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-ா.க2 மGH! ‘/0’1க2 ௨௦௧5 ெச"ட!ப&

மாத5@G3 NO ெவ;யாQ<R1க1Sடா6. -ா.க2 
மGH! ‘/0’1கைள உRவா1Qயவ&, ெவ;<$டவ&,
Qைட13! இடWக2, Xைல ஆQயவGைற1 க$டாய! 
34">டேவ\]!.
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உWக2 ேக2X, ச^ேதக!, கR56கைள
அD"_ைக<. அ^த^த" ப3@<O
தைல"_கைள1 34">டE!.

க!"#$ட& மல9. இOD! எOன
தகவ.க2 ேவ\]! எOற உWக;O
எ@&பா&"ைபa! எb6Wக2.

~ டாKட, ெப.சLMர ேபா8 ~

எ!.". $%வன(, த* +ைடய "5 1மா46
ேபாைன, உலக ெமாைப! க=>த ர@A!

ெவBC6டD. EைரE! இD EGபைனHIH
AைடHI(. இJத 1மா46 ேபா*, வாKHைக
யாள4கNHIH AைடHI(ேபாD, உலAேலேய
OறQபாக வKைமHகQப6ட Rத! மாSல4 
1மா46 ேபானாக இ=HI(.

அD எ*ன மாSல4 1மா46ேபா* (Modular

phone)? பல4 Rய*% ேதா!EையU சJW>த
ேபா* தயா XQY W6ட( இD. Project Ara எ*ற
ெபயX!, ZI[ $%வன( Oல கால>WGI
R*Y, மாSல4 ேபாைன> தயாXHக Rய*%
ேதா!Eைய> த\EயD. இத* ]*ன^ையQ
பா4>தா!, _க`( Y> Wசாa>தனமான கbS
]KQபாக, வKவைமQபாக இ=HI(. இத*
ேகா6பா6Kைன இ@I பா4Hகலா(.

”மாSல4 ேபா*” எ*பD, பயனாள4க[

எ5.^.எலE7ரா_ED த`-எ5.^.எலE7ரா_ED த`-
உலF: &த5 மா*ல< Dமா<7ேபா:உலF: &த5 மா*ல< Dமா<7ேபா:
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த@கNHI ேவbKய Wறைன ைமயமாகH
ெகாbS, ெமாைப! ேபா* ஒ*ைற> தயா
XHக வசW த=( வைகC! வKவைமHகQ
ப6ட ேபாேன ’மாSல4 ேபா*.’ தGேபாD
ெமாைப! ேபா* ஒ*% d*% Rத! ஐJD
ஆbSகNHேக ந*றாகU ெசய!பSAறD.
]*ன4, அத* பல ]X`கB! ]ரUைன ஏG
ப6S, iHA எjயQபSAறD. அேத ேபால,
ஒ=வ4, இைணய( பா4Qபதைன R*l%>W
ெமாைப! ேபா* ஒ*ைற வா@க E=(பலா(.
இ*ெனா=வ4, ேபா6ேடா எSHகQ பய*
பS( ெமாைப! ேபாைன வா@க E=(], 
OறJத Wற* ெகாbட ேகமரா இைணHகQப6
S[ள 1மா46 ேபாைன நாடலா(.

இதைன> த_m! ‘க6டக> ெதாைல ேபO’
என அைழHகலா(. க6ட க@க[ எ*றா!,
ெதாIWகளாக உ[ள ]X`கைளH IjHI(.
ஒ= க6டக> ெதாைலேபOC!, அKQப
ைடC! ச6டக அைமQY தரQப6K=HI(.
இJத வைகC! அKQபைடC! ேபா* ெசய!-
பா6KGகான ஒ= க6டக( இைணHகQப6S
அD ேபானாக இய@I(. இத+ட*, நா(
E=(Y( வைகCலான WைரHகான க6டக>
Wைன வா@A இைணHகலா(. அேத ேபால, 
ேரKேயா, ேகமரா, 1oHக4 என நா( E=(]
எW4பா4HI( Wற* ெகாbடவGைற வா@A 
இைண>DH ெகா[ளலா(.

மாSல4 ெமாைப! ேபா* ஒ*ைற வா@AQ 
பய*பS>DைகC!, ஏேத+( ஒ= பIW சX
யாக ேவைல ெசpயE!ைல எ*றாேலா, அ!
லD அத* தர( மG%( Wற* உய4Jததாக 
இ=Hக ேவbS( என நா( E=( ]னாேலா,

இQேபாD[ள $ைலC!, நா( அதைன IQ-
ைபயாக E6 SESAேறா(. ஏென*றா!,
தlயாக ஒ= ]Xைவ ம6S( சX ெசpWட இய-
லாD. ஆனா!, மாSல4 ேபா* ஒ*j!, எJதQ 
பIW மாGறQபட ேவbS( என> ேதைவ ஏG-
பSAறேதா, அைத ம6S( வா@A, பயனாளேர
இைண>DH ெகா[ளலா(.

அD ேபால ெமாைப! ேபா* ஒ*ைற வா@-
I(ேபாD, ச6டக அைமQ ]ைனq(, அத
+ட* நமHI> ேதைவயான வச Wகைள> த=(
]X`கைள ம6S( வா@A இைண>DH ெகா[
ளலா(. YைகQபடH கைலஞ4 ஒ= வ=HI,
அவ4 ெமாைப!ேபாl! ேகமரா ேதைவQ
படாD. எனேவ, அD இ!லாம! மாSல4
ெமாைப! ேபா* ஒ*ைற வா@AH ெகா[
ளலா(. இJத வைகC!, ஒ=வ=HI எ*ன
ேதைவேயா, அதைன ம6S( அவ4 பண(
ெகாS>D வா@AH ெகா[ளலா(.

எ!.". $%வன(, ஏGகனேவ ZI[
உ6பட பல $% வன@க[ ேதா!EqGற
W6ட>W!, ெவGj ெபG %[ளD. இத*
எ!.". "5 ஒ= மாSல4 ேபானாக உ= வாAq[
ளD. இW!, ேப6டX, ேகமரா ஆA யவGைற
ெச=A எS>D, இைண>DQ பய*ப S>தலா(. 
இ*+( பல சாதன@க[ இைணQ]ைன
ஏGபS>W இ=Hகலா( எ*றாs(, எ!.".
இJத வைகC! ெவGj ெபGறD OறQேப.

எ!.".RKெவS>தா!, மGற $%வன@க[,
இJத மாSல4 ேபா+HI> ேதைவ யான ]ற
சாதன@கNHகான க6ட க@கைள> தயாXHI( 
உXைம Cைன வழ@கலா(. இJத வைகC!, 
இJத "5 மாSல4 ேபாl! இைணHகH ZKய 
Ojய ரtD ]Xbட4, OறJத Wற* ெகாbட
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ைமH, QரஜHட4, 1oHக4, q.எ1.].ேபா46,
எ1.K. கா46 vட4 எனQ பல சாதன@கைளH
க6டக@களாக> தயாX>D வழ@I(
உXைமையH ெகாSHகலா(. பயனாள4க[,
த@கNHI> ேதைவயானைத வா@A,
அதைன> தா@களாகேவ இைண>DQ பய*ப
S>தலா(. இQேபாD எQபK O( கா4Sகைள
எS>D இைண>DQ பய*பS>DAறா4கேளா,
அேத ேபால ேதைவயான சாதன@கைளq(
இைண>DQ பய*பS>தலா(.

இDவைர ]Hெஸ!கB! அட4>W, ZSத! 
O(, ஓர@கB! வைள`, வைள`கB! சDர
Rைன, கா4ப* ைபப4 ெஷ!க[, உேலாகH
கவச(, Aளா1 Wைர என ம6Sேம மாGற@
கைளU சJW>D வJத ெமாைப! 1மா46
ேபா* தயாXQY, RGjs( மாGறாக, தG
ேபாD YWய மாGற மாக ‘மாSல4 ேபாைனU’ சJ-
W>D[ளD. இl, மாSல4 ேபா* ம6Sேம
தரவைரயைறயாக அைமq( கால( EைரE!
ஏGபS(.

எO.P.P5 8மா,5 ேபாR$ Sற(பUசVகI

இத* Wைர 5.3 அ@Iல அளE!, 2560 x
1440 ]Hெஸ! அட4>Wqட* உ[ளD. இத*
K1]ேள Quad HD IPS Quantum Display த*ைம
ெகாbடதாக உ[ளD. அbைமH கால>W!
ெவBயான Qualcomm Snapdragon 820 Qராசச4
இதைன இயHIAறD. இத* ஆQபேர6K@
O1ட( மா4{மலாp.

இJத 1மா46 ேபாl* ரா( ெமமX 4 ".].
இத* 1ேடாேர} இட( 32 ".]. இதைன

ைமHேரா எ1.K.கா46 ெகாbS 2 ெடரா
ைப6 அள EGI உய4>WH ெகா[ளலா(. 
]*YறH ேகமரா 16 எ(.].Wற+ட+(, R*
YறH ேகமரா 8 ெமகா ]Hெஸ! Wற+ட+(
தரQப6S[ளD. ]*YறH ேகமரா, 135 KAX
ேகாண>W! அகலQ பா4ைவ ேதாGற> WைனQ
ெப%( வைகC! ெல*1 ெபG %[ளD.
எ!.". $%வன( ெவBC6S[ள CAM Plus
எ*+( ேகமரா க6ட க>Wைன இைண>DU
ெசய!பS>தலா(. 

1மா46 ேபா*, இத +ட* OறJத K"6ட!
ேகமராவாக மாjU ெசய!பS(. இW! பவ4,
ஷ6ட4, ெரகா46, ஸூ( எனQ பல வச WகNH
கான ப6ட*க[ தரQப6 S[ளன. இதைன,
"5 1மா46 ேபா+ட* இைணHைகC!,
ZSதலாக 1200 mAh ேப6டX Wற* AைடH
AறD. "5 ேபாl!, ெச=AQ பய*பS>D(
வைகC!, 2800 mAh Wற* ெகாbட ேப6டX
தரQப6S[ளD.

எ!."."5 1மா46 ேபாl* பX மாண(
49.4 x 73.9 x 7.7 _�. ேவகமாக சா4} ெசp
வதGெகன q.எ1.]. O வைக ேபா46 தரQப6
S[ளD. O!வ4, ைட6ட*, ேகா!6 மG%(
இள�OகQY வbண@கB!, இJத ேபா*
AைடHAறD.

