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மாத5@G3 OP ெவ;யாR<S1க1Tடா6. -ா.க2 
மGH! ‘/0’1கைள உSவா1Rயவ&, ெவ;<$டவ&,
Rைட13! இடXக2, Yைல ஆRயவGைற1 க$டாய! 
34">டேவ\]!.
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உ
H

ேள

உXக2 ேக2Y, ச_ேதக!, கS56கைள
அD"`ைக<. அ_த_த" ப3@<P
தைல"`கைள1 34">டE!.

க!"#$ட& மல9. இPD! எPன
தகவ.க2 ேவ\]! எPற உXக;P
எ@&பா&"ைபb! எc6Xக2.

~ டாJடK ெப.சLMர ேபா7 ~

 மா#$ ேபா( பய(பா*க,- அ/க0
ேம1ெகா3ள5ப*வ7 ேபா$ேடா ம190

:;ேயா எ*=>0 ெசய-பா*க3 தா(.
இவ1ைற ந0 ேபா(க,ேலேய ைவG75
பா#G7= ெகாH;IJதா-, ந0 ேபாL-
இட0 இ-லாம- ேபாM:*0. ேமN0 அ7
ேதைவO0 இ-ைல. இதைன உண#Jேத, S>3 
T9வன0,  மா#$ ேபா(க,- இயU>0
வைகV-, “S>3 ேபா$ேடா ” எ(ற ெசய
Xைய இலவசமாக வழU>Zற7.

S>3 T9வன0 த( வா;=ைகயாள#

க[=> வழU>0 ஓ# இலவச ெசயX ‘S>3
ேபா$ேடா ’. இ7 ஏேதா படUகைளG த(
LடGேத ேத=Z ைவG7, அவ1ைற T#வாக0
ெசM/ட வ^ வ>=>0 _ேராZராமாகGதா(
நா0 பலI0 எHa= ெகாH ;I=Zேறா0.
பல#, இJத ெசயX >bG70 அதைன5 பய(
ப*G7வ7 >bG70 அbயாதவ#களாகேவ
இI=Zறா#க3. இJத ெசயXV( ப-ேவ9
பய(பா*கைள இU> காணலா0.

S>3 ேபா$ேடா (Google Photos)
=ளc$ ேசd5_ தள0, படUகைளG ேத=Z
ைவ=>0 இட0 ம190 படUகைள5 பZ#J7 

‘S(.
ேபாNேடா%’ த<>
SVத9 வச6க.
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ெகா3ள வ^ வ>=>0 ஒI சாதன0 என5 ப(-
fக பய(கைளG தI0 ஒI ெசயXயா>0.
இதனா-, இதைன Flickr, iCloud, Dropbox, and
OneDrive ஆZய ெசயXக[=>5 ேபா$;யாக=
Sட= கIதலா0.

ந0fைடய ஆH$ராM$ ேபா( அ-ல7
ஆ5h3 ேபா(க,XIJ7 ந0 ேபா$ேடா=
கைள ேப= அ5 ெசM7 ைவ=>0 தளமாக நா0
இதைன அbJ/I=Zேறா0. இைணயG/-
இதைன அiZ, ந0 ேபா$ேடா=கைள=
காi0 வச/ைய இ7 தIZற7. இதைன “high
quality” (16 எ0.h. அள:லான ேபா$ேடா=க3
ம190 ைஹ ெடபLஷ( o;ேயா=க3)
எ(q0 அைம5h- அைமGதா-, அளவ1ற
எHa=ைகV- ேபா$ேடா ம190 :;ேயா
ைப-கைள இ/- ேத=Z ைவ=கலா0.
இத1>0 ேமலான /ற( ெகாHட ேபா$ேடா
ம190 :;ேயா ைப-க3 இIJதா-, அத1-
கான இடGைத நம=> S>3 தJ/I=>0,
S>3 $ைரc இடG/XIJ7 எ*G7=
ெகா3[0. இJத வச/கைளG த:ர, ேவ9 rல
பய(பா*கைளO0 நா0 இ/- ேம1ெகா3
ளலா0. அவ1ைற இU> காணலா0.

ஆ5கH, இடPகH மRST *ற ேதடV

S>3 ேபா$ேடா தள0, நா0 எ*G7
இJத தளG/1> அq5_0 படUகைள, அைவ
எ*=க5ப$ட இட0, நா3 எ(ற வைகV-
தானாகேவ வைக5ப*G/ ைவ=Zற7. S>3
ஏ1கனேவ தா( ெகாH*3ள, படUகைள5
_sJ7 ெகா3[0 ெதா^- t$பG/ைன5
பய(ப*G/O0, தா( ஏ1க னேவ ெகாH*3ள
dக5 ெபsய எHa=ைகVலான படUக,(
அ;5பைடVN0, உUக3 படUகைள எ,
தாக5 _sJ7 ெகாH*, அைவ u$*0 அ-ல7
கா$*0 ெபாIைள வைக5ப*G/= ெகா3
Zற7. இதனா-, நா0 ந0 ேபா$ேடா=கைள
அவ1b( வைக5ப; ேத; அbய f;Zற7.

ெச(ற மாத0
நா0 கலJ7 ெகாHட

/Iமண0, :*f
ைறV- எ*Gத ேபா$ேடா,

ந0 ெச-ல5 hரா aக,( படUக3,
உணv5 ெபாI$க3 என5 பல வைக க,-
ந0 படUகைளG ேத;5 ெபற f;O0.
உUக3 S>3 ேபா$ேடா  தளG/( wழாக, 
வல7 ப=க0, உ3ள ேதடN=கான ஐகாைனG
த$;, Zைட=>0 க$டG/-, உUக3 ேதட- 
ெசா-ைல, எ.கா. உணv, கா# என எ7
>bG70 ைட5 ெசM7, “Enter” அ-ல7 “Search”
ேட5 ெசM7 ேத;னா-, படUக3 கா$ட5-
ப*0. தானாக= >yவாக அைம=க5ப$ட
படUக3, ேதட- க$டG/( fத(ைம5 hs-
:ேலேய கா$ட5ப*Z(றன. ேமலாக, நா0
எ*Gத ேபா$ே டா=க,( rல fகUக3 கா$
ட5ப*வ7 இத( rற5_.

ஒேர மாM-யான WகPகH ெதாX()

உUக[ைடய ேபா$ேடா=க,- உ3ள
fகUக,XIJ7, S>3 ேபா$ேடா மா/
sகைள உIவா=Z, அவ1b( அ;5பைடV-
>y=கைள அைம=Zற7. இவ1b( அ;5ப
ைடV-, நா0 “Mom” எ(ேறா, அ-ல7 ெபய#
கைள= ெகா*Gேதா, ேபா$ே டா=கைளG
ேதடலா0. இ7 ேபா(ற >y=க,( ெபய#க3 
ம190 ெச-ல5 ெபய#க3 அைனG70,
உUக3 அ=கvH$;1> ம$*ேம ெசாJ
தமாக இI=>0. ம1றவ#க3 இவ1ைற5
பய(ப*Gத f;யா7. >y=க[=>5 ெபய#
ெகா*=க, அ-ல7 fகUக,( அ;5ப ைடV
லான ெபா75 ெபய#க3 ெகா*=க, fக= >y 
ஒ(b( ேமலாக உ3ள “Who is this?” எ(ப/-
ேட5 ெசM/டv0. இU> உ3ள க$டG/-,
zUக3 ெகா*=க :I0_0 ெபயsைனG
தரv0. உUக3 :I5ப0 Tைறேவ1ற5ப*0.
இதைன z=க ேவH*0 என எH aனா-,
“Options” எ(ற ெமq:- ேட5 ெசM7, “Edit
or Remove name label” எ(பதைனG ேத#Jெத
*=கv0. ஒேர நபs( பட0 இI >y=க,- 
இIJதா-, இரHைடO0 ஒ(bைண=கலா0.
இcவா9 ஒேர fகG/ைன இI >y=க,-
S>3 ேபா$ேடா அைம5பதைனO0 தைட
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ெசM/டலா0. இத1> “Settings” ெச(9, “Group
similar faces,” எ(9 இI5பத( அIேக உ3ள
 :${ைச இய=காம- ைவ=கலா0.

ேபJ அ( அைம(ைப மாRறலாT

உUக[ைடய ேபா$ேடா ம190 :;
ேயா=க3 அைனG70 >b5h$ட S>3 அ=
கvH$;- ேப= அ5 ெசM/ட5ப*0. இI5
hq0, zUக3 எJத அ=கvH$;- இவ1ைற
ேப= அ5 ெசM/ட ேவH*0 எ(பதைன
மா1b அைம=கலா0. இத1> S>3 ேபா$ேடா
தளG/-, “Settings > Back up and sync” என{
ெச(9 மா1ற ேவH*0. அ=கvH$ ெபய#
இடG/- ேட5 ெசM7 மா1றலா0. Upload
Size எ(ற இடG/- ேட5 ெசM7 “High Quality” 
ம190 “Original” எ(ற த(ைமVைன T#ணய0
ெசM/டலா0. “High Quality” எ(பைதG ேத#J
ெத*Gதா-, வைரயைறV(b ேபா$ேடா=க
ைளO0, :;ேயா ைப-கைளO0 ேசc ெசM
/டலா0. “Original” Tைல ேத#Jெத*Gதா-,
க$டண0 எ7v0 ெசNGதாம-, 15 }.h. அள-
:1> இவ1ைற{ ேசd=கலா0.

ைவ * அVல[ ெந5ெவாKJ

இைணய இைண5_ எ(ப7 இIவ
ைகV- ேம1ெகா3ளலா0. ெமாைப- ேபா( 
ேசைவேயா* இைணJத ேட$டா வைக 
இைண5_ ம190 ைவ h இைணய இைண5_.
இ/- எJத வைகV- இI=>0ேபா7, அ-ல7
இரH* வைகVN0 இI=ைகV- ேபா$
ேடா=கைள தரேவ1ற0 ெசM/ட ேவH*0 எ(-
பதைனG ேத#Jெத*=கலா0. அேத ேபால “Back
up all” எ(பைதG ேத#Jெத*Gதா-, ேபா$ேடா
ம190 :;ேயா என இரH*0 ேப= அ5
ஆ>0. ஒ(ைற Tைன:- ெகா3[Uக3.
zUக3 உUக,( ெமாைப- ெந$ெவா#=
பய(ப*G/, இவ1ைற அ5ேலா$ ெசMதா-,
ெந$ெவா#= ேட$டா என அ/க ெசலவா>0.
எனேவ, ைவ h ம$*0 எனG ேத#Jெத*5
பேத ந-ல7.

இ/- While charging only எ(9 ஒI ஆ5ஷ(
உH*. இதைனG ேத#Jெத*Gதா-, ந0
ெமாைப- ேபா(, ேப$டsV- இயUகாம-,

d(ச=/=கான இைண5h- இI=ைகV-
ம$*0 ந0 ேபா$ேடா=க3 அ5ேலா$ ெசM-
/*0. எனேவ, :*fைறV- நா0 ெவ,ேய
ெச-ைகV-, ந0 ேப$டsV( d( ச=/ ~#J
7:*ேமா எ(ற பய0 ேதைவ இ-ைல.

