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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\]!.
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ப6கC 10

ப6கC 8

உ
H

ே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.

~ டா+ட/ ெப.சJKர ேபா< ~

<மா"#ேபா&க( உல,-, தாேன 1234
ெச-ல ேவ89: எ&ற இல#>ய@ேதா9,

ெசயAைக C8ணEFய- அHIபைடK-
உLவான ‘MN( அ>Oட8#’ எ&P: ெசய-
RSட&, த& 1த- Oமா"# ேபாைன MN(
TUவன: “MN( VWெஸ-” எ&ற ெபயY-,
அWேடாப" 4 அ&U, அெமYWகாF- சா&

Vரா&>Oேகா நகY- ெவ]K#ட^. ெச&ற
மாத: ெவ]K#ட ஆIV( TU வன@3&
ஐேபா& 7 மAU: சா:சc காலWd ேபா&
கeWNI ேபா#Hயாக ெவ] வ23LWN:
இ2த ேபாf& >றIப:சcக(, MN( 
TUவன@3& இல#>யcகைள அைடய வh
வN@^(ளன எ&U Mறலா:. MN( TUவன@
தைலைம T"வா,, i89: த& Nj FனY&

;<8 =மா>4ேபா,க8 அABகC
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ெதாh- C#ப4 >றIைப TkV@^(ளா".

இ^வைர ஆ8#ராl# ேபா&க]& இயWக 
1ைறைமைய ம#9: MN( T"ணய: ெசl^
வ2த^. 1த- 1ைறயாக, ஆ8#ராl#
ேபா&க]& ஹா"#ேவ" மAU: சாI#ேவ" 
என இர8ைடS: MN( TUவனேம வH
வைம@^, அ@தைகய 1த- ேபா&கைள
வழc,S(ள^. இ2த Oமா"# ேபா&கைள,
எ4.H.>. TUவன:, MN( TUவன@3Aகாக@
தயாY@தாo:, 1jWக 1jWக தயா YIp
மAU: வHவைமIp MN( ெபாEயாள"க]&
உைழIV& உLவமாகேவ உ(ள^. எ4.H.>.
ெபய" எ3o: இ-ைல. MN( TUவனI
ெபய" Mட, அத& 1த- எj@தான ‘G’ எ&U
ம#9ேம ெபாEWகIப#9(ள^.

உலக@ தர@3லான Oமா"# ேபா&கைள
வHவைம@^@ தயாYIப^ எ&ப^, MN(
ேபா&ற அைன@^ ெதாh- C#ப: மAU:
சாI#ேவ" வச3கைளW ெகா8ட TUவன@
3ANW Mட ெபYய சவா லாN:. ஆனா-, இ2த
ேபா&கைள@ த2தத& qல:, இ3- MN(
ெவAE ெபAUF#ட^ எ&ேற Mற ேவ89:.

இ2த அE1கFழாF& ெதாடWக@3-
ேப>ய r2த" V4ைச, Hs#ட- உல,&
வள"4>K& 1த- இர89 Tைலக(, ‘ெப"
சன- க:It#ட"’ மAU: ‘இைணய:’ எ&U
NEIV#9F#9, இf q&றாவ^ Tைல
“ெமாைப- ேபா&கேள” எ&U MEனா". இf, 
MN( TUவன ஆluக( ெமாைப- VYF-
அ3கW கவன: ெசo@^: எ&U ெதYF@தா". 
அvவைக ஆluக]& 1த- ெவAEI பைடI
பாக, இ2த VWெஸ- Oமா"# ேபா&க( வ2-
^(ளன.

கட2த 20 ஆ89களாக, Hs#ட- உலக@
ேதடR- யாL: ெதாட 1Hயாத 1த- 
இட@3- இயc, வL: MN(, தAேபா^
‘ெசயAைக C8ணEu@’ ெதாh- C#ப@3&
அHIபைடK- ெசயRகைள உLவாW,,
ந: வாyைவ எ]ைமயாகu: இfைமயா
கu: மாAற உ(ள^. அத& ெதாடWக: இ2த 
Oமா"# ேபா&க]- ஆர:V@^(ள^.

‘MN( VWெஸ- மAU: MN( VWெஸ-
எWO.எ-’ எ&ற ெபயY- இ2த Oமா"#-
ேபா&க( ெவ]யா ,S(ளன. இவAE& 1த-
ெதாh- C#ப >றIப:ச: இ3- இைண@^@ 
தரIப#9(ள ‘MN( அ>Oட8#’ ஆN:.
Artificial Intelligence எ&P: ெதாh- C#
ப@3& உதFSட& உLவாWகIப#ட இ2த
ெசயR, ந: Nர- க#டைளகைள ஏAU4
ெசய-ப9:. ஓ" உதFயாள" ேபாலேவ ந:
1ட& ேபr:. “இத& qல:, ஒvெ வாL பய
னாளL: த& தfIப#ட MN( அPபவ@
3ைனI ெபற இயo:” என r2த" V4ைச,
MN( அ>Oட8# NE@^W MEனா".

இேத அHIபைடK- ெவ] யான ஆIV( 
TUவன@3& ‘Siri’ மAU: ைமWேராசாI# TU
வன@3& ‘Cortana’ ஆ,யைவ, தாcக( உU3
அ]@த பல ெசய-கைள இ&P: ஈேடAற 
1Hயாத TைலK- உ(ளன. அ2த இைட-
ெவ]ைய ‘MN( அ>Oட8#’ Tைற ேவAE
F#டா-, இ2தI VYF- ெதாட"2^ பல >க-
ரcகைள MN( ெதாட 1HS:.

‘MN( அ>Oட8#’ ஆ8#ராl# 7.1 
இயWக 1ைறைமSட& இைணWகIப#9(
ள^. ேபாf- உ(ள ேஹா: ப#டைன சAU 
ேநர: அj@3I VH@தா-, இ^ இயcக@ 
ெதாடcN,ற^. அ-ல^ ஏேதP: ஒL
ெசா-ைலW MEனா-, இயWக: ெதாடc N
,ற^. 12ைதய ேபா&க]- ‘வாlO ச"4’ �-
தfயாகW ,ைட@த^. தAே பா^ இ^ >Oட@3
ேலேய இைணWகIப#9 ,ைடW ,ற^. இத&
வச3கe: பய&பா9கe: ெதாட"2^ ேம:
ப9@தIப9:.

ஐேபா& 7- இ-லாத, S.எO.V.ேபா"# 
(ைடI >) மAU: 3.5 �i ஆHேயா ஜாW இ2த
ேபா&க]- தரIப#9(ள^. “மWக( அ3க: 
FL:p:, இவAைற � �W,னாயா? நா& தL
,ேற&” என ஆIV( TUவன@3AN, MN(
இ2த வைகK- சவா- F# 9(ள^.

இ3- தரIப#9(ள ேகமராWக(, மAற
Oமா"# ேபா&க]& ேகமராWகைளW 
கா#Ho: அவAE& 3ற& அHIப ைடK-
1தRட: ெபA U(ளதாக, Oமா"# ேபா&
ேகமராWகைள ஆlu ெசl 39: அைமIp
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அEF@^(ள^. ேகமராWகைள ஆlu ெசl-
வ3- Tpண" என உலக அளF- ஏAUW
ெகா(ளIப9: DxOMark எ&பவ", இ2த
Oமா"# ேபா&க]- உ(ள ேகம ராF& 
ெசய- 3றPWN 89 p(]க( ெகா9@^, 1த
Rட@ைத@ த2^(ளா". காலWd எO 7 ேபா&
ேகமராFAN 87 p(]கe:, ஆIV( ஐேபா&
7WN 86 p(]கe: வழc,S(ளா". ப-
ேவU ெவ]Ipற �yTைலக]-, �க@ ^-
Rயமான இேம�கைளI படcகளாக வழc
Nவ3-, இ3- உ(ள ேகமராWக( 1த-
இட@3- உ(ளன. மAற TUவன Oமா"# 
ேபா& ேகமராWகைளW கா# Ho: Nைறவான 
ெமகா VWெஸ- 3றைன இைவ ெகா8H
L2தாo:, 1.55 ைமWரா& இேம� ெச&சா"
மAU: f/2.0 aperture, படcக]& ெத]Fைன
உU3 ெசl,&றன. இ3- உ(ள ஷ#டY&
ேவக:, ேவU எ2த Oமா"# ேபா& ேகம ரா
Fo: காண இயலாததாN:. இ2த ேகமராW
க]- தரIப#HLWN: HDR+ ெதாh- C#ப:,
பட: ஒ&ைற ஷூ# ெசlைகK-, அதைனI 
பல >Eய படcகளாகI VY@^ அE,ற^. �க4
>ற2த பட@3ைன@ தL,ற^. �க4 >ற2த பட@
3ைன அE2^ ேத"2ெத9Wக, இ2த ேபாf- 
தரIப#9(ள ெசயAைக C8ணEu@ ெதாh-
C#ப: பய&ப9,ற^. அேத ேபால, FHேயா
படcகைள ப32^ தLவ3o:, இத& >றI
பான 3ற& ெவ]Iப9,ற^ எ&U சா&ற]W
கIப#9(ள^.

FHேயா அைழIVAN ‘Duo calling’ மAU:
ெமேச� அPIpவதAN ‘Allo’ ெசயRக( இ2த
Oமா"# ேபா&க]- தரIப#9(ளன.

இ2த ேபா&க]- தரIப#9(ள இ&
ெனாL தf வச3, படcக( மAU: FH ேயாW
கைள, Wளv# ேதWகக@3- (Cloud Storage) 
ப32^ ெகா(வதாN:. இvவாU ப3யIப9:
இ2த ைப-கeWகான அளFAN எ-ைலேய
இ-ைல. எvவளu ேவ89மானாo: ப32^
ெகா(ளலா:. ேமo:, அேத 4K ப8pகeட&
படcகe:, FHேயாWகe: ேசv ெசlயI
ப9வ^, இ2த ேபா&க( ம#9ேம ெகா8H
LWN: ஒL வச3யாN:.

ஒvெவாL மாட- ேபாP:, 32 மAU:
128 s.V. ேதWகக: ெகா8ட தாகW ,ைடW-
,ற^. ஆனா-, ைமWேரா எO.H. கா"#
ெகா89 இதைன அ3கIப9@த 1Hயா^.
ேதWகக@3- ேமAெகா89 இட: இ-லாத
Tைல ஏAப#டா-, அ3- உ(ள ேபா#ேடாW
கe: FHேயாWகe: �WகIப#9 இட: உ8
டாWகIப9:. ேபா#ேடாWகe: FHேயாW
கe: �WகIப9,&றனேவ எனW கவைல
ேவ8Hய3-ைல. அைன@^: MN( Wளv#
Oேடாேர� இட@3- பா^காIபாக ப3 யI
ப#9 இLWN:.

அE1கமான Oமா"# ேபா&க]- உ(ள,
ெவ]ேய எ9Wக 1Hயாத ேப#ட Yக]&
3றP: NEIVட@தWக^ ~ (2,770mAh மAU:
3,460mAh). ஏj ம� ேநர: �&சW3 வழc N
வதAகான �&ேனா#ட@ைத, 15 T�டcக]-
சா"� ெசl^ உLவாW,W ெகா(e: ெதாh-
C#ப@ைத இ2த ேப#டYக( ெகா8 9(ளன.