மாSல4 ேபா* எ*பD ந( ேதைவ ம6-
Sம!ல. அைன>D $%வன@கN( ெவGj
ெபறHZKய ஒ= சாதனமாI( என எ!.".$�
]>D[ளD. 2016* இரbடா வD காலாbK!
EGபைனHI வ=(ே பாD, இத* Eைல
ெதXயவ=(.
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ZI[ $%வன(, இJWயாE! ெமாைப!
ேபா*கB!, இைணய>W* ேவக>Wைன

அWகQபS>த, YWய ெதாm! �6ப( ஒ*ைற 
அjRகQபS>Wq[ளD. இதைன அைன>D
தரQ]ன=(, IjQபாக ஊடக>W! இய@I(
$%வன@க[ வரேவG%[ளன. இJத ெதாm!
�6ப>W* ெபய4 Accelerated Mobile Pages 
(AMP). இ> ெதாm! �6ப(, ெமாைப! ேபா*
கB! உ[ள இைணயQ பHக@கைள, தGே பாD
AைடHI( ேவக>ைதH கா6Ks( நா*I
மட@I அWக ேவக>W! இைணHA*றன.
இதGெகனQ பய*பS>D( ேட6டாEைன,
ப>W! ஒ= ப@காகH Iைற>D இJத ZSத!
ேவக>Wைன இJத ெதாm! �6ப( த=AறD.

ZI[ இJWயாE! த=( இJத ெதாm!
�6ப வசWCைன ெந6ெவா4H 18, எ*.K.K.
E, இJWயா Sேட, �JD1தா* ைட(1
ேபா*ற ஊடக@க[ வரேவG%[ளன. 

‘‘ZIB* இல6OயR( ேநாHI(, தகவ!
கைள மHகNHI எBதாகH ெகாbS ேச4Q
பDதா*. DரW={டவசமாக, இ*ைறHIQ
பயனாள4கNHIH AைடHI(, ெமாைப!
வmCலான இைணய(, மHகNHI> ேதைவQ
பS( தகவ!கைள, அவ4க[ எW4பா4HI( 
ேவக>W! த=வW!ைல” என ZI[ $%வ
ன>W* Dைண>தைலவ4 ேடE6 Zjq[ளா4.
YWய AMP ெதாm! �6பமானD, வாசக4க
NHI, ஒேர மாWXயான ZSத! ேவக>W! ஊட
க@கB* தகவ!கைளH ெகாbS ேச4HI(.

ZI[ ேமGெகாbட ஆpE!, பயனா
ள4க[, தா@க[ எW4பா4HI( இைணய தள(,
d*% EநாKகB! ெமாைப! ேபா* வm

யாகH AைடHகE!ைல எ*றா!, த@க[ RயG
OையH ைகE6SE6S, IjQ]6ட இைணய
தள>WைனQ பா4HI( RயGOையேய $%>W
ESA*றன4 எ*% கbடjJ D[ளன4. இD
ேபா*ற ]ரUைனகNHI AMP ெதாm! �6ப(
RG%Q Y[B ைவHAறD. இதனா!, பயனா
ள4க[, தகவ! தள அைமQபாள4க[, இைணய
தள Eள(பரதார4க[ எனQ பல4 பல* அைடJ
D[ளன4.

இJத AMP ெதாm! �6ப(, ெச*ற
அHேடாப4 மாத>W! அjRகமானD. அைன
வXடR( ந!ல வரேவG]ைனQ ெபG%[
ளD. பல $ைலகB!, ெமாைப! ேபா*
பய*பாS, இைணயQ பய*பா6Kைன
ஊHIEQபதா!, பல4, ெமாைப! வmேய
த@கB* Rத! இைணயQ பய*பா6
Kைன, அbைமH கால@கB! ேமGெகாbS
வ=வதா!, இJத> ெதாm!�6ப( அவ4கNHI
RJைதய கால>W! Aைட>த, ஏமாGற>Wைன>
தE4HAறD. 20 ேகாKHI( ேமலானவ4க[,
ெமாைப! ேபா* வm இைணய>ைதQ பய*
பS>Dவதா!, 60% HI( ேமலான ெபா=6க[
EGபைனைய ெமாைப! ேபா*கேள ேமG
ெகா[A*றன. பயண@க[ சா4Jத ேதSத!க[,
50%HI( ேமலாக, ெமாைப! ேபா*கBேலேய
ேமGெகா[ளQப6S வ=A*றன.

ZI[ $%வன>W* q 6�Q தள( Zட,
அத* பய னாள4கB!, 60% ேப4 ெமாைப!
வmயாக>தா* த@க[ க=>Wைன> ெதXE>
D[ளன4. ேவைல வாpQYக[ Zட, ெமாைப! 
ேபா*க[ வmயாக>தா* ெப=(பாs( ேமG-
ெகா[ளQபSA*றன.

 !" அ%&க(ப*+,- ./ய ெதா45 67ப-



7-3-20166

Hள�6 வைக ேதHகக( த=வW! ைமH
ேராசாQ6, 2007 Rத! த* ‘ஒ* 6ைர�’ வச

Wைய வாKHைகயா ள4கNHI அB>D வ= A
றD. Rதa! இJத வசW Windows Live Folders 
என அைழHகQப6டD. தGேபாD ஒ* 6ைர� 
எ*ற ெபயX! இய@A வ=AறD. பயனாள4க
Bட( _IJத ந(]HைகையQ ெபGற Hள�6
1ேடாேர} சாதனமாக`( ெபய4 ெபG%[ளD.

அbைமC!, இத* க6டண_!லா ேதH
கக அள`, 15 ".]. எ*ற அளEa=JD 5
".]. ஆகH IைறHகQப6ட ேபாD, த* வாKH
ைகயாள4கBட_=JD, ெதாட4JD கbடனH
கைணகைளQ ெபGறD. த* ெசய!பாS சX-
ய!ல எ*% உண4Jத ைமHேராசாQ6, �bS(
தனD வாKHைகயாள4க[, அவ4க[ E=QபQ-
ப6டா!, பைழய பK, 15 ".]. அள` ேதHகக
இட>ைதQ ெபறலா( எ*% அjE>தD.

ஒ* 6ைர� Ij>த அைன>D எW4QY
காG%( அK>D ஓpJD தGேபாD, வாKHைக
யாள4க[ ெதாட4JD அதைன மA�UOqட*
பய*பS>W வ=A*றன4. எனேவ, இJத ஒ* 
6ைர� Hள�6 ேசைவையQ பய*பS>DவD
Ij>த Oல IjQYகைள இ@I காணலா(.

Rதa! ‘ஒ* 6ைர�’ எ*பD எ*ன?
மG%( அD எ*னெவ!லா( இ!ைல? எ*பD
Ij>D ெதBEைனQ ெப%ேவா(. ஒ* 6ைர�
எ*பD, ந( ைப!கB* ேபH அQ ைப!க[
பWJD ைவHகQபS( இட( இ!ைல. Backup
எ*% ெசா!ைகC!, அத* dல ேகாQ Yக[
ெதாட4JD WனJேதா%( பய*பS>தQபS(.
அவGைறQ பய*பS>W RK>த ]*ன4,
இரbடாவதான இ*ெனா= �KயாE! நா(
அதைனQ பW` ெசpD ெகா[Aேறா(. இத*

ெபா=[ எ*னெவ*றா!, �@க[ ஒX"ன! 
ைபைல அm>DE6டா!, அதைன �bS(
இJத ேபH அQ �KயாEa=JD ெபG%H
ெகா[ளலா(.

ஆனா!, ‘ஒ* 6ைர�’ எ*பD, ைப!
கைள ஒ=@Aைண>D ஒ=_HகU ெசpWS(
ஒ= வசWHகான இட( ஆI(. அதா வD, ஒ*
6ைர� ைப! க6ட ைமQ]!, ஏேத+( ஒ=
சாதன>W!, ைபa! ஏGப S>D( மாGற@க[, 
மGற இட>W! உ[ள ைபas( அேத மாG-
ற@க[ ஏGபS>தQபS(. அW4{டவசமாக,
இைணய>W! AைடHI( ‘ஒ* 6ைர�’

ேகா(.க9: ெதாட< ெசய5பா7>?! ஒ: 7ைரC

Virus: (ைவர#) ெக'தைல ,ைள,./0 ஒ2
க0345ட7 8ேரா ;ரா0. க03 45ட7 இய.க?@A 
/B.C' தDE எGHச ைல?த20 எJபE LதA 
க0345ட7 இய.க? @ைனேய Lட.; ைவ./0
வைர பலவைகயான நாச ேவைலகOA ஈ'ப'0.
க0345ட7க Q. ;ைடேய ைபAகR பGமாற3ப'
ைகVA (இெமVA, XY,Zளா3Z ம[B0 Zளா\
Yைர]) இைவ அவ[BடJ இைணDE ெசJB
நாச?ைத உaடா./0. இெமVA bல0 ெசJற 
ZJன7 அDத க03 45டGA இ2./0 இெமVA 
LகவGகQ./ ெமVA அc38வE ேபால?
தாc0 ெசJB நாச ேவைலVA ஈ' ப'0.
ைவர# 8ேரா;ரா0 கR ெபாEவாக எDத அd-
/de0 கா5டாE க0345ட2./R இ2./0.
ஏதாவE நாR அAலE ெசயAபா5Yைன ேம[
ெகாRைகVA ga Y,ட3ப5' நாச ேவைலைய
ேம[ெகாRQ0.

“ெதaV, ெகா"bWக"”
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தள>W!, Undo ெசய!பாS( இைணHகQப6
S[ளD. இத* dல(, நா( இழJத ைபைல 
�6SH ெகா[ளலா(. ஆனா!, இJத �6ெட-
SHI( வசW, நா( ைப!கைள அm>தா! ம6-
Sேம இயHகQப6SH AைடHI(.

2012 ஆ( ஆbS Rத!,
ஒ* 6ைர� தள>W!, Recycle
Bin எ*+( அmHகQப6ட
ைப!க[ த@I_ட வசWq(
தரQப6டD. இதைன, எJத
சாதன>W* வmயாக`(,
ஒ* 6ைர� தள( ெச*% 
ெபறலா(. ஒ* 6ைர� v
ைசHA! ]* ெதா6KHI
அ+QபQப6ட ைப!க[
IைறJதD 3 நா6க[
அ@I ைவHகQபS(.
அDவைர, இJத ைப!க
NHகான இட(, உ@கNH
ெகன ஒDHகQப6ட இட அளE! கணHA!
எS>DH ெகா[ளQபட மா6டாD.

ஒ* 6ைரE! உ[ள ைப!கைள, உ@க
NHெகன ஒDHகQப6ட அளEGI ேமலாக,
10% அளEைன> தாbS( வைகC! �@க[ 
அm>தா!, ஒ* 6ைர�, ெதாடHக>W! உ[ள
அmHகQப6ட ைப!கைள, அத* vைசHA[ 
]* ெதா6KCa=JD �HAES(. ஆனா!,
அmHகQப6S 30 நா6கNHIQ ]*, ைப!க[
$ரJதரமாக அmHகQபS(.

