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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.

~ டாKடL ெப.சMNர ேபா8 ~

 !க# உ!க# க&'()ட+, -.ேடா1
7 அ,ல4 -.ேடா1 8.1 பய;ப<=>?

ெகா.AB?CDEகளா? >Hெரன ஒB நா#,
-.ேடா1 10 ஆ'பேர)A! P1ட=>QR,
உ!க# க&'()டைர ேம&ப<=த? VAய
ைப,க# அைன=4&, உ!க# க&'()ட+,
டW.ேலா) ெசYய'ப)<, உ!கZைடய
ஒB C[? ெசய,பா)AQகாக? கா=>B?R&.
“அYேயா, நா; ேக)க-,ைலேய? என?R

ேவ.டாேம” எ;^  !க# ெசா;னா_&,
-. 10?கான ைப,க# உ!க# க&' ()டைர 
வ`தைட` >B?R&.

தானாக அa'ப'ப<& இ`த ெசய,பா<, 
ைம?ேராசா') த; -.ேடா1 10 ஆ'ப-
ேர)A! P1ட=>ைன, எ=தைன சாத ன!க[,
ெகா.< ெச,ல ேவ.<ேமா, அ=தைன சாத-
ன!க[_& அைம=4-ட ேமQெகா#Z&
நடவA?ைகக[; ஒB பR>ேய இ4. ெச;ற
ஜூைல வைர, ைம?ே ராசா') இல வச ேம&

`B5பேமா இ$ைலேயா,
`Eேடாa 10 கFடாயC
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ப<=4தைல, ந& -B'ப=>; அA'பைட
gேலேய ைவ=>B`த4. ஆனா,, ெச;ற
வார=>hB`4,  !க# -B&iCDEகேளா இ,
ைலேயா, ேதைவ என? கB4CDEகேளா இ,
ைலேயா, ைம?ேராசா') ைப,கைள உ!க# 
க&'()டB?R அa'j, உ!கைள -. 10
ஐ ஏQ^? ெகா#ள= m.<Cற4. தானாக,
ைம?ேராசா') இ`த P1ட=>ைன உ!க# 
க&'()ட+, ப>?க-,ைல. ஆனா,,  !க# 
தB& ஒ;nர.< C[?Rக[,, P1ட=>ைன
இ;1டா, ெசY>ட ைம?ேராசா') தயாE 
oைல?R உ!கைள= த#ZCற4. இ4 ந,
லதா? ச+தானா? என' பாE?கலா&

-.ேடா1 10 P1ட&, இதQR p; ெவ[
யான -.ேடா1 P1ட!கைள? கா) A_&
பல i>ய ேம&ப<=த'ப)ட வச>கைள?
ெகா.<#ள4. -.ேடா1 8 பய;ப<=4
வைத? கா)A_& இதைனq ெசய,ப<=4வ4
rக எ[தான4. (-.ேடா1 9 இ,ைல எ;
ப4 நா& அn`தேத).  -.ேடா1 10 P1ட&
pத; pதலாக, அைன=4 வைக Av)ட, சாத-
ன!க[; இய?க=>ைனw& ஒB!Cைண=4
இய?R& P1டமாக வAவைம?க'ப)<#
ள4. உ!க# க&'()ட+,, இ>, இய!R&
அ'[ேகஷ; ஒ;ைற  !க# வா!Cனா,,
உ!க# ேபா;, எ?1 பா?1 -ைளயா)<?
கான சாதன& ஆCயவQn_& இ4 இய!R&.
அ'[ேகஷ;, அ4 இய!R& >ைர அகல=>Q
ேகQப த;ைன= தயாE ெசY4 ெகா#Z&.

ேம_&, -.ேடா1 10 , இய!க? VAய
பல i>ய அ'[ேகஷ; iேராCரா&க# தQ
ேபா4 தயா ராC ெவ[ வ`4 ெகா. AB?C;
றன. எனேவ,  !க# -.ேடா1 10?R மாறா
-)டா,, இைவ தB& வச>கைள அaப-?க
pAயாம, ேபாY-<&.

ைம?ேராசா') o^வன=>; வE=தக அa
Vல=ைத' ெபா^=த வைர, -.ேடா1 10,
எ)z jரWசE, ஒ; )ைர{ ேத?கக& மQ^& 
தகவ, ெதாடEi?கான 1ைக' பய;பா< ஆC
யவQைற -.ேடா1 10 P1ட& இய?க=>
ேலேய ெகா.< வ`4#ள4. இதனா,, இ`த
அ'[ேகஷ;க[, அaம>?க'ப<& -ள&
பர!க# |ல& வBமான& ெப^Cற4. V<த
லாக ஒ; )ைர{ இட& ேவ.<ேவாB?R,
அதQகான க)டண& ெபQ^ o> ெப^Cற4.

ேம_&, அ>கமான எ.}?ைகg,, வாA?
ைகயாளEக#, -.ேடா1 10 P1ட=>ைன'
பய;ப<=4ைகg,, P1ட=>, இய!R&
அ'[ேகஷ; iேராCரா&கைள' பலE வAவ
ைம?க= ெதாட!RவாEக#.

பைழய க&'()டEகைளேய பய;ப<=த
pAW ெசYபவEக#, பல ேகாண!க[, P?
க,கைளq ச`>'பாEக#. Rைற`த ேவக=>, 
ெசய,ப<& 'ராசசEக#, பைழய ஹாE)ேவE

வAவைம'iக#, இட& Rைறவான ரா&
ெமம+, Rைறவான 1ேடாேரz இட& ஆC
யைவ P?க,கைள= தB&. பைழய க&' ()டE-
க[,,  !க# -.ேடா1 10 P1ட& பய;-
ப<=த pAW ெசYதா_&, -.ேடா1 10,
pதh, உ!க# க&'()ட+, -.ேடா1 
P1ட=ைத' ப>`4 இய?க pAwமா எ;பைத
ஆYW ெசY4 pAW ெசY ><&. ப>?கலா&
எ;^ pAW ெசYதா_&, அ4 ேவகமாக
இய!R& எ;பைத உ^> ெசY>ட pAயா4.

பைழய க&'()டEக[, இய! Cய Pல 
அ'[ேகஷ; iேராCரா&க#, -.ேடா1 10
P1ட=>, இய!காம, ேபாகலா&. எனேவ, 
அவQnQR' ப>லாக, அ`த அ'[ேகஷ;
iேராCரா&கைள ேம&ப<=த ேவ.<&.
அ,ல4 i>யதாக வா!C' ப>`4 இய?க
ேவ.<&. பைழய க&'()டEகZட; இய!-
Cய j+.டE, 1ேகனE மQ^& jற சாத ன!க#
-.ேடா1 10, இய!RவதQR )ைரவEக#
இ,ைல எ;றா,, அவQைற,  இய!காத,
பைழய சாதனமாக= தா; கBத ேவ.<&.

-.ேடா1 10 ேம&ப<=4தைல, பா4
கா'jைன' பல'ப<=4& ஒB வ�யாகW&
ைம?ேராசா') ேமQெ கா#Cற4. இதைன
ேசைவ என அைழ?Cற4. ெதாடE`4 அ'ேட)
ைப,கைள வழ!RCற4. -.ேடா1 10
ப>`த j;னE, அ`த க&'()டEகZ?R, இ`த
ேம&ப<= 4தைல? க)டாயமாக வழ!RCற4.
i>ய அ'ேட) ைப,கைள ‘-B'ப'ப)டா,’ 
எ;ற அA'பைடg, வழ!காம,, ‘ப+`4ைர?
க'ப<& ெதாR'iக#’ எ;^ Vn அ[? Cற4.
இவQைற ஏQ^? ெகா#வேத நல&. இ,ைல
எ�,, க&'()ட+; பா4கா'i ேக#-? R+
யதாக மாn-<&.

