
இத"ட$ இைண()அ+ேடாப/ ௩, ௨௦௧6

இ!தா$ ேப()*

+,- அ/01த
இ23யா05கான

38ட:க-

0;ேடா( 10>
This PC 0? 10



3-10-20162

3னமலB – கCD?8டB மலB, 39, ஒ8:; ேரா=, இராய( ேப:ைட, ெச$ைன -– 600 014
computermalar@dinamalar.in

வாசகBகேள.... கCD?8டB Jா>க-
க!"#$ட& ெதாட&பான -ா. ‘/0’1க2 3456 

மல9. ெவ;<ட 2 >ர@கைள அD"பE!.
-ா.க2 மGH! ‘/0’1க2 ௨௦௧6 ஏ"ர. மாத5@G3 

NO ெவ;யாQ<R1க1Sடா6. -ா.க2 மGH! 
‘/0’1கைள உRவா1Qயவ&, ெவ;<$டவ&, 
Qைட13! இடWக2, Xைல ஆQயவGைற1 க$டாய! 
34">டேவ\]!.

இ!தா$ ேப()*

வா8( அD ெவ$ற!

0;ேடா( 10> This PC 0?

ப*கC  6

ப*கC 11

ப*கC  8

உ
I

ேள

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&"ைபb! எc6Wக2.

+,- அ/ 01த இ2 3 யா 05கான 38ட:க-
~ டா+ட/ ெப.சK Lர ேபா; ~

ெச ற ெச%ட'ப) 27*, +-. த  18 ஆவ4 
ஆ56* அ6 எ;<4 ைவ<த4. இதைன 
A  BC;, 6* DE* நடGத ‘Google for 
India’  எ H' IகKLM ஒ O*, இG P யாைவ 
ைமய%ப ;<P பல UPய PCடVகைள அO-
Y<த4. இGP ெமாZE* +-. அM[ட C 
(Google Assistant in Hindi) ம\க. +;' ெபா4 
இடVக]* இல வச இைணய (Wi Fi) ேசைவ 

ம`a' YouTube Go, Chrome Beta ேபா ற பல 
PCடVக. அO Y\க%பCடன. ேமb', 2c 
ெமாைப* ேசைவ Eb', ேவக மான இைணய 
இைண%U ேசைவ தd' Mற%U PCட' ஒ a' 
ெசய*ப ;<த%பட உ.ள4. இைவ அைன<4' 
ந' fர தம) ேமா6 அO Y<4, ெசய*ப ;<-
த%பC;\ ெகா5 6 d\-' ‘6cCட* இG-
Pயா’ PCட<P  ஒd ப- P யாக இd\-'. 
இவ`ைற% ப`OL ச`a Yh வாக\ காணலா'.
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1.Google Assistant in Hindi: ெசய`ைக i5ண-
O Yய* (Artificial Intelligence) அ6%ப ைட E லான 
‘+-. அM[ட5C’ PCட' -O<4 ெச ற 
ஆ5; நைட ெப`ற +-. Uேரா jரா' வ6 வ-
ைம%பா ள)க k\கான (I/O 2016 -Input Output 2016/ 
Simply Developer Conference) +Cட<P*, அO-
Y\க%பCட4. இத  A ே னா 6 யாக ெமேசl 
அH%U' PCட மான Allo எ ற PCட< Pைன 
ஏற<தாழ A6< 4 YCட4. இ4 Google Now 
PCட<P  UPய நoன ேம'ப ;<த%பCட 
PCட மாக அைமp'. இத  qல', ஏ`க னேவ 
வ6 வ ைம\க%பCட ேக.Y பP* என இ*-
லாம*, உE d.ள உைர யா ட ைலேய ேம`-
ெகா.ளலா'. இGத வசP, ஆV jல ெமாZ வZ 
பய பாC 6`- மC ;ேம இdGத4. அ< 4ட , 
இGP ம`a' ஆV jல' கலGத Hinglish வZ யா-
கr' jைட<த4. ஆனா*, ேக. Yக. ப<4 
மடV- ெதாட)G4 அP க h<த தனா*, ஆV jல 
ெமாZ வZ உைர யா டைல\ காC 6b', இGP 
ெமாZ வZ தகவ* பh மா`ற' ஐG4 மடV- 
+;த* ேவக<P* ேம`ெ கா.ள A6p' எ ப-
தைன உண)Gத +-. த`ே பா4 இGP ெமாZ\-
கான கCட ைம% fைன, ெசய`ைக i5ண O-
Yய* அைம%f* ஏ`ப ;<P< தர இd\ j ற4.

2.Google Play with ‘Wait for Wi-Fi’ feature: 
‘+-. fேள’ [ேடாhைன 2c ேசைவE* 
ெபa ைகE*, அத  இய\க< Pைன ேம'ப-
;<த, இர5; UPய ேசாத ைன கைள ேம`-
ெகா. j ற4. Aத லா வ தாக, ைவ f இைண%f* 
இைணGத rட , +-. fேள [ேடாh  fர-
ப ல மான, அ6\க6 பல) நா;' ப- P கைள, 
ேகt ெமம hE* ைவ<4 Aத* Iைல E ேலேய 
காC;'. இத  qல', ேவக மாக இவ`ைற\ 
க5;, ேதைவ யா னைத< ேத6% ெபறலா'. 
இர5டா வ தாக, ‘Wait for Wi-Fi’ எ H' ஒd 
Yd%ப< ேத) Yைன +-. இைண\ j ற4. 
இத  qல' பய னா ள)க]  [மா)C ேபா  
ைவ f இைண%f* இdGதா* மC ;ேம, 
அP* அ% ] ேக ஷ க. பP ய%ப;'. 

3.Chrome Beta for Android: +-. த  -ேரா' 
fர r சh  ஆ5CராvC ேபா க k\கான 

ேசாதைன% பP% fைன ேம'ப ;< P p.ள4. 
இGத ேம'ப ;<தD*, o6ேயா ேடCடா ச)வ) 
ச%ேபா)C ெசvய%பC ;.ள4. இைணய 
இைண%f* இ*லாத ேபா4', தர Y ற\க' 
ெசvய%ப;' வசP +;த* PறHட  அ]\-
க%பC ;.ள4. ஏ`க னேவ, ேடCடா ேசw ெசv-
ய%ப;' Iைல தர%பCட4. இ%ே பா4 Y6ேயா 
ேடCடா ேசw ெசvய%ப ; வ த`கான வச Pp' 
வழVக%ப ; j ற4. “ேடCடா ேசவ)” இய\-
க<P*, Y6ேயா ைப* ஒ ைற% பா)<4\ 
ெகா5 6 d\ைகE*, 67% ேடCடா Yைன ேசw 
ெசv P டலா'. ஆ5CராvC ேபா க k\கான 
இGத -ேரா' ேசாதைன பP%U, 2c இைண%U 
ஒ ைற உண)ைகE*, தானா கேவ, இைணய% 
ப\கVகைள இd மடV- ேவக<P* ெப`a\ 
காC;'. 

இைணய இைண%U இ*லாத ேபா4 பய -
ப ;<த ெவன, Y6ேயா, இைச\ ேகா% Uக., 
ேபாCேடா ம`a' இைணய தளVகைள< 
தர Y ற\க' ெசv P;' வச Pைய< த`ே பா4 
இைண< 4.ள4. UP தாக அO A க%ப ;<த%-
பC ;.ள Downloads ேட% வZ யாக, தர Y ற\க' 
ெசvய%பCட ைப*க. அைன<ைதp' பா)\க 
இயb'. ேமb', ெநCெவா)\ இைண%f* 
fரLைன ஏ`பC;, தர Y ற\க' ெசvய%ப ;-
வ4 பாP\க%பCடா*, [மா)C ேபாH\-  
x5;' இைண%U jைட\ -'ே பா4, தர Y-
ற\க' தைட% பCட இட< P D dG4 தானா-
கேவ ெசய*பட< ெதாடV-'. x5;' UP ய-
தாக அGத\ ேகா% fைன< தர Y ற\க' ெசv Pட 
ேவ5 6 ய P*ைல. 

-ேரா' fர r சh* UPய ேட% ஒ  Oைன 
yVக. PறGதா*, [-ேரா* ெசvவத  
qல', உVக k\ெகன உ.ள UPய ெசv Pக., 
தக வ*க., கC ; ைரக. ஆj யன உVக-
k\-\ jைட\-'. இ4, yVக. அ5ைம\ 
கால<P* ேத6% பா)<த இைணய தளVக]  
அ6%ப ைடE* அைமG P d\-'. அ*ல4 
yVக. ெதாட)G4 பா)\-' இைணய தளVக. 
ெகா5 ;.ள தக வ*க]  அ6%ப ைடE* 
இd\-'.

1.1.GoGoogoglele A Assssisistatantnt i in n HiHindndi:i: ெ ெசய`ை`ைக க i5i5ண-ண-
O Yய* (Artificial Intelligence) அ6%ப ைட E லான
‘+-. அM[ட5C’ PCட' -O<4 ெச ற 
ஆ5; நைட ெப`ற +-. Uேரா jரா' வ6 வ-
ைம%பா ள)க k\கான (I/O 2016 -Input Output 2016/ 
Simply Developer Conference) +Cட<P*, அO-

ேசேசாதாதைனைன% % பPபP% % fைfைன ன ேமேம'ப'ப ; ;< < P P p.p.ள4ள4. 
இGத ேம'ப ;<தD*, o6ேயா ேடCடா ச)வ)
ச%ேபா)C ெசvய%பC ;.ள4. இைணய 
இைண%f* இ*லாத ேபா4', தர Y ற\க' 
ெசvய%ப;' வசP +;த* PறHட  அ]\-
க%பC ;.ள4. ஏ`க னேவ ேடCடா ேசw ெசv-
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4.YouTube Go : A` Ob' UP ய தாக இGத 

ெசயD அைம\க%பC ;.ள4. இதைன% 
பய ப ;<P, பய னா ள)க. தVக k\-% fh-

ய மான Y6 ேயா\-
கைள% பா)\-
கலா'. UP ய தாக% 
பல ராb' பா)\க%-
ப;' Y6 ேயா\-
கைள\ காணலா'. 

அ< 4ட , f`பா; பா)<4\ ெகா.ள என, 
Y6ேயா ைப*கைள ேசw ெசv4 ைவ\-
கலா'. இ4 த`ே பா ைதய p Cz% ெசய DE* 
jைட<தாb', இGத UPய YouTube Go ெசயD 
qல' பய னா ள)க. +;த* வச P க ைளp' 
கC ;%ப ;<4' வச P ையp' ெபa வா)க.. 
Y6ேயா ைப*கைள% பா)<4\ ெகா5 6 d\-
ைக E ேலேய, எwவ ளr ேடCடா தர Y ற\க' 
ெசvய%ப ; j ற4, ேசw ெசvய%ப ; j ற4 எ -
பைத< ெதhG4 ெகா5;, தVக. Yd%ப%ப6, 
PCட {Cட ப6, இதைன\ கC ;%ப ;<தலா'. 

எ;<4\ காCடாக, பய னாள) Y6ேயா 
ஒ ைற இய\க< ெதாடV jனா*, அ4 இயV- 
A , ேபாB* உ.ள எ[.6.ெமமh கா)6* 
எwவ ளr இட' xத' உ.ள4 எ a', Y6ேயா 
ைபD* உ.ள ேடCடா எwவ ளr இட<ைத% 
f6\-' எ ப4' காCட%ப;'. இPb', தர-
Y ற\க' ெசvய%ப;' low or standard quality\- 
ஏ`ற ப6 எwவ ளr இட' f6\-' எ a' 
U. ] Y ப ர< 4ட  தகவ* காCட%ப;'. 
இதைன உண)Gத பய னாள), த  A6ைவ 
எ;<4, Y6 ேயா Yைன இய\கலா'. Y6 ேயா-
Yைன இய\j% பா)\கலா'; அ*ல4 f`பா; 
பா)<4\ ெகா.ள ேசw ெசv P டலா'. 

பய னா ள)க. தாVக. ேசw ெசv4 ைவ<த 
p Cz% Y6 ேயா\கைள Wi-Fi Direct qல' 
தVக k\-. பj)G4 ெகா.ளலா'. இGத 
ெசயD, வd' மாதVக]* பய னா ள)க k\-\ 
jைட\-'. எ%ே பா4 jைட\-' எ ப4 உV-
க k\-< ெதh Y\க%பட ேவ5;' என yVக. 
Yd' fனா*, http://youtubego.com/signup/ எ ற 
இைண ய தள% ப\க<P* பPr ெசv4 ெகா.-
ளலா'.

