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~ டாJடK ெப.சLMர ேபா, ~

ப!னா$டள(), ஒ+ -யலாக1 த3ேபா5
6ழ!8 வ+வ5 “ேபா:கமா! ேகா”

(ைளயா$= எ!றா) அ5 Aைகயாகா5. இ5
வைர எFத ஒ+ (ைளயா$=G அ)ல5 அH I
ேகஷKG இFத அள(3L தர(ற:கG ெசOயH
பட()ைல. இ!KG அPQகHப=1தHபடாத
நா=கI) Sட, இதைனT 638வUகI)
தர(ற:கG ெசO5, (ைளயா=வV) ம:கW
ஆYவG கா$Z வ+[!றனY. ஐ.ஓ.எ^. ம38G
ஆ_$ராO$ இய:கG உWள ^மாY$ ேபா!

கI) ம$=ேம இFத (ைள யா$Zைன (ைள
யாட QZaG. இத3L, b.c.எ^. வச VaG 
இைணய இைணH-G Aக Q:[யG. அத!
eலேம, நாG ெவIேய பல இடfகI), இFத
(ைளயா$Z) இடG ெப8G உ+ வfகைள1 
ேதZT ெச)ல QZ [ற5.

கGHg$டYகIhG ெமாைப) சாத னf
கI) ம$=ேம (ைளயாZ: ெகா_ Z+HபவY
கைள, ெத+(3L இi15 வF5 (ைளயாட
ைவ15Wள5 இFத (ைள யா$=. நGைமT
63PaWள -)ெவIகW, jfகா:கW, ெத+:
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கI) நGைம அைலய($=, இல:Lகளான
Zb$ட) உ+வfகைள1 ேதZ அைடயT ெசO
[ற5. இFத (ைளயா$= Augmented Reality
(AR) எ!ற வைகையT ேசYFத5.  இதைன
“உ_ைம kைல ேதா3ற: கா$l” (augmented-
reality) என அைழ:[!றனY. 

b.c.எ^. எனHப=G சா$டைல$ ெதாU) 
m$பG eலG, நாG இ+:LG இட1 Vைன:
க_டPF5, நாG பய!ப=15G ^மாY$ 
ேபா! Vைரn), நGைமT 63PaWள இடfகW
கா$lயாக: கா$டHப=[ற5. நGைமT 63P
உWள இடfகI! கா$l1 ேதா3றfக oட!,
Zb$ட) வUயாக உ+வா:கHப$ட கா$-
lகW, இFத (ைளயா$Z) இைண151 தரH
ப=[!றன. இதைன, ^மாY$ ேபாp) உWள
ேகமரா, அV) [ைட:LG SLW ேமH ம38G 
b.c.எ^. ெதாU) m$பG உதq[ற5. இFத
உ+வfகைள1 ேதZ: க_=cZ15 ைகHப38
வ5தா! இFத (ைளயா$=.

நாG (ைளயா$Zைன1 ெதாடf LGேபா5
உ+வா:கHப$ட உ+வG, நாG நட:LG
ேபா5 நGQட! நட:[ற5. c!, LPHc$ட
இட1V), lல கதாபா1VரfகW Zb$ட)
வUn) உ+வா:கHப$=, அவ3ைற நாG
cZHபத3கான வUகoG தரHப=[!றன.
இவ3ைறH cZHபேத, இFத (ைளயா$Z!
6வரா^யG.

ேபா:கமா! ேகா ஒ+ (ைளயா$= ம$=
A!P, அHIேகஷனாகqG உWள5. இதைன
உ+வா:[யவYகW ‘kயா!Z:’ (Niantic) ம38G
k!ெட!ேடா (Nintendo) k8வனfகW. 2014
ஆG ஆ_Z), k!ெட!ேடா k8வன1V!
Satoru Iwata எ!பவY இதைன வZவைம1தாY.
இவ+ட! இைணF5 ெசய)ப$டவY, ேபா:
கமா! k8வன1V! Tsunekazu Ishihara.

அெமv:கா() ஜூைல 6) இ5 ெவIயா
ன5. அ!ேற, ஆ^Vேரzயா ம38G kal
லாF5 நா=கIhG அPQகமான5. ம8 நாW,
cv$ட!, ெஜYமp, ேபாYT6க), ^ெபn!,
இ1தாz ம38G கனடா ஆ[ய நா=கI)
ெவIயான5. த3ேபா5 31 நா=கI) இFத
ேகG தர(ற:கG ெசO5 (ைளயாட: [ைட:
[ற5. அெமv:கா() ெவIயா[ ஒ+ வார
கால1Vேலேய, இதைன (ைளயா=பவYகW
எ_|:ைக 2.5 ேகாZைய1 தா_Zய5.
ெதாடYF5 உயYF5 ெகா_=G உWள5. 
தர(ற:கG ெசOதவYகW எ_|:ைக 10
ேகாZ:LG ேம).

ஆlயா(),ஜHபா!eலGஇ5ெவIயாLG
என அைனவ+G எVYபாY1தனY. ஆனா), அ5 
இ!KG தWIH ேபா[ற5. உலக அள(),
கGHg$டY Zb$ட) (ைளயா$=கைள
அVகG பய!ப=15வ5 ~னா, ெத! ெகாvயா
ம38G ஜHபா! ஆLG. ெத! ெகாvயா(),

பா5காH- கார ணfகo:காகqG, ~னா() 
அரl! க$ =Hபா=கIனாhG, இFத ேகG
இ!KG அfL அVகார jYவமாக அPQகH
ப=1தHபட()ைல.

ெதாட:க1V), ஆ_$ராO$ ம38G 
ஐ.ஓ.எ^. (ஆHcW) சாதனfகo:L ம$
=ேம இ5 வழfகHப$ட5. ஆனா), ைம:-
ேராசாH$, த! (_ேடா^ ேபா!கI) இFத 
ேகG (ைர() [ைட:LG என அP(1
5Wள5.

ெதாட:க1V), எVYபா ராத வைகn) பல
ல$சG பயனாளYகW, இFத (ைளயா$Zைன1 
தர(ற:கG ெசOVட QைனFததா), இதைன:
ெகா_Z+Fத சYவY VணPய5. c!னY சv
ெசOயHப$ட5. cv$டp) ெவIயான
ேபா5, ம:கW ஆYவ1 5ட! இதைன1 தfகW
ேபா!கI) பVF5 (ைள யாட1 ெதாடf
[னY.

மா!ெச^டY நகர1V), இFத (ைள
யா$ைட (ைளயாZயவாேற �V:L வFத ம:
கைள, காவ)5ைறnனY எTசv:ைக ெசOதனY.
தfகW kைல மறF5, �$ைட ($= ெவI
ேயP (ைளயாZயவYகைள: LP ைவ15
V+டYகW தfகW ைக வvைசைய: கா$ட1 
ெதாடf[னY. பலv! ேபா!கW V+டYகளா)
பP:கHப$ட5.

தfகைள அPயாம), ேபா! கா$=G உ+-
வfகைளH c!ப3PT ெச!றதா), அெமv:க
எ)ைலைய1 தா_Z கனடா நா$=:LW 
ெச!8, c!னY எTசv:கHப= lலY அKHபH-
ப$டதாக1 தக வ)கW ப1 Vv:ைககI) ெவI
யாnன.
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இFVயா() இ!KG ேபா:கமா!
ேகா (ைளயா$= அPQகHப=1த()ைல.
ஆனாhG, இfLWள ஒ+ lலY, அத! ஏ.c.
ேக. (Android application package (APK)) எனH
ப=G ைப)கைள1 தர (ற:கG ெசO5 (ைள
யா=[!றனY. ((_ேடா^ l^ட1V), -ேரா
[ராGகI! .exe ைப)கW ேபால, ஆ_$ராO$
l^ட1V! இய:க1V3கானைவ APK
ைப)களாLG.) ெச!ைனn) இ5 ேபா!ற
ைப)கைள1 தர(ற:கG ெசO5 (ைளயா=
பவYகW ஒ+நாW அ_ணா நகY ேகா-ர1ைத
அ=1த jfகா(3LT ெச!8 தாfகW அைட ய
ேவ_Zய இல:Lகைள1 ேதZனY. இ5
LP1த (Zேயா ஒ!8 https://www.youtube.com/
watch?v=67xyhSow03g எ!ற Qகவvn) உWள
இைணய தள1V) உWளைத: காணலாG. இF V
யா() இதைன1 தர(ற:கG ெசOவ5 LP1த
(ள:கH படG ஒ!8G a $gH தள1V)
https://www.youtube.com/watch?v=HS1dChFxyFM
எ!ற Qகவvn) உWள5.

எFேநரQG �$Z) ப=:ைகn),
ேசாபா() இ+F5 ெகா_=, ^மாY$ ேபா!
கI) (ைளயாZ, உட) எைடைய அV கHப
=1V: ெகா_டவYகைள, இFத ேபா:கமா!
ேகG, �$=:L ெவIேய, �Vn) நட:க, ஓட 
ைவ15Wள5.

இFத (ைளயா$Zைன அhவலக1V),
�$Z) உWேள இ+F5 (ைள யாட QZயா5.
ெஹ$ேபாைன மா$Z: ெகா_=, �Vn) 
ெச!றா), (ைளயா$Z! அ=1த kைல க

o:LT ெச)லலாG. எHே பா5G ேபாp! 
VைரையH பாY15: ெகா_=, Vைர கா$=G
கா$lகW, Zb$ட) உ+வfகைளH பாY:க
ேவ_ZயV+Hபதா), சாைலகI) இவ3ைற1
ேத=ைகn) நாG (ப1 5:கைள அVகG சF-
V:க ேவ_Zய5Wள5.

நGAடG 3b இைணH- இ+Fதா) Sட 
இதைன Qiைமயாக (ைளயாட QZயா5.
4b இைணய இைணH- ேவ_ZயV+:LG.
ேமhG, இதைன (ைள யா=வதா), ேப$
டv A! ச:V Vற! ேவகமாக: காzயா[ற5.
இதனா), பலY இFத ேகG (ைள யா=ைகn),
ந)ல பவY ேப: ேதைவ என எ_| வாf[ 
ைவ15: ெகாWள ெதாடf[aWளனY. அHபZ
எ!ன (ைளயா$= இ5?

ெத+:கI) நடF5 ெச!8, -ைன யHப$ட 
Zb$ட) உ+வfகைள ேபா! eலமாக1 ேதZ
அைடவ5 AகH ெபvய சவா) தா!. அவ3ைற 
ஈேட38ைகn) [ைட:LG ம[�Tlேய தp.
அதைன1 ெதாடYF5 ஊ: L(:LG வைகn)
அ=1த=15 ேதட ேவ_Zய kைல கைள உ+
வா:LவV) தா! இFத (ைளயா$Z! ரகl
யேம உWள5.

Aக ேவகமாகH பரqG அHIேகஷ! ம38G
ேகG என ேபா:கமா! ேகா Qத) இட1ைதH
cZ15Wள5. (ைர() தன5 வ+வாையH
ெப+:[: ெகாWoG வைகn), இதைன உ+
வா:[ய k8வனG, இட1V3ேக3ற (ளGபரf
கைள: கா$=G. எ=15: கா$டாக, ெச!ைன, 
அ_ணா சாைலn) ெச!ற வாேற இFத (ைள
யா$Zைன (ைள யாZனா), சாைலn) உWள
உணq (=VகW, ஆய1த ஆைட கைடகW என 
(ளGபரG கா$டHபடலாG. அெம v:கா() 
ஒ+ �$ஸா கைடn! வY1தகG, ேபா:கமா! 
ேகா (ளGபரG eலG த! (3பைன 75%
உயYFததாக1 ெதv (1 5Wள5.