-.ேடா1 7 P1ட=>Qகான பா4க'i
ைப,க# வழ!க'ப<வ4 2020 ஆ& ஆ.<
வைர ம)<ேம. -.ேடா1 8.1?கான பா4
கா'i 2023 வைர ம) <ேம. அத; j;னE,
-.ேடா1 10 P1ட& ம) <ேம பா4கா'
jைன' ெப^&. ஆனா,, அ'ே பாைதய
oைலg,, நா& i>ய க&'()டைர வா!R& 
oைல?R வ`4-<ேவா&. அ`த oைலg,,
நம?R? Cைட?R& ஒேர P1ட&, -.ேடா1 
10 ஆக ம)<ேம இB?R&.
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-.ேடா1 10 P1ட= >ைன  !க# 
ஏQ^? ெகா.<, க&'()ட+, ப>ய= தயா
ரானா,, அதQகான பா' அ' ெசY> வB
ைகg,, அதைன ஏQ^? ெகா#வதாக? C[?
ெசYதா, ேபா4&. ேம&ப<=த'ப<த, தானா
கேவ ேமQெ கா#ள'ப<&. ஆனா,, அதQR 
p;னE, ந& ேட)டா ைப,க# அைன=>QR&
ஒB ேப? அ' எ<=4 ைவ=4? ெகா#வ4 ந,
ல4. இதQR இைணய=>, Cைட?R& ?ள{) 
ேசைவகளான OneDrive மQ^& DropBox ஐ'
பய;ப<=>? ெகா#ளலா&.

-.ேடா1 10?R மாn? ெகா.ட j;னE,
அ4 இய!R& -த& உ!கZ?R' jA?க
-,ைல எ;றா,, பைழய P1ட=>QR மாQn?
ெகா.<, இைணய இைண'jைன அத; வ�
ேமQெகா#ளாம,, ெசய,பட pAெவ<=தா,,
அதQR& வ� தBCற4 -.ேடா1 10. ைம?
ேராசா') ஒB மாத கால=>QR, உ!க# பைழய
P1ட& மQ^& ெச)A!1 அைம'jைன
oைன-, ைவ=>B?R&. Settings, ெச;^
"Update & security" மQ^& "Recovery" எனq ெச,
லW&. அ!R உ!க# பைழய ஆ'பேர)A! P1
ட=>QR, -.ேடா1 7 அ,ல4 -.ேடா1
8.1?R= >B&jq ெச,ல, ஆ'ஷ; தர'ப)
AB?R&. பைழய P1ட& எ4ேவா அதைன=
ேதE`ெத<=4 C[? ெசYதா,, �.<&
உ!க# க&'()டE, பைழய oைல?R,
பைழய ஆ'பேர)A! P1ட=>QR=
>B&j-<&.

ஆனா,, -.ேடா1 10 P1ட& ப>`த
j;னE ஏேதa& அ'[ேகஷ; iேராCரா
rைன' ப>`>B`தா,, அ4 உ!கZ?R?
Cைட?கா4. இதQR, ைம?ேராசா')
31 நா)க# கால இைடெவ[ ம)<ேம
தBCற4. அதQR' j;னE இ4 இயலா4.

300 ேகா$ைய' தா)$ய
*)ேடா, ,ேடா- ./,

 !ேடா% 10 ஆ(பேர+,- .%ட/
ெவ4யான 78ன9, த8<ைடய  !ேடா%
%ேடா>ைன ?+ ெசAB பா9Cதவ9க48
எ!FGைக 300 ேகா,ையC தா!, +ட
தாக, ைமGேராசா(+, த8 வைலமைனL ெசA-
MNO அQ CBRளB. (https://blogs.windows.
com/buildingapps).  !ேடா% %ேடா>U
VWB தர றGக/ ெசAய(ப+ட YேராZரா/
க48 ஆதார .%ட மாக அMக எ! FG-
ைகNO இV(பB  !ேடா% 8 எ8பB ஒV
 யGகCதGக ெசAMயா^/.

ஆனாO, வVமான/ எ8_ வV ைகNO, 
 !ேடா% 10 பயனாள9கேள, ம`ற .%ட/ 
பயனாள9கைளG கா+,a/ 4.5 மட-^ 
அMக/ அ4CBRளன9. ெச8ற ஆ!,O,
ZைடCத வVமானCைதG கா+ ,a/,
இWத dைற வVமான உய9f 100% ஆக 
இVWதB.

தர றGக/ ெசAய(ப+ட YேராZரா/க4O,
ேம(% ^QCத வh கா+டO வைக, dதO 
இடCைதi/, "Photo & Video" வைக இர!டா
வB இடCைதi/ ெப`QVWதன.

ேக/% 7> O தர றGக/ jல/ வV
மான/, ம`றவ`ைறG கா+ ,a/ 30% kl த
லாக இVWதB. இத`^ அlCத ப, "Utilities
& Tools" எ8ற 7> O 15% klதலாக வV
மான/ ZைடCதB. ம`ற 7> fக4O, ^Q(
7+lL ெசாOa/ப,யாக இVWதB, வVமா
னCைத( ெபா_Cத வைர "Photo & Video"
7>வா^/.
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இைணய=>, ெசய,ப<& அைனவB&,
த!க[; r; அ�சலாக, VR# தB&

vெமg, ேசைவைய' பய;ப<=>
வBC;றனE. ஒ{ெவாBவB& த!க# அ�ச,
தள=>ைன= தா!க# -B&i&பA அைம=>ட
VR# வ� த`4#ள4. பல பட!க#, 
க)டைம'iகைள இதQெகன வழ!RCற4.

ஆனா,, ந&r, பலB&, pத; pத,
எ'பA அைம=ேதாேமா, அதைன அ'பAேய 
ைவ=4' பய;ப<=> வBCேறா&. இதைன
அA?கA மாQn அைம?கலா& எ;பதைனq
PலE அnயாம, இய!C வBC;றனE.
PலE, “இ4 ேபா4& நம?R” எ;^ பைழய
அைம'jேலேய ெசய,ப<C;றனE.

நா& வா�& ��oைலைய அA?கA மாQn 
அைம=தா,, ந& மன>QR' i=4ணEqP
Cைட?R&. iழ!R& அைறக[, Vட, நா&
பய;ப<=4& சாதன!கைள இட& மாQn
ைவ=4' iழ!கலா&. அ'ேபா4 i4
�< RA iR`த4 ேபால, i>ய 
சாதன!கைள' பய;ப<=த= 
ெதாட!Cய4 ேபால நா&
உணEேவா&. இதைன ஏ;,
நா& அ;றாட& ெதாடE`4
பய;ப<=4&, vெமg, r;
அ�ச, கண?CQகான ந& தள=>, 
ேமQெகா#ள? Vடா4. எ'பA மாQn
அைம'ப4? எ;ற ேக#-?கான ப>ைல
இ!R காணலா&.

உ!க# jரWசைர= >ற`4 இய?கW&.

