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வழ"க$ ேபால, த+-ைடய 12ய ஐேபா+7,
ஐேபா+ 7 4ள6 ஆ9யவ:ைற<$, =ைண

சாதனAகைள<$, ஆ4BC DEவன$ ெச4
ட$பH 7 1த+ 9ழைம அ+E, கKேபாH
Lயா மாDலM2N, சா+ Bரா+P6ேகா நகRN 
உCள, “BN 9ரஹா$ PU" ஆVWேடாRய$”
எ+-$ அரA9N அYZக$ ெச[த=. அ]Mத
ஆ^], ஐேபா+ ெவ_யா9, பMதா$ ஆ^]
UழாUN, `]தலான வச2கaட+ `Vய
ஐேபா+ மாடN ஒ+ைற Dcசய$ ஆ4BC DE
வன$ ெவ_d]$. (ZதN ஐேபா+ ஜூ+ 29, 
2007N ெவ_யான=.) எனேவ, இmத ஆ^] 

ஐேபா+ 7, அத:கான பால$ ஒ+ைற அைம4
ப= ேபால ெவ_வm=Cள=. 

இmத UழாUN தர4பW ]Cள Z"9ய 12ய
தகவNகைள இAn op"க மாக4 பாH"கலா$.

ஐேபா+ 7, 4.5 அAnல அளUலான 2ைர
<ட-$, ஐேபா+ 7 4ள6 5.5 அAnல 2ைர
<ட-$, வழ"கமான வ^ணAக_N வm=C
ளன. 12யதாக ெஜW Bளா" என4ப]$ கp41
வ^ணM2s$ இைவ 9ைட"n$.

12யதாக A 10 Fusion P4 அYZகமா9ற=.
இத+ ெசயNபா], ேபWட Rd+ 2றைன 
ேமs$ ஒp மt ேநர$ `]தலாகM த"க
ைவ"n$. ேபா+கC இர^]$, uo ம:E$

க(Nத? ஆ6P> ஐேபா+ 7க(Nத? ஆ6P> ஐேபா+ 7
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த^vH பா2"காத வைகdN வVவைம"க4
பW]Cளன.

Zத+ Zதலாக, 3.5 xy ஆVேயா ஜா" z"
க4பW]Cள=. அத:n4 ப2 லாக, ஏH பாW
(Air Pod / Ear Pod) என4ப]$ வயHெல6 ெஹW
ெசW அYZகமா9ற=. இp4B-$ சாH| ெச[
ய4ப]$ ைலWLA ேபாHW }ல$, இைடZக
வயH இைண41 ெகா]M= பைழய ெஹWெசW
கைள4 பய+ப]Mதலா$. (தL" கW]ைரdN
கா^க.) இர^] 6~Rேயா 6�"கHகC, 
ேமN, �� பn2க_N தர4பW]Cளன.

ஐேபாLN அV"கV பய+ப]Mத4ப]$
‘ேஹா$’ பWட+ z"க4பW]Cள=. நாமாக
அ�M2 இய"n$ வைகdN இpmத ‘ெம"கா
LகN’ பWட+ எ]"க4பW], ேம" க$4 �W
டRN உCள Wேர" ேபW ெசயNப]வ= ேபால,
ெதா] உணHUN இ= ெசயNப]$ வைகdN 
தர4பW]Cள=. இத-ட+ இைண"க4பW
]Cள Taptic Engine, ேபா+ ெசயNபடM ேதைவ
யான கWடைளகைள அத:n வழAn$. 

D+ெட+ேடா (Nintendo) DEவன$, 12ய
ஆ4BC ேபா-"ெகன Super Mario Run Uைள
யாWVைன வVவைமM= வழA9<Cள=. iOS
இய"கM2N மW]ேம இ= இயAn$. இmத
UைளயாWVைன, ஐேபா+ 7N ெகா^] வp
வத:காக, இmத DEவன$, தா+ ேம:ெகா^
Vpmத இp ேவE UைளயாW] வVவைம41
கைள ஒM2 ைவM=Cள=.

12ய ஐேபா+ 7N, B+1றமாக இயAக
இர^] ேகம ரா"கC தர4பW]Cளன.
இர^]$ ெவ�ேவE வைகdN காWP4
ெபாpWகைள" nY ைவ"9+றன. அகல" 
ேகாணM2N ஒ+E$, ெடKேபாWேடா ெல+6
வ�யாக இ+ெனாp காW P<$ 9ைட"n$.
ஒ+E சா4WேவH }ல$ ெபRதா"94 பாHM
2]$ வச2ையM தp$. இ+ெனா+E, 
காWPd+ ஆழMைதc Pற4பாக" காW]$.

B+1லM2ைனM ெத_வா"க இதைன4 பய+
ப]Mதலா$. பய+ப]M=பவHகC, தAகa"n
எ= ேவ^]ேமா, அதைன4 ெபறலா$. இmத 
இர^] வச2 ெகா^ட= ஐேபா+ 7 4ள6
ேபாLs$, அகல" ேகாணM2:கான ெல+6, 
ஐேபா+ 7s$ 9ைட"9+றன. 12 யதாக 12
எ$.B. ெச+சாH ம:E$ 4ளா� இ2N தர4பW-
]Cள=. எc.V.P. ேபாLN இர^] ேகமரா 
வச2 உCள=. சா$சA ேபாLN இ= இNைல 
எ+ப= nY4BடMத"க=.

ஆ4BC வாWc 2 இmத UழாUN அYZக$
ெச[ய4பW]Cள=. பல வைகக_N ேம$ப
]Mத4பWட இத+ Pற4BயN1கைளM தL"
கW]ைரdN காணலா$.

ஆ4BC DEவனM2+ தைலைம DHவாக
அ2காR V$ n" இmத அY Zக UழாUைன
PYய UVேயா பட$ ஒ+Eட+ ெதாடA94 
B+னH த+ உைரையM ெதாடA 9னாH. ZதKN 
ஆ4BC DEவன$ ம:E$ அத+ தயா R41கC
சாHmத பல தக வNகைள ெவ_dWடாH.

ஐேபா+ த:ேபா= ஒp கலாcசா ரM2+ 
அைடயாளமாக மாYUWட=. ஒp ெமாைபN
ேபா+ எmத தரM2N இp"க ேவ^]$ எ+
பத:கான வைரயைறைய ஆ4BC ேபா+
ெதாடHm= தm= வp9ற=. ஐேபா+க_+ U:
பைன அYZகமான கால$ ZதN இ+E வைர
100 ேகாV"n ேமN U:ப ைனயா9<Cள=.
உலகc சRM2ரM2N, அ2க அளUN U:பைன
யான ஒp தயா R41 ெபாpC எ+ற ெபயைர<$
1கைழ<$ ஆ4BC ஐேபா+ ெப: ECள=. 
ஆ4BC சாதனAக_N ெதாடHm= இய"கM2N 
இp"n$ 1ேரா9ரா$கC, அத:கான 6ேடாR
Kpm= 14 ஆdர$ ேகாV Zைற தரUற"க$
ெச[ய4பW]Cளன. இmத எ^t"ைக ஆ^-
]"n 106% உயHm= வp9ற=.

ஆ4BC 6ேடாRN உCள UைளயாW ]
க_+ எ^t"ைக 5 லWசM2ைனM தா^V

^vH 2" dNddddd " 44 BBB++ MM2222 MM ெெ _ """ இஇ 4 +
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<Cள=. 18 மாதAகa"n Z+ அYZகமான
ஆ4BC 6மாHW வாWc, த:ேபா= உல9N
அ2க$ U:பைனயாn$ கVகாரAக_+ பWV
யKN, இர^டாவ= இடMைத4 BVM=Cள=.
ZதN இடM2N இp4ப= ேரால"6 கVகார$.
ஆ4BC வாWc தா+, 6மாHW வாWcக_+
பWVயKN ZதN இடMைத4 ெப:ECள=.
ஆ4BC x�P" 6ேடாைர4 ெபாEMதவைர,
அ2N கWடண$ ெசsM=$ சmதாதாரHகC எ^
t"ைக ஒp ேகாVேய 70 லWச$ ஆn$ என" 
`Vdpmத ம"க_+ கரேகாஷM2:9ைடேய
V$ n" எ]M=ைரMதாH.

ஆ4BC DEவன$, Steve Jobs, Steve Wozniak,
and Ronald Wayne எ+ற }வராN, 1976N, காH
DEM=xட$ ஒ+YN ெதாடAக4பWட=. ெபH
சனN க$4�Wடைர" ெகா^] வmத ெபpைம
ெகா^ட=. இ+E ேல4டா4, ைகக_N
எ]M=c ெசNs$ ஆVேயா ம:E$ yVயா

சாதனAகைளM தயாRM= வழAn9ற=.
த+ ெதா�N �Wப$, Uள$பர <"2 }ல$

ஆ4BC ெதாடHm= த+ தயாR41கைள U:E
வp9ற=. Uைலd+ அV4பைடdN ெபாpW
கைள வாAn$ பழ"கZCள ந$ நாWVN, 
ஐேபா+, ெமாைபN ேபா+ U:பைனdN
nY4BW]c ெசாNs$ அளU:n இட$ ெபற-
UNைல.

இp4B-$, இmத ெதா�N �WபM2
ைன<$, வச2கைள<$ Up$1பவHக_+
மM2dN, ஆ4BC DE வனM தயாR41கa"n
இm2யாUN இட$ இpm= ெகா^]தா+ உC
ள=. nY4பாக, ஆ4BC P6டM2N இயAn$
Bற DEவனAக_+ ெசயKகC தp$ வச2க
a"காக�$, ம"கC ஐ ேபாைன Up$19+
றனH. ேமs$, வாV"ைகயாளHகa"கான 
உதU, ஐேபா+கa"கான சZதாய அmத6=
ஆ9யைவ<$ ம"கைள ஈH"9+றன.

ஐேபா+7அYZகUழாUN,V$n"ஆ4BC
DEவனM2+ 12ய 'AirPods' எ+-$ =ைண

சாதனMைத அYZக$ ெச[தாH. இ= 1ரWPகர
மான ெதா�N�WபM2N, 1= ைமயான வV
வைம4Bைன" ெகா^]Cள=. ஐேபாLN,
இL தLேய ஆVேயா ஜா" இp"கா=.
இL அMதைன இைண41கa$ வயHெல6
இைண4B+Y ெசயNபட ேவ^]$ என 
ஆ4BC Up$19ற=. ஐேபா+ 7 உட+
இைணm= வயH இைண4B+Y ெசயNப]$
'AirPods' சாதனMைதM தm=Cள=. இதைன
ஆ4BC வாWoட-$ இைணM= இைசைய
ரP"கலா$. அைழ4 1கைள ேம:ெகாCளலா$.
ஆ4BC DEவனM2+ W1 chip பய+ப]Mத4
பW]Cள=.