எHபZ தர(ற:கG ெசO5 (ைளயா=வ5
எனH பாY:கலாG. Qதz) SLW அ:கq_$ 
eலG SLW cேள ^ேடாY இைணய தளG
ெச)லqG, இலவசமாக இFத (ைளயா$
Zைன1 தர(ற:கG ெசOVடலாG. இதைனH

Bandwidth: இைண$க&ப(ட இ* ேவ- சாத
ன3க4 இைடேய நைடெப-8 ேட(டா ப9மா;
ற=>? அ>க ப(ச ேட(டா ப9மா;ற ேவக=>A
அளைவ இC DE$FறC. இC ேட(டா பய
H$D8 ேவக8 அ?ல.
Client: க8&J(டK ெந(ெவாK$F? இைண$
க&ப(L சKவராக இய3காம? பயAப L=த&-
பL8 எOத க8&J(ட*8 FைளயP( என
அைழ$க&பL8.

“ெதYZ[ ெகாC\]கC”
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பVFத c!னY, இதைன (ைளயாட1 ெதாடf-
கqG. இFத (ைளயா$Zைன, �$ைட
($= ெவIேயPT ெச!8 தா! (ைளயாட
ேவ_=G.

�fகW (+G-G வைகn) உ+வG ஒ!ைற
�fகW உ+வா:கலாG. இ�வா8 நாG உ+
வா:[ய ேபா:கமா!, �fகW இ+:LG இடG
அ+ேக இ+Hப5 ேபால: கா$டHப=G. நாG
அைத1 ேதZ, ேபா! Vைரn) கா$டHப=
வைதH பாY1தவாேற ெச)ல ேவ!=G.

உfகW ^மாY$ ேபா! Vைரn), kைறய
ேபா:கமா!கைளH பாY:கலாG. அHேபா5
உfகW ேபாp) அVYq ஏ3ப=G. ேபா:
கமா! அ+[) ெச!றqட!, [I: ெசOVட
ேவ_=G. ேகமரா இய:கHப$=, ேபா:கமா!
உfகW Q! இ+Hபைத: காணலாG.  ேபா:
கமா! �ழாக காலZ1 தடfகW இ+Hc!,
அ5 உfகW அ+ேக தா! எfேகா இ+:[ற5;
அைத: காண இ!KG lல அZ �ரG ெச)ல
ேவ_=G.

ேபாJகமாைன( OP(பQ எ(பP? 

‘ேபா:கபா)’ எனHப=G பF5 ஒ!8
உfகW ந_பனாக உfகo:L வF5 ேச+G.
அதைன: [I: ெசO5 cZ15 ைவ15:
ெகாWள ேவ_=G. ேபா:கமாைனT 63P 
பTைச kற1V) வ$டG ஒ!8 [ைட:LG
வைர க1V+:கqG. அHேபா5 உfகIடG
உWள பFைத எPF5 ேபா:கமாைனH cZ:க
ேவ_=G. பF5 சvயாக எP யHபடா($டா),  
ேபா:கமா! ஓZ மைறF5(=G. எனேவ, சv
யாகH பFVைன எPய ேவ_=G.

இ�வா8 cZ:கHப=G  ேபா:கமா!கW
LP15, Pokedex எ!பV) �fகW அPF5
ெகாWளலாG. அV) ஒ!P) [I: ெசOதா),
அத! உ+வG, எைட, உயரG LP15 ெதvF5
ெகாWளலாG. cZ15 ைவ15Wள ேபா:
கமா!கI! எ_|:ைக:ேக3ப, �fகW
(ைளயா=G kைல உய+G. உfகIடG உWள
ேபா:கமா! உfகo:L1 ேதைவ இ)ைல
எ!றா), அதைன Professor ஒ+வ+:L அKH
பலாG. அவY அத3LH பVலாக ேபா:கமா!
A$டாO (Candy) ஒ!8 த+வாY. இதKட!
ேபா:கமா! cZ1த3காக, Stardust ெவ3Pn!
அைடயாளமாக1 தரHப=G.

அேரcய வைளLடா நா=கI), இFத
(ைளயா$= LP15 எTசv:ைக (டHப$
=Wள5. LPHபாக Lைவ1 நா$Z), இFத
ேகG ^மாY$ ேபா!கI! பா5காHcைனH
பல�னமா:LG என: SறHப$=Wள5. இFத
(ைளயா$Z! ேபா5, ^மாY$ ேபா!கI) 
படG cZ:கHப$= அைவ இனG அPயா k8-
வனfகo:L அKHபHப=[ற5. இ5 அFத

இடfகI! பா5காH- LP15 சFேத க1Vைன 
ஏ3ப=15[ற5.

இFத (ைள யா$Zைன, Qத! Qத லாக,
Qiைம யாக1 தைட ெசO 5Wள நா= ஈரா!. 
நா$Z! பா5காHc3L இ5 LFதகG (ைள-
(:[ற5 எ!ற அZHபைடn) தைட ெசOயH
ப$=Wளதாக அP(:கHப$=Wள5. 

இFத (ைளயா$=, இதைன1 தயா v15
அI:LG k8வனfகo:L, kTசயG ப!னா$
டள() AகH ெபvய அள() வ+மானG
ெப8G வUைய1 த+[ற5.

ஏ3கனேவ, (ைள யா$Z) S=த) வச V
கைளH ெபற க$டணG ெசh15G வUகW 
உWளன. ஆக, இFத இ+ வUகW eலG வ+
மானG kTசயG அVகv:LG.

ேபா:கமா! ேகா (ைளயா$= LP15G, 
அதைன எHபZ தர(ற:கG ெசO5 (ைள
யா=வ5 எ!ப5 LP15G ேமலVக1 தக
வ)கo:L: ��:கா�G Qக வvn) உWள
இைணய தளG ெச)லqG.

http://www.polygon.com/2016/7/6/12105992/
pokemon-go-guide-faq-ios-android

Taskbar: (டாS$ பாK) UPேடாS இய$க=>?
மாV(டK >ைரW? Xழாக இய3D8 Y4 
க(ட8. இ>? SடாK( ெமZ, Uைர வாக அ&
\ேகஷA ^ேராFரா8கைள இய$க ஐகாAக4
அட3Fய ெதாD&^, இய3F$ ெகாP`
*$D8 அ&\ேகஷA ^ேராFரா8க\A
ைப?கa$கான க(ட3க4 ம;-8 க`கார8,
bAனHW? இய3F$ ெகாP`*$D8 ^ேரா
Fரா8க\A ஐகாAக4 ஆFயைவ இ*$D8.
இவ;ைற= ேதைவ&பL8ேபாC F\$ ெசdC
ெபறலா8.

“ெதYZ[ ெகாC\]கC”
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~ பாரM ~

(_ேடா^ இய:க1V) இயfLG ெப+Gபா-
லான ெபYசன) கGHg$டYகI), LேராG 

cரqசY இயf[ வ+[ற5. இதைனH பய!
ப=1V, இைணய1V) உWள தளfகைளH பாY
ைவn=வ5ட!, பயKWள ேவ8 பல வசV
கைளaG அKப(:கலாG. இFத வசVகW ப)
ேவ8 வைகயானைவ. S=த) பய!கைள1
த+வ5ட!, நGQைடய ேநர1ைதaG இைவ
ATசHப=15[!றன. அவ3P) Q:[யமான
lலவ3ைற இfL காணலாG.

ேட(கைள O$ ெசTM<க

LேராG cரqசv) பல இைணய தளf
கைள1 VறF5 இயf[: ெகா_Z+:ைகn),
எFத இைணய தளG, எFத ேடHc) Vற:-
கHப$=Wள5 எ!பைத அPவ5 ச38 lரம
மான ேவைலயாக இ+:LG. இFத l:கzz
+F5 (=பட, Q:[யமான இைணய தளG
உWள ேடHc) ைர$ [I: ெசOVடqG.
[ைட:LG �� (v ெமK(), ‘Pin Tab’ எ!
பைத1 ேதYFெத=:கqG. இ5 ஒ+ ஐகானாக
மா3றHப=G. எ=15: கா$டாக, bெமn)
ேடH உWள இட1V), SLW ஐகா! கா$டH-
ப$டா), அதைன1 ேதYFெத =Hப5 எI5
தாேன. இதைன �_=G பைழய kைல:L: 
ெகா_= வர, அேத ஐகாp), ைர$ [I:
ெசO5 [ைட:LG ெமK(), Unpin Tab எ!
பைத1 ேதYFெத=1தா) ேபா5G.

ஐகாVட$ )JமாKJ

LேராG cரqசv), நாG அVகG (+GcH
பய!ப=15G இைணய தளfகI! Qக வv
கைள நாG LP15 ைவ15: ெகாW [ேறாG.
இைவ ‘Bookmark’ எ!ற வைகn) ப$Z
யலாக அ=:கHப$= நம:L: [ைட:[!றன.
இைணய தள Qகவvகைள அைமHபத3LH பV
லாக, இFதH ப$Zயz), LPHc$ட இைணய
தளG LP1த LPHைப1 ேதZ [I: ெசO5 
ெபறலாG. இFத: LPH- ெட:^$Z) அைம:-
கHப=வதா), அவ3ைற ேதZH ெப8வV)
lP5 ேநரG ஆகலாG. QFைதய LPHc) 
ெசா)லHப$ட5 ேபால, இவ3ைறaG ஐகா!
ெகா_= அைடயாளH ப=1தலாG. இத3L, 
LPHc$ட -: மாY: க$ட1V) உWள
ந$ச1Vர அைடயாள1V) [I: ெசOV
டqG. அ)ல5 CTRL + D அi1V, LPHc)
உWள ெட:^$ைட �:கqG. ெதாடYF5
“Finished” ப$டp) [I: ெசOVடqG. LPH
c$ட -:மாY:, அத3கான ஐகா Kட! ேச�
ெசOயHப=G. உfகo:LG அதைன
அைடயாளG ெகா_= ெப8வ5 எIதானதா
கqG, ேநரG ATசHப=15G வசVயாகqG
அைமaG.

O.P.எ(. ேகா(O$ பா,ேவK- XJக

இைணய1Vz+F5 அ)ல5 ந_பYகIட
A+F5, அர6 அhவலக1Vz+F5,
பா^ேவY$ இைணFத ஒ+ c.Z.எH. 

=ேரா/ ;ர?ச4*கான
பயA =B-2கC
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வZ() உWள ேகாH- ஒ!ைறH ெப8[
�YகW. Qத) Qைற பா^ேவY$ kைன()
இ+:LG. VறF5 பய!ப=15ேவாG. c!னY,
lல நா$கW கU151 VறF5 பZ:க எ_ �
ைகn), பா^ேவY$ சvயாக kைன()
இ+:கா5. அதைனH பய!ப=1Vனா) ம$
=ேம, நாG அFத ேகாHcைன1 VறF5 பாY:க
இயhG, இFதT ��kைலn), அFத: ேகாH
-ட! இைணFத பா^ேவYZைன, LேராG
cரqசY உத(aட! �:[, பா^ேவY$ இ)
லாமேலேய பZ:க இயhG வைகn) மா3ற
QZaG. இத3L, பா^ேவY$ eலG மைற15
ைவ:கHப$Z+:LG ேகாHcைன இi15
வF5, LேராG cரqசv) (டqG. பா^ேவY$
ெகா=15 அதைன1 Vற:கqG. இp, CTRL+P
அi1தqG. உட! cv_$ டயலா: பா:^ 
[ைட:LG. அ=15, “Destination” எ!பத! ��
உWள, Change எ!பV) [I: ெசOVடqG.
ெதாடYF5 “Local Destination” எ!பV) “Save as
PDF” எ!பV) [I: ெசOVடqG. இp, இFத
ேகாHc3L பா^ேவY$ ேதைவ இ+:கா5.
இதைன �fகW ம3றவYகoட!, பா^ேவY$
இ)லாமேலேய, ப[YF5 ெகாWளலாG.