ேபா& 1jைமS: அo�fய: மAU:
க8ணாHயா- ெசlயIப#ட கவச: பா^ காW-
,ற^. VWெஸ- ேபாf- 5 அcNல 3ைரS:,
எWO.எ-. மாடR- 5.5 அcNல 3ைரS: 
உ(ளன. 3ைரWN 2.5 D கா"fc ெகாY-லா
,ளாO 4 பா^காIp தரIப#9(ள^. சAU
உயர@3RL2^ �ேழ ேபா#டாo:, ேபாf&
3ைரWN4 ேசத: எ^u: ஏAபடாத வ8ண:
இ^ பா^காW,ற^. இ2த 3ைரக( AMOLED
HOVேள ெகா8டைவ யாக உ(ளன. Daydream
VR சாதன@^ட& ஒLc,ைண2^ ெசய-பட
இ2த HOVேள ேதைவ. pைனSLவாWகW கா#
>க( இ2த வைக கா#>@ ேதாAற@3- தா&
,ைடWN:. எ-.>.H. 3ைரையW கா# Ho:,
இத& கா#>@ ேதாAற மாAறcக( �க Fைர-
வாக ேமAெகா(ளIப9:. 

ேபாைன இயWக Pixel Imprint Fர- ேரைக
உணY தரIப#9(ள^. ேபாf& V&pறமாக
இ^ உ(ளதா-, ஆ#கா#H FரR& ேரைக 
வh, ேபாைன இயWக@3ANW ெகா89
வரலா:. க#ைட Fர- ேரைக ேதைவK-ைல.
Fர- ேரைக உணரIப#டuட&, Fர- ேரைக
�ட", ஒL >Eய �f ேப# ஆக மாU,ற^.
இதைன MN( Pixels Imprint என அைழW,
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ற^. இ3-, Fரலா- தடFனா-, ெசயRக(,
ெடWO#, இெமK- அன அைன@ைதS:
ெபAUI பய&ப9@த 1HS:. இ2த@ 3ைர
Pixel Launcher ஆN:. இ3- ெசயRக( மAU:
Fைளயா#9க( கா#டIப9:. நா(, ேநர:,
�ேதா�ண Tைல அைன@^: வல^ ேம- பN
3K- கா#டIப9,&றன. MN]& ேலாேகா
‘G’ ெதா#டuட&, MN( ேதட- �- ,ைடW
,ற^.

இேத அE1க FழாF-, MN( ைவ V,
MN( Nேரா:காO# அ-#ரா, MN( ேஹா:,
MN( #�: Ft F.ஆ"., ஆ,ய சாதனcகe:
இயW,W கா#டIப#டன. இ2த சாதனcக]&
அE1க:, ந: வாyWைகK- பய&ப9@^:
அைன@^ Hs#ட- சாதனcகைளS: ஒLc
,ைண@^ இயW, ம,ழலா: எ&பைத@ ெதY
FW,ற^. அ^ ம#9�&E, த&Pைடய சாத
னcக]& இயWகW க#9Iபா9 த&fட@3-
ம#9ேம இLWN: எ&பைதS: உண"@^,
ற^.

உலக அளF-, ெபL:பாலான Oமா"# 
ேபா&க]-, ஆ8#ராl# இயWகேம இயc
N,ற^. �க அ3க அளF-, ஆ8#ராl#
Oமா"# ேபா&கைள@ தயா YWN: சா:சc 
TUவன:, ெதாட"2^ த& சாI#ேவ" ெசய R
கைளI ப32^, ேபா&கைள FAபைன ெசl^
வL,ற^. ெபா^வாக, ஆ8#ராl# இயW
க@3- ெசய-ப9: Oமா"# ேபா&கைள@
தயாYWN: TU வனcகeWN, அத& இயWக
1ைறைமK- மாAறcகைள ஏAப 9@த MN(
அPம3@^ வL,ற^. எ9@^W கா#டாக,
சா:சc >ல Oமா"# ேபா&க]-, Samsung
Pay ேபா&ற த&Pைடய சாI#ேவ" ெசயR
கைள ஆ8#ராl# >Oட@3- இயcN:பH,
தயாY@^@ த& ேபா&க]- இைண@^ தL,
ற^. ஆIV( த& ஐேபா&க]-, MN( ெசய R
கeWN இைணயான ெசயRகைள@ தயாY@^
ப32^ தL,ற^. MN( ெசயRக( எதAN:
இட: இ-லாம- ெசl^F#ட^. MN( ேமI
ெசயR 1&ேப �WகIப#9F#ட^.

எனேவ, MN( த& தயாYIpகைள@ த& க#
9Iபா#Hேலேய ைவ@3LWக FL:p,ற^.
அெமYWகாF-, இ2த Oமா"# ேபா&கைள
FAபைன ெசl39: உYைமைய, ெவYஸா&
TUவன@3AN ம#9ேம வழc,S(ள^.
ஆIV(, த& p3ய ஐேபா&க eWN ஏ.H.
அ8# H TUவன@3ைன ம#9ேம அPம
3@தத& எ3ெராRயாக, MN( நடவHWைக
அைம2^(ள^.

ஹா"#ேவ" மAU: அதைன இயWN:
சாI#ேவ" ஆ,ய இர8ைடS: தா& ம#-
9ேம வHவைம@^ இயW,னா-, இ&P:
பல p3ய வச 3கைள@ தர 1HS: என MN(
3#ட�9,ற^. ெதாடWக@3RL2^ ஆIV(

இதைன@தா& ேமAெகா89 வL ,ற^ எ&ப^
இcN NEI Vட@தWக^. MN( TUவன1:
அேத ெகா(ைகையI V&பAற@ ெதாடc,S(
ள^.

VWெஸ- Oமா"# ேபா&க( இர8 Ho:, 
ஆ8#ராl# ‘நக#’ இயWக 1ைற ைமK&
ப3Ip 7.1 தரIப#9(ள^. இதைனW ெகா89 
வL: 1த- Oமா"# ேபா&க( இைவ தா&. 
இதPைடய பயன" இைட1க@3ைன (User
Interface) MN(, இ2த ேபா&கeWகானதாக
மாAE அைம@^(ள^. இ2த இயWக 1ைறைம 
ெதாட"2^ இலவசமாக அைன@^ VWெஸ-
ேபா&க]o: ேம:ப9@தIப9:. 

MN( பய&ப9@^: ெதாh- C#ப:,
வHவைம@த ெசயRக]& 3ற&, VWெஸ-
Oமா"#ேபா&க( qல: ந: Fர-க eWN
மாAறIப9,ற^. ஒvெவாL ெதா9தo:,
ஒvெவாL ெதாட"p:, ஒvெ வாL கண1: 
ந:ைம உAசாகIப9@^வதாக அைமWகIப#
9(ளன. வL: மாதcக]- மWக]ட: பர
வலாகW ,ைடWN:ேபா^ நா: அைனவL:
இதைன அE2^ ெகா(ளலா:.

MN( M#Hய இ2த கா#> அரc,-, p3ய
Oமா"# ேபா&கe:, ேவU >ல சாதனcகe: 
அE1கIப9@தIப#டன. ஆனா-, மWக(
எ3"பா"@த Andromeda, Huawei tablet மAU:
Chromebooks NE@^ எ^u: ெசா-லIபட
F-ைல. வL: காலcக]-, இவAைறS: த& 
p3ய ெதாh- C#ப@3& அHIபைடK- வH-
வைம@^ MN( தL: என எ3"பா"Wகலா:.
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<மா"# ேபா&க]& Fைல ெதாட"2^
Nைற2^ ெகா8ேட வLவதாo:,

ெமாைப- ேபா& ெசயRக]& பய&பா9
FY2^:, பலவைகயாகu: ெபL,W ெகா8ேட
ெச-வதாo:, பலL: ஒ&U அ-ல^ இர89
Oமா"# ேபா&கைள வாc,I பய&ப9@^
,&றன". p3ய மாட- Oமா"# ேபா&க(,
ச2ைதK-அE1கமானuட&,அவAைறஉடேன
வாc,I பய&ப9@^ேவா" பல", அதAN
1& பய&ப9@3ய Oமா"# ேபா&கைள, >:
கா"#இ-லாம-,ெமாைப-ேசைவஅWகu8#
இ-லாம- கா#>I ெபாLளாக ைவ@^(ளன".
இ2த ேபா&கைள, ெமாைப- ேசைவ TU
வனcக]ட: ேசைவ அWகu8# ெபறாமo:,
>: ேபாடாமo:, பல வைகக]-, வhக]-
பய&ப9@தலா:. அ2த வhகைள இcN
காணலா:.

வா;< அ(

இIேபாெத-லா: எO.எ:.எO. தகவ-
கைள ெமாைப- ேபா& ேசைவ TU வனcக(
வhேய அPIpவ^ ெபL:பாo: Nைற2
^F#ட^. WhatsApp ேபா&ற ெடWOHc
ெசயRக( இLWைகK-, ேபா&கeWெகன
க#டண: ெசo@தாம-, இ2த ெசயRகைளI
பய&ப9@3, ெமேச� அPIpவ^ ெபL,
வL,ற^.

வா#O அI ெவN கால மாகேவ pழWக@3-
இL2தாo:, ேபOpW TUவன:, வா#O அI
TUவன@ைத 120 ேகாH டால" ெகா9@^ வாc

,ய ேபா^தா&, அதைன ஆ"வ1ட& பய&
ப9@தI பல" 1&வ2தன". Nைற2த கால@3
ேலேய 90 ேகாH ேப" p3ய பய னாள"களாக
உLவா,ன". க#டண: இ-லாம- ேபr வ
தAN:, ெடWO# அPIpவதAN: வா#O
அI உதFயதா-, இத& வாHWைகயாள" எ8
�Wைக இ&U: உய"2^ வL,ற^.

வா#O அI, வழWக மான ெடWO#
ெமச�ச" ெசய-பா#9ட&, M9தலாகI
பல வச3கைளS: தL,ற^. NjWகைள
உLவாW,, அவ"க eWN( தகவ-கைளI
பYமாEW ெகா(e: வச3 இ3- �க4 >றI
பானதாக உLெவ9@^(ள^. க#டண:
ெபAU ெமாைப- ேசைவ தL: TUவனcக(
Mட இ^ ேபா&ற வச3கைள@ தரF-ைல.

பலL: இ&U தாcக( இட: ெபAU(ள
NjWக]- Cைழ2^ ெடWO#, எேமாsWக(,
படcக(, FHேயா ைப-க( என அைன@^: 
பய&ப9@^,&றன". உலகளாFய TைலK-,
இ2த ெடWO# F8ே டாWக( ஒேர மா3 Y
யான வHவைமIைப ேமA
ெகா89(ளதா-, இ^ 
எ]ைமயாகI பய&ப
9@தIப9,ற^.

உcக( ெமாைப-
Oமா"# ேபாf-,
�cக( எ2தFத ஆI
பேர#Hc >Oட:
பய&ப9@3னாo:,
வா#O அI ெசயR

AAAA
^̂

ெமாைப& ேசைவ இ&லாம& ேபா, பய,ப ./த
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அ த A
ே க A ற ப 3 I
Vைன@ தL,ற^. அைன@^
அI]ேகஷ& Oேடா"க]o:
வா#O அI ெசயR, இலவசமாக@ தரF
றWக: ெசl^ ெகா(ளW ,ைடW,ற^. ஆIV(
ேபா&கeWN https://geo.itunes.apple.com/us/
app/whatsapp-messenger/id310633997?mt=8&at=
1010loXs&ct=229643 எ&ற தள@ைதS:, MN(
ேபா&கeWN https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.whatsapp&hl=en எ&ற இைணய
தள@ைதS: அ�கலா:.