ேபா5ேடாJகைள அ]^[_டலாேம

உUக3 ெமாைபX- எ*Gத ேபா$ே டா=
கைள zUக3 S>3 ேபா$ேடா அ-ல7 
ேவ9 ஒI =ளc$  ேடாேர}- ேத=Z ைவ5-
பதாக இIJதா-, ேகமரா:- உ3ள படUகைள
அ^G7:டலாேம. ேகமரா:( Tைனவக0,
_/யதாக எ*=க5ப*0 ேபா$ேடா=க[=>5
பய(ப*ேம.

மRற ெசய`கb`V உHள ேபா5ேடாJகH

S>3 ேபா$ேடா ெசயX, அ7 எJத 
ெமாைப- ேபாL- இய=க5ப*Zறேதா,
அJத ெமாைப- ேபாL- எ*=க5ப*0 படU
கைள ம$*ேம எ*G7= ெகா3[0. வா$  
அ5 ேபா(ற hற ெசய Xக,X- Zைட=க5
ெப90 ேபா$ேடா=க ைளO0 இத1> அq5ப 
ேவH*மாV(, அைவ எU>  ேடா# ெசM
ய5ப*Z(றன எ(பைத, S>3 ேபா$ேடா 
ெசயX=>G ெதs :=க ேவH*0. இத1>,
ெமq:- உ3ள “Device Folders” எ(பதைன=
Z,= ெசM7, அU> Zைட=>0 ேபா-ட#
கைளG ேத#Jெத*=க ேவH*0. இ-ைல
எL-, “Settings > Back up and sync,” என{
ெச(9, “Choose folders to back up…” எ(ப/-
த$;, ேப= அ5 ெசMவத1கான ேபா-ட#
கைளG ேத#Jெத*=க ேவH*0.

காfT ேதாRறT மாRற

பட0 ஒ(ைற :ர-களா- அyG/ இyG7,
ெபsதாக மா1றலா0 எ(ப7 நா0 அைன வI0
அbJதேத. ஆனா-, S>3 ேபா$ேடா  
ெசயXV( �ல0 இ(q0 rல ெசய-பா-
*கைளO0 ேம1ெகா3ளலா0. அைவ, daily
view, ேபா$ேடா:ைன /ைர fy=க5 பா#=க 
“comfortable” view என{ rல ேதா1ற வைககைள=
காணலா0.

ஒேர அ"^த^MV பல ேபா5ேடாJகH
ேதKLெத;^தV

�9 ேபா$ே டா=கைள உUக3 ேபாL-
இIJ7 ேத#Jெத*=க ேவH*மாV(, zUக3
�9 fைற த$ட ேவH ;ய/I=>0. இைத
S>3 ேபா$ேடா  �ல0 த:#G7, ஒேர 
த$டX- ெமாGதமாக5 ேபா$ேடா=கைளG 
ேத#Jெத*=கலா0. ேத#Jெத *=க ேவH;ய
ேபா$ேடா=க,-, fத- ேபா$ே டா:-, rல 
:நா;க3 S*தலாக அyGதv0. h(ன#,
:ரைல எ*=காம-, ேம- wழாக, ப=க-
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ெச(ற ெச5ட0ப# மாத0, இJ/யா:(
400 இரV- TைலயUக,- ெபா7ம=க3 
பய(பா$;1> இலவசமாக ைவ h இைண5
hைன ஏ1பா* ெசM7 வழUக இI5பதாக,
S>3 அb:Gத7.

அத(ப;, ஜனவs 22-, இJத இைண5_  
வழUக5ப$*3ள7. இதைனG ெதாடUZ
ைவGத மG/ய அைம{ச#, இJத ேசைவ 
‘உலகGதரG/லான7’
எ(9 _க�J73ளா#. இJ
/ய ரV-ேவ ம190
ெரM-ெட- T9வனf0
இைணJ7 இதைன ஏ1ப
*G/ வழU>Z(றன.

இJத ஆH*=>3,
ேபா=>வரG7 அ/க0
உ3ள 100 இJ/ய ரV-

TைலயUக,- இ7 வழUக5ப*0. அ5ே பா7
ஒI ேகா; ேப# இJத /$டG/( �ல0 பய ன
ைடவா#க3.

எ/#காலG/-, இJத /$டG/- இ(q0 
rல ெதாைல ெதாட#_ T9வனUக3 இைணய
வாM5_3ள7. இJத ேசைவ ெபா7ம=க[=>
இலவசமாக வழUக5ப*Zற7.

இJத /$ட0, hர தம# ேமா; அெமs=
கா:-இயU>0S>3T9வனG/(தைலைம
அNவலகG/1> :IJ/னராக{ ெச(ற ேபா7
அb:=க5ப$ட7 எ(ப7 >b5hடGத=க7.

f0ைப நகைர
அ*G7, அலஹாபாG,
பா$னா, ெஜM�#
ம190 ரா�r
 ேடஷ(க,- இJத 
வச/ அ,=க5ப*0. 

ெதாட0QயR
S(.
இலவச ைவ * ேசைவ

வா$;- :ரைல நக#G/, ேபா$ே டா=கைளG
ேத#Jெத*=கv0. இைணய தளG/- இதைன 
ேம1ெகா3ைகV-, �5$ w அyG/யவா9
ஒேர ேநரG/- பல ேபா$ேடா=கைளG ேத#J
ெத*=கலா0.

அ]^தைத^ MgTப( ெபற

ச19 ேவகமாக{ ெசய-ப*ைகV-, zUக3
z=க:I0பாதேபா$ேடாஒ(bைனஅ^Gதா-,
�H*0 அதைன5 ெபற S>3 ேபா$ேடா 
வ^ தIZற7. zUக3 அ^Gத ேபா$ேடா=
கைள, S>3 ேபா$ேடா ெசயX, த( $ேர�
ெப$;V- 60 நா$க3 வைர ைவG/I=>0.
அJத ேபா-ட# ெச(9, �H*0 ேதைவ5ப*0
ேபா$ேடா:ைன �$* எ*=கலா0.

தரேவRறT

S>3 ேபா$ேடா தானாகேவ, ேபா$
ேடா=கைள அத( தளG /1> அ5ேலா$ ெசM
/*0. ஆனா-, அ7 ெட =டா5 அ5ே லாட#
கைளO0 ெகாH*3ள7.

ேபா-ட#கைள fyைமயாக இyG7{ 
ெச(9, photos.google.com தளG/- :$*
:$டா-, அ/- உ3ள ேபா$ேடா=க3 தானாக 
அ5ேலா$ ெசMய5ப*0.

ேமேல ெசா-ல5ப$ட வச/க[ட(,
இ(q0 rல வச/க[0 S>3 ேபா$ேடா 
_ேராZராd- Zைட=Zற7. அைவ ம1ற S>3
ெசயXக[ட( இைணJ7 ெசய-ப*பைவ
ஆ>0. அவ1b( உத:5 ப=கUக,- இJத
வச/க3 >bG7G ெதsJ7 ெகா3ளலா0. 
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ெச(ற T/யாH;-, இJ/யா:( ேப _=
T9வன5 hsv �.123.5 ேகா; வI மான0
ெப1றதாக அb:=க5ப$*3ள7. fJைதய
T/ ஆH;- ெப1ற �.97.6 ேகா;ைய= கா$-
;N0 27% S*தலாக{ ெச(ற T/ ஆH;-
ஈ$;O3ள7. சராசsயாக, ஒI ேப _=
வா;=ைகயாள# �ல0 ெப1ற வIமான0
�.9 ஆ>0. இJத வைகV-, இJ/யாைவ=
கா$;N0 அ/கமாக வா;=ைகயாள#கைள5
ெப1ற அெமs=கா:-, வா;=ைகயாள#
ஒIவ# �ல0 ேப _= T9 வனG/1> �.630
ZைடG73ள7. எனேவ, ேப _= T9 வனG
/1>, இJ/ய வா;=ைகயாள#க3 அ,G73ள
வIமான0 dகv0 >ைறv எ(90, கவ-
னG/- ெகா3ள ேவH;யத-ல எ(90 பல#
கIG7 ெதs:G73ளன#. ப(னா$டள:-,
த( :1பைன �ல0 ேப _= T9வன0 ெப1-
ற7 (1250 ேகா; டால#) �.84,000 ேகா;.

இத1>= காரண0, இைணய
தளG/- :ள0பர0 ெசM/*0
T9வனUக,-, ேப _= தளU
க,- :ள0பர0 ெசMபவ#க3
dகv0 >ைறv. ெபI0பாலா
னவ#க3, 70%, S>3 தளG/
ைனேய நா*Zறா#க3. த( பG
தாH* கால ேசைவ=>5 h(,
S>3 த1ேபா7, ஆH*=> �.
4,000 ேகா; வIமானமாக ஈ$;
வIZற7.

:ள0பரUக,- ெசலv ெசM
வ/-, ச�க இைணய தளUக3
ம190 ெமாைப- ேபா( _ேராZ
ரா0க,-, இJ/ய T9வனUக3
த1ேபா7 fைன5பாகேவ உ3ளன.

நட5_ T/ ஆH;-, ேப _= T9 வனG/(
Free Basics /$ட0, :ள0பரUக3 வ^ வI
மானGைத5 ெபI=>0 என எ/#பா#=கலா0. 
ஆனா-, இJத /$ட0 “எ-லா I=>0 சமமான
இைணய ேசைவ” எ(ப/XIJ7 பலGத எ/#5
hைன5 ெப19 வIவதா-, வIமான0 உய#-
வ7 சாG/ய0 இ-ைல எ(9 பலI0 கIG7
ெதs:G73ளன#.

ேப _= இய=கGைத5 ெபா9Gத வைர, மG-
/ய Tைல வ#GதகG/- இயU>ேவாI=>,
>b5h$ட ப>/V- உ3ளவ#கைள இல=
காக= ெகாH* ெச(ற ைடய ந-ல கI :யாக
உ3ள7. இ(q0 2} ேசைவVைன5 பய(
ப*G70, இJ/ய வா;=ைகயாள#கைள எ,
தாகv0 :ைரவாகv0 ெச(றைடய, ேப _=
T9வன0, ’ேப _= ைல$’ எ(q0 வச
/ையG த1ேபா7 அ,G7 வIவ7 >b5h
டGத=க7. 2} ேசைவ=> அத( வா;=ைக யா

ள#க3 >ைறவாகேவ
க$டண0 ெசNG 7
வதா-, ேப _= ைல$
ேபா(ற ேசைவக3
�ல0, அ/க எHa=
ைகV- வா;=ைகயா
ள#கைள அைடயலா0
எ(9 ேப _= எHi
Zற7.

த1ேபாைத=> இJ
/யா:- வ#Gதக T9
வனUக3 :ள0பரG/1
ெகன ெசலவ^=க5ப*0
பணG/-, 14.2% ம$
*ேம ;}$ட- �;யா

இ56யா 9 ேப%;' வ<மான> @.123.5 ேகாF
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வைகV- ெசல:ட5ப$* வIZற7. ஆனா-,
இ7 ெதாட#J7 உய#J7, வI0 2019 ஆ0 
ஆH;-, 25% ஐG தாH*0 என ஆMvக3 
ெதs:=Z(றன.