அZைம7[ பாK\த தள]கH

LேராG cரqசv), நாG அ_ைமn) பாY1த
இைணய தளH ப:கfகI! QகவvகW ப$Zய
zடHப$= History எ!ற cv() [ைட:LG.
எனேவ, ஏ3கனேவ பாY1த இைணய தளf-
கைளH பாYைவnட இFதH cvq ெச)ல
ேவ_=G. இத3L Ctrl+H அi1V, அFதH cv
(ைன1 VறF5, நாG பாY:க (+G-G 
தள Qகவvைய1 ேதZ [I:
ெசOVட ேவ_=G. இFத
ேவைலகைள: Lைற15,
எIதா:க, LேராG cரqசY
ஒ+ வUைய1 த+[ற5.
அ_ைமn) VறF5
பாY1த இைணயH
ப:கfகைள: காண 
LேராG cரqசv! c!
-றG ெச)வத3கான
ப$டைன1 ேதYFெத
=15 அi1தqG. அ_
ைமn) பாY1த ப15 தளf
கI! Qகவv [ைட:LG. 
இV) �fகW பாY:க ேவ_Zய 
தள1V! Qகவvைய எIதாக1 ேதYF
ெத=15 [I: ெசO5 பாY:கலாG.

ெடJ,- ேதKLெத<\Q ேதட

LேராG cரqசv), ஏேதKG க$=ைர
ஒ!ைறH பZ:ைகn), அV) LPH c$ட
ெசா3கW அடf[ய ெட:^$ ஒ!8 ேவ8 

எFத இடfகI) எ)லாG உWள5 எ!8
பாY:க (+HபHப =ேவாG. இத3L அFத 
ெட:^$ைட1 ேதYFெத =15, c! ைர$ [I: 
ெசO5 [ைட:LG ெமK(), “Search Google
for” எ!பைத1 ேதYFெத=HேபாG. ேநர1ைத
ATசHப=1த, ேதYFெத=1த ெட:^$ைட 
இi15 வF5, LேராG cரqசv! Qகவv: க$
ட1V) ($=($டா), நாG ேதZய ெட:^$
இ+:LG இடfகW கா$டHப=G.

கணJ^<த[

LேராG cரqசv), Omnibox என அைழ:கH
ப=G Qகவv: க$டG, ஒ+ கா)Lேல$டரா
கqG ெசய)ப=G. SLW கா)Lேல$டைரH
ெப38, அV) கண:LகைளT ெசய)ப=1
தாம), அZHபைட: கண: Lகைள, LேராG
cரqசv! Qகவv: க$ட1Vேலேய அைம15
(ைட ெபறலாG. இேத ேபால, அல L
கைள மா3P: கா_ப த3LG (Unit Conversion)
இதைனH பய!ப =1தலாG. உட! ேதட) 
க$டG Vற:கHப$= உfக o:கான (ைடகW 
[ைட:LG.

ஒ_ வ` ேதட[

ேதட) க$ட1V), நாG ெட:^$ 
அைம151 ேத=ேவாG. இத3LH பV லாக,
ேதட) க$ட1V) உWள ைம: ஐகாp) [I:
ெசO5, நாG ேதட ேவ_ZயைதT சvயாக:
SPனா), பV) [ைட:LG. ஏேதKG ஓY
இைணய தள1Vைன1 Vற:க ேவ_=G எ!-
றாhG, இV) “ேக$=H” ெபறலாG.

இைணய( பJக\Mைன O.P.எ(. ைபலாக
மாfற

�fகW பாY15: ெகா_Z
+:LG இைணயH ப:க1
Vைன, அHபZேய c.Z.எH. 
வZ() மா3ற, அதைன:
காHc ெசO5, c! c.Z.
எH. வZ() மா3P1 த+G 
சாH$ேவY அHIேகஷ!
எ)லாG VறF5 பய!ப
=1த ேவ_ZயV)ைல.

LேராG cரqசY இத3கான 
Vறைன: ெகா_=Wள5.

Qதz) அFத இைணயH ப:க1
Vைன1 VறF5 ெகாWofகW. c!

CTRL+P அi1தqG. இp, cv_$ 
டயலா: பா:^ [ைட:LG. இV), cv_$ 
எHபZ இ+:க ேவ_=G (Print Destination) எ!
பV), “Save as PDF” எ!பைத1 ேதYFெத=:
கqG. ெதாடYF5 ேச� ப$ட! அi1 Vனா),
�fகW ேதYFெத=1த இைணயH ப:கG, c.Z.
எH. வZ() ேச� ெசOயHப=G.
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SLW LேராG cரqசY, ஒ�ெவா+ இைணய

தளH ப:க1ைதaG பVq ெசO5 “ேக�”
ைபலாக ைவ15: ெகாW[ற5. உfகW
இைணய இைணHc! ேவக1V) cரTைன 
ஏ3ப$=, ஓY இைண யதளH ப:கG VறHபV)
அVகமான ேநரG எ=15: ெகாWளHப=[ற5
எ!றா), SLW ேச� ெசO5 ைவ1 5Wள ேக�
ைபz) இ+F5 ெப38H பாY:கலாG. இத3L, 
Qகவv: க$ட1V), “cache: website” என ைடH
ெசOVடqG. Website எ!ற இட1V), LPH
c$ட இைணய தள Qகவvைய அைம:கqG.
அFத இைணய தளH ப:க1V!, அ_ைம:
கால1Vய ேச� ெசOயHப$ட ேக� ைப)
Vற:கHப$=, அHப:கG கா$டHப=G.

O$ ெதாடராேத

SLW LேராG cர qசY eலG நாG இைணய
தளfகைளH பாY:ைகn), நG ேதட)கW
அைன1ைதaG, LேராG பVq ெசO5 ெகாW[
ற5. அFத அZHபைடnேலேய, SLW �fகW
பய!ப=15G அைன15 தளfக IhG, �fகW
ேத=G ெபா+$கW LP1த (ளGபரfகைள,
�fகW ேக$கா மேலேய கா$=[ற5. எ=15:
கா$டாக, ஒ+ ‘Z.(.’ வாfLவத3காக, �fகW
இைணய தள1V) ேதZ இ+Fதா), �fகW
பாY:LG ம3ற இைணய தளfகI! இைடேய,
SLW த!pடG Z.(. k8வனfகW ெகா=1த
(ளGபரfகைள: கா$=G. இV) எ!ன 
ேவZ:ைக எ!றா), �fகW ‘Z.(.’ வாf
[ய c!ன+G இFத (ளGபரfகW உfகW 
ேதடz) கா$டHப$=: ெகா_ேட இ+:LG.
இதைன k815 எ!8 SLW k8வன1VடG
ெசா)ல QZயா5, உfகI! ேதட)கைளH
பVq ெசO5 ெகாWவதனா) தாேன, இFத 
(ளGபரfகW ெதாடYF5 கா$டHப=[!
றன. இFத பVqகைள k81V($டா) வரா5
அ)லவா! அத3காக LேராG cர qசY த+G
வUகைள: காணலாG. இத3L ‘Do Not Track’
எ!KG ஆHஷைன இய:[ ைவ:க ேவ_=G.

இFத ெசய)பா$ Zைன ேம3ெகாWள, வல5
ேம)-றG உWள ெமK ப$டp) [I:
ெசOVடqG. [ைட:LG ெமK(), ‘Settings’
எ!பV) [I: ெசO VடqG. ெச$Zf^ ப:
க1V), �ழாகT ெச!8, “Show advanced settings” 
எ!பV) [I: ெசOVடqG. இfL கா$டH
ப=G cvqகI), Privacy எ!ற cv(! ��,
Send a ‘Do Not Track’ request with your browsing
traffic எ!பத! அ+ேக உWள க$ட1V) Z:
அைடயாளG ஒ!ைற ஏ3ப =1தqG. c!னY, 
ஓ.ேக. [I: ெசO5 ெவIேயறqG.

hj()கH எ"த

SLW LேராG cரqசv), இHேபா5,
LPH-கW எiத தpேய எFத ஒ+ எ:^-
ட!ஷ! -ேரா[ராAைனaG பVFVட ேவ_
ZயV)ைல. உfகW cரqசv! Qகவv க$
ட1V) data:text/html,<html contenteditable> எ!8
ைடH ெசO5 எ!டY த$டqG. உட!, �fகW 
பாY15: ெகா_ Z+:LG (_ேடா �fகW
எZ$ ெசOV=G வைகn) [ைட:LG. எfL 
�fகW LPH- எiத ேவ_=ேமா, அFத
இட1V) கYசைர: ெகா_= ெச!8 ைவ15, 
எiதலாG.

ேமேல கா$டHப$ =Wள LPH-கW
அைன15G, LேராG cரqசைர நாG பய!ப=1
5ைகn), (ைரவாக நம:L1 ேதைவயான வச
VகைளH ெப8G வைகn) தரHப$டைவேய.
இ5 ேபா!ற பல LPH-கW இைணய1V) 
பல தளfகI) [ைட:[!றன. வாசகYகW, 
அவYகW ேதைவ:ேக3ற LPH-கைள தர(
ற:கG ெசO5 பய!ப=1தலாG.

Virus: (ைவரS) ெகLதைல UைளU$D8
ஒ* க8&J(டK ^ேரா Fரா8. க8&J(டK
இய$க=>? D-$XL தOC எ9fசைல=த*8
எAபC gத? க8&J(டK இய$க= >ைனேய
gட$F ைவ$D8 வைர பலவைகயான நாச
ேவைலக\? ஈLபL8. க8&J(டKகa$
Fைடேய ைப?க4 ப9மாற&பLைகW?
(இெமW?, i`,bளா&b ம;-8 bளாj
`ைரk) இைவ அவ;-டA இைணOC ெசA- 
நாச=ைத உPடா$D8. இெமW? mல8 
ெசAற bAனK அOத க8&J(ட9? இ*$D8
இெமW? gகவ9கa$D ெமW? அZ&^
வC ேபால= தாZ8 ெசA- நாச ேவைலW? 
ஈLபL8. ைவரS ^ேரா Fரா8க4 ெபாCவாக
எOத அEDEn8 கா(டாC க8&J(ட*$D4
இ*$D8. ஏதாவC நா4 அ?லC ெசய?
பா(`ைன ேம;ெகா4ைகW? pP`Uட&
ப(L நாச ேவைலைய ேம;ெகா4a8.

“ெதYZ[ ெகாC\]கC”
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இைணய1 ேதட) cv() cரGமாவாக
இயfLG SLW k8வனG, இFVயா()

20 ல$சG சாH$ேவY ெபாPயாளYகo:L1 
த! ஆ_$ராO$ ெமாைப) ஆHபேர$Zf
V$ட1V) பn3l அI:LG V$ட1 Vைன1
ெதாடfக இ+:[ற5. �8 ேகாZ ேப+:L
ேம) ெமாைப) ேபா! பயனாளYகளாக
இ+:LG இFVய நா$Z), ல$ச: கண:[) 
இயfLG ெம!ெபாPயாளYகைள இல:
காக: ெகா_=, இFத V$ட1Vைன வL1
5Wள5.

ALFத அள(), ெசல வU:க1த:க வ+
மானG ஈ$ட), அVகமான எ_|:ைகn)
இைளஞYகW ம38G ேவகமாக வளYF5
வ+G அVேவக இைணய பய!பா= ஆ[ய
அைன15G பல ப!னா$= k8வனfகI!
கவன1ைத இFVயா(! பா) ஈY15 வ+[!
றன. இFVயா(), ெமாைப) ேபா! பய!ப
=15பவYகI), ஐFV) ஒ+ பf[னY தா!,
^மாY$ ேபா! பய!ப =1V வ+[!றனY.
இFதH cvq இp அVேவகமாக வளர இ+:
[!ற5. அத3கான ெதாட:க kைல ெதாடf
[($ட5. ^மாY$ ேபா!கI! (3பைன
ம38G பய!பா= ேவகமாக அVகv15 வ+[
ற5. Strategy Analytics எ!ற ஆOq அைமHc!
க|Hc!பZ, ^மாY$ ேபா! பய!பா$Z),
இFVயா அ=1த ஆ_Z), அெமv:கா(!
இர_டாவ5 இட1ைதH cZ:க உWள5. 
Qத) இட1V) ~னா உWள5.