1டாE) ெமa அ,ல4 டா1? பா+, உ#ள
இத; ஐகா�, டi# C[? ெசY>டW&.
j;னE, உ!க# VR# r; அ�ச,
கண?CQகான தள& ெச,ல, www.mail.google.
com எ;ற தள& ெச;^, அ=தள& ேக)R&
உ!க# பயனாளE pகவ+ ((சE ெமg, 
pகவ+) ையw&, அதQகான பா1ேவEைடw& 
தரW&. இவQைற= தBைகg,, ேக'1
லா? இய?க'படாம, இB'பதைன உ^>
ெசY>டW&. இய?க'ப)AB`தா,, பயனாளE
pகவ+ மQ^& பா1ேவE) தவறாக உ#�< 
ெசYய'ப<&.

 !க# ச+யாக இவQைற உ#�<
ெசYதWட;, உ!கZைடய அ�ச, இ;
பா?�QR அைழ=4q ெச,ல'ப<�Eக#. 
ெதாடE`4 இத; ேமலாக, வல4 ப?க& உ#ள
ச?கர ஐகா�, C[? ெசY>டW&. இதைன?
C[? ெசY4 Cைட?R& தள=>,, இத; 

இ^>g, தர'ப<& �� -+

 ெம#$ &'ன)ைய மா-றலாேம!
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ப)Aயh, “themes” எ;ப>, C[?
ெசY>டW&. இ'ேபா4 Cைட?R& ப?க=>,,
ெமa -.ேடா Cைட?R&. இ!R இர.<
வைக ேதாQற=>, ஒ;ைற= ேதE`ெத<?க
ேவ.<&. அைவ “Light” (இ`த வைகg,
அ�ச,உ#ெப)AசQ^rதமானவ.ண=>,
இB?R&.) இ;ெனா;^  “Dark” (இ4 சQ^
அ�=தமான வ.ண=>, இB?R&). இ4
Rn=4 அ>க& கவைல'பட ேவ.டா&. 
j; நா[,, எ'ேபா4 ேவ.<மானா_&, 
இதைன மாQn? ெகா#ளலா&. இதைன=
ேதE`ெத<=தWட;, ஒB Pnய -.ேடா
எ�&. இ4 “Select your background image” 
எ;ற தைல'j, இB?R&.  !க# உ!களா,
தயா+?க'ப)ட அ,ல4 VR# வழ!காத 
இேமz ஒ;ைற, உ!க# அ�ச, தள=>, 
ைவ?க ேவ.<& என= >)டr)டா,, இட4 
iறமாக உ#ள, “Upload photos” எ;ப>, C[?
ெசY>டW&. அ,ல4 “My photos” எ;ப>,
C[? ெசY4, உ!கZைடய Google+ த;
அைம'j, (Profile) இB`4 பட=>ைன எ<=4
அைம?கலா&. இைணய தள& ஒ;nhB`4
பட& எ<=4 அைம?க, அ=தள=>; இைணய
pகவ+gைன அைம?க ேவ.<&. இதQR 
“Paste a URL” எ;ப>, C[? ெசY>டW&.
உ!க# ெமாைப, ேபா�, இதைன 
ேமQெகா.டா,, “Photos from phone” எ;^
உ#ள>, C[? ெசY4, ேபா�, உ#ள
பட=>ைன= ேதE`ெத<?கலா&. இைவ
எ4W& ேதைவ இ,ைல என  !க# கB>னா,,
“themes” ேதE`ெத<=தWட; தர'ப<&
ப?க=>, பாE?கலா&. இ>, பலவைகயான
பட!கZ& தர'ப<&. இ!R Cைட?R&
பட!கைள ஒ{ெவா;றாக' பாE?கW&.
Cைட?R& அைன=ைதw& பாE=4 ரP?கW&.
இ>, உ!கைள அ>க& கவB& பட=>,
C[? ெசY>டW&.

அ{வளWதா;!  !க# ேதE`ெத<=த
பட& உ!க# vெமg, இ;பா?�, 
அைம?க'ப)<-<&.

ஒB ேபான1 Rn'i தர)<மா!
vெமg, j;iல=>,  !க# அ'ேலா) 

ெசYத பட=>ைன  ?க ேவ.<மா?
உ!கZைடய Google+ த; அைம'i ப?க&
ெச,லW&. இதQR, VR# ப?க=>,, வல4
ேம, ப?க=>, உ#ள உ!க# ெபய+, C[? 
ெசY>டW&. Home ஐகா�,, மW1 கEசைர?
ெகா.< ெச,லW&. அ<=4, Photos எ;ப>,
C[? ெசY>டW&.  !க# அ'ேலா) 
ெசY>)ட ேபா)ேடா-, C[? ெசY>டW&.
அத; j;னE, அ'ப?க=>; ேமலாக உ#ள 
R'ைப= ெதா)A (Trash) ஐகா�, C[?
ெசY>டW&. உ!க# பட& மைற`4-<&.

* ெமாைபO ேபாnO 0 ம`_/ 1 ஆZய oக4O
எpCBGகR எBf/ இைணGக(பட Oைல.
0 ம`_/ 1 எ!கR Flag எ!கR என
அைழGக(பlZ8றன. இவ`ைற( பய8ப
lCMCதா8 பல நாlக4O அவசர எ!கR
அைமGக(ப+lRளன. அவசர அைழ(7`^
100 எ! பய8பlவB இMO ஒ8_.

* ஒtெவாV ெமாைபO வா-Z இயGகC
ெதாட-Zயfட8 *#06#எ8ற எ!ைண
அpCM அத8 தn அைடயாள எ!ைணC
(IMEI -~ International Mobile Equipment 
Identity) ெத>WB ைவCBG ெகாRu-கR.
உ-கR ெமாைபO ேபா<Gகான வார!, 
இதைனL சா9Wத தா^/. ேமa/ உ-கR
ெமாைபO ெதாைலWB ேபானாO இWத 
எ!ைணG ெகா!l ேத,G க! l7,G
கலா/.

“ெத>X3 ெகா:KYக:”
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~ பாரN ~
இ;ைறய oைலg,, ஏைழ, பண?கார;
ேவ^பாA;n, 1மாE) ேபா;கைள, அ4W&
ஆ.)ராY) P1ட=>, இய!R& ேபா;
கைள அைனவB& பய;ப <=த= ெதாட!C
w#ளனE. ஒ{ெவாBவB?R& ஒB ேதைவ
gைன இ;nயைமயாததாக எ.}, அதQகாக
ஆ.)ராY) இய!R& 1மாE) ேபாைன நா<-
C;றனE. ஆ.)ராY) ேபா; வB&ே பாேத,
VR# o^வன=>;, VR# சEq, w )('
ேபா;ற Pல அ'[ேகஷ;க# ப>ய'ப)ேட
Cைட?C;றன. இவQ^ட; இ;a& Pல
இலவசமாக? Cைட?க? VAய Pல அ'[ேக
ஷ;க# Rn=4 இ!ேக பாE?கலா&.
1. Lost Android: இ`த அ'[ேகஷ; |ல&, ந&

ேபா; >Bட'ப)டா, அ,ல4 ெதாைல?-
க'ப)டா,, அ4 எ!CB`4 இய!C வBC
ற4 என அnயலா&. இ`த அ'[ேகஷைன
டW.ேலா) ெசY>ட https://play.google.
com/store/apps/details?id=com.androidlost&hl=en
எ;ற தள& ெச,லW&. இதைன ேபா�, 
ப>w&ேபா4, ந&ைம' பQ nய தகவ,-
கைள? ெகா<?க ேவ.<&. ஆனா,, 
ெமாைப, எ. ேக)க'ப<ைகg,, ந&
pைடய ேபா�; எ.ைண= தராம,, ந&
ெநB!Cய ந.பE அ,ல4 உற-ன+;
ேபா; எ.ைண= தர ேவ.<&. அ'ேபா
4தா;, ெதாைல`த ேபா; எ!CB`4 இய!
RCற4 எ;ற தகவ,, எ1.எ&.எ1. ெசY>
யாக, அ`த ேபாa?R வB&.