130 ேகா;=>0 ேம- ம=கைள= ெகாH;
I=>0 இJ/யா:-, இ(q0 �9 ேகா;=>0
அ/கமானவ#க3, இைணய இைண5hைன5
ெபற f;யாம- தா( உ3ளன#.  ஆனா-,
உலக அள:-, இைணயGேதா* ெதாட# _
ைடய ம=க,( எHa=ைகV-, இJ/யா
இரHடாவ7 இடGைத5 ெப193ள7 >b5h
டGத=க7.

எனேவ, :ள0பரUகைள, இைணய0
வ^ இ(q0 எ,தாக= ெகாH* ெச(9,
வIமான0 ஈ$ட ேவH*0 என அைனG7
இைணய T9வனUக[0 ேபா$;V*Z(
றன. வIUகாலG/- ஏேதq0 _/ய வ^க,-
ேப _= ெபI0 அள:- இதைன ஈ$;:*0
என இJத5 hs:- இயU>ேவா# கIG7 ெதs
:G73ளன#.

உலக அள:-, தகவ- ெதாட#_ சாத-
னUக3 >bG7 ஆMv ேம1ெகாH*

வI0 International Data Corporation எ(q0
ஆMv அைம5_, நட5_ ஆH;-, 2016-, 
ெமாைப- ேபா(க3 வ^ேய இைணயGைத5
பய(ப*G7ேவா# எHa=ைக 200 ேகா;யாக
உயI0 எ(9 அb :G73ள7. அG7ட(, இJ
/யா, �னா, ம190 இJேதாேன�யா நா*க3,
இJத வைகV- f(னa இடUகைள5

ெப19, _/ய சாதைனகைள5
பைட5பா#க3 எ(90 அb

:G73ள7.
2016 ஆ0

ஆH;-, ெமாG

தG/-, 320 ேகா; ேப#, அதாவ7 உலக
ம=க3 ெதாைகV- 44% ேப#, இைணயG7ட(
ெதாட#h- இI5பா#க3 எ(90 இJத ைமய0
அb:G73ள7. உலக அள:- அைனG7 
நா*க,N0, இைணய இைண5hைன
நா*ேவா# எHa=ைக அ/ கsG7 வJதாN0,
ேமேல >b5hட5ப$*3ள �(9 நா*க,-,
இைணய5 பய(பா* பல இல=>கைள f(
L9G7 உய#J7 வIZற7 எ(90 அb:=க5
ப$*3ள7.

இJ/யா உ$பட இJத �(9 நா* க,N0,
அைனவI0 பய(ப*G70 வைகV-, >ைறJத
இைணய= க$ட ணf0, அைன வI0 ேத#J
ெத*=>0 வைகV-, பலவைகயான ேட$டா
பய(பா* /$டUக[0 Zைட= Z(றன. 2020
ஆ0 ஆH* வைர, ஆH*=> 2% வள#{r
இJத வைகV- இI=>0. ஆனா-, ஏேதq0 
_/ய வைகV- மா1றUக3 ஏ1ப$டா-, இ7
இ(q0 உயI0.

ேமN0 �9 ேகா;=>0 ேம1ப$டவ#க3,
இைணய வ^ வUZ5 பய(பா*, இைச
ரrG7= ேக$ட- ம190 ேவைல ேத*த-
ஆZயவ1b1> இைணயGைத5 பய(ப*G/
வIZ(றன#. இI�9 ேகா;=>0 ேமலா ன
வ#க3, d( அ�ச- ம190 ெசM /கைள அbய
இைணயGைதேய நா*Z(றன#. ேமN0, rல
ஆH*க[=> f(hIJத TைலVைன ஒ5h
*ைகV-, இைணய0 வ^யாக, ெபாI$க3
வாU>ேவாs( எHa=ைகO0 பல மடUகாக
அ/கsG7 வIZற7 எ(90 ஐ.;.r. அைம5_
அb:G73ள7.

200 ேகாF உலக ெமாைப9 இைணய) பயனாளKக.
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:Hேடா 10 r ட0 ெவ,யான h(ன#, 
ைம=ேராசா5$ T9வன0, அதைன ஏ19= 

ெகா3[மா9 த( வா;=ைகயாள#க,(
கyG/- அம#J7 ெநI=Z= ெகாH*3ள7.
இJத ெநI=க; Tைல இ(9 பலராN0 :வா-
/=க5ப*0 ஒI ெபாIளாக அைமJ 7:$ட7.

இJத{ ��TைலV-, _/ய க05�$ட#
கைள வாU>ேவா#, _/ய க05�$ட# ம$
*d(b, _/ய ஆ5பேர$;U r டமான
:Hேடா 10 ஐ ஏ19= ெகா3[0ப;யான
��Tைல=>G த3ள5ப*Z(றன#. ஏ1க
னேவ, :Hேடா 7 அ-ல7 8=கான உsமU
கைள வாUZ ைவG73ள ஒI rல T9 வனU
கேள, பைழய ஆ5பேர$;U r டUக[ட(
_/ய க05�$ட#கைள :1பைன ெசM7 வI-
Z(றன#.

இJTைலV-, ஒI rல#, :Hேடா ஆ5ப
ேர$;U r டG/ைன :$*:$*, ஆ5h3
T9வனG/( ேம= ஆ5பேர$;U r டG
/1>{ ெச(9:டலாமா எ(9 எHணG
ெதாடUZ உ3ளன#. அ-ல7, :Hேடா  7
r டG/ேலேய இIJ7 :டலாமா எ(90
rJ/=கG ெதாடUZ உ3ளன#. இத1கான கார
ணUகைள இU> பா#=கலா0.

:ைலV( அ;5பைடV- பா#=ைகV-,
:Hேடா r ட0 ெகாHட க05�$ட#க
[=>0, ஆ5h3 ேம=_= ம190 ேம= _ேரா
க05�$ட#க[=>0 ெபsய
அள:- :G/யாச0
இ-ைல. rல 5ராசச#
ம190 ரா0 ெமமs அ;5
பைடV-
ப ா # =
ைகV-,

:Hேடா r ட0 ெகாHட க05�$ட#
க,( :ைல ச19 அ/கமாகேவ உ3ள7. >b5
h$ட /ற( ெகாHட க05�$ட# தா( வாUக
ேவH*0 எனG /$டd*பவ#க[=>, :ைல
ேவ9பா* ெபsயதாகG ெதsயா7. எனேவ, ம1ற
ேவ9பா*கைள இU> காணலா0.

பயனK இைடWகT

�ச# இHட#ேப என அைழ=க5ப*0,
க05�$ட# பய( ப*G7பவ#கைள வ^
நடG70 பயன# இைடfக0, இ/- f=-
Zய காரணமாZற7. :Hேடா 7 பய(ப
*G/5 h(ன#, :Hேடா 8 =>{ ெச-ப
வI=>0, ஆ5h3 ேம= க05�$டI=>{
ெச-பவI=>0, ஒேர மா/sயான அqபவ
ேவ9பா* Zைட= Zற7. ெசா-ல5 ேபானா-,
:Hேடா 8 f1bN0 _/ய, >ழ5பGைத
ஏ1ப*G70 r டமாக5 பலரா- கIத5ப*
Zற7. >b5பாக,  டா#$ ெமq இ-லாத7,
பய(பா$;- r=கைலG தIZற7. ஆ5h3
ேம= க05 �$டs-,  டா#$ ெமq /ைரV( 
இட7 _ற0 இ-ைல எ(றாN, அத( ெமq
ந(றாகG ெதsO0 வைகV- உ3ள7. எனேவ, 
:H 7 பய(ப*G/யவ#க3, :H 8=>{ ெச-
வைத= கா$;N0, பயன# இைடfக0 அ;5
பைடV-, ேம= க05�$டைரேய நாடலா0.
ஆனா-, த1ேபா7 வJ73ள :Hேடா 10-,

ைம=ேராசா5$, இJத ேவ9 பா*கைள=
கைளJ7,  டா#$ ெமq-
:ைன அைமG7, பயனா
ள#க,ட0 “இ7 உUக3 

பைழய

 !ேடா% 7'() *+, ஆ)*. வா0கலாமா?
mac
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o*தா(; _/ய ெபாXvட(” எ(9 அb:G
73ள7. எனேவ, :Hேடா இய=கG/-
பழ=க5ப$டவ#க[=>, இ7 ச19 T0ம
/ையO0, பய(ப*G7வ/- ஒI எ,ைம
ையO0 அ,=Zற7. எனேவ, :Hேடா 10
இJத வைகV- தL இட0 ெப9Zற7.

ெசய`கH ேதKh

ஆ5பேர$;U r டG/1கான _ேராZ
ரா0க3 எ(9 பா#=ைகV-, :Hேடா 
r டG/- இயU>0 _ேராZரா0க,( எH
a=ைகேய அ/க0. ேமN0, ஒI ேம= க05
�$டs( :#{uவ- ��TலV-, :Hேடா 
r டGைத இய=கலா0. ஆனா-, ேம= 
க05�$டs-, :Hேடா இய=கG/ைன
ேம1ெகா3ள இயலா7. இI5hq0, ேம=

க05�$டs- ப-ேவ9 வைகயான ெசய-பா
*க[=கான ெசயXகைள இய=கலா0. rல
ேவைளக,-, ஒேர பய( தI0 இI ேவ9 அ5
,ேகஷ(கைள, :Hேடா :#{uவ- ��T
ைலV- இய=கலா0. எனேவ, இரH* வைக 
ெசயXகைள ஒேர க05�$டs- பய(ப*Gத
:I0hனா-, ேம= க05 �$ட# ெச-லலா0. 
அ-ல7, zUக3 :I0_0 ெசய Xக,( /ற
q=ேக1ப, இரH;- ஒ(ைறG ேத#Jெத*=
கலா0. அவ1b( TைலGத இய=க த(ைமO0,
இJத ேத#:- உUக[=> உதவலா0.

ைம=ேராசா5$ த( ஆ5ப ேர$;U r -
டG/- தJத rல >ைறபா*க3 z=க5ப$ *
:$டன. இI5 hq0, மா1ற0 :I0 _ேவா#
இரHைடO0 ஆMv ெசM7 :I5பG/1-
ேக1ப ேத#Jெத*=கலா0.

ெச(ற 2015 ஆ0 ஆH;-, இJ/யா:-
பய(ப*Gத5ப*0  மா#$ ேபா(க,-,
ஆH$ராM$ பய(ப*Gத5ப*0 ேபா(க,-,
பG7 ல$ச0 ேபா(க3 ெக*த- :ைள :=>0 
_ேராZரா0களா- பா/=க5ப$டன எ(9
ெமாைப- பா7கா5_ >bG7 ஆMv ெசM7
‘�$டா ெமாைப-’ (Cheetah Mobile) எ(ற T9
வன0 அb:G73ள7. ப(னா$டள:-, 56.7 
ேகா; ெமாைப- ேபா(கைள ஆMv ெசM7,
இJத f;v ெவ,Vட5ப$*3ள7. �$டா
ெமாைப- T9வனG/( பய( தI0 ெசயX
கைள ஏறGதாழ 200 ேகா; ேப# பய(ப*G/
வIZ(றன# எ(ப7 >b5hடGத=க7.

r ேகா T9வனG/( கa5_ப;, இJ
/யா, ப(னா$டள:-  மா#$ ேபா(
பய(பா$;- இரHடாவ7 இடGைத5 h;G
73ள7. 2014-, 59.3 ேகா; ேப# (ஜனG-
ெதாைகV-- 47%)ெமாைப- பயனாள#களாக
இIJதன#. எனேவ தா(, பா/=க5ப$ட
ேபா(க,( எHa=ைகO0 அ/கமாக உ3
ள7. ஆனா-, பயனா ள#க,( எH a=ைக-
Oட( ஒ5h*ைகV-, பா/=க5ப$ட ேபா(
க,( எHa=ைக >ைறvதா(. இI5hq0,
ஆH$ராM$ r டUக,- பர: வI0 
ைவர க,( எHa=ைகVைனO0 கவனG
7ட( பா#=க ேவH;O3ள7. 2015 ஆ0
ஆH;-, இத( எHa=ைக 95 ல$சGைத
எ$;:$டதாக ஆMvக3 ெதs:=Z(றன.