5.Google Station: ெச ற ஆ56*, இG Pய 
ரE*ேவE  RailTel Ia வ ன< 4ட  ஒ%பGத' 
ேம`ெ கா5;, இG Pயா A} வ4' 400 ரE* 
Iைல யVக]*, இல வச ைவ f ைமயVகைள 
அைம\க, +-. ெசய*பாC6* இறV j ய4. 
த`ே பா4 50 Iைல யVக]* இGத வசP தர%-
பC; வd j ற4. இவ`O  qல' ஒwெ வாd 
மாதA' 35 லCச' ேப) பய  ெப`a வd j -
றன). ெதாட)G4 பல Iைல யVக]*, ேசைவ 
ைமயVகைள அைம\-' Aய` ME* இயVj 
வd j ற4. 

இ%ே பா4 Google Station  எ H' PCட<P  
qல', இல வச இைணய இைண%U வழV --
வைத% ப னாCட ளY* ேம`ெ கா.ள +-. 
அO Y< 4.ள4. இத`-, +-. ெபhய Ia வ-
னVக. ம`a' ெபhய வளா கVக. ெகா5ட-
வ)க kட  ஒ%பGத' ேம`ெ கா.k'. ைபப) 
ஆ%6\ அைம%பா ள)க., ெநCெவா)\ ெசய*-
ப ;< 4 ப வ)க., ெநCெவா)\ கCட ைம%U 
ஏ`ப ;<P< தd ப வ)க. ம`a' M[டVகைள 
இைண<4 இய\ - ப வ)க. ஆj ேயா d டH' 
இத`ெகன ஒ%பGதVக. ேம`ெ கா.ள%ப;'. 
இத  qல' இைண ப வ)க., அவ)க]  ைவ 
f ெநCெவா)\ கCட ைம% fைன அைம<4, 
பரா ம h<4 இய\ - வைத எ] தா\க +-. உத-
Y;'.

6.Google News Lite: ஆ5CராvC ேபா -
க]* இயV-' ெசய D யான, Google News 
and Weather ெசய DE*, UP ய தாக, ‘Lite mode’ 
எ H' வசP இைண\க%ப ; j ற4. {கr' 
-ைற வான ேவக<P* இைணய இைண%-
fைன% பய ப ;< 4 ேவாைர இல\காக\ 
ெகா5; இGத ெசயD ெசய*ப;'. A\ jய 
ெசvP ம`a' தக வ*க]*, தைல% fைன< 
தG4, xத A.ள தக வ*கைளL �d\j, இGத 
ெசயD தd'. இத  qல' q O* ஒd 
பV- ேடCடா இறV - வ4 தY)\க%ப ; j ற4. 
இதனா* ேதைவ%ப;' தக வ*க. மC;' 
Yைர வாக% பய னா ள)க]  ெமாைப* 
ேபாைன அைட j ற4. இGத ‘Lite mode’ைன நா' 
இய\க ேவ5 6 ய P*ைல. ேபாB  இைணய 
இைண%U -ைறGத ேவக<P* இயV-' ஒ -
றாக இd\-' பCச<P*, இGத ெசயD தானாக 
இயVj, ேமேல -O% fCட வைகE* ேதைவ-
யான தக வ*கைள மC;' வழV-'. 

7.Allo: ெதாைல ெதாட)U ெசயD ஒ a எGத 
வச P க kட  இயVக ேவ5 ;ேமா, அவ`-
aட  வ6 வ ைம\க%பCட ெசய D யாக Allo 
எ ற ெசய Dைய, +-. அO A க%ப ;< P p.-
ள4. ெதாைல ெதாட)U ெசயD ஒ O*, அ4 
தd' வச P கைள% பய னா ள)க. இர5டா' 
பCச மா க<தா  எP)பா)%பா)க.. அவ)-
க]  ந5ப)க., உற Y ன)க., வா6\ைக யா-
ள)க. உ.ள இடVக]* அ4 இயV - j றதா 
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எ ப ைதேய Aத* Yd%ப மாக\ ெகா.-
வா)க.. இGத ஒd வச Pைய {க< Pற ைம-
யாக< தd வ தனா* தா , இGத% fhY* 
‘வாC[ அ%’ Aத* இட' ெப` a.ள4. இGத 
வச Pேய, Allo ெசய Dைய\ ெகா5; வd வP*, 
+-. Ia வ ன< P`-L சh யான சவாைல< 
தd' என எP)பா)\கலா'. 

Allo qல' எGத YதL M\கb' இ*லாத 
ெதாைல ெதாட)U வசP ஒ ைற< தd' Aய`-
ME* +-. இறV j p.ள4. இP* பPG4 
பய ப ;<த, உVக k\- ஒd ெமாைப* 
ேபா , ேசைவ எ5 �ட  ேதைவ. இGத ெசய-
Dைய% பய ப ;<த< ெதாடV - ைகE*, அGத 
ேபாH\- ஒd -O �C; எ5 அH%ப%ப;'. 
இதைன< தG4 பPG4 ெகா.ள ேவ5;'. 
அேத ேபா  qல' yVக., உVகைள ெச*f 
எ;<4 அH%ப ேவ5;'. இ4ேவ, உVக. 
அைட யாள% பட மாக Allo ெசயD ெகா5-
6 d\-'. Allo ெசயD ெசC ெசvவ த`-, 
+-. அ\கr5C ெகா5 6 d\க ேதைவ-
E*ைல. இதைன% பPG4 A6<த rட , 
Allo அ\கr5C ஒ ைற\ ெகா5 6 d\-' 
உVக. ந5ப dட  yVக. ெசv P கைள% 
பh மாO\ ெகா.ள A6p'. அ*ல4 ‘+-. 
அM[ட5C’ உட  ெட\[C வZ உைர யா-
டைல< ெதாடVகலா'. இத  qல' ேக' 
Yைள யா டலா'. +-. அM[ட5C 6ட' 
ெசா*D, ெதாட)G4 -O% fCட கால அவ கா-
ச<P* தக வ*கைள அH%பL ெசா*லலா'.  
ேமb', உVக. ந5ப hட', ந*ல உணr 
Y;P -O% f ; மாa yVக. இத  qல' 
ெமேசl பh மாO\ ெகா5டா*, உடேன +-. 
அM[ட5C அதைன உண)G4, தாேன ேத6 
Y; P கைள% பhG 4ைர ெசv P;'. 

Allo qல' yVக. ந5ப dட  உைர-
யா6\ ெகா5 6 d\-' ேவைளE*,  +-. 
அM[ட5C yVக. எ ன பPைல அH%-
பலா' எ a' பhG 4 ைர<4 ெட\[C 
காC;'. 

இGத ெசயD எGத அள Y`- ெவ`O ெபa' 

எ ப4 இதைன% பய ப ;< 4 ப வ)க. தd' 
f  �Cட< P D dG4 இB ெதhய வd'.

இைணய% பய னா ள)க. எ5 �\ைகE*, 
உலக அளY* இர5டா வ4 இட<ைதp', 
[மா)C ேபா  பய பாC 6b' இர5டா-
வ4 இட<ைதp' இG Pயா ெப` O d%பதா*, 
அைன<4 இைணய Ia வ னVகk', இைணய 
வZ Yள'பர Ia வ னVகk' இG P யாY* 
தVக. ெதாZ* fh r கைள, ஆழ மாக ேவ� ற 
PCட { ; j றன. 

இத  ஒd ப- Pதா , ேமேல தர%பC ;.ள 
+-. Ia வன Aய` M க ளா-'. இைவ, நம\- 
+;த* வச P க ைளp' பய க ைளp' தd-
வ தாb', இ4 வைர இைணய இைண%f* 
இ*லா த வ)க ைளp' இைண\-' Aய` M-
க k\- உத Y ; வ தாb', நா' இவ`ைற 
அவ Mய' வர ேவ`க ேவ5;'.

Hardware: (ஹா"# ேவ") க*+ ,#ட" சா"/த 
அைன45 சாத ன6க7* இ/த ெசா:லா: 
<=+ > ட+ப @ ABறன. மத"ே பா"@, G+, மHI, 
J ேபா"@, >KLட", ேமாட*, ெரௗ#ட" என 
அைன45* இ/த ெசா:P: அட6<*.
Software: (சா+#ேவ") ஹா"#ேவ" எனQ Rற+-
ப@* சாத ன6கைள இயQ<* க*+ ,#ட" Vேரா A-
ரா*கW அ:ல5 Vேரா A ரா*கXB ெதா<+V என 
இதைனQ Rறலா*. ஆ+ப ேர#Z6 GIட* Vேரா-
Aரா*, சா+#ேவ" அ+ X ேக ஷBகW (எ*.எI. 
ஆ\I, ேக*I ேபாBறைவ) ஆAய அைன45* 
இ/த ெசா:லா: <=+ > ட+ப@*.
Control Panel: (கL#ேரா: ேபன:) ]LேடாI 
இயQக4^B Iடா"# ெம_]: தர+ப@* ஒa 
b: என இதைனc ெசா:லலா*. இதB dல* 
]LேடாI இயQக4^B அZ+பைடc ெசய:பா-
@ கைள ெச*ைம+ ப@4தலா*. அ4 5டB ெப"-
சன: க*+ ,#ட" மef* இைண/த சாத ன6கW 
ெசய:ப@* தBைம ையh* iர ைமQகலா*.
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~ பாரL ~

நா' இைணய' பய ப ;<4' வZ கைள 
ேப[U\ A` O b மாக மா` O YCட4. 

வள)Gத நா; க]* +ட, [மா)C ேபா க. 
வZ ேப[U\ பய ப ;< 4 ப வ)க., இைண-
ய<ைத% பய ப ;< 4 jேறா' எ பைத 
மறG 4 Y ; j றன). ேபாjற ேபா\j*, 
இB இைணய' எ ப ைதேய ேப[U\ என 
அைழ\-' கால' உd வா கலா'. அGத அள-
Y`-% பய னா ள)கைள< த  வச' ேப[U\ 
கC6% ேபாC; வd j ற4. 

ப<தா5 ; க k\- A , ேப[U\ வள)LM 
-O<4 கd<4 ெதh Y<த வ)க]  க�% U-
கைள% பல மடV- xO, இ a ேப[U\ வள)G-
4.ள4. கடGத நா - ஆ5 ; க]* அத  
வள)LM அப h த மா ன4. நா - ஆ5 ; க k\- 
A U ேப[U\ ெவ] ECட பV- ெவ] �; 
ேதா* YE* A6Gதாb', த`ே பா4 உலj  
ெபhய அள Y லான A ன� Ia வ னVக]*, 
ேப[U\ Ia வ னA' ஒ a எ பைத மற\க 
A6 யா4. அத  ேதா`ற' வள)LM -O<த Mல 
தக வ*கைள இV- காணலா'.

மாதGே தாa', ேப[U\ இைணய தள<-
Pைன 171 ேகா6 ேப) ெதாட)G4 பய ப-
;<P வd j றன). உலக அளY*, இைணய' 
பய ப ;< 4ேவா) எ5 �\ைக, ஏற<தாழ 
300 ேகா6.  இைணய உலைக% ெபd' அள-
Y`- ேப[U\ ஊ; aY உ.ள4. ேப[U\ 
எ;\-' ஒwெ வாd மா`ற< P`கான, ேம'-
பாC 6`கான நட வ 6\ைக கk', இைணய% 
பய னா ள)க]  எ5 �\ைகைய உய)<P வd-
j ற4. �hய ஒ] {  ச\ PE* பற\-' ஆ. 
இ*லா Yமா னVக., ேலச)க., Y5ெவ] 
4ைண\ ேகா.க., ரா\ெகC ம`a' ெசய`ைக 
i5ண O Yய* அ6%ப ைடE* வ6 வ ைம\க%-
பCட ெசய Dக. என நா' சE [ கைத க]* 
சG P\-' சாத னVகைள, Iஜ மா கேவ ேப[U\ 
த  ெசய*பா ; க k\-\ ைகயா5; வd j ற4.

ேப[U\ Ia வ ன< P`-, அP ேவக மாக 
வள)G4 வd' சGைத இG P யாY* தா  ஏ`-
பC ;.ள4. ெச ற ஆ5;, இG P யாY* 
இைணய' பய ப ;< 4ேவா) எ5 �\ைக 
40% உய)G 4.ள4. ெதாட)G4 உய)G4' வd-
j ற4. இP* ேப[U\ பய ப ;< 4ேவா) எ5-
�\ைக 14.2 ேகா6.