2. Battery Deffender : இ`த ெசயh, ஆ.)ராY)
இய?க=>, உ#ள ெமாைப, ேபா�,,
ேதைவg;n இய!R& அ'[ேகஷ;கைள
o^=4Cற4. ேபாைன நா& பய;ப<=தாத
ேபா4, அ'[ேகஷ;க# இய!Rவைத
o^=4வத; |ல&, ேபா�, உ#ள ேப)
ட+g; r; ச?> பா4கா?க'ப<Cற4.
இதைன' ெபற, https://play.google.com/store/
apps/details?id=mobi.infolife.batterysaver&hl=en
எ;ற pகவ+g, உ#ள இைணய தள&
ெச,லW&.

3. Viber: இ`த ெசயhைய, ேபா�, o^-னா,,
இத; |ல& அைழ'iகைள ஏQப<=தலா&.
ெசY>கைள அa'பலா&. ேபா)ேடா,
-Aேயா ைப,க# ஆCயவQைற அa'j'
பCE`4 ெகா#ளலா&. ஆனா,,  !க#
யாBைடய ேபாa?R இத; |ல& தகவ,
கைள அa'iCDEகேளா, அ`த ேபா�_&
இ`த ெசயh ப>`4 ைவ=4 இய?க'பட
ேவ.<&. இதைன' ெபற https://play.google.
com/store/apps/details?id=com.viber.voip&hl=en
எ;ற இைணய தள& ெச,லW&.

4. Olive Office Premium: ஆ.)ராY) ேபா�,,
ேவE), எ?ெஸ,, பவEபாY.) ேபா;ற
ைப,கைள' பA=4' பாE?க இ`த ெசயh
உதWCற4. j.A.எ'. ைப,கைளw& இத;
|ல& பA?கலா&. இ`த ெசயhைய' 
ெபற  !க# ெச,ல ேவ. Aய இைணய 
தள pகவ+ https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.olivephone.edit

ஆEFராHF: ெசயJகKC Lல 9M5NகKC
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5. App to SD Free: ந& ஆ.)ராY) ேபா�,,

i>ய அ'[ேகஷ; iேராCரா&கைள'
ப>?க இட& இ,லாத ேபா4, ேபா�,
உ#ள ைம?ேரா எ1.A. காEA,, அ'[ேக
ஷ;கைள' ப>?க இ`த ெசயh உத WC
ற4. இதைன' ெபற  !க# ெச,ல ேவ.
Aய இைணயதள pகவ+: https://play.google.
com/store/apps/details?id=com.IQBS.android.
app2sd&hl=en ேமேல �)A? கா)டைவ, ஒB
Pல இ;nயைமயாத ெசயhகேள. இ;a&
Pல உ#ளன. உ!கZ?R= ேதைவ'ப <&
ேபா4 அவQைற  !கேள ேதA' ெபறலா&.
�ேழ, ஆ.)ராY) ேபா�; ேப)ட+g;
ச?> �ணாவைத= த<'பதQகான Rn'
iக# தர'ப<C;றன.

1. Auto adjust screen tone: உ!க#
ஆ.)ராY) ேபா�,, Settings>
My Device எனq ெச,லW&. இ!R
Cைட?R& Display j+-, �ழாகq
ெச;றா,, Auto adjust screen tone
என ஒB �, தர'ப)AB'பதைன?
காணலா&. >ைரg, கா)ட'ப<&
இேமz கா)ட'ப<& ஒ[= த;
ைமைய? Rைற=4, ேப)ட+g;
ச?>ைய rqச'ப<=4& இ`த �,.
ெபா4வாகேவ, ேப)ட+g;
>றைனq �?Cர& காh ெசY
வ>,, >ைரg; ஒ[= த;ைம
கா)P ெபB& ப!R வC?C
ற4. இைத உணE`4, V<மான
வைர ேதைவg,லாத அ>க
jரகாசமாக? கா)ட'ப<& ஒ[=
த;ைமைய? Rைற?கலா&.

2. Screen Time out: >ைர?கா)P
Rn=4 P`>?ைகg,, உ!க#
ேபா�; >ைர? கா)P கா)ட'ப<& ேநர=
>ைன rகW& Rைற`த கால=>QR அைம=4
-)டா,, அ4 அ`த ேநர=>, ேபா; இய!
காம, இB`தா,, கா)P மைற`4-<&.
ஆனா,, இ4 பல ேநர!க[, நம?R எ+q
சைல? ெகா<?R&. ஏென;றா,, �.<&
நா& அதைன இய?க பா1ேவE) / அைம'i
அ,ல4 Rn�)< எ. என= தர ேவ.Aய
>B?R&. ஆனா,, இ`த கால அவகாச=
>ைன 2 orட& என அைம=4, >ைரைய
30 -நாAகேள  !க# பய;ப<=4CDEக#
எ;றா,, 90 -நாAக# பய;ப<=தாத ேநர=
>QR, >ைர? கா)P?கான r; ச?>ைய
�ணA?CDEக# எ;^ ெபாB#. இ'பA 20
pைற >ைர? கா)Pgைன �ணA=தா,, ஒB
நா[,, 30 orட!க#  !க# 1C�; A1
jேள ேநர=ைத �ணா?RCDEக#. இதனா,,
ேப)ட+g; >ற; ெபB& அள-, �ண
A?க'ப<Cற4. எனேவ, 1C�; ேநர அவ
காச=>ைன, எ{வளW Rைறவாக அைம?க

pAwேமா, அ`த அள-QR? Rைறவாக
அைம=4' பய;ப<=த ேவ.<&.

3. Unused Features: நா& பய;ப<=தாத பல
ெசய,வச>கைள ேபா�, இய?CயபA
ைவ=>B'ேபா&. எ<=4?கா)டாக, auto-
rotate, gestures, smart scrolling, Ambient display,
மQ^& NFC ேபா;றவQைறq ெசா,லலா&. 
இவQn, எைதwேம ந&r, ெபB&பாலா
னவEக# பய;ப<=த மா)ேடா&. எனேவ,
இவQn; இய?க= >ைன o^=> ைவ=தா,,
r; ச?> ெபB& அள-, ேசr?க'ப<&. 
ேதைவ'ப<&ேபா4, இய?C, பய; pA`-
தWட;, �.<& இய?=>ைன o^=>
ைவ?கலா&. இ4 ைவ j மQ^& iZ�=