App Vigil எ(ற ைவர கHகாa5_ ைமய0
இ7 >bG7 ெதs:=ைகV-, ைவர அபாய0
இ(q0 அ/கமாகGதா( இI=>0. பல ைவர 
_ேராZரா0க,( ெசய-பா*க3 அbய5படாம
ேலேய உ3ளன எ(9 அb:G73ள7.

மாTல ெமா^க,- ஆH$ராM$ பய(

பா* ெதாட#J7 அ/கsG7 வIவ70, Zராம5
_றUக,-,  மா#$ ேபா( பய(பா* உய#J7 
வIவ70, ைவர தா=கG/1கான இ(ெனாI
காரண0 எ(9 இJ/ய ெமாைப- அேசாr
ேயஷ( கIG7 ெதs:G73ள7.

wேழ ஆH$ராM$  மா#$ ேபா(கைள 
ைவர க3 எJத வைகக,- தா=>Z(றன எ(
ப7 >bGத தகவ-க3 தர5ப$ *3ளன.
1.Stagefright: ம-$; �;யா ைப-கைள T#வ-

ZG/ட ஆH$ராM$ r ட0 பய(ப*G70 
�-. 90 சத oத ஆH$ராM$ ேபா(க,-,
ைவர _ேராZரா0க3 இதைன5 பய(ப
*G/ ெக*த-கைள :ைள :=Z(றன.

2. Homescreen applications: ஆH$ராM$
r ட0 ெகாHட ேபா(க,-, ேஹா0 
 Z�L- ைவG7 இய=க5ப*0 ெசயX
கைள, ைவர க3 எ,/- தா= >வதாக CM
Security Research Lab எ(ற ஆMv அைம5_
அb:G73ள7.

3. Certi-gate: ஆH$ராM$ சாதனUகைளG
தயாs5பவ#க[=>0, இைணய இைண5_ 
வழU>0 T9வனUக[=>மான ெதாட#
hைன இ7 ஏ1ப*G7Zற7. இJத இைண5
hைன ைவர எ,தாக5 பய(ப *G/ tைழ
Zற7.

4. ேமேல ெசா-ல5ப$டைவ த:ர, இைணய
தளUகைள,  மா#$ ேபா(க,( �ல0
பா#=ைகV-, ேபா(க,- ைவர  ெசய-
Xக3 tைழவ7 dக எ,7 எ(90 அbய5
ப$*3ள7.
க05�$ட#கைள அ*G7,  மா#$ ேபா(க,-

தா( இL அ/க ைவர தா=>த- இI=>0.
எனேவ, க05�$ட#க,- ஆH$; ைவர _ேரா
Zரா0கைள5 ப/J7 பய(ப*G7வ7 ேபால,
ேபா(க,N0 பய(ப*Gத ேவH*0.

பா6'க)பNட பYR லNச> %மாKN ேபா+க.
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~ பாரM ~

க05�$டI=கான 5ராசச# எ(றாேல, ந0
Tைனv=> வIவ7, இ(ெட- T9வ

னG/( 5ராசச# தா(. ஏென(றா-, 5ராசச# 
தயாs5h-, ப-லாH* ெசய-பா$*5 பார0
பsய0 ெகாHட7, இ(ெட- T9வன0. fத(
fதலாக, 1971 ஆ0 ஆH*, த( இ(ெட-
4004, 4 h$ 5ராசசIட( த( பயணG/ைனG
ெதாடUZய7 இ(ெட- T9வன0.

இJT9வனG/( T9வன#க,- ஒIவ
ரான கா#ட( �# (Gordon Moore) எ(பவs(
கa5ேப ‘�# :/’ என 5ராசசs( க$ட-
ைம5_ >bG7G த1ேபா7 ேபச5ப$* வI-
Zற7. “ஒcெவாI இரH* ஆH;N0,
ெசbJத ச#=�$;- இைண=க5ப*0 $ரா(-
r ட#க,( எHa=ைக இI மடUகாக
உயI0” எ(9 ெதs:Gதா#. இJத வைகV-
இ(ெட- T9வனG/( 5ராசச#க3 ெதாட#J7
தUக3 /றைன அ/கsG7 வIZ(றன. அைவ,
அள:- rbயதாவ7 ம$*d-லாம-, ெசய-
/றLN0, அ/க ச=/Vைன= ெகாH;I=
Z(றன எ(பேத உHைம. 2007 ஆ0 ஆH*, 
இ(ெட- த( Core வsைச ைம=ேரா 5ராச
ச#கைள உIவா=Z அ,=கG ெதாடUZய7.
இைவ பயனாள#க3 ம$*d(b, க05�$ட#
வ-Nந#க,டdIJ70 பாரா$;ைன5 ெப1
றன. க05�$ட#க,- இயU>0 5ராச ச#
கைள= கaG/ட, இைவேய அ;5ப ைடயா
கv0 இட0 ெப1றன.

இ(ெட- த( 5ராசச#கைள உI வா= >
ைகV- தா( ேம1ெ கா3[0 மா1றG /1>
“Tick-Tock” எ(9 ஒI வ^ைய= ைகயா3Zற7.

fத- ெசா-லான ‘tick’ எ(ப7, அத( fJைதய
ைம=ேரா 5ராசசs- இயU>0, ைம=ேரா ஆ#=
Zெட=ச# ெதா^- t$ப0 uIU>வதைன=
>b=Zற7. “Tock” எ(ப7 _/ய க$டைம5
hைன= >b=Zற7.

ெச(ற ஆH*, 2015 ஆக $ மாத0 
இ(ெட- த( ‘ேகா#’ வs ைசV-, ஆறா வ7 
Tைல 5ராசச#கைள அbfக5ப*G/ய7.
இத( >b�$*5 ெபய# Skylake. இ7 fJ
ைதய ஐJதா0 Tைல 5ராச சரான, Broadwell
க$டைம5hைன அ*G7 உIவா=க5ப$ட7.
இத( கaG/ற( ம190 Zராh=  /ற( 

இ+ெட9 %ைகேல' )ராசசK ேதைவயா?

Client: க!"$%ட' ெந%ெவா',-. இைண,க"-
ப%4 ச'வராக இய8காம. பய:ப4;த"ப4!
எ>த க!"$%ட?! -ைளயA% என அைழ,க"-
ப4!.

Domain Name: இ:ட'ெந%F. உHள தகவ.
தள8கைள இI ெசா.லா. KL" M4-:றன'.
அ>த தள;O: ெபயைர இP KL,-றP.

Download: க!"$%ட' ஒ: LR?>P ேநரFயாக
இ:ெனா? க!"$%ட?,K" ைபைல மாTU
வதைன டVAேலா% என, KL"M4-ேறா!.
இ?"MW! இ:ட'ெந% ெந%ெவா',-.
இைண>PHள க!"$%ட XR?>P ஒ? ைப.
இற,-" பOய"ப4வதைனேய இP ெப?!
பாY! KL,-றP.

“ெதZ5R ெகா.[0க.”
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ஆZய இரH*0 dக ேம0ப*Gத5 ப$ட
TைலV- இIJதன. அ7 ம$*d(b, இைவ
பய(ப*G70 d( ச=/O0 >ைறவானதாக
இIJத7. இ(ெட- T9வனGைத5 ெபா9G
தவைர, கடJத பG7 ஆH*க,-, ைம=ேரா
5ராசச# வ;வைம5h-, ‘ ைகேல=’ ஒI
_/ய ைம-க- ஆ>0. இJத 5ராசச# ப-
ேவ9 க$டைம5_க,-, ேதைவக,(
அ;5பைடV- Zைட=Z(றன. ெட =டா5
க05�$ட#, ேல5டா5 க05�$ட# ம190
இைணJத இI பய( தI0 க05�$ட#க3
என அைனG7 வைகக[=>0 இைவ உIவா=
க5ப$* Zைட=Z(றன. ேவ9 எJத 5ராசச
Iடq0 ஒG75 பா#=க f;யாத வைகV-,
இவ1b( /றq0 ெசய-பா*க[0 உ3ளன.
இத( �ல0 Zைட=>0 f5ப sமாண கா$
rக3, ஐJ7 ஆH*க[=> f( ெவ,யான
க05�$ட#க,- காண5ப*வதைன= கா$
;N0 30 மடU> /ற( ெசbJததாக உ3ள7. 
இதனா-, ேப$டsV( வா�நா[0 S*தலாக
உ3ள7.

இ/- உ3ள, Instant On எ(q0 வச/, க05
�$டைர அைர ெநா;V- இய=கG /1>=
ெகாH* வIZற7. ைம=ேராசா5$ T9வ

னG/(, த1ேபாைதய ஆ5பேர$;U r ட
மான, :Hேடா 10 உட( இைணJ7, எ,
தாகv0, :ைரவாகv0 ெசய-ப*Zற7. இJத
வச/க,னா-, நா0 ந0 ேநரG/ைன5 பய
q3ள வைகV- d{ச5ப *G/5 பaயா1ற
f;Zற7.

இJத rற5_க[டq0 ெவ1bOடq0,
இ(ெட- T9வன0 ஓMJ7:ட:-ைல.
இ(q0 rbய அள:-, அ/க எHa=ைக
Vலான $ரா(r ட#க[டq0 5ராசச#கைள
உIவா=>0 fய1rV- ஈ* ப$*= ெகாH*3
ள7. பயனாள#க,( ெசய- ேவக0 ம190
மன Tைற :ைனேய இ(ெட- த( இல=
காக= ெகாH*3ள7. த1ேபா7 ெதா^- t$ப
உலக0, இ7வைர இ-லாத ேவகG/- இயU-
>Zற7. இJத ஓ$டG/-, அ*Gத Tைல 5ராச
ச#கைளG தயாsG7 வழU >வ/-, இ(ெட-
f(னaV- உ3ள7 எ(ப/- சJேத க
d-ைல.

எனேவ, zUக3 _/ய க05�$ட# ஒ(9 
வாU>வதாக இIJதா-, S*த- வச/க3
ெகாHட  ைகேல5 5ராசச# ெகாHட க05
�$டைர5 பs�லைன ெசM/டலா0.

Hardware: (ஹா'% ேவ') க!" $%ட' சா'>த 
அைன;P சாதன8க]! இ>த ெசா.லா. 
KL"Mட"ப4-:றன. மத'ேபா'4, _", மV`,
a ேபா'4, MXAட', ேமாட!, ெரௗ%ட' என
அைன;P! இ>த ெசா.R. அட8K!.

