அPDAZ அdத சeைகfைன வழ@b வSb
றZ. இZ ம<கjைடேய ந7ல வரேவcைப%
ெபc+ வSbறZ. அதcT' Q ன), த@கj 
ெமாைப7 இைண%.ைன% ெபcறவ)கG, இd
Bயா QnவZ', ேராq@ கWடண' இ P பய 
பYAதலா' எ ற சeைகfைன வழ@bயZ.
இdBயாD எdத மாHல' ெச றாe', அைழ<
க%பY' மc+' அைழ<T' அைழ%LகX<T
ேராq@ கWடண' வ¯s<க%பட மாWடாZ.

இைணய இைண%. ேவக அBக6%L,
ஏcகனேவ ..எ2.எ .எ7. H+வனABட'
இைணய இைண%L ெபcறவ)கX<T', இk
ெபற%ேபாbறவ)கX<T' தர%பY'.

இdBயாD7 Qத Qதலாக, .ராWேப]W
இைண%.ைன வழ@bயவ)கG ..எ2.எ .
எ7.H+வன' ஆT'. 2005 ஆ' ஆ]Y 256
kbps ேவகAB7 இைண%.ைன வழ@bA த 
ேசைவfைனA ெதாட@bயZ.

தcேபாZ ..எ2.எ .எ7. H+வன',
2 mbps Qத7 100 mbps அளDலான ேவகAB7,
இைணய இைண%.ைன வழ@T' பல BW
ட@கG �ல' ேசைவfைன வழ@b வSbறZ.

தcேபாZ இத இைணய ேசைவைய% பய 
பYAZ' வா><ைகயாள)கj எ]z<ைக 1
ேகா> ஆT'. இவ)கj7 11 லWச' ேப) bரா-
ம%Lற@கj7 வா�b றன).

bராம% Lற@கj7, அர1 ெகாGைக Q>
ேவcேகcப சeைக< கWடணAB7 இைணய
இைண%L வழ@க%பYbறZ. அைனAZ இட@
கje', பzf7 இS<T' மc+' பz
Hைறm ெபcற அர� ஊU ய)கX<T, கWட-
ணAB7 சeைக தர%ப YbறZ.

தcேபாைதய இைணய இைண%. Tைறdத
பWச ேவக' அBக6<க%பYவதா7, அBகமான
எ]z<ைகf7 வா><ைகயாள)கG, ..எ2.
எ .எ7. H+வனAB இைண%.ைன% ெப+
வா)கG எ + இdH+வன' எB)பா)<bறZ.
இdH+வனAB ெமாைப7 ேபா வா><ைக
யாள)கG எ]z<ைக 7.7 ேகா> ஆT'.

1.6 ேகா> ேப) வய) இைண%L �ல'
ெதாைலேப1 இைண%.ைன< ெகா]YG
ளன). இவ)கj7 1 ேகா> ேப) வய) இைண%L
ெதாைலேப1 வUயாக இைணய இைண%
.ைன% ெபc+Gளன).

ேமe' தகவ7கG ெபற, கWடணq7லா
ெதாைலேப1 எ] 1500 ஐA ெதாட)L 
ெகாGளலா'. ேவ+ H+வன@கj ெதாைல
ேப1ைய% பய ப YAZபவ)கG, 1800 345
1500 எ ற எ]z7 ெதாட)L ெகாGளலா'.
அ7லZ ..எ2.எ .எ7. H+வனAB 
இைணய தளABைன< காணலா'.
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பWெஜW Dைலfலான 2மா)W ேபா கைள,
அlவ%ேபாZ சா'ச@ H+வன' ெவj