ஐm= மt ேநர$ x+ ச"2 வழAn$ சாH|
ெச[ய" `Vய ேபWடR உCள=. `] தலாக
ஒp ேபWடR<$ வழAக4ப]9ற=. இmத
வைக ெஹW ேபா+கC, இL நா$ எ4பV

இைசைய ரP"9ேறா$ எ+ப2s$, ேபா+
அைழ41கைள எ4பV ஏ:ப]M2, அவ:ைறM
ெதாடH9ேறா$ எ+ப 2s$, படAகC பாH4
ப=, ேக$6 Uைளயா]வ= ேபா+றவ:
Ys$ 12யெதாp சகா4தM2ைன ஏ:ப]Mத4
ேபா9ற=. Pல பயனாளHகC, xகc Pறmத
ெதா�N �Wப மாக இ= இp"கலா$;  ஆனாN,
இைவ எ4பV ந$ கா=க_N ெபாpm2, 
நம"n இைசைய இL ைமயாகM தர4ே பா
9ற=? எ+E Uனா"கC எ�4B உCளனH.
இmத 'AirPods' சாதனMைதM தLேய Uைல"n
வாA94 பய+ப]Mத ேவ^]$. இவ:Y+ 
Uைல 159 அெமR"க டாலH என அYU"க4
பW]Cள=.

ஐேபா+ 7 ம:E$ ஐேபா+ 7 4ள6 ஆ9யவ:
Eட+ இ= இைணM=M தர4ப ]9ற=. தLேய,
இத:கான சாH�A சாதனM=ட+ �.15,400"n, 
அ"ேடாபH மாத$ ZதN இm2யாUN வாA9" 
ெகாCளலா$.

ஆ6P> ஏ# பா$
(Air Pods)
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ெச+ற 2015 மாHc மாத$, ஆ4BC த+ வாWc
ஒ+Yைன, ஐேபா-ட+ இைணm= இயAn$
வைகdN ெவ_dWட=. த:ேபா= ஆ4BC
வாWc 2 ெவ_யா9<Cள=. இ2N 12ய
4ராசசH S2 dual-core இைண"க4பW] இயAn
9ற=. Zmைதய வாWc 4ராசசைர" காWVs$,
50% `]தN ேவகM2N ெசயNப]$ த+ைம
ெகா^ட=.

இத+ காWPM ேதா:ற$, Z+1 இpmதைத" 
காWVs$, இp மடAn ஒ_ அ2கமாக"
ெகா^]CளதாN, பகN ேநரM2s$ எ_
தாகM தகவNகைள4 பாH"க இயs$. 12ய
ெசராx" ெவ_ கவச$ தர4பW]CளதாN,
இ= நா+n மடAn `]தN உE2<ட+ உC
ள=. உடNநல$ ேபணN, உடN நல4 பd:
PகC ேபா+றவ:Y:n அ2க Z"9யM=வ$
இ2N தர4பW]Cள=. அmத வைகdN,
ைந" DEவனM=ட+ இைணm= தடகள
�ரHகa"கான வாWc ஒ+E$ 9ைட"9ற=.

இதைன zRN zm=$ேபா=$ பய+ப
]Mதலா$. த^vRN 50 yWடH ஆழ$
வைர இ= இயAn$ த+ைம ெகா^ட=.
இ2N GPS இைண"க4பW]Cள=.
இதனாN, உAகC ேபா+ P$ ெசயN இழm=
ேபானாs$, zAகC இp"n$ இடMைத" க^
டYய இயs$. இத+ Uைல 369 டாலH.
அ]Mத மாத$ ம"கa"n" 9ைட"n$.
இ2N இர^] 6�"கH ேபாHWகC உCளன.
இத+ வ�ேய, உCேள 1nmத zH ெவ_ேய:ற4
ப]9ற=.

த:ேபா= ெமாைபN ேபா+க_N Uைள

யாட4ப]$ ‘ேபா"கமா+ ேகா’ (Pokemon Go) 
UைளயாW] இL இmத வாWPN தர4பட 
உCள=. ZதKN, 25 நா]க_N, இmத வாWc
ெச4ட$பH 16 ZதN 9ைட"க இp" 9ற=.
B+னH, ம:ற நா]க_N அYZகமாn$.

பைழய ஆ4BC வாWc வRைச 1, 12ய 
P4 எ62 ெகா^] ேம$ப ]Mத4பW], 269 
டாலp"n" 9ைட"க இp"9ற=. அ"ேடாபH
மாத இE2dN இ= 9ைட"கலா$. இதைன 
ெவ_dWடேபா=, ேமs$ Pல தகவNகC 
9ைடMதன.

ஐ.ஓ.எ6. 10 (iOS 10) இய"க Zைறைம வp$
ெச4ட$பH 13N, அ2கார�Hவமாக ெவ_வp$.
இ2N இmத ஆ4பேரWVA P6ட$ ெபRய
அளUN ேம$ப]Mத4ப]$ என எ2HபாH"க4ப]
9ற=.எ4ேபா=$இயAn$ ெசயKகCபலதL4
பய+பாWV:n" 9ைட"n$. 9_4 ேபாHW
இ2N தர4ப]9ற=. இத+ }ல$ ேபாLN உCள
ெட"6W ம:E$ படAகைள கா4B ெச[=, ேம"
க$4�WடRN இைண"கலா$.

ேம" க$4�Wடp"கான ஆ4ப ேரWVA
P6ட$ nYM= இmத கpMதரA9N எ=�$ 
அYU"க4படUNைல எ+றாs$, Sierra என
அைழ"க4ப]$ அ]Mத ேம$பா] வp$
ெச4ட$பH 20N தர4ப]$. இM=ட+ இ=
கால$ வைர அைழ"க4பWட ெபய ரான Mac
OS ZV�"n வp$. இmத 12ய P6டM=ட+
Siri ேதடN இ�P+ ேம" க$4 �Wடp"n"
ெகா^] வர4ப]9ற=. இத+ }ல$ ைபNக
ைள<$ x+ அ�சNகைள<$ வா[ ெமா�" 
கWடைள }ல$ ேதV4 ெபறலா$. 

ஆ6P> வா$X 2
(Apple Watch 2)



12-9-20166

ந^பHகC, உறUனHக_ைடேய தகவNகைள
உடனVயாக அ-4ப, உலக அளUN

அ2க$ பய+ப]Mத4ப]வ= வாW6 அ4 
(WhatsApp) ெசயKயாn$. இmத ெசயKd+
}ல$, பலR+ தL4பWட தகவNகC, 
ேதைவ4படாதவHகa"n" கPm= ெசNவதாக
ஒp n:றc சாW] உல�9ற=. இதைனc 
oWV" காWVய Pல வாசகHகC, வாW6 அ4 
இடM2N, அேத வச2கைளM தர"`Vய ேவE
ெசயKகC உCளனவா? எ+E ேகW]CளனH.
இேதா, இைணயM2N 9ைட"n$ Pல
ெசயKகC nYM= இAn பாH"கலா$.

வாW6 அ4 ெசயKைய4 ெபாEMதவைர 
அ2க வச2கC ெகா^டதாக இp"n$
ெசயKக_N ZதKட$ ெப:ECள= அ=தா+.
�E ேகாV"n$ ேமலானவHகC இதைன4
பய+ப]M2 வp9+றனH. இவHக_N 70%
ேபH 2னmேதாE$ இதைன4 பய+ப]M2 
வp9+றனH எ+ப= இத+ இ+Yயைமயாத
த+ைமைய" காW]9ற=. 2னmேதாE$ பM=
லWசM2:n ேமலானவHகC, 12யவHகளாக4 
ப2m= ெகாC9+றனH. 4200 ேகாV தகவNகC 
அ-4ப4ப]9+றன.

வாW6 அ4 தp$ வச2க_N, ஏேதா ஒp
வச2dைன ேவE ஒp ெசயK தpவதாN, 
அதைன4 பய+ப]M=$ பயனாளHகC
அ2க எ^t"ைகdN உCளனH. அவ:YN
Pலவ:ைற இAn காணலா$.

1. HIKE: இmத ெசயKdைன4
பய+ப]M=ேவாH எ^t"ைக, இmத 
ஆ^V+ ெதாட"கM2N, இm2யாUN 10 
ேகாVையM தா^Vயதாக அYU"க4பWட=. 

2012N இmத ெசயK அYZக$ ஆன=. ஐm=
மாதAக_ேலேய, இத+ வாV"ைகயாளHக_+ 
எ^t"ைக 50 லWசMைதM தா^Vய=. 
ஆ^Wரா[W, ஆ4BC ம:E$ U^ேடா6 
ேபா+கa"கான ைஹ" ெசயK இலவசமாக
அத+ 6ேடாHக_N 9ைட"9+றன. இைணய 
இைண41 இNலாத ேநரM2s$, இத+ }ல$ 
ந^பHகaட+ அரWைட அV"கலா$. 100
ந^பHகC வைர n�வாக இைணm= அரWைட 
அV"கலா$. ஒW]$ 6V"கHகC xக அழகாக,
அ2க எ^t"ைகdN 9ைட"9+றன. 

வா$ அ6 இட9:)
ேவ; ெசய=க>
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ேம:ெகா^ட அரWைட தகவNகைள மைறM=
ைவ"க�$ ZV<$. ைஹ" ெசயKdN ப2m=
ெகாCளாதவHகa"n$ ந$மாN தகவNகைள 
இலவசமாக அ-4ப ZV<$.

2. KakaoTalk:  இmத ெசயK, இm2யாUN
அ2க$ பய+ப]Mத4ப]வ= இNைல. 
ெமாைபN ேபா+கC அைனM2s$, இதைன4
பய+ப]Mதலா$. வாW6 அ4 ெசயK"nc 
சRயான ேபாWVைய இ= தm= வp9ற=. உலக
அளUN, 17 ேகாV ேபH, 15 ெமா�க_N

இதைன4 பய+ப]M2 வp9+றனH. வாW6
அ4 ெசயKdN 9ைட"காத UVேயா வ�
அைழ41 இ2N 9ைட"9ற=. அைச<$ 
எேமாWVகா+ படAகC இ2N Dைறய
9ைட"9+றன. இத-ட+ இைணைகdN,
இmத ெசயK, KaTalk ID ஒ+ைறM தp9ற=.
எனேவ, பயனாளR+ ேபா+ எ^ இNலாமN,
இmத ஐ.V. }ல$ நா$ ந^பHகaட+
இைணயலா$. இ2N இைணm=Cள
ந^பHக_ைடேய, வா"ெக]41 நடM2,
எmத 2ைர4பட$ ேபாகலா$, எAn 
உண� உ^ணலா$, எAnCள கைடையM
ேதHmெத]"கலா$ என ZV� ெச[2டலா$.
அ2க பWசமாக, ஐm= ேபH n�வாக இைணm= 
ேபP தகவNகைள4 பRமாY" ெகாCளலா$.
உடனV தகவN அ-41$ ெசயKக_N,
அைச<$ படAகைள ZதKN தmத= இmத
ெசயKதா+. Pல UைளயாW]கைள<$ இ2N 
Uைளயாடலா$. ந$ Up4ப4பV இதைன 
அைமM=" ெகாCள Pல ஆ4ஷ+கa$ 
தர4பW]Cளன. அைனM= ஆ4பேரWVA
P6டAக_s$ இயAn$ வைகdN இmத
ெமச�சH ெசயK 9ைட"9ற=.

3. LINE: ‘ைல+’
ெசயK<$ வாW6
அ4 ெசயK"n4 
ே ப ா W V ய ா ன = த ா+ .
ைட$ைல+, `4ப+, 
UVேயா எVWVA, 1 �.B.
வைரdலான ைபN ப9H�
ேபா+ற, வாW6 அ4BN
இNலாத வச2கC இ2N
9ைட"9+றன.