ேபா;றவQnQR& ெபாB`4&. 
Rn'பாக, �)A, இைணய
இைண'i எ'ேபா4& இய?
க=>, இB`தா,, ைவ j
ெசய,பா)Aைன ந& ேபா�,
இய?C ைவ?கலா&. ஆனா,,
ெவ[ேய ெச,ைகg,, இதைன
இய?க pAயா4. எனேவ, 
அதைன o^=> ைவ?கலா&. 
அேத ேபால iZ�= இய?க=
>ைன ெவ[g, ெச,ைகg, 
o^=> ைவ'ப4, r; ச?>ைய
rqச'ப<=த ம)<r;n,
ேதைவயQற ஊ< ̂ வைலw&
த<?R&.
4. Vibrations: நம?R
ேபா�,, ைவ'ேரச; என'
ப<& Pnய அள-லான
அ>EW ேதைவயா? அைழ'i
ெப^ைகg,, அைழ'i ஒh 

தா; ேக)Rேம. j; எதQR
அ>EW. அேத ேபால, �கைள அ�=4&
ேபா4அ>EWேதைவயா?ேப)ட+g;அ>க
ச?>gைன, இ`த அ>EW எ<=4? ெகா#C
ற4. எனேவ, ேதைவ இ,ைல எ�,, இத;
இய?க=>ைன o^=தலா&. Settings | Sound
எனq ெச;^, அ!R Vibrations எ;ற j+-,,
Vibrate when ringing எ;^ இB'ப>, A?
அைடயாள=>ைன எ<=4-டலா&. �ழா
கேவ, � அ�=த'ப<ைகg, ேதைவயQற
ஒh, அ>E-ைனw& o^=த வ�க# தர'
ப)AB'பதைன? காணலா&.

5. Do Not Disturb: இரW ேநர=>, நா& உற!கq
ெச,ைகg,, இ`த Do Not Disturb �ைல'
பய;ப<=தலா&. இதைன இய?C-)டா,,
Rn'j)ட கால=>QR, ேநா)Ajேகஷ;க#
எ4W& கா)ட'பட மா)டா4. அைவ வBவ
தQகான ஒh எ�'iத_& இB?கா4. இ4
ேப)ட+g; வா�நாைள  )A'ப4ட;, உ!
க[; உற?க=ைத உ^> ெசY4, உ!க[;
வா� நாைளw&  )A?R&.
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VR# j'ரவ+ ெதாட?க=>,, “பா4கா'
பான இைணய நா#” எ;^ ெகா.டாA

ய4. i>ய பா4கா'i வ�க# PலவQைற அn
pக'ப<=>ய4. TLS encryption எ;ற ெதா�,
�)ப=>ைன' j;பQறாத அ�ச,கைள,
ஆப=தானைவ எ;^ VR# கB4Cற4. அ'
பA'ப)ட அ�ச,க# Cைட?க' ெபQறா,,
அைவ Rn=4 எqச+?ைக -<? Cற4. ெபா4
வாக, பா4கா'பானைவ எ;^ அnய'ப<&
இைணய தள!க[_&, ப?க!க[_&,
அவQn; pகவ+க# அBேக, �)< ேபாட'
ப<& ”ேப)லா?” என'ப<& தா�'பா#
அைடயாள& கா)ட'ப<&. ஆப=தானைவ
எ;^ அnய'ப)ட அ�ச,க# உ#ள தள!-
க[,, இ`த தா�'பா# உைட`த oைலg,
கா)ட'ப<Cற4.

ெச;ற ஆ.< இ^ >gேலேய, இ4 Rn=4
VR# அn-'i ஒ;nைன ெவ[ g)AB`
த4. Rn'j)ட வைக எ;C+'ஷ; வ�
pைறைய' j;பQறாத அ�ச,கைள' பா4-
கா'பQறைவ எ;^&, அ4 Rn=4 பய னா
ளEகைள எqச+?R& வ�கைள ஆYW ெசY4
வBவதாகW& அn-=>B`த4. அ`த அn-'
jைன தQேபா4 நைடpைற' ப<= >w#ள4.

VR# ஏQகனேவ HTTPS எ;பதைன?
கா)A, �B?C அa'j,
j;னE -+?R& ெதா�,
�)ப=>ைன' j;பQn
வ`த4. இ4 jரWச
B?R&, சEவB?Rமான
இைண'jைன' பா4
கா=த4. அத; j;னE,
பயனாளEக# பய;
ப<=4& pைறக[,

பா4கா'i இ,லாதேபா4, VR# எ`த எqச
+?ைகையw& இ4 வைர தராம, இB`த4.
தQேபா4, எqச +?R&வைகg, �)A? கா)ட'
 ப<Cற4.

இ`த �B?Rpைற எqச+?ைககZட;,
இ;ெனாB Rn�<& கா)ட'ப<Cற4.
ேசாதைன ெசY4 அnயpAயாத, அ�ச,
ெதாடEiகைள, அவQn; த; அைம'i
(Profile) பட=>; அBேக, Pnய ேக#-? 
Rnைய அைம?Cற4. அ`த ெதாடEiட;,
ெதாடE`4 அ�ச, ெதாடEi ஏQப <=>? 
ெகா#Z& ேபா4, எqச +?ைக யாக இB?க
இ`த ஏQபா<.

த!க# VR# அ?கW.)A,, இ`த பா4
கா'i வ�கைள p�ைமயாக ேமQெகா#
பவE கZ?R, V<த, ச_ைக யாக, அவEக[; 
VR# )ைர{ அ?கW.)A,, ேம_& 2
v.j. இட& அ[?Cற4.

இ4 Rn=த ேமல>க= தக வ,கZ?R https://
googleblog.blogspot.com/2016/02/building-safer-
web-for-everyone.html எ;ற pகவ+g, உ#ள
இைணயதள=>ைன' பாE?கW&.

பா3கா5ப-ற இைண5பா? 89: எ<ச>@ைக தBC
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வா)1 அ' ெசயhg,, நா& ந& ந.
பEகைள ஒB R�-, இைண=4,

தகவ,கைள R�-QR#ளாக பCE`4 ெகா#
ளலா&. இ4வைர, அ>க ப)ச& 100 ேபE
வைர ம)<ேம, ஒB R�-, இைண`4
ெசய,பட அaம> அ[?க'ப)ட4. தQ-
ேபா4, இ`த அ>க ப)ச வைரயைற 256 ேபE
வைர உயE=த'ப) <#ள4. ஆ.)ராY) ம)
<r;n, ஐ.ஓ.எ1. P1ட=>; வா)1 அ'
ப>ைக 2.12.13 பய;ப <=4பவEகZ?R&
இ`த தகவ, தர'ப) <#ள4. ஆ.)ராY) 
ப>ைக v2.12.367 மQ^& அத; j; வ`த
வQn,, இ`த வச> தர'ப <Cற4. -ைர-,,
இ4 -.ேடா1 மQ^& jளா? ெப+ ேபா;க
Z?கான ெசயhக[_& தர'ப<&. ஒB Pல
வாA?ைகயாளEக[ட& ம)<& வா)1 அ',
ஆ.<?R ஒB டாலE என? க)டண& ெச_=-
4மா^ ேக)<? ெகா.ட4. இதைனq Pல
வார!கZ?R p;னE  ?Cய4. ேம_&, த;
-+வா?க= >)ட!க# Rn=4 அn-=த4.

இத;பA, த; வாA?ைக யாளEக# த!க#
o^வன=4டa&, o^வன oEவாCகZட;
ேநரAயாக= ெதாடEi ெகா#வதQR வ�

தBவ4 அ>, ஒ;
றாR&.