அbைமC!, நா* எ*+ைடய ஒ* 6ைர�
ேதHகக>W! உ[ள v ைசHA[ ]* ெகாbK
=Jத அைன>D அmHகQப6ட ைப!கைளq(
�HAேன*. ெமா>த(, 5,458 ைப!க[ இ=J-
தன. அQபKயானா!, நமHI எ�வள` ேதH
கக( மG%( அm>த ைப! ெதா6K இட( உ[
ளD என �@க[ கணHA6SH ெகா[ளலா(.

அவசர கால>W!, இJத vைசHA[ ]* 
நமHI உதEHI வJதாs(, இD ந(Rைடய
ேபH அQ ைப!கைள �bS( த=வW!ைல.
இதனாேலேய, ஒ* 6ைர� ேதHகக>Wைன,
ேஹா( ெப4சன! க(Q�6ட4கNட*
இைண>DQ பய*பS>W வ=Aேற*.

Ebேடா1 இயHக>W! நமHI> தரQ-
பS( special folders ெகாbK=HI( ஒ=
வசW நமHI, Documents, Pictures, Video ஆA
யவGjGகான 1ேடாேர} இட>Wைன நாேம
ேத4JெதSHI( சsைகைய அBHAறD.
இத* dல( நா( பய*ப S>D( சாதன>W!,
அ!லD சாதன( இைணJத ெந6ெவா4H
இைணQ]!, எJத இட>ைதq( 1ேடாேர}
இடமாக ேமGெகா[ளலா(. இதனா!, �@க[
ஒ* 6ைரEைனQ பய*ப S>Wனா!, அD
உ@க[ சாதன>W! (க(Q�6டX!) ேலாHக!
ேபா!ட4 அைமQ]! இட(ெகா[AறD. அ>
Dட*, �@க[ ேத4JெதS>D அைமHI(
ேபா!ட4க[, இW! ஒ=@Aைண>D அைமH
கQபSAறD.

எS>DH கா6டாக, Documents ஒ= 1ெபஷ!

ேபா!டராI(. இேத ேபா*ற, இதGI இைண-
யான ஒ* 6ைர� ேபா!ட4 ஒ*ைற> ேத4J
ெதS>D, அத* ேகாQYகைள அ@I ஒ=@A
ைணHகU ெசp WS( வைகC! அைமHகலா(.
இJத அைமQY, ஒ* 6ைர`ட* இைணHகQ

ப6ட அைன>D சாதன@கBs(
இயHகQப6S, ேகாQYக[ 
ஒ=@AைணHகQபSA*றன.

Pictures, Videos ேபா*ற
1ெபஷ! ேபா!ட4கNH
கான ேதHகக>WGI, நா( ஒ*
6ைரE* உதEைய நாடாம!,
ேவ% ஒ= ேபH அQ ேபா!
டX! அைம>DH ெகா[ளலா(.

ந( ைப!கைள> ெதாட4JD
அ�A, ெசய!பS>W,
ேதHகக>W! பாDகாQபாக
ைவQபதGகான வசWைய
நமHI ஒ* 6ைர� த=A

றD. ந(]Hைகqட* நா( பய*பS>D( வசW
ெகாbட ஒ= சாதனமாக ஒ* 6ைர� இய@I
AறD. ேகாQYகைளQ ெபா%>தவைர, ெதாட4
ெசய!பாSகைள ேமGெகா[ள இD உத`AறD.

இைணய$ பயனாள*க,-
இர/டா1 இட23-

த56நா8
இD@யா,A, இைணய?ைத3 பயJப'?E0
ம.கR எah.ைகVA, தijநா' மாkல0  
இரaடாவE இட?@ைன3 ZY?ERளE. LதA
இட?@A, மஹாரா\5ரா 2 ேகாYேய 77 ல5ச?E
10 ஆVர0 ேப2டJ உRளE. தijநா5YA இDத
எah.ைக 2 ேகாYேய 68 ல5ச?E 70 ஆVர
மாக உRளE. மஹாரா\5ரா மாk ல?@A, நக73
8றtகOA ஒ2 ேகாYேய 79 ல5ச?E 7 ஆVர0
ேப20, ;ராம3 8றtகOA  97.4 ல5ச0 ேப20
இைணய?@ைன3 பயJப'?E;Jறன7. Z3ர
வG இB@VA இDத தகவAகR அd,.க3ப5-
டாw0, இDத பயனாள7 எah.ைக, ெச3ட0ப7 
இB@வைரVA எ'.க3ப5ட கண.ெக'3ZJ
பY கaடdய3ப5டதா/0.

ேமேல /d3Z5ட மாkலtகைள அ'?E,
ஆD@ர மாkலL0, க7நாடகா மாkலL0 இட0
ZY?ERளன. ெமா?தLRள 32 ேகாYேய 
49ல5ச?E 50 ஆVர0 இைணய3 பய னாள7
கOA, 12 ேகாYேய 8 ல5ச?E 80 ஆVர0
ேப7 Zரா5ேபa5 இைண3Zைன3 பயJப
'?E;Jறன7. ம[றவ7கR /ைறDத @றJ
அைல.க[ைற வGைச இைண3Zைனேய
பயJப'?@ வ2 ;Jறன7.  இDத ஆa' இB
@./R, National Optical Fibre Network (NOFN) 
@5ட?@J Cj, அைன?E ;ராம ஊரா5 X
கQ./0, இைணய இைண38 வழtக3ப'0
என அd,.க3ப5'RளE.
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~ பாரM ~

ZI[ $%வன( YWயதாக ஓ4 அWசய வச
Wைய> த* ”ZI[ டாH1” (Google Docs)

ெசயaC! தJD[ளD. இJத ெசயaைய
இயHA, ந*றாக இைணHகQப6ட ைமH வm
யாகQ ேபOனா!, ZI[ டாH1 YேராAரா(,
அதைன ெடH16டாக அைம>DH ெகா[A
றD. உலA* பல ெமாmகB! இD ெச*ற ]Q-
ரவX 24 அ*% அjRகQபS>தQப6டD. இJ
WயாைவQ ெபா%>த வைர இJத வசWCைன,
ZI[ இJWC! ம6S( தJD[ளD. Iர! வm
ேபO, ைடQ ெசpD, அJத டாIெமb6Kைன
எK6 மG%( பா4ம6 ெசpWS( வசW தG
ேபாD AைடHAறD.

ZI[ டாH1 ெசயaC!, இJத வசW
CைனQ ெபG% பய*ப S>த, WைரC* ேமலாக
உ[ள "Tools" ேடQ �D ABH ெசpWட`(.
]*ன4 AைடHI( �� EX ெம+E! உ[ள 
"Voice typing..." எ*பW! ABH ெசpWட`(.
அQேபாD, ZI[ டாH1, உ@க[ க(Q�6
டX! உ[ள ைமHேராேபாைனQ பய*பS>த
அ+மW ேக6I(. அQேபாD, "Allow" ேடQ]!
ABH ெசpWட`(. உட*, அைன>D(
ெச6K@1 dல( அைமHகQபS(. RK>த
]*ன4, பாQ அQ ஆA வ=( ைமHேராேபா*
ஐகாl! ABH ெசpD, �@க[ ைடQ ெசpWட
ேவbKய ெடH16ைடQ “ேபசலா(”. ZI[ 
உ@க[ ேபUOைனQ YXJD ெகாbS, அதைன
ெடH16டாக மாGjQ பWJWS(. �@க[
ேபO, ெடH16 பWHகQபSைகC!, ைமH
ஐகா* OகQபாக மா%(.

ைமH உ@கB* IரைலQ YXJD ெகாbS 
ெசய!பSைகC!, �@க[ ெதாட4JD பல க6
டைளகைளQ பய*பS>தலா(. அவGj! Oல
க6டைளகைள இ@I பா4Hகலா(.
1. Voice typing: Iர! dல( ெடH16 ைடQ

ெசpWடலா(. ெதாட4JD, ெடH16K!,
$%>த! Ijகைள (periods, commas, question
marks, or create a new paragraph) இடலா(.
YWய பாராEைன அைமHகலா(.

2. Select text: IjQ]6ட ஒ= ெசா!ைல, ெசா!

ெதாIWைய அ!லD எ\>ைத> ேத4Jெத-
SHகலா(. ஒ= வX R\வD( அ!லD  
வாHAய( மG%( பாராEைன> ேத4Jெத-
SHகலா(. ேத4JெதS>தைத ர>D ெசpW
டலா(.

3. Format Text: ெடH16 வXகைள இடD,
நSE! மG%( வலD என அைமHகலா(.
ெசாGகைள அ\>தமாக, சாpவாக, அKHேகா
K6S, I%HகாகH ேகாK6S எனQ பலவைக
பா4ம6K@ ப^கைள ேமGெகா[ளலா(.

4. Y!ல6 வைக ப6Kய!, எbகNட*
ப6Kய! என`( அைமHகலா(. இைவ 
அைம>த ]*ன4, ேதைவ இ!ைல எl!
�Hகலா(.

5. Editing a Text: அைம>த ெடH16ைட எK6
ெசpWS( ப^ையq(, ைமH dல( ேபO
ேமGெகா[ளலா(. Cut, copy, or paste மG%(

ேபcவைதE ேக7*  !" எd/E ெகா"b-
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Insert, update, or delete a table of contents ஆAய
ப^கைளq( ேமGெகா[ளலா(. YWயதாக
ேட][ ஒ*ைறq( அைமHகலா(.

6. Moving around your document: நா( அைம>த
டாIெமb6 ெதாடHக>WGI அ!லD RK
EGIU ெச!லலா(.

இ�வா% எK6 ெசpத ]*ன4, �bS( 
ஒa dல( ெடH16 ைடQ ெசp Wட,
டாIெமb6 இ%WC! ெச*%, "resume"

எனU ெசா*னா! ேபாD(.
7. ெஹ!Q EbேடாEைனq( ேபOேய WறH

கலா(. அQேபாD, எJத உதEH IjQ Yக[, 
ஒa அKQபைடC! AைடHI( எ*ப தG
கான ப6Kய! AைடHI(. 

8. க4சைர எ@I ைவ>D ெசய!பட ேவbS(
எ*பைதq(, க4ச4 அJத இட>WGIU ெச*ற 
]றI ெசய!பSவைதq( ேபOேய அைமH
கலா(.

ZI[ $%வன>W* தைலைம அsவலக>W
a=JD(, அத* இJWயQ ]XEa=JD(,

இைணயQ பய*பாS Ij>த பல அjHைகக[ 
ெவB வJத வbண( உ[ளன. இJத அjHைக
கB! தரQப6S[ள தகவ!க[ இ@I �=Hக-
மாக> தரQபSA*றன.
1. உலக அளE!, இைணயU சJைதC! _க

ேவகமாக வள=( நாடாக இJWயா உ=ெவ
S>D[ளD. வ=( 2017!, இJWயாE!
50 ேகாK ேப4 இைணய>ைதQ பய*ப
S>Dவா4க[. இவ4கB!, 40 ேகாK ேப4
ெமாைப! ேபா*க[ வmயாக இைண
ய>ைத அ�Iவா4க[. தGேபாD இ=Q
பைதH கா6Ks( இD d*% மட@I அW
கமாI(.