ெதாU) m$ப1V3LH ெபயY ெப3ற
ஐேபா!கைள1 தயாv15 வழfLG ஆHcW
k8வனG, ெபfக�+(), ஐ.ஓ.எ^. ஆH
பேர$Zf l^டG வZவைமH- ம38G

வளYTl:கான ைமயG ஒ!ைற1 Vற:க இ+H-
பதாகT ெச!ற ேம மாதG அP(1த5. இFத
ைமய1V), ஐ.ஓ.எ^. ஆHபேர$Zf l^
ட1V) இயfLG, இFVயா(3L1 ேதைவயான
அHIேகஷ! -ேரா[ராGகைள1 தயாvHபவYக
o:L ெதாU) m$ப உத( வழfகHப=G.

இைணய1ைத1 ெதாடY- ெகாWேவாv),
இFVயா(), ெப+GபாலானவYகW, தfகW
ெமாைப) ேபா!கW வU யாக1தா! ெதாடY- 
ெகா_= வ+[!றனY. எVYகா ல1V)
இைணய1 ெதாடYcைன ேம3ெகாWப வYகW
அைனவ+ேம, இFVயா ம$=A!P, cற நா=க
IhG, ெமாைப) சாத னfகைளேய பய!ப=1
5வாYகW எ!8 எVYபாY:கHப=[ற5. இத!
அZHபைடn), ெமாைப) சாதனfகI)
இயfLG அHIேகஷ! -ேரா[ராGகைள வZ
வைமHபV), இFVயா உலக அள() Qத)
இடG ெப8G வாOH-கW அVகv15 வ+[!
றன. எனேவ, அFத வைகn) எVYபாY:கH-
ப=G வளYTl:L உ85ைணயாக, SLW 20
ல$சG ேப+:L1 த! ெமாைப) ஆ_$ராO$ 
ஆHபேர$Zf l^ட1V) பn3l அI:LG 
V$ட1Vைன வZ வைம15 அம)ப=1த1 தயா
ரா[ வ+[ற5.

Android Skilling என அைழ:கHப=G இFத
பn3l1 V$டG, தpயாY ம38G அர6 ப)-
கைல: கழகfகW ம38G க)�vகI) நைட
Qைற:L வ+G. அ15ட!, அர6 kV உத(
aட! நட1தHப=G National Skill Development 
Corporation of India கழக1V), இFதH பn3l
க$டண15ட! வழfகHப=G. 

SLW k8வன1V! S38HபZ, 2018 ஆG
ஆ_Z), இFVயா() 40 ல$சG -ேரா[ராG

20 லGச/ ேப4*= சா-GேவE ப#OP
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வZவைமHபவYகW இ+HபாYகW. இ5 உலக
அள() AகH ெபvய எ_|:ைகயாLG.
இவYகI) 25%:LG LைறவானவYகேள,
ெமாைப) சாதனfகo:கான -ேரா[ராG
வZவைமHபV) பn3l ெப3றவYகளாக
இ+HபாYகW.

ஆHcW k8வன1V! தைலைம kYவாக
அVகாv ZG L:, த! ஆlய நா=கW 638H
பயண1V! ேபா5, “இFVயா, ஐ.ஓ.எ^.
l^டG வளYTln) ஈ=ப=G Vற! வாOFத
-ேரா[ராமYகைள: ெகா_ட நாடாக வளYF5
வ+[ற5” எ!8 LPHc$டாY. அHேபா5
ேமhG ேப6ைகn), ெபfக�+() ஆHcW
k8வனG அைம:க இ+:LG ஆOq ம38G
வளYTlH ப| ைமய1V), -ேரா[ராG வZ
வைமHபவYகo:L1 ேதைவயான சாதனG
ம38G சாH$ேவY வசVகW ெசO5 தரH
ப=G எ!றாY. இவ3P! eலG உலகளா(ய

ஆHcW பயனாளYகo:கான -ேரா [ராGகW
வZவைம:கHப=G எ!8G LPHc$டாY.

ெமாைப) சாதனfகைளH பய!ப =1த
இ+:LG அ=1த சFத Vnன+:L1 ேதைவ
யான -ேரா[ராGகo:கான -Vய சாH$ேவY
வUQைறகைள: ெகா_ட -Vய ல$ச:
கண:கான ெபாPயாளYகைள, ஆHcW ம38G
SLW k8வனfகW இல:L ைவ15 தfகW
Qய3lகைள ேம3ெகா_=Wளன எ!8
இFதH cv() ஆOq நட15பவYகW க+15
ெதv(15WளனY.

இFத சFைதn) ெவ3P ெபற, உWநா$=
ேதைவகo:ேக3ப மா8ப$ட சாH$ேவY
-ேரா[ராGகoG, ேசைவ வழfLவத3
கான வUQைறகoG ேதைவHப=G என
இHcv(ைன:க_கா|15வ+GCounterpoint 
Research எ!KG ஆOq அைமHc! தைலவY
ெநn) ஷா LPHc$=WளாY.

ேப^-: k8வனG இF Vயா() Qiைம
யாக அம)ப=1த இ+Fத 'Free Basics'

V$ட1V3L அர6 தைட ேபா$ட5 அைன
வ+G அPFதேத. ெச!ற cHரவvn), $ராO
தா! வழf[ய  YHc), ேவ8ப$ட க$ட-
ண1V), தா! (+G-G இைணய தளfகைளH 
பாYHபத3L ம$=G என எFத இைணய ேசைவ
k8வனQG இைணH- வழfக: Sடா5 என,
ேப^-: V$ட1 Vைன k81V ைவ1த5. இ5 
‘ெந$ kg$ராz$Z’ எனHப=G, அைனவ
+:LG இைணயான இைணய இைணH- எ!ற
ேகா$பா$Zைன வ3-81Vய சeக ம38G
இைணய ஆYவலYகo:L: [ைட1த ெப+G
ெவ3P என: க+தHப$ட5.

இFத  YH- LP15 த! ஏமா3ற1ைத 
ேப^-: k8வனY மாY: ெவIn$=H
ேபlனாY. இFத1 தைட இ+Fத ேபாVhG,
இFVய ம:கo:L இைணய இைணHcைன
வழfLG V$ட1Vz+F5 c! வாfகH ேபாவ
V)ைல என அP(1தாY. அதைனH c!ப3P, 
ேப^-: k8வனG, இFVய இைணயH பயனா
ளYகI! எ_|:ைகைய உயY1தாம) (ட

மா$ேட! எ!ற ேநா:Lட! கள1V) இறfக
QZq ெசO5Wள5. வY1தக ¡V யாக, ைவ c
இைணய ேசைவய இFVயா() அPQகG
ெசOVட Qய3lகைள எ=:[ற5. ெபா51
5ைற k8வனமான, c.எ^.எ!.எ). k8வ
ன15ட! இைணF5, [ராமH -றfகI), 125 
இடfகI), ைவ c இைணH- இடfகைள
அைம:க இ+:[ற5.

இதைன Express WiFi எ!ற V$ட1V! ��
ெகா_= வ+G. இத! eலG ம:கo:LG
lPய k8வனfகo:LG Aக: LைறFத க$
டண1V) இைணய இைணHcைன வழfக
ேப^-: Q!வF5Wள5.

இFத V$ட1V! ��, இைணயH பய னா
ளYகW, இைணய ேசைவ வழfLG k8வ
னfகW வUயாக, இைணய இைணH- த+G 
ஹா$ ^பா$கைளH பய!ப=1த, LைறFத க$-
டண V$டfகைளH ெப8வாYகW. ேசாதைன 
அZHபைடn) த3ேபா5 lல [ராமH -றf-
கI) இFத V$டG அம லா:கHப$= வ+
[ற5. இ5 ெவ3P ெப8ைகn), இFVயா
ெவfLG இ5 (vq ப=1தHப=G.

ேப12* த4/
வ5க67யான

ைவ ; இைண-2



15-8-201611

ம3ற இெமn) -ேரா[ராGகIz+F5
bெமn) தpHப$= ெதvவத3LH பல

lறH-கW உWளன. அவ3P) ஒ!8 அத!
ஆY:[� எனHப=G, காHபகG ஆLG. இV)
ெமn)கைளH பா5காHபாக ைவ1VடலாG.
ஒ+ lலY இfL ைவ1தா), ெமn)கW 
காணாம) ேபா[ற5 எ!8 L3றG சா$=[!
றனY. அ�வா8 bெமn) kTசயG ெசய)ப
டா5. இV) -vயாத (ஷயG ஏேதா இ+:[
ற5 எ!8 எ_�G வாசகYகoG உWளனY. 
இதைனT ச38 (vவாக இfL கா_ேபாG.

bெமnz! ஒ+ lறFத வசV அ)ல5 பv-
மாணG அ5 தன:ெகன ஒ+ ேசA15 ைவ:LG
(ெகாடq_, [$டf[) இட1ைத ைவ1 V+Hப
5தா!. bெமnைலH பய!ப=1த1 ெதாடf
[ய கால1V) பல+:L இ5 -Vராகேவ
இ+:LG. இFத ஆY:[� எ!ப5 உfகW
ெமn)கைளH பல ஆ_=கW ெதாடYF5
ைவ1V+:LG எ!பத)ல. அவ3ைற அ5
(டேவ (டா5; எ!8G ($= (டா5 எ!8
எ_ண ேவ_டாG. (வரfகo:L ேமேல
பZafகW.

இFத ஆY:[� ப$டைன உfகW bெம-
nz! இ!பா:^ ேதா3ற1V) காணலாG.
இV) [I: ெசOதா) அ5 அHேபா5 கYசY 
உWள இெமn) ெசOVைய இ!பா:¢z
+F5 எ=15(=[ற5. அH-றG எ!ன ெசO
[ற5? ஏ! எ=:[ற5? இ5 உfகW இெமn)
கைள ஒ+ ஒifL ெசOV=G ேவைல தா!. 
�fகW ஆTசvயHபடலாG. இ!பா:¢z+F5
எ=:கHப$ட இெமn) எfL ெச)[ற5
எ!8 பாY:க (+GபலாG. இ5 �fகW அFத 
இெமn) ெசOV:L ஏேதKG ேலcW ெபயY
தFV+:[�Yகளா எ!பைதH ெபா815 உW
ள5. �fகW அத3L ேலcW ெகா=1 V+Fதா)
அ5 அFத ேலco:கான பா:¢3LT ெச) [
ற5.இதைன ஆ) ெமn) cv(hG (All Mail)
பாY:கலாG.

இதைன: ெகா£சG இ!KG c!ேனா:[T
ெச!8 (ள:கமாகH பாY:கலாG. உfகW
bெமnh:L ஒ+ இெமn) ெசOV வFதqட!
அ5 தானாகேவ இ!பா:^ ேலcைல வாf[
ெகா_= இ!பா:^ cv() ைவ:கHப=[ற5.
இதKைடய ேலcைள மா3றாதவைர அ5 ேவ8
எFத cv(3LG மா3றHப=வV)ைல. இத3L
ஒ+ ேலcW தராம) ஆY:[� ப$ட! அi1V
ஆY:[� cv(3L அKHcனா) ஆ) ெமn)
(g() ெமேசb3L அ=1தபZயாக “Inbox”

எ!8 இ+Hபைத: காணலாG. இ5 எத3காக
எ!றா) உfகI! அைன15 ெமn)கைளaG
�fகW அைவ எf[+F5 வFதைவ எ!8 பாYH
பத3காக. அேத ேநர1V) அைவ ஆ) ெமn)
ேபா)டvhG கா$டHப=[!றன.