Software: (சா"%ேவ') ஹா'%ேவ' என, cற"
ப4! சாதன8கைள இய,K! க!" $%ட' dேரா
-ரா!கH அ.லP dேரா-ரா!கe: ெதாK"d
என இதைன, cறலா!. ஆ"ப ேர%F8 _`ட!
dேரா-ரா!, சா"%ேவ' அ" eேகஷ:கH (எ!.
எ`. ஆh`, ேக!` ேபா:றைவ) ஆ-ய 
அைன;P! இ>த ெசா.லா. KL"Mட"ப4!.

USB -- Universal Serial Bus: (ijவ'ச. kXய.
ப`) க!"$%ட?ட: இைண,க"ப4! Mற
சாதன8கைள எe தாக இைண;P" பய:ப-
4;த ஒ? வl. `ேகன', மV`, Mளாm Fைரn,
MXAட' என; தTேபாP அைன;P சாத ன8-
க]! இத: வlேய தா: க!"$%ட?ட:
இைண,க"ப4-:றன. க!"$%ட' இய8-,
ெகாAF?,K!ேபாேத இதைன" பய:ப4;O
சாதன8கைள இைண,கலா!, o,கலா!.

Control Panel: (கA%ேரா. ேபன.) pAேடா` 
இய,க;O: `டா'% ெமWp. தர"ப4! ஒ? 
q. என இதைனI ெசா.லலா!. இத: rல! 
pAேடா` இய,க;O: அF"பைடI ெசய.பா
4கைள ெச!ைம" ப4;தலா!. அ;Pட: ெப'
சன. க!"$%ட' மTU! இைண>த சாத ன8கH 
ெசய.ப4! த:ைமையi! kரைம,கலா!.

“ெதZ5R ெகா.[0க.”
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ேவ"#$ &'()கைள( பா"/க

ேவ#;- டா>ெமH$கைள உIவா=>
ைகV-, rல >b5_கைள, (Comment)

இைண5ேபா0. இJத >b5_க3 ப�(க ளாக=
கா$ட5ப*0. ேவ#$, டா>ெமH$ இவ1ைற 
டா>ெமH$;( வல7 ப=க0 கா$*0. rல

பயனாள#க3, இJத >b5_ ப�(க3, rல
ேவைளக,- மைற=க5பட ேவH*0 எ(9
:I0_வா#க3. h(ன#, ேதைவ5ப*0ேபா7,
இவ1ைற5 பா#Gதா- ேபா70 என எHi
வா#க3. இவ#க3, இத1ெகன= w�=காi0 
நைடfைறகைள5 h(ப1றலா0.
1. s5பL-, Review ேட5 காi0ப; அைம=

கv0.
2. Tracking >�5h-, Reviewing Pane �- கா$

ட5ப*0. அத( வல7 ப=க0 கா$ட5-
ப*0, w� :s அ0_= >b Vைன= Z,=
ெசM/டv0. அU> இரH* ஆ5ஷ(க3
கா$ட5ப*0.

3. இU> கா$ட5ப*0, Reviewing Pane Vertical
ம190 Reviewing Pane Horizontal ஆZய
இரH;-, உUக3 :I5ப5ப; ேத#J
ெத*=கv0. உUக,( ேத#v=> ஏ1ப,
Reviewing Pane அைம=க5ப*0.

4. zUக3 :I0hயப;, உUக3 >b5_க,-
மா1ற0 ஏ1ப*Gதv0. 

5. Reviewing Pane ஐ Reviewing Pane �X-
Z,= ெசMவத( �ல0 �டv0.

ேதைவய2ற ேகா4 கைள5 த6"/க
ேவ#$ ெதா>5h- தாமாகேவ இயU>0

பா#ம$ ச0பJதமான பல ெசய-பா *க3
உ3ளன. இ/- நா0 அ;=க; சJ/5ப7 
ப*=ைக= ேகா* அைம வ7 தா(. அதாவ7 

ைஹப( அ-ல7 அ;=ேகா* அ-ல7 rbய 
வைளv ேகா* அைம=>0 fய1 rV- ஈ*
ப$டா- உடேன ேவ#$ அதைன அJத அள:1
கான ப*=ைக= ேகாடாக மா1b:*0. இ7
நம=> வச/ எ(றாN0 இதைன z=>வ7 எ,
த-ல. ஏென(றா- இ7 ேவ#$ ஏ1ப*G/ய
பா#ட# ைலனா>0.

த1ேபா7 பய(ப*Gத5ப*0  ேவ#$
ெதா>5_க,- இத1> ஒI வ^ தர5ப$*3
ள7. க#சைர எJத ேகா$;ைன அ^=க ேவH
*ேமா அJத ேகா$;( ெதாட=கG/1>=
ெகாH* ெச-லv0. h( Format ெமq ெச(9
Borders and Shading எ(ற hsைவG ேத#Jெத
*G7 அ/- உ3ள None hsைவ= Z,= ெசM
/டv0. இJத hர{ைன ெதாட#J7 வராம-
இI=க ேவH*0 எ(றா- Saa�H
ெமq:1>{ ெச-NUக3.  அ/- Auto Correct 
Options எ(ற hsைவG ேத#Jெத*Uக3. h(
அ/- எ(ற AutoFormat As You Type ேடh1>{
ெச-NUக3. Apply as you type எ(ற இடGைதG
ேத;= கH* h; OUக3. அ/- Border Lines
எ(ற இடG/1> எ/ேர உ3ள ;= அைடயா
ளGைத எ*G7 :$* அைனG/1>0 ஓேக ;=
ெசM7 �*Uக3.

ேவ"7 ேட9:$ ;ல ெசய$பா 4க?
TAB: ஒI வsைசV- அ*Gத ெச-N=>{

ெச-ல
SHIFT+TAB: ஒI வsைசV- fJைதய ெச-

N=>{ ெச-ல
ALT+HOME: ப*=ைக வsைசV- உ3ள

fத- ெச-N=>{ ெச-ல
ALT+END: ப*=ைக வsைசV- உ3ள கைட

rெச-N=>{ ெச-ல
ALT+PAGE UP : ெந$* வsைசV- உ3ள

fத- ெச- ெச-ல
ALT+PAGE DOWN: ெந$* வsைசV- உ3ள

கைடr ெச-N=>{ ெச-ல
UPARROW : fJைதய ப*=ைக வsைச ெச-ல
DOWN ARROW: அ*Gத ப*=ைக வsைச

ெச-ல
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தைல() ெத@AB
ெகாCேட இE/க

எ=ெஸ- ஒ#=  $;- ேம- உ3ள ப*=ைக
வsைசக,-, ெச-க[=கான தைல5_கைள

ைட5 ெசM7 ைவG/I5ேபா0. h( அ*G
த*Gத ப=கUக[=>{ ெச-ைகV-, அJத
தைல5_க3 ெதsவ/-ைல எ(பதா-, எJத
வsைசV- எJத ேட$டா:ைன ைட5 ெசMவ7
எ(9 rb7 த*மாb5 ேபாேவா0.  இத1காக
அ*Gத*Gத ப=கUக[=>{ ெச-ைகV- இJத
தைல5_கைள ம$*0 ெதsO0 ப; உைறய
ைவGதா- எ(ன எ(9 ேதா(9Zறதா? அதா
வ7 ப*=ைக வsைச 30, 40 என{ ெச(றாN0, 
அJத ப=கUக,( ேமலாக, இJத தைல5-
_க3 நம=>G ெதsJதப; இI=க ேவH*0
எ(ப7தாேன உUக3:I5ப0. உUக3
:I5ப5ப;ேய, தைல5_ உ3ள வsைச
கைள அ5ப;ேய உைறJ7 ேபாM T1க 
ைவ=கலா0. அதைன எ5ப; ேம1ெகா3வ7
எ(9 பா#5ேபா0.

எ*G7= கா$டாக, fத- �(9 ப*=ைக 
வsைசக,- T9 வன5 ெபய# ம190 ெந$*
வsைசக,- அைம5பத1கான ேட$டா:ைன
:ள=>0 வைகV- தைல5_கைள அைமG/
I=Z¢#க3.

இJத �(9 ப*=ைக வs ைசக[0
அைனG7 ப=கUக,N0 ெதsய ேவH*0.  
எனேவ A4 ெச-ைலG ேத#Jெத*=கv0. ேத#J
ெத*Gத h(ன#, ேமேல உ3ள ெமq பாs-, 
Window எ(ப/- Z,= ெசM/*Uக3.

wழாக Freeze Panes எ(9 ஒI hsv
இI=>0. இதைனG ேத#Jெத*Uக3. இ5
ேபா7�(றாவ7ப*=ைக வs ைச=>0,நா(கா
வ7 ப*=ைக வsைச=>0 இைடேய, ப$ைட-
யாக ஒI ேகா* இI=>0.

இL zUக3 60, 70 என எJத ப*=ைக வs-
ைச=>{ ெச(றாN0, fத- �(9 ப*=ைக
வsைசக3 அ5ப;ேய ேமலாக உைறJ7
T1>0. ஒ(ைற Tைன:- ைவG7= ெகா3-
[Uக3. zUக3 இத1ெகனG ேத#Jெத*=>0
ெச- A வsைசV- தா( இI=க ேவH*0.

சs, ேவைல f;Jத h(, இJத உைறJத ெச-

கைள ம9ப;O0 வழ=கமான TைலV- ைவ=க
ேவH*ேம. எ(ன ெசMயலா0? �H*0
Window ெமq:ைனG ேத#Jெத*Gதா- அU>
Unfreeze Panes எ(9 ஒI hsv Freeze Panes
இIJத இடG/- இI=>0. இ/- Z,=
ெசMதா-, உடேன உைறய{ ெசMத வsைசக3
அத( த(ைமVXIJ7 :ல>0. >9=காக
இIJத ப$ைடயான ேகா* மைறJ7:*0.

வ@ைசகைள மா2றலாG
எ=ெஸ- ஒ#=  $ ஒ(ைற உI வா=ZVI5

£#க3. ெதாட#J7 வI0 ேட$டாைவ கண=
Z$ட h(ன# ெந$* வsைசV- உ3ளைத5 
ப*=ைக வsைசVN0, ப*=ைக வs ைசV-
உ3ளைத ெந$* வsைசVN0 மா1bனா- 
இ(q0 rற5பாக இI=>0 என zUக3 /$-
டdடலா0.

அ-ல7 ஏேதq0 ஒI வைகV- உ3ளைத 
ம$*0 மா1b அைம=க இ(ெனாI ஒ#=
 $;- எHணலா0. இதைன எ5ப; மா1 9
வ7? நா(> அ-ல7 பG7 ெச-க3 எ(றா-
ஒcெவா(றாக ைட5 ெசM 7:டலா0 எ(9
zUக3 fய1r=கலா0. இ7ேவ அ/ கமான
எHa=ைகV- ெச-க3 உ3ள ஒ#=  $டாக 
இIJதா- எ(ன ெசMவ7?

எ=ெஸ- இத1> அIைமயான ஒI வ^
தJ73ள7. எJத ெச-க,- உ3ளைத மா1ற 
ேவH*0 என /$டd*Z¢#கேளா அJத
ெச-க3 அைனGைதO0 ேத#Jெத*Uக3. h(
கH$ேரா-+r அyG/ கா5h ெசM /*Uக3.

அ*G7 எU> மா1றG 7ட( வsைசைய
அைம=க ேவH*ேமா அJத இடG/- fத- 
ெச-N=>{ ெச- NUக3. h( ALT + E + S
அyG7Uக3.அ-ல7 எ;$ ெமq ெச(9
ேப $  ெபஷ- எ(q0 hs:- Z,= 
ெசM/*Uக3.