4. BBM: Bளா" ெபRd+ இ+6ட^W

ெமச�சRs$, வாW6
அ4 ெசயKdN 
இNலாத Pல வச2கC
9 ை ட " 9+ ற ன .
n � U+
D H வ ா 9 க a " n ,
Dைறய அ2கார$ 
த ர 4 ப W ] C ள = .
பயனாளHகC தAகC 
அரWைட Dைலைய மா:Y" ெகாCளலா$. 
UVேயா அரWைட அ-ம2"க4ப]9ற=.
நாமாகேவ, Pல நாWகa"n4 B+னH ந$
தகவNகைள அ�"n$ வைகdN ெசW 
ெச[2]$ வச2 இத:ேக உRMதான=. இmத 
ெசயK, ஆ^Wரா[W ம:E$ ஐ.ஓ.எ6.
P6டAக_N இயAn$ வைகds$ 
9ைட"9ற=.

5. Telegram: வாW6 அ4 ெசயKdN
9ைட"காத Pல வச2கC, இmத ெசயKdN 
9ைட"9+றன. "ள�W அV4பைடdN இ=
ெசயNப]வதாN, எmத சாதனM2+ }லZ$, 
இதைனM ெதாடH1 ெகா^] பய+ப]Mதலா$. 
இதனாN, ந$ சாதனAக_N, ப9ர4ப]$ 
UVேயா, ைபNகைள ேச� ெச[2ட 
ேவ^Vய2Nைல. நா$ தகவNகைள ப2m= 
Pல UநாVக_ேலேய, அவ:ைற அ�"n$ 
வைகdN ெசW ெச[2டலா$. 1.5 �.B. வைர 
அளUலானைபNகைள4ப9Hm=ெகாCளலா$. 
வாW6 அ4 ெசயKைய" காWVs$ ேவகமாக 
ெசயNப]9ற=.
Bot API எ+ற
க W ட ை ம 4 B+
}ல$, இ2N
ெ ச ய N ப ] $
அ4_ேகஷ+கைள
நாேம தயாRM="
ெகாCளலா$. 2013
ஆ$ ஆ^VN
ெவ_யான இmத
ெ ச ய K ை ய ,
ஆ ^ W ர ா [ W ,
ஐேபா+, ேட4ளW ம:E$ க$4�WடHக_N 
பய+ப]Mதலா$. 200 உE4BனHகC வைர 
ஒp n�வாக இயAகலா$. அத:n ேமN 
எ^t"ைக ெசNைகdN, 5,000 ேபH 
வைர தா"n4 BV"n$ Super Group கைள
அைம"கலா$. இதைன அ]M=, “ேசனNகC” 
அைம"க4ப]9+றன. இத:n உE4BனH
எ^t"ைக வைரயைற 9ைடயா=. 
ெமாMதமாக4 பலp"n ஒp தகவN அ-4ப 
இதைன4 பய+ப]Mதலா$.

ேமேல தர4பW]Cள இ+6ட^W 
ெமச�சH ெசயKகC, வாW6 அ4 ெசயK"n 
எmதUதM2s$ nைறmதைவ அNல. எனேவ, 
இவ:ைற உAகC ந^பHகC பய+ப]M2னாN,
zAகa$இதைன<$ ேசHM=4 பய+ப]M=வ= 
உAகC நWBைன உE24ப]M=$.

’
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ஒp Pல UநாVகC ஒ="9, ஒp நா_N எM
தைன மt ேநர$ zAகC உAகC 6மாHW 

ேபாைன4 பய+ப]M=9�HகC என எ^t4
பாpAகC. சராசRயாக, ஒpவH nைறmத=
நா+n மt ேநர$, ஒp நா_N பய+ப ]M
=வதாக" கண"9W]CளனH. ந^பHகைள
அைழM=4 ேபச, வp$ அைழ41கைள ஏ:E4
ேபச, உC�H கைடdN ெபாpWகC வாAக, 
அ= இலவசமாகM தp$ அ4_ேகஷைன
இ+6டாN ெச[2ட, நம"கான ெபாpWகC
வாA9ட என4 பNேவE பtகைள ZV"க, 
6மாHW ேபா+கC பய+ப]9+றன. படA
கைள எ]"க, UVேயா படAகைளM தரU
ற"க$ ெச[2ட, Z"9ய ஆவணAகைள4 பா=
கா"க, வA9" கண"nகைள DHவ9"க என4
பல Z"9ய ெசயNபா]கைள நா$ 6மாHW
ேபா+கC }ல$ அV"கV ேம:ெகாC9ேறா$.
இmத ெசயNபா]கa"கான Pல அV4பைட
தகவNகC ந$ ேபா+க_ேலேய பா=காM=
ைவ"க4ப]9+றன. எனேவ, ந$ அ+றாட
வா�UN xக Z"9யமான, பா=காM= ைவ"
க4பட ேவ^ Vய சாதனமாக ந$ 6மாHW
ேபா+கC அைமm=UWடன. இதைனM
ெதாைலM=UWடாN அNல= இத+ இய"க$
ZடA9UWடாN எ+ற எ^ணேம ந$ைம
ந]Aக ைவ"9ற=.

ெமாைபN ேபா+கC 2p ட4ப]வ=
nYMத அY"ைக ஒ+E, நாெளா+E"n
VNK, Z$ைப ேபா+ற ெபp நகரAக_N 50 
ெமாைபN ேபா+கC 2pட4ப]வதாகM ெதR
U"9ற=. காவN DைலயAக_N ப2ய4படாத
2pட4பWட ேபா+கC எ�வள� எ+E ெதR
யUNைல. இவ:YN பல 6மாHW ேபா+கC

க^]BV"க4படாமேலேய இpm= U]9+
றன. எனேவ, நா$ ந$ 6மாHW ேபா+கைள4 
பா=கா"க எ+ன ெச[2டலா$ எ+E இAn
பாH"கலா$.

MNமைறயாJக, (Encryption)

6மாHW ேபாLN ப2 ய4ப]$ தகவN
கைள" nYமைறயா"க$ (Encryption) எ+ற
ZைறdN op"94 ப2� ெச[ 2ட ேவ^]$. 
ஆ^Wரா[W ேபாLN இத:கான வச2 உC
ள=. ஒ�ெ வாp Zைற நா$ ேபாைன 6டாHW 
ெச[ைகdN, அத:கான பா6ேவHW அNல= 
B+ எ^ ஒ+ைறM தர ேவ^Vய2p"n$.
இதைன" ெகா]Mத �ட+, 6மாHW ேபாLN
உCள nYமைறயா"க4பWட ேடWடா
அைனM=$ y^]$ பைழயபV ெட"6W
டாக அைம"க4ப]$. இ= நம"n Pல ேவைள-
க_N ேசா$பN தp$ ெசயலாக இp"கலா$. 
ஆனாN, ம:றவHகC ைகக_N ந$ ேபா+ P"-
9னாN, இmத பா6ேவHW அNல= B+ எ^
இNலாமN 2pடHகளாN ஒ+E$ ெச[ 2ட 
ZVயா=. இmத வச 2ைய இய"9 ைவ"க,
ஆ^Wரா[W ேபாLN உCள Security Settings
ெச+E ேம:ெகாCளலா$. applock, document
locker (Android) and Signal (iOS) ேபா+ற அ4_
ேகஷ+கC வ�யாக�$, ந$ ைபNகைள4
பா=காM= ைவ"கலா$.

Lைரைய( U:டV,

எmத ஒp V�WடN சாத னM2:n$ அத+
2ைரைய4 �WV ைவMதN, ஓH அV4ப ைட
யான பா=கா41 வ�யாn$. ஏேத-$ ஒp 
வVவைம41, B+ எ^ அNல= பா6ேவHW

SMART PHONE

ெமாைப) ேபா+ பா?கா6@ வAக>
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ெகா]M= இதைன லா" ெச[ 2டலா$.
இத:n$ nY4BWட சாத னM2+ Security
Settings ெச+E இmத லா" ெசயNபாWைட
இய"9 ைவ"கலா$. B+னH, nY4BWட
காலM2:n4 B+, ேபா+ தானாக லா" ெச[-
2]$ வைகdN அைம"கலா$. அNல= பவH
�ைய அ�M2, லா" ெச[2டலா$.

பழJகXYலா ைவ \ ேவ]டாேம

நா$ எAn ைவ B கWடண$ இNலாமN
9ைடMதாs$, உடேன அதைன4 பய+ப]MதM 
ெதாடAn9ேறா$. இ2N தவYNைல. நம"n
அM2யாவPயமாக, இைணயM ெதாடH1 
ேதைவ எ+றாN மW]ேம, இலவச ெபா= இட 
ைவ B இைண4ைப4 பய+ப]Mத ேவ^]$.
இNைல எLN `]மானவைர இதைனM 
தUH4ப= நNல=. அNல=, உAகa"n 
ெமாைபNேசைவதp$DEவனM2ட$இpm=, 
நNல ேடWடா 2Wட$ ஒ+ைற" கWடண$
ெசsM24 ெபEவ= நNல=. இத:nc
ெசsMத4ப]$ கWடண$ உAகa"n" 
கW]பVயாn$ DைலdN இNைல எ+றாs$,
ேபாL+ பா=கா41 கp2, இதைன 
ேம:ெகாCளலாேம! பா=கா4BNலாத இலவச
ைவ B இைண4Bைன4 பய+ப]M=வைதM
தUH"கலாேம!

ைவர; எL.() ெசய_ ெகாHக

zAகC,உAகC6மாHW ேபாLN, இைணயM 

ெதாடH1 ெகா^], அ2Kpm= தகவNகைள, 
ைபNகைளM தரUற"க$ ெச[வதாக இpmதாN,
ைவர6 ம:E$ மாNேவH உAகC ேபாைன 
அைடm= பா2"n$ வா[41கC அ2க$. 
எனேவ, ைவர6 எ2H41 ெசயK ஒ+ைற, 
6மாHW ேபாLN ப2m=, இய"9 ைவ4ப= 
நNல=. இைணயM2N, இலவசமாக AVG Free
ம:E$ Avast ேபா+றைவ 9ைட"9+றன. 
அNல= PYய அளUN கWடண$ ெசsM2, 
Norton அNல= Kaspersky ேபா+ற ைவர6
எ2H41 ெதாn4Bைன4 ெப:E இய"9 
ைவ"கலா$. இைவ, உAகC Bர�சRட$,
பா24ைபM தp$ இைணய தளAகC nYM=
எcசR"ைக வழA9" ெகா^ேட இp"n$. 