இதைன இ!KG (ள:க மாகH -vF5
ெகாWளqG இFத ஏ3பா$ZைனT ேசாV15H 
பாY:கqG ��:க_டபZ ெசய)படqG.
இ! பா:^ ெச!8 ஏேதKG ஒ+ இெமn) 
ெமேசைஜ1 ேதYFெத =:கqG. இத3L ஒ+ 
ேலc) ெகா=:கqG. ஆனா) ஆY:[�
ெசOVட ேவ_டாG. இp �fகW ெகா=1த
ேலc) (g ெச!8 அfL உWள ப$ Zயz)
இFத இெமn) ெசOV இடG ெப3 P+Hப
தைன: கா�fகW.  இfL �fகW ெகா=1த
ேலchG Qதzேலேய அத3L வழfகHப$ட
இ!பா:^ ேலchG கா$டHப=வதைன:
காணலாG. இைவ ஆ) ெமn) ேபா)ட vhG
கா$டHப=G.

இHேபா5 �_=G இ! பா:^ ெச!8
இ!ெனா+ ெமேசைஜ1 ேதYFெத =fகW.
இHேபா5 அத3L ஒ+ ேலc) அைம15
ஆY:[� ப$டைனaG அi1V ஆY:[� ெசO-
V=fகW. அ=15 ேலc) (g() ெச!8
பாY1தா) �fகW அத3L: ெகா=1த ேலc)
இ+:LG. ஆனா) இ!பா:^ ேலc) இ+:
கா5. ஒ+ ெமேசைஜ ஆY:[� ெசO V=ைகn)
அFத இெமn) ெசO V:L வழfகHப$ட
இ!பா:^ ேலc) �:கHப =[ற5.இதனா)
இFத இெமn) ெமேச¤ இ!பா:¢) 
ெதாடYF5 கா$டHபட மா$டா5.   

அHபZயானா) ஆY:[� ெசOதைத �_=G
�$= இ!பா:^ ெகா_= வர QZயாதா? 
ெகா_= வF5 அத3L ேவ8 ஒ+ ேலc)
வழfக QZயாதா? எ!8 �fகW ேக$LG 
ேகW( -v[ற5. தாராளமாக: ெகா_=
வரலாG. ஆY:[� ெச!8 �$க (+G-G
ெமேசb) கYசைர: ெகா_= ெச)லqG. 
அfL More Actions எ!8 ஒ+ zf: [ைட:LG. 
அதைன: [I: ெசO5 [ைட:LG ெமK() 
உWள Move to Inbox எ!பV) [I: ெசOV
டqG. �fகW அFத ெமேசb3LT ெசOத
ெத)லாG �_=G vவY^ ஆ[ அFத ெமேச¤ 
இ!பா:¢3LT ெச!8(=G.

ஆY:[� ப$ட! eலG �fகW LPHc$ட 
lல இெமn)கைள எ=15T ெச!8 தpேய 
cv15 ைவ:க QZ[ற5. Qய3l ெசO5
பாY1தா) இதைன �fகW (+G -�YகW.

 ெம#$%
ஆவண* கா-பக/

kெம7qJh( )Mயவரா !
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ேவைல ெச'யாத
+ெப- ெச.

ேவY$ ெசயzn) நம:L: [ைட1V+:LG
Aக அ+ைம யான ஒ+ வசV, ஆf[லT

ெசா3கI! எi15H cைழ V+1தG தா!.
ஆனா), நாG ெதாடYF5 டாLெம_$கைள 
உ+வா:[ வ+ைகn), lல ேவைள கI),
lல வைக ெசா3கI) அ)ல5 ெட:^$Z), 
இFத எi15H cைழ V+1தG ெசய)ப டாத
kைலையH பாY:கலாG. இதைன எHபZ ~Y
ெசOவ5 என இfL காணலாG.

lல ேவைளகI), ெபvய எi15:கI)
(ேகcட) எi15கW) அைமFத ெசா3கI) 
உWள cைழகW V+1தHபடாத kைல ஏ3ப=G. 
இFத வைக ெசா3கைள, எi15H cைழ ேசாத
ைனnz+F5 �:LG வைகn), ேவY$ ெசய
zn) அைம:கHப$Z+:கலாG. இதைனT
சv ெசOVட, ��:கா�G ெசய)Qைறகைள
ேம3ெகாWளqG.
1. ேவY$ ஆHஷ!^ டயலா: பா:ைஸ1

Vற:கqG. ேவY$ 2007), ஆ�^ ப$ட! 
அi1V, அத! c!னY, �ழாக உWள Word
Options எ!KG ப$டp) [I: ெசOV
டqG. ேவY$ 2010 ம38G c!னY வFத
வ3P), File ேடH ேதYFெத=15, c!னY 
Options எ!பV) [I: ெசOVடqG)

2. ேவY$ ஆHஷ!^ டயலா: பா:¢! இட5

ப:க1V), உWள Proofing எ!ற cv()
[I: ெசOVடqG.

3. ெதாடYF5 Ignore Words in UPPERCASE எ!
பத! அ+ேக உWள ெச: பா:¢), Z: 
அைடயாளG இ+Fதா), அV) ஒ+ Qைற
[I: ெசO5, அதைன �:கqG.

4. அ=15 ஓேக [I: ெசO5 ெவI ேயறqG.
lல ேவைளகI), ஒ+ பாரா Qiவ5G

உWள ெட:^$, இFத எi15H cைழ ேசாத-
ைன:L உ$படாம) இ+:LG. ஏென!றா),
இFத பாரா(3L ம$=G, Proofing cv()
ேசாதைனnz+F5 (ல:L அI:கHப$Z+:
கலாG. இதைனT சv ெசO Vட �ேழ LPH c$
=Wள ெசய)பா$Zைன ேம3ெகாWளqG.
1. cரTைனn) உWள பாரா (ைன1 ேதYFெத-

=:கqG.
2. vHபp) Review ேடHcைன1 ேதYFெத

=:கqG.
3. �fகW ேவY$ 2007 பய!ப=15பவராக

இ+Fதா), Proofing L¦Hc), Set Language 
எ!KG §z) [I: ெசOVடqG. ேவY$
2010 ம38G cFைதய பVH-கI),
Language L¦Hc), Language எ!பV)
[I: ெசO VடqG. இfL [ைட:LG ��
(v ெமK(), Set Proofing Language எ!
பைத1 ேதYFெத=:கqG. ேவY$ இHேபா5
Language டயலா: பா:ைஸ: கா$=G.

4. இf LWள Do Not Check Spelling or Grammar
எ!பத! அ+ேக உWள ெச: பா:¢), Z: 
அைடயாள1ைத �:கqG.

5. c!னY ஓேக [I: ெசO5 ெவIேயறqG.
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மாறா1ைல
எ345ைன மா7ற

எ:ெஸ) ெசயzn) மாறா kைலn) தரH-
ப$=Wள எi15 வைக:LH பV லாக,

அதைனH பய!ப=15பவYகW (+Hப1
V3ேக3ப மா3P: ெகாW[!றனY. ஆனா),
இதைன ஒ�ெவா+ QைறaG, ஒY: -: வZ வ

ைம:LGேபா5, மா3ற ேவ_ZaWள5. ஒ+
lலY தAUேலேய ஒY: -:[ைன அைம:க V$
டA=[!றனY. இவYகW, தாfகW (+G-G
எi15 வைகnைன, மாறா kைல எi1தாக 
எHபZ மா3 8வ5 என1 ெதvயாம) உWளனY.
இFத மா3ற1Vைன எIதாக ேம3ெகாWளலாG.
�ேழ தF5WளபZ ெசய)ப டqG.
1. எ:ெஸ) ஆHஷ!^ டயலா: பா:ைஸ1

Vற:கqG. ( எ:ெஸ) 2007), ஆ�^ ப$
டைன அi1V c!னY [ைட:LG (_
ேடா() Excel Options எ!பV) [I: ெசO
VடqG. எ:ெஸ) 2010 ம38G எ:ெஸ)
2013 பய!ப=15பவYகW, vHபp), File
ேடH [I: ெசO5, அத! c!னY Options
எ!பV) [I: ெசOVடqG.)

2. அ=15, இட5 -றG Popular (எ:ெஸ)
2007)) அ)ல5 General (எ:ெஸ) 2010

ம38G எ:ெஸ) 2013)) ேதYFெத =:கH
ப$Z+Hபதைன உ8V ெசO5 ெகாWளqG.

3. அ=15 Excel default font change / When
creating new work books எ!ற cv(), �fகW
(+G-G எi15 வைக ம38G அள(ைன
அைம15, ஓேக அi1V ெவIேயறqG.

4. இp, �fகW அைம15Wள எi15 வைகேய
மாறாkைல எi1தாக, அைன15 ஒY: -:-
[hG அைமaG.

வ8ைசகைள மா7றலா;
எ:ெஸ) ஒY: ¨$ ஒ!ைற உ+வா: [n+H

�YகW. ெதாடYF5 வ+G ேட$டாைவ கண:-
[$ட c!னY ெந$= வv ைசn) உWளைதH 
ப=:ைக வvைசnhG, ப=:ைக வvைசn)
உWளைத ெந$= வv ைசnhG மா3Pனா)
இ!KG lறHபாக இ+:LG என �fகW 
V$டAடலாG. அ)ல5 ஏேதKG ஒ+
வைகn) உWளைத ம$=G மா3P அைம:க
இ!ெனா+ ஒY: ¨$Z) எ_ணலாG. 

இதைன எHபZ மா38வ5? நா!L அ)
ல5 ப15 ெச)கW எ!றா) ஒ�ெ வா!றாக
ைடH ெசO5(டலாG எ!8 �fகW Qய3l:
கலாG. இ5ேவ அVகமான எ_|:ைகn)
ெச)கW உWள ஒY: ¨$டாக இ+Fதா) எ!ன
ெசOவ5?

எ:ெஸ) இத3L அ+ைமயான ஒ+ வU
தF5Wள5. எFத ெச)கI) உWளைத மா3ற 
ேவ_=G என V$டA=[�Yகேளா அFத
ெச)கW அைன1ைதaG ேதYFெத=fகW. c!
க_$ேரா)+l அi1V காHc ெசO V=fகW.

அ=15 எfL மா3ற15ட! வvைசைய 
அைம:க ேவ_=ேமா அFத இட1V) Qத) 
ெச)h:LT ெச) hfகW. c! ALT + E + S
அi15fகW.அ)ல5 எZ$ ெமK ெச!8 
ேப^$ ^ெபஷ) எ!KG cv() [I:
ெசOV=fகW. இHேபா5 ேப^$ ^ெபஷ)
எ!KG lPய (_ேடா [ைட:LG. இV) 
பல ஆHஷ!^ தரHப$Z+:LG. எ)லாவ3
P3LG �ழாக $ரா!^ேபா^ (Transpose)
எ!8 ஒ+ ஆHஷ! [ைட:LG. அதைன1
ேதYFெத=15 ஓேக [I: ெசOதா) �fகW 
எVYபாY1தபZ மா3றfகW ஏ3ப$ Z+:LG.
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ஆP(ராd( ேபாAகa$கான அைன=C ெசய
qகa8, rD4 bேள Sேடா9? ப>OC

ைவ$க&ப(L4ளன. பல ல(ச$கண$கான அ&\
ேகஷAகைள நா8 ேத`& ெபற அைவ பல வைகக
ளாக& b9=C ைவ$க&ப(L4ளன. இதA ேதட?
தள=>?, நா8 நம$D ேவP`யைத$ ேக(L&
ெப-ைகW?, இOத b9sக\? நா8 ெசயq
கைள& ெப-Fேறா8. த;ேபாC, rD4 தAZைடய
bேள Sேடா9?, ேமt8 8 b9sகைள இைண$F
றC. அைவ Art & Design, Auto & Vehicles, Beauty,
Dating, Events, Food & Drink, House & Home ம;-8
Parenting ஆD8. இkவா- அ>கமான b9s
வைகக4 இ*&பதா?, பயனாளKக4 எ\தாக=

த3கa$D= ேதைவயானைத& ெப;- தரUற$க8
ெசd>ட g`n8. த;ேபாC உ4ள iல b9s
க\A ெபயKகைள, rD4 மா;E அைம=C4ளC.
Transportation b9s இV Maps & Navigation என
அைழ$க&பL8. Media & Video b9s Video Players
& Editors என மா;ற&ப(L4ளC.

rD4 bேள Sேடா9ைன, ஒ* மாத=>? v-
ேகா` பயனாளKக4 ேத` வ* FறாKக4 என rD4
தA க*=தர3F? ெத9U=தC. 6,500 ேகா`
gைற இ>? உ4ள ெசயqக4 ெசAற ஆP`?
தரUற$க8 ெசdய&ப(L பயAபL=த&ப(டன.
^>யதாக அEU$க&ப(L4ள b9sக4 இAZ8
இரPL மாத3க\? ெசய?பா(`;D வ*8.