<ைக(

ெமாைப- ேசைவ எ^u�&E, Oமா"#
ேபா& ஒ&E-, FHேயா வh ெதாட"p
ெகா(ளI பலL: பய&ப9@^வ^ ‘OைகI’
ெசயRயாN:. உcக( Oமா"# ேபாf-,
OைகI ெசயRைய இ&Oடா- ெசl^,
ேபாைன, ைவ V இைணIV- ெகா89
ெச&றா-, உடேன அத& qல: நா: இ&
ெனாL 1ைனK- இேத ேபால OைகI ெசய-
RையI ப32^ ைவ@^ இயWNபவY&
ேபாைன@ ெதாட"p ெகா(ளலா:. FHேயா
அைழIp ெகா9@^ அைழWகலா:. அேத 
ேபால, உcகைள@ ெதாட"p ெகா89
அைழ@^I ேபச ேவ89: என FL:pபவ",
உcக( ெபய" ைடI ெசl^ ேதH அைழW-
கலா:. �cக( ேபச ேவ89: என அைழW
கIப9பவ", எ2த ெபயY- OைகI 1கவY
ெகா89(ளா" எ&பைத அE23L2தா-,
�cக( அவைர@ ேதH அEயலா:. அவ", த&
ேபாf- OைகI இயW, ெதாட"V- உ(-
ளாரா இ-ைலயா என OைகI ெசயR ெசா--
RF9:. இதAN எ2த ெமாைப- ேசைவS:
ேதைவ இ-ைல.

OைகIெசயRஎ2தெமாைப-சாதன@3o:
ெசய-ப9:. உcகeைடய ேபாf-, ெதாட"p
ெகா(ளIப9பவ" ப#HயR- (Contact List)
இLIபவ", த& ேபாf- OைகI அWகu8#

ைவ@3
L2தா-, அவ"கeWN

ெமேச� அPIப 1HS:. அவ"
த& OைகI ெசயRைய இயWN:

ேபா^, ெமேசைஜ அவ" பHWக 1HS:.
ஆIV( ேபா&கeWகான OைகI ெசய-

Rைய https://geo.itunes.apple.com/us/app/skype-
for-iphone/id304878510?mt=8&at=1010loXs&
ct=229643 எ&ற 1கவYKo:, ஆ8#ராl#
ேபா&கeWகான OைகI ப3I Vைன, https://
play.google.com/store/apps/details?id=com.skype.
raider&hl=en எ&ற 1கவYKo: இலவசமாகI
ெபறலா:.

இேத ேபால, உcக( Oமா"# ேபாf-
�cக( ேபOpW ெமச�ச" ெசய Rைய ைவ
V இைணIp வhயாகI பய&ப9@^ைகK-,
அத& ேச# F8ேடா qல:, உcக( ந8
ப"க( வ#ட@3- இLIபவ"கைள ெடWO# 
வhயாகu:, FHேயா அைழIp வhயா
கu: ெதாட"p ெகா(ளலா:. அவ"க eWN:
ைவ V இைணIp இL2தா-, இL பWக1:
ெமாைப- ேசைவ க#டண: எ^u: ஏAப-
டா^. ெமாைப- ேசைவ இ-லாத ேபா&க( 
வhயாக இ2த ேசைவையI பய&ப9@தu:
1HS:.

Hardware: (ஹா#$ ேவ#) க*+,$ட# சா#/த
அைன45 சாதன6க7* இ/த ெசா:லா: 
<=+>ட+ப@ABறன. மத#ேபா#@, G+, மHI, 
J ேபா#@, >KLட#, ேமாட*, ெரௗ$ட# என
அைன45* இ/த ெசா:P: அட6<*.

Software: (சா+$ேவ#) ஹா#$ேவ# எனQ
Rற+ப@* சாதன6கைள இயQ<* க*+,$ட# 
UேராAரா*கV அ:ல5 UேராAரா*கWB
ெதா<+U என இதைனQ Rறலா*. ஆ+பேர$Y6
GIட* UேராAரா*, சா+$ேவ# அ+WேகஷBகV 
(எ*.எI. ஆ[I, ேக*I ேபாBறைவ) ஆAய
அைன45* இ/த ெசா:லா: <=+>ட+ப@*.

“ெதRST ெகா8UVக8”
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Pர- CfK- ெதாh- C#ப: தL: வச3
கைள நா: ெகா8HLW,ேறா:. அைவ ந:

வ"@தக@3& வாlIpகைளS: வள"4>ையS:
ெபL: அளF- மாAE உ(ளன. இ2த உல,- 
உ(ள ேகாHWகணWகான பயனாள"கைள 
வ"@தக@3Aெகன இைணIப3-, தகவ-
ெதாh- C#ப: ெபL: பcN வ,W,ற^.
நா: ேமAெகா(e: வ"@தக நட வHWைக
கைள �கu: ெவ]IபைடயாகW ெகா89
ெச-வ3-, இ2த ெதாh- C#ப: நமWN
உதF9,ற^.

ஆனா-, அேத ேநர@3-, ஏமாAU: 
வhகைளW ைகயாள, ஏமாAUபவ"கeWN
இ2த ெதாh- C#ப: உதF வL ,ற^. இ2த@
3Lட"கe: இேத ெதாh- C#ப@ைதI பய&-
ப9@3I பல p3ய வhகைள ேமAெகா89
வL,&றன". இைவ பல வHவcக]-,
வhக]- இL2தாo:, phishing மAU: open
wi-fi networks எ&ற இர89 வhக( தா&
ெபL:பாலான ஏமாAU வhகளாக உ(ளன.

Phishing எனIப9: 3L#9 வhK&
ெதாடWக:, நமWNI பழWகIப#ட �& 
அ�ச-, ெடWO# ெமேச� அ-ல^ இைணIp
ேகாIp ேபால ந:�ட: வL,ற^. அ3-
தரIப#9(ள ஒL RcW,- ,]W ெசl3ட
ந:ைம@ �89,ற^. ,]W ெசlதா-, நா:

இைணய தள: ஒ&UWN இj@^4 ெச-லIப-
9,ேறா:. இ^ பா"IபதAN Vரபலமான, ந:
VWைக ெகா(ளW MHய TUவன@3& இைணய
தள: ேபால@ ேதாAறம]WN:. ஆனா-, அ^
ேபாRயான^ ம#9�&E, ஆப@தனா^: Mட.
இ3- பயனாளைரI ப3u ெசl3ட@ �89:
வைகK- >ல வாWNU3கைள, பYrகைளW
கா#9:.

பயனாள" கணWN ைவ@ ̂ (ள 
வc,K& ெபய", ,ைளK& ெபய", tச" ேந:,
பாOேவ"# ஆ,யவAைறW ேக#N:. இ-ைல
எf-, ,]W ெசlத uட&, ேமாசமான ஒL
NE�9 உcக( VரuசY- ப3யIப9:. இ2தW
NE�9, இத& V&, �cக( தL: லாW இ& 
ெபய", பாOேவ"# ஆ,யவAைற, 3Lட"
கeWN அPIV ைவWN:. அவ"க( உc
க]& வc, கணWNகeWN( Cைழ2^, அ3-
உ(ள பண@ைத எ] தாக மாAE எ9@^W
ெகா(வா"க(. மாAறIப9: அWகu8#க( 
ெபL:பாo: ேபாRயானைவயாக அ-ல^
தAகாRகW கணW Nகளாக இLWN:.

இ2த இைணய@ 3Lட"க]ட�L2^ தI
VWக, ந:ைமW கா@^W ெகா(ள �ேழ NEI-
V#9(ளபH ெசய-ப 9வ^ ந-ல^.

ஏேதP: ஒL �& அ�சR-, இைணய 
1கவYKைன@ த2^ அ3- ,]W ெசl3

இைணயெவ23&
மா456 ெகா8ளாம& இ:6க
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9:பH ேக#9W ெகா8டா-, அ3- ,]W
ெசl3ட ேவ8டா:. அதANI ப3லாக, அ2த
1கவYைய, VரuசY& 1கவYW க#ட@3-
ைடI ெசl^ ெசய-ப9@தu:.

அைடயாள: ெதYயாத நப"க( அ-ல^ 1க
வYக]ட�L2^ RcW அ-ல^ இைணIp
ேகாIp வ2தா- அவAைற4 ெசய-ப9@த
ேவ8டா:. இைணIVைன அh@^Fடu:.
TUவன 1கவY, அ-ல^ இைணய@3Aகான
ெசயRகைள@ தL: TUவன 1கவY, வc,
1கவY என ஏேதP: தரIப#டா-, 1க வ
YK& ெதாடWக@3- ‘�#9’ ஐகா& ஒ&U 
இLIபதைன உU3 ெசl3டu:. அ2த 1கவ
YK-, “http” எ&பதANI ப3லாக, “https” என
உ(ளதா எனW கவfWகu:.

ஆ8#H ைவரO மAU: மா-ேவ" pேரா,
ரா:கைள@ த9WN: ெசயRகைள, அvவI
ேபா^ அIேட# ெசl3டu:. இைவ உcக(
க:It#டY- இ-ைல எ&றா-, உடேன
இ&Oடா- ெசl^, ேம:ப9@தu:.

வc,KRL2^ அEWைககைளI ெபAU,
அவAைற அல#>யI ப9@தாம-, எ&ன எ&ன
T3I பYமாAறcக( ஆ,S(ளன; அைவ
அைன@^: உcகeWN@ ெதY2ேத நைடெபA
U(ளதா எனW க8கா�Wகu:.

�& அ�ச- வhயாக, உcகைளI பAEய, 
உcக( வc, கணWN NE@த தக வ-கைள
அPIpவைத@ தF"Wகu:.

பாI அI 3ைர4 ெசl3க]- உ(ள RcW
Nக]- ,]W ெசl3ட ேவ8டா:; அேத
ேபால, அ2தW க#டcக]-, உcக( தfI
ப#ட தகவ-கைளI ப3ய ேவ8டா:.

ஏேதP: ஒL வc,KRL2^, அ-ல^
இைணய தள@3RL2^, அைவ ேக#N: தக
வ-கைள@ தராF#டா-, உcக( அWகu8#
தAகாRகமாக 1டWகIப9: அ-ல^ �WகI
ப9: எ&ற தகவ-க( இL2தா-, தகவ-கைள
அIேட# ெசl3ட ேவ8டா:. ச:ப2தIப#ட
வc, அ-ல^ TUவன@3& வாHWைகயாள"

ைமய@3ைன@ ெதாட"p ெகா(ளu:.
V��c அ�ச-கeட&, மா-ேவ" எனI-

ப9: ெக9த-கைள உ8டாWN: அ-ல^ 
க:It#ட"கைளW ைகIபAU: ெசயRகைள
அPIpவ^ தAேபா^ அ3கY@^ வL,
ற^. 2015 ஆ: ஆ8H-, இ23யாF-, இ^
ேபா&ற 3L#9@ தன மான 1யA>க( 11,592 
1ைற ேமAெகா(ளIப# 9(ளன. இ^ ஆ89 
ேதாU: 20% அ3கY@^ வLவதாக, ம@3ய
அரr அEF@^(ள^.