fWY வSbறZ. அ]ைமf7 Samsung Galaxy
J1 Ace (J110H) எ ற ெபய67, அBக பWச
Dைலயாக �.6,400 என< TP% .WY, Dcப
ைன<T அPQக%பYABOGளZ. இத Bைர
4.3 அ@Tல அளD7, 480 x 800 .<ெஸ7 Bற
aட , Super AMOLED >2.ேள வைகf7
அைம<க%பWYGளZ. ெபாZவாக, பWெஜW 
Dைல 2மா)W ேபா கj7, இAதைகய Bைர
fைன< காண Q>யாZ. இத ரா' Hைன
வக' 512 எ'... 2ேடாேர� 4 �... இதைன
32 �... வைர அBக%பYAB< ெகாGளலா'. 
ரா' ெமம6, வா><ைகயாள)கj எB)பா)%
.ைன Hைறேவc+மா எ பZ ஐயேம. இdத
ஆ]> ெதாட<கAB7 வdத ேகல<� ேஜ 
1 ெமாைப7 ேபாைன% ேபாலேவ வ>வ
ைம%L', வசBகX' உGளதாக, இdத 2மா)W
ேபா வ>வைம<க%பWYGளZ. இத 
%ராசச) 1.3 bகா ெஹ)W2 ேவகAB7 இய@
TbறZ. ஆ%பேரW>@ 12ட' ஆ]Wரா�W
4.4. bWேகW. இB7 இர]Y 1'கைள இய<
கலா'. எ7.இ.>. %ளா� மc+' ஆWேடா
ேபாக2 Bற இைணdத, 5 எ'... Bற 
ெகா]ட ேகமரா . Lறமாக இய@TbறZ.
Q LறமாகA தர%பWYGள ெச7. ேகமரா

2 எ'... Bற உைடயதாக உGளZ. இத 
ப6மாண' 130.1 x 67.6 x 9.5 qq. எைட 128
bரா'. ெநWெவா)< இைண%.cT 3�,
ைவ ., LX�A மc+' �...எ2. ெதாU7
VWப@கG இய@Tb றன. இB7 தர%பW
YGள sABய' அய ேபWட6 1800 mAh
Bற ெகா]டZ. கS%L மc+' ெவGைள 
வ]ண@கj7 இZ Dcப ைன<T வdZGளZ. 

சா=சK ேகல;^ ேஜ 1 ஏA
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பலS' எB)பா)AதZ ேபால, த  எ' வ6-
ைசf7, ேசாk த  LBய 2மா)W ேபாைன 

இd B யாD7 Dcப ைன<T அP Qக' ெச� ZG-
ளZ. இத  ெபய) Xperia M5 Dual.  இdத ேபா  
TPAத அP D%L ெச ற மாத' ெவj யா னZ.

இத  Bைர 5 அ@ Tல அளD7 1920 x 
1080 .<ெஸ7 Bற  ெகா]ட தாக உG-
ளZ. Full HD IPS >2 .ேள காW1A 
ேதாcற' bைட< b றZ. 
இdத ெமாைப7 ேபாk7, 
ேசாk H+ வ னAB  .ேர-
Dயா இr1  2 ெதாU7 
VWப' இய@ T b றZ.

2.2 bகா ெஹ)W2 
ேவகAB7 இய@T' 
MediaTek Helio X10 (MT6795T) 
%ராசச) தர%பW YGளZ. 
இZ ஆ<டா ேகா) 64 .W 
%ராச ச ராT'.

இத  ரா' ெமம6 
3 �... 2ேடாேர� 
ெமம6 16 �... இதைன 
ைம<ேரா எ2.>. கா)W 
ெகா]Y 200 �... வைர 
உய)AB< ெகாGளலா'.  
இத  ஆ%ப ேரW>@ 
12ட' ஆ]Wரா�W 5.0. 
லாsபா%.  இர]Y 1'கைள இB7 

இய<கலா'. 21.5 எ'... Bற  ெகா]ட  . -
Lற< ேகம ராm',13 எ'... Bற  ெகா]ட 
ெச7. ேகம ராm' இய@ T b றன. .  Lற< 
ேகம ராD7, IMX230 Exmor RS ெச சா) தர%பW-
YGளZ. இB7 4ேக D>ேயா பB யலா'. Q -

Lற< ேகம ரா De' 
Exmor RS sensor உG-
ளZ. இத  ~>ேயா 
பBm Bற  1080 .. 

த]³) மc+' 
´� Lகாம7 இS<க 
ேதைவ யான பாZ-
கா%L µ_� உGளZ.  
ஆ).>.எ2. இைணdத 
எ%.எ'.ேர>ேயா, 3.5 
q� ஆ>ேயா ஜா< 
உGளன. இத  ப6-

மாண' 145 x 72 x 7.6 
q�. எைட 143 bரா'. 
இத  sA Bய' அய  
ேபWட6 2600 mAh
Bற  ெகா]டZ. 

கS%L மc+' த@க 
HறAB7 வ> வ ைம<-
க%பWY வd B S<T' 
இdத மாட7 ேபாk  
அBக பWச Dைல 
�. 37,990. 