Yள'பர' வZ யாக, இG P யாைவ உ.ள ட\-
jய ஆMய பMf\ நா; க]  பய னாள) ஒdவ) 
qல' ேப[U\ ஒd காலா56* 1.74 டால) 
மC ;ேம வd மா ன மாக ஈC ; j ற4. அெம h\கா 
ம`a' கனடா நா; க]*, இGத வd மான' 
13.74 டால ராக இdG4 வd j ற4. 

உலக அளY* {க% ெபhய Yள'பர Ia 
வ னVக]*, +-. Ia வ ன<P  ஆ*பாபC 
fh Y`- அ;<த இர5டா வ4 இட<P* 
ேப[U\ உ.ள4. 

இ!தா$ ேப()*

USB -- Universal Serial Bus: (hj வ"ச: iKய: 
பI) க*+ ,#ட aடB இைணQக+ப@* >ற 
சாத ன6கைள எX தாக இைண45+ பயB
 ப @4த ஒa வk. Iேகன", மHI, >ளாl 
Zைரm, >KLட" என4 தeே பா5 அைன45 சாத-
ன6க7* இதB வkேய தாB க*+ ,#ட aடB 
இைணQக+ப @ ABறன. க*+ ,#ட" இய6AQ 
ெகாL Z aQ <*ே பாேத இதைன+ பயBப @4^ 
சாத ன6கைள இைணQகலா*, nQகலா*.
Client: க*+ ,#ட" ெந#ெ வா"QA: இைணQக+-
ப#@ ச"வ ராக இய6காம: பயBப @4த+ப@* 
எ/த க*+ ,#டa* AைளயL# என அைழQ 
க+ப@*. 
  Doc: இ5 ஒa ைபPB  ெபயK: உWள 
5ைண+ ெபய". இ/த ெபய aடB உWள ைப:  
ைமQே ராசா+# ேவ"# ெதா<+>: உa வான 
ைப: எBப தைன இ5 <=Q A ற5.
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ேப[U\ Ia வ ன< P`- உh ைம யான சqக 

வைல< தளVக]*, 18 Aத* 34 வய 4.ள-
வ)க., ம`ற சqக வைல<த ளVக. அைன<-
Pb' ெசல வ Z\-' ேநர<ைத\ காC 6b' 
+; த லாகL  ெசல Y ; j றன). நாெளா -
a\-, ேப[U\ பய னா ள)க., 800 ேகா6 
Y6ேயா படVகைளL ெச ற ஆ56 , 
இaP\ காலா56* க5; க]<தன). 

பPG4 ைவ\க%பCட Y6ேயா படVகைள\ 
கா5பைத\ காC 6b', இைணய தள<P*   
Y6ேயா படVகைள ‘ைலw’ ஆக% பா)\-' 
பழ\க< Pைன< த  பய னா ள)க ]ட' ெகா5; 
ெச*ல ேப[U\ Yd' U j ற4. இத`ெகன 5 
ேகா6 டால d\- ேம* மP% � P ய மாக< தd-
j ற;. இ4 ேபால காCட%ப;' படVக]*, 
ந;ேவ Yள'பர% படVகைள\ காCட ேசாத-
ைன கைள ேம`ெ கா5; வd j ற4.

30 லCச' Ia வ னVக., ேப[ U\j  Yள'-
ப ர தா ர)க ளாக< த`ே பா4 உ.ளன). ெச ற 
அ\ே டாப) Aத* f%ர வh வைர, மாதGே தாa' 
ஒd லCச' UPய Yள'பர தார)க., ேப[U\ 
Ia வ ன<P* இைணGதன).

Yள'ப ர தா ர)க., ேப[U\ Ia வ ன<ைத< 
ேத6 வd வதா*, Yள'பர\ கCட ணVக. 
ெச ற ஆ56* 9% உய)<த%பCட4. 

அ% ] ேகச  Uேரா j ரா'கைள இ [டா* 
ெசv P ; ைகE* காCட%ப;' Yள'ப ரV-
கேள, ேப[U\ Ia வ ன< P`- அPக வd-
மா ன<ைத< தd j றன. இGத ஆ56*, 
அ% ] ேக ஷ க. பP வ4 115 ேகா6 எ ற எ5-
�\ைக யாக உயd' எ a எP)பா)\க%ப ; j-
ற4. இ4 ெச ற ஆ5ைட\ காC 6b' 33% 
அPக'. ஒwெ வாd அ% ] ேகஷ  இ [டா* 
ெசv P ;'ே பா4', ேப[U\ Ia வன' 3.40 
டால) Yள'பர வd மா ன மாக% ெபa j ற4. 
இGத ஆ5;, இGத வைகE*, ேப[U\ 400 
ேகா6 டால) வd மா ன மாக% ெபa'. இ4 
+-. fேள [ேடா) ெபa' வd மா ன<ைத\ 
காC 6b' அP க மாக இd\-'.

ேப[U\ ெமச�ச) ெசய Dைய �a ேகா6% 
ேபd\- ேம* பய ப ;< 4 j றன). வாC[ 
அ% ெசய Dைய% பய ப ;< 4 ப வ)க]  எ5-
�\ைகp' �a ேகா6\- ேமலாக உ.ள4.

ெமச�ச) ெசய DE*, 5 ேகா6 வ)<தக Ia-
வ னVக]  அ\க r5Cக. இயV - j றன. 
இைவ தVக. வா6\ைக யா ள)க kட , ஒd 
மாத கால<P*, �a ேகா6 ெசv P க k\- 
ேம* பj)G4 ெகா. j றன. Tencent's WeChat 
Ia வ ன< P`- 80.6 ேகா6 ேப) பய னா ள)க-
ளாக உ.ளன). ஆனா*, அ\கr5C ைவ< P-
d\-' வ)<தக Ia வ னVக]  எ5 �\ைக 
ஒd ேகா6 தா .

LINE ெசய D\- 15.7 ேகா6 பய னா ள)க. 
உ.ளன). 20 லCச' வ)<தக Ia வ னVக]  

அ\க r5Cக. இP* ெசய*ப ; j றன. 
வாC[ அ% Ia வ ன<ைத 2180 ேகா6 

டால) ெகா;<4', Oculus Ia வ ன<ைத 200 
ேகா6 டால) (ெரா\க' ம`a' பV- பh வ)<-
தைன qல மாக) ெகா;<4' ேப[U\ வாV-
j ய4. இ4 ேபா ற ெபhய Ia வ னVகைள 
இB வாV-' PCட' தன\- இ*ைல என 
ேப[U\ Ia வன' மா)\ அO Y< 4.ளா). 
ஆனா*, ேப[U\ Ia வ ன< Pட', 2020 ஆ' 
ஆ56*, உபh வd மா ன மாக 2,600 ேகா6 
டால) இd\-' என க�\க%பC ;.ள4. 

உலj  ஐGதா வ4 ெபhய பண\கா ர ராக 
இd\-' ேப[U\ Ia வன) மா)\ அவ)க]  
ெசா< 4 ம P%U 5,540 ேகா6 டால). இவh  
வய4 32 எ ப4 இV- -O% f ட<த\க4.த  
ெசா<P  ெபd' பV jைன, உல j`-  ந*ல 
ெசய*கைள ேம`ெ கா.ள உத Y யாக< தர இd%-
ப தாக மா)\ ஸ\க)ெப)\ அO Y< 4.ளா).

Domain Name: இBட"ெந#Z: உWள தகவ: 
தள6கைள இc ெசா:லா: <=+ > @ ABறன". 
அ/த தள4^B ெபயைர இ5 <=Q A ற5.
Download: க*+ ,#ட" ஒB = P a/5 ேநர Z யாக 
இBெ னாa க*+ ,#ட aQ<+ ைபைல மாe f-
வ தைன டHLேலா# எனQ <=+ > @ Aேறா*. 
இa+ >_* இBட"ெந# ெந#ெ வா"QA: 
இைண/ 5Wள க*+ ,#ட K P a/5 ஒa ைப: 
இறQA+ ப^ ய+ப @ வ த ைனேய இ5 ெபa*-
பாr* <=Q A ற5.
Firewall: ெந#ெவா"Q (இBட"ெந# உ#பட)
A: இைணQக+ப# Z aQ<* ஒa க*+ ,#டK: 
உWேள அ_ ம ̂  sB= வa* அ@4த வKB 
tயe Gைய4 த@Q<* ஒa சா+#ேவ" அ:ல5 
G=ய ஹா"#ேவ" சாதன*.

 “ெதO2! ெகா-P:க-”

அ\அ\அ\அ\அ\அ\அ\அ\அ\அ\அ\க க க r5r5r5r5CகCகCக. . . இPஇPஇPஇPஇP* * * * ெசெசெசெசெசய*ய*ய*ய*ய*ய*ய*ய*ய*ய*ய*ய*ப ப ப ப ; ; ; j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j றனறனறன. . . 
வாவாC[C[ அ அ அ% IaIaIa வ ன<ை<ை<ை<ை<ைத 212121218080808080 ேகாகாகாகாகாகா6 6 

டாடால) ெகா;<4', Oculus Ia வ ன<ைத 20000 
ேகேகா6ா6 ட டாலால) ) (ெ(ெராரா\க\க' ' ம`ம`a'a' ப பV-V- ப பh h வ)வ)<-<-
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Y5ேடா[ 7 ம`a' Y5ேடா[ 8 
M[டVக]*, ைப* எ\[Uேளார) 

Pற\க%ப;ைகE*, மாறா IைலE*, ‘Computer’ 
ம`a' ‘This PC’ YzY* Pற\க%பCட4. 
இவ`O  வZயாக% பயனாள)க., அவ)க]  
ேஹா' ேபா*ட)க., ேலா\க* Cைரw ம`a' 
ெநCெவா)\ ெலாேகஷ  ஆjயவ`ைற 
எ]P* காண A6Gத4. ஆனா*, Y5ேடா[ 
10 M[ட<P*, A`Ob' UPய வைகE* 
‘Quick Access’ எ H' YzY*, ைப* 
எ\[Uேளார) Pற\க%ப;jற4. இ4 ஆ%f. 
ேம\ M[ட<P* உ.ள ‘All My Files’ எ பத`- 
இைணயான4. இGத YzY*, பயனாள)க. 
அ6\க6 பா)\-' ேபா*ட)கைளp' 
ைப*கைளp' காணலா'. இ4 பலd\- 
Yd%ப< ேத)வாv உ.ள4. இd%fH', 
Y5ேடா[ 7 M[ட<PDdG4 அ%ேடC 
ெசvத Mல வாசக)க., தVகk\- ‘This PC’ 
Yz தா  பயH.ளதாv உ.ள4 என\ கd<4 
ெதhY<4.ளன). ஒd Mல), Y5ேடா[ 
10 M[ட<P* இGத YzYைன% ெபற வZ 
உ.ளதா என\ ேகC;.ளன). ஏென றா*, 
க'%zCடைர< Pறைமpட  இய\க 
எ5�பவ)க., தVகkைடய க'%zCடh  
Cைரw, அத  பா)மC6V Iைல, ெநCெவா)\ 
பV�; ம`a' CைரY* த`ேபா4 நம\-% 
பய ப;<த\ jைட\-' காD இட' 
ேபா றவ`ைற< தd' ‘This PC’ தா  MறGத4 
என எ5�j றன). ேமb', இGத YzY* 
jைட\-', h%ப  �* பா), M[ட' 
%ரா%ப)C�[ பா)\க வசP ஆjயைவ, 
‘Quick Access’ Yzைவ\ காC6b' +;த* 
வசPகைள< தdவதாக எ5�j றன). 

அP)tடவசமாக, இவ)க]  எ5ணVகைள 
Iைறேவ`a' வைகE*, Y5ேடா[ 

10 M[ட<P*, 
பயனாள)க., தVக. 
ைப* எ\[Uேளார) 
எ%ப6 இd\க 
ேவ5;' என 
Yd'Uj றனேரா, 
அதைன மாறா 
IைலE* அைம\க 
வZகைள< தdjற4. 
� K \ க ா � ' 

வZகைள ேம`ெகா.ளr'.
Y5ேடா[ 10 M[ட<P*, UPய ைப* 

எ\[Uேளார) Y5ேடா ஒ ைற< Pற\கr'. 
f  h%ப  �* பாh*,  View ேட%f* j]\ 
ெசvPடr'.  ெதாட)G4, Yz ேட%f*, 
Options எ பைத\ க5டOG4 j]\ 
ெசvPடr'. இ4 மாறா IைலE*, h%பB* 
வல4 ஓர' jைட\-'. 