ேம,ப?`தY bJfய,

ந$ 6மாHW ேபாL+ ஆ4பேரWVA
P6ட$ ேம$ப]Mத4ப ]$ேபா=, உAகC
ேபாLs$ ேம$ப]Mத4பWட ப24Bைன
ப2m= இய"9" ெகாCள ேவ^]$. ெபp$பா-
லன ேவைள க_N, ஆ4ப ேரWVA P6டM2N 
ைவர6 �ைழய" `Vய Bைழ" nY ]கC
க^டYய4ப]வதாேலேய, ேம$ப]Mதs"
கான nY ] ெகா^ட ைபNகC வழAக4ப-
]9+றன. எனேவ, ந$ ேபா-"கான `]தN
பா=கா4Bைன4 ெபற, ஆ4பேரWVA P6ட$
ேம$ப]Mதைல ேம:ெ காCவ= எ4ே பா=ேம 
நNல=$ பா=கா4பான=$ ஆn$.
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~ பாரL ~
;மாHW ேபா+ பய+பா], 1யN ேவகM2N
இm2யாUN உயHm= வp9ற=. இ2N, அ2
கமான எ^t"ைகdலான ெமாைபN ேபா+
க_N பய+ப]Mத4ப]வ= ஆ^Wரா[W
P6டேம. ஆ^Wரா[W ேபா+கC தp$
பல வச2கC, பய னாளHகa"n எ_ தானதா
கேவ அைமm=Cளன. இவ:YN, x+ அ�
சNகைள" ைகயாa$ Uத$ nYMேத பல-
p"n$ சmேதகAகC வp9+றன. வாசகHகC 
பலH அ-4B<Cள அ�சNக_N இத:கான
¡H�கைள" ேகW]CளனH. அைவ nYM=
இAn பாH"கலா$. ஒ�ெவாp ஆ4பேரWVA
P6ட$, ம:E$ இெமdN 9ைளய^W ெசய
KகC மாEைகdN, நா$ அ�சNகைள" ைகயா-
aவ2s$ பல 12ய நைடZைறகைள அYய
ேவ^Vய=Cள=. அவ:YN Pல:

MN() 1: `nC ஆ^Wரா[W P6டM2N
இயAn$ வைகdN, தLேய �ெமdN அ4 _
ேகஷ+ ஒ+ைறM தm=Cள=. இதைன https://
play.google.com/store/apps/details?id=com.google.
android.gm எ+ற வைலMதளM2N இpm=
ெப:E" ெகா^], ப2� ெச[= இய"கலா$.
இத+ }ல$ வழ"கமான, �ெமdN அ"-
க�^W மW]x+Y, ேவE POP ம:E$ IMAP
அ"க�^Wகa"கான x+ அ�சNகைள<$
தரUற"க$ ெச[= பாH"கலா$. `]தலாக,
ேவE ஒp ெசயK தp$ x+ அ�சN அ"
க�^W ஒ+ைற4 ப2� ெச[2ட, 2ைரdN
இட= ேமN1ற$ ெதR<$ ெம- ஐகாைனM
தWட�$. 9ைட"n$ �� UR ெம-UN, 
ெசWVA6 (Settings) ேதHmெத]M=4 B+னH,

Add Account எ+பைதM ேதHmெத]"க�$.
இAn காWட4ப]$ வ� ெச+E, உAக a
ைடய POP ம:E$ IMAP அ"க�^Wகa"
கான கண"9ைன4 ப2ய�$.

MN() 2: உAகaைடய �ெமdN ெசய
KdN, ஒ+E"n ேம:பWட x+ அ�சN
கண"nகைள4 ெபE$ வைகdN அைம41
ஏ:ப]M2ய B+னH, உAகC கண" nகC
அைனM=$ காWட4ப ]வதைன" காணலா$.
அவ:YN zAகC பாH"க Up$1$ x+
அ�சN கண"9ைனM ேதHmெத ]M= பய+ப-
]Mதலா$. இத:n$ 2ைரd+ ேமN இட=
ப"க$ உCள ெம- ஐகா+ ேதHmெத]M=
அ2N அ"க�^W ேதHmெத]"கலா$. 
அைனM= அ"க�^Wக_N உCள ெமdN-
கைள ஒேர ேநரM2N பாH"க, All Inboxes எ+ப
தைனM ேதHmெத]"க�$.

MN() 3: உAகa"n அ�Ws" ேபா+ற ஒp
அ�சN ெசயK ேவ^]மா? உAகC Up4பM
2ைன Dைறேவ:ற, ைம"ேராசா4W DE வன$,
ஆ^Wரா[W இய"கM2N ெசயNப]$ த+ 
‘அ�Ws"’ ெசய Kd+ ப241 ஒ+ைற இலவ
சமாக ெவ_dW]Cள=. இதைன https://play.
google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.
office.outlook எ+ற ZகவRdN உCள இைணய
தளM2N காணலா$. 

MN() 4: ஆ^Wரா[W �ெமdN ெசய
K<$, `nC வழ"கமாக" காW]$ உைர-
யாடN ேதா:றMைத" ("conversation view")
ெகா^Vp"n$. இ2N, ZதN அ�சN ெச[
2<$, அதைன ஒWV4 ெபற4பWட அ�சN
கa$ ஓH உைரயாடN ேபால" காWட4ப]$.

 மா#$ ேபா() *+ன-ச) ைகயா2த)
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இேத வைகdைன, உAகC ம:ற x+ அ�சN
அ"க�^Wக_N 9ைட"n$ அ�சNக_s$
காWட4பட ேவ^]$ என zAகC Up4ப4-
பWடாN, அதைனc ெசயNப]Mதலா$. எmத
Bற அ�சN அ"க�^W இ�வாE காWட4
பட ேவ^]$ என Up$ 19�Hகேளா, அத+
ெசWVA6 ப"க$ ெசNல�$. General Settings
எ+பதைனM ேதHmெத]"க�$. இ2N, காW-
ட4ப]$ Conversation View பா"£N V" அைட
யாளMைத ஏ:ப]Mத�$.

MN() 6: அ�சN ெமேச| ஒ+ைற ZVM
=UW~Hகளா? இதைன உAகC இ+பா"£
Kpm= தLேய எ]M= கா4பகM2N (archive)
ைவ"கலா$. இ+பா"£N உCள அதைனM
ெதாW] வல= அNல= இட= ப"கமாக,
6ைவ4 ெச[2]AகC. ஒ+E"n ேம:பWட
அ�சNகைள ெமாMதமாக�$ இ�வாE ேதHm
ெத]"கலா$. ஒ�ெவாp ெமேச| அ]M=
உCள PYய வWடM2N ேட4 ெச[= ேதHm-
ெத]"க�$. B+னH, இ�வாE ேதHm-
ெத]Mதவ:ைற எ+ன ெச[2ட
ேவ^]$ என எ^¤9�Hகேளா,
அmத ெசயNபாWV:கான கWட
ைள"கான பWட+ ெகா^ட
ெதாn41 2ைரd+ ேமலாக"
9ைட"n$.

MN() 7: nY4BWட அ�
சைல, கா4பக$  அ-4பாமN,
அ�M=Uட எ^tனாN,
�ெமdN 6ைவ4 ெச[வ-
தைன மா:Y ெசயNப]Mதலா$.
�ெமdK+ மாறா Dைலைய மா:Y
அைம"க ேவ^ Vய=தா+. Archive எ+ப
த:n4 ப2லாக Delete எ+பதைன அைம"க
ேவ^]$.

MN() 8: பல ேவைளக_N, அ�சNகைள
Zைறயாக ZV4பத:n Z+னH, zAகC
அதைன அ-4BU]வ= nYM= கவைல4
ப]9�Hகளா? கவைல ேவ^டா$. �ெமdN
தளM2+ �ழாக உCள ெபா=வான ெசWVA6
பn2ைய4 பாH"க�$. அ2N எmத x+ அ�ச
ைல<$ அ-41$ Z+னH, உAக_ட$ உE2
ெபE$ வைகdN ெசயNப]Mத, ஓH ஆ4ஷ+ 
தர4பWVp"n$. அ�சN அ-41வத:n மW
]x+Y, ஓH அ�சைல, கா4பக$ தCள�$,
அ�"க�$ `ட ந$xட$ உE24ப]M=$
வைகdN, இAn ெசWVA6 அைம"கலா$. 
இத+ }ல$ நா$ ச:E Z+ ஜா"9ரைதயாக
ந$ அ�சNகைள" ைகயாளலா$.

MN() 9: இைணய தளM2N 9ைட"n$ 
�ெமdN வச2"n$, ஆ^Wரா[W தளM2N 
9ைட"n$ �ெமdN வச2"n$ இைடேய
ேவEபா] உCள வச2, நா$ “U]Zைற
கால$” (automatic vacation response) அைமM="

ெகாCவதாn$. அ4 _ேகஷ+ ெசWVA6 பn
2dN, உAகC x+ அ�சN அ"க �^Wக_N
ஒ+ைறM ேதHmெத]"க�$. B+னH Vacation
Responder எ+பைதM ேதHmெத]M=, அதைன
இய"கலா$. அNல= ஏ:கனேவ இய"க4பW V
pmதாN, இய"கM2ைன DEMதலா$. அNல= 
ந$ ஆ4ஷ+கைள மா:Y அைம"கலா$.

ேபாkY உHள ெதாட.)கH

எmத ஆ^Wரா[W இய"க சாத னM2N
zAகC பWVயN ப]M2 ைவM =Cள அைனM= 
ெதாடH1 தகவNகa$, `n_+ <L வHசN
கா^டா"W P6டM=ட+ இைண"க4ப]$.
அதாவ= அ^ைமdN உpவா"க4பWட, 
Google Contacts Web app (https://contacts.google.
com/preview) }ல$, அவ:ைற4 பாHைவd
டலா$. 2pM2 அைம"கலா$. இAn 2pM2 
அைமMதாN, உAகC ஆ^Wரா[W சாத னAகC
அைனM2s$ அ= 2pM2 அைம"க4ப]$.

zAகC அV"கV ெதாடH1 ெகாCa$
ஒpவR+ ெதாடH Bைன எ_தாக"

க^டYய, அவR+ ெபயH
அpேக உCள 6டாH ஐகாைனM
தWட�$. இைத உAகC
ஆ^Wரா[W சாதனM2N
உCள Contacts app அN
ல= `nC கா^டா"W6 
இைணய தளM2N ேம:
ெகாCளலா$.இ�வாEெசயN

பWடாN, அmத nY4BWட
ZகவR, உAகC ேபாLN உCள

அைனM= ெதாடH 1கa"n$ Z+
னதாக, Zதலாவதாக அைம"க4ப]$.

ஒp PலR+ ெதாடH1 தகவNகைள ஒ+E"n
ேம:பWடதாக அைமM2p4ேபா$. இ4பV4
பWடவ:ைற4 B+ நா_N கா^ைகdN, ஏ+
இ�வாE அைமMேதா$ எ+E எ^tயவாE,
அவ:ைறc சR ெச[2டாமN, ேதைவய:ற
ஒ+ைற z"காமN ைவM2p4ேபா$. இ4பV4
பWட ¥4_ேகW ெதாடH1 தகவNகைள, Contacts
Web ெசயKdN இpmதவாE z"கலா$. இmத
தளM2N உCள ெம-UN, இட= ப"கமாக,
Find Duplicates எ+E இp4பதைனM ேதHmெத
]"க�$. ZகவR4 பWVயKN உCள ஒ+E"n
ேம:பWட அேத ப2�கைள4 பWVயKW]"
காWV, அைனMைத<$ ஒ+Yைண"கவா எ+E
உAக_+ அ-ம2ைய4 ெப:E, ேதைவய:ற
வ:ைற z"9, ஒ+றாக அைமM=U]$.