ேசா) 
எ;A a :யா எ= 5 
cயB அd 1க=
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ெச ற ஆக2W மாத மA B f s Sdேத, 
அ¯2 H+ வன', த  Zenfone 2 Laser 5.5 
எ ற ெமாைப7 ேபாa<T, இைணய' தள' 
வU யாக Q ப B Dைன ஏc+< ெகா]டZ. 
ெச%ட'ப) மாத' .  பT Bf7, இdத 
ேபா  கைட க je' bைட<T'. தcே பாZ 
%j% கா)W இைணய தளAB7 bைட< b றZ. 
ஏறAதாழ 30,000 ேப) Qத7 நாj ேலேய,
வா@ T வ தcகான Q  பB Dைன ேமc
 ெகா]டன) எ + அ¯2 H+ வன' ெத6 DA-
ZGளZ.

இdத அ¯2 ேபாk  Bைர 5.5 அ@ Tல 
அளD7 உGளZ. இத  .<ெஸ7 Bற  1280 x 
720. ேபாk  ெமாAத உSD7, 72% இடAB7 
2b¶  அைமd ZGளZ. இதcT 
ெகா67லா கா)k@ bளா2 
4 பாZ கா%L வழ@க%பW YG-
ளZ.

இB7 Snapdragon 410 1.2
bகா ெஹ)W2 ேவகAB7 
இய@ T b றZ. இத  ஆ%ப-
ேரW>@ 12ட' ஆ]Wரா�W 
5 லாsபா%. இர]Y 1'கைள 
இB7 இய<கலா'.  .  L ற-
மாக, 13 எ'... Bற aட  
இய@T' ேகமரா  உGளZ. 
இB7 Real Tone flash, Laser Auto 
Focus வச BகG இைண<க%பW-
YGளன. Q  Lற ெச7. ேகம ராD7 
85 >b6 ைவW ஆ@bG ெல 2 தர%பW-

YGளZ. இZ 5 எ'... Bற  ெகா]ட தாக< 
bைட< b றZ. இத  ப6 மாண' 152.5 x 77.2 x 
10.8 q�. எைட 170 bரா'. 

ெநWெவா)< இைண% .cT 4�, எ7.>.இ., 
3�, ைவ ., LX�A 4, �...எ2. ஆb யைவ 
இய@ T b றன. இB7 உGள sA Bய' அய  
ேபWட6 3000 mAh Bற  ெகா]ட தாக உG-
ளZ. கS%L, ெவGைள மc+' 1க%L வ]-
ண@கj7 வd ZGள இdத மாட7 ேபாk  
அBக பWச Dைல �. 9,999. 

இதைன அP Q க%ப YAZ' DழாD7, இத  
H)வாb ேப�'ே பாZ, இேத மாட7, 3 �... 
ரா' Hைன வ கA Z டa', Octa-Core Snapdragon 
615 %ராச ச S டa' �. 13,999<T 1ல மாத@கG 

கUAZ அP Q க%ப YAத%-
பY' என< =Pனா). 

%j% கா)W இைணய 
தளAB7, இdத மாடs  8 
�... ேபா  �.9,799<T', 
16 �... �. 9,999<T' Dc-
ப ைன யா b றZ. 

அeA ெஸ*ேபா* f.9,999 SைலgB
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>Tேடா& 95’’, >Tேடா&        ஆ;ப ேரJP8 
f&ட9  cBத  c; U க ]ட5 @கa9 பய-

h!ள வைக\1 அ5i எ5ன நட+தC எ5பைத 
@க அழ காகA காJ P j!ளC.

ஆ&. Wவ ராஜ0, Mv"w&.

அைன வ QA 9 சk யான, இைண யான இைணய 
இைண;U தர;பட ேவTK9 எ5ப,1,     

அைனBC அைம; U க]9, மAக]9 ஒேர பAக9 
உ!ளன). இ+த ேசைவ தQ9 bi வ ன8க! 
தா5, அ,க லாப9 ஈJட, அைனBC #k a
க <R9 பண9 ஈJட CPA W5றன. நா/9, அரo9 
இ,1 உi ,யாக இQ+தா1, அைனBC மAக]9 
இதனா1 பய ன ைட வா)க!. நாJP5 ெபாQ ளா 
தா ர/9 வள)pf ெபi9.