நா: பயண@3- இLW N:ேபா^, ைவ V
இைணIpக]- இைணய: பா"@^4 ெசய-ப
9வ^ எ]தான வhயாக இLWகலா:. ஆனா-,
அ^ �கW கவ ன@^ட& ைகயாள ேவ8Hய
ஒ&றாN:.

இ@தைகய ெந#ெவா"W Nக]- இைண2
^(ள ேவU ஒL க:It#டY& வh யாக, 
உcக( க:I t#டY- உ(ள தfநப" தகவ--
கைள@ 3L9: வாlIpக( இ3- அ3க:. 
எனேவ, அ@தைகய ைவ V ெந#ெவா"W
Nக]- ெசயலாAUைகK-, T3 பYமாAற
FபரcகைளI பய&ப 9@^வைத@ தF"Wக
ேவ89:. இ^ ேபா&ற வய"ெலO இைணI-
pக(, இைணய@ 3Lட"கeWN எ]தான
வாச-களாN:. எனேவ, இவAைறW கவ ன@
^ட& ைகயாள ேவ89:.

எIேபா^: ந: ெப"சன- தகவ-க( 3L
டIபடலா: எ&ற கவ ன@^ட& இைணய 
ெவ]K- உலா வLவ^தா& ந-ல^. எI
ேபா^,ேதைவ K-லாம- ந:ைம அ4 rU@3,தக
வ-க( ேக#கIப9,&றனேவா, உடேன அ3
RL2^ உcகைள �W,W ெகா(ள ேவ89:.
இலவசமாக@ தL,ேறா:, உடனHயாகI
பண: ஈ#டலா:, அ3"�ட NoWகR- பYr 
எ&ெற-லா: வL: அ�ச-க(, ெசl3கைள
ெமா@தமாக அh@ ̂ F9cக(.

இ3- >W,W ெகா8டா-, ந: பண@ைத
இழIப^ட&, T:ம3ையS: இழWக
ேவ8Hய^ வL:.
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~ பாரK ~
இைணய@3- நா: உலா வLைகK-, ந:ைம
அEயாம-, நா: எ2த தளcகைளI பா"W
,ேறா:, எ&ன எ&ன தf நப" தகவ-கைள@
தL,ேறா: எ&பவAைறI பல மா-ேவ" pேரா
,ரா:க( V&பAEW ெகா8ேட இLW,&றன.
இைவ ந:ைம அEயாம- ந: க:It#டY-,
ெமாைப- ேபா&க]- வ2தம"2தைவயாக
இLWN:. அ-ல^ நா: பய&ப9@^: Vர u
சேர, இதAகான ெசயRையI ப3@3LWN:.
அ-ல^ Vரuசேர, அvவாU வHவைமWகI
ப#HLWN:.

நா: கா�: தளcக]ேலேய இதAகான
�-க( ப3WகIப#HLWN:. அைவ, அ@தள:
qல: ந:1ைடய ஒvெவாL நக"தைலS: கவ
f@^, அதAகான தகவ-கைள@ 3ர#H, வH வ
ைம@தவLWN வழcN:. ஆ&ைலf- நா:
பய&ப9@^: �-க( மAU: சqக வைல@-
தளcகe:, ந:ைமI V&பAU: ேவைலைய
ேமAெகா(வ^ வழWகமா ,F#ட^.

இ2த pேரா,ரா:க]ட: >Wகாம- இLWக,
நா: 1கவY அAறவ"களாக இLWக 1Hயா^.
பல �yTைலக]- ந:ைமI பAEய சYயான
தகவ-கைள அ]Wக ேவ8Hய3LWN:.
இLIVP: >ல ெசய-பா9கைள ேமA
ெகா8டா-,ந:தகவ-க(3LடIப9வதைன@
த9Wகலா:. அவAைற இcN காணலா:.

QரRச/ மUVW ேதடX சாதனYைத மாUVக

Vரபலமான அைன@^ Vரuச"கe:, இ&
ட"ெந# எWOpேளார", Nேரா:, பய"பாWO
ேபா&ற அைன@^:, Vைரேவ# அ-ல^
இ& காWfேடா (incognito or private browsing)
எ&றைழWகIப9:, ந: ேதட-கைளI V&

ெதாட"வதைன@ த9WN: TைலகைளW ெகா8
9(ளன. இ2த Vர uச"க]-, இ2த தfநப"
Tைலைய ேமAெகா8டா-, நா: இைணய@ 
ேதடைல 1H@த V&ன", ந: இைணய rவ
9க( அைன@^: �WகIப9,&றன.

அ-ல^, தfநப" rத23ர@3- தைலKடாத
VரuசைரI பய&ப9@தலா:. ஏFேய#ட"
அ-ல^ டா" (Aviator or Tor) Vரuச"க( இதAN
உதu:. இ3o: >ல >றIp Tைலகைள
ேமAெகா89, தf நப" தகவ-கைளI V&
ெதாடராதவாU ேமAெகா(ளலா:.

�cக( வழWகமான VரuசைரI பய&ப9@
3னாo:, இைணய@3- ேதடoWN, ேவU
ஒL ேதட- சாதன@ைத (Search Engine) பய&
ப9@தலா:. எ9@^W கா#டாக, MN( Vர
uசY-, �cக( ேதட- ஒ&ைற ேமAெகா(
ைகK-, உcக( ேதடoWகான Fைடக( 
அைன@^:, தfIப#ட 1ைறK-, உcக(
அWகu8# சா"2^:, 12ைதய ேதடoW
ேகAற வைகKo: ப3u ெசlயIப9
,&றன. ஆனா-, DuckDuckGo மAU: StartPage
ேபா&ற ேதட- சாதனcக( இ2த ெசயைல
ேமAெகா(வ3-ைல. இைவ MN( தள@ 3R
L2^ ேதடoWகான FைடகைளI ெபAறாo:,
ந: ேதட-கe: Fைடகe: ப3u ெசl^
ைவWகIப9வ3-ைல.

Z[கH ப\/வைத+ க]கா^+கRW

ந:�- பல" சqக இைணய தளcகைள 
FL:VI பய&ப9@ ̂ ,ேறா:. அ3-, நா:
பா"@^ ர>@த 3ைரIபடcகைள மAற ந8ப" 
கeWNI பY2^ைரW,ேறா:. ேக8H Wர�
சாகா ேபா&ற Fைள யா#9கைள மAறவ"
கeட& இைணய@3ேலேய Fைளயா9

இைணய/D&
L, ெதாடரைல/ த.6க
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,ேறா:. இ^ ேபா&ற ெசய-பா 9க]- ஈ9ப
9ைகK-, எ2த அளFAN அ9@தவ"கeட&
ெதாட"p ெகா(,ேறாேமா, அ2த அளFAN,
ந:ைமI பAEய தகவ-கe: ெச-,&றன. 
இ2த தகவ-கைள வாc,W ெகா89 தா&,
உcக( ேதைவகeWேகAற Fள:பரcகைள,
இ2த தளcக( �cக( இைணய@3- ெச-
ைகK- த2^ ெகா8ேட இLW,&றன. அேத
ேபால, ந:1ைடய ேபOpW மAU: MN( அW
கu8# qல:, மAற இைணய தளcகeWN4
ெச-வ^ நமWN எ]தாக இLWகலா:. ஆனா-,
அத& qல:, பல த"# பா"#H இைண யதளc
கeWN நா: ந:ைமI பAEய தகவ-கைள@
தL,ேறா: எ&பைத எIே பா^: எ4சYWைக-
யாக ேமAெகா(ள ேவ89:.

QரRச_$ ஆ; ஆ$ ெசயbகைள( பய$ப>Ygக

உcக( இைணய நட வHWைககைள
யாெர-லா: V&பAE வL,&றன" எ&U
ெதY2^ ெகா(ளu:, அ-ல^ அவ"க]& V&
பAU: நடவHWைககைளW NைறWகu: FL:
p,¡"களா? அIபHயானா-, �cக( >ல ஆ#
ஆ& pேரா,ரா:கைளI பய&ப9@தலா:.
அைவ -~Ghostery, PrivacyFix மAU: Blur ஆ,
யைவயாN:. பல 1W,ய Vரuச"கeWெகன

இைவ தf@தfேய ,ைடW,&றன. இைவ,
உcகைளI V&பAUபவ"கைள@ த9W,&றன.
உcக( ேட#டாFைனI ெபUைகK- ெபL: 
தைடகைள ஏAப9@^,&றன. �cக( FL:
Vனா-, >ல தளcகeWN இவAE& qல:,
தகவ-கைளI ெபற அPம3 அ]Wகலா:.

ஒ(பJத[கh$ PKகH அைனYைதjW பkYதqக

>ல இைணய தளcக]& >றIp வச 3
கைளI பய&ப9@த 1Aப9ைகK-, ேபOpW
qல: ப3ைகK-, பல Tப2தைனக( அடc
,ய ஒIப2த: தரIப#9, இவAைற ஏAUW
ெகா(,¡"களா? எ&U ேக#கIப9:. நா1:,
அவAைற எ^u: பHWகாம- Accept எ&ற
ேடIV- ,]W ெசl^ ேவகமாக4 ெச&U
ெகா8ேட இLIேபா:. அIபH இ-லாம-, 

இவAைறI பHWக ேவ89:. அIேபா^ ேநர: 
இ-ைல எ&றாo:, அவAைற காIV ெசl^,
ைபR- ப3@^, V& ஒL ேநர@3- பHWக 
ேவ89:. ந: ெப"சன- தகவ-கைள பய&
ப9@த அPம3Iப^ ேபா&ற Tப2தைனக(
இL2தா-, அ2த ெசயRையI பய&ப9@^வ3
RL2^ Fல,W ெகா(ள ேவ89:.

சJேதக(ப>W தள[கH, அsசXகH,

தரPற+க ைபXகH ேவ]டாW

ந:ைமI V& ெதாடL: பல �y Tைலகைள
இத& qல: ெபL: அளF- த9Wகலா:.
ஏேதP: இைணய தள: NE@^ ச2ேதக: 
ஏAப9,றதா? அ-ல^ �& அ�ச-கைளI
பHWைகK-, வழWக@3AN மாறான படcக(,
RcW ஆ,யன உ(ளனவா? டu8ேலா#
ெசlயIப9: ைப-க( F@ 3யாசமான ைப-
வHைவW ெகா8 9(ளனவா? இIபH எ2த 
ச2ேதக: வ2தாo:, உடேன அதைன TU@3
Fட ேவ89:. இவAைற ேசாதைன ெசl^,
இவAE- ைவரO அ-ல^ மா-ேவ" pேரா ,
ரா:க( ஒ#HW ெகா89(ளனவா எ&U க8ட-
E2^ ெசா-o: பல ேசாதைன@ தளcக( உ(
ளன. அவAEAN இவAைற அPIV, ேசாதைன 
1Hu அE2த V&னேர, அைவ ¢cN Fைள
FIபன அ-ல எ&U இU3யாக உU3 ெசlத
V&, அவAைறI பய&ப9@தu:.

ஒ&ைற TைனF- ைவ@^W ெகா(ள
ேவ89:. இதAெகன அPIபIப9: 
மா-ேவ" pேரா,ரா:க( மAU: ைவரOக(,
ந: இைணய@ ேதட- தடcகைள ம#9: 
அEவ3-ைல. அைவ ந: க:It#டY-
ைவ@3LWN: அYய தகவ-கைளS: ைகI
பAU: அபாய1: எIேபா^: இLW ,ற^.
எனேவ, கவனமாக ேமேல NEIV#ட ெசய-
பா9கைள T4சய: ேமAெகா(ள ேவ89:.
ஆ8#H ைவரO மAU: ஆ8#H மா-ேவ" 
ெதாNIpகைள எIேபா^: பய&ப9@தu:.
அவAைறS: அvவIேபா^ அIேட# ெசl^ 
ைவ@^I பய&ப9@த ேவ89:.