இ%ேபா4 jைட\-' Folder Options 
Y5ேடாY*, General ேட% PறGPd%பதைன 
உaP ெசvPடr'. இV- Open File Explorer To 
எ ற �K Yh ெபC6 Pற\கr'. இP* This 
PC எ பைத< ேத)Gெத;\கr'. ஓேக j]\ 
ெசv4, Y5ேடாYைன qடr'. 

இB க'%zCடைர � [டா)C ெசvPடேவா, 
லா\ அrC ெசvPடேவா ேதைவE*ைல. 
UPயதாக ைப* எ\[Uேளார) Y5ேடாYைன< 
Pற\கr'. உட , உVக. க'%zCட) This 
PC YzY* Pற\க%ப;வதைன\ காணலா'. 
இ4ேவ இB மாறா IைலE* jைட\-'. 
ஏ`கனேவ இdGத Quick Access View  
இB jைட\கா4 எ ற Iைல இ*ைல. 
இ4r' jைட\-'. ஆனா*, மாறா IைலE* 
yVக. ேத)Gெத;<த This PC Yz மC;ேம 
இd\-'.

0;ேடா( 10> This PC 0?
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ஆ5CராvC M[ட' இயV-' [மா)C 
ேபா கேள இ a ெமாைப* ேபா க-

ளாக\ கd த%ப ; j றன. இைண ய<ைத எ]-
தாக அ� கr', எ%ே பா4' இய\கr', வ)<-
தக நட வ 6\ைக கைள ேம`ெ கா.ளr', வVj 
தளVக]* ெச a ந' பண<ைத I)வாக' 
ெசv P டr', 6\கCக. பPr ெசv P டr' 
என அ றாட வாK\ைக நைட A ைற க k\- 
ஆ5CராvC [மா)C ேபா க. ஓ) அ6%-
பைட< ேதைவயாv மாO p.ளன. அத னா-
ேலேய, பல ெமாைப* Ia வ னVக., -ைறGத 
YைலE*, இGத ெசய*பா ; க k\- எGத\ 
-ைறp' ைவ\காம*, பல மாட* ேபா கைள 
ெவ] EC; வd j றன. ஒd  ஆ5CராvC 
ேபா  வd'ே பாேத, +-. Ia வ ன<P , 
+-. ச)L, p Cz% ேபா ற Mல அ% ] ேக-
ஷ க. பP ய%பCேட jைட\ j றன. இவ`-
aட  இ H' Mல இல வ ச மாக\ jைட\க\ 
+6ய Mல அ% ] ேக ஷ க. -O<4 இVேக 
பா)\கலா'.

Lost Android

இGத அ%]ேகஷ  qல', ந' ேபா  
Pdட%பCடா* அ*ல4 ெதாைல\க%பCடா*, 
அ4 எVjdG4 இயVj வdjற4 
என அOயலா'. இGத அ%]ேகஷைன 
டr5ேலாC ெசvPட https://play.google.
com/store/apps/details?id=com.androidlost&hl=en
எ ற தள' ெச*லr'. இதைன ேபாB* 
பPp'ேபா4, ந'ைம% ப`Oய தகவ*கைள\ 
ெகா;\க ேவ5;'. ஆனா*, ெமாைப* 
எ5 ேகCக%ப;ைகE*, ந'Aைடய ேபாB  
எ5ைண< தராம*, ந' ெநdVjய ந5ப) 
அ*ல4 உறYனh  ேபா  எ5ைண< தர 
ேவ5;'. அ%ேபா4தா , ெதாைலGத ேபா  
எVjdG4 இயV-jற4 எ ற தகவ*, எ[.

எ'.எ[. ெசvPயாக, அGத ேபாH\- வd'.

Battery Deffender 

இGத ெசயD, ஆ5CராvC இய\க<P* 
உ.ள ெமாைப* ேபாB*, ேதைவE O 
இயV-' அ%]ேகஷ கைள Ia<4jற4. 
ேபாைன நா' பய ப;<தாத ேபா4, 
அ%]ேகஷ க. இயV-வைத Ia<4வத  
qல', ேபாB* உ.ள ேபCடhE  {  ச\P 
பா4கா\க%ப;jற4. இதைன% ெபற, https://
play.google.com/store/apps/details?id=mobi.infolife.
batterysaver&hl=en  எ ற AகவhE* உ.ள 
இைணய தள' ெச*லr'.

Viber

இGத ெசயDைய, ேபாB* IaYனா*, 
இத  qல' அைழ%Uகைள ஏ`ப;<தலா'. 
ெசvPகைள அH%பலா'. ேபாCேடா, Y6ேயா 
ைப*க. ஆjயவ`ைற அH%f% பj)G4 
ெகா.ளலா'. ஆனா*, yVக. யாdைடய 
ேபாH\- இத  qல' தகவ*கைள 
அH%Uj¡)கேளா, அGத ேபாBb' இGத 
ெசயD பPG4 ைவ<4 இய\க%பட ேவ5;'. 
இதைன% ெபற https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.viber.voip&hl=en  எ ற இைணய 
தள' ெச*லr'. 

Olive Office Premium

ஆ5CராvC ேபாB*, ேவ)C, எ\ெஸ*, 
பவ)பாv5C ேபா ற ைப*கைள% ப6<4% 
பா)\க இGத ெசயD உதrjற4. f.6.எ%. 
ைப*கைளp' இத  qல' ப6\கலா'. 
இGத ெசயDைய% ெபற yVக. ெச*ல 
ேவ56ய இைணய தள Aகவh https://play.
google.com/store/apps/details?id=com.olivephone.
edit

 ஆ;8ராS8 (மாB8 ேபாT> அவUய ெசயVக-

;மா/: ேபாT+W( )Lயவரா!
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App to SD Free

ந' ஆ5CராvC ேபாB*, UPய அ%-
] ேகஷ  Uேரா j ரா'கைள% பP\க இட' 
இ*லாத ேபா4, ேபாB* உ.ள ைம\ேரா 
எ[.6. கா)6*, அ% ] ேக ஷ கைள% பP\க 
இGத ெசயD உத r j ற4. இதைன% ெபற 
yVக. ெச*ல ேவ5 6ய இைண ய தள Aக வh: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
IQBS.android.app2sd&hl=en  ேமேல �C6\ காC-
ட%பCடைவ, ஒd Mல இ  O ய ைம யாத ெசய-
D கேள. இ H' Mல உ.ளன. உVக k\-< 
ேதைவ%ப ;'ே பா4 அவ`ைற yVகேள ேத6% 
ெபறலா'. �ேழ, ஆ5CராvC ேபாB  ேபC-
ட hE  ச\P oணா வைத< த;%ப த`கான 
-O% Uக. தர%ப ; j றன.

Auto adjust screen tone

உVக. ஆ5CராvC ேபாB*, Settings> 
My Device எனL ெச*லr'. இV- jைட\-' 
Display fhY* �ழாகL ெச றா*, Auto adjust 
screen tone என ஒd �* தர%பC 6 d%ப தைன\ 
காணலா'. PைரE* காCட%ப;' இேமl 
ஒ]< த ைமைய\ -ைற<4, ேபCட hE  
ச\ Pைய {Lச%ப ;<4' இGத �*. ெபா4 வா-
கேவ, ேபCட hE  PறைனL £\ jர' காD 
ெசvவP*, PைரE  ஒ]< த ைம காCM 
ெபd' பV- வj\ j ற4. இைத உண)G4, 
+; மான வைர ேதைவ E*லாத அPக fர கா-
ச மாக\ காCட%ப;' ஒ]< த ைமைய\ 
-ைற\கலா'. 

Screen Time out

Pைர\காCM -O<4 MG P\ைகE*, உVக. 
ேபாB  Pைர\ காCM காCட%ப;' ேநர<-
Pைன {கr' -ைறGத கால< P`- அைம< 4-
YCடா*, அ4 அGத ேநர<P* ேபா  இயV-
காம* இdGதா*, காCM மைறG 4 Y;'. 
ஆனா*, இ4 பல ேநரVக]* நம\- எhL-
சைல\ ெகா;\-'. ஏென றா*, x5;' 
நா' அதைன இய\க பா[ேவ)C / அைம%U 
அ*ல4 -O �C; எ5 என< தர ேவ5 6ய 
Pd\-'. ஆனா*, இGத கால அவ கா ச< Pைன 2 
I{ட' என அைம<4, Pைரைய 30 Yநா 6 கேள 
yVக. பய ப ;< 4 j ¡)க. எ றா*, 90 Yநா-
6க. பய ப ;<தாத ேநர< P`-, Pைர\ காC-
M\கான {  ச\ Pைய oண 6\ j ¡)க. எ a 
ெபாd.. இ%ப6 20 Aைற Pைர\ காC M Eைன 
oண 6<தா*, ஒd நா]*, 30 I{ டVக. yVக. 
[j�  6[ fேள ேநர<ைத oணா\ - j ¡)க.. 
இதனா*, ேபCட hE  Pற  ெபd' அளY* 
oண 6\க%ப ; j ற4. எனேவ, [j�  ேநர அவ-
கா ச< Pைன, எwவ ளr -ைற வாக அைம\க A6-
pேமா, அGத அள Y`-\ -ைற வாக அைம<4% 
பய ப ;<த ேவ5;'.

Unused Features

நா' பய ப ;<தாத பல ெசய*வ ச P கைள 
ேபாB* இய\ j ய ப6 ைவ< P d%ேபா'. எ;<-
4\காCடாக, auto-rotate, gestures, smart scrolling, 
Ambient display, ம`a' NFC ேபா ற வ`ைறL 
ெசா*லலா'. இவ`O* எைத pேம ந'{* 
ெபd'பா லா ன வ)க. பய ப ;<த மாCேடா'. 
எனேவ, இவ`O  இய\க< Pைன Ia<P 
ைவ<தா*, {  ச\P ெபd' அளY* ேச{\-
க%ப;'. ேதைவ%ப ;'ே பா4, இய\j, பய  
A6Gத rட , x5;' இய\< Pைன Ia<P 
ைவ\கலா'. இ4 ைவ f ம`a' Uk�< 
ேபா ற வ` O`-' ெபாdG4'. -O%பாக, 
oC6* இைணய இைன%U எ%ே பா4' இய\-
க<P* இdGதா*, ைவ f ெசய*பாC 6ைன 
ந' ேபாB* இய\j ைவ\கலா'. ஆனா*, 
ெவ]ேய ெச*ைகE*, இதைன இய\க A6-
யா4. எனேவ, அதைன Ia<P ைவ\கலா'. 
அேத ேபால Uk�< இய\க< Pைன ெவ]E* 
ெச*ைகE* Ia<P ைவ%ப4, {  ச\ Pைய 
{Lச%ப ;<த மC ; { O, ேதைவ ய`ற ஊ; a-
வ ைலp' த;\-'.

Vibrations

நம\- ேபாB*, ைவ%ேரச  என%-
ப;' MOய அள Y லான அP)r ேதைவயா? 
அைழ%U ெபa ைகE*, அைழ%U ஒD தா  
ேகC -ேம. f  எத`- அP)r. அேத ேபால, 
�கைள அ}< 4'ே பா4 அP)r ேதைவயா? 
ேபCட hE  அPக ச\ P Eைன, இGத 
அP)r எ;<4\ ெகா. j ற4. எனேவ, 
ேதைவ இ*ைல எB*, இத  இய\க< Pைன 
Ia<தலா'. Settings | Sound எனL ெச a, 
அV- Vibrations எ ற fhY*, Vibrate when 
ringing எ a இd%பP* 6\ அைட யா ள<-
Pைன எ;< 4 Y டலா'. �ழா கேவ, � அ}<-
த%ப ; ைகE* ேதைவ ய`ற ஒD, அP) Y-
ைனp' Ia<த வZக. தர%பC 6 d%ப தைன\ 
காணலா'.