Z. Vேர$ கலா, ெச0ைன.

ஆ;#! bi வன9 எைதp ெசMதாR9, ம`ற வ) 
க < ட @ Q+C ேவi பJK, அேத ேநரB,1 @க; 

#ர9மாTட மா கBதா5 ெசM ,K9 எ5பC, அ+ b i 
வன9 உQ வாAW வQ9 அத5 தைல ைம யகA 
கJட டB,5 அ9ச8க < q Q+C ெதkய வQ W றC. 
&rs ஜா;& இC  cBC கTட கன a கைள, 
அவk5 அR வ ல)க! @கp fற;பாக bைற-
ேவ`c வQ W5றன). ஒQ ந1ல தைல வ hA  
அழ  அCதா5. ஆ;#! bi வன9 ெதாட)+C 
மuத இனB ,`  ந1ல வைக\1 ெதாTடா`i9 
எ5ப,1 ச+ேத கேம இ1ைல.

டாKட& எ0.பால y vzண0, ம{ைர.

v8க!  c; #J K!ள தளB,1 ஐ.#. /க வk மJ-
K @5c, அC சா)+த அைனBC தக வ1க]9 

தர;ப K வC fற;U.  c; #`  ந5c.
ஆ.|&}M ெபvமாI, Mv ெநXேவ�.

ஆ;#! வளாக9 2 எ5பC, அத5 #ர9மாTட 
கJட டB ,`  மJ K @5c, அ8 W Q+C 

நமA A WைடA 9 ெதாx1 yJப சாத ன8க-
]Aகா கa9 Uகz ெபi9. எ;பP >Tேடா& 
{ல9, ச/ தா யB,5 பல மா`ற8க ]A , ைமA-
ேராசா;J வx வ Bதேதா, அேத ேபால, ஆ;#! 
bi வ னB,5 சாத ன8க]9 இu ந9 வாzA-
ைக\5 /A Wய பாைத கைள நமA  வ BCB 
தQ9. 

எ;. "�}M, ேகாைவ.

ேக!> ப,1 ப  ,\1, ெமாைப1 ேபாu1 
இய8 9 அA | ல ேரJட) ெசய1பாK  cBC 

அ<Bத >ளAக9 அQைம.  &மா)J ேபாu1 உ!ள 
வச ,க! எ1லா9, ேதைவ ய`றைவ என ஒQ சாரா) 
இ5i9 [c வQ9 bைல\1, ஒsெ வாQ வச ,j9, 
&மா)J ேபாu5 fற;பான ெசய1பாJ P`  ெமQ-
[J K W5றன எ5பC, உ8கைள; ேபா5ற வ)க! 
எKBCp ெசா1 R9ே பா Cதா5 ெதk W றC.

Z. மா&:Z0 எப ேநச&, 5{^ேச�.

நமA  இல வ ச மாக AளsJ க9; }JP8 
/ைற\1, இBதைன தள8க! உ!ளன எ5பC 

ஆpச k யBைத வர வ ைழA W றC. நா5 ஒ5 Jைரs 
மJ Kேம பய5ப KB, வQ Wேற5. ம`ற வ`ைறj9 
பய5ப KBத /ய` f கைள எK;ேப5. 

எ0.�_ மாற0, Mv"பM.

[Tேடா& 10 ந9 இைணய இைண; #ைன ந9 
அh ம, இ1லாம1 பய5ப KBC9 எ5பC 

@கa9 ேமாச மான ஒQ ெசய1பா டா 9. ைமA-
ேராசா;J இC ேபால எ1லா9 த5 f&டBைத வP வ-
ைமA 9 எ5பC ந9ப /P யா த தாக உ!ளC.

கா.தS�^ ெசXவ0. தgசா�&.

‘‘
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ேக!>: >Tேடா& 10 பய5ப KBதB ெதாட8W 
உ!ேள5. இ+த U,ய f&டB,1, /5U இQ+-
தC ேபால இைண யB,1 WைடA 9 காJ f கைள, 
எ5 ெட&Aடா; பட மாக அைமAக /P ய >1ைல. 
/5U இQ+த f&ட8க<1, இைணய இைண;#1 
இQA  9ே பாேத, இைணய தள9 தQ9 காJ f-
க<5 �C ைரJ W<A ெசMC, அ,1 தர;பK9 
ெமh வx யாக, ெட&Aடா; பட மாக அைமAக 
/P+தC. த`ே பாC >T 101 அ+த வச, எKAக;-
பJ K >Jடதா? இ1ைல எu1 எ5ன ெசJP8& 
ேம`ெ கா!ள ேவTK9?