`nC த+ ஆ^Wரா[W P6ட$ இயAn$
சாதனAகC அைனM2s$ உCள அ�சN ம:E$
ெதாடH1 சாHmத தகவNகைள ஒpA9ைணM=,
அவ:ைற" ைகயாa$ 2றைன நம"க_"9ற=.
இ+-$ உCளாகc ெச+றாN, பல வச2கைள"
காணலா$. எ_தாக4 பய+ப]Mதலா$.
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ேட"# ெச'(' ெட)*+
ேவHW டாnெம^W ஒ+ைற4 பல ப"கAக-

aட+ தயாRM2p4ேபா$. இ2N ஓRp
ேடBCகa$ இp"n$. இE2dN தா+ 
ஏேத-$ ஒp ேடB_N இ+-$ Pல ெசா:-

கைளc ேசH"க
ேவ^Vய ¦�
Dைல ஏ:ப]$.
அmத ெசாNைல
இைண"ைகdN,
ேடBC கWட$
z^], அைனM=
அ ை ம 4 1 $
�ணாn$ Dைல
ஏ : ப ட ல ா $ .
டாnெம^W அN
ல= ேடBC ச:E 

�ழாக z^] ெசNs$ Dைல ஏ:படலா$.
எனேவ, ெசNKN ெட"6W அைம"ைகdN,
அ= தானாக அத-Cளாகேவ சR ெச[2]$
வைகdN இpmதாN, நம"n வச2யாக
இp"n$ அNலவா? இத:கான வ� ஒ+E
ேவHW 1ேரா 9ரா$ தp9ற=. அதைன4 பாH"
கலா$.
1. zAகC ச:E மா:Y அைம"க ேவ^ Vய

ெநW] வRைச அNல= வRைசகைளM ேதHm
ெத]"க�$.

2. R4பLN Layout ேட4BைனM ேதHm
ெத]"க�$. இ= zAகC ேமேல 1N ெசாN
ல4பWட ெசயைல ேம:ெகா^டாN தா+
9ைட"n$.

3. அ]M= ேடBC n�4BN Properties ¥N
ேதHmெத]"க�$. இ4ேபா= ேவHW Table
Properties எ+ற டயலா" பா"ைஸ" காW]$.

4. இAn Cell ேட4BைனM ேதHmெத]"க�$.
5. இL Options பWடLN 9_" ெச[2ட�$.

ேவHW Cell Options டயலா" பா"ைஸ"
காW]$.

6. அ]M= Fit Text எ+-$ ெச" பா"6 ேதHm
ெத]"க4பட ேவ^]$. இ2N V" அைட
யாள$ ஏ:ப]Mத�$.

7. ெதாடHm= இpZைற ஓேக 9_" ெச[2
ட�$. ZதKN Cell Options, அ]M= Table
Properties டயலா" பா"6 }ட4ப]$.
இAn ேவHW எ4பV ெசயNப]9ற=?

ெசNKN உCள ெசாNK+ எ�Mத ளைவ"
nைறM=" ெகா^] ஏ:கனேவ வVவைமMத
கWடM2:nCளாக அைம"9ற=. ேவHW

ெட"6WV+ அகலMைத" nைறM=" ெகாC 9
ற=. இதைன ெதா�N �Wப ¨2யாக "scrunching"
எ+E ெசாNவாHகC.     

இல)கண, ெசா2"ைழ கா+டாேத

ேவHW 1ேரா9ராxN, நா$ ெட"6W ைட4
ெச[2]$ேபாேத, அ2N உCள எ�M=

ம:E$ இல"கண4 Bைழகைளc oWV" 
காW]$ வச2 தர4பW]Cள=. நா$ ைட4
ெச[ைகdN, இதனாN, Bைழ உCள ெசா:
க_+ �ழாக, பcைச ம:E$ Pக41 வ^ணA-

க_N ெந_ வான ேகா]கC காWட4ப]$. 
ஆனாN, ஒp Pலp"n இ= எRcசைலM தp$. 
ேமs$, தx�N ெட"6W ைட4 ெச[ைகdN, 
அவ:ைற ஆA9லc ெசா:களாக எ]M="
ெகா^], அேநகமாக, ெபp$பாலான ெசா:
க_N இmத" ேகா]கC காWட4ப]$. எனேவ,
தx�N ைட4 ெச[= ெட"6W அைம4பவH
கa"n, இmத ேகா]கC அHMதம:றைவயாக
இp"n$. இmத ேகா]கC காWட4ப ]வைத,
ேவHW ெசயK காWடாமN இp"n$பV 
அைமM2டலா$. அத:n" �ேழ தm=CளபV
ெசயNபட�$.
1. ஆ�6 பWட+ அ�M2, Word Options

டயலா" பா"ைஸM 2ற"க�$. zAகC
ேவHW 2010 பய+ப]M=வதாக இpmதாN,
R4பLN File ேட4Bைன அ�M2, B+னH
Options 9_" ெச[2ட�$.

2. இmத டயலா" பா"£+ இட= ப"க$ Proofing
எ+E இp4ப2N 9_" ெச[2ட�$.

3. Mark Grammar Errors As You Type எ+ற ெச"
பா"£NஉCளV"அைடயாளM2ைனஎ]M=
Uட�$.

4. அ]M= ஓேக 9_" ெச[= ெவ_ ேயற�$.
இL, ெசாN ம:E$ இல"கண BைழகC 

oWV" காWட4பட மாWடா=.
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எ)ெஸ' – ஆ'++:;+
எ"ெஸN ெதாn4BN ஆNW+ª4W

�கaட+ பAச+ �கைள அ�M2னாN
ேம:ெகாCள4ப]$ ெசயNபா]கைள இAேக
பாH"கலா$.

F1 +ALT+SHIFT : 12ய ஒH" «W ஒ+E 
2ற"க4ப]$.

F2 +ALT+SHIFT : அ4ேபா= ெசயNபW]"
ெகா^Vp"n$ ஒH"1" ேச� ெச[ய4ப]$.

F3 +ALT+SHIFT : ெநW] ம:E$ ப]"ைக 
வRைச ேலBCகC பய+ப]M2 ெபயHகைள
உpவா"கலா$.

F6 +ALT+SHIFT : ஒ+E"n ேம:பWட
ஒH"1" U^ேடா"கC 2ற"க4பWVp4B+
த:ேபாைதய ஒH"1"9:n Zmைதய ஒH"1"
U^ேடா 2ற"க4ப]$.

F9 +ALT+SHIFT : 2றm2p"n$ அைனM=
ஒH" «Wக_s$ அைனM= ஒH"
1"nக_s$ அைனM= காNnேலஷ+கa$
ெசயNப]Mத4ப]$.

F10 +ALT+SHIFT : 6மாHW ேட"9:கான
ெம- ம:E$ ெமேச| 2ற"க4ப]$. ஒ+E"n
ேம:பWட 6மாHW ேட" 2ற"க4பWVpmதாN
அ]Mத ேட" ெச+E அத:கான ெம- ம:E$
ெமேச| 2ற"க4ப]$.

F11 +ALT+SHIFT :ைம"ேராசா4W 69R4
எVWடH 2ற"க4ப]$.

F12 +ALT+SHIFT : BR^W டயலா" பா"6
2ற"க4ப]$.

ஒேர ேட+டா – பல ெச'க#
எ"ெஸN ஒH" 1"9N ேடWடா

அைம"ைகdN, ஒேர ேடWடாUைன பல 
ெசNக_N அைம"க ேவ^Vய2p"n$.
இத:n ேடWடாUைன" கா4B ெச[=,
ெசNக_N ெச+E ேப6W ெச[2]$ பல
Zைன ேவைலdN இறAக ேவ^டா$. எmத
ெசNக_N கா4B ெச[2ட ேவ^]ேமா,
அவ:ைறM ேதHmெத]AகC.

இைவ வRைசயாக இNைல எ+றாN, 

க^WேராN �ைய அ�M2" ெகா^]
ேதHmெத]AகC. B+னH ேடWடாUைன ஒp
ெசNKNைட4ெச[2]AகC. B+ க^WேராN 
�ைய அ�M2" ெகா^] எ+டH தW]AகC. 
zAகC ேதHmெத]Mத ெசNக_N எNலா$ 
ேடWடா கா4B ெச[யப4பWVp"n$.   

எ)ெஸ' ஷா@+ க+ Aக#
காெம+W6 உCள ெசNகைள மW]$ 

ெசல"W ெச[2ட க^WேராN+ª4W+ஓ
(Ctrl+Shft+O) அ�Mத�$. எmத ெசNKs$
கெம+W6 இNைல எ+றாN No cells found 
எ+ற ெச[2 9ைட"n$. 

ேதHmெத]"க4பWட பாHZலாU:n  எmத
ெசNகC எNலா$ ெதாடH1 உCள= எ+E 
அYய CTRL+[ அ�Mத�$.

Ctrl+] �கைள அ�M2னாN எmத ெசNKN
கHசH இp"9றேதா அmத ெசN ச$பmத4பWட
பாHZலா"கC காWட4ப]$.

ª4W + ஆேரா � (Shft+Arrow key) 
அ�M2னாN ெசNகC ேதHmெத]"க4ப]வ=  
ஒp ெசNs"n zWV"க4ப]$. 

க^WேராN + ª4W + ஆேரா �
(Ctrl+Shft+Arrow key) அ�M2னாN அேத
ப]"ைக அNல= ெநW] வRைசdN ேடWடா 
இp"n$ கைடP ெசN வைர ெசல¬+
zWV"க4ப]$.

ª4W + ேஹா$ �கC (Shft+Home)
அ�Mத4ப]ைகdN ப]"ைக வRைசd+
ZதN ெசN வைர ெசல¬+ zWV"க4ப]$. 

க^WேராN+ª4W+ ேஹா$ (Ctrl+Shft+Home)
�கC அ�Mத4ப]ைகdN ெசல¬+
ஒH" «WV+ ZதN ெசN வைர zWV"க4
ப]$.

க^WேராN+ª4W + எ^W (Ctrl+Shft+End)
�கC அ�Mத4ப]ைகdN ெசல¬+ ஒH" 
«WVN கைடPயாக4 பய+ப]Mத4பWட 
ெசN வைரdN zWV"க4ப]$. 

எ+டH � (Enter) அ�Mத4ப]ைகdN
அmத ெசN ZV"க4பW] கHசH �ழாக உCள 
ெசNs"nc ெசNs$.
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ஆ4BC DEவன$ இmத ஆ^V+ ெவ_ 
டாக, ஆ4BC ஐேபா+ 7 ம:E$ ஐேபா+

7 4ள6 ெமாைபN ேபா+கைள அYZக$ ெச[
=Cள=. இவ:Y+ Pற4BயN1கC ம:E$ வச
2கைள இAn காணலா$.