ெச;ற மாத=
ெதாட?க=>,,
வா)1 அ'
ெ ச ய h ை ய =
ெதாடE`4 பய;
ப<=4ேவா+;
எ . } ? ை க
¢^ ேகாAைய
எ)Aய4. இ`த
வைகg,, VR#

இலவச அ�ச,

ேசைவg; வாA?ைக யாளE எ.}?ைகைய
இ4 எ)Aய4. வா)1 அ' ெசயhg, ¢^
ேகாA R�?க# அைம?க'ப)<#ளன.
நாெளா;^?R 4,200 ேகாA தக வ,க# ப+
மாn? ெகா#ள'ப)டன. 160 ேகாA ேபா)-
ேடா?க#ப>`4பCர'ப)டன. நாெளா; ̂ ?R
25 ேகாA -Aேயா?க# ப>ய'ப)டன.

-ைர-, உடனA தகவ, ப+மாQற=4ட;,
அைழ'iவச>கZ&அைம?க'ப<&வைகg,,
வச>கைள வா)1 அ' தர உ#ள4. வா)1 அ'
ப>ைக 2.12.413 |ல& பயனாளEக# த!க#
ேப1i? அ?கW.)<ட; இைண=4? ெகா#
ளW& -ைர-, வ� தர'ப<&.

வாFa அ5 9c`$
256 ேபP இயYகலாC

* MைரNO உRள UG + ZQ%டO ,%7ேள
(LCD) vB அpCதCைத( 7ரேயாZCதாO
Mைர ெக+l ட வாA(Y உRளB. எனேவ 
பாGெக+,O ேபாைன ைவCMlைகNO 
ஏேத</ k9ைமயான அOலB பாM(Y
ஏ`பlCதG k,ய ெபாVR ெமாைபO 
ேபா<ட8 உர.G ெகா!,VGZறதா 
எ8பைதG கவnCBL ெசயOபடf/. ேபா/ 
கவ9கR அOலB 7ளா%,G கவ9கR இWத
வைகNO பாBகா(Y தரலா/.

* ேபாnO .GனOகR எWத அள O
ெபற(பlZ8றன எ8பைதG கா+l/
இ8,ேக+ட9 அைனCB ேபா8க4a/
இVG^/. இB ^ைறவாக இVG^/ேபாB
ேர,ேயஷ8 எ8</ கM9yLz அMகமாக
இVG^/. ச>யாக இVG^/ ேபாB {தமாக
இVG^/. ேமa/ ^ைறவாக இVGைகNO
{8 சGMi/ அMக/ ெசலவhGக(பl/.
எனேவ .GனO >ச(ஷ8 ^ைறவாக இVG^/
இடCMO இVWB ேபzவதைனC தlGகf/.

“ெத>X3 ெகா:KYக:”
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வB& ப=தா.<க[,, இ`>யா-,
ஆ'j# o^வன& அ>க?

கவன& எ<=4q ெசய,ப<&
என, ஆ'j# o^வன= தைலைம 
oEவாC A& R? Vnw#ளாE.
Infinite Loop தைலைமயக=>, நட=
த'ப)ட V)ட& ஒ;n,, இ`த
தகவைல ெவ[g)டதாக இைணய
தள? Rn'i ஒ;^ அn-=4#
ள4. (http://9to5mac.com/2016/02/04/
tim-cook-india-iphone-apple-watch-android/).
ெபா4வாக வளE`4 வB& நா< க[,,
4v ெந)ெவாE? ெசய,பா< காண'ப <
வ>,ைல எ;^&, இ`>யா-, அ`த
வச> இB'பதா,, ஆ'j# o^வன=>;
அ<=த வளEqP தள& இ`>யாவாக
இB?R&.

2014 ஆ& ஆ.A,, ஆ'j# o^வன&, 
இ`>ய அரPட&, ெவ[நா)< ேநரA pத¤<
Rn=த ெகா#ைக pAWகைளq சQ^ தளE=4
மா^ ேவ.<ேகா# -<=த4.

ெச;ற மாத&, இ` >ய ெதா�, ெகா#ைக 
மQ^& வளEqP?கான 4ைறgட&, ஆ'j#
ெசய, >)ட& ஒ;ைறq சமE'j=4#ள4.

அ>,, இ`>யா-,, த; o^வன
-Qபைன ைமய!கைள= >ற`4 இய?R&
>)ட& Rn=4 -+வாக? Rn' j)<#ள4.  

ெச;ற ெச'ட&பE மாத& jரதமE ேமாAg; 
அெம+?க' பயண=>; ேபா4, அவ+ட
p& இ4 Rn=4 ஆ'j# o^வன&
த; ேவ.<ேகாைளq சமE'j=>B`த4.

இ`>யா-,, ெச;ற ஆ.A; இ^>
காலா.A,, ஆ'j# ேபா;க[;
-Qபைன76% உயE`>B`த4 இ!R Rn'jட=
த?க4. ஆ'j# o^வன=>;  .ட கால வE=
தக=>QR எ`த நா<க[, எ,லா& வாY'iக#

jரகாசமாக உ#ளேதா, அ`த
நா<க[, ஆ'j# த;
கவன=ைதq ெச_=> ெசய,

பட இB'பதா கW&, அ`த
வைக நா< க[,, இ` >யாW&

ஒ;^ என ஆ'j# தைலைம
oEவாC A& R? Vnw#ளாE.

�னா மQ^& அெம +?
கா-QR அ<=தபAயாக,

1மாE) ேபா; -Qபைனg,, 
இ`>யா இட=ைத' ெபQ^#

ள4. ”j+?” என அைழ?க'
ப<& (Brazil, Russia, India and China) 

நா;R நா<க[,, இ`>யாேவ 1மாE) ேபா;
பய;பா)A, rக ேவக மாக வளB& நாடாக?
க.டnய'ப)<#ள4 எ;^& A& R? ெத+
-=4#ளாE.

இXOயாேவ எYக: அ[\த இல@9 ~ ஆ5&:
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இைண456 ெசா9க:ட; ெதாட<=> 
வா@Aய<கைள@ க)டCய

ேவE) iேராCராr,, இைண=4= தர'ப)
AB?R&, இல?கண ேசாதைன?கான ெசயh,
(Grammar Checker) நா& எ�4& பா!Cைன
(1ைட,) ேசாதைன ெசY4 அn -?R&, ஓE
அQiதமான ெசயhயாR&. நா& அைம?R&
ஆ!Cல வா?Cய!க#, ஏேதa& இைண'iq
ெசாQக[, (Conjunction (e.g. and, but / hopefully))
ெதாட!RC;றனவா எ;ற ேசாதைன, இ>,

நம?R? Cைட?R& உத-க[, Pற'பான
தாR&. இ4 ேபா;ற வா?Cய!கைள ேசாதைன
ெசY4, அ>, அைவ இB'பதைன அn`தா,,
ேவE) �)A? கா)ட ேவ.<& என எ.
}னா,, �ேழ த`4#ளபA ெச)A!1
அைம?க ேவ.<&.
1. pதh, Word Options டயலா? பா?�ைன=

>ற?கW&. ேவE) 2007,, ஆ¦1 ப)ட; 
C[? ெசY4, �ழாக உ#ள Word Options எ;
ப>, C[? ெசY>டW&.

2. இ!R இட4iறமாக உ#ள Proofing எ;ப>,
C[? ெசY>டW&. அ<=4, Settings ப)
ட�, C[? ெசY>டW&. ேவE) Grammar
Settings டயலா? பா?�ைன? கா)<&.