ேக. எ0. Vேரமா �Lத&, Mv"w&.
பB7: .ேரமா, இdத வசB, D]ேடா2 107 

�<க%ப ட D7ைல. ஆனா7, எW� .ர m ச67 
தர%ப ட D7ைல. எW� .ர m ச67 இைணய% 
ப<க@கj7 உGள பட@கj7 bj< ெச�தா7, 
��<கா' வச BகG தர%ப Y வ தைன% பா)<-
கலா'. இB7 வா7 ேப%ப) ஆக அைம<T' 

வசB தர%ப ட D7ைல. ஆனா7, இdத தளA-
Bைன இ ட)ெநW எ<2 L ேளார) ேபா ற 
மcற .ர m ச)கj  வU ெபc+, ைரW bj< 
ெச�தா7, அdத வசB (set a picture as your 
background) தர%பW > S%ப தைன% பா)<கலா'.  

எW� .ர mச) வU தா  எ றா7, அdத% படA-
Bைன தkேய ேசl ெச�Z, . ன), அதைன 
.  Lல% பட மாக அைம<கலா'.

ேக!>: ேதைவ ய`ற அ; < ேக ஷ5கைள உ8க! 
அc a ைர;பP Msconfig>Startup ெச5i vA W-
>Jேட5. ேந`i �TK9 Startup பா)Bத ேபாC 
அ+த Uேரா W ரா9க<5 ெபய)க! அ;ப Pேய உ!-
ளன. நா5 அc யா ம ேலேய அைவ �TK9 இயAக;-
ப K W5ற னவா?

ெச. த�கேவX, ேக.5�&, ம{ைர.
பB7: இ7ைல. ஏcக னேவ, உ@கG க'%-

}Wட67 12ட' இய@ T ைகf7 ெதாட@ T'-
ப> இSdததா7, அவcP  ெபய)கG மW Yேம 
இS<T'. அவcP  Q  உGள 1Pய கWடAB7 
பாS@கG. 1Pய >< அைட யாள' இS<காZ. 
>< அைட யாள' இSdதா7 மW Yேம அைவ 
இய<க%பY'. H+AB ைவ<க%பWட 1ல Lேரா-
b ரா'கG �]Y' உ@க X<TA ேதைவ எk7, 
�]Y' இdத% .6m ெச +, >< அைட யா-
ளAைத ஏcப YAB, க'% }Wடைர ¶ 2டா)W 
ெச�தா7, அைவ இய@கA ெதாட@T'. இZ 

ேகI[- – பMX –டாKட& ெப. சLMர ேபா; –
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சாதா ரண Dஷய'. கவ ைல%பட ேவ]டா'.

ேக!>: ெப)சன1 க9; }Jடk1, ேல;டா; க9;-
}Jடk1, இைண யBைத; பய5ப KB C ைக\1, 
நா9 பய5ப KBC9 அைனBC #ர a ச)க <R9, 
இைணய தள /க வ kக! ப,+ , Q;பைத �&-
டk #ka ெச5i அxA Wேறா9. ஆனா1, &மா)J 
ேபாu1 ஆTJராMJ f&டB,1 இ+த இைணய 
தள /க வ k கைள அxAக /P jமா? அத`கான 
ெசய1 /ைற வx கைள; பP;ப P யாகA [றa9.