ஆ(\H ஐேபா$ 7 vற(ப,சwகH

ெதா] உணH� ெசயN 2ற+ 2ைர 4.7 அA
nல அளUN, 750x1334 B"ெஸN அடHM
2<ட+ (ஓH அAnல இடM2N 326 B"
ெஸNகC) உCள=. ெரVனா எc.V. V6 Bேள
9ைட"9ற=. Ion-strengthened glass, oleophobic 
coating ஆ9யைவ 2ைர"n உE2 ேசH"9+
றன. ேபாL+ பRமாண$ 138.30 x 67.10 x 7.10
xy. எைட 138 9ரா$. இத+ 4ராசசH nவாW
ேகாH ஆ4BC ஏ 10. 6ேடாேர| ெமமR 32
�.B. இதைன அ2க4ப]Mத இயலா=. ஒேர
ஒp �.எ6.எ$. நாேனா P$ மW]ேம இ2N
இயAn$.

ெநWெவாH" இைண4B:n Wi-Fi, GPS,
Bluetooth, NFC, 4G ஆ9ய ெதா�N �WபAகC
இயAn9+றன. இm2யாUN இயAn$
4� அைலவRைச ெசயNபாWVைன இmத
மாடN ேபா+ ஏ:E" ெகாCa$. Gyroscope
Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass,
barometer, Ambient light sensor ஆ9ய ெச+சாHகC
ெசயNப]9+றன. எc.V.எ$.எN. 5 சபாR Bர
�சH தர4பW]Cள=. எ$.B. 3 ம:E$ எ$.
B. 4 BேளயHகC, ஆVேயா, UVேயா ம:E$
டாnெம^W எVWடH வச2கa$ 9ைட"
9+றன. ZதN Zைறயாக, 3.5 xy ஆVேயா 
ஜா" z"க4பW]Cள=. 6~Rேயா 6�"கHகC 
இர^], ேமலாக ஒ+E$, �ழாக ஒ+ EமாகM
தர4பW]Cள=.

ைலWLA ேபாHW வைகைய4 பய+ப-
]M2, ேபWடR சாH| ெச[வ=ட+, இைண41 
Zகமாக�$ இய"கலா$. பைழய ெஹW 
ெசWைட4 பய+ப]Mத Up$1பவHகC,
இைடZக இைண4B ஒ+Y+ }ல$ பய+
ப]Mதலா$.

ஐ ெமேச|, எ6.எ$.எ6., எ$.எ$.எ6.,
இெமdN, 1� ெமdN ேபா+ற வச2க�$
உCளன.

இத+ ஆ4பேரWVA P6ட$ ஐ.ஓ.எ6.
10. Apple A10 Fusion P4ெசW தர4பW]C
ள=. இ= 64 BW nவாW ேகாH 4ராச சராn$.
P"6 ேகாH 9ராB"6 ெகா^ட nவாW ேகாH 
P.B.<. ெசயNப]9ற=. 32/128/256 �.B.
6ேடாேர| இட$ உCள=. இதைன காHW
ெகா^] அ2க4ப]Mத ZV யா=.

இத+ Zத+ைம ேகமராUN ¥யN ெல+6
தர4பW]Cள=. இத+ 2ற+ 12 எ$.B. 
எN.இ.V. ¥யN ேடா+ 4ளா� இைண"க4
பW]Cள=. Z+1ற" ேகமரா 7 எ$.B. 2ற+
ெகா^ட=. �ேயா ேட"9A, ஒேர ேநரM2N 4
ேக UVேயா ம:E$ 8 எ$.B. 2ற+ இேம|
ப2Uைன ேம:ெகாCள ZV<$. Touch focus,
face/smile detection, HDR (photo/panorama) ஆ9ய
ெதா�N �WபAகa$ உCளன. uo ம:E$
த^vH இத+ உCேள 1க வா[4BNைல. ஒp
yWடH ஆழM2N, 30 Dx டAகC வைர இmத
ேபாLN zH 1கா=.

இmத 12ய ேபாLN Super Mario Uைள
யாW] தர4பட உCள=.

இத+ KM2ய$ அய+ ேபWட Rைய z"க 
ZVயா=. இதைன4 பய+ப]M2 14 மt 
ேநர$ ெதாடHm= ேபச இயs$. 40 மt ேநர$
இைச ேகWக ZV<$.

@:ய ஆ6P> ஐேபா+க>
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ெதா] உணH� ெசயN 2ற+ 2ைர 5.5 அA
nல அளUN, 1080x1920  B"ெஸN

அடHM2<ட+ (ஓH அAnல இடM2N 401
B"ெஸNகC) உCள=. Ion-strengthened glass,
oleophobic coating ஆ9யைவ 2ைர"n உE2
ேசH"9+றன. ேபாL+ பRமாண$ 158.20
x 77.90 x 7.30 xy. எைட 188 9ரா$. 4ராசசH
nவாW ேகாH ஆ4BC ஏ 10. 6ேடாேர|
ெமமR 32 �.B. இதைன அ2க4ப ]Mத இய
லா=. ஒேர ஒp �.எ6.எ$. நாேனா P$ மW
]ேம இ2N இயAn$. ெநWெவாH" இைண4
B:n Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, 4G ஆ9ய
ெதா�N �WபAகC இயAn9+றன. இm2
யாUN இயAn$ 4� அைலவRைச ெசயN
பாWVைன ஏ:E" ெகாCa$. Compass/
Magnetometer, proximity, accelerometer, Ambient
light sensor, Gyroscope Fingerprint, gyro, barometer,
ஆ9ய ெச+சாHகC ெசயNப]9+றன. எc.
V.எ$.எN. 5 சபாR Bர�சH தர4பW]C
ள=. எ$.B. 3 ம:E$ எ$.B. 4 BேளயHகC,
ஆVேயா, UVேயா ம:E$ டாnெம^W
எVWடH வச2கa$ 9ைட"9+றன. ZதN
Zைறயாக, 3.5 xy ஆVேயா ஜா" z"க4பW
]Cள=. 6~Rேயா 6�"கHகC இர^], 
ேமலாக ஒ+E$, �ழாக ஒ+EமாகM தர4பW
]Cள=.

இத+ ஆ4பேரWVA P6ட$ ஐ.ஓ.எ6. 10.
இத+ B+1ற4 ேபா+, 12 எ$.B. 2ற

-ட+, இர^] ெல+6கைள" ெகா^]
இயAn9ற=. 4ளா� இைண"க4பW]Cள=.

Z+1ற" ேகமரா 7 ெமகா B"ெஸN 2ற+
ெகா^டதாக உCள=.

PNவH, ேகாNW, ேரா6 ேகாNW, கp41 
ம:E$ 12ய Dறமான ெஜW Bளா" ஆ9ய
வ^ணAக_N ெவ_ வm 2p"n$ அV4
பைட மாடN (32 �.B.) ஐேபா+ 7 Uைல
649 டாலH. ஐேபா+ 7 4ள6 Uைல 769
டாலH. இைவ இர^]$ 64 �.B. ZதN 256 
�.B. வைரdலான ெகாCளளUN 9ைட"
9+றன. அத:ேக:ப Uைல மாEப]9ற=.
ஐேபா+ 7 128 �.B. 749 டாலH. 256 �.B.
849 டாலH. ஐேபா+ 7 4ள6 32 �.B. 769
டாலH. 128 �.B. 869 டாலH, 256 �.B. 969 
டாலH.

இm2யாைவ4 ெபாEMத வைர, ஐேபா+ 7
அV4பைட மாடN ேபா+ �. 60,000 அ2க 
பWச Uைல என அYU"க4பW]Cள=. 12ய 
ெஜW Bளா" வ^ண மாடN, 128 ம:E$ 256
�.B. 6ேடாேர| உட+ மW]ேம 9ைட"n$.
ம:றவ:Y+ அ2கார �Hவ Uைல, இதைன 
எ�2 ZV"n$ வைர ெதRயUNைல. அ"
ேடாபH 7 ZதN இm2யாUN, இmத ேபா+கC,
ஆ4BC சாதனAகC U:பைன ைமயAக_N
9ைட"n$.

ஐேபா+ 7 ம:E$ ஐேபா+ 7 4ள6 ஆ9ய
ேபா+கaட+, Lightning Connector Airpod 
ம:E$ Lightning Headphone Jack Adapter ஆ9
யைவ இைணM= தர4ப ]9+றன. தLயாக
இவ:ைற Zைறேய �.2,500 ம:E$ �.900
ெசsM2 வாA9" ெகாCளலா$. 

ஆ6P>
ஐேபா+ 7 6ள 
[ற6பCச]க>
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ந$ பWெஜW Uைல ேபா+கைளM
ேத]ைகdN, இm2ய ெமாைபN ேபா+
DEவனமான, இ+ெட"6 DEவனM2+ 
ெமாைபN ேபா+கC Dcசய$ ைக
ெகா]"9+றன. அmத வைகdN, ெச+ற வார$ 
அYZகமான Intex Aqua V3G ெமாைபN ேபா+,
�. 3,300 அ2க பWச Uைல<ட+ வm=Cள=
nY4BடMத"க=. இ= ஆ^Wரா[W 9W
ேகW ஆ4பேரWVA P6டM2N இயAn9ற=.
இ2N இர^] �.எ6.எ$. P$கைள 
இய"கலா$. இmத ேபாL+ 4ராசசH, 1.2 9கா 
ெஹHW6 ேவகM2N இயAn$ Cortex-A53
4ராசசH. ேபாL+ பRமாண$ 115.1 x 62 x 9.5
xy. எைட 104.3 9ரா$. பாH ைட4 வVUN 
இ= வVவைம"க4பW]Cள=. இத+ 
2ைர 3.5 அAnல அளUN உCள=. இத+

B"ெஸN அடHM2 380 x 480 ஆn$. இ2N
உCள B+1ற" ேகமரா 2 எ$.B. 2ற-ட-$,
Z+1ற" ேகமரா 0.3 எ$.B. 2ற-ட+
அைம"க4பW]Cள=. இத+ ரா$ ெமமR 256
எ$.B. 6ேடாேர| ெமமR 512 எ$.B. இதைன 
32 �.B. வைர, ைம"ேரா எ6.V. காHW
ெகா^] அ2க4ப]Mதலா$. ெநWெவாH" 
இைண4B:n, ைவ B, �.B.எ6., 1a¥M 
ஆ9ய ெதா�N �WபAகC இயAn9+றன. 
Proximity, Ambient Light ஆ9ய ெச+சாHகC
ெசயNப]9+றன. அ"£லேராyWடH ம:E$
ைகேரா6ேக4 ஆ9யைவ<$ தர4பW]Cளன.

இmத 6மாHW ேபாLN, 1,300 mAh
2ற+ ெகா^ட KM2ய$ அய+ ேபWடR 
ெபாpMத4பW]Cள=.

இத+ அ2க பWச Uைல �.3,300 மW]ேம.

இ+ெடI அ^வா _ 3b

கட"த ஓரா()* கால,-., 37 ெமாைப.
ேபா6 தயா9:; <=வன@கA இ"-யாC.

DதE) ெசGHAளன. இவKL6 MலN 
ேநரPயாக 40 ஆTரN ேபU*V ேவைல
வாG:;கA Wைட,HAளன. மைறDகமாக, 1.25
ல\சN ேப] இ"த ெதா^. _9C. ;-ய ேவைல 
வாG:;கைள* க()Aளன].