ைம*ேராேம*1
ேகAவா1
^ைனG 4 -ள1
Q!- தா! ெவIn$ட ேக!வா^ 

aைன$ 4 மாட) ^மாY$ ேபாp)
lல மா3றfகைள ேம3ெகா_=,  Canvas
Unite 4 Plus எ!ற ெபயv) -Vய மாட) ேபா! 
ஒ!ைற, ைம:ே ராேம:^ ெவIn$=Wள5.
இத! ராG ெமமv 2 b.c. ஆகqG, ^ேடாேர¤
ேமமv 16 b.c. ஆகqG இV) தரHப$ =W
ள5. இ5 QFைதய மாட) ேபாp), 1 b.c.
ம38G 8 b.c. ஆகqG இ+Fதன. ம3ற வச
VகW அைன15G QFைதய மாடz) இ+Fத ப
Zேய உWளன. இFத மாட) ^மாY$ ேபாp) 
உWள ம3ற lறHபGசfகW c!வ+மா8:

இFத ேபா! Qiவ5G உேலாக1 தக=களா)
பா5கா:கHப$=Wள5. இத! ஆHபேர$Zf
l^டG, ஆ_$ராO$ பVH- 6 (மாY�மலாO).
இ5, Indus OS 2.0 l^ட15ட! இைணF5, 12
மாkல ெமாUகI) இய:க1Vைன1 த+[ற5.
ெட:^$ைடH பZ15T ெசா)hG Vற! ஆ8
இFVய ெமாUகI) தரHப$=Wள5. அைவ
தA�, இFV, மைலயாளG, ெபfகாz ம38G
ெதhfL ஆLG.

இத! Vைர 5 அfLல அள() 1280 x 720
c:ெஸ) அடY1Vaட!, எT.Z. ஐ.c.எ^.
Z^cேள ெகா_டதாக உWள5. ஒ+ [கா 

ெ ஹ Y $ ^
ே வ க 1 V )
இயfLG Lவா$
ேகாY MediaTek MT6735P  தரHப$=Wள5. இத
Kட! Mali-T720 GPU இைண:கHப$=Wள5.
இத! ^ேடாேர¤ ெமமv 16 b.c. எ!ற அள-
(ைன, ைம:ேரா எ^.Z. காY$ ெகா_= 64 
b.c. வைர உயY1தலாG.

இV) இர_= lGகைள இய:கலாG. c!-
-றமாக, 8 எG.c. Vற! ெகா_ட ேகமரா
எ).இ.Z. Hளா� உட! தரHப$=Wள5. Q!-
-றமாக, 5 எG.c. Vற! ெகா_ட ேகமராqG
அேத அள(லான Hளா� ெகா_= இயfL[
ற5. (ர) ேரைக உண+G ெச!சாY தரHப$
=Wள5. ெந$ெவாY: இைணH c3L, 4b எ).
Z.இ., ைவ c, -o§1 4.0 ம38G b.c.எ^.
ஆ[ய ெதாU) m$பfகW இயfL[!றன.
இத! ேப$டv 2,500 mAh Vற! ெகா_டதாக 
உWள5.

இFத -Vய ^மாY$ ேபா! e!8 வ_
ணfகI) ெவI வF5Wள5. இத! அVக
ப$ச (ைல ¦. 7,999. அைன15 ெமாைப) 
ேபா! (3பைன ைமயfகIhG [ைட:LG.

27ய ;Y?கேளா` a=C ;ேள 1ேடாE
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-z காலK ெசயqைய= தயா9=C வழ3D8
{-வன8 (z சா&(ேவK {-வன8, ஐேபாZ$
கான (z காலK ெசயqW? ^>ய பல வச>கைள
இைண=C4ளC. அைழ&^க\A ப(`ய?,
டய? ெசdவத;கான (z டயலK ம;-8 iல 
வச>க4 தர&ப(L4ளன.இைவ ஏ;கனேவ
ஆP(ராd( SமாK( ேபாAக\? தர&ப(L4
ளன.

(z டயலK (Built-in dialer), (z காலK ெசய
qWேலேய இைண$க&ப(L4ளC. Smart Call 
History ெசயq mல8, ந8 ேபாV? ப>OC ைவ$

காத எPக \q*OC அைழ&^க4 வOதாt8,
அவ;ைற$ கா(LFறC. Availability ெசயq,
நா8 அைழ$D8 எP அfச மய=>? ம;றவK
கaடனான இைண&b? உ4ளதா என gA
r(`ேய கா(LFறC. எனேவ, அைழ$D8
எP ‘biயாக’ உ4ளC எAற ெசd> எ?லா8
இ>? இ*$காC. T9 ேதட? வச> mல8 ந8 நP
பKகைள Uைரவாக= ேத` அEய g`FறC.

ெசAற ேம மாத=>?, ஐேபாAகa$கான
(z காலK ெசயqW?, “காலK ஐ.`.” வச>ைய
அ\=தC {ைனU*$கலா8.

வழ:கமாக ெசHடGபY மாத1V), ஆHcW
k8வனG த! -Vய ^மாY$ ேபா!

கைள (3பைன:L அPQகHப=15G. அFத
வைகn), அ=1த ஐேபா! 7, வ+G ெசH-
டGபY 12 அ!8 ெவIயாLG என ஒ+ lலY
க+15 ெதv(15WளனY. ஐேபா! 6 ம38G 6
Hள^ ெச!ற ஆ_Z), ெசHடGபY 9 அ!8
ெவInடHப$ட5. ஐேபா! 7 ம38G ஐேபா!
7 Hள^ ெவIயாLG எ!ப5 உ8VயானாhG,
ஐேபா! Hேரா எ!ெறா+ மாட) ேபாைனaG
ஆHcW ெவIn=G எ!8 உ8VHப =1தHப
டாத தகவ)கW ெதv(:[!றன.

வழ:கமான வZவைமHேப, இFத -Vய
ஆHcW 7 மாட)கIhG இ+:LG. ஆனா),
3.5 A� ஆZேயா ஜா: �:கHப=G என1 ெதv

[ற5. இ+HcKG இFத தகவ) உ8VHப=1
தHபட()ைல. lலY, அ5 எ=:கHபடா5
எ!8G SP வ+[!றனY.

இவ3P) Force Touch Home button வழfகH
ப=G என1 ெதv[ற5. ேமGப=1தHப$ட
ஆHcW ஏ10 lH பய!ப =1தHப=G. 32 b.c, 
128 b.c. ம38G 256 b.c. ̂ ேடாேர¤ உட! 
இைவ வZவைம:கHப=G. இவ3P! ராG
ெமமv 3 b.c. ஆக இ+:கலாG.

இவ3P) 12 எG.c. Vற! ெகா_ட §ய) 
ேகமரா ெச!சாYகW இயfLG. 

அ_ைமn) [ைட1த தகவ)கI!பZ,
ெசHடGபY 16 ெவW I:[ழைம அ!8 (3ப
ைன:L வரலாG. அத3L Q!னேர இைவ அP-
QகHப=1தHப=G.

ெச-ட/பE மாதb7% ஆ-;C ஐேபாA 7

ஐ ேபாe% Gf காலE த4/ 27ய வச 7கC
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ம1 Vய kைலn), ந�ன வச VகW அைன15G 
ெகா_ட ைவ யாக வZ வ ைம:கHப$=, 

ெச!ற மாதG (3ப ைன:L ெவI யான 
சாGசf ^மாY$ ேபா! சாGசf ேகல:¢ 
ேஜ 2. இத! அVக ப$ச (ைல ¦. 9,699.99. 
இத! பv மாணG 151.7 x 76 x 7.8 A�. எைட 
129 [ராG. இர_= ைம:ேரா lGகைள இV) 
இய:கலாG. இத! Vைர 5.5 அf Lல அள() 
தரHப$ =Wள5. ெகபா lZ� டT ^[¡ னாக 
இயf L [ ற5. இர_= பாO_$ ம)$Z டT 
வச VaG தரHப$ =Wள5. ைல$ ெச!சாY, அ:-
¢ ல ேரா �$டY, Hரா: ¢ A$Z ெச!சாY ஆ[ய 
வச V கoG தரHப$ =Wளன. 

ஆ_$ராO$ ஆHப ேர$Zf l^ட1V) 
இயfLG இFத ^மாY$ ேபாp), எG.c.4, 
எG.c.3 cேள யYகW இயf L [!றன. எH.எG. 
ேரZேயா தரHப$ =Wள5.  இத! ராG ெமமv 
2 b.c. ^ேடாேர¤ ெமமv 16 b.c. இதைன 
128 b.c. வைர ைம:ேரா எ^.Z. காY$ 
ெகா_= இய:கலாG. ெந$ெவாY: இைணH-
c3L b.c.ஆY.எ^., எ$¤, 3b, 4b, ைவ c, 
-o§1, எ!.எH.l., a.எ^.c., ெதாU) m$-
பfகW இயf L [!றன. இத! c! -ற: ேகமரா 
13 எG.c. Vற Kட!, ேவக மாகH பVaG Vற! 
ெகா_ட (Z ேயா வா கqG ெசய)ப = [ ற5. 
Q! -ற: ேகமரா 5 எG.c. Vற! ெகா_ட தாக 
உWள5. 

இV) Samsung Exynos 7  lHெச$ தரHப$-

=Wள5. ஆHப ேர$Zf l^டG ஆ_$ராO$ 
பVH- 6 மாY�மலாO ஆLG.

2,600 mAh  Vற! ெகா_ட ேப$டv தரHப$-
=Wள5.

சா/ச] கால*g ேஜ 2

சா;ச< ெவ= >?ட 
256 D.F. காG?

சா8ச3 {- வன8, அPைமW? 256 }.b. 
ெகா4ள ளs ெகாPட ைம$ேரா எS.`. காK( 
ஒAைற U;ப ைன$D ெ வ \  W (  L 4 -
ளC. இதA அ>க 
ப(ச Uைல z.11,999. 
இதA ப`$D8 
ேவக8 Uநா ̀ $D 
95 எ8.b. ஆகs8, 
எ�C8 ேவக8 90 எ8.
b. ஆகs8 உ4ளC. 
அ>க ெரச? JசA ப`-
ம=>? ேபா(ேடா எL&-
ப வKக a$D8, 4ேக U`ேயா 
ப>s ெசdப வKக a$D8 இOத ைம$ேரா எS.
`. காK( உத U யாக இ*$D8. YK, �ேதாjண 
{ைல மா;ற8, எ$S ேர ம;-8 காOத8 ஆF-
ய வ; E q *OC பாC கா=C$ ெகா4a8  தA-
ைமைய இOத காK( ெகாP L4ளC. 
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UPேடாS 10 ^>ய iSட8 எAறாt8, ஒ*-
Uத பய= C டேன தாA பயAப L=>$ ெகாP ̀ -
*OேதA. உ3க\A பாSேவK( � ெச( `S$ 
க( Lைர அOத பய=ைத& ேபா$ F யC. gத? 
ேவைல யாக, ஒ* பாSேவK( � ெச( ̀ S$ தயா 9=C 
ைவ=ேதA. இ*& bZ8, எ&ே பாC8 {ைனU? 
உ4ள பாSேவK( ஒA -$D மாE$ ெகாPேடA. 
தக வ t$D நAE.