Do Not Disturb

இரr ேநர<P* நா' உறVகL ெச*ைகE*, இGத 
Do Not Disturb �ைல% பய ப ;<தலா'. இதைன 
இய\ j YCடா*, -O% fCட கால< P`-, ேநாC-
6 f ேக ஷ க. எ4r' காCட%பட மாCடா4. 
அைவ வd வ த`கான ஒD எ}% U தb' இd\கா4. 
இ4 ேபCட hE  வாKநாைள yC 6%ப 4ட , 
உVக]  உற\க<ைத உaP ெசv4, உVக]  
வாK நாைளp' yC 6\-'. ேமேல காCட%பCட 
ெசய D க kட , பல UPய ெசய Dக. +-. 
fேள [ேடாh* அ றாட' இைண\க%பC; 
jைட\ j றன. இவ`ைற, உVக. ேதைவ க]  
அ6%ப ைடE* ேத6% ெப`a% பய ப ;<-
தலா'.
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ெச ற வார க'% zCட) மலh*, வாC[ 
அ% Ia வ ன<P  தB நப) தகவ* ெகா.-
ைக\- எP ரான வழ\- -O<4', வாC[ 
அ% த  Bைல Yள\க' அ]<த4 -O<4', 
“இtட' இ*ேல னா Yலj% ேபாகலா'” 
எ ற தைல%f* கC ;ைர தர%பCட4. அGத 
வழ\j* த`ே பா4 6*D உய) yP ம ற' 
¦)% fைன வழV j p.ள4. அP*, வாC[ அ% 
Ia வன' த  வா6\ைக யா ள)க. தd' தB 
நப) தd' தக வ*கைள (ெதாைல ேபM எ5, 
Aக வh, வM\ - {ட', பய ப ;<4' ேபா  
மாட* ேபா றைவ) ேப[U\ தள< 4ட  
பj)G4 ெகா.வ தைன< த;\க Y*ைல. இP* 
ஒேர ஒd ஆa த லான Yஷய' எ ன ெவ றா*, 
ெச%ட'ப) 25\- A  வா6\ைக யா ள)க-
]ட' இdG4 ெப`ற தக வ*க. அைன<-
ைதp' த  தள< P D dG4 வாC[ அ% y\ j-
Yட ேவ5;' எ ப 4தா . ஆனா*, வாC[ 
அ% ெச%ட'ப) 25\-% f  ெபa' தக வ*-
கைள< ைதh ய மாக, சCட<P  பா4 கா% Uட  
ேப[U\ தள< P`- வழVகலா' எ றா j-
YCட4. இGத ¦)%f*, Cராv, இ4 ேபா ற 
ெமேசcV அ% ] ேக ஷ க. -O<4 வைர-
யைற ெசv Pட YPக. உd வா\க ேவ5;' 
என உய) yP ம ற' உ<த ர YC ;.ள4. 

ெச ற ெச%ட'ப) 25 அ a, வாC[ 
அ% பய ப ;<4' அைன வh  வாC[ அ% 
பய பா; Ia<த%பC;, UPய YP A ைற-
கைள ஏ`a\ ெகா. j ¡)களா? எ a ேகC;, 
அத`- ச'மத' ெதh Y%ப வ)க k\- மC-
;ேம, வாC[ அ% பய பா; அH ம P\-
க%பCட4. இத`- அH மP தd ப வ)க., 

வாC[ அ% அவ)க. -O<த தக வ*கைள, 
ேப[U\ தள< 4ட  பj)G4 ெகா.ள அH P<-
த வ)க ளா வா)க.. இவ`O  அ6%ப ைடE*, 
Yள'ப ரVக., உVக. ேப[U\ தளVக]* 
காCட%ப;'. Yள'ப ரVக k\கான Ia வ னV-
க ] ட { dG4, ேப[U\ ெபa' வd மான' 
உயd'.

ஏ , உய) yP ம ற<தா*, வாC[ அ% 
ேகாCபாC 6`- தைட YP\க A6 ய Y*ைல. 
A ேப +O ய ப6, வாC[ அ% தாVக. 
யாைரp' தVக. ேசைவைய\ கCடா ய%-
ப ;<P% பய ப ;<த Aய` M\க Y*ைல 
எ a', Yd'பா த வ)க. Yலj\ ெகா.-
ளலா' எ a' +O ய4, ¦)% fைன அத`-L 
சாத க மாக அைம p'ப6 ெசv 4 YCட4. 

இGத ¦)%U வாC[ அ% Ia வ ன< P`-\ 
jைட<த ெவ`O எ  aதா  +ற ேவ5;'. 
இG P யாY* ேவa எGத ெமேசcV அ% ] ேக-
ஷH' இGத அள Y`- வா6\ைக யா ள)கைள% 
ெப` O d\க Y*ைல. தB ஒd Ia வ ன<P  
த னாC M யாக இ4 அைமG 4 YCட4. 

ேமb', அர� சா)பாக yP ம ற<P*, த`-
ேபா4 உ.ள YP A ைறக. அ6%ப ைடE*, 
தைட YP\க A6 யா4 எ a +ற%பCட-
4r', வாC[ அ% Ia வ ன< P`-L சாத க-
மாக அைமG 4 YCட4. ஆனா*, இGத ¦)%U 
ெகா;\-' �தG P ர<ைத ைவ<4\ ெகா5; 
வாC[ அ% ம`a' ேப[U\ Ia வ னVக. 
எ ன ெசvய% ேபாj றன? எ%ப6 பய னா-
ள)க]  தக வ*கைள% பய ப ;<P< தVக. 
வd மா ன<ைத% ெபd\j\ ெகா.ள% ேபாj -
றன எ ப4 இBேம* தா  ெதh ய வd'.

வா8( அD ெவ$ற!
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எ!க#, %&ல(கைள 
பா.ம( ெச2 3ட

ேவ)C டா- ெம5Cக]*, ப6%ப வ)க]  
கவ ன<ைதL �d\க மாக Mல கd< 4 க ] பா* 
Pd%ப, U*லC என%ப;' A  U.] அ*ல4 
A பட' இCட வh ைச கைள அைம\ jேறா'. 

இGத பC 6 யD*, 
ப ய ப  ; <  P ய 
எ5 வைக கைள 
மா` a வ4 எ]4. 
ஆனா*, எ5-
க]  அைம%ைப, 
(Format)  மC;' 
மா` a வ4 ச`a Mர-
ம மான ப�. எ%ப6 
மா` a வ4 எ ப4 
ெவ]%ப ைட யாக< 
ெதh யா4; ஆனா*, 
மா`றலா'. �ேழ 
Y ள \ க % ப C  6 -
d\-' இGத ெசய*-
பா;, எ5க. 
ம`a' fற U*-
லCக. ெகா5ட 
பC 6 ய*க k\-% 
ெபாdG4'.

எ5க. ெகா5ட பC 6 யD*, எ5க k\-
கான வ6 வ ைம%U அத  இa P யாக உ.ள 
பாரா அைட யா ள<P* உ.ள4. எனேவ, yVக. 
வ6 வ ைம% fைன மா`ற ேவ5;' என Aய -̀
M\-' A ன), அத`கான பாரா அைட யா-
ள<ைத< PைரE* ேதா  a'ப6 ெசv Pட 
ேவ5;'. இத`- Home ேட% fைன j]\ 
ெசv4, அத  f , பாரா jரா' fhY* “Show/
Hide ¶” எ ற பCடB* j]\ ெசv P டr'. 
பC 6 யD*, ஓ) எ5�  வ6 வ ைம% fைன 
மா`ற, அத  இa PE* காCட%பC ;.ள 
பாரா அைட யா ள< Pைன மC;' ேத)Gெத ;\-
கr'. அத  f ன), அGத பாரா அைட யாள' 
ம`a' அத  எ5 �\கான வ6 வ ைம%ைப 
மா`றலா'. எ;<4\ காCடாக, ஓ) எ5ைண 
Mக%U வ5ண< Pb', அ}<த மா கr' (bold) 
மா`றலா'. 

ஒேர ஓ) எ5 மC ; { O, பC 6 யD* 
உ.ள அைன<4 எ5கk' இ*லாம*, ஒ -
a\- ேம`பCட எ5க]  வ6 வ ைம% fைன 

மா`ற எ5 �னா*, க5Cேரா* � அ}< P ய-
வாa, எGத எ5க]  வ6 வ ைம% fைன மா`ற 
ேவ5 ;ேமா, அைவ அைன<ைதp' ேத)Gெத-
;\கr'. f ன), Yd'U' வ6 வ ைம% f`- 
அவ`ைற மா`றr'.

U*லC பC 6 யD* உ.ள அைன<4 எ5-
க k\-' மா`ற Yd' fனா*, பC 6 யD* 
உ.ள எ5க]*, ஓ) எ5�* க)சைர ைவ<4 
j]\ ெசv P டr'. அைன<4 எ5கk' 
ேத)Gெத ;\க%ப;'. f ன) வழ\க' ேபா*, 
yVக. Yd'U' வ6 வ ைம% f`- அைவ 
அைன<ைதp' மா`றலா'. ஏ`க னேவ, எ5க-
k\- என தBேய வ6 வ ைம% fைன ேம`-
ெகா5 6 dGதா*, இGத ெசய* A ைறயா*, 
அைவ மாறா4. அேத ேபால, ெட\[C வ6 வ-
ைம%f* ஏ`ப ;< Pய மா`றVகைள y\ jனா*, 
எ5க k\- தBேய அைம<த வ6 வ ைம%U 
மாறாம* இd\-'. 

பாரா  வ7 வ ைம8ைப 
ம9ற வ9 ;9< அைம>க
ேவ)C ெதா-%f* +;த* பய கைள< தd' 
ஒd சாதன' பா)மC ெபE5ட) எ H' வசP 
ஆ-'. இத  qல' ஒd பாரா பா)மC 6ைன 
இ ெ னாd பாரா Y`- மா`றலா'. AதD* 
எGத பாராY  பா)மC 6ைன\ கா%f ெசv4 
இ ெ னாd பாரா Y`- மா`ற Yd' U j ¡)-
கேளா அதைன ெசல\C ெசv P டr'. f  �* 
பாh* பா)மC ெபE5ட) எ ற fhY* j]\ 
ெசv P டr'. f  எGத பாராY* இGத பா)மC-
6ைனL ெசb<த ேவ5 ;ேமா அதைன ேத)Gெத-
;<4 j]\ ெசv P டr'. இேத பா)மCைட< 
ெதாட)G4 கா%f ெசv Pட பா)மC ெபE5-
டh* டU. j]\ ெசv Pட ேவ5;'. x5;' 
பா)மC ெபE5டைர -ேளா[ ெசv P;' 
வைர இGத பா)மC ெதாட)G4 கா%f ஆ-'. 
-ேளா[ ெசv Pட பா)மC ெபE5டh* இ -
ெனாd Aைற j]\ ெசv Pட ேவ5;'. அ*ல4 
எ[ேக% �Eைன அ}<த ேவ5;'.

ேவ)C 2007 ெதா-%f*, பா)மC 
ெபE5ட) ெபற, ேஹா' ேட%f*, j]% 
ேபா)C fhY*, வல4 qைலE* இd\-'  
பா)மC ெபE5ட) ெச a, ேமேல காCட%-
பC ;.ள மா`றVகைளL ெசய*ப ;<தலா'. 
இGத ஐகா , ெபE5C fரt ஐகா னாக\ 
jைட\-'.
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ேட(டா @A B க C><8 
ெபய. அE>க  

எ\ெஸ* ஒ)\ §C6* அைம\க%ப;' சா)C-
க]* ேடCடா ேலf. அைம%ப4, அGத 

சா)C ெதh Y\-' A\ jய தக வ*கைள எ;<4\ 
காC;'.  yVக. அைம\-' சா)C பா)மCைட% 
ெபாa<4 இGத ேலf.க. தக வ*கைள\ காC-
; வP* Mற% f டVகைள% ெபa j றன. இ4 
எ%ப6 எ a பா)\கலா'. எ;<4\ காCடாக 
yVக. ஒd ைப – சா)C அைம<தா* அP* 
ேடCடா Y`கான ேலf. இ*ைல எ றா* IL-
சய' தக வ*க. எ ன ெசா*ல வd j றன, 
ஒ  a\ெ கா a எ%ப6< ெதாட) U ைட யன 
எ a ெதh யா4. இGத ேடCடா ேலf.கைள 
எ%ப6 அைம%ப4 எ a காணலா'. எ\ெஸ* 
2007 பய ப ;< 4 ப வ)க k\-:
1. AதD* எGத சா)C ;\- ேடCடா ேலf. 

அைம\க ேவ5 ;ேமா அத  x4 j]\ 
ெசv4 இய\கr'. 

2. ேலஅrC ேட% h%ப  காCட%ப ; வ தைன 
உaP ெசv P டr'. 

3. இP* உ.ள Data Labelsஎ ற �ைல\ j]\ 
ெசv P டr'.  இGத வைகE* எGத இட<P* 
ேடCடா ேலf.கைள அைம\க ேவ5;' 
எ ப த`- பல ஆ%ஷ கைள எ\ெஸ* 
தd j ற4. 