2. தGேபாD, 35 ேகாK ேப4 இைணய>ைதQ
பய*பS>DA*றன4. இவ4கB!,
15.2 ேகாK ேப4 ெமாைப! ேபா* வm
இைணயQ பயனாள4க[.

3. K"6ட! வள4UOC!, இJWயா அத* Oக
ர>ைத> ெதா6S[ளD. IjQபாக, Aராம@
கB!, இைணயQ பய*பாS ேவகமாக அW
கX>D வ=AறD.

4. ஓ4 இைணயதள>W* Yக\( பய*பாS(,
அW! தரQப6S[ள ெபா=[ மG%( தக-
வ!க[ அKQபைடCs(, அைவ கா6டQ
பS( வைகC* அKQபைடCs( ம6Sேம
உய=(.

5. உலக அளE!, 2020 ஆ( ஆbK!,
இைணயQ பயனாள4கB* எb ̂ Hைக
500 ேகாKயாக உய=(. இD கனEs(
அ!லD கGபைனCs( எb^Q பா4H

காத மாGற>ைத> தர உ[ளD. இதைன
இைணய ெதாm! $% வன@க[ உண4JD
எழ ேவbS(. இJத இைணய மHகB*
ேதைவகைள $ைற` ெசpWS( வைகC!
ெதாm!க[ ெதாட@கQபட ேவbS(. 
இதGI, ZI[ இைணய ேசைவ ெதாm! 
ெதாட@Iபவ4கNHI, ெதாடHக உதEயாக,
இலவசமாக அ!லD IைறJத க6டண>W!,
ப*னா6டளE! த* அsவலக வளாக@
கB! இட( த=AறD. அ>தைகய $%வ
ன@கB* ப^ையq( கbகா^>D உத`
AறD. ஏGகனேவ த* ஐJD வளாக@கB!
இட( தJD[ள ZI[, வ=( Oல மாத@-
கB!, த* ]ேரO! வளாக>Ws( இட( தர 
உ[ளD. Rதa!, இD ேபா*ற RயG Oைய,
21012 ஆ( ஆbK!, ZI[ லbட* அs-
வலக வளாக>W! ெதாட@AயD. இDவைர,
1800 $%வன@க[ அ@I ெதாட@கQப6
S[ளன. அதைன> ெதாட4JD,  ெட!
அE�, tேயா! மG%( மா6X6 ஆAய நக-
ர@கB! இJத RயGO ேமGெகா[ளQப6S 
ெவGjகரமாக இய@A வ=AறD.

6. எJத ஒ= $%வனR(, த* ெதாடHக>
Wேலேய ஒ= ப*னா6S $%வனமாக>
ெதாட@கQபடலா( எ*% ZI[ அj E>
D[ளD. ZI[ $%வன(, த* ெதாடH
க>Wைன ஒ= கா4 ெஷ6K! ேமGெ காb
டD பல=HI $ைன E=Hகலா(. ZI[
ஒ= ேதட! இயJWரமாக> த* ெதாmைல>
ெதாட@Aனாs(, தGேபாD, உலகQ ெபா=
ளாதாரQ ]XE! வள4UOைய ஊHIEHI(
ஒ= K"6ட! ெதாm லகமாக மாjq[ளD.

இைணய- சா<Vத ெதா45 ெதாடWக  !" உதY
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ேப1YHA! ஒ=வX* தகவ! பWைவQ
பK>த`ட*, அD தனHIQ ]K>W=HA

றD (Like) எ*% க=>D ெதXEHகலா(. _க`(
]K>W=Jதா!, அேத பWைவ> த* பHக>W!
பWJD ெவBCடலா(. அ@ேக, Rதa! எ\
WயவX* ெபய4 இடQப6S, “அவX* பW`
இ@ேக பA4JD தரQப SAறD” எ*% கா6
டQபS(. ெச*ற வார(, ேப1YH இJத Like
க=>Wைன> ெதXEQபW!, ேமs( Oல வச-
Wகைளq(, உண4EைனH கா6S( ஐகா*க
ைளq( தJD[ளD.

பல4, த@க[ நbப4க[ மரண(, ேபX ழQY
Ij>D எ\D(ேபாD( அவGைற Like எனH
IjQ]S( பழHக( உைடயவ4களாக இ=J
தன4. தா* பK>W=Qபதைன, எ\WQ பWJத
த* நbப=HIH கா6S( ேவ% வm இ!லா
ைமயா!, Like எனQ பல=( ABH ெசpWS(
பழHக( உ[ளவ4களாக இ=Jதன4. இD பல-
=HI எXUசைலq( மன வ=>த>Wைனq(
த=வதாக இ=JதD. மரணU ெசpWையQ
ேபாp ஒ=வ4 தனHIQ ]K> W=Qபதாக,
த* ேநாHAைனQ பWJD[ளாேர எ*% அ@க
லாp>DH ெகா[வD ம6S_*j, அதைனq(
அேத பWE! ெதXE>D வJதன4.

இJத IழQப>WைனQ ேபாHI( வைகC!, 
ேப1YH $%வன( Like, Love, Haha, Wow, Sad,
Angry எ*ற வXைசC!, ஆ% ஐகா*கைளH
ெகாS>D[ளன4. இத* dல( வ=>த(

மG%( ேகாப>Wைன இ%Wயாக உ[ள
ஐகா*கB! ABH ெசpவத* dல( கா6ட-
RKAறD. ஏGகனேவ உ[ள Like இட>W!,
ந( ம`1 க4சைரH ெகாbS ெச*%
ைவ>தா!, இJத ஆ% ஐகா*கN( கா6டQப-
SA*றன. ]*ன4, இW! நா( E=(Yவைத>
ேத4JெதS>D அைமHகலா(. 

ேபD.EF5 ./ய ஐகா:க"
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ZI[ Qேள 1ேடாX!, ஆb6ராp6 இயH-
க>W! ZSத! வசWகைள> தரHZKய பல

YேராAரா(க[ ஆCரHகணHA! AைடHA*
றன. இைவ, ZI[ ஆb6ராp6 ]XE* அ+
மW ெபGேற, ZI[ Qேள 1ேடாX! இட(
ெபGறாs(, பல அQBேகஷ* YேராAரா(க[,
பயனாள4கB* ேபா*கைள> த@க[ ேநாHக@-
கNHIQ பய*பS>Dவதாக`(, �@I Eைள
EQபதாக`( மG%( ெப4சன! தகவ!கைள>
W=Sபைவயாக`( உ[ளன. இD பGj ெதX
யவ=ைகC!, ZI[ அவGைற ஆp` ெசpD,
த* ZI[ Qேள 1ேடா4 தள>Wa=JD �HI
AறD.

அbைமC! இD ேபால 13 ஆb6ராp6
அQBேகஷ* YேராAரா(க[ �HகQப6டன.
1மா46 ேபா*க[ இயHகQ பாDகாQY
Ij>D> ெதாட4JD ஆp` ேமGெகாbS
வ=( Aj1, இJத YேராAரா(க[ பாDகாQ
பGறைவ. W=6S>தனமாக ெசய!பSA*
றன எ*% கbடjJD, ZI[ $%வன>WGI
அjE>தா4.

இJத YேராAரா(க[, பயனாள4கNHI>
ெதXயாம!, அவ4கB* ஆb6ராp6
ேபாl! பல Yேரா Aரா(கைள> ேதைவ
யGற வைகC! பWHA*றன. இJத ேபா*க[ 

]ரUைனHI[ளாI(ே பாD, அவGைற
“தயாX>D ெவBC6ட $ைலHI” �bS( 
அைம>தாs( (Factory Default), இJத Yேரா
Aரா(க[ அmயாம! ேபாl! த@IA*றன.

அbைமC!, ZI[ $%வன( �H Aய
YேராAரா(க[ ]*வ=மா%: Honeycomb,
Just Fire, Cake Blast, Crazy Block, Drag Box, Tiny
Puzzle, Jump Planet, Ninja Hook, Piggy Jump, Eat 
Bubble, Hit Planet, Cake Tower, மG%( Crazy Jelly. 
பயனாள4க[ யாேர+(, இவGைற> த@கB* 
ேபாl! பWJ W=Jதா!, உடேன �HAE
ட`(. அ>Dட*, ேபாைன> தயாX>D அB>த
$%வன>W*, v6 ஒ*a ெமமXையq(, YW
தாக அைமHக ேவbS(.

ெச*ற ஆbS, Shedun எ*ற ெபய4
ெகாbட அQBேகஷ* YேராAரா( கb
டjயQப6S �HகQப6டD. பயனாள4க
NHI> ெதX யாம!, இD பல அQBேகஷ*
YேராAரா(கைள ேபாl! பWJதD ெதXய
வJதD. இேத ேபால பாWHகQப6ட மGற
ெமாைப! ேபா*கNட* இJத Yேரா A
ரா(க[ தகவ!கைளQ பA4JD வJதD( கb-
டjயQப6டD. ]*ன4, இJத YேராAராR(,
அD பWJத மGற YேராAரா(கN( �HகQ
ப6டன.

 !" PEFய ஆR7ராS7 .ேராFரா-க"
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பா9கா$பாக டா:ெம/= நக-
ேவ4K! டாIெமb6கைள உ=வாHI

Aேறா(. இவG jGகான, பாD காQ]Gெகன
ேபH அQ காQ]கைள நா( எS>D ைவ>DH
ெகா[Aேறாமா? இJத ேக[EHI Oல4, ஆ(,
ேவ46 தா* தானா கேவ எS>D ைவ>DH 
ெகா[Aறேத. ஒX"ன! டாIெமb6 ைப!
ெக6SQ ேபாp AைடHகாத ேபாD இJத ேபH
அQ காQ]CைனQ பய*பS>WH ெகா[ளலா(
எ*% பWலBHகலா(. Oலேரா, ேபH அQ காQ
]Cைன ேவ46 எSQபேத இ!ைல. அW!
அJத வசW எ!லா( இ!ைல என`( பW லBH
கலா(. இW! எD உbைம?