ஆK. vதL Mர ராஜ$, அxமா ேப-ைட.

rD4 மைற=C ைவ= C4ள ஈSடK எ$S �கs8 
அ*ைம. வாd U(Lf i9$கf ெசd >L8 iல ந8 
மனைத இல D வா$ FAறன. க8& J(ட9? பH 
^9 ைகW? இC ேபாAறைவ ேதைவ தாA. இதைன 
உணKO CதாA, rD4 இவ;ைற அைம= C4ளC 
எA- {ைன$ FேறA.  எL=C$ கா( ̀  ய ைம$D 
நAE. 

ஆK. ெஜயபா[, தாxபரx.

Dேரா8 bர s ச9?, ெச(`3S ப$க= >ைன ^>ய 
UPே டாU? >ற&பC DE=த த3க\A ப>? 
U9 வா கs8 Uள$க மா கs8 இ*OதC. இ&ப` ஒ* 
வச> இ*&பC ெத9 யா ம ேலேய இC வைர Dேரா8 
bர s சைர நாA பயAப L=> வO C4ேளA. rLத? 
தக வ?க a$D நAE. த3க4 ேக4U ப>? பD-
>W? பல bரfைன க a$D= �Ks வழ3F வ* F-
�Kக4. பாரா( L த?க4.

எ$. vபy z{க$, ேத|.

எA �A அ�ச? ெதாட$கேம யாஹூ sடA தாA 
ெதாட3 F யC. அC இ&ே பாC இAெ னா* {- வ-
ன=>A ைகக\? ெச? F றC எAபைத {ைன$-
கேவ வ*=த மாக உ4ளC. இ*& bZ8, ^>ய {--
வன8 இOத CைறW? iற&பாக இய3 D வதா?, 
பல ̂ >ய வச >க4 தர&பL8 என எ>KபாK$கலா8.

எx. vLதர மகா _]கx, }வ கா}.

இடC வலC ஓர3க\? ேநராக ெட$S( அைமn8 
Uத8 ேவK`? உ4ளைத அEேவA. ஆனா?, இதA 
ெபயK Fill Justification எA- த3க4 ேக4U ப>? 
பD >ைய& பாK=C= தாA ெத9OC ெகாPேடA. 
அவ சர உல க=>? பல Uஷ ய3கைள நா8 அE-
யா ம ேலேய U( L U L Fேறா8. இC ேபாAற 
iEய அவ iய Uஷ ய3கைள ம$க \ட8 ெகாPL 
ேசK$D8 வ�W? க8& J(டK மலK ெசய?ப L வC 
மF�f i$ D 9 யC. நAE.

எ,. ஆK. �ஜ ய ரா�, ெபரxப�K.

எ(� bர s சைர gதq? ைம$ே ராசா&( அkவ ள-
வாக& ப9O C ைர$க U?ைல. ஆனா?, இ&ே பாC 
தர&ப( ̀  *$D8 ேம8பா Lக4, பல ^>ய வச >-
கைள= த* ப ைவ யாக உ4ளன. இதைன& பயA-
ப L=த= ெதாட3க உ3க4 க( Lைர கார ண மாக 
இ*OதC. அதA ேவக8 மைல$க ைவ$ F றC. வச-
>க4 பய னா ளKகைள ஈK$ FAறன. உ3க4 DE&-
^க4 �கs8 அ*ைம. 

எ$. ெதTேவL Mர$, பாைள ய]ே கா-ைட.

எOத ெபா*4 எAறாt8, ேகா(பாL எAறாt8 
Uள$க8 ெபற நா8 அ� D வC rD4 ேதட? 
சாத னேம. ந8 பல bரfைன க a$D= �Ks த* வ-
Cs8 rD4 ேதட? க(ட8 தாA. அ>t8 rட, ந8 
ேநர=ைத �fச&ப L=C8 வைகW? பல �*$D 
வ� கைள Y3க4 தO C4 �Kக4. �கs8 பய Z4ள 
வ� க ளாக அைவ உ4ளன. �$க நAE.

ேஜ. zக மQ க|, )Q�ேச�.

இO >ய ெமா� க\? இெமW? gக வ 9க4 பயA-
பாL சா= > ய&ப(டா?, அC பல ெமா�க4 பயA-
ப L=C8 ந8 ம$க a$D ெப9ய ஊ$ D U&பாக 
இ*$D8. {fசய8 இைணய& பயAபாL8, �A 
அ�ச? பயAபாL8 அ> க 9$க ஆர8 b$D8.

எ$. காேவ� ெச[�, த�சா�K.
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ேக4U: rD4 {- வன8 இO > யாU?, ரW?ேவ 
SேடஷAக\? இல வச இைணய இைண&^ 
ெகாL&ப தாக= தகவ? தO > *O �Kக4. ஏA 
ரW?ேவ Sேடஷைன= ேதKOெத L=தாKக4? 
இைணய இைண& b;D8, ரW?ேவ Sேடஷ Z$D8 
எAன ச8பOத8? ரW? {ைல ய=ைத& பயAப L=-
தா த வKக4 எAன ெசdவாKக4?

ஆK.ேக.நL M|, ெபரxப�K.
பV): ந)ல ேகW(. இF Vய ரn)ேவ:LT 

ெசாFத மான ெரn) ெட) (RailTel) எ!KG 
ெந$ெ வாY:[f k8 வ ன1 5ட! இைணF5 
தா! இFத V$ட1 Vைன SLW எ=1 5Wள5. 
ரn)ேவ ^ேடஷ!கI) A!ச:V k81தG 
எ!ப5 இ+:கா5. இF V யா(! ெப+Gபா-
லான இடfகI) ரn) பாைதகW அைம:-
கHப$= இய:கHப = வதா), பல Vைச 
ம:கW SZT ெச)hG இடfக ளாக ரn)ேவ 
^ேடஷ!கW உWளன. த3ே பா5, ஒ�ெ வா+ 
மாதQG 20 ல$சG ம:கW இFத இல வச 
இைணய இைணH cைனH பய!ப =1 5 வ தாக, 
ெச!ற வாரG, SLW k8 வன1 தைலைம kY-
வா[ 6FதY cTைச ெதv (1 5WளாY. ெமாைப) 
ேபா! இைணய இைணHc) VனFே தா8G 
பய!ப =15G ேட$டா பv மா3ற1 VைனH 
ேபால 15 மடfL அV க மாக, ரn) kைலய 
இல வச இைணய இைணHc) ேம3ெ காW-
ளHப$= வ+ [ ற5. த3ே பா5 24 ரn) kைல-
யfகI) இFத வசV ஏ3ப =1தHப$ =Wள5. 
ெமா1தG 100 ரn) kைல யfகI) இFத வசV 
ஏ3ப =1தHப =Gே பா5, உல[) AகH ெபvய 
ைவ c இைணய V$ட மாக இ5 இ+:LG. 

இFத 100 kைல யfகI), VனFே தா8G, 1 
ேகாZ ேபY வF5 ெச)வாYகW. ரn)ேவ kைல-
யfகI) தா!, அV க மான எ_ |:ைகn), 
இைணய இைணH cைன அைன வ +:LG 
வழfLG வைக nhG, பா5 காHபா கqG, 
Access Points அைம:க QZ [ ற5. 

இHே பா5, பலY, இFத இல வச இைணய 
இைணH cைனH பய!ப =1 5 வ த3கா கேவ, 
cளா$பாரG Z:க$ எ=15 ரn)ேவ kைல-
யfக o:LW ெச!8 வ+ [!றனY எ!8 
தக வ)கW [ைட: [!றன. ஒ�ெ வா+ நப+G 
ஒ�ெ வா+ QைறaG அVக ப$சG ஒ+ ம| 
ேநரG இFத இல வச இைணய இைணH cைனH 
பய!ப =1தலாG. இV) பv மா றHப=G 
ேட$டா அள (3L உTச வ ரG- இ)ைல.

ேக4U: க(டா ய&ப L=>, கடOத ஓராPடாக, 
ைம$ே ராசா&( UPேடாS 10 iSட=ைத க8& J(-
டKக\? ெகாPL ேசK=தC. இதனா?, உPைம-
W ேலேய பய னா ளKக4, அ>க அளU?, UPேடாS 
10 iSட= >;D மாE n4ளாKகளா?  நாA, இAZ8 
UPேடாS 7 தாA பயAப L=> வ* FேறA. 

எ$. Oேரx hமாK, M{�}.
பV): ந)ல ேகW(. (_ேடா^ 10 

l^ட1ைதH பய னா ளYக IடG ெகா_= 
ெச)ல ைம:ே ராசாH$ வழ:க1 V3L 
மாறாகT lல நட வ Z:ைக கைள எ=1த5 
உ_ைம தா!. ஏென!றா), இp -Vய 
பVH- இ+:கா5 எ!8G, (_ேடா^ 10 
l^டேம ெதாடYF5 ேமGப =1தHப=G 
எ!8G ைம:ேராசாH$ QZெவ=1த5 

–டாJடK ெப. சLMர ேபா, –ேகH�- – பM[
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தா! காரணG. ெச!ற வாரG, l^டG பய!
 பா$ Zைன: க_கா |15 வ+G, ெந$-
மாY:க$ ேஷY எ!KG அைமH-, (_ேடா^ 
பய!பா= LP1த தக வ)கைள1 தF 5Wள5.

அத!பZ, (_ேடா^ 10, ஜூைல 29:LH 
c!னY, ப!னா$ட ள(), ெமா1த கGH g$-
டYகI), 20% :LG ேமலான எ_ |:ைகn) 
இயf L [ ற5. இFத அள (ைன அைடய, 
(_ேடா^ 10 l^ட1 V3L, ஓY ஆ_= ஆ[-
aWள5. 

இ!KG (_ேடா^ 7 ஆHப ேர$Zf 
l^டG தா!, அVக கGH g$டYகI) (47.01%) 
பய!ப =1தHப$= வ+ [ ற5. (சFே தா ஷமா!) 
ஆனா), இ5 QFைதய மாத1V) இ+Fத 
52.47%: கா$ ZhG Lைறq எ!ப ைதaG 
க+1V) ெகாWள ேவ_=G. இ+H cKG, 
(_ேடா^ எ:^c ேபால, (_ேடா^ 7 
இ!KG பல ஆ_ =கW பய!ப =1தHப=G 
என எVYபாY:கலாG. “எfக o:L இFத l^-
டேம ேபா5G” எ!ற எ_ண1V) பலY உW-
ளனY எ!ப5 ெதvய வ+ [ ற5. 

ஒ�ெ வா+ மாதQG 16 ேகாZ -Vய கGH-
g$டYகைள ஆOq ெசO5 ெந$மாY:க$ ேஷY 
இFத QZ q கைள எ=151 தF 5Wள5.

ேக4U: இைண ய=>? ம( Lேம ெவ\ யாD8 
த��& ப= > 9$ைக ஒAEA தகவ? அ�ச?-
கைள& ெப;-$ ெகா4ள ச8ம >=C எA }ெமW? 
அ�ச? gக வ 9 Wைன& ப>s ெசdேதA. என$D 
எOத தகவ? அ�சt8 வர U?ைல. ஆனா?, அOத 
இைணய& ப= > 9$ைக அt வ ல க= >ைன$ ேக(-
ட த;D, எA அ�ச? gக வ9, தகவ? அ�ச? 
அZ&^8 ப( ̀  யq? இ*&ப தா கs8, ெதாடKOC 
அZ&ப&ப L வ தா கs8 rEனK. ஏA என$D அ�-
ச?க4 வர U?ைல? எ3D bரfைன இ*$D8?