ெச6ற ஆ(P. ம\)N 11 ேகாP ெமாைப. 
ேபா6கA இ"-யாC. தயா9*க:ப\டன.
D"ைதய ஆ() இH 6 ேகாPயாக இU"தH.

aன <=வன@களான bேயாc மK=N
dேயாe ஆWயைவ, ஆ"-ர மா<ல,-. 
உAள பா*gகா6 ெதா^. _9C. த@கA
ெமாைப. ேபா6 தயா9:; _9hகைள

அைம,H இய*W வUW6றன. இவK=ட6 
இ"-ய <=வன@களான. கா]ப6, லாவா,
ைம*ேராேம*g, இ6ெட*g, bC, ஐ ெட.
மK=N எN ெட* ஆWய <=வன@கmN த@கA
ெமாைப. ேபா6 தயா9*VN _9hகைள
அைம,H இய*W வUW6றன. இவK=ட6
Oppo, Xiaomi, Gionee, Vivo, HTC, Sony, Microsoft,
LG, Lenovo, Motorola, Asus, Micromax, Celkon
மK=N Karbonn, ஆWய <=வன@கA, த@கA
உKப,- ெதா^. _9hகைள இ"-யாC.
அைம*க அLC:;கைள, ெவnT\)Aளன.

வUN 2020 ஆN ஆ(P., ெமாைப.
ேபா6கA இற*Vம-ைய அறேவ Vைற,-ட 
அரo இல*V ைவ,HAளH. 

இN:யா_) ெமாைப) ேபா+ தயாf6@ உய#jற?
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z(ேடாg 10 pgட,-. ம\)ேம, அத6
ெதாட*க <ைல -ைரகைள அழகாக அைம:பதK
கான பல வ^கA உAளன எ6= <ைன* Wேற6.
அைவ அைன,ைதrN, த@கA க\)ைரT. ெதn
வாகhN, Cள*கமாகhN த"தH eகs pற:;.
இ-. லா* gWt6 _6னu VL,H த" HAள
P:g eகhN பயvAளதாக உAளH.

ஆ. ெசபா;{ய$, ெச$ைன.

z(ேடாg 10 பய6ப),த, ெதாட@Wய கால,
-wU"H, அLDக, -ைரT. நN e6 அxச.
ஏ6 வUWறH? எ6ற ேகAC எ6 மன-. எ{"H
ெகா(ேட இU"தH. இH இ.லாம. வ"தா
ெல6ன? எ6=N நா6 எ(uயH(). |@கA
இH VL,H, த"HAள P:g பய6ப),-, e6
அxச. Dகவ9ைய எ),HC\ேட6. ந6L. இேத
ேபால இc வUN வார@கn}N, C(ேடாg 10 
VL,த VL:;கA அட@Wய க\)ைர ஒ6றாவH 
ெவnTடhN.

ஆ.. சர]யா |Kத., அரJேகாண,.

ேவ]P. உAள ஆ:ஷன. ைஹப6 VL,த தகவ.
;-யதாக இU"தH. இ,தைன நா\கA -ன"ேதா=N
ேவ]\ ;ேராWராN பய6ப),-னா}N, இதைன
அLயாம. இU"ேத6. இ6vN இH ேபால உAள
VL:;கைள, தUமா= ேக\)* ெகாAWேற6.

எ$. த]டபா�, ேதk.

வா\g அ: வா*V �றலாமா?” எ6ற க\)ைர நாN எ:
பP எ.லாN ஏமாKற:ப)WேறாN எ6பதைனs oU*க
மாக* கா\PrAளH. இலவசமாக: பல வச-கA வா\g
அ:ெசயwT.தர:பட,ெதாட@Wய-wU"ேத,நNைம
அத6 CளNபர வ],தக,-KV வைள,H: ேபாட DயK
pகA எ)*க:ப)வH ந6றாகேவ ெத9"தH. தKேபாH
அH ெவ\ட ெவnsச,-KV வ"HAளH. நாN தா6 கவ
னமாகஇU*கேவ()N.அ"தவைகT.P:gவழ@W
யைம*Vந6L.

எ$. ேஜ|தா;, �`�JM{.

z(ேடாg 10 pgட,-. கா\ட:படாத வச
-கA என |@கA ப\Pயw\)* கா\PTU*VN
அைன,HN eகhN பயvAளைவ. இ-. ரகpய
gடா]\ ெமv எ6 ெவVநாA ேதைவைய <ைற-
ேவK=வதாக உAளH. நா6 எ-]பா],தபP
gடா]\ ெமvCைன அைம*க DP"தH VL,H 
e*க மW�sp. த@கm*V எ6 ந6L.

பா. ெஜயேமாக$, ெபர,ப�..

இைணயN நNைமs oKLs oழ}N ஓ] இய"
-ரN. அதைன இய*W நாN சா-,H* ெகாAmN
வச-கைள உK= ேநா*Wனா., இைணய,-6
வwைமயான ச*- D6 நாN எ.லாN �o எ6=
எ(ண, ேதா6=N. பல நா)கn., ஒU <eட,-.,
ஒU நாn. எ6ன எ6ன நட*W6றன எ6= கா\P
TU:பH இைணய,-6 அUைமைய எ),Hைர*
WறH.

எ;. ெஜயல�X, ம�ைர.

இைணய, ேதட. க\டாயமா*க:ப\ட ��<ைல
கn., _ரhச96 பய6பா) நம*V அ,-யாவ
pய, ேதைவயாWறH. அதைன Dைறயாக: பராம
9,H, கா:பHhN நமH கட ைமயாWறH. க\)ைர
D{வHN உAள தக வ.கA அைன,HN இ"த 
இல*Wைன ேநா*Wேய எ{த:ப\)Aளன. 64
_\ :ராசச] பய6பா), _ர hச] எ*gட6ஷ6
என, தர:ப\)Aள  அைன,H தகவ.கm*VN
ந6L.

ேபரா. ேக. \ரபாகர$, ெச$ைன.

�VA ரT.ேவ gேடஷ6கn. இல வச இைணய 
இைண:; த"H வU WறH. அேத ேவைளT.,
ேபg;*, இ"-ய ரT.ேவ <ைல ய@கைள இல*
காக ைவ,H* ெகா(), அUேகrAள Wரா
ம@கm*ெக.லாN இைணய இைண:; தUN 
வச-கைள அைம,H, தUN பuைய ேமK
ெகா()AளH பாரா\ட,த*கH.

எ$. மகா�ர$, ம�ைர.
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ேகAC: நா6 P.P._. ைமயN ஒ6= இய*W
வUWேற6. இ-. ஆGh* க\)ைரகA, -\ட*
க\)ைரகA ைட: ெசG-)ைகT., ெஹட],
;\ட9. ப*க எ(கைள ஒ�ெவாUவUN ஒU
மா-9 ேக\Wறா]கA. ேவ]\ ;ேராWராe.,
இதைன எ:பP ெச\ ெசGவH என P:g தரhN.

எ$. ேகாfல,, ேகாைவ.
ப2N: ேவHW ப"க எ^கைள ெஹடH 

ம:E$ 1WடRN அைம"க4 பல வ� கைளM
தp9ற=. ேவHW அ-ம2"n$ ப"க எ^
க_+ வைககC: அரB" …1,23. Z+னாN
PYய ைஹப-ட+  1,2,3.ேராம+ எ�M=கC
ெபRய எ�M2N I, II, III. PYய எ�M2N i, ii, iii,
எ�M= வைகdN ெபRய எ�M=கaட+ A, B,
C.. ம:E$ a, b, c.

zAகC அைம"n$ ப"க எ^க_+ பாH
மWைட மா:ற �ேழ nYM=Cள வ�கைள4
B+ப:ற�$.
1. எmத ப"கM2:கான ப"க எ^ைண மா:ற

ேவ^]ேமா, அmத ப"கM2N கHசைர"
ெகா^] ைவ"க�$.

2. B+னH, View ெம-UN, Header and Footer,
எ+பதைனM ேதHmெத]"க�$. இ4ேபா=
Header and footer டயலா" பா"6 9ைட"n$.

3. இAn Format Page Number ஐகா+ y= 9_"
ெச[2ட�$. இ4ேபா= Page Number Format
டயலா" பா"6 9ைட"n$.

4. இ2N, எmத எ^ வைக ேவ^]ேமா,
அதைனM ேதHmெத]"க�$. 

5. அ]M=, ஓேக 9_" ெச[2ட�$.
6. B+ ெஹடH 1WடH டயலா" பா"£N ஓேக 

9_" ெச[= ெவ_ேயற�$.

ேகAC: C(ேடாg 10 pgடN இc இலவசமாக
அ:Wேர\ ெசG -ட* Wைட*காH என அL C*க:-
ப\)AளH. அத6 Cைல VL,H எ{HைகT.,
டால] கண*W. 119 டால] என எ{ HW�]கA.
இ"-யாC. உAள கN:�\ட] கைடகn.,
C(ேடாg 10 ெதாV: _ைன வா@VைகT. எ�
வளh ெதாைக ெகா)*க ேவ()N என ைம*
ேராசா:\ அLC*கC.ைலயா? அLC,-U"த.,
எ�வளh ெச},த ேவ()N?

எ$. ேமகலா, L�(U..
ப2N: நNல ேகCU. இ4ேபா= U^ேடா6

P6ட$ உCள க$4�Wடைர zAகC வாA-
9னாN, அ2N U^ேடா6 10 P6ட$ மW
]ேம, ஆ4பேரWVA P6ட மாக4 ப2m= 
தர4ப]$. U^ேடா6 ேஹா$ P6டM 2:n
zAகC �. 8,999 ெசsMத ேவ^]$. உயH 
DைலdN, U^ேடா6 10 1ர பஷனN எLN,
�. 14,999 ெசsMத ேவ^]$.  அேமஸா+
இm2யா இைணய தளM2N இmத Uைல அY-
U"க4பW]Cள=. ந$ ஊH கைட க_N, ச:
ேறற" nைறய இp"கலா$. 

ேகAC: C(ேடாg 10 pgட,Hட6 கட"த M6= 
மாத@களாக: பழW வUWேற6. ைட.gகளா. 
எ"த வச-rN இ.ைல. அைவ அைன,ைதrN 
எ),HC\), பைழயபP gடா]\ ெமvCைன
அைம*க, ெச\P@g _9C. இடN இU:பதாக,
ெத9யC.ைல. வ^ இU"தா. VL:; தரhN.

எ$. ஷ]bக,, L]?JகY.

–டாJட. ெப. சKLர ேபா; –ேகHz – பLY
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ப2N: P6ட$ ெசWVA6 எNலா$ ெசNல 

ேவ^டா$. ஒ�ெவாp ைடN y=$ ைரW 

9_" ெச[2ட�$. B+னH 9ைட"n$ பWV
யKN, “Unpin from Start” எ+ப2N 9_" ெச[
2ட�$. இ4பVேய அைனM= ைடNகைள<$
z"9Uடலா$. B+னH, 6டாH ெம- Z+1
இpmத= ேபால, ெநW]வா"9N அைம"
கலா$. அத+ வல= }ைலdN, ம�£+ கH
சைர ைவM= இ�M= அைம"க ேவ^]$. 
இத+ }ல$ ைடNகa"கான BR�, Z�ைம
யாக z"க4ப]$. இAn பைழயபV, அ4_
ேகஷ+ 1ேரா9ரா$கC மW]$ அt வnM=
9ைட"n$.