4. எV j dGதா* Mற%பாக அGத ேலf. த  
ப�ையL ெசv P ;ேமா அV- ைவ\கr'.
அ;<4 எ\ெஸ* 2003 பய ப ;< 4 

ப வ)க k\-:
1. AதD* எGத சா)C ;\- ேடCடா ேலf. 

அைம\க ேவ5 ;ேமா அத  x4 j]\ 
ெசv4 இய\கr'. 

2. f  Chart ெமH Y D dG4 Chart Options 
எ H' fh Yைன< ேத)Gெத ;\கr'. 
இVேக Chart Options டயலா\ பா\[ 
jைட\-'. 

3. இGத பா\©* உ.ள Data Lables எ H' 
ேடfைன< ேத)Gெத ;\கr'.இGத டயலா\ 
பா\©* இட4 ப\க' ப*ேவa வைக யான 
ேடCடா ேலf.கைள\ காC;'. உVக k-
ைடய சா)C6  த ைம\ேக`ப  காCட%-
ப;' ேடCடா ேலf.க]  எ5 �\ைக 
ம`a' த ைம மாa'. 

4. இGத ேடCடா ேலf.கைள% பா)<தா* 
அ6%ப ைடE* ஐG4 வைகக. இd%பைத 
உண ரலா'. ஒwெ வா a' ேடCடாY  
த ைம ம`a' ேலf]  வைக ஆj ய-
வ`ைற இைண%பP* ேவa பC 6 d\-'. 
இவ` O D dG4 உVக. ேநா\க<ைத ெவ]\-
காC;'  MறGத ேலf.கைள< ேத)Gெத ;\-
கலா'. 

5. OK j]\ ெசv P டr'. சா)C ேலf.க-
kட  வ6 வ ைம\க%பC; காCட%ப ; வ-
த`- தயா ராக இd\-'.

எ>ெஸ& ஷா.( க( Hக#
காெம C[ உ.ள ெச*கைள மC;' 

ெசல\C ெசv Pட க5Cேரா*+«%C+ஓ  
(Ctrl+Shft+O) அ}<தr'. எGத ெச* Db' 
கெம C[ இ*ைல எ றா*  No cells found 
எ ற ெசvP jைட\-'. 

ேத)Gெத ;\க%பCட பா) A லா Y`-  எGத 
ெச*க. எ*லா' ெதாட)U உ.ள4 எ a 
அOய CTRL+[ அ}<தr'. 

Ctrl+] �கைள அ}< Pனா* எGத ெச*D* 
க)ச) இd\ j றேதா  அGத ெச* ச'பGத%பCட 
பா) A லா\க. காCட%ப;'.

«%C + ஆேரா � (Shft+Arrow key) அ}<-
Pனா* ெச*க. ேத)Gெத ;\க%ப ; வ4  ஒd 
ெச* b\- yC 6\க%ப;'. 

க5Cேரா* + «%C + ஆேரா � (Ctrl+Shft+Arrow 
key)  அ}< Pனா* அேத ப;\ைக அ*ல4 
ெநC; வh ைசE* ேடCடா இd\-' கைடM 
ெச* வைர ெசல\ ஷ  yC 6\க%ப;'. 

«%C + ேஹா' �க. (Shft+Home) அ}<த%-
ப ; ைகE* ப;\ைக வh ைசE  Aத* ெச* 
வைர ெசல\ ஷ  yC 6\க%ப;'. 

க5Cேரா*+«%C+ ேஹா' (Ctrl+Shft+Home) 
�க. அ}<த%ப ; ைகE* ெசல\ ஷ  ஒ)\ 
§C6  Aத* ெச* வைர yC 6\க%ப;'. 

க5Cேரா*+«%C + எ5C (Ctrl+Shft+End) 
�க. அ}<த%ப ; ைகE* ெசல\ ஷ  ஒ)\ 
§C6* கைட M யாக% பய ப ;<த%பCட 
ெச* வைரE* yC 6\க%ப;'. 

எ ட) � (Enter) அ}<த%ப ; ைகE* அGத 
ெச* A6\க%பC; க)ச) �ழாக உ.ள ெச*-
b\-L ெச*b'.
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இGத மாத ெதாட\க<P* சா'சV Ia வன', த -
H ைடய கால\© ஏ9 %ேரா [மா)C ேபாைன 
Y`ப ைன\-\ ெகா5; வGத4. Pைர ஆa 
அV -ல அளY*, 1920×1080 f\ெஸ* அட)<-
P pட ,  Full HD Super AMOLED 6[ fேள 
ெகா5 ;.ள4. Pைர\- கா)BV ெகாh*லா 
jளா[ 4 பா4 கா%U �Lசாக< தர%பC ;.ள4. 
ம*C6 டL வசP ெகா5 ;.ள4. 

இத  %ராசச) ஆ\டா ேகா) Snapdragon 652. 
Adreno 510 c.f.p. இைணG 4.ள4. இGத 
[மா)C ேபாைன இய\ - வ4 ஆ5CராvC 6 
மா)tமலாv.  ரா' ெமமh 4 c.f. [ேடாேரl 
ெமமh 32 c.f. இதைன ைம\ேரா எ[.
6.கா)C ெகா5; 256 c.f. வைர அP க%ப-
;<தலா'. 

இGத [மா)C ேபாB  பh மாண' 161.7 
x 80.9 x 7.9 {x. எைட 210 jரா'. இத  
வல4 Uற<P*, பவ) [YCL ம`a' இர5; 
M' கா) ; க k\கான Cேர தர%பC ;.ள4. 
இட4 Uற<P* இர5; [¬\க)க. உ.ளன. 
ேபாைனL �`O< தர%பC ;.ள அb { Bய 
ெமCட* ைலBV, ேபாH\- MறGத ேதா`-
ற<ைத அ]\ j ற4. வழ\க' ேபால< தர%ப;' 
ெச சா)க. இயV - j றன. ேஹா' பCட  
அdேக, Yர* ேரைக ெபa' இட' உ.ள4.

�ழாக, ஆ ெட னா ேப5C, 3.5 {x 
ஆ6ேயா ஜா\, ைம\ேரா p.எ[.f. ேபா)C, 
லrC [¬\க) jh* ம`a' ைம\ ஆj யைவ 
அைம\க%பC ;.ளன. ேபா  ேமலாக இ -
ெனாd ைம\ உ.ள4. ைம\ேரா எ[.6.கா)C 
[லாC அைமG 4.ள4. f  U ற மாக இயV-' 
ேகமரா, ஆCேடா ேபாக[ ம`a' எ*.இ.6.
%ளாt இைணGத தாக 16 எ'.f. Pற Hட  
அைம\க%பC ;.ள4. A  Uற\ ேகமரா 8 
எ'.f. Pற Hட  உ.ள4. பPr ெசv P;' 

வச P pட , [�hேயா இைச pட  எ%.எ'. 
ேர6ேயா இயV - j ற4. ேபாCேடா, Y6ேயா 
ம`a' டா-ெம5C எ6Cட)க., எ'.f. 4 
ம`a' எ'.f.3 fேள ய)க. தர%பC ;.ளன.   

ெநCெவா)\ இைண% f`- 4c எ*.6.இ., 
ைவ f, Uk�< ம`a' எ .எ%.M. ெதாZ* 
iCபVக. இயV - j றன. 

இத H.ளாக அைம\க%பC ;.ள ேபC-
ட hE  Pற  5000 mAh. ெதாட)G4 33 ம� 
ேநர' ேப�' ச\ Pைய அ]\ j ற4. இதைன 
அP ேவக AைறE* சா)l ெசv4 ெகா.-
ளலா'. 

கd%U, ெவ.ைள ம`a' தVக வ5ணV-
க]* வ6 வ ைம\க%பC ;.ள இGத [மா)C 
ேபாB  அPக பCச Yைல �. 32,490.

சாCச: கால*W சாCச: கால*W 
ஏ9 Dேராஏ9 Dேரா
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அைனவd' Yd'U' வசPக. அைன<ைதp' 
ெகா5டதாக, லாவா ஏ 97 [மா)C ேபா  
பCெஜC YைலE* Y`பைன\- வG4.ள4. 
இத  அPக பCச Yைல �.5,949. 
இ4 ஒd 4c [மா)C ேபா . உட  VoLTE 
ச%ேபா)C jைட\jற4. 1.3 jகா ெஹ)C[ 
ேவக<P* இயV-' -வாC ேகா) %ராசச), 
மா)tமலாv ஆ%பேரC6V M[ட' 
இP* தர%பC;.ளன. 

எ*.இ.6. %ளாt இைணGத, 5 எ'.
f. Pற  ெகா5ட f Uற\ ேகமராr', 
அேத Pற , %ளாt இைணGத A Uற\ 
ேகமராr' உ.ளன. -ைறGத ஒ]Eb', 
ெச*f படVகைளL Mற%பாக எ;\க இயb'. 
இத  Pைர 5 அV-ல அளY*, 854 x 480  
f\ெஸ* அட)<Ppட ,  FWVGA 6[fேள 
ெகா5;.ள4. 

இத  ரா' ெமமh 1 c.f. [ேடாேரl 
ெமமh 8 c.f. இதைன 32 c.f. வைர 
அPக%ப;<P\ ெகா.ளலா'. ஆ%பேரC6V 
M[ட' மா)tமலாv. 

இGத [மா)C ேபாB  பhமாண'  
145x72x9.2 {x. எைட 160 jரா'. எ%.
எ'. ேர6ேயா ம`a' 3.5 {x ஆ6ேயா 
ஜா\ உ.ளன. ெநCெவா)\ இைண%f`- 
4c VoLTE, ைவ f, Uk�< ம`a' c.f.
எ[. ெதாZ* iCபVக. இயV-j றன. 
இத  ேபCடh 2350 mAh Pற  ெகா5டதாக 
உ.ள4. 

jேர, ஊதா ம`a' தVக வ5ணVக]* 
இ4 ெவ]யாjp.ள4. இத  அPக பCச 

Yைல �.5949. ெச%ட'ப) 15 Aத* 
நவ'ப) 15 வைரEலான கால<P* இதைன 
வாV-ேவாd\-, Pைர ப}தானா*, 
இலவசமாக மா`O< தd' சbைகEைன, 
லாவா Iaவன' வழV-jற4.

ப8ெஜ8 0ைல\> லாவா ஏ97

ெல மா%& 2 ேபா) *ைல ,ைற./
ெலஎQேகா uf வன*, தB ெல மாQI 2 

Iமா"# ேபாB ]ைலைய w.5,000 <ைற4-
5Wள5. இ/த சrைக அQே டாப" 1 tத: 6 
வைர  தர+ப @ A ற5. இதB வ"4தக இைணய 
தள மான www.lemall.com : இ/த Iமா"# 
ேபாைன ]ைலc சr ைக hடB வா6AQ ெகாW-
ளலா*. இதB அ^க ப#ச ]eபைன ]ைல-
யாக அ= ]Qக+ப#ட5 w. 22,999. தeே பா5 
w. 17,999Q< இதைன வா6AQ ெகாWளலா*. 
+X+ கா"# வ"4தக இைணய தள* ெகாL-
டா@* சrைக நா#க ளான அQே டாப" 2 tத: 6 
வைர s லான கால4 ̂ r* இ/த சr ைகைய அ4-
த ள4^: பயBப @4^ இ/த Iமா"# ேபாைன 
வா6AQ ெகாWளலா*. அேத ேபால, அேமஸாB 
தள* ெகாLடா@* “இ/ ̂ ய ]ழா” ]eபைனQ 
கால மான அQே டாப" 1 tத: 5 வைர s லான 
கால4 ̂ r*, இcச r ைகs: வா6AQ ெகாW-
ளலா*. Iநா+ �: தளt* இேத கால4^: 
சr ைகs: இ/த Iமா"# ேபாைன வழ6 < A-
ற5. 4 �.>. ரா* ெமமK, 32 �.>. Iேடாேர� 
ெமமK ெகாLட தாக இ/த Iமா"# ேபாB 
வZ வ ைமQக+ப# @Wள5.
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இ ெட\[ Iaவன<P  பCெஜC Yைல 
[மா)C ேபா  ஒ a ‘\ளwC \z 11 (Intex 
Cloud Q11) எ ற ெபயh* Y`பைன\- 
அOAகமாjp.ள4. இத  அPக பCச 
Yைல �. 4,699. இத  Pைர 5.5 அV-ல 
அளY*, 1280 x 720 f\ெஸ* அட)<Ppட  
எL.6. 6[fேள ெகா5;.ள4. 1.3 jகா 
ெஹ)C[ ேவக<P* இயV-' -வாC ேகா) 
MediaTek MT6580 %ராசச) தர%பC;.ள4. 
இத  ஆ%பேரC6V M[ட' மா)tமலாv. 
�ய* எ*.இ.6. %ளாt இைணGத, 8 எ'.
f. Pற  ெகா5ட f Uறமாக இயV-' 

ேகமராr', 5 எ'.f. Pற  ெகா5ட A Uற\ 
ேகமராr' உ.ளன. இ4 ஒd 3c [மா)C 
ேபா . இP* இர5; M'கைள இய\கலா'. 
இத  பhமாண' 154×77.2×10.5 {x. எைட 
170 jரா'. எ%.எ'. ேர6ேயா ம`a' 3.5 
{x ஆ6ேயா ஜா\ உ.ள4. ெநCெவா)\ 
இைண%f`- 3c. ைவ f, Uk�< ம`a' 
c.f.எ[. ஆjய ெதாZ* iCபVக. 
இயV-j றன. இத  ேபCடh 2,800 mAh 
Pற  ெகா5ட4. அேமஸா  தள' வZயாக 
இதைன வாVகலா'. ெவ.ைள ம`a' ஊதா 
வ5ணVக]* இ4 ெவ]யாjp.ள4.