USB Universal Serial Bus: (\]வ#ச: ^Kய:
பI) க*+,$ட_டB இைணQக+ப@*
>ற சாதன6கைள எWதாக இைண45+ 
பயBப@4த ஒ_ வb. Iேகன#, மHI,
>ளாc $ைரd, >KLட# என4 தeேபா5 
அைன45 சாதன6க7* இதB வbேய தாB
க*+,$ட_டB இைணQக+ப@ABறன. 
க*+,$ட# இய6AQ ெகாLY_Q<*ேபாேத
இதைன+ பயBப@4f சாதன6கைள
இைணQகலா*, gQகலா*.

“ெதRST ெகா8UVக8”
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ேட"#$
ெந() வ+ைச .(ட$

ேவ"# டாNெம8#H- நா: அைமWN:
ேடV(க]- உ(ள ெந#9 வYைசK- உ(ள
ம3Ipகைள, எWெஸ- ஒ"W £#H- M#HI
பா"Iப^ ேபா&ற வச3ைய ேவ"# pேரா,ரா:
நமWN@ தL,ற^. எ9@^W கா#டாக, 20

ப9Wைக வYைசக( ெகா8ட ஒL ேடVைள 
அைம@^(ேளா: எ&U ெகா(ேவா:. இ3-,
q&றாவதாக உ(ள ெந#9 வYைசK- உ(ள
ம3Ipக]& M#9@ ெதாைகKைன அEய
நா: FL:p,ேறா:. �yWக8டவாU இதAN
ெசய-பட ேவ89:.
1. எ2த ெந#9 வY ைசK- உ(ள ம3Ipக]&

M#9@ ெதாைகKைன அEய ேவ8 9ேமா,
(இcN q&றாவதாக உ(ள ெந#9 வYைச)
அ3- �ழாக உ(ள ெச-R- க"சைரW 
ெகா89 ெச&U TU@தu:.

2. YIபf-, Layout ேடIVைனW காணu:.
3. இcN ேட#டா NkIV- உ(ள Formula

ேடIV- ,]W ெசl3டu:.
4. ேவ"# Formula டயலாW பாWைஸW கா#9:.
5. இcN Number Format எ&P: �y FY ப#H

யR-, Number Format எ&பதைனI பய&ப
9@3, எ8 ம3Ip எ2த பா"ம#H- ேதைவ
எ&பதைன ேத"2ெத9Wகu:. இ^ உcக(
FLIப@ைதI ெபாU@த^. பா"ம# ேத"2
ெத9Wகாமo: இLWகலா:.

6. அ9@^ ஓேக ,]W ெசl 3டu:.
7. M#9@ ெதாைக இU3 ெச-R- அைமWகI-

ப#ட V&ன", ேமo(ள ெச-க]- ம3I-
Vைன மாA Eனாo:, ப9Wைக வYைசகைள
�W,னாo:, ஒvெவாL 1ைறS: M#9
ம3IVைன உLவாWக ேவ89:. இதAN,
அ2த இU3 ெச-R-, க"சைரW ெகா89 
ெச&U, ஏAகனேவ இLWN: M#9@
ெதாைகைய �W,ய V&ன", F9 �ைய அj@த
ேவ89:.

ெட/0( எ$ைல/
ேகா) பய7ப)8த

ேவ"# டாNெம8# தயாYIபவ"க(,
Print Layout FtF- தcக( ெடWO#ைட
அைம@தா-, அ3- கா#> அ]WN: ெடWO# 
எ-ைலW ேகா9 அவ"கeWN �கu:
உதFயாl இLIபைதW காணலா:. இைவ 
p(]களா- ஆன ேகா9க(. �cக( அைமWN:
ெடWO# எ2த அளFAN( ம#9ேம இLWN:
எ&பதைனW கா#9:. இ2த ெடWO# எ-ைலW 
ேகா9க]& HO VேளையW க8#ேரா-
ெசl3ட �yWகா�: வh கைளI V&
பAறu:.
1. Word Options டயலாW பாWைஸW ெகா89

வரu:. ேவ"# 2007-, ஆ¥O ப#ட&
,]W ெசl^, �ழாக உ(ள  Word Options ப#
டைன ,]W ெசl3ட ேவ89:.

2. இ2த டயலாW பாWd& இட^ பWக: உ(ள  
Advanced எ&ப3- ,]W ெசl3டu:.

3. இcN ,ைடWN: ஆIஷ&O ப#HயR-
மuைஸ உL#HW ெகா89 ெச-லu:. 
Show Document Content எ&ற VYF- TU@
தu:.

4. Show Text Boundaries எ&ற ெசW பாWd-
HW அைடயாள: ஏAப9@3னா-, ெடWO# 
எ-ைலW ேகா9 கா#டIப9:. எ9@^
F#டா- கா#டIபட மா#டா^.
ேதைவயானைத ஏAப 9@3ய V&ன", ஓேக

,]W ெசl^ ெவ]ேயறu:.
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ஒ;/ <(=$ ஆ?ெஜ/( இைண?C

எ:.எO. ஆ¥O M#9@ ெதாNIV- உ(ள 
எWெஸ- pேரா,ரா: ,ராVWO இ-லாத

pேரா,ரா:. அத& தf@த&ைம OIெர#£#
உLவாWNவ^தா&. இL2தாo:, நா: ஒ"W
£#9கைள@ தகவ-கைள4 ெச:ைமயாக@
தL: வைகK-, வைரயIப#ட படcகைள
இைணW,ேறா:. இவAைற ஆIெஜW# என 
அைழW,றா"க(.

இ2த ஆIெஜW#கைள எIபH இைணI-
ப^ எனu:, அவAE- வ8ண: அைமIப^ 
எனu: இcN பா"Wகலா:.
1. எ2த ஆIெஜW#ைட மாAE அைமWக ேவ8-

9ேமா, அதைன 1தR- ேத"2ெத9Wகu:.
2. #ராKc (Drawing)�-பாY-, Fill Color அLேக

உ(ள, �y ேநாW,ய அ:pW NEK- ,]W
ெசl3டu:. எWெஸ- ஒL கல" ெமP
FைனW கா#9:.

3. இ2த கல" ெமPF-, Fill Effects எ&ப3-
,]W ெசl3டu:. எWெஸ- Fill Effects
டயலாW பாWைஸW கா#9:.

4. இ2த டயலாW பாWd- உ(ள �-OகைளI
பய&ப9@3, ஆIெஜW#H-  V- ெசl39
ைகK- எIIபHIப#ட வைகK- வ8ண: 
இLWக ேவ89: எ&ப தைன@ ேத"2ெத9W
கலா:.
அைவ V&வLமாU:
Gradient: ஆIெஜW#H& ப-ேவU பN3

க]- TரIபIப#ட வ8ண@3& ஆழ: எ2த
அளF- இLWக ேவ89: எ&பதைன வைர
யைற ெசl3ட, இ2த ேடIVைனI பய&ப 9@
தலா:. நா: FL:p: வைகK- அைம@3ட,
இ2த �ைலI பய&ப9@தலா:.

Texture: ஆIெஜWH& ேமApறI �4rWN
வ8ண: ¢#ட இ2த ேடIVைனI பய&ப
9@தu:. இ3- marble, fabric, மAU: wood
எனI பல வைகக( தரIப# 9(ளைதI பா"W
கலா:.

Pattern: �cக( எ2த வ8ண: ேத"2ெத
9@^ அைம@தாo:, பல வைக அைமIp
க]-, அவAைற அைம@3ட இ2த ேடI உத
u,ற^.இ2த அைமIpக]- பல F8ேடாO
ெடOWடாI ேபால அைம,ற^.

Picture: இ2த ேடI qல:, உcக( ஆIெஜW-
H& பN3ைய TரIப உதu: பட: ஒ&ைற
எ9Wகலா:. �cக( பய&ப 9@^: பட@ைதI

ெபாU@^, பல p3ய, எ3"பாராத, ஆ"வ
q#9: Fைளuகைள இ3- ஏAப9@தலா:.

ஒ&UWN ேமAப#ட ஒ"W £# பய&ப9@த
எWெஸ- ஒ"W pW தயா YIV-, ஒேர

ேநர@3- பல ஒ"W £#கைள@ 3ற2^ ைவ@^
நா: பய&ப9@த FLIபIப 9ேவா:. இதA
ெகன F8ேடாF- ஒvெவாL ஒ"W £#
HAN: மாUவதAN, �ழாக உ(ள ேடIVAN
மuO க"சைரW ெகா89 ெச&U ெசய-ப 9@த 
ேவ89:. � ேபா"Hைனேய பய&ப9@^:
பழWக: உ(ளவ"கeWN இ^ சAU >ர ம@ைத@
தL:. இதAகான rLWN வh ஒ&U எWெஸ- 
ஒ"W £#H- தரIப#9(ள^. ஒ"W £# மாற
FLIபIப9ைகK-, Ctrl+F6 �கைள அj@
தu:. இ2த �கைள அj@ ̂ ைகK-, ஒ"W pW
Nக]& ேடIக( வYைசயாக@ ேத"2ெத9WகI
ப9வதைனI பா"Wகலா:. ஐ2^ ஒ"WpWNக(
3ற23L2தா-, ஐ2தாவ^ ஒ"W £# ெச-ல,
ஐ2^ 1ைற Ctrl+F6 �கைள அj@த ேவ89:.

ேட(டாDEேகEற பா;ம(

எWெஸ- ஒ"W £#H-, ெச-க]- உ(ள 
ேட#டாFAேகAப பா"ம# ெசlவ தAN, 

YIபf- உ(ள �-கைள@ ேதH, V&ன" 
ெமP ெபAU பா"ம# ெசlய ேவ8 Hய^(
ள^. ெச-க]- எ8க(, கர&>, ேநர: ஆ,
யவAைற அைமWைகK- இ2த ேதைவ எ-லா
LWN: ஏAப9:.

ஆனா-, பல", இதனா- ேநர: அ3கமா,
ற^ எ&U எ8�,&றன". ேநர@ைத §ண
HWகW Mடா^ எ&ப தAகாகேவ, எWெஸ- >ல
ஷா"# க# �கைள@ தL ,ற^. அவAைற �ேழ
காணலா:.

Ctrl+Shift+~ ெபா^வான பா"ம#
Ctrl+Shift+! எ8கeWகான பா"ம#: இர89

ெட>ம- இடcகe:, ஆKர: ெதாைகWகான
கமாu: ,ைடWN:.

Ctrl+Shift+$ கர&>Wகான பா"ம# ,ைடWN:.
இர89 ெட>ம- இடcகe:, ெநகHv ெதாைக
எf-, அைடIpW NEகe: ,ைடWN:.

Ctrl+Shift+# ேத3 அைமIப தA கான பா"ம#
Ctrl+Shift+@ ேநர@3Aகான பா"ம#. T�

டcக( கா#டIப9வ^ட& 1Aபக- மAU:
VAபகo: (am/pm) அைமWகலா:.

Ctrl+Shift+%சத§த@3Aகான பா"ம#. ெட>ம-
இட: ,ைடWகா^.