ேகAC: நா6 எ6 அ}வலக,-. உAள கN:
�\ட9., எ6 ேபg;* தள, -ைன: பா]ைவT
)ேவ6. வழ*கமாக அதைன லா* அh\ ெசGH
C\) வ"தா}N, pல ேவைளகn., அவசர,-.
லா* அh\ ெசGவ-.ைல. இதனா., எ:ேபாHN,
அ@V லா* அh\ ெசGேதனா? எ6ற ச"ேதகN
உUவாWறH. �\P. உAள கN:�\டைர, நா6
ம\)ேம இய*Vவதா., ேபg;* லா* அh\ ெசG
வ-.ைல. அ}வலக* கN:�\ட9. லா* அh\
ெசGய:ப\)Aளதா என எ:பP அLவH?

எ$. ெஜய(\ரகா�, ேகாைவ.
ப2N: zAகC ேப61" தளM2N லா" இ+

ெச[வதைன, ேப61" சHவH nYM= ைவM="
ெகா^ேட இp"n$. எனேவ, ேவE ஒp க$4
�WடH வ�யாக, உAகC ேப61" தளM2N
zAகC லா" இ+ ெச[தாs$, ம:றவHகC
உAகC பா6ேவH VைனM ெதRm= பய+ப ]M2
லா" இ+ ெச[தாs$, அ= த+ DைனUN
ப2�களாக ைவM2p"n$. இmத ப2�கைள"

ெகா^], ேவE ஒpவH உAகC கண"n உCள 
தளM2N, லா" இ+ ெச[ =CளாHகளா எ+E
க^டYயலா$. அதைன லா" அ�W ெச[2
டலா$. இத:கான வச2ைய ேப61" தp9ற=.
உAகaைடய அ"க�^W த:சமய$ எAn லா"
இ+ ஆ9<Cள= எ+E க^ட Yய, ஒp Bர�சH
வ�யாக, ேப61" தள$ ெச+E, உAகC அ"
க�^W ப"கM2:nC ெசNsAகC.

9ைட"n$ U^ேடாUN, இட= ப"க4
BRUN உCள “Security” எ+ப2N 9_" ெச[
2ட�$. ‘ெச"�RWV ெசWVA6’ ப"கM2N,
“Where You’re Logged In” எ+E இp"nxடM2N
9_" ெச[ 2]AகC. 9ைட"n$ BRைவ
ேமs$ UR"கலா$. இ4ேபா=, zAகC லா" 
இ+ ெச[=Cள இடAகC எNலா$ காWட4-
ப]$. வழ"கM2:n மாறான, இட$ ஏதா வ=
காWட4பWடாN, End Activity எ+ப2N 9_" 
ெச[தாN, அைனM= க$4 �WடHக_N 2ற"-
க4பWட உAகC ேப61" அ"க�^W }ட4-
ப]$. உAகC பா6ேவHVைன யாேர-$
2pVUWடதாகM ெதRmதாN, உடேன உAகC
ப"க$ ெச+E பா6ேவHைட மா:ற�$. இ=
ேபால, அV"கV ேசாதைன ெச[வ= உAகC
ேப61" அ"க�^WV+ ரகPயM த+ைமைய4
பா=கா"n$.

இ= மW]x+Y, உAகC ேப61" அ"
க�^WVN உCள ப2�கC nYM= பல
வைக ZV�கைள இmத ெச"�RWV தளM2N
எ]"கலா$. உAகC ேப61" தளM2N 
உCள அைனM= ப2�கைள<$, தL4பWட
ZைறdN உAகa"n$ உAகளாN ேதHmெத ]"
க4பWட ந^பHக a"n$ மW]மானதாக மா:
றலா$. உAகC ந^பHகைள Uல"9 UடாமN
(Unfriend) அவHகC உAகC ப"கM2N ப2U
]வைத த]"கலா$. உAகC ைட$ ைலLN
உCள ப2�கைள ஆ[� ெச[=, nY4BWட
வ:ைற z"கலா$. nY4 BWட Pல நபHகa"n
மW]$, உAகC ப2 �கைள4 பாH"n$ oதm
2ரMைத வழAகலா$. ேப61" தளM=டனான
உAகC உறUைன Zட"9 Uடலா$.

ேகAC: எ6 C.எ..p. _ேளய9. CPேயா 
பட@கA -�ெரன, CPேயா மK=N ஆPேயா 
ேவகN Vைற"H ெமHவாக இய@VW6றன. இH
ேக\VN அvபவ,ைத pைத*WறH. இதைனs
ச9 ெசG-ட �Vn. ேதPய ேபாH, C� ெச6= 
gேட\டg பா] P* ெசGH ெபK=s ச9 ெசG -)N 
வ^ைய ேமKெகாAள VL:; உAளH. ஆனா.,
C� Wn* ெசGதா., அH ேபால gேட\டg பா] 
எ6ற _9ேவ இ.ைல. இதKகான வ^ எ6ன?

எ$. ேகாMல f��ண$, காைரJகாY.
ப2N: zAகC ப2m= இய"n$ U.எN.P. 

BேளயR+ ப241 எ^ nYM= எ=�$ `ற-
UNைல. U� ெம-UN 6ேடWட6 பாH
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9ைட"கUNைல எ+றாN, உAகC U.எN.P. 
BேளயRN 6ேடWட6 பாH காWட4ப]9ற=
எ+E ெபாpC. அத+ வல= ஓரM2N, வாN�$
காWட4ப]$ Z"ேகாண$ அpேக PYய கW
டM2N, சத�த nY W]ட+ எ^ ஒ+E PYய
கWடM2N இp"n$. இத+ அpேக, கHசைர" 
ெகா^] ெச+றாN, Current playback speed is ….. 
Click to Adjust எ+E இp"n$. இதைன" 9_"
ெச[2ட�$. ெநW] வா"9N, ஒp 6ைலடH
9ைட"n$. இதைன அWஜ6W ெச[வத+
}ல$, UVேயா, ஆVேயா ைபNகC இய"க4
ப]$ ேவகM2ைனc சR ெச[ 2டலா$. UVேயா
ைபN ஒ+ைற இய"9யவாேற இதைன ேம:
ெகாCள�$. உAகa"nc சRெயனM ேதா+E$
ேவக$ 9ைடMத�ட+, 6ைலடைர UW]U
ட�$. இL, zAகC Up$BயபV இைசைய
ரP"கலா$.

ேகAC: ைப. எ*g;ேளாரைர, -ற"H ைப.கn6
ப\Pயைல* கா(ைகT., ஒ�ெவாU ைடர*ட9
T}N ஒU Cதமாக* கா\ட:ப)WறH. எ"த ேபா.
டைர, -ற"தா}N, நாN CUN;N வைகT. கா\ட:
பட ேவ()மாG எ:பP அைம:பH?

ேக. ஆ.. �kதா, ேகாைவ.
ப2N: இ2N ைபN எ"61ேளாரR+ தவE

எ=�$ இNைல. எ4பV ெசW ெச[ய4பW-
டேதா அ4பVேய காWட4ப]$. எ"6
1ேளாரH ெசWVA6 அைம"ைகdN,
ஒ�ெவாp ேபாNடp$ ஒpUதமாக"
காWட4ப]$. U� ெம-UN பல ஆ4
ஷ+கC உCளன. ஆனாN உAகைள4
ேபால பலp$, ஒp nY4BWட U�-
Uைனேய Up$1வாHகC. இத
ைனேய அைனM= ேபாNடHகa$
காWட ேவ^]$ என�$ Up4
ப4ப]வாHகC. இ2N தவேற=$
இNைல. அ4ேபா =தா+ ஒேர மா2
Rயான பt Dைல 9ைட"n$.
இத:n ேபாNடH ஒ+ைறM 2றm=
Organize எ+-$ ேட4BN 9_"
ெச[2ட�$. இத+ B+ Folder
and search options எ+பதைனM ேதHm
ெத]"க�$. இAn U� ேட4B:nc
ெச+E ேமலாக உCள Apply to folders 
எ+ற பWடLN 9_" ெச[
2ட�$. இL இ=தா+ உA
க_+ மாறா DைலdN உCள 

(Default) ேபாNடராக அைமm=U]$.

ேகAC: ச9யாக இைணய Dகவ9ைய அைம,H,
ேத)ைகT}N �ட, “Server Not found” எ6ற
_ைழs ெசG- வUWறH. நா6 Dகவ9 அைம,
தைத: பலDைற ச9 பா],த _6னேர, இதைன
எ{HWேற6. இ"த _ைழ எதனா. ஏKப)WறH?
Cள*கN த"H வ^ கா\டhN.

எ;. ேமாக$தா;, L��v.
ப2N: “Server not found” என Bர�சRN

Bைழc ெச[2 வmதாN, உAகC Bர �சH
zAகC அைமMத Zக வRdN, இைணயதள$
எதைன<$ காணUNைல எ+பேத ெபாpC. 
இத:n4 பல காரணAகC இp"கலா$. zAகC
ZகவRையc சRயாகMதா+ அைமMேத+ எ+E
எ�2<C±HகC. சRயாகMதா+ உCள= என
எைத ைவM=" `E9�HகC? எனேவ, zAகC
ZகவRையM தவறாக அைமM2p"கலா$. அN
ல=, சRயாக Zக வR அைமM=, இNலாத ஓH
இைணய தளM2ைன அ¤க zAகC Zய:P"
கலா$. இைணய இைண4BN,  உAகC Bர�
சp"n அ]Mத DைலdN இயAn$, இைணய
ேசைவ தp$ DE வனM2+ V.எ+.எ6. சHவH
இயAகாமN இp"கலா$. அNல= உAகC 
க$4�WடRN அைம"க4பW]Cள பயHவாN,
இதைனM தவறாக4 1Rm= ெகா^], இmத 
Bைழc ெச[2ையM தரலா$. இAn ெசாNல4
பWட ஒ�ெவா+ைற<$ தLMத Lேய மன2N
ெகா^] ேசாதைன ெச[= பாH"க�$. சRயா
9U]$. அNல= இ+ெனாp Bர�சH }ல$
Zய:P"க�$.

ேகAC: �VA ேதடw., intext எ6ற க\டைளs
ெசா. எதKV: பய6ப)WறH? இH எ"த

வைக _.டராக: பய6ப)WறH?
எ),H* கா\)கmட6 Cள*கN அn*
Vமா= ேவ()Wேற6. ந6L.

ஆ.. ேமாகனா உலகநாத$, L�(U..

ப2N: nY4 BWட ெசாN உCள
இைணய4 ப"கAகைள மW]$ ேதV, 
அைவ இp"n$ இைணய4 ப"-
கAகC nYMத தகவNகைள மW]$ 
ெபற இmத Intext கWடைளc ெசாN

பய+ப]Mத4ப]9ற=. எ]M="
காWடாக, soup recipes எ+ப=
nYMத தகவNகைளM ேதV4 ெபE
ைகdN, நம"n ‘chicken’ எ+ற
ெசாN பய+ப]Mத4ப]$ தளAகC
மW]$ ேதV4 ெபற,  soup recipes

intext:chicken எ+E கWடைள ெகா]"க
ேவ^]$. `nC, chicken எ+ற ெசாN

உCள, soup recipes nYMத
இைணய4 ப"கAகைள மW]$ 
காW]$.

ேக>_–ப:)