ேவ4K! உ=வாHகQபS( ைப!கNHI
ேபH அQ காQ] எS>D ைவ>DH ெகா[ளலா(.
ஆனா!, இJத ெசய!பா6Kைன ேவ46 தானாக,
மாறா $ைலC! ெகாbK=Hக E!ைல. நாமா
க>தா* இதGகான அைமQ]ைன உ=வாHக
ேவbS(. அD எQபK எனQ பா4Hகலா(.
1. ேவ46 ஆQஷ*1 (Word Options) டயலாH

பாHைஸ> WறHக`(. ேவ46 2007!, ஆo1
ப6டைன அ\>W ேவ46 ஆQஷ*1 �D
ABH ெசpWட`(. ேவ46 2010!, XQப
+ைடய ைப! ேடQ ேத4JெதS>D ABH
ெசpD, அத* ]*ன4, ஆQஷ*1 எ*பW!
ABH ெசpWட`(.

2. டயலாH பாH�* இட D பHக>W!,
Advanced எ*பW! ABH ெசpWட`(.

3. இ@I �ழாக Save options எ*பதைனH
கா�( வைர ெச!ல`(. டயலாH பாH�*
இடD பHக( உ[ள Save எ*ற ஆQஷ+ட*
IழQ]H ெகா[ள ேவbடா(. இரbS( 
ஒ*ற!ல.

4. இ@I Always Create Backup Copy எ*பW!
ABH ெசpWட`(. ெசH மா4H ஒ*ைற
இW! ஏGபS>தெவௗ(. ]*ன4 ஓேக
ABH ெசpD ெவBேயற`(.
இதைன அS>D, உ=வாHகQபS(

டாIெமb6 அைன>WGI( ேபH அQ காQ]
அைமHகQபS(.அதாவD,டாIெமb6ஒ*ைற
�@க[ ேச� ெசpWSைகC!, அதGI RJைதய
$ைலC! உ[ள டாIெமb6, ேபH அQ காQ
]யாக இ=HI(. ஒX"ன! டாIெமb6 ைப!
ெக6SQ ேபான $ைலC!, இJத ேபH அQ காQ
]Cைன �@க[ பய*பS>WH ெகா[ளலா(.
ைபa* DைணQ ெபயXைன ஒX"ன! ைபa*
ெபயராக மாGjH ெகா[ளலா(.

ேட?,- ெந=8 வAைச C=ட-
ேவ46 டாIெமb6K! நா( அைமHI(

ேட][கB! உ[ள ெந6S வX ைசC! 
உ[ள மWQ Yகைள, எHெஸ! ஒ4H ¡6K!
Z6KQ பா4QபD ேபா*ற வசWைய ேவ46
YேராAரா( நமHI> த=AறD. எS>DH
கா6டாக, 20 பSHைக வX ைசக[ ெகாbட
ஒ= ேட]ைள அைம>D[ேளா( எ*%
ெகா[ேவா(. இW!, d*றாவதாக உ[ள
ெந6S வXைசC! உ[ள மWQ YகB* Z6S>

ெதாைகCைன அjய நா( E=(YAேறா(.
��Hகbடவா% இதGI ெசய!பட ேவbS(. 
1. எJத ெந6S வXைசC! உ[ள மWQYகB*

Z6S> ெதாைக Cைன அjய ேவbSேமா,
(இ@I d*றாவதாக உ[ள ெந6S வXைச)
அW! �ழாக உ[ள ெச!a! க4சைரH
ெகாbS ெச*% $%>த`(.

2. XQபl!, Layout ேடQ]ைனH காண`(.
3. இ@I ேட6டா I�Q]! உ[ள Formula 

ேடQ]! ABH ெசp Wட`(.
4. ேவ46 Formula டயலாH பாHைஸH கா6S(.
5. இ@I Number Format எ*+( �� EX ப6K

யa!, Number Format எ*பதைனQ பய*ப
S>W, எb மWQY எJத பா4ம6K! ேதைவ
எ*பதைன ேத4JெதSHக`(. இD உ@க[ 
E=Qப>ைதQ ெபா%>தD. பா4ம6 ேத4J
ெதSHகாமs( இ=Hகலா(. 

6. அS>D ஓேக ABH ெசpWட`(.
7. Z6S> ெதாைக இ%W ெச!a! அைமHகQ-

ப6ட ]*ன4, ேமs[ள ெச!கB! மWQ
]ைன மாGjனாs(, பSHைக வXைசகைள
�HAனாs(, ஒ�ெவா= Rைறq( Z6S
மWQ]ைன உ=வாHக ேவbS(. இதGI,
அJத இ%W ெச!a!, க4சைரH ெகாbS 
ெச*%, ஏGகனேவ இ=HI( Z6S> 
ெதாைகைய �HAய ]*ன4, F9 �ைய அ\>த
ேவbS(.
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ேட$?D அளைவ F=ட
எHெஸ! ஒ4H ¡6K* ேடQக[ அைன>D( 

Ojயதாகேவ தரQப6S[ளன. மாறா
$ைலC! தரQபS( இவGj* பXமாண>ைத
நா( மாGறலா(.

�@க[ பய*பS>DவD Ebேடா1 7
எl!, ��HகbடபK ெசய!ப ட`(.
1. Start ெம+ அ!லD ேதட! க6ட>W!

இ=JD Control Panel WறHக`(.
2.அS>D Appearance & Personalization எ*பW!

ABH ெசpWட`(.
3. Personalization ]XE! Change Window Glass 

Color எ*பW! ABH ெசpWட`(.
4. அS>D Advanced Appearance Settings எ*

பW! ABH ெசpWட`(.
5. அS>D Item எ*ற 6ராQ ட`b பாH�!,

Scrollbar எ*பைத> ேத4JெதSHக`(.
அS>D, �@க[ E=(Y( அளE! ேடQ
அைமய, அதGகான அள`கைள> ேத4J
ெதS>D அைமHக`(. ெபXய அளE! 
எ*றா!, ேடQகN( ெபX யதாக அைமq(.
]*ன4 Apply மG%( OK ABH ெசpD ெவB
ேயற`(.
இQேபாD எHெஸ! ஒ4H ¡6 ேடQகB*

அள` �@க[ ெச6 ெசpதபK அைமq(.
இW! எ*ன ]ரUைன எ*றா!, உ@க[
ஆo1 ெதாIQ]! உ[ள YேராAரா(கB!
தரQப6S[ள 1Iேரா! பா4கB* அள`( 
மாGறQப6K=HI(. சG% ெபXயதாக உ[ள
1Iேரா!பாXைன �@க[ பய*பS>தQ பழக
ேவbKயW=HI(.

ெச-கைள வ/ண23- ?AGக

எHெஸ! ஒ4H ¡6கB!, தக வ!க[ ெகாb-
S[ள ெச!கைளQ ]X>DQ பா4Hக, ெச!

கB* AX6 ைல*க[ வbண>W! அைம
வD நமHI உதEயாக இ=HI(. ெபாDவாக,
ெதாடHக>W! இJத ெச! பா4ட4 ேகாSக[
க=QY வbண>W! இ=HI(. ஆனா!,
இவGைற ந( E=QபQபK, 1ைடலாக வb
ண@கB! மாGjH ெகா[ளலா(. இJத பா4ட4
ேகாSகB* வbண@கைள மாGற, ��H-
கா�( ெசய!RைறகைளQ ]*பGற`(.
1. ¢!1 (Tools) ெம+Ea=JD ஆQஷ*1

(Options)ேத4JெதSHக`(. உட* ஆQஷ*1 
டயலாH பாH1 AைடHI(.

2. இJத Ebே டாE! AைடHI( ேடQ
கB! View ேடQ]ைன அ\>W> ேத4Jெத
SHக`(.

3. இ@I தரQபS( கல4 EX ெம+E!, உ@-
கNHIQ ]K>தமான வbண>Wைன>
ேத4JெதSHக`(. Gridlines ெசH பாH1 க6
ட>W! KH அைடயாள( இ=Qபைத உ%W 
ெசpD ெகா[ள`(.
ஒ�ெவா= ஒ4H ¡6KGI(, ேவ%பாடான

வbண@கைளH ெகாS>D, அைடயாள(
கா�( வைகC!, வbண@கைள> ேத4Jெத-
S>D அைமHகலா(.

ஒ*G I=JD இK3 வAைச

எHெஸ! ெதாIQ]! Ctrl+End அ\>D
ைகC!, எHெஸ!, ஒ4H ¡6K* �ழாக

ேட6டா அைமHகQப6 S[ள ெச!sHI, உ@
கைள அைழ>DU ெச!s(. இD �� வX ைசC!
I%HI வலD ெந6S வXைச எனU ெசா!லQ
பS(. �@க[ Oல பSHைக வXைசக[ அ!லD
ெந6S வXைசகைள, ஒ4H ¡6K! �HAனா!, 
Ctrl+End �க[ உ@கைள �HAயவGjGI R*
பாகH �ழாக ேட6டா அைமJD[ள வலD ஓர
ெச!sHI எS>DU ெச!s( எ*% தாேன 
எW4பா4Qo4க[. அDதா* இ!ைல. ஏGகனேவ
ஒX"னலாக, இ%Wயாக எJத ெச!sHIU ெச*
றேதா, அJத ெச!sHI> தா* ெச!s(.

எS>DH கா6டாக, �@க[ அைம>த
ஒ4H ¡6 ஒ*j! H 20 ெச! �ழாக, இ%W
யானதாக இ=Qபதாக ைவ>DH ெகா[ேவா(.
இW! �@க[ d*% பSHைக வXைசகைளq(,
ஒ= ெந6S வX ைசCைனq( இைடேய
�HIA£4க[. இQேபாD Ctrl+End �கைள
அ\>Wனா!, க4ச4 G17 ெச!sHI> தாேன
ெச!s( எ*% எW4பா4H A£4க[.  இ!ைல.
அதGIQ பWலாக H 20 எ*ற ெச!sHேக
ெச!s(. இதGIH காரண( எ*னெவ*றா!,
�@க[ ஏGப S> Wய மாGற(, ைபa! பWயQ
படாதேத ஆI(. எனேவ, மாGற>WGேகGற
வைகC! இ%W ெச! கா6டQபட ேவbS(
எ*றா!, ைபைல ேச� ெசpதா! ேபாD(. 
மாGற>W* அKQப ைடC! கைடO ெச!ைலH 
கா6S(.
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இJத ஆbS, பா4Oேலானா நகX! நைடெபGற
“உலக ெமாைப! க=>தர@I”, மHகB* எW4-
பா4QYகNHI $ைறயேவ �l ேபா6S[ளD.
ெமாைப! ேபா* தயாXQ]! R*ன^C!
இய@I( அைன>D $%வன@கN(, த@க[
தயாXQYக[ அைன>Ws(, ஏேத+( ஒ=
YDைம மG%( வச WகைளH ெகாbS[ள
1மா46 ேபா*கைளH கா6OHI ைவ>W=J
தன4. அைவ Ij>D இ@I காணலா(.