இ5ேபா7 ேப $  ெபஷ- எ(q0 rbய
:Hேடா Zைட=>0. இ/- பல ஆ5ஷ(  
தர5ப$;I=>0. எ-லாவ1b1>0 wழாக
$ரா( ேபா (Transpose) எ(9 ஒI ஆ5ஷ(
Zைட=>0. அதைனG ேத#Jெத *G7 ஓேக 
Z,= ெசMதா- zUக3 எ/#பா#Gத ப; மா1-
றUக3 ஏ1ப$;I=>0.
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ெச(ற 2015 ஆ0 ஆH;- dக{ rற5பாகG
த( வ#GதகG/ைன f;G73ள7 எ-.}. 
எல=$ராL= T9வன0. இத( இ9/
�(9 மாதUக,-, ஒI ேகா;ேய 53 ல$ச0 
 மா#$ ேபா(கைளO0, ஆH* fyவ70,
5 ேகா;ேய 97 ல$ச0  மா#$ ேபா(கைளO0
:1பைன ெசMத7. இ7 fJைதய ஆHைட=
கா$;N0 அ/கமா>0.
நட5_ ஆH;-, 2016-,  மா#$ ேபா(
:1பைனV-, T9வனUக[=Zைடேய,
உய# ரக ம190 ப$ெஜ$ :ைல  மா#$ 
ேபா( :1பைனV- பலGத ேபா$; 

இI=>0 எ(9 தா( எ/#பா#5பதாகv0, 
அத1கான மாட-கைளG தயா# ெசM7, 
:1பைனV- இறUக இI5பதாகv0 எ-.
}. அb:G73ள7. வழ=க0ேபால, இJத 
ஆH*0 இரH* உய#Tைல  மா#$ 
ேபா(கைள எ-.}. அbfக0 ெசM/டலா0.

அHைமV- நடJத tக#ேவா# d(னi
சாதன= கHகா$rV-, எ-.}. ேக7 ம190 
ேக 10  மா#$ேபா(க3 >bG7 அb:5_க3 
வJதன. த1ேபா7, இJT9வனG தளG/-, 
ப$ெஜ$ :ைலVலான ேக4  மா#$ ேபா(
>bGத அb:5_ ெவ,யாZO3ள7. இ/- 
4.5 அU>ல அள:- 480×854 h=ெஸ- 
அட#G/Oட(, ஐ.h.எ .; hேள ெகாHட 
/ைர இI=>0. �;யா ெட=  MT6735M 
5ராசச# ம190 1 }.h. ரா0 ெமமsOட( இ7
வ;வைம=க5ப*0. இத(  ேடாேர¥ ெமமs
8 }.h. ஆகG தர5ப*0. இத( /றைன
அ/க5ப*G/= ெகா3ளலா0. இ/- 1940 mAH
/ற( ெகாHட ேப$டs தர5ப*0. இ/- 4} 
அைலவsைசV- இயU>0 இரH* r0கைள 
இய=கலா0. 5 ெமகா h=ெஸ- ம190 2
ெமகா h=ெஸ- /றL- இயU>0 இரH*
ேகமரா=க3 இைண=க5ப*0.  ஆH$ராM$
5.1.1. லாX பா5 r ட0 இயU>0. 

த1ேபா7 :1பைனV- இI==>0 ேக 7,
ேக 10  மா#$ ேபா(க[ட(, ேக5 ம190 
ேக8 ேபா(க[ட(, இJத மாட- ேபாq0
ெவ,யா>0 எ(9 எ/#பா#=க5ப*Zற7.

எ9.].^+ வKYதக> உயK_
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ெச(ற ெச5ட0ப# மாத0, அ�  ெமாைப- 
ேபா( T9வன0 Zenfone Go எ(q0 ெபயs-,
த( ப$ெஜ$ :ைல  மா#$ ேபா( மாடைல
:1பைன=> ெவ,V$;IJத7. த1ேபா7, 
அத( rbய ப/5பாக Zenfone Go 4.5 எ(q0
மாட- ேபா( ெவ,யாZO3ள7. இ/- 4.5
அU>ல அள:- FWVGA/ைர தர5ப$*3ள7. 
இத( h=ெஸ- அட#G/ 854 x 480. ரா0
ெமமs 1 }.h.  ேடாேர¥ ெமமs 8 }.h.
இதைன ைம=ேரா எ .;. கா#$ ெகாH*
64 }.h. வைர உய#Gதலா0. ஆH$ராM$
லாX பா5 r ட0 இயU>Zற7. பயனாள# 
இைடfகமாக Zen UI 2.0 தர5ப$*3ள7.
இ/- >வா$ ேகா# MediaTek MT6580 SoC 
5ராசச# தர5ப$*3ள7.

இ/- 5 எ0.h. /றq3ள ேகமரா,
எ-.இ.;. 5ளா� இைணJ7 தர5ப$*3ள7.
f(_றமாக, :.}.ஏ. ேகமரா உ3ள7.  
இ/- இரH* r0கைள இய=கலா0. இத(
பsமாண0 67x135x10.1 d�. எைட 133.5
Zரா0. ெந$ெவா#= இைண5h1> 3}, ைவ
h, _[�G 4.0. ம190 }.h.எ . ஆZயைவ 
இயU>Z(றன. இத( ேப$டs 1600mAh
/ற( ெகாHட7. 

கI5_ TறG/- வ;வைம=க5ப$*3ள 
இJத ேபாL( அ/க ப$ச :ைல 
�.5,299. இதைன 5,5 கா#$ வ#Gதக 
இைணயதளG/- ெபறலா0. அ�  T9வன 
:1பைன ைமயUக,N0 இைவ :1பைன 
ெசMய5ப*Z(றன.

அa% பNெஜN  ைல
%மாKN ேபா+

ஆH$ராM$ ேபா(க[=கான த( Opera
Mini ெசயXைய, அHைமV- ஆ5பரா

T9வன0 ேம0ப*G/, ப/ைக 14 ஐ ெவ,
V$*3ள7. இ/- தர5ப*0 90 ெமா^க,
XIJ7, நா0 :I0_0 ெமா^VைனG ேத#J
ெத*G7= ெகா3ளலா0. இJத ெமா^க,(
ப$;யX-, 13 இJ/ய மாTல ெமா^க3
இட0 ெப193ளன. தd�, வUகாள ெமா^, 
>ஜராG/, இJ/, க(னடா, கா��s, மைல
யாள0, மராG/, ஒsயா, ப�சாh, ெதNU>
ம190 உI7 ெமா^க3 இ/- உ3ளன.
ெச$;U hsv ெச(9, நம=>G ேதைவ
யான ெமா^=> மாb= ெகா3ளலா0.

ெமா^க3 இைணGத7 ம$ *d(b, =�
ஆ# ேகா$ �ட# ெசயX (QR- code reader and
generator)ஒ(90 தர5ப$*3ள7. இ/- அJத 
>b�$;ைனO0 உIவா=>0 வச/O0 உ3
ள7 rற5பா>0.

>ைறJத இைணய ேவகG/N0, ைப--
கைள எ,தாகv0, :ைரவா கv0 தர :ற=க0
ெசM/*0 வைகV-, அத( டvHேலா$
ேமேனஜ# /ற( அ/கs=க5ப$*3ள7. இJத
hரvசைர இலவசமாகG தர:ற=க0 ெசM/ட
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
opera.mini.native எ(ற இைணய தளG/1>{
ெச-லv0.

13 மாcல ெமாdகe9 ஆ)பரா *ர_சK
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சா0சU T9வன0 இJ/யா:-, த(qைடய 
கால=§ ேநா$ 5 (SM-N9208)  மா#$

ேபாைன :1பைன=>= ெகாH* 
வJ73ள7. fதX- ைதவாLN0, h(ன# 
மேலrயா ம190 hX5ைப( ேபா(ற
ஆrய நா*க,- இ7 அbfகமாZ, ந-ல
வரேவ1hைன5 ெப1ற7. இ/- இரH* 
நாேனா r0 கா#*கைள5 பய(ப*Gதலா0. 
இJத  மா#$ ேபாL( rற5ப0சUகைள= 
காணலா0.

இத( /ைர 5.7 அU>ல அள:-
2560×1440 h=ெஸ- அட#G/Oட( உ3ள7. 

இ/- வைளவான Super AMOLED ; hேள
தர5ப$*3ள7. ஆ=டா ேகா# 64 h$ 5ராசச#, 
2.1 Zகா ெஹ#$  ேவகG/- இயU>0 
5ராசச# இயU>Zற7. இத( ரா0 ெமமs 4
}.h.  ேடாேர¥ ெமமs 32 ம190 64 }.h. 
என இரH* மாட-க,- தர5ப$*3ளன.
ஆH$ராM$ லாX பா5 5.1 ஆ5பேர$;U 
r டG/- இயU>Zற7. h(_றமாக 16 எ0.
h. /ற( ெகாHட ேகமரா, எ-.இ.;.5ளா� 
இைணG7G தர5ப$*3ள7. f(_றமாக, 
5 எ0.h./ற( ெகாHட ெச-h ேகமரா
இைண=க5ப$*3ள7

இHெட= T9வன0, ெச(ற வாரG/-, 
த(qைடய Cloud 4G Smart எ(q0  மா#$

ேபாைன :1பைன=> அbfக5ப*G/ய7.
4} ேசைவ ேவகமாக5 பர: வI0 TைலV-,
ப$ெஜ$ :ைலV- இJத  மா#$ ேபா(
ெவ,யாZO3ள7. இத( :ைல �.4,999
ம$*ேம. இ/- 5 அU>ல அள:லான FWVGA
TFT ; hேள (854 x 480 h=ெஸ-க3)
ெகாHட /ைர உ3ள7. இ/-, 1.5 Zகா
ெஹ#$ ேவகG/- இயU>0  ெப=$ர0 
SC9830, 64 h$ 5ராசச# தர5ப$*3ள7.

எ-.இ.;. 5ளா� இைணJத, ஆ$ேடா
ேபாக வச/Oட( S;ய 5 ெமகா h=ெஸ-
/ற( ெகாHட ேகமரா h(_றமாக 
இயU>Zற7.இ/-OmnivisionOV5670 ெச(சா#
தர5ப$*3ள7. இத( ஆ5பேர$;U r ட0
ஆH$ராM$ 5.1 லாXபா5. f(_றமாக, 2

எ0.h. /ற( ெகாHட ேகமரா இயU>Zற7. 
இ/- இரH* r0கைள இய=கலா0.

இத( ரா0 ெமமs 1 }.h. ;.;.ஆ# ஆ>0.
இத(  ேடாேர¥ ெமமs 8 }.h. இதைன
ைம=ேரா எ .;. கா#$ ெகாH* 32 }.h. 
வைர உய#Gதலா0. இJத மாட- ேபாL(
பsமாண0 144.4×73.2×9.75 d�. எைட 156 
Zரா0.

ெந$ெவா#= இைண5h1> 4}, 3}, ைவ
h, _[�G 4.0 ம190 }.h.எ . ெதா^-
t$பUக3 இயU>Z(றன. இத( ேப$டs
2,000 mAh /ற( ெகாHட7. 