3. இ!R தர'ப)AB?R& Options ப)Aயh,,
1Rேரா, ெசY4 ெச,லW&.

4. 1ைட, j+-,, Sentences Beginning with
And, But, and Hopefully எ;^ இB'பைத?
காணW&. இ>, A? அைடயாள=>ைன ஏQ
ப<=தW&.

5. ெதாடE`4, Grammar Settings டயலா? பா?
�ைனw&, ேவE) ஆ'ஷ;1 டயலா? பா?
ைஸw& |A ெவ[ேய றW&.

இ�,  !க# அைம?R& வா?Cய!
க[; ெதாட?க=>,, இைண'iq ெசாQக# 
இB'j;, அதைன ேவE) Pnய 'ளா? |ல&
�)A? கா)<&.

ேவ-/ டா=ெம)/$;
அைம4Fைன அCHI ெகாJள

ேவE) iேராCராr,, நா& அைம?R&
டாRெம.)க# Rn=த அைன=4 i#[ -ப
ர!கைள நம?R எ<=4q ெசா,ல �, ஒ;^ 
உ#ள4. டாRெம.) ஒ;n,, எ=தைன ப?
க!க#, ெசாQக#, எ�=4க# ெசாQக#, ப=-
>க# உ#ளன எ;^ அ`த �, ப)Aயைல
நம?R= தBCற4. இ`த டாRெம.) i#[
-பர!க# எ'பA கா)ட'ப <C;றன எ;^
பாE?கலா&.

pதh,, ச&ப`த'ப)ட டாRெம.)
Aைன= >ற?கW&. j;னE “Review” ேட'j,
C[? ெசY>டW&. இ>, உ#ள “Proofing”
j+-,, “Word Count” எ;ப>, C[? ெசY>
டW&. இ'ேபா4 “Word Count” பா?1 கா)ட'
ப<&. இ>, 
ப ? க ! க # ,
ெ ச ா Q க # ,
1ேப1 இ,
லாம, பய;
ப<=த'ப)ட
எ�=4க#,
1 ே ப 1
உட; பய;
ப<=த'ப)ட
எ�=4க#,
ப ா ர ா ? க #
மQ^& வ+க# ஆCயைவ எ=தைன எ;^ ப)-
Aய, ேபா)<? கா)ட'ப<&.

டாRெம.)A; ப?க!க# மQ^& 
ெசாQக# Rn=த தகவ,கைள ேவE) -.-
ேடா-; �ழாக உ#ள 1ேட)ட1 பா+_& 
காணலா&. இதQR, உ!க# டாRெம.)
“Print Layout” அ,ல4 “Draft” -(-, இB?க
ேவ.<&. -( ேட' பய;ப <=> இதைன' 
ெபறலா&. ெபQற j;னE, டா1? பா+, ைர) 
C[? ெசYதா,, ேம_& எ;ன தக வ,கைள
1ேட)ட1 பா+, கா) <&பA அைம?கலா&
எ;ப4 ெத+யவB&.
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ேட/டா*ைன வKைச4பM'த
எ?ெஸ, ெதாR'j, நா& பலவைகயான ேட)

டா?கைள அ<?C ைவ?Cேறா&. அவQைற
ப,ேவ^ oைலக[, நா& வ+ைச'ப<=>'
பாE?க ேவ.Aய>B?R&. அகரவ+ைச'பA,
Rைற`த ம>'i அ,ல4 உயE`த ம>'i என
வ+ைச'ப<=த ேவ.Aய>B?R&. இதைன
எ'பA ேமQெகா#வ4 எ;^ இ!R பாE?கலா&.

pதh, எ?ெஸ, ெதாR' jQR எ`த ேட)
டாைவ வ+ைச'ப<=த ேவ.<& என ெசா,ல
ேவ.<&. இதைன ேமQெகா#ள pதh, 
ேட)டா இB?R& ெச,hைன= ேதE`ெத <?க
ேவ.<&. ஒேர ஒB ெச,ைல ம)<& வ+ைச'
ப<=4வதாக இB`தா, Sort Ascending அ,ல4
Sort Descending ப)டைன= ேதE`ெத<?கW&.
எ`த ெச,ைல= ேதE`ெத<?CDEகேளா அ`த
ெச, அ`த ¦,A; கால=>, இB'பதைன
உ^> ெசY4 ெகா#ளW&. இ`த இB ப)ட;
கZ& Standard �,பா+, உ#ளன.

ஒேர வைக ேட)டா இ,லாம, ஒ; ̂ ?R
ேமQப)ட வைக ேட)டா-ைன (எ<=4?
கா)டாக ெபயE மQ^& jற`த ேத>) வ+ைச'
ப<=த ேவ.<& எ;றா,  !க# எ?ெஸ,
ெதாR'jQR ேவ^ வைகg, இதைன= ெத+
ய'ப<=த ேவ.<&. எ`த ¦,<கைள வ+
ைச'ப<=த ேவ.<& எனW& எ`த வைகg,
அவQைற அ<?க ேவ.<& எனW& Vற
ேவ.<&. இதQR pதh,  Data ெமa ெச,
லW&. அ>, R}§t எ;a& j+ைவ= 
ேதE`ெத<?கW&. இ`த Sort -.ேடா-,
|;^ வைகg, j+'பதQR, அவQn, எதQR
p;a+ைம ெகா<'பதQR என வ�க# தர'
ப)AB?R&.

ஒ{ெவா;ைறw& C[? ெசY4 Cைட?R& 
ப)Aயh,  !க# -B&i& ேட)டா ெச,
_?கான ெபயைர= ேதE`ெத<=4 p;a+
ைம?ேகQறபA அைம?கW&. அைவ ஒ{
ெவா;n_& ��B`4 ேமலாகW& ேமhB`4
�ழாகW& (உயE`த ம>'i/Rைற`த ம>'i) 
அைம?க ascending அ,ல4 descending
ேதE`ெத<?கW&. வைக'ப<=த ேவ.Aய
ேட)டா ெச,கZ?R  !க# ெஹடE வ+ைச 
(“Header row” ஒ;^ ெகா<=>B`தா, அதைன?
Rn'jட ேவ.<&. இதQR �ழாக வச> தர'
ப)AB?R&.

இதைன  !க# ெசல?) ெசYயா-)டா,
எ?ெஸ, ெஹட+_#ள ெசா,ைலw& எ<=4?

ெகா.< j+=4 அதQெகன ஒB இட&
ெகா<=4' j+?R&. அ,ல4 ெஹடE வ+ைச
 !க# ெகா<?க-,ைல எ;றா, “No header
row” எ;பதைன= ேதE`ெத<?க ேவ.<&.
அைன=4& pA`தWட; ஓேக C[? ெசY4
ெவ[ேயறW&. இ'ேபா4 உ!க# ேட)டா
ெதாR'i  !க# -B&jயபA வைக'ப<=
த'ப)< அழகாக? Cைட?R&. �.<& ேவ^ 
ஒB ெச,h, உ#ள ேட)டா -ைனw& ேசE=4
வைக'ப<=>ட= >)டr)டா, அதைன
மாQn= ேதE`ெத<=4 வைக'ப<=தலா&.