ெதாைல ெதாட"V ெதாkP: ஒa �னா�ைய 
உaவாQAhWள5 KைலயBI �ேயா G* மef* 
Zச*ப" வைரsலான அதB இலவச சrைக. 
KைலயBI Z�#ட: மef* Z�#ட: எQI>ரI 
Iேடா"கX: மQகW nLட வKைசs: கா4^a/5 
இ/த G*கைள வா6A+ பயBப@4  ̂வaABறன". 
இ/த வரேவe>ைன+ பா"4த KைலயBI, இ/த 
G*கைள �#Zeேக ெசBf வழ6<* ^#ட4ைத 
ேமeெகாWள இaQAற5. இதBபZ, இைணய 
தள+ பQக* ஒB=:, G* ேதைவ+ப@ேவா" 
த6கைள+ பe=ய தகவ:கைள+ ப^ய ேவL@*. 
இைவ சK பா"4த >Bன", ஒa வார4^: அவ"கW 
தa* tகவKs: G* வழ6க+ப@*.  tதP: 
ெம#ேரா நகர6கX: இ5 வழ6க+ப@* என4 
ெதKAற5. 10 ேகாZ வாZQைகயாள"கைள 
இலQகாகQ ெகாL@Wள5 �ேயா G*. �#Zeேக 
ெசBf G* வழ6<வ5 இ/த இலQAைன 
எXதாQ<*.  அLைமs: எ@Qக+ப#ட ஆ�]:, 
ெபa*பாலானவ"கW, �ேயா G*�ைன4 
த6கXB இரLடாவ5 G*மாக+ பயBப@4தேவ 
தயாராA உWளன" எBf ெதKAற5.

^_ ேத` வர இa*,C Oைலய$( bேயா UC

ப8ெஜ8 0ைல\> 
இ$ெட*( 
*ளc8 *? 11
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க#டeற ெமBெ பா a#கW <=45 த� ழக, 
ஏB, இ/ ̂ ய மQக X ைடேய சK யான ]k+ V ண"H 
இ:ைல. அைத nQ<* வைகs:, �கc சK யாக 
அதB ெகாWைககW, ெசய: tைற <=45 எ�-
த+ப# @Wள க# @ைர, ucசய* இ5 <=4த சK-
யான கLே ணா#ட4 ̂ ைன மQக X ைடேய ஏeப-
@45*. ந* இlட+பZ, ந* சா+#ேவ" Vேரா A ரா* 
கைள மாe= அைமQ<* உKைம நமQ< 
ேவL@*. 

ஆ/. hயா kq$, Wxப ேகாணx.

ெபா5 வா கேவ ந* சt தாய* ெபLகைள இரL-
டா/தர <Z மQக ளா கேவ ம^Q A ற5. இலQ A ய4-
^r* மeற வe =r* ேவL @ மானா:, ெத�வ*, 
^யாக உaவ* எBf ெபLகைள+ ேபாeறலா*. 
ஆனா:, நைட tைற அ+பZ இ:ைல. இைணய+ 
பயBபா# Zr*, ெமாைப: பயBபா# Zr* 
இ/த நைட tைற பர வாம: பா"45Q ெகாLடா:, 
ெபLகXB சQ ̂  hடB ந* சt தாய* 
tBேனf*. இதைன நா* அைன வa* உணர 
ேவL@*.

ஆ. கா/y L ேகய$, பழ{.

ெபா5 வாக ஐேபாBகX: ^ைரைய4 ^ற/5 
அ+ X ேக ஷBகைள இயQக சef ேநர* 
ஆ<*. ஐ.ஓ.எI. 10 ஆ+ப ேர#Z6 GIட4^: 
இ5 சef <ைறQக+ப# @Wள5 மA�c Gைய4 
தa A ற5. ேபா#ே டா HடB <=+ VகW தர+
 ப @ வ5, அவeைற வைக >K454 தa வ5 மef*
 >ற V^ய வச ̂ கW அைன45*, ஐேபாைன+ 
பயBப @4த4 �L@* வைகs: உWளன. 
இ/ ̂  யா]: இ/த ேபாBகW தயா KQக+ப#@, 
<ைற வான ]ைலs: ]eபைன ெச�ய+ப#
டா:, ucசய* ஐேபா _Q< ந:ல ச/ைத இ6< 
ஏeப@*. 

ேபரா. ஆ/. கைல ராஜ$, L}��.

தB வa மா ன4^B ெபa* ப6 Aைன மa4 5வ 
ஆ� ]e< வழ6 A hWள ேபIVQ uf வன" மா"Q 
அவ"க 7Q< ந* சt தாய* கட ைம+ப# @Wள5. 
இ+ப Z+ப#ட மன உண" ]ைன ஒmெ வா a வa* 
ெகாLடா:, ucசய* மjத இன* மA�c G யாக 
வா�ைவ4 ெதாடa*.

ேக. உல க நாத$, நாக/ே கா��.

ஆ+>W ஐேபா _Qகான V^ய ஆ+ப ேர#Z6 
GIட* ஐ.ஓ.எI.10 <=45, அதB அைன45 அ*-
ச6கW <=45* ெதX வா கH* ]ளQக மா கH* 
தர+ப# @Wள க# @ைர, ஐேபாைன+ பயBப @4தா-
த வ"கைள அதB பQக* ஈ"Q<* அள ]e<c Gற+-
பாக உWள5. ஒa பாடQ க# @ைர ேபால உWள5. 
எ� ̂  ய வ aQ< நB =h* வா�4 5 க7*.

ேபரா டா+ட/ எx. கேணச$, ேகாய �y�/.

வா#I அ+ ெசா:வ5* சKதாB. இlட* இ:-
ேலBனா அதைன ஏB பயBப @4த ேவL@*. 
இf^4 �"+V ucசய* வா#I அ+ uf வ ன4-
^e<c சாத க மா க4தாB இaQ<*. 

எ;. கய� ��, ம�ைர.

ஓ+பB ேசா"I Vேரா A ரா*கW <=45 தவ றான 
கa4 ̂  ைனேய இ5 வைர ெகாL Z a/ேதB. இல-
வச* எBf ம# @ேம எL� இa/ேதB. ெதX-
வாக அைவ <=45 க# @ைர எ� ̂ ய ஆG K ய-
aQ< பாரா#@* நB =h*.

எ$. ெஜய �/yL, பாப நாசx.

ேபIVQ <�QகW பய _Wள வைகs: நமQ< 
உத H ABறன. பல" இதைன இB_* அ= யாம: 
உWளன". இ5 <=45 இB_* ெதX வாக 
அைன45 ]ப ர6கW அட6 Aய க# @ைர ஒBைற4 
த6க Xட* இa/5 எ^"பா"Q AேறB.

�. )�பா பர ேம;வர$, L} வ�ணா மைல.
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ேகW]: ‘Z�#ட: ேநZm’ (Digital Native) என 
யாைரQ <=+ > @ ABறன"? அெம KQக"க ைளயா 
அ:ல5 ஜ+பா j ய"க ைளயா? இ/த ெசா: பயB 
ப @4 5 வதB அZ+பைட எBன?

ஆ/. கைல ய ரச$, ம�ைர.
பP*: ந*ல ேவைள ேக. Y யாக அH%-

f ®)க.. ‘6cCட* ேந6w’ எ ற ெசா* 
ெதாட), எGத நாCட வ ைரp' -O% f ; வ4 
அ*ல. 6cCட* ெதாZ* iCப' பர வ லாக% 
பய ப ;<த% ப;' Iைல\-% f ன), fறG-
த வ)க. எ*லாd' ‘6cCட* ேந6w’ என 
அைழ\க%ப ; j றன). இவ)க. தVக. 
-ழGைத% பd வ< P D dGேத 6cCட* சாத-
னVகைள (ெமாைப* ேபா , ேட%ளC f.M. 
க'% zCட), இைணய') எ] தா கr', தVக-
k\- வச P யா கr' பய ப ;<த< ெதhGத-
வ)க.. 

நா  பா)<த வைகE*, 17 மாத\ -ழGைத, 
ெமாைப* ேபாB*, ஐ ேப6* ேஹா' 
பCடைன அ}<P< Pைரைய% ெப`a, 
Ma வ)க k\கான (Rhymes) பாட* தd' 
ஐகாைன அ}<P\ ேகC j ற4. q றைர 
வய4\ -ழGைத, ெமாைப* ேபாB* 
அைழ%U வGதா* எ;<4% ேப� j ற4. 
‘ஏ  ேபாB* ேப� j ¡)க.? [ைக% 
அ*ல4 ேப[ட ய<P* வாdVகேள ’ 
எ a அைழ\ j ற4. ‘உVக. ேபாB* ெநC 
இ*ைலயா?’ எ ெற*லா' ேகC j ற4. 
இவ)க. எ*லா' ‘6cCட* ேந6w 
-6 ம\க.’. 

இத  ெதாட)பாக இ ெ னாd ெசா*ைலp' 
தd jேற . அ4 Digital Immigrant. 6cCட* பய -
பா; அwவ ள வாக% பர வாத கால<P* fறG4, 
f  அைவ, சqகL ெசய*பாC6* தGத அ}<-
த Pனா*, 6cCட* ெதாZ* iCப' -O<4 
வDG4 க`a% பய ப ;<P வd ப வைர இGத 
ெசா* ெகா5; -O% f ; j றன). 

ேகW]: நா* ஒa ைபைல க*+ ,#ட K P a/5 அkQ-
Aேறா*. க*+ ,#ட", “இதைன அkQகவா?” எBf 
ேகW] ேக#@ உf^ ெச�த >Bன" அkQ A ற5. 
>Bன", � ைசQAW >B j P a/5* அதைன 
nQ A ] @ Aேறா*. அதB >Bன", எ+பZ Gல 
Vேரா A ரா*கW அ/த ைபைல �#@4 தa ABறன. 
அkQக+ப#ட ைப: எ+பZ �L@Q AைடQ<*? 
இmவாf �#@4 தa* Vேரா A ரா*கW uைறய 
உWளன. அவe=: பா5 கா+பான ஒa Vேரா A ர-
�ைன+ பK/ 5 ைரQகH*. 

 எ$. ேசஷாy�, �ர�கx.
பP*: ந*ல ேக.Y தா . ெபா4 வாக, 

ைப* ஒ a அZ\க%ப ; ைகE*, அ4 
�ைச\j. f B* தV - j ற4. f  இV j d%-
ப த ைனp' அZ< 4 YCடா*, ைப* அZ\க%-
ப ; j ற4. ஆனா*, Y5ேடா[ M[ட<P*,  
“ைப* y\க'” எ ப4 எ ன எ a பா)<தா*, 
உVக. ேக. Y\- Yைட jைட\-'. ைப* 
ஒ ைற IரGத ர மாக yVக. அZ%ப தாக 
Iைன<4 அZ\ைகE*, அGத ைப* அZ\-
க%ப ; வ P*ைல. அGத ைபைல Y5ேடா[ 
M[ட< 4ட  இைண\-' ெதாட) U கேள 

–டா+ட/ ெப. சKLர ேபா; –ேகI�- – பL�
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அZ\க%ப ; j றன. அZ<த ைபைல xC;< 
தd' Uேரா j ரா'க., இGத DV\ jைன 
x5;' அ4 y\க%பCட வZE* f -
ேனா\jL ெச a க5ட O j றன. f ன), 
அத  qல', ைபைல xC;< தd j றன. 