இJத ஆbS அைனவX* உைரயா ட!க
Bs( காணQப6டD சா(ச@ மG%( எ!.
". எலH6ராlH1 $%வன@கேள. சா(ச@
காலH� எ17 மG%( எ1 7 எ6} ஆAயன
சா(ச@ $%வன>W* Yகைழq(, எ!.". "5
மாSல4 1மா46 ேபா*, எ!.". $% வன>W*
ெதாm! �6ப வ!லைமையq( பைற சாG
jன. சா(ச@ எJதEத R*னjEQY( இ*j,
த* YWய 1மா46 ேபா*கைள, தb¤4 OjD
Zட Yகாம! பாDகாQY த=( வைகC! வK
வைம>DH கா6KயD. எ!.". $%வன(,
ZI[ Zட ேதாG%Q ேபான ஒ= W6ட> Wைன
ெவGjகரமாக ேமGெகாbS, உலA* YWய
மாSல4 1மா46 ேபாைன, "5 எ*ற ெபயX! 
ெகாbS வJதD. இJத இ= $%வன@கB*
YWய 1மா46 ேபா*க[ Rதa! அெமXH
காEs(, ெதாட4JD ]ற நாSகBs( EGப
ைனHI வ=(.

எU.K.O. மG%( ேசாl $%வன@க[,
ெமாைப! ேபா* வXைசC!, ம> Wய$ைலC!

Oல YWய ேபா*கைளH கா6Kன. எU.K.O. 
$%வன( ெவBC6ட One X9 மாட! ேபா*,
One M9 மG%( A9 1மா46 ேபா*கB* _கU 
OறJத அ(ச@கைளH ெகாbS வK வைமHகQ
ப6K=Jதன. ேசாl $%வன( த* Xperia X
வXைச ேபா*கB!, த* ெதாm! �6ப வ!-
லைம அைன>ைதq( ஈSபS>W, அவGைற
வKவைம>W=Jதன. இைவ ேசாl ேபா*க
NHI ஒ= YWய தர வைரயைறைய உ=வாHA
q[ளன.

அ!காெட! $%வன( த* Idol வXைச ேபா*
கB!, மாெப%( மாGற> WைனH ெகாbS 
வJW=JதD. ெச*ற ஆbS த* ேபா*கB!
ெகாS>த ]ளா1KH ெஷ!கைள �H AE6S,
உேலாக( மG%( கbணா KCலான ெஷ!
கைளH ெகாS>D[ளD. அ!கா ெட! $% வ
ன>W* ெமாைப! 1மா46 ேபா*, ஏற>தாழ 
சா(ச@ $%வன>W* காலH� ேநா6 5 ேபால
இ=Jதாs(, அத* Eைல, சா(ச@ $%வ
ன>W* ேபாl! பாW யள` தா* உ[ளD.

�ேயா_ $%வனR(, த* YWய ேபாl*
அ(ச@களாக, காலH� ேநா6 5 ேபாl! தரQ
ப6S[ள Oல அ(ச@கைளH ெகாbS Mi 5
ேபாைன வKவைம>W=JதD. இJத ஆbK!,
�ேயா_ $%வன>W* Yக� பாS( OறJத
ேபானாக இD மHக[ மனW! இட( ெபறலா(. 
உலக ெமாைப! க=>தர@A!, _க அழ கான
ேதாGறRைடய ேபானாக இD க=தQப6டD.
EைரE! இD இJWயாE! EGபைனHI

உலக ெமாைப5
க`+தரW! 2016
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வ=( என அjEHகQப6 S[ளD.

பானாேசாlH $%வன>W* YWய 1மா46
ேபா*க[, தள@கB! இற@A ேவைல பா4Qப
வ4கைள இலHகாகH ெகாbS அைமHகQப6ட
ைவயாக உ[ளன. இJ$%வன>W* ToughPad
ேபா*க[, பானாேசாlH ேலQடாQ, ேடQள6
].O. ஆAயவGj* கKனமான த*ைமையH
ெகாbடைவயாக வKவைமHகQப6S[ளன.
இJத ேபா*கB! பா4ேகா6 1ேகன4 இைணH
கQப6K=QபD ஒ= YWய அ(சமாI(.

CAT $%வன( இJத ஆbK!, RGjs(
YWய மG%( எW4பா ராத 1மா46 ேபாைன 
அjRகQபS>WயD. இத* CAT S60 ெமாைப!
ேபா*, உலAேலேய Rத* Rதலாக ெத4ம!
ேகமரா இைணJத 1மா46 ேபானாக ெவB வJ
D[ளD.

எU.]. $%வன(, த*+ைடய Elite x3
1மா46 ேபா* dல( அைனவைரq( அச>W
யD. இD ஒ= Ebேடா1 10 ேபா* மG%(
ேடQள6 ].O.ஆI(. அ!லD இதைன R\
ைமயான Ebேடா1 ெப4சன! க(Q �6ட4
எ*%( அைழHகலா(. இJத மாட! ேபா*, 
வ=@கால>W!, 1மா46 ேபா*, ேடQள6
].O. மG%( ெப4சன! க(Q�6ட4 எ*ற
d*%HI( இைடேய உ[ள ேவ%பாSகைளH
கைளJWS( என எW4பா4Hகலா(.

இJதH க=>தர@A!, அைனவX* கவ
ன>ைதH கவ4Jத ேபா*கB!, ��HIjQ]

டQபS( ப>D ேபா*க[ Rத! இட@கைளQ 
ெபGj=Jதன. அைவ: சா(ச@ காலH� எ17,
காலH� எ17 எ6}, எ!.". "5, ேசாl எH1 
ெப4பா4ம*1, எH1 மG%( எH1 ஏ, எU.
K.O. $%வன>W* ஒ* எH19, அ!காெட!
$%வன>W* ஐட! 4 எ1, �ேயா_ எ( ஐ 5,
பானாேசாlH டQ ேப6 ேபா* மG%(  ேக6
எ1 60.

YWய ேபா*களாக அjRக( ெசpயQப6-
டைவ அைன>Ws( கா6டQப6ட ெதாm!
�6ப@க[, யா=( எW4பா4Hகாத வைகC! 
இ=Jதன. இD ெமாைப! ேபா* தயாXQ]!
ஒ= W=QYRைன என அ@I வJW=Jத அைன
வ=( பாரா6KU ெச*றன4.

ப7ெஜ7 Yைலi5 ெஸ: ெமாைப5
ெஸ* $%வன( ெச*ற வார( த*+ைடய
ெஸ* எ( 83 எ*ற YWய ெமாைப! ேபாைன
ெவBC6S[ளD. இத* அWக ப6ச
Eைல �. 1,500 என அj
E H க Q ப 6 S [
ளD. இத* Wைர
2.8 அ@Iல அளE!
உ[ளD. இத*
]Hெஸ! அட4>W
320 x 240 ]Hெஸ!க[.
]*YறH ேகமரா 1.3 எ(.
]. Wற+ட* இய@IAறD.
எQ.எ(. ேரKேயா மG%( எ(.
]. 3 ]ேளய4க[, இைச ரOக4கNH
ெகன> தரQப6S[ளD. இவG%ட* 3.5 _�
ஆKேயா ஜாH மG%( ல`6 1oHக4க[
இய@IA*றன. இW! ைமHேரா எ1.
K. கா4ைடQ பய*பS>W 8 ".]. வைர
1ேடாேர} ெமமXையH ெகா[ளலா(.

ெந6ெவா4H இைணQ]GI ".].ஆ4.எ1.,

எ6},
Y N ¢ >

மG%( q.எ1.
]. ெதாm!

�6ப@க[ இய@ I

A*றன. WAP ]ர`ச4 இைணய>
ெதாட4YHI பWJD தரQப SAறD. இD

ஒ= 2" ெந6ெவா4H ேபா*. நா*I Eைள-
யா6SகNHகான YேராAரா(கN( வழ@
கQபSA*றன. இW! இரbS O(கைளQ
பய*பS>தலா(. பா4 ைடQ]! வK வைமH
கQப6S[ள இJத ெமாைப! ேபாl!, 
ஆ!பா $�ெமXH � ேபா46 தரQப6 S[ளD.

இW! 1400 mAh Wற* ெகாbட a>Wய(
அய* ேப6டX தரQப6S[ளD.
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த* அைன>D $ைல வாKHைகயாள4கB*
எW4பா4QYகைள $ைறேவG%( வைகC!,
சா(ச@ $%வன( ெதாட4JD YWய 1மா46 
ேபா*கைள வKவைம>D EGபைனHI
வழ@A வ=AறD. ெச*ற மாத( ெவBC6ட 
1மா46 ேபா*கB! காலH� ஏ வXைசC!,
ஏ8 ேபா* பலைரH கவ=( அ(ச@கைளH
ெகாbS, அைன>D எW4பா4QYகைளq(
$ைறேவG%வதாக உ[ளD. இத* அWக ப6ச
Eைல �. 25,990. இத* OறQப(ச@க[
]*வ=மா%:

இத* Wைர 5.7 அ@Iல அளE! Super
AMOLED K1]ேள ெகாbட ெகபாOK�
டU 1Av* ஆக உ[ளD. ெகாX!லா Aளா1 
பாDகாQY வழ@கQப6S[ளD. ஆb6ராp6
5.1.1. லாaபாQ ஆQபேர6K@ O1ட(
இய@IAறD. 1.8 Aகா ெஹ461 ேவக>W! 
ஆHடா ேகா4 Qராசச4 இய@IAறD. இத*
OQ ெச6 Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615
ஆI(. இத* ரா( ெமமX 2 ".]. 1ேடாேர*
ெமமX 32 ".]. இதைன ைமHேரா எ1.K. 
கா46 ெகாbS 128 ".]. வைர உய4>WH
ெகா[ளலா(.

எ(.].3 மG%( எ(.]. 4 ]ேளய4க[, FLAC
]ேளய4 மG%( ேபா6ேடா EKேயா எK6ட4
ெசயaக[ தரQப6S[ளன. பW` ெசpWS(

Wற+ட* எQ.எ(. ேரKேயா தரQப6S[ளD.
3.5 _� ஆKேயா ஜாH உ[ளD.

ெந6ெவா4H இைணQ]GI 2", 3",
4", ".].எ1., ைவ ], YN¢>, எ*.
எQ.O., q.எ1.]., ஆAய ெதாm! 
�6ப@க[ இய@IA*றன. Eர! ேரைக, 
அH�லேரா�6ட4, QராH�_6K மG%( 
கா(ப1 ெச*சா4க[ உ[ளன. இW! இரbS 
நாேனா O(கைள இயHகலா(. எ1.எ(.
எ1, எ(.எ(.எ1. இ*1டb6 ெமச�ச4,
இெமC!, Y{ ெமC! ஆAய வசWகN( 
AைடHA*றன. 