 எ0. �" V ர ம �ய0, ேதவார$.
பB7: பல6  மனB7 இS<T' ேகG-

Dைய< ேகWட தcT ந P. இைண யAB7 தள 
Qக வ 6கG மW Y q P, நா' பா)Aத O W}% 
பட@கG, =TG .ேள 2ேடா67 ேத> யைவ, 
LAத க@கG ேபா ற அைனAZ ேதட7கX' 
பB ய%ப Y b றன. 2மா)W ேபாk7, இல-
வ ச மாக எdத அ% j ேக ஷ ைனேயா அ7லZ 
ஒS ெபாS ைளேயா ெபcறாe', அZ தள' 
சா)dZ பB ய%ப Y b றZ. தர D ற<க' ெச�த 
அ% j ேக ஷ கG “My Apps” எ ற பW > யs7 
இட' ெப+'. இdத பW >ய7 நாX<T நாG 
ெதாட)dZ வளS'. எனேவ, இdத% பB m-
கைள அlவ%ே பாZ �< T வZ' ந7லேத. 
இதcT ேஹா' 2b¶k7,   =TG .ேள 
2ேடா) ஐகா  அnAB, .ேள 2ேடா) ெச7-
லm'. அ@T ேமேல, இடZ Lற' 1Pய � + 
ேகாYகG ஒS 1Pய பட மாகA ெத6O'. 
அதைனA ெதாWY இய<கm'. அ@T 
ஒS ெமa bைட<T'. அB7, 
“Settings” எ பைதA ேத)dெத Y<-
கm'.  இB7 “Clear local search history” 
எ + இS<T' இடAைதA ெதாWY 
இய<கm'. உ@கG ேதட7 பB-
mகG அைனAZ' �<க%பY'. 
ஆனா7, �<க%பW Y-
DWடதா என 
உ @ க  X < T A 
தகவ7 bைட<-
காZ. �]Y' ேதட7 
கWட' ெச +, எத ைன ேயa' ேதட 
Qயc 1<ைகf7, பைழய ேதட7கG காW-
ட%ப ட D7ைல எ றா7, அைவ அைனAZ' 
அU<க%பW Y DWடன எ பைத உ+B ெச�Z 
ெகாGளலா'.

ேக!>: பல �1க<1, இதzக<1, The Internet of 
Things என; பPA Wேற5. இத5 ெபாQ! >ள8க-
>1ைல. எ+த ெபாQ!க<5 இைண யBைத இC 
 c; # K W றC? அ5U [)+C >ளAகa9.

ேஜ. ேட[:ரா�, ேகாைவ.
பB7: ந7ல ேகGD: இைணய ெசய7-

பாW>7 எndZ வS' LBய ப6 மா ணAைத 
இZ TP< b றZ. Q L, தகவ7 ேதட, அrச7 

அa%ப, பட@கைள ச)வ)கj7 பBdZ ைவ<க, 
நா' இைண யAைத% பய ப YA Bேனா'; பய -
ப YAB வS bேறா'. ஆனா7, இ%ே பாZ இdத 
இைண%L, நா' அ றாட வா�D7 பய -
ப YAZ' அைனAZ சாத ன@க je' Vைழd-
ZGளZ. அத ைனAதா  நா' “எ@T' எBe' 
இைணய'” என< TP% . Y bேறா'. எ@T' 
எBe' இைணய'” எ பZ ம<கG, அவ)-
கj  அ றாட வா�<ைகf  ெசய7பா YகG, 
தக வ7கG, ெபாSWகG ஆbய அைனAைதO' 
இைணய' வU இைண%பேத ஆT'. ம<கG, 
H+ வ ன@கG மc+' அர� H)வாக' ஆbய 
அைனAZ', உலக அளD7 இைணய_ ெசய7-
பாW >ைன, இdத அ>%ப ைடf7 அைமAZ 
வS b றன. Bற ைம Oட  =>ய வா�<ைக 
ஒ ைற வழ@க, அைனAZ' >�Wட7 மய-
மாb உGளZ. அe வ ல கAB7 இSdத வாேற, ந' 
~W>  சைம ய ல ைறf7 உGள அY% .ைன 
இய<கலா'. ~W >cT வS' வU f ேலேய, 
ந' ெமாைப7 ேபா  �ல', ~W>7 உGள 
ஏ) க] > ஷ னைர இய<b ைவ<கலா'. TP%-
.Wட ேநரAB7 >.D. ேசன7 அ7லZ பாட7 
காW 1 கைள இய<கலா'. ந' ~W>7 ேகம ரா-
Dைன அைமAZ, இ ெ னாS நாW>7 இSdத-
வாேற, ந' ~W>7 நட<T' காW 1 கைள% 

பா)<கலா'. 
இவc +ட  ெதS-

D ள< TகG, சாைல 
ஓர@கj7 வாக ன@கG 
H+A Z q ட@கG, ெப6ய 
Dள< TகG, 1Pய வ)A-
தக ைமய@கG, DY-
BகG, உணm Hைல-
ய@கG என அைனAZ' 
ெச சா) வU உண ர%-
பY'. இைண யAB7 
இவcP  இய<க' 

அPdZ அைன வS' 
இவcைற அT' வUகG 

bைட<T'. சாைல கj7 ேபா<-
T வ ரA Bைன, ேவ+ ஒS �ைலf7 

உGள அைறf7 அம)dZ கW Y%ப YA-
தலா'. இdத Hைல ையேய “எ@T' எBe' 
இைணய'” என< =+ bேறா'.