இJத மாட- ேபா( கI5_ ம190 
ெவ3ைள வHணUக,- Zைட=Zற7. 5,5 
கா#$ வ#Gதக இைணய தளG/- �லமாக 
இதைன வாUZ= ெகா3ளலா0. இத( அ/க 
ப$ச :ைல �.4,999.

சா>ச0
ேகல'f

ேநாN 5

@.4,999  ைல^9 4] %மாKN ேபா+
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ைம,ேராசா"% த: pAேடா` 10 இய,க; 
Ou"ைப எ"பFi! ெதாட'>P ேமTெகாH]! 
எ:பP, அத: pAேடா` 8 _`ட;Oைன,
ைகp4! அLp"M. அட8-iHளP. ந! க!"
$%ட' ஹா'%ேவ' ேதைவ, ைவர` எO'"d 
ைப.கH த?த., MரVச' பய:பா4 ஆ- யவTL:
rல!, த: இல,ைக எ"பFi! ைம,ேராசா"% 
wைறேவTL, ெகாH]!. ஹா'%ேவ' dOயதாக
வா8க ேவAFய w'"ப>த! இ?"பவ'க],
K;தா: இP ேசாதைனயாக அைமi!. த8கe: 
“pAேடா` 8 இj ேவAடா!” எ:ற த8கe:
க%4ைரx. தர"ப%4Hள எIசX,ைக தகவ.கH
இதைனேய அLp,-:றன.

எ7.ெஜயqசLMர$, ேகாைவ.

ஆA%ராy% ேபா: பய:பா4 ெப?- வ?!
wைலx., அத: F,ஷனX ைப.கe. ந! ெசா>த
பய:பா%4I ெசாTகைள இைண"பP KL;த 
த8கH க% 4ைர zகV! பயWHளP. க%4ைரயா
ள?,K ந:L.

எ$. ேஜாசைப$, Mgqs.

ெசாTகைள ஆA%ராy% ேபாj. இைண"பP 
KL;த தகவ.கH zக எeைமயாகV! ேதைவ
யான பட8க]ட: _ற"பாக தர"ப% 4Hளன. zக 
அ?ைம. எ{Oயவ?,K பாரா%4த.கH.

கா. vLதேர7வர$, sதTபரT.

‘‘மாTL, ெகாHள ேவAFய பழ,க8கH” என
o8கH த>PHள எIச X,ைககH, பல கால மாகI 
ெசா.R வ?வPதா: எ:றாY!, அnவ"ேபாP
ெபTேறா'கe: அLVைரகH ேபால எ4;PI
ெசா.ல"பட ேவAFiHளP.

எV. wதர$, WTைப.

)Oய ெமாைப. ேபா:கH KL;P த> PHள 
தகவ.கH ஆ'வ r%4வதாy உHளன. இ>த
மாட.கH wIசய! இ> Oயாp. pைரp. அL|
கமாK!. உலக அளp., இரAடாவP இட;O.,
ெமாைப. ேபா: பய:பா%F., இ> Oயா இ?"-
பதா., இP சா;Oயேம. தகவ.கைள |:னதா
கேவ த>தைம,K ந:L.

எ7. பரமsவT, பழy.

M.எ`.எ:.எ.. ஹா% `பா% அைம, -றதா? வர
ேவTக;த,க ஒ? pஷய! தா:. அேத ேநர;O., 
ஏTகனேவ அைம;P இய,K! ெதாைல ெதாட'd 
பuகH, ெதாyp.லாம. ம,க ],K -ைட"ப-
தைன உUO ெசyOட ேவA4!.

எ7. பரLதாம$, ெசzயாS.

ேமாேனா `ேப` மTU! "ரேபா'ஷன. `ேப`
ஆ-யன KL;P, ேகHp ~ பO. பKOx.
pள,க! அe;O?"பP அ?ைம. F.F.M.
ெதாlR., கட>த ஐ>P வ? ஷ8கH இ?>P!,
இP KL;P அLயாம. தா: இ?> PHேள:. தக
வY,K z,க ந:L.

ஆK.ேக. சாXV அ{[, நாக(ப5 |னT.

ேப`d, த?! பைழய நாH பOVகைள, இ:
ைறய பOVகH என எAu, _ல' இய>Oர;தன
மாக பO. அe;P வ?-:றன'. இவ'க],K,
இவTைற wU;த தா8கH த>PHள வl உதp4!.
என,K! தா:.

எV. ெஜக}ச$, ெச$ைன.

7மா'% ேபா:கH இj நம,K r:றா வP |,
-ய கரமாகI ெசய.ப4!. எனேவ, இO. அO ேவக 
|:ேனTற8கH ஏTப4! வாy"dகH அOக! உH
ளன. o8கH த>PHள க% 4ைரx., ேசைவகe:
த:ைம மTU! அவTL: வள'I_ KL;P cL
iH�'கH. ந:L. ெதாl. �%ப �O யாக எ:ன 
|:ேனTற! ஏTப4! எ:U எ{Oனா., அ4;P
வா8க இ?,K! `மா'% ேபா:கe. அைவ சX
யாக உHளனவா எ:U பா';P வா8KவதTK"
பயWHளதாக இ?,K!. த8கeடz?>P அ;த
ைகய க%4ைரைய எO'பா',-ேற:.

ேபரா. ஆ. sRறTபலT, ெச$ைன.

“மைற,க"ப4! ைப.கH” எ:ற ெதாl. �%ப 
�Oயான க%4ைர இPவைர நா8கH அLயாத தக-
வ.கைள; த>PHளP. இ>த ைப.கH KL;P 
எIசX,ைக ெசyOகH -ைட, K!ேபாP, இைவ
எ:னெவ:ேற அLயாம. இ?>ேதா!. உ8கH 
pள,க! zக அ?ைம. ந:L.

ஆK. �யாமளா, )[qேச-.
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ேகHp: pAேடா` 10,K அ"-ேர% ெசyதா.,
எ:jட! உHள எ!.எ`.ேவ'% dேரா -ரா! o,க"-
ப4மா? அத: இட;O. �A4! dOயதாக, ேவ'%
dேரா-ராைம இ:`டா. ெசyOட ேவA4மா?
அO. தயாX,க"ப%ட டாKெமA% ைப.கH
எ:னவாK!?

எ$.*. சJM ெபgமாH, _g[நகK.
ப/-: எJத ஆ5பேர$;U r டG/XIJ7

:Hேடா 10 r ட0 அ5ேட$ ெசM/ட5
ேபாZ¢#க3 எ(9 ெதs:=க:-ைல. இI5
hq0, இJத ேக3: த1ேபா7 அைனவI0
ெதsJ7 ெகா3ள ேவH;ய ஒI தகவைல5
ெப90 வைகV- ேக$க5ப$ட ேக3:யா>0.
zUக3 :Hேடா 7 அ-ல7 :Hேடா 8.1
r டG/XIJ7, :Hேடா 10=> மா9வ
தாக இIJதா-, இJத பய0 ேதைவV-ைல.
ேவ#$ _ேராZரா0 மாறா7. டா>ெமH$ ைப-
க[=>0 ஒ(9 ேநரா7. ஆனா-, :Hேடா 
10 ஆ5பேர$;U r டG /ைன, க$டண0 
ெசNG/5 ெப19, “Z«( இ( டா-” ெசMவ-
தாக இIJதா-, உUக[ைடய அைனG7 _ேரா
Zரா0கைளO0 �H*0 இ( டா- ெசM
/ட ேவH;ய/I=>0. டா>ெமH$கைள,
பா7கா5பாக, ேப= அ5 கா5h எ*G7 ைவG7=
ெகா3வ7 ந-ல7.

ேகHp: க!"$%ட' %ெரyj8 ெச:டX. பu
dX-ேற:. எ,ெஸ. ஒ', �% KL;P பாட! 
கTU, ெகா4,ைகx., ஒ', �%கe. -ராM,`
நா: தயா' ெசy-ேற:. ஆனா., மாணவ'கH,

அவ'களாக, KL" M%ட இட;O. -ராM,` 
வைர>P தர ேவA4!. அI_. எ4;P ேத'V 
pனா;தாளாக இP தர"பட ேவA4!? நா8கH
எ!.எ`. ஆh` 2003 பய:ப4;P-ேறா!. தயV
ெசyP _,கY,K; �'V தரV!.

எT.ஆMேகசவ$, ெப-யXளT.
ப/-: உUக[ைடய zHட க;தGைத5

ப;G75 பா#Gேத(. Zராம5 _ற மாணவ#
க[=> ஈ*பா$*ட(, க05�$ட# பய(
பா$;ைன= க19G தI0 தUக,( பa=>
எ( வண=கUக3. இL, தUக3 ேதைவ=> 
வIேவா0. ~#v dக எ,7தா(.

zUக3 தயாsGத ஒ#=  $க,- Zராh= 
அைம=க5ப$*3ள7. அதைன அ{ச
;=ைகV-, அைனG7 ேவைள க,N0,
Zராh= அ{rட5ப*வதைன zUக3 :I0
ப:-ைல. மாணவ#க[=>, ேத#v நடG7
வதாக இIJதா-, அJத ேத#:-, மாணவ#க3
Zரா5 அைம=க ேவH;ய வைகV- :னா 
இIJதா-, Zரா5 இ-லாம-, அJத இடGைத=
காXயாக :$*, அ/-, ேத#வா ள#க3,
Zரா5 வைரய ேவH*0 என= ேக$கலா0. 

இத1>, ஒ#=  $;ைன அ{r*ைகV-,
Zராh= கா$ட5ப*வைத மைறG7:$டா-
ேபா70. இதைன ேம1ெகா3ள, ைப- ஒ(ைற
ேக3: ப/-க[ட( தயா s=கலா0. ப/-க3 
அைனG70 Zராh= ைப-க ளாக இI=க
ேவH*0 என ைவG7= ெகா3ேவா0.

wேழ தJ73ளப; ெசய-படv0.
Tools ெமq:- Options எ(பைதG

ேகH_ – பMV–டாJடK ெப. சLMர ேபா7 –
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ேத#Jெத*=கv0. இ5ே பா7 எ=ெஸ-
ஆ5ஷ( டயலா= பா=ைஸ= கா$*0.
இ/- View ேட5hைனG ேத#Jெத *=
கv0. இ5ேபா7 :� ேட5h- தர5ப*0
ஆ5ஷ(க3 கா$ட5ப*0. இ/- Hide All
எ(பைதG ேத#Jெத*=கv0. h( ஓேக Z,=
ெசM/டv0. உட( அைனG7 Zராh= 
படUக3 மைறJ7:*0. அைவ, ஒ#=  $;-
இ(q0 இI=>0. ஆனா-, மைற=க5ப$;
I=>0.

இ5ேபா7 ந0 ஒ#=  $;ைன அ{ச;=
கலா0. Zராh= மைற=க5ப$;I5பதா-,
ஒ#=  $ ேவகமாக அ{ச;=க5ப*0. h(ன#,
�H*0 Zராh= கா$ட5பட ேவH*0
எ(றா-, ேமேல ெசா-ல5ப$ட வ^கைள5
h(ப1றv0. Show All ப$டைனG ேத#J
ெத*G7 ஓேக ெகா*=கv0.