ஆK. ெஜய( O ரகா�, )Q�ேச�.
பV): kTசயG உfகW bெமn) இ! 

பா:ைஸ அFத தகவ) அ£ச)கW அைடF V-
+:LG. ஆனா), அைவ உfகW இ! பா:¢) 
மைறF V +:LG. cர q சv), உfகW 
bெமn) அ:க q_$Z) 
mைழ யqG. இ! 
பா:¢! ேமலாக 
Primary எ!ற ேடH-
cைன அ=15, Social
ம38G Promotions 
என இ+ cv q கைள: 
காணலாG. bெமn), 
உfகW அ£ச)கைள 
அலlH பாY15, அ�வ ளq 
Q: [ ய ம)லாத அ£ச)கைள Promotions 
எ!KG cv() அ=: L [ ற5. Social  எ!பV) 
உfகW சeக இைணய தளfகI) (ேப^-:, 
$($டY ேபா!றைவ) உfகW அ:க q_$-

Z3L வ+G அ£ச)கW ெகா=1த தக வ)கW 
தரHப = [!றன. எனேவ, இைணய தளH ப1-
V v:ைக அKH-G தகவ) அ£ச) Promotions 
எ!KG cv() இ+:க வாOH -கW உ_=. 
அைவ அfL இ)ைல எ!றா), Spam ேபா)-
டைரH பாY:கqG. அfLG இ)ைல எ!றா), 
இ!பா:^ ேமலாக உWள அ£ச)க o:கான 
ேதட) க$ட1V), அFத இைணய தளH ப1-
V v:ைக அ£ச) Qக வv, அ)ல5 தைலH- 
ேபா!ற Q: [ய ெசா3கைள: ெகா=15 
ேதடqG. அைவ அKHபHப$ Z +Fதா), இFத 
ேதடz) அைவ எf LWளன எ!8 கா$டH-
ப=G. kTச ய மாக இFத வU கI), அவ3ைற: 
காணலாG.

ேக4U: அPைமW? UPேடாS 10 iSட=>? 
ைம$ே ராசா&( தOத ஓராPL {ைறs அ& Fேர( 
mல8 iSட= >ைன ேம8ப L= >ேனA. அA E q-
*OC, எ(� bர s சைர= ெதாடKOC பயAப L=> 
வ* FேறA. இ>?, ேபவ9( DE& ̂ க4 எOத ேபா?-
ட9? ைவ$க&ப L FAறன எA- ெத9 ய U?ைல. 
அத;கான வ� தரs8.

ஆK. M{ மைல ராஜ$, yர]கx.
பV): எ$¤ ம38G இ!டYெந$ எ:^ --

ேளா ரv), நாG LP15 ைவ:LG இைணய1 
தளfக o:கான zf: Qக வ vகW, “Favorites” 
என அைழ:கHப = [!றன. பயYபா:^ அ)ல5 
LேராG cர q சYகI) இைவ “Bookmarks” என: 
கா$டHப = [!றன. எFதH ெபயv) அைழ1-
தாhG, இைவ ஒ!ைறேய LP: [!றன. எ$¤ 
cர q சv), ேபவv$ தளfகW LP1த LPH- 
எfL பV யHப = [!றன எ!8 ெதvFதா), 
அவ3ைற kYவ [Hப5 எI தாக இ+:LG. 
இத3L ைப) எ:^ - ேளா ரைர1 Vற:கqG. 
c!னY, �ேழ கா$டHப$ =Wள வU யாகT 
ெச)லqG. அ)ல5 அHப Zேய காHc ெசO5, 
ைப) எ:^ - ேளா ரv) ேப^$ ெசO5 எ!டY 
த$டqG. C:\Users\username\AppData\Local\
Packages\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\

AC\MicrosoftEdge\User\Default
இfL கா$டHப=G 

ப:க1V) Favourite 
எ!KG ேபா)டைர1 

ேதZ: க_ட PF5 Vற:-
கqG. இV) உfக o ைடய 

ேபவv$ தளfகW LP1த 
LPH -கW [ைட:LG. 
அவ3ைற �fகW எZ$ 

ெசO5 ெகாWளலாG.
இFத ெதாLH- Qi வ ைதaG பா5-

காHபாக ேப: அH எ=15 ைவ1 Vட, ேமேல 
கா$டHப$ =Wள வU nைன (Path) அHப Zேய 
காHc ெசO5, கGH g$டv) ேவ8 ஒ+ ைடர:-
டv அ)ல5 ேபா)டv) ேபா$= ைவ:கலாG. 
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�_=G அேத கGH g$ட v ேலேய அ)ல5 
ேவ8 ஒ+ கGH g$டv) இைவ ேவ_=G 
எ!றா), �$=, பைழய இட1V) அ)ல5 
-Vய கGH g$டv) இேத ைடர:ட vn) 
ேபா$= ைவ:கலாG.  உfக o:L இ!ெ னா+ 
ேபான^ ZH த+ [ேற!. 

�fகW டq_ேலா$ ெசOத இைணயH 
ப:கfகW, ேகாH -கW, படfகW ம38G cற 
டாLெம_$^ அைன15G எ$¤ cர q சv), 
��:கா�G Qக வ vn) [ைட:LG. 

C:\Users\username\AppData\Local\Packages\
Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\AC\
MicrosoftEdge\User\Default\DownloadHistory

ேக4U: UPேடாS 10 iSட= >ைனf ெசAற 
மாத8 எA ேல&டா& க8& J(ட9? ப>=ேதA. இOத 
iSட= CடA பல iEய ^ேரா F ரா8க4 தர&ப( L4-
ளன. இைவ என$D= ேதைவ இ?ைல. எனேவ அA 
இASடா? ெசd >ட gயAறா?, இவ;E? அத;-
கான ஆ&ஷA தர&ப ட U?ைல. எkவா- இவ;ைற 
அA இASடா? ெசdC Y$ F U டலா8?

ஆK. ஷZ zகx, �"( )ரx.
பV): ெபா5 வாக, (_ேடா^ 10 l -̂

ட1V), -ேரா [ ராGகைள அ! இ!^டா) 
ெசOவ5 Aக எI தான ஒ!றா க1தா! தரHப$-
=Wள5. ஆனாhG அத Kட! வFத -ேரா [-
ராGகைள �: L வ5 பல +:LT lர ம மாக இ+Hப-
தாகH பல வாச கYகW க+15 ெதv (1 5WளனY. 
இவ3ைறaG �: [ ( டலாG. இவ3ைற �:LG 
(தG LP15, (_ேடா^ 10 ெதI வாக LPH-
c ட ()ைல எ!பேத உ_ைம.  இைவ எ)-
லாேம, AகT lPய -ேரா [ ராGகW தா!. இைவ 
உfகW கGH g$டv! ஹாY$ Z^:[) Aக: 
Lைற வான இட1ைதேய ெகா_ Z +:LG. 
எனேவ, இவ3ைற �: L வைத: கா$ ZhG, 
மைற15 ைவ:கலாG. மைற15 ைவ:க, 
Start ெமK ெச!8, �:கHபட ேவ_ Zய 
-ேரா [ ராA! ைட) �5 ைர$ [I: 
ெசO V டqG. [ைட:LG ெமK(), 
Unpin from Start எ!ப தைன1 ேதYFெத-
=:கqG. ^டாY$ ெமK ( z +F5 
�: [ ($டா), அைவ இைணய1 
ேதடz! ேபா5 த!ைன ெவIH-
ப =1V: ெகாWளா5. அHேட$ 
ெசO V=G ெசO Vைய அKHபா5. 
இ+FதாhG, �fகW �:கேவ 
(+G - [ �Yகளா?  lல -ேரா [-
ராGகW, எ=15: கா$டாக, News, 
Money, ம38G  Get Office ேபா!ற வ3ைற 
வழ:க மான வU கI) �: [ ( டலாG. 
இவ3P! ைட) �5 ைர$ [I: 
ெசO5 [ைட:LG ெமK(),  
Uninstall  எ!பைத1 ேதYFெத-
=1தா) ேபா5G. �_=G 

ஒ+ Qைற உfக IடG உ8V ெசO5 ெகா_=, 
-ேரா [ராG அ! இ!^டா) ஆLG.  ஆனா), 
இ5 எ)லா -ேரா [ ராGக o:LG ெபா+FV வர-
()ைல. எ=15: கா$டாக, Films & TV, Groove 
Music,  ம38G People ேபா!ற -ேரா [ ராGகI) 
இFத அ! இ!^டா) ஆHஷ! [ைட:கா5. 
இத3L Priform k8 வ ன1V! CCleaner  -ேரா-
[ராG உfக o:L உத( ெசO V=G.  l[ னY 
-ேரா [ ரா Aைன1 VறF5, Tools > Uninstall எனT 
ெச)லqG. c!னY, அfL [ைட:LG ப$ Z-
யz), �:கHபட ேவ_ Zய -ேரா [ ரா Aைன1 
ேதYFெத =:கqG. -ேரா [ராG Qi ைம யாக 
�:கHப$ = (=G.  l[ னY த+G ப$ Z யz) 
நாG காண QZ யாத -ேரா [ராG, (_ேடா^ 
10 ெகா_ Z +:LG cர qசY -ேரா [ ரா மான Edge  
ஆLG. இதைன அ! இ!^டா) ெசO Vட 
QZ யா5. இ5 உfக o:LH cZ:க ()ைல 
எ!றா), மாறா kைலn) (Default) இயfLG cர-
q ச ராக, உfக o:LH cZ1த cர q சைர1 ேதYF-
ெத =15 அைம:கqG. c!னY எ$¤ cர qசY 
-ேரா [ ரா Aைன, டா^:பாY ம38G ^டாY$ 
ெமK ( z +F5 எ=1 5 ( டqG.

ேக4U: UPேடாS 10 iSட= >;D அ& Fேர( 
ெசd C U(ேடA. இத;D gA^, எAனா?, யாஹூ 
ம;-8 }ெமW? தள3க\?, பட3கைள இைண&-
பC எ\ தாக இ*OதC. கா&b ெசdC ேபS( 
ெசdேதA. இ&ே பாC அkவா- இய ல U?ைல. 
எAன ெசd >ட ேவPL8? ெச(`3S ஏேதZ8 
மா;ற ேவP Lமா?

எ,. ெச[வ மM, M{�}.
பV): உfகW A! அ£ச)கI), படfகைள 

இைண:க, (_ேடா^ 10 l^டG தைட எத-
ைனaG (V:க ()ைல. அத3கான க$-

ட ைளகW ம$ =ேம மாP aWளன. copy 
and paste :LH பV லாக, “inserting”  க$-
ட ைளையH பய!ப =1த ேவ_=G. 
�fகW bெமn) இைணய தள1 V-

z +F5 A! அ£ச) அKH - வ தாக 
இ+Fதா), A! அ£ச) ெமேச¤ ெப$-
Zn! �ழாக1 தரHப$ Z +:LG “insert 
photo” க$ட ைளையH பய!ப =1-
Vனா), அHேலா$ ெசO Vட ப$ட! 

[ைட:LG. இதைன: [I: 
ெசO5, கGH g$டv) இ+:LG 
ேபா)ட v z +F5 ேபா$ே டாைவ1 
ேதYFெத =15 இைண:கqG. 
ேபா$ே டாைவ இைண15 அKH-
- வ தாக இ+Fதா), �ழாக உWள 

Attach ஐகாைனH பய!ப =1V இைண:-
கqG. யாஹூ ெமn) ப:க1V), A! 

அ£ச) ெசO V aட!, ேபாேடா-
(ைன இைண15 ம$ =ேம 
அKHப QZaG. 

ேகCi–ப7%