10-10-201614

|N( த2^(ள VWெஸ- எWO.எ-.ேபாf& 
பYமாண: 154.7 x 75.7 x 8.5 �i. எைட 168
,ரா:. இ3- ஒL நாேனா >: பய&ப9@தலா:.
5.5 அcNல அளF- AMOLED HOVேள
ெகா8ட ட4 O,�&, 1440 x 2560 VWெஸ-
அட"@3Sட& உ(ள^. ம-#H ட4 வச3
தரIப#9(ள^. கா"fc ெகாY-லா ,ளாO 
4 பா^காIp உ(ள^. இத& ஆIபேர#Hc
>Oட: ஆ8#ராl# 7.1 ‘நக#’. இலவசமாக@
தானாகேவ அைன@^ VWெஸ- ேபா&க]o:
இ^ ேம:ப9@தIப9:. இ3- இயcN:
>Iெச# Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821.
Nவா# ேகா" >.V.S. மAU: Adreno 530
s.V.S. இைண2^ இயcN,&றன. ெமமY 
கா"# Oலா# இ-ைல. ரா: ெமமY 4 s.V.
Oேடாேர� அளu 32 / 128 s.V.

V&pறமாக 12 எ:.V. 3றPட& இயcN:
ேகமரா உ(ள^. ேலச" ஆ#ேடா ேபாகO,
1க:உண"த-,�ய-எ-.இ.H. Iளா�, sேயா 
ேடW,c, ட4 ேபாகO, எ4.H.ஆ". பேனாரமா
கா#> ஆ,ய ெதாh- C#ப வச3கeட&, 
�க4 >ற2த ேகமராவாக இ^ இயcN,ற^.
ெச-V ேகமரா 8 எ:.V. 3ற& ெகா8டதாக@
தரIப#9(ள^.

லu# O¥Wக", 3.5 ஆHேயா ஜாW
தரIப#9(ளன. எ:.V.4 மAU: எ:.V. 4
Vேளய"க( உ(ளன. டாNெம8#, ேபா#ேடா
மAU: FHேயா எH#ட"க( இயcN,&றன.
ெந#ெவா"W இைணIVAN ைவ V, ைவ V
ைடரW#, DLNA, hotspot, pe�@, ஏ s.V.எO.,

எ&.எI.>. S.எO.V. ைடI > ஆ,ய ெதாh-
C#பcக( இயcN,&றன.

Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity,
compass, barometer ஆ,ய ெச&சா"க(
இயcN,&றன. எO.எ:.எO., எ:.எ:.
எO., இெமK-, p� ெமK-, இ&Oட8#
ெமச�ச" ஆ,ய வச3க( ,ைடW,&றன. 
HTML5 Vரuச" ,ைடW,ற^. 

இ3- ெவ]ேய எ9Wக இயலாத R@3ய:
அய& ேப#டY 3450 mAh 3றPட&
தரIப#9(ள^. �க ேவகமாக இதைன சா"�
ெசl39: ெதாh- C#ப@^ட& உ(ள^. இ3-
ெதாட"2^ 32 ம� ேநர: வைர ேபசலா:.

இத& அ3க ப#ச Fைல V&வLமாU 
அEFWகIப#9(ள^. MN( VWெஸ- எWO
எ- 32 s.V. k. 67,000. MN( VWெஸ- 
எWO எ- 128 s.V. k. 76,000.

இ2த Oமா"# ேபா&க( அைன@^:,
Tைற2த கLIp மAU: >-வ" வ8ணcக]- 
இcN,ைடWN:.I]Iகா"#வ"@தக இைணய 
தள: தFர, ஆKர@3AN: ேமAப#ட >-லைர 
FAபைன Tைலயcக]o: இைவ ,ைடWN: 
என அEFWகIப#9(ள^. Yைலய&O 
Hs#ட-, Nேராமா ேபா&ற TUவனcக]& 
FAபைன ைமயcக]o: இவAைற வாc,W 
ெகா(ளலா:. வ#H இ-லாத, மாத@ தவைண
3#ட@3o: இ2த ேபா&கைள வாc,W 
ெகா(e: வச3S: தரIப9,ற^. அWேடாப"
13 1த-, FAபைனWN 12ைதய 1&ப3u 
ெதாடcN,ற^.

;<8 L6ெஸ& எ6=.எ&.;<8 L6ெஸ& எ6=.எ&.
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MN( VWெஸ- ேபாf& பYமாண: 143.8
x 69.5 x 8.5 �i. எைட 143 ,ரா:. இ3-

ஒL நாேனா >: பய&ப9@தலா:. 5 அcNல
அளF- AMOLED HOVேள ெகா8ட ட4
O,�&, 1080 x 1920 VWெஸ- அட"@3Sட&
உ(ள^. ம-#H ட4 வச3 தரIப#9(ள^.
கா"fc ெகாY-லா ,ளாO 4 பா^காIp
உ(ள^. இத& ஆIபேர#Hc >Oட:
ஆ8#ராl# 7.1 ‘நக#’. இலவசமாக@
தானாகேவ அைன@^ VWெஸ- ேபா&க]o:
இ^ ேம:ப9@தIப9:. இ3- இயcN:
>Iெச# Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821.
Nவா# ேகா" >.V.S. மAU: Adreno 530
s.V.S. இைண2^ இயcN,&றன. ெமமY 
கா"# Oலா# இ-ைல. ரா: ெமமY 4 s.V.
Oேடாேர� அளu 32 / 128 s.V.

V&pறமாக 12 எ:.V. 3றPட& இயcN:
ேகமரா உ(ள^. ேலச" ஆ#ேடா ேபாகO,
1க:உண"த-,�ய-எ-.இ.H. Iளா�, sேயா 
ேடW,c, ட4 ேபாகO, எ4.H.ஆ". பேனாரமா
கா#> ஆ,ய ெதாh- C#ப வச3கeட&, 
�க4 >ற2த ேகமராவாக இ^ இயcN,ற^.
ெச-V ேகமரா 8 எ:.V. 3ற& ெகா8டதாக@
தரIப#9(ள^. லu# O¥Wக", 3.5 ஆHேயா
ஜாW தரIப#9(ளன. எ:.V.4 மAU: எ:.V. 4
Vேளய"க( உ(ளன. டாNெம8#, ேபா#ேடா
மAU: FHேயா எH#ட"க( இயcN,&றன.
ெந#ெவா"W இைணIVAN ைவ V, ைவ V
ைடரW#, DLNA, hotspot, pe�@, ஏ s.V.எO.,
எ&.எI.>. S.எO.V. ைடI > ஆ,ய ெதாh-
C#பcக( இயcN,&றன.

Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity,
compass, barometer ஆ,ய ெச&சா"க(
இயcN,&றன. எO.எ:.எO., எ:.எ:.

எO., இெமK-, p� ெமK-, இ&Oட8# 
ெமச�ச" ஆ,ய வச3க( ,ைடW,&றன. 
HTML5 Vரuச" ,ைடW,ற^. 

இ3- ெவ]ேய எ9Wக இயலாத R@3ய: 
அய& ேப#டY 2,770 mAh 3றPட&
தரIப#9(ள^. �க ேவகமாக இதைன சா"� 
ெசl39: ெதாh- C#ப@^ட& உ(ள^.
இ3- ெதாட"2^ 26 ம� ேநர: வைர 
ேபசலா:.

இத& அ3க ப#ச Fைல V&வLமாU 
அEFWகIப#9(ள^. MN( VWெஸ- 32 
s.V. k. 57,000 மAU: MN( VWெஸ- 128 
s.V. k. 66,000.

.HI தJத
"/ெஸ$ ேபா7கI
அ+ேடாப/ 4 அ$V, |}H �த$ �தலாகY
தா$ வkவைமYத ‘|}H Q+ெஸX’ <மா/;
ேபா$கைள அq�கW ெச�g, PUப ைன+} 
ெவh:;டg. ‘|}H Q+ெஸX’ மUVW 
‘|}H Q+ெஸX எ+< எX’ (Google Pixel, 
Google Pixel XL) எ$ற இர]> <மா/;
ேபா$கH ெவh யா\jHளன. இவUq$
ஹா/;ேவ/ மUVW சா(;ேவ/ ஆ\ ய
வUைற �"+க த$ க;>(பா;kX |}H 
வkவைமYgHளg. பல அWச[கH, <மா/;
ேபா$ உல\X �தலாவதாக இவUqX
அq�கமா\jHளன.

;<8 ;<8
L6ெஸ&L6ெஸ&



10-10-201616

�ேயா� இ23யா TUவன:, அWேடாப" 1
1த- 3 வைரKலான கால@3-, 5 ல#ச@3AN:
அ3கமான ெமாைப- ேபா&கைள FAபைன
ெசl^(ளதாக அEFWகIப#9(ள^.
அேமஸா&, I]I கா"# மAU: OநாI ©-
இைணய வ"@தக தளcக( வhயாக இைவ
FAபைன ெசlயIப#டன.

dேயா� மAU: ெர#� Oமா"# ேபா&க(
இ2த வைகK- இ23யாF- FAபைன
ெசlயIப#ட^ இ^ேவ 1த- 1ைறயாN:.
dேயா� TUவன:, இ2த NEIV#ட
கால@3Aெகன த& ெமாைப- ேபா&க]&
Fைலைய k. 500 1த- k.3,000 வைர
மாடoWN@ தN2தபH Nைற@3L2த^.

I]I கா"#, ‘VW V-Rய& ேடlO’ எ&ற
ெபயY- இ2த FAபைன@ 3LFழாFைன 

ேமAெகா8ட^. ெர#� எO மAU: Vைர:
ஆ,ய ேபா&க( அ3க எ8�WைகK- 
FAபைன ெசlயIப#டன. அேமஸா& தள: 
ேமAெகா8ட ‘,ேர# இ23ய& ெபOHவ- 
ேச-’ ெகா8டா#ட@3-, ெர#� ேநா# 
3 �க அ3க எ8�WைகK- FAபைன
ெசlயIப#ட^. அேமஸா& தள@3- 
FAபைன ெசlயIப#ட ேபா&க]-, அ3க
எ8�WைகK- FAபைன ெசlயIப#ட^
ெர#� ேநா# 3 ஆக இL2த^.

இ3- I]I கா"# தள:, அWேடாப" 2
அ&U த& ப8HைகW கால FAபைனைய@ 
ெதாடc,ய^. ஒேர நா]- 8 ல#ச: Oமா"#
ேபா&கைள FAபைன ெசlத^. இவAE-
அ3க: FAபைன ெசlயIப#ட^ dேயா� 
Oமா"# ேபா&களாN:.

ம4fய hைலi: jைலi$@ (k. 7,000), லாவா
hnவன* தB Iris X8 ெமாைப: ேபாைன je

பைனQ< ெவWi$@Vள5. இதB ெதா@ உண#
fைர 5 அ6<ல அளj: அைமQக+ப$@Vள5.
இதB >Qெஸ: அட#4f 720 x 1280 >Qெஸ:க
ளா<*. இ_ jர: ம:$Y டs வசf ெகாL@Vள5.
Asahi Dragontrail Glass பா5கா+U தர+ப$@Vள5.
இf: இரL@ G*கைள இயQகலா*. இதB ஆ+
பேர$Y6 GIட* ஆL$ராt$ A$ ேக$. இதைன
லாP பா+ GIட4fe< உய#4தலா*. இதB G.>.
\. Octa-core 1.4 GHz Cortex-A7 ஆ<*. இதB ரா*
ெமமK 1 v.>. ஆக உVள5. Iேடாேரw ெமமK
8 v.>. இதைன ைமQேரா எI.Y. கா#$ ெகாL@
32 v.>. வைர உய#4தலா*. இதB >BUறQ ேகமரா
8 எ*.>.fற{டB |ய: எ:.இ.Y. +ளாc ெகாL@
இய6<Aற5. vேயா ேடQA6, }க* உண#த:,
டs ேபாகI ஆAய வசfகV ெகாLடதாக உVள5.
}BUறQ ேகமரா 3 எ*.>. fறB ெகாLட5. இf:

லH$ I[Qக_*, 3.5 ~� ஆYேயா ஜாQ<* தர+ப$
@Vளன. எ+.எ*. ேரYேயா இய6<Aற5. ெந$ெவா#Q
இைண+>e< ைவ >, v.>.எI., \.எI.>. ஆAய
ெதாb: �$ப6கV இய6<ABறன.