ேகHp: |:d pAேடா` எ,`M பய:ப-
4;O வ>ேத:. அ"ேபாP கA%ேரா. aைய
அ{;Oனா., மV` பாyAட' எ8K உH
ளP எ:U, _Lய அளp. வ%டz%4 கா%ட"
ப4!. எ:ைன" ேபா:ற வயதானவ'க],K,
இP ந.ல உதpயாக இ?>தP. ஆனா.,
இ"ேபாP pAேடா` 10 உHள ேல"டா"
க!"$%டX., இP -ைட,கp.ைல. இதைன"
ெபற த'% பா'%F dேரா-ரா! ஏேதW! உHளதா?

ஆK. ேசகK ரா�, காைரJX|.
ப/-: இJத வச/ இ(q0 உ3ள7.

:Hேடா 10N0 உ3ள7. இதைன zUக3 

இய=Z ைவ=க ேவH*0. அ5ே பா7தா(
Zைட=>0. fதX- கH$ேரா- ேபனைலG 
/ற=கv0. Mouse எ(ப/- ட_3 Z,= ெசM
/டv0. Mouse Properties :Hேடா /ற=க5

ப*0. அ/- உ3ள Pointer எ(ற ேட5h-
Z,= ெசM/டv0. இU> Show location
of pointer when I press Ctrl key எ(9 உ3ள
இடG/- ;= அைடயாளG/ைன அைம=கv0.
அத( h(ன#, Apply ம190 ஓேக Z,= ெசM7 
ெவ,ேயறv0. இத( h(ன#, zUக3 ேக$*= 
ெகாHடப; கH$ேரா- w Z,= ெசM/
*ைகV-, மv பாMHட# உ3ள இட0
கா$ட5ப*0.

ேகHp: அAைமx., pAேடா` 10 ஆ" 
பேர%F8 _`ட;Oைன இ:`டா. ெசyP
அதைன ந:K பய:ப4;O வ?-ேற:. இO.,
All Apps எ:U ஒ? MXV உHளP.  App எ:பP
எதைன, KL,-றP? ெபாPவாக All Programs
எ:U தாேன இ?,K!. அ"ப Fயானா., dேரா
-ரா!கH, pAேடா` 10. இ.ைலயா?

ேக. ஆேராJயரா�, ம[ைர.
ப/-: App எ(ப7 Application எ(ப/(

uI=க0. அ5,ேகஷ( எ(ப7 ஒI _ேரா
Zரா0. _ேராZரா0 எ(ப7 ஓ# அ5,ேகஷ(.
இரH*0 ஒ(ேறதா(. :Hேடா  டா#$
ெமq:- All Apps எ(ப7 இI5பதைன=
காணலா0. உUக3 ெப#சன- க05 �$டs-
இ( டா- ெசMய5ப$ட _ேராZரா0க3/
அ5,ேகஷ(க3 அைனG70 அகர வsைச5
ப; ப$;யXட5ப*0.

அ5,ேகஷ(கைள இI வைககளாக5
பா#=கலா0. அைவ ~ Apps and Desktop Apps
ஆZயைவ ஆ>0. Desktop Apps எ(
பைவ ெப#சன- க05�$டs- ம$*ேம,
:Hேடா 10 r டG/( க05�$;U ச=
/Oட( இயU>பைவ ஆ>0. இ/- வ#Gதக
T9வனUக[=கான சா5$ேவ# ம190
அேடா5 ேபா$ேடாஷா5 அ-ல7 அேடா5
hsdய# ேபா(றைவ அடU>0.

ம1ற அ5,ேகஷ(க3, ம1ற க$ட
ைம5hN0 இயU>0. :Hேடா  10 
ெப#சன- க05�$ட#, :Hேடா ேட5ள$,
:Hேடா ேபா(, ஏ( எ= பா=  ஒ( 
சாதனG/- Sட இயU>0. 

zUக3 உUக3 ெப#சன- க05�$
டைர, அத( ஆ5பேர$;U r டG/ைன5
_75hGதா-, ெப#சன- க05 �$டs-
உ3ள அைனG7 அ5,ேகஷ(க[0 z=க5
ப*0. ஆனா-, :Hேடா  இய=கG 7ட(
வI0 ைம=ேராசா5$ ெபVH$, ேபா$ேடா 
ஆ5, >�c d�r=, ேவ#$ ேப$, ேநா$ேப$
ம190 :Hேடா hேளய# ஆZயைவ
உட( ப/ய5ப$ேட இI=>0. ம1ற-
வ1ைற, zUக3 பண0 ெசNG/ வாU Zயைவ
ம190 :Hேடா  ேடாs XIJ7 ெப19
இ( டா- ெசMதவ1ைற, zUக3 �H*0
இ( டா- ெசM/ட ேவH;ய/I=>0.



1-2-201620
இJத அ5,ேகஷ(கைள zUக3 க$டண0
ெசNG/ வாUZVIJதா-, அவ1b1கான
’5ராட=$ w’ எ(ற உsம அqம/Vைன ைவG
/I=க ேவH*0.

ேகHp: ஜனவX 12 |த., இ:ட'ெந% எ,`d
ேளார' பO"d 8.9 மTU! 10 ஆ-யவTU,K;
தர"ப%ட பாPகா"d ைப.கH வழ8KவP wU;
த"ப%4p%டP என, க%4ைரx. தகவ. த>
PH�'கH. எ: க!"$%ட?,K" பாPகா"பான,
ேவகமாக இய8K! MரVச' எP எ:U ெசா.
லV!. அதைன" பO>P ைவ;P, ெகாH-ேற:.
ந:L. இ.ைல எ:றா., பைழய MரVசXேலேய
ெதாடரலாமா?

எ$.ேக. கலாம�, M�;JகV.
ப/-: fதX- உUக3 ேக3:V( இ9/5

ப>/=> வIZேற(. பைழய hரvசs-
ெதாடரலாமா? எ(9 ேக$*3«#க3. ெதாட
ரலா0. ஆனா-, அ7 கG/ தைல=> ேமேல
ெதாU>வைத5 ேபா(ற7. பா7கா5_ _75
h=க5படாத hரvச# எ(பதா-, எJத ேநரf0,
உUக3 க05�$ட# ைக5ப1ற5ப$*, அ/-
தர5ப*0 தL5ப$ட தகவ-க3 /Iட5
படலா0. எனேவ, தயvெசM7 ேவ9 hரv
சI=> மாb= ெகா3ளv0. zUக3 Chrome
49, Firefox 43, IE 11, அ-ல7 Opera 34 ஆZய
வ1b- ஒ(ைறG ேத#Jெத*=கலா0.  எ,தான
வ^, IE 11=> மாb= ெகா3வ 7தா(. ஆனா-, 
இ7 :Hேடா 10- ந(றாக{ ெசய-
ப*Zற7. :Hேடா 7 r டG/- r=
கைல ஏ1ப*G7Zற7. ஏென(றா-, ைம=
ேராசா5$, zUக3 :Hேடா 10=> மாb=
ெகா3ள ேவH*0 எ(9 :I0_Zற7.
அதனா-, :Hேடா  7 r டG/-, இ(
ட#ெந$ எ= _ேளார# ெசய-ப*வதைன
அcவளv சsயாகG தர:-ைல.
(:Hேடா 10 r டG/N0, எJத
hரvச# சsயாக ந(றாக இயU>Z
ற7 என fyைமயாக அbயf;
ய:-ைல. ஆனா-, இ(ட#ெந$
எ= _ேளார# 11 சsV-ைல எ(
ப7 உ9/யாகG ெதsய5ப$*3
ள7.)

ேமேல ெசா-ல5ப$ட
அைனG7 hரvச#கைளO0,
:Hேடா 7 r டG/-
இய=Z5 பா#Gத பல ேசாத ைன
க,-, :Hேடா 7=>, >ேரா0
49 தா( சsயாக உ3ள7 எனG ெதsய 
வJ73ள7. எனேவ, >ேரா0 hரvச
ைரேய பய(ப*Gதv0.

ேகHp: dOயதாக ஐ ேபா:
ஒ:ைற வா8-iHேள:. இP

வைர ஆA%ராy% ேபா:கைளேய பய:ப4;O
வ>PHேள:. இO. |, -யமான அ"eேகஷ:கH
என எவTைற" பOய ேவA4! என ஆேலா சைன 
cறV!. இைணயதள8கe. ெச:U ேதFனா.,
wைறய அ"eேகஷ:கH உHளன. அைவ rல!
மா.ேவ' dேரா-ரா!கH வ>Pp4ேமா என அIச
மாக உHளP.

தா. பாJயநாத$, Mgqs.
ப/-: rறJத ெதா^- t$ப0 ெகாHட 

ஐேபாைன5 பய(ப*G/யG ெதாடUZய
த1>0, அத1கான f(ென{சs=ைக நடவ
;=ைகயான இJத ேக3:=>0 உUகைள5 
பாரா$*Zேற(. ஒI rல பா7கா5பான, அேத
ேநரG/- ேதைவ O3ள rல அ5,ேகஷ(க3
>bG7 >b5 _க3 தIZேற(.

fதலாவதாக S>3 ேபா$ேடா (Google
Photos). ஆ5h3 T9வனG/( iCloud Photo
Library ெசயX=> இைணயாக{ ெசய-ப*0.
உUக3 ஐேபா( ேபா$ேடா=கைள ேப= அ5
ெசM7 T#வZ=கலா0. இதqைடய image
recognition /ற( அசாG/யமான7. எ*G7=
கா$டாக, உணv, மைல சா#Jத ேபா$ேடா=
கைள இத( வ^ யாகG ேத; அbயலா0.
உUக3 ேபா$ேடா ஆ-பG/ைன நHப#க-
[ட( பZ#J7 ெகா3ளலா0. அ*Gததாக,
ேப _= ெமச�ச# (Facebook Messenger).
இத( �ல0, ேப _=Z- உ3ளவ#க,ட0
ேநர;யாகG ெதாட#_ ெகா3ளலா0. இத1>
ேப _=Z-, உUக[=> அ=கvH$ இI=க
ேவH*0 எ(ற ேதைவO0 இ-ைல. இதைன5 
பய(ப*G/ o;ேயா ம190 ேபா( அைழ5-

_கைள ஏ1ப*G/G ெதாட#_ ெகா3
ளலா0.  பா#= (Spark) எ(ற d(
அ�ச- ெசயX dகv0 பயq3ள-
தாக இயU>0. உUக [=கான இ(
பா= ஒ(b-, உUக[=> வI0 
அ�ச-க3, அவ1b( த(ைமV-

hs=க5ப$* உUக[=>= கா$ட5-
ப*0. இ7 f1bN0 இலவசேம.
அ*Gததாக, Dropbox. அIைமயான
=ளc$  ேடாேர¥ வச/Vைன இ7
தIZற7. dகv0 பயq3ள ெசய

Xயாக நா( கI7வ7 Password.
நா0 பல அ=கvH$கைளO0,
பா ேவ#$கைளO0 பய(ப
*Gத ேவH;ய ��TைலV-
உ3ேளா0. இைவ அைனGைதO0
இJத ெசயXV- பா7கா5பாக
ைவG7= ெகா3ளலா0. ஒேர ஒI
பா ேவ#$ �ல0 அவ1ைற5
ெப19 பய(ப*Gதலா0. எனேவ,
ேஹ=க#க,டdIJ7 zUக3
உUக3 T/5 பsமா1றUகைள5
பா7காG7= ெகா3ளலா0.

ேக. –ப69