]*YறH ேகமரா 5312 x 2988 ]Hெஸ!
அட4>Wqட* 16 ெமகா ]Hெஸ! Wற*
ெகாbS இய@IAறD. EநாKHI 30
]ேர(க[ ெசய!பS>D( EKேயா Wற*
ெகாbS[ளD. R*YறH ேகமரா 5 எ(.].
Wற* ெகாbடதாக அைமJD[ளD. 

இத* பXமாண( 158 x 76.8 x 5.9 _�.
எைட 151 Aரா(.

ெவBC! எSHக RKயாத a>Wய( 
அய* ேப6டX 3050 mAh Wற+ட* உ[ளD.
ெதாட4JD 17 ம^ ேநர( ேபOS( Wறைன
அBHAறD.

பாட! இயHக( ெதாட4JD 51 ம^ ேநர( 
ேமGெகா[ளலா(.
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வா5# அ3 /|.கOJ ெதாAைல தாtக LY
யாமA உRளE. ஆR ஆQ./ /}3 ெதாடt;,
தாtகளாக எaகைள இைண?E, ேதைவய[ற
படtகைளe0 தகவAகைளe0, ெமா.ைக ேஜா.-
/கைளe0 அc38;றா7கR. ெமாைபA ேபானாA
தாtக LYய,Aைல. எனேவ, /|,J உB3
Zன7 எah.ைக அ@கG?E நJைம எJறாw0,
இவ[ைற3 பயJப'?Eவ7 தாtகR ப@e0 ப@�
கOA நாகGகமாக நடDE ெகாRள ேவa'0.

ெச.மMயழக$, ம[ைர.

ம�# சாத ன?@J பயJகR /d?த க5'ைர
அதJ பல ெசயAபா'கைள? ெதOவாக ,ள.;
eRளE. /d3பாக, ெந5'வா.;A ெட.#5 ேத7D
ெத'.கலா0 எJபைத இ3ே பா EதாJ க[B. 
ெகாaேடJ. iக�0 ேவY.ைகயாக இ2DதE.
வய7ெல# ம�# பயJப'?EவதாA, ஏேதc0
Xற3பான ெசயAபா'கR ;ைட./மா எJபதைன
,ள.; ஒ2 க5'ைர தர�0.

எ$. கா\சனா ராேஜ^, M_(`,.

ம�# பயJப'?@ ‘ஆ5ேடா #/ேராA �A” 
ெசயAபா5Yைன ேம[ெகாRவE, டா/ெமa5
ைகயாRவ@A பல வச@கைள? த2;றE. இதைன
நJ/ பY3பYயான ,ள.க?EடJ தDER�7கR.
Y3# க5'ைர எ|@யவ2./ நJde0 பாரா5'
கQ0.

ஆ,. நLg8வர$, ேகாைவ.

நா0 அைனவ20 மறDத ஒ2 �A “ஆJ #;�J C
ேபா75”. இதைன த[ேபாE உRள X#டtகOw0, 
,aேடா# 10w0 எ3பY எAலா0 பயJப'?
தலா0 எJB படtகQடJ தDதE பயcRளதாக
இ2DதE. டH #;�J ெகாaட மா�5ட2டJ
க0345டைர இய.;னாA, kHசய0 பல20 வழ.
கமான C ேபா7'./3 ப@லாக, ஆJ #;�J C
ேபா7Yைன?தாJ பயJப'?Eவா7கR.

ஆ,. ேமாக$ தா8, ம[ைர.

‘SறDத ைவர# ெதா/3 8கR’ க5 'ைரVA
,2E./? ேத7Dெத '.க3ப5ட ஆa5Y ைவர# 
ெதா/38கR /d?த தகவAகைள ,G வாக 
உRளன. இDத ,2EகR வாtகாத, ஆனாA
Xற3பாக இயt/0 ஆa5Y ைவர# ெதா/3-
8கR உRளனவா? இD@ய kBவனtகR ஏேதc0
இE ேபாJற ெதா/38கைள? தயாG.;Jற
னவா எJB0 /d38கR தர�0. த[ே பா ைத./, 
க5'ைரVA �ற3ப'0 ,2E ெப[ற 8ேரா;ரா0
கைளேய பயJப'?@ வ2;ேறJ.

எ8. பழRய(ப$, ஆhj,.

ஆa5Y ைவர# ெதா/38 /d?த க5'ைரVA,
ஆa5ரா�5 ேபாJகQ.கான ஆa5Y ைவர#
ெதா/38 /d?த தகவw./ நJd. இEவைர இதJ
L.;ய?Eவ0 /d?E உணராமA இ2DேதJ. த[
ேபாE, ட�aேலா5 ெச�E பயJப'?த? ெதாடt;
,5ேடJ. அd�ைர./0 தகவw./0 நJd.

எ$. ஜா$ ெசOைலயா, ேதR.

இ�ேமA ெமாைபA ேபாJ எJறாA, அE #மா75 
ேபாJ ஆக?தாJ இ2./0. ,ைல /ைற38, 
ேதைவ3ப'0 வச@கR அட.;ய ேபாJ என, ந0 
எ@7பா738கR அைன?ைதe0 ெகாa' த[ே பாE
#மா75 ேபாJகைள3 பல kB வனtகR தயாG?E
வழt/;Jறன. எனேவ, தாtகR க5'ைரVA
/d3Z5Y23பE ேபால, அதJ பJLக வள7HX
,ய.க?த.கதா� உRளE.

ஆ,. பால q_க$, )[-ேசs.

vaேடா# 10 ேவaடா0 என? @5டi'பவ7கR
எJன ெச�@ட ேவa'0 எJப தைன? EA�
யமாக எ'?E ,ள.; உR�7கR. ஆனாw0,
இB@VA ,aேடா# 10 ேதைவையe0 �5Y. 
கா5YeR�7கR. வாசக7கOJ பய?ைத3 ேபா.
/வத[/0 ம2DE; LJேனற�0 ஆேலாசைன.
உtகR ேசைவ./ எJ சA45.

w. எ$. ேகாபாO, இராமநாத)ரU.
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ேகR,: ,aேடா# 10 X#ட?@[/ மாd.
ெகாRள3 ேபா;ேறJ. த[ே பாE எ0.எ#.ஆ�#
2007 ெதா/3Zைன எJ ,aேடா# 7 க03
45டGA பயJப'?@ வ2;ேறJ. இேத ஆ�#
ெதா/3Zைனேய பயJப'?த ேவa'மா? அA
லE இத[/3 ZJ வDத, ஆ�# 2013 பயJப'?
தலாமா? அE ,aேடா# 10 X#ட?@A நJறாக
இயt/மா?

லா. சாqேவO ெஜபராx, ெச$ைன.
பW!: எ(.எ1. ஆo1 2013 $Uச யமாக

Ebேடா1 10! இய@I(. எனேவ, இத-
ைனேய பய*பS>தலா(. ஆo1 2007, 
Eb 10ைனQ பWJத`ட*, R*Y இ=JதD
ேபாலேவ இய@I(. எனேவ, அதைனq(
பய*பS>தலா(. உ@க[ க(Q�6டX!,
Ebேடா1 10 பWHகQபS( R*, ஏGகனேவ
உ[ள அQBேகஷ* YேராAரா(கB! எைவ
எ!லா( இய@I( எ*% உ@கNHIH கா6டQ-
பS(. எனேவ, கவைல ேவbடா(.

ேகR,: நாJ தயாG./0 டா/ெமa5கைள
எJ Cj பh8Gபவ7கQ./ அc3Z ஒ38தA
ெபB0 ேவைல என./. அ3ேபாE, அவ7கR அDத
டா/ெமa5கOA எDத @2?தL0 ஏ[ப'?த.
�டாE. இதைன எ3பY பாEகா3பE? ேவ75 2007
பயJப'?@ வ2;ேறJ.

எ8.ேக. ஈ8வs ேமாக$, ெசzயா{.
பW!: ேவ4K! இதGகான வmக[ உ[ளன. 

உ@க[ டாIெமb6Kைன ‘பKHக ம6S(’ 
(Read Only) என அைம>DE6டா! ேபாD(.

இதGIQ பல வmக[ இ=Jதாs(, _க எBய 
வm ஒ*jைனH �ேழ EளHIAேற*.
1. வழHக( ேபா! உ@க[ டாIெமb6 Kைன

உ=வாHக`(.
2. அS>D F12 அ\>த`(. ேவ46 Save As

டயலாH பாH�ைனH கா6S(. 
3. இJத டாI ெமb6Kைன எ@I, எJத ேபா!

டX! ேச� ெசp Wட ேவbS( எ*பைதH 
கா6ட`(.

4. அS>D Save ப6ட* இடDYற( உ[ள
Tools ப6டைன ABH ெசpWட`(. அS>D
General Options எ*பதைன> ேத4Jெத
SHக`(.

5. இJத டயலாH பாH�!, டாIெமb6KGI 
பா1ேவ46 ஒ*% ெகாSHகலா(. டாI-
ெமb6KGI read-only எ*ற பb]ைன
அைமHகலா(.

6. இ@I ’ஓேக’ ெகாS>த`ட*, ேவ46
�bS( Save As டயலாH பாH�ைனH
கா6S(. Save அ\>W, டாIெமb6Kைன
ேச� ெசpD ெவBேயற`(. இl டாI-

ேகIv – பMO–டாKட, ெப. சLMர ேபா8 –
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ெமb6Kைன> W=>த ேவbS( எ*றா!,
அதGI �@கN( பா1ேவ46 ெகாS>தா! 
தா* RKq(.

ேகR,: இைணய உலா ெசAw0 ேபாE, நா0
பா7?த தளtகைள ம[றவ7 யா20 பா7.க. �டாE
எJபத[காக, இB@VA அைன?ைதe0 �.;,'
;ேறJ. ஆனாA, Xல ேவைளகOA, நாJ பா7?த
தளtகOJ LகவGகR ேதைவ3ப';Jறன. ம[
றவ7கR பா7.காமA, நாJ ம5'ேம பா7./0
வைகVA இவ[ைற எ3பY அைம?E. ெகாRவE?

எ8. `|நாத$, ெபVக}_.

பW!: ந!ல ேக[E. இD ேபா*ற ¦�$ைல
கைளQ பல4 எW4ேநாH IA*றன4. நா( அm>
DESவதா!, �bS( அவGைறQ பா4Hக இய
லாD. ைவ>W=Jதா!, நா* எJத தள@கைளQ
பா4HAேறா( எ*% மGறவ4க[ பா4>D, எJத
வைக தகவ!கைள> Wர6K உ[ேளா( எ*% 
கbடjJDESவா4க[. இD ேபா*ற W6ட_
டsHI உதEட ஒ= இலவச YேராAரா( உ[
ளD. அத* ெபய4 xmarks. இதைன www.xmarks.
com எ*ற இைணய தள>W! ெபறலா(. இJத
தள( ெச*%, இதGகான Install Now ப6டைன
அ\>த`(. இதைன இ*1டா! ெசpத
]*ன4, அHக`b6 ஒ*ைற உ= வாHக`(.
�ச4ேந(, பா1ேவ46 மG%( _* அ�ச!
RகவXகைள> தர`(. இவGj* dல(,
எH1மா4H1 தள( ெச*%, எJத ]ர`ச4 வm
யாக`(, �@க[ பய*பS>Wய அைன>D YH
மா4HIகைளq( ெபறலா(.