ெச ற 2014 அ<ே டா ப67, இd Bய அர1  
q  kய7 மc+' தகவ7 ெதாU7 VWபA Z-
ைறயா7 ‘‘எ@T' எBe' இைணய'” எ ப-
தcகான அP<ைக ஒ + ெவj f ட%பWடZ. 
இd B யா Dcகான Internet of Things (IoT) ெகாGைக 
வைரm என இZ அைழ<க%பWடZ. இdத 
ெதாU7 .6D7, 2020 ஆ' ஆ] Y<TG 1,500 
ேகா> டால) மB% . லான தகவ7 ெதாU7 
VWப .6m ெதாUcசா ைலகG அைம<க%ப Y வ-
தcகான அP<ைக யாக இZ அைமd ZGளZ. 
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ேக!>: ைமAே ராசா;J bi வன9 வழ8 9 
>Tேடா& இயAகB , ேலேய ைவர& ம`i9 மா1-
ேவ)க ]A  எ, ரான Uேரா W ரா9க! இQ;ப தாக; 
பPBேத5. அ;ப P யானா1, அைவ நா9 அc யா ம-
ேலேய இ5&டா1 ெசMய;பJ K!ளதா? இைவ 
ேபாC மான பாC கா; #ைனB தQமா?

எ0. �ப� காமரா�, Wவ காW.
பB7: ைம<ே ராசா%W H+ வ னAB  ைம<-

ேராசா%W ெச< } 6W> எச  ̧ ய72 மc+' 
D]ேடா2 >ப]ட) Lேரா b ரா'கேள 
அைவ. இவcP  ெசய7பாY TPAZ இ@T 
Dள< bனா7, இவcP  த ைம, ெசய7-
பாY ெத6ய வS'. இைவ இர]Y' இS வ-
ைக யான ைவர2 மc+' மா7ேவ) Lேரா b-
ரா'கG. D]ேடா2 >ப]ட), ெப)சன7 
க'% }Wடைர 2ைப ேவ) என%பY', ந' 
தக வ7கைளA BSY' Lேரா b ரா'க X<T எB-
ரான பாZ கா% .ைனA தS b றZ. ெச< } 6W> 
எச  ̧ ய72 Lேரா bரா' இdத பzைய_ 
ெச�வ Zட , க'% }Wடைர 2ேக  ெச�Z, 
ைவர2கைள �< T b றZ.

D]ேடா2 >ப]ட) இைண யA Be', 
ெவj fe' பய ப YAZ' வைகf7 bைட< b-
றZ. இைண யAB7 உ@கG க'% }Wட) இைணd-
B S<ைகf7, இZ க'% }Wடைர 2ேக  
ெச�Z, உ@கG க'% }Wட67 தக வ7கைளA 
BSY' 2ைபேவ) Lேரா b ரா'கG இSdதா7  
அவcைற< க]ட PO'. டm]ேலாW ெச�Z, 
இ 2டா7 ெச�Z பய ப YAZ' வைகf7 
உGள D]ேடா2 >ப]ட) Lேரா b ராQ' 
இேத Bறைன< ெகா] YGளZ. இதைன, ந' 
க'% }Wட) ெசய7படA ெதாட@T' Q னேர 
இய<b, க'% }Wட67 உGள 2ைபேவ) 
Lேரா b ரா'கைள �<கலா'. இதcTA ேதைவ 
இdத Lேரா bரா'  ஒS %ளா� Wைரl அ7லZ 
ெவj f s SdZ இைண<க%பட< =>ய 
ஹா)W WைரD7 இS<க ேவ]Y'. 
ஆனா7, தcே பா ZGள D]ேடா2 8 
ஆ%ப ேரW>@ 12டA Zட  வS' 
D]ேடா2 >ப]ட), க'% }W-
டைர 2ேக  ெச�Z ைவர2கைள 
�<கm' ெச� b றZ.  