இGத வைகE* Recuva எ H' Uேரா jரா', 
{கL Mற%பாகL ெசய*ப ; j ற4. இGத Uேரா j-
ரா {ைன இய\j, [ேக  ெசv Pட கCடைள 
ெகா;\ைகE*, அ4 அ%ே பா ைதய IைலE* 
உVக. க'% zCடh* உ.ள, xCக%பட\ 
+6ய அZ\க%பCட ைப*கைள\ க5ட OG4 
பC 6ய* இ;'.  அZ\க%பCட ைப*க. 
மC ; { O, க'% zCட) இய\க', எP)பா-
ராத IைலE*, Aட\க%பC; ெசய* இழG4 
ேபாைகE*, அZ\க%ப;' ைப*க ைளp', 
இGத Uேரா jரா' xC; எ;<4< தd'.

எனேவ, ெர-வா அ% ] ேகஷ  Uேரா jரா', 
க'% zCடh* கCடாய' இd\க ேவ5 6ய ஒd 
Uேரா jரா' ஆ-'. இதைன இல வ ச மா கேவ, 
இத  தள< P D dG4 ெப`a\ ெகா.ளலா'. 
+;த* வச P க kட  +6ய Uேரா jரா' 20 
டால) கCட ண<P* jைட\ j ற4. 

ேகW]: இைணய+ பQக6கX: <=+V எ�^ ேசm 
ெச�5 ைவQகலா* எBf பZ4ேதB. இதைன எ+-
பZ அைம+ப5 என ]ளQக மாக+ ப^: தரH*. நாB 
]LேடாI 7 மef* <ேரா* >ர Hச" பயBப @4 5-
AேறB. 

எ;.ஆ/. கா/yL+, �y �+ W�.
பP*: நா' பா)\-' இைண ய த ளVக]* 

-O%U எ}4' வசP, எCl fர r சh* மC ;ேம 
jைட\ j ற4. அதைன% பய ப ;<த உVக. 
க'% zCடh* Y5ேடா[ 10 ம`a' எCl 
fர rச) இd\க ேவ5;'. எCl fர r சh*, 
வல 4 Uற' ேமலாக Web Note எ ற �* தர%-
பC ;.ள4. இP* j]\ ெசvதா*, இட 4 Uற' 
அத`கான ெமH கCட' jைட\-'. இதைன% 
பய ப ;<P நா' -O% Uக. எ} தலா'. -O%-
fCட தக வைல ெவC6 தB% ப- P யாக அைம\-
கலா'. மா)\க) ேபனா ேபால வ5ண' ¦C6, 
தக வைல ைஹைலC ெசv P டலா'. 

ேகW]: ]LேடாI 10: ‘ைப: எQI V ேளார"’ ], 
இ5 வைர இ:லாத வைகs: உWள5. ேவf பா @கW 
எBன? ஏேத_* V^ய வச ̂ கW தர+ப# @Wள னவா?

ஆ/. �யா மளா, L}��.
பP*: ந*ல ேக.Y. இ4 வைர Y5ேடா[ 

10 -O<4< தGத தக வ*க]* இGத தக வ*க. 
க'% zCட) மலh* வர Y*ைல. வாv%U தGத 
ேக. Y\- ந O. ஆ', Y5ேடா[ 10* 
ைப* எ\[ U ேளார) UPய Mல வச P க kட  
தர%பC ;.ள4. Y5ேடா[ 7 M[ட<P* 
இ4 Windows Explorer என அைழ\க%பCட4. 
Y5ேடா[ 10*, File Explorer என% ெபய h-

ட%பC ;.ள4. இP*, A  +C 6ேய வ6 வ-
ைம\க%பCட எC; வைக\ காC Mக. உ.-
ளன. இவ`ைற% பய ப ;<P, ந' ைப*கைள 
எ] தா கr', Yைர வா கr' ைகயாள A6p'. 
இP* நா - வைக, ஐகா  அ6%ப ைடE* 
ஆனைவ. அைவ Small, Medium, Large, and Extra 
Large ஆ-'. ம`ற நா -' List, Details, Tiles, 
and Content ஆ-'. Details Yz தா , நம\- 
+;த* வZ க ைளp' வச P க ைளp' தd' 
Yz ஆ-'. இP* jைட\-' தைல% U கைள\ 
ெகா5;, நா' ைப*கைள% fh<4% பா)%-
ப4 எ] தா j ற4. Y5ேடா[ 7 M[ட<P*, 
Yz மா`ற, நா' கமா5C பாh* jைட\-' 
Change Your View எ ற பCடைன% பய ப ;<-
Pேனா'. Y5ேடா[ 8 M[ட<P*, இGத 
வசP Yz ேட%f* இdGத4. உVக k\- 
ஒ a ெதh pமா? Y5ேடா[ 10*, இத`- 
ஷா)C கC �க. உ5;.  Ctrl+Shift+number எ ற 
� ெதா-% fைன% பய ப ;<தலா'. இP* 
1 Aத* 8 வைர E லான எ5கைள இைண\-
ைகE*, ெவwேவa Yத மான Yz\க. 
jைட\-'. இP* நா' IைனY* ைவ<4% 
பய ப ;<த\ +6 யைவ என இர5; ஷா)C 
கC �கைள\ +றலா'. Ctrl+Shift+2 அ}<-
Pனா*, {க% ெபhய ஐகா  ெகா5ட Yz 
jைட\-'. Ctrl+Shift+6 அ}< Pனா*, Details 
Yz jைட\-'.

ேகW]: IA�B ஷா# எ@+ப5 <=4த க# @-
ைரs:, ]LேடாI இயQக4^: எ+பZ எ:லா* 
அதைன உa வாQகலா* எBf <=+ ># Z-
a/ �"கW. இவe=B இட4^: ைவ45 இயQக, 
ஏேத_* ேவf ஒa uf வ ன4^B IA�B ஷா# 
Vேரா Aரா* இaQ A றதா? அவe=: பா5 கா+பான 
Vேரா Aரா* ஒBைற+ பK/ 5 ைரQகH*.

ஆ/.�ேனாy ரா�, ேசலx.
பP*: த)C பா)C6 Uேரா jரா' என 

எ;<4\ ெகா5டா*, AதD* Iைன r\- 
வd வ4 WinSnap எ ப 4தா . இதைன% 
ெபற 30 டால) கCடண' ெசb<த ேவ5;'. 
jைட\-' இைணய தள Aக வh http://www.
ntwind.com/software/winsnap.html. வழ\க மான 
[j�  ஷாC Yd%பVக kட , ஒ  a\- 
ேம`பCட Y5ேடா காC M கைள, ெவw-
ேவa அ% ] ேக ஷ க ] D dG4 ெப`a< தd' 
Pறைன இGத Uேரா jரா' ெகா5 ;.ள4. 
அ< 4ட , அைம<த [j�  ஷாC ப\க<ைத  
எ6C ெசv4, drop shadows, reflections, ம`a' 
watermarks ேபா ற  +;த* ேதா`ற வைர-
r கைள உd வா\கலா'. அ;<த தாக, PicPick 
எ H' இல வச Uேரா jரா'. இதைன    http://
ngwin.com/picpick/update எ H' Aக வ hE* 
உ.ள தள<P* ெபறலா'. Y5ேடா ஒ  Oைன 
[-ேரா* ெசv P ; ைகE* jைட\-' ெமா<த 
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Pைர\ காC M ையp' இP* f6<4 இேமl 
ஆ\க A6p'. -O% fC;L ெசா*ல\ +6ய 
இ ெ னாd இல வச Uேரா jரா' Greenshot. 
இதைன http://getgreenshot.org/ எ ற Aக வ-
hE* உ.ள இைணய தள<P* ெபறலா'. நா' 
தயா h<த [j�  ஷாC இேமைஜ% பல அ%-
] ேக ஷ க]* பj)G4 ெகா.k' வச Pைய 
இ4 +; த லாக\ ெகா5 ;.ள4. 

ேகW]: ]LேடாI 10 GIட4 ̂  ேலேய >.Z.எ+. 
ைப: உa வாQ<* வச^ தர+ப# @Wள தா கH*, 
பல இேம�கைள ஒேர >.Z.எ+. ைபP: உa வாQக 
tZh* எBf* ஒa V4த க4^: பZ4ேதB. இ/த 
வச^ உLைம s ேலேய உWளதா? இa+>B 
அதைன எ+பZ ேமeெ காWவ5?

எ$. ஜூ�ய; ��;ே டாப/, ெச$ைன.
பP*: f.6.எ%. ைப*கைள உd வா\க, 

அேடா% அ\ே ராபC MறGத Uேரா jரா'. 
ஆனா*, அத  Yைல அP க மா-'. எனேவ 
தா , Y5ேடா[ 10 இய\க<P*, f.6.
எ%. ைப*கைள நா' Yd'U' வைகE* 
அைம\-' வச Pைய ைம\ே ராசா%C வழV j-
p.ள4. இத`-, M[ட< P ேலேய Print to PDF 
எ H' �ைல< தG 4.ள4. இதைன எ%ப6 
ேம`ெ கா.வ4 எ a பா)%ேபா'. q a 
ேஜெப\ இேமl ைப*கைள ஒேர f.6.எ%. 
ைபD* ெகா5; வர Yd' U j ¡)க.. AதD* 
அGத படVக. உ.ள ைப*கைள ைப* எ\[-
U ேளா ரh* ேத)Gெத ;\கr'. அ*ல4 ெட[\-
டா%f* ைவ\கr'. அ;<4, இGத q a' 
ேத)Gெத ;\க%பCட IைலE*, ஒ O  x4 
ைரC j]\ ெசv P டr'. 

இV- jைட\-' ெமHY*, Print எ பP* 
j]\ ெசv P டr'. இ%ே பா4 Print Pictures  
Y5ேடா காCட%ப;'. இP*, Printer  �K-
Yh ெமHY*, இட4 ேம* Uற' உ.ள 
Microsoft Print to PDF எ ப தைன< ேத)Gெத-
;\கr'. ெதாட)G4, yVக. அைம\க 
Yd'U' f.6.எ%. ைபD  ேப%ப) 
அளr ம`a' ேல அrC ேத)Gெத-
;\கr'. 

இP*, ேப%ப) ைச[ எ ப4, 
உd வா\க%பட இd\-' f.6.
எ%. ைபD  பh மா ண<ைத\ 
-O\-'. இ4 -ழ%ப மாக 
இdGதா*, “fit picture to frame” எ -
பைத< ேத)Gெத ;\கr'. 

இைவ எ*லா' A6Gத f ன), 
Print எ பP* j]\ ெசv P டr'. 
Y5ேடா[ இGத q a இேம ைஜp' 
ஒd f.6.எ%. ைபD* அைம<4, 
அதைன எV- ேசw ெசv Pட 
ேவ5;' என\ ேகC-'. 
ேபா*டைர< ேத)Gெத ;<4, 

ேசw ெசvதா*, f.6.எ%. ைப* jைட\-'.  
Microsoft Print to PDF  எ ப4 M[ட' ெகா5-
6 d\-' ஒd Y)L �வ* fh5ட) ஆ-'. 
இதைன எGத அ% ] ேகஷ  qல மா கr' 
அ�j% பய ப ;<தலா'.

ேகW]: ]LேடாI 10 GIட4^:, ேஹாேலா 
ெலBI அ+ X ேகஷB <=45 எ/த தக வr* 
இ:ைல. ேதட: க#ட4^: ேதZய ேபா5, ேகW]Q 
<=தாB AைடQ A ற5. இ5 ]LேடாI IேடாK: 
AைடQ <மா?

ஆ/. ஐச+ ரா�, )��ேச�.
பP*:  ேஹாேலா ெல [ எ ப4 தைலE* 

அ�G4 பா)\க ேவ5 6ய ஒd சாதன'. 
Y5ேடா[ 10 ஆ%ப ேரC6V M[ட' அO-
Aக YழாY*, 
அைன வ d\-' 
ஆLச hய' தர<-
த\க வைகE* 
ைம\ே ராசா%C 
ெ ப ா O  ய ா  ள ) -
க]  ைக வ5-
ண<P* உd-
வான ேஹாேலா 
ெ ல [ 
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