இJத வசWqட* ேச4>D ஒ= Oல ZSத!
வசWகைளq( இJத தள( த=AறD.

ேகR,: இDத ஆaYA, ேல3டா3 க0345ட7
கOA, 8@ய ெதா�A �5ப வச@களாக எைவ
இ2./0 என எa�;�7கR? அைவ kைல?@
'மா? எJபதைனe0 ,ள.க�0.

எ$. ெஜய(�ரகா^, ெச$ைன.
பW!: தGேபாD EGபைனHI அjRகமாA

வ=( ேலQடாQ க(Q�6ட4கB!, ெச*ற 
ஆbK! ெவBயாA, மHக[ மனW! இட( 
]K>D[ள பல YWய வசWக[, இl மாறா
$ைலC! அைன>D ேலQடாQ க(Q�6ட4
கBs( இட( ெப%(. இைவ $ைல>W
Sமா? எ*பதGIH கால( தா* பW! ெசா!ல
ேவbS(. இl YWய ெதாm! �6ப வச
Wக[ Ij>D Z%Aேற*.
1. ேலQடாQ, ேடQள6 ].O. என ஒேர சாதன(

இரbS வைகC! இய@I( வைகC!
இ=QபD ெதாட=(.

2. K"6ட! ேபனா, 1ைடல1 ேபனா,
ெப*O! dல( உ[§S ெசpவD அWக
XHI(.

3. Eர! ேரைக மG%( Rக அைட யாள அKQ
பைடC! பாDகாQபான ெதாடHக( தரQபS
வD பரவலாI(.

4. ேலQடாQ க(Q�6ட4கB!, YW யதாக 4ேக
ெதாm! �6ப>Wலான K1]ேள ெகாbட
Wைரக[ இ=HI(.

5. ேலQடாQ WைரகB!, இl வbண@க[ 
D!aயமாகH கா6டQபS(.

6. எைட IைறJத, ஆனா! வaைம ZKய 
(ேமH¨Oய( உேலாக வKவைமQY) அ\>W
அைமHகQப6ட உேலாக ெவBQ©U�க[,
ேலQடாQ க(Q�6ட4கைள வa ைமqட*
அைம>D, அவGைற E\வதனா! ஏGபS(
அW4UOCa=JD பாDகாHI(.

7. ேப6டXC* வா�நா[ அWக நா6க[ 
�KHI( வைகC! வKவைமHகQபS(.

8. ஆKேயா ெதாm! �6ப( உய4வ ைடq(.
அதGேகGற வைகC! Wற* ெகாbட 1oH
க4க[ ெபா=>தQபS(. இத* dல(, பய-
னாள4க[, த@க[ வாKHைக யா ள4கNHIU
OறJத RைறC! த@க[ W6ட@க[,
ெபா=6க[ Ij>D EளHக RKq(.

9. ேலQடாQ தயாXQபாள4க[, மGற தயா
XQYகBட_=JD த@க[ க(Q�6டைர
ேவ%பS>WH கா6ட, YWய ெதாm! �6ப
உதEqட*, தl வசWCைனH ெகாbS
ேலQடாQ க(Q�6ட4கைள வK வைமQ
பா4க[. ேலQடாQ இயHகQபடாம! இ=H
I(ேபாD, 1மா46ேபா*கைள சா4} ெசp
வD ேபா*ற வசWக[ AைடHI(.

10.q.எ1.]. இைணQ]!, அWகமாக ைடQ O
கனHட4க[ பய*பாS ெப=I(.

ேகR,: இைணய?@A வல0 வ2ைகVA, பல
தளtகOA, “sign in with Facebook” எJB ேக5க3
ப';றE. ெதாட7DE அDத தள?ைத3 பா7.க, ந0
அைடயாள?ைத. கா5ட, இE எOதான வ�தாJ.
ஆனாA, ேப#8. கண./ வ�யாகH ெசAைகVA,
நாJ பா7.;Jற தளL0 நாJ அc ம@ தDத எJ 
நaப7 அAலE உற ,ன7 ேபால அ'?E இயt-
/மா? இDத தள?@[/ அ'?E வ2பவ7கR,
எJ ேப#8. அ.க�a5 தள?@A உRள தகவA
கைள3 பா7.க அcம@?தE ேபால ஆ;,'மா?

எ$. Sயாமளா, v_[நக,.

பW!: ந!ல ேக[E. பல=HI இD ேபால
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சJேதக( உbS. Rதa!, �@க[ அ+மWHI(
உ@க[ நbப4கN( உறEன4கN(, �@க[
எJத தகவ! பW`கைள எ!லா( அவ4க[
பா4>DH ெகா[ளலா( எ*% அ+மWHA£4
கேளா, அவGைற ம6Sேம பா4Hக RKq(.
ேபா6ேடா, ேபா* எbக[ ேபா*றைவq(
அD ேபாலேவ தா*. உ@கNைடய ேப1YH
லாH இ* dல( ஒ= தள>WGIU ெச!ைகC!,
உ@க[ பW`கைள அ>தள( மGறவ4கNட*
பA4JD ெகா[ள ேவbS( என> W6ட_6
டாs(, அD உ@கBட_=JD அ+மW ெபGற
]*னேர RKq(. ேப1YHA!, எவGைற, யா4
யா4 பா4>D பA4JD ெகா[ள அ+மWHகலா(
எ*% �@க[ RK` ெசpWட வசW உbS.
இதGI ேப1YHA! உ@க[ அHக`b6 தள(
ெச!ல`(. ]*ன4, அW! Settings எ*பதைன>
ேத4JெதSHக`(. அத* ]*ன4, Apps எ*ப
தைன> ேத4JெதSHக`(. அ@I Logged in with
Facebook எ*ற ேடQ இ=QபதைனH காணலா(.
இ@I இதைனU சG% மாGj அைமHக வm த=(
App எ*பதைன> ேத4JெதSHக`(. இ@I
�@க[ ஏGகனேவ இD ேபால அ+மW தJதைவ
ப6Kயலாக இ=HI(. அவGj* ெபய=HI
எWேர, எK6 ெசpWட Edit Settings / Remove
ஆAயைவ ெகாbட ெம+AைடHI(.
இW! Edit Settings ABH ெசpD, எவGைற
எ!லா(, IjQ]6ட ேக(1 அ!லD
தள( பா4Hகலா( எ*பதGகான அ+மW
ெகாSHகலா( அ!லD �Hகலா(. அ�
வள`தா*, உ@க[ கவைல �@I(.

ேகR,: ,aேடா# 10 X#ட?@A
ம5'ேம கா7டனாைவ3 பயJப-
'?த LYeமா. எJ �ட0 ,a 
8.1 உRளE. இ@A, கா7டனா அ3-
Oேகஷைன? தர,ற.க0 ெச�E
பயJப'?தலா0 எJB எJ நaப7
�B;றா7. ெதOவாக ,ள.க�0.
ேமw0, ,aேடா# X#ட0 உRள
#மா75 ேபா�A பயJப'?த LYeமா?

ஆ,. ஷKகsயா பா5சா, காைரKகாO.

பW!: கா4டனா ெசயa,
Ebேடா1 10! ம6Sேம
AைடHI(. உ@க Bட(
Ebேடா1 8.1 O1ட(

இ=Qபதா!, Ebேடா1 10 O1ட> WGI
இலவசமாக மாjH ெகா[N@க[. அW! கா4
டனா இைணHகQப6ேட AைடHI(. இதைன
எBதாகQ பய*பS>த RKq(. உ@கNைடய
Ebேடா1 1மா46 ேபா+Hகான Eb 10
O1ட>Ws( கா4டனா AைடH AறD. இJத
அQBேகஷைன �@க[ தரEறHக( ெசpD
பய*பS>தலா(.

ேகR,: ேவ75 டா/ ெமa5கR ெபாE வாக, 
ெவRைள kற3 ZJனhVA க238 எ|?Eக
QடJ அைம.க3ப ';Jறன. ஒ2 Xல டா/
ெமa5கOA, iக ேலசான அ|?த?@A வa
ணtகR ZJனhVA உRளன. எ|?EகOJ
kறL0 மா[ற3ப5'Rளன. எ|?@J kற0 மா[ B
வE /d?E நாJ அdேவJ. ZJனh kற0 எ3பY
அைம3பE? ,20Z3 பY./0 வைகVA, ெமA-
�ய kற?ைத எ3பY. ெகாa' வ2வE?

ஆ. �ல^|, ெத$காS.
பW!: ெபாDவாக, இைணய தள@கNHIQ

பHக>ைத உ=வாHIபவ4கேள, ]*ன^C!
$ற( அைம>D, ெடH16 அைமQபா4க[.
இ=Q]+( உ@க[ E=Qப>WGகான எ* பW!
இேதா:

ேவ46 YேராAரா( இதGகான வசWையைனH
ெகாbS[ளD. பய*ப S>DவD( எBD.

]*Yல வbண( அைமHI( வmகைளH
�ேழ த=Aேற*.
1. XQபl! ேப} ேல அ`6 ேடQ]ைனH

ABH ெசpWட`(.
2. இ@I Page Background I�Q]!, Page Color

எ*பW! ABH ெசp Wட`(. இQேபாD
ேவ46 வbண@க[ $ைறJத ஒ= 
க6ட>ைத உ@கNHIH கா6S(. 
இWேலேய, ZSத! வbண@க[
ெபற`( வmக[ இ=HI(.
3. உ@கNHIQ ]K>த வb

ண>ைத> ேத4JெதSHக`(. இJத
வbண(, டாIெமb6KGI ]*Yல
வbணமாக, பKQபதGI இைட�%
இ!லாத வைகC! அைமHகQபட
ேவbS(.

�@க[ ம`1 க4சைர வbண@க
NHகான க6ட@கB! ெச!s(
ேபாேத, டாIெமb6 ]*Yற(
இJத வbண@க[ அைமHகQ
ப6SH கா6டQபS(. சXயானD
என �@க[ RK` ெசpதா!, அJத
வbண>Wைன> ேத4JெதSH
கலா(. இJத வbண>Wைன �Hக
ேவbS( என RK` ெசpதா!,
ேமேல கா6Kq[ளபK ெச*%
“No color” எ*பதைன> ேத4Jெத
SHக ேவbS(.

ேக"Y–ப/5