ைம<ே ராசா%W ெச< } 6W> 
எச  ̧ ய72 Lேரா bரா' 
D]ேடா2 >ப]ட Sட  
இைணdZ இய@b ைவர2 
Lேரா b ரா'கைள �< T b றZ. அA-
Zட , 2ைபேவ) மc+' ைவர2க-
j s SdZ க'% }Wடைர< கா< b றZ. 

D]ேடா2 >ப]ட) Lேரா bரா', 
D]ேடா2 8 12டAB7 ைவர2 
Lேரா b ரா'கைள< க]ட-
PdZ ைவர2கைள �< T-
வதா7, அB7 ைம<ே ராசா%W 

ெச< } 6W> எச  ̧ ய72 Lேரா b ரா qைன 
இ 2டா7 ெச�Z இய<க Q> யாZ. 1ல), 
D]ேடா2 8 12டAB7 உGள D]ேடா2 
>ப]ட) Lேரா b ரா qைன, ைம<ே ராசா%W 
ெச< } 6W> எச  ̧ ய72 என அைழ< b -
றன). இர] Y<T' இைடேய உGள Tழ%பA-
BcT இZேவ காரண'. D]ேடா2 8 12டA-
BcT Q L வdத D]ேடா2 12ட@கj7, 
D]ேடா2 >ப]ட) மc+' எச  ̧ ய72 
என இர]Y Lேரா b ரா'கX' ேதைவ%பW-
டன. 

இdத இர]Y Lேரா b ரா'க ைளO', ைம<-
ேராசா%W உWபட பல H+ வ ன@கj  இைணய 
தள@க j s SdZ டm]ேலாW ெச�Z ெகாG-
ளலா'. D]ேடா2 எ<2., D]ேடா2 
D2டா மc+' D]ேடா2 7 ஆbய 12ட@-
க X<T இர]Y' ேதைவ%பY'.

ேக!>: வ8 W க<5 ெநJ ேப8W8 ெசய1-
பாJP1, இரTK அKA  பாC கா;U என அPAகP 
ேக!>; பK Wேற5. இC பய)வா1 ேபா5றதா? 
>ளAக மாக எKBCA காJ K க ைளj9 தரa9.

ேஜ. எ;. ர�க நாத0, ெச0ைன.
பB7: ச6 யான ேகGD ேகW �)கG.   

மா7ேவ) Lேரா b ரா'கைள அa%L' 
>�Wட7 BS ட)கG, உ@க X ைடய ஒ  P-
ர]Y பா2ேவ)WகைளA BS>, உ@க X<T% 
.ர_ைனைய ஏcப YAதலா'. ந' கா]டா<W 
Qக வ 6கG, ரக 1ய q  அrச7கG இவ)கG 
ைககj7 1<b நம<T ெதா7ைல ெகாY<-
கலா'. எனேவ தா , வ@ bகG சா)dத HB 

ப6 மாcறAB7, இர]Y அY<T பாZ-
கா%L தர%ப Y b றZ. இதைன நா' 
அைன வS' பய ப YAத ேவ]Y'. 
ந' பாZ கா% .cகா கேவ, வ@ bகG, 
இ%ே பாZ இdத  இர]Y அY<T 
பாZ கா% .ைன வழ@ b OGளன. 
நா' ஏேதa' அ<கm]W ஒ ைறA 

ெதாட@ T ைகf7, }ச) ேந' மc+' 
பா2ேவ)Wகைள நா' அைம< bேறா'. 
. ன), அdத அ<கm]W ேசைவ த ளA-
B s SdZ, ந' ேபாa<T ெட<2W 

அ7லZ வா�2 அைழ%.  �ல' 
ந' அ<கm]W TPAத தக வ7கG 
உ+B ெச�ய%ப Y b றன. இdத 
வைகf7 ெதாைல ேப1 வU 
பாZ கா% .ைன DS'பா த வ)கG, 
தcே பாZ வழ@க%பY' O.எ2.

.. பாZ கா%L � வச Bைய% பய ப-
YAதலா'. இதcT ந' சாத னAB7 O.எ2.

.. ேபா)W இS<க ேவ]Y'. நம<T இdத 
ேசைவைய வழ@ T ப வ)கG, இZ 
ேபால O.எ2... வU பாZ கா%-
.ைன வழ@க ேவ]Y'.
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