இ/த ேபா]B பKமாண* 143.4 x 71 x 8.6 ~�.
எைட 160 Aரா*. அQ�லேரா�$ட# மen* +ராQI
~$Y ெசBசா#கV இய6<ABறன. எI.எ*.எI.,
எ*.எ*.எI., இBIடL$ ெமேசw, Uc ெமi:, 
இெமi: ஆAய வசfகV தர+ப$ @Vளன. எ*.
>. 4 மen* எ*.>. 3 >ேளய#கV தர+ப$@Vளன.
ேபா$ேடா / jYேயா மen* டா<ெமL$ எY$
ட#கV உVளன. இதB ேப$டK கழ$ட+படாததாக,
P4fய* ேபாYய* ேப$டK ஆக உVள5. இதB 
fறB 2500 mAh. 291 ம� ேநர* ~B சQfைய4
ேதQA ைவQAற5. ெதாட#/5 14 ம� ேநர* ேபச
~B சQf அWQAற5.

இரL@ வLண6கW: ெவWயாA\Vள இதB
jைல k. 7,000.

Y,Z
நா4க2&
5 ல4சC ]ேயா^
ேபா, _`பைன

லாவா ஐR= எ6= 8
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|<V அ=j4த f$ட6கV, இ/fயாைவ இலQ
காகQ ெகாL@ இ_/தா�*, வள#/5 வ_*
அைன45 நா@க7Q<* ஏeறபY அைம45Q
ெகாVளQ RYயைவயாகேவ உVளன. இ/
fயாjB ெபா_ளாதார வள#sGைய இைவ
உய#45*. ஏeகனேவ, இ6< ெமாைப: ேபாB
பயBபா@ அfகK+பதனா:, ெமா4த வள#sG
jAத* உய#/5 வ_வதாக+ ெபா_ளாதார hU
ண#கV ெதKj45Vளன#. R<V f$ட6கV, hs-
சய* இ/த வள#sGைய இB{* உயர4fe<Q
ெகாL@ ெச:�*.

ேபரா. டா+ட/ K. இராேசJKர$, மgைர.

�ெமi: }கவKi: UVW ைவ45 மாeற6கV
ஏeப@4f4 த]4த] <�Qக7Q< அ{+ Uவ5
~க+ ெபKய பய{Vள வசfயா<*. இ4தைன
மாeற6கV இ_/5*, அைன45 ெமi:க7*
ஒேர இB பாQ�: Aைட+ப5 இB{* Gற+-
பா<*. இதைன எWய }ைறi: எ6க7Q<4
த/த உ6கV ஆGKய# இB{* Gற+ UQ<Kயவ#.

ஆ/. ேக. உதய$, ெச$ைன.

ேவ#$ <=+>:, “அகராfi: இ:லாத ெசா:”
எBற தைல+>: த/5Vள jளQக*, ேவ#Y: உ_
வாQ<* டா<ெமL$கைள இB{* எWதாக
உ_வாQ<* வbகைள4 த/5Vள5. ~Qக நB=.

கா. �வானJதW, �PXb)Y�/

|<V அ=j4த You Tube Go மen* Allo ேபாB
றைவ, பயனாள#கV எf#பா#Q<* வசfகைளQ
ெகாL@ அைமQக+ப$@Vள ெசயPகளாக அைம/
5Vளன. Allo ேபாBறைவ, R<V Artificial Intelligence
எB{* >Kj: ேமeெகாL@ வ_* ஆtjனா:
ெபற+ப$டைவேய. இ/த+ >Kj: பல ஆL@களாக
ஆtHகைள ேமeெகாL@ வ_* R<V, இ5 ேபாBற
பல Ufய ெசயPகைள4 த_* என எf#பா#+ேபா*.

ேக. KரPயW, K�ெநXேவb.

ேபIUQ hnவன வள#sG, இBைறய hைல 
<=4த தகவ:கV அைன45*, நா* க$டாய* 
ெதK/5 ெகாVள ேவLYயைவ ஆ<*. எ/த ஒ_
}Bேனeற4fe<*, கYன உைழ+ேப }Q Aய*
எBபதைன இ/த தக வ:கV உnf+ப@45
ABறன.

எ<. �YயானJத$, K���.

இள* வயf:, இ/த அளje< உய#/த hnவ
ன4ைத வள#45, உலAB }Bன� ெச:வ/-
தராக இ_Q<* மா#Q அவ#கWB வா�Qைக
அைனவ_Q<* ஒ_ பY+>ைனயா<*. jள*பர
வ_மான4fைன இலQகாகQ ெகாLடா�*, 
அைவ த_* ெச:வ4fைன �L@* ச}தாய }B
ேனeற4feேக அWQ<* மா#Q பாரா$ட4தQகவ#. 

எ<. காத/ ெமா��$, ேவ�/.

ஆL$ராt$ ேபாBகV இBைறய அவGய4
ேதைவயாt மா=j$டன. எ+பYயாவ5 பண*
ேச#45, Iமா#$ ேபாB ஒBைற வா6Aட
அைனவ_* j_*UABறன#. இ/hைலi:,
அf: இ_/ேத ஆகேவL Yய UேராAரா*கV
<=45 தகவ:கV ெகாLட க$ @ைர எ� fய
வ_Q< எB நB=. ெதாட#/5 ஆL$ராt$ ேபாB
க7Qகான Y+Iகைள\* தரH*.

ஆ/. k. )�ேஷாYதம$, ேசலW.

த] நப# தகவ:கைள+ >ற hnவன6க7டB
பA#/5 ெகாVவ5 <=4த வழQA:, வா$I
அ+ ெவe= ெபe=_Qகலா*. ஆனா:, அ5 வ#4
தக4 த#ம+பY ந*>Qைக4 5ேராக* ஆ<*.
மQகைள4 தB சா+$ேவ# UேராAரா* பயB
ப@45* பழQக அYைமகளாக மாe=ய >Bன#,
“இcட* இ_/தா: ைவ45Q ெகாV; இ:ைலேய: j$
@j@” எBn Rnவ5 இnமா+பா<*. வா$I அ+ hn
வன*தBhைலையமாe=QெகாVவ5ந:ல5.

�. ைம+ேகXரா�, P"()ரW.
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ேகVj: ஒ_ Gல ேதைவயான அ+ Wேகஷைன
டHLேலா$ ெசt5 இBIடா: ெசtைகi:,
அ5 தானாகேவ, க*+,$ட# இய6க4 ெதாட6<
ைகi: இயQக+ப@* UேராAராமாக உ$கா#/5
ெகாVAற5. ரா* ெமமKi: இட* எ@45Q
ெகாVAற5. இதைன எ+பY மாe=, நமQ<4
ேதைவ+ப@*ேபா5 ம$@* இயQ<*பY அைமQ
கலா*? நாB jLேடாI 7 GIட* பயBப@45
AேறB.

எ$. �வரா�, மgைர.

ப3-: இ^ >ல pேரா,ரா:க( இ&Oடா-
ஆN:ேபா^, அvவாU அைமS:பH, அ2த 
pேரா,ரா: வHவைமWகIப#HLWN:.
ைவரO ெகா8ட pேரா,ரா:க( இ^ ேபால
அைமவ^ உ89. �cக( FL:p:பH,
நமWN@ ேதைவ யான ேபா^ ம#9: இயWN:
பH இதைன அைமWகலா:. �yWகா�: வh
1ைறகைளI V&பAUcக(.

இ@தைகய pேரா,ரா:கைள@ தfேய
அE2^ ெகா(ள msconfig எ&ற �ைலI பய&
ப9@தலா:. 1தR-, ச2ேதகIப9: pேரா,ரா
�ைன இயWகாம- 1டW, ைவ@^, க:It#
டைர இயW,I பா"Wக ேவ89:. க:It#ட"
இயc,னா-, அ2த pேரா,ரா�ைன �W,
Fடலா:. க:It#ட" இயcக மU@தா-,
அ-ல^ அ^ NE@^ ேவU ேநா#HVேகஷ&
வ2தா-, அதைன i89: ெதாடcN: pேரா-
,ரா: ப#HயR- இைண@^ இயWக ைவW
கலா:. உcக]ட: F8ேடாO 7 அ-ல^ 12
ைதய >Oட@ ̂ ட& க:It#ட" இL2தா-,

Oடா"# ெமP 3ற2^ அ3- Run எ&ப3-
,]W ெசl3டu:. க#ட@3- msconfig.exe
என ைடI ெசl^ ஓேக த#டu:. இIே பா^
எ:.எO. கா&VW F8ேடா 3றWகIப9:. 
இcN உ(ள ேடIக]- Oடா"# அI (Startup)
,]W ெசl3டu:. இcN ,ைடWN: pேரா
,ரா: ப#HயR-, ேதைவIபடாத pேரா,ரா:
i^ ைர# ,]W ெசl^, அ3- ,ைடWN: 
FளWக@3ைனI பHWகu:. அத& V&னL: 
அ2த pேரா,ரா: ேதைவ இ-ைல என 1Hu 
ெசlதா-, disable ெசl3டu:. F8ேடாO
8 >Oட: இயWNபவ"கeWN, எ:.எO.
கா&VW F8ேடா சAU F@3யாசமாகW
,ைடWN:. இLIVP: ெசய-பா9 ஒேர Fத
மாகேவ இLWN:. F8ேடாO 10 >Oட@3- 
இ^ டாOW ேமேனஜ" ெசயRK- ,ைடWN:.

ேகVj: பல ஆL@களாக, நாB யாஹு ~B அ�ச:
கணQAைன+ பயBப@4f வ_AேறB. எB நLப#,
யாஹு அQகHL$YைனQ ெகாLY_+பவ#கWB
தகவ:கV f_ட+ப$@VளதாகH*, அதனா:, ேவn
ஒ_ ~B அ�ச: அQகHL$Ye< மாe=Q ெகாV
7மாn RnAறா#. இ5 உLைமயா?

எ$. ேசாம�JதரW, ேதவாரW.

ப3-: 2014 ஆ: ஆ89, யாஹூ ெமK-
அWகu8# ைவ@ 3L2தவ"க]& tச" ேந:
மAU: பாOேவ"# ஆ,ய தகவ-க( 3L டI-
ப#டதாக@ தகவ- தரIப#ட^. தக வைல@
த2த^: யாஹூ TU வனேம. உடனHயாக@
த& வாHWைகயாள"க( அவ"க]& பாO-

–டா+ட/ ெப. சJKர ேபா< –ேகHP – பKX
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ேவ"Hைன மாAEW ெகா(ள ேவ89: எனW
ேக#9W ெகா8ட^. இ^ ேஹWக"க( பலரா-, 
அவ"க( நா#H& T"வாக@3AN ெதY2ேத
ேமAெகா(ளIப#ட^ எ&ற தகவo: V&ன"
தரIப#ட^. தAேபா^ இ2த ஆப@^ இLI
பதாக@ ெதYயF-ைல. இLIVP: உcக(
�& அ�ச- அWகu8#H& பாOேவ"ைட, 
ஓரா8டாக �cக( மாAறாம- ைவ@ 3L2தா-,
உடேன அதைன மாAEF#9I V& யாஹூ
அ�ச- கணWைகI பய&ப9@தu:.

ேகVj: jLேடாI 10 GIட4fைன ஜூைல
மாத4fேலேய எB க*+,$டK: பf/5 பயBப
@4f வ_AேறB. பf/த >Bன#, GIட* இயQ
<வதeகான பாIேவ#$ ெகா@Q<*பY ேக$க,
நா{* ெகா@4ேதB. ஒdெ வா_ }ைற க*+ ,$
டைர இயQ<*ேபா5*, Gல h~ட6கV பயBப
@4தாம: இ_/தா:, �L@* இயQ<*ேபா5*,
பாIேவ#$ ெகா@Qக ேவL Yய5Vள5. எB
றாவ5 மற/5j$டா: எBன ெசtவ5? எBற
எLண* ஏeப$@Vள5. எ+பY, பாIேவ#$ தரா
மேலேய இயQ<* வைகi: இதைன அைம+ப5?

ப3-: ந-ல ேக(F. ப3- ெசா-o: 1&,

>ல எ4சYWைககைள@ தL,ேற&. பாOேவ"#
த2^ க:It#டைர இயWNவ^ நமWN: ந:
க:It#டLWN: பா^காIVைன@ தL,ற^.
உcக( க:It#டைர �cக( ம#9ேம எI
ேபா^: பய&ப9@3 வLவதாக இL2தா-,
�cக( FL:p:பH, பாOேவ"# இ-லாம-
இயWகலா:. ஆனாo: அ^ ந-லத-ல. இLI
VP:, �cக( ேக#9W ெகா8டபH இயcக,
�cக( ேமAெகா(ள ேவ8Hய வhகைள@ தL
,ேற&. >Oட@3& ேதட- க#ட@3- netplwiz
எ&U ைடI ெசl^ ,ைடWN: 1த- FைடK-
,]W ெசl3டu:. இIேபா^ ஒL >Eய
F8ேடா ,ைடWN:. இ3- உ(ள ‘Users must
enter a user name and password to use this computer’
எ&U இLIபத& 1& உ(ள >Eய க#ட@3-
உ(ள HW அைடயாள@ைதW க"ச" ெகா89
�W,Fடu:. V&ன", Apply எ&ப3- ,]W
ெசl^ ெவ]ேயறu:. இf, உcக( க:I
t#டைர இயW,யuட&, அ^ பய&ப9@த@
தயாராl இLWN:. பாOேவ"# ேக#கா^.

ஆனா-, �cக(, >ல T�டcக( பய&ப9@
தாம- i89: இயWN:ேபா^, பாOேவ"# தர
ேவ8Hய �yTைலைய FL:பF-ைல எ&U
ெதY,ற^. க:It#டைர 1தR- இயWN:
ேபா^ ம#9: பாOேவ"# ேக#N: பHS:,
>E^ ேநர: ஓlF- இL2^ 3L:pைகK-,
பாOேவ"# ேக#காத Tைலைய அைமWக
1HS:. இதAN ேதட- க#ட@3- sign in
options எ&U ைடI ெசl^, ,ைடWN: Fைட
க]- 1த- FைடK- ,]W ெசl3டu:.
இIேபா^ ெச#HcO F8ேடா ,ைடWN:.
இ3-, Require sign in எ&U இLIப3- கவfW
கu:. அத& �ழாக, If you have been away, when
should Windows require you to sign in again? எ&ற
VYF- பா"Wகu:. அcN �y FY அ:pW NE
ெகா8ட க#ட: இLWN:. இதைனW ,]W
ெசlதா-, Never எ&U ஒL ஆIஷ& ,ைடWN:.
இதைன@ ேத"2ெத9@^ ேசv ெசl^ ெவ]ேய
றu:. இf, >E^ கால@3AN �cக( ெவ]ேய
ெச&U, i89: க:It#டைர இயW,னா-,
அ^ பாOேவ"# ேக#கா^.

ேகVj: jLேடாI 7 இய6<* ேல+டா+ ஒBைற
இயQA வ_ AேறB. (இBெ னா_ ெடIQடா+ 
க*+,$டK: jLேடாI 10 ைவ45VேளB). 
இf: பல ஆL@களாகேவ AைடQ<* Shut Down
Button:, பவ# ஆ+ ெசtf@* ஆ+ஷB ம$@ேம
உVள5. இ/த GIட4f�*, R@தலாக, ,ச#
மாeற*, I�+ ேபாBறவeைற Shut Down Button:
ஏeப@4தலா* எBn நLப# Rn Aறா#. ஆனா:,
அவ_Q< மாen* வb ெதKயj:ைல. இdவாn
ஏeப@4த }Y\மா? அதeகான வb கைள4 தரH*.

ேக.ெசJKX ராஜ$, �தWபரW.
ப3-: தாரா ளமாக ஏAப9@தலா:.

F8ேடாO 7 பழWகமான கால@3ேலேய
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HIO ஆக இ2த வhகைள@ த2^(ேள&.
M9த- ஆIஷ&கைளW ெகா89 வர, Oடா"# 
ப#டf- ,]W ெசl3டu:. அத& V&ன",
பவ" ப#டf-, ைர# ,]W ெசl^ ,ைடWN:
ெமPF- Properties ேத"2ெத9Wகu:. இcN
Power Button Action அ9@^ உ(ள அ:pW
NEK- ,]W ெசl3டu:. இcN ,ைடWN:
�yFY ப#HயR-, �cக( FL:p: ஆI
ஷைன@ ேத"2ெத9Wகu:. 1H2த uட& ஓேக
,]W ெசl^ ெவ]ேயறu:.

ேகVj: எQெஸ: ஒ#Q �$ ஒB=: ப�யாe=Q
ெகாLY_Qைகi:, Gல R@த: ப@Qைக வK
ைசகV, ஆ6கா6ேக Gல வKைசகWB அ_A:
ேதைவ+ப@ABறன. இதe< Insert AWQ ெசt5
வKைச அைம4தா:, அ5 தவறான இட4f: ெச_
க+ப@Aற5. இதeகான சKயான ஷா#$ க$ JகV
உVளனவா? jளQகH*.

எ$. சா¡நாத$, தsசா¢/.

ப3-: எWெஸ- ஒ"W £#H-, ேரா (Row)
ஒ&UWN ேமலாக அ-ல^ �ழாக வY ைசைய,
ஷா"# க# � ெகா89: இைணWகலா:.
1தR-, எ2த வYைசWN ேம- அ-ல^ �y
இ&ெனாL வYைசைய4 ேச"Wக FL:p,
¡"கேளா, அ3- ஒL ெச-ைல@ ேத"2ெத9W
கu:. V&ன", �I# மAU:  OேபO �ைய
அj@தu:. இIேபா^ 1j வYைசS: ேத"2
ெத9WகIப9:. அ9@^ க8#ேரா-+�I#+ 
‘+’ �ைய அj@தu:. இ2த + � எj@^Wக(
ேமலாக உ(ள �. ந:ப" ேபH- உ(ள �
அ-ல. இIேபா^ �cக( ேத"2ெத9@த வY
ைசWN ேமலாக, p3யெதாL வYைச ேதா&E
KLIபைதW காணலா:. இதைன ேமAெகா(ள
இ&ெனாL ஷா"# க# � வhS: உ(ள^.
ெதாட"பான வYைசK- ெச- ஒ&ைற@
ேத"2ெத9Wகu:. V&ன", ஆ-# + ’ஐ’
�ைய அj@3I V&ன" ‘ஆ"’ �ைய அj@
தu:. ேத"2ெத9@த ெச- இLWN:
வYைசWN ேமலாக ஒL வYைச இைட4 
ெசLகIப9:.

ேகVj: எQெஸ: Uேரா Aரா~: அYQ
கY ப�யாeற ேவLYய ப�i: 
நாB இ_QAேறB. இf:, Gல
ேவைளகW:, அ�வலக \.>.எI.
>ரsைன ெகா@Q<*ேபா5, ஒ#Q
�$Y: உV�@ ெசtத தகவ:கV
காணாம: ேபாABறன. அதe<
}B ேசd ெசtத தகவ:கV ம$@ேம
AைடQABறன. நாமாக, ேசd ெசtfட
மற/5 ேபானா:, இ/த hைல ஏeப @
Aற5. இதைன எQெஸ: UேராAராேம,
ேவ#$ UேராAரா~: இ_+ப5
ேபால, தானாக ேசd ெசtf@*
வைகi: அைமQக }Y\மா? 

அதeகான வbகV எBன?
�. மேஹ<வ_, ேகாைவ.

ப3-: �cக( NEIV9: ஆ#ேடா ெரகவ"
வச3, எWெஸ- pேரா,ரா�o: உ(ள^.
இத& qல:, ந: ஒ"W pWNக( தானாக ேசv 
ெசlயIப9:. �& தைட ஏAப#9 >Oட:
1டcN:ேபாேதா, எWெஸ- pேரா ,ரா: அ-
ல^ F8ேடாO இயWக: ,ரா� ஆN:
ேபாேதா, இvவாU ேசv ெசlயIப#ட ஒ"W
£# qல:, நா: உ(«9 ெசlதவAைற@
3L:பI ெபறலா:. �cக( ஆ¥O 2007 பய&

ப9@3 வ2தா-, இ2த வச3 மாறா TைலK-
தரIப#9(ளைதW காணலா:. ஒvெவாL 10
T�ட@3AN: ஒL1ைற, உcக( ஒ"W £#
ேசv ெசlயIப9:. இ2த கால இைடெவ
]ைய இ&P: Nைற வாக ேவ89மானாo:
ைவ@^W ெகா(ளலா:. இதைன அைமWN:
வhகைளW �ேழ தL,ேற&.
1. ஆ¥O ப#டf- ,]W ெசl 3டu:.

2. ,ைடWN: ெமPF& �ழாக “Excel
Options” எ&U உ(ள ப#டf- ,]W
ெசl3டu:.
3. இIேபா^ “Excel Options” டயலாW
பாWO ,ைடWN:. இ3- உ(ள

ெமPF& இட^ பWகமாக உ(ள Save
எ&பதைன@ ேத"2ெத 9Wகu:.
4. இcN “Save AutoRecover information”
எ&U உ(ள இட@3- கா#டIப#-
9(ள ெசW பாWd- HW அைட யா

ள@ைத இடu:.
5. எ@தைன T�ட இைடெவ]K-,
எWெஸ- ேட#டாFைன ேசv ெசl
3ட ேவ89: எ&பதைன 1Hu
ெசl^ அைம@3டu:. அ9@^
ஓேக ,]W ெசl^ ெவ]ேயறu:.

இf �cக( ப�யாAUைகK-,
அைம@3#ட கால இைடெவ]K-, உcக( 

ஒ"W £# ேசv ெசlயIப9:.
இ^ �cக( அEயாமேலேய
நைடெபU:.

ேக8_–பD&