எ@ெஸP ேதQ உJSM
எ?ெஸ, iேராCராrைன' ெபா^=த வைர,

ேத>கைள உ#�< ெசYவ4 எ;ப4, அதQ
ெகன= த�ேய Pல வைரயைறகைள? ெகா.
<#ளதாக உ#ள4. நா& ேத>களாக மாQற'பட?
VAய ேட)டா எைதேயa& உ#�< ெசYதா,,
எ?ெஸ, அதைன ேத>யாக எ<=4? ெகா.<
மாQn? ெகா#Z&.  !க# தB& ேட)டா
-ைன, எ.க# அட!Cய ெதாR>ைய, ஒB
வ+ைச எ.ணாக மாQn அைம=4? ெகா#C
ற4. உ#ளாக அதைன ேத> மQ^& ேநர=ைத?
Rn?க அைம=4? ெகா#Cற4. எ<=4? கா)
டாக, �ேழ த`4#ள அைன=4 ேட)டா?கZ&,
எ?ெஸ, ேத>யாக மாQn? ெகா#Z&.

• 12/15
• 12-15/12
• 15 DEC
• December 15, 2015
ேமேல தர'ப)டவQ^#,  !க# pத,

எ<=4? கா)Aைன எ.டE ெசYதா,, 
எ?ெஸ, அதைன ேத>யாக மாQn? கா)<&. 
 !க# ஆ.Aைன உ#[டாம, -)டா,,
எ?ெஸ,, நட'i ஆ.Aைனேய  !க#
அைம=4#ளதாக எ<=4? ெகா#Z&. இ`த
ேட)டா-ைன உ#�< ெசYைகg,, சாYW 
ேகா<?R' ப>லாக, ‘ேட©’ Vட' பய;ப-
<=தலா&. இர.A, எதைன' பய;ப<=>
னா_&, எ?ெஸ,  !க# ேத>ைய அைம'ப
தாகேவ எ<=4? ெகா#Z&. 

எ?ெஸ, iேராCராைமைன' ெபா^=
தவைர, இைவ ஓE எ.ணாகேவ ப>ய'
ப)< ைவ=4? ெகா#ள'ப<C;றன.  !க#
>ைரg, பாE?R& வAவ&,  !க# அ`த ெச,
hைன எ'பA பாEம) ெசY>B?CDEக# எ;
பைத' ெபா^=ேத அைமw&. பல வைக பாE
ம)க[, இைவ ேதா; ̂ &பA ெசY >டலா&.
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j'ரவ+ pத, வார=>,, பானா ேசா�? o^
வன=>; P66 Mega எ;a& 1மாE)ேபா;

ெவ[யான4. இத; p?Cய Pற'ப&ச&,
இ>, 21 மாoல ெமா�கZ?கான ச'ேபாE)
தர'ப)AB'ப4தா;. இத; -ைலw& அைன
வB& வா!R& வைகg,, அ>கப)சமாக
ª.7,990 என அn-?க'ப) <#ள4. இ>,
இர.< P&கைள (3v +2v) இய?கலா&.
ைஹ ெடப�ஷ; A1jேள ெகா.ட 5 அ!
Rல >ைர 720x1280 j?ெஸ, அடE=>wட;
தர'ப)<#ள4. 1.3 Cகா ெஹE)1 ேவக=>,
இய!R& Rவா) ேகாE 'ராசசE இய! RCற4.
இத; ரா& ெமம+ 2 v.j. இத; 1ேடாேரz
ெமம+ 8 v.j. இதைன ைம?ேரா எ1.A.
காE) ெகா.< 32 v.j. வைர உயE=>? 
ெகா#ளலா&. ெந)ெவாE? இைண' jQR 3v,
v.j.எ1., ைவ j, ைவ j ஹா) 1பா),
iZ�= 2.1, ைம?ேரா w.எ1.j.
ஆCய ெதா�, �)ப!க# இய!
RC;றன.

ேபாைன இய?R& ஆ'ப
ேர)A! P1ட& ஆ.)ராY)
5.1 லாhபா'. இ>, பானா
ேசா�? o^வன=>; (சE
இ.டEேப1 தர'ப)<#ள4.
எ,.இ.A. 'ளா© இைண`த
8 ெமகா j?ெஸ, >ற;
ெகா.ட ேகமரா j;iறமா
கW&, 5 ெமகா j?ெஸ, >ற;
ெகா.ட ேகமரா p;iறமா
கW& இைண?க'ப)<#ளன.
இத; >ைர?R ெகா+,லா
Cளா1 3 பா4கா'i தர'ப)

<#ள4. j;iறமாக ஆ¬ )ேரக; )ெரY,
Cளா1 அைம?க'ப)<#ள4.

இ`த ேபா�; ப+மாண& 142.5x70.9x8.4
r�. இத; ேப)ட+ 3200 mAh >ற; ெகா.
ட4.

rக அ>க'பAயான மாoல ெமா�கZ?R
ச'ேபாE) வழ!Rவத; |ல&, இ`த ேபா;,
தQேபா4 1மாE) ேபா; பய;ப<=த=
ெதாட!R& வாA?ைக யாளEகZ?R, Rn'-
பாக Cராம'iற பயனாளEகZ?R rகW&
உத-யாக இB?R&. ெமாைப, வ!C பண'
ப+மாQற&, வE=தக இைணய தள!க# |ல& 
ெபாB)க# வா!Rத,, ச|க உறW ெதாடE-
iகZட; ந)i வளE=4? ெகா#ள, மQ^&
ெபா�4 ேபா?R அ&ச!கைள ேமQெகா#ள,
இ`த மாoல ெமா� இய?க& உதW& என, 

இ`த ேபாைன அnpக'
ப<=4ைகg,, பானா
ேசா�? o^வன வE=தக'
j+-; தைலவE ெத+
-=தாE.

ெச;ற மாத& பானா
ேசா�? o^வன& த;a
ைடய Panasonic Eluga Turbo
ெமாைப, ேபாைன அn
pக'ப<=>ய4. அத;
அ>க ப)ச -ைல ª.
11,999. P66 Mega ேபாைன?
கா)A_& அைன=4 அ&
ச!க[_& சQ^ V<த,
>றaட;, இ`த ேபா;
வAவைம?க'ப)<#ள4
இ!R Rn'jட=த?க4.

21 மாfல ெமாgகைள
ஏ-9C பானாேசாi@ &66
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வB& மாEq மாத=>,, ஆ'j# o^வன& த;-
aைடய -ைல Rைறவான i>ய ஆ'j#

ேபாைன -Qபைன?R? ெகா.< வரலா& 
என' பலB& கB=4 ெத+ -=4#ளனE. இ4
iPhone 5SE எ;ற ெபயBட; ெவ[ வB&.
அ>, ��?கா& அ&ச!க# இB?கலா&
எ;^& எ>EபாE?க'ப<Cற4. அைவ:
1. இ`த i>ய iPhone 5SE ேபா;, pQn_&

உேலாக? கவச=தா, ஆனதாக இB?R&.
பைழய ஐேபா; 5 எ1 மாடைல? கா)
A_&, Rைறவான தAம; ெகா.டதாக
அைமw&. ஐேபா; 6 எ1 மாடhhB`4
Pல அ&ச!கைள? ெகா.AB?கலா&.

2. ஐேபா; 6 எ1 மாட, ேபா; ெவ[யான
வ.ண!க[ேலேய இ4W& இB?கலா&.
எனேவ, இள�Pக'i த!க வ.ண=>,
இ4 Cைட?R&.

3. oqசயமாக, இ`த i>ய -ைல Rைறவான
மாட, ேபா�,, -ர, ேரைக ெதா< உணE
>ற; (Touch ID) ெதா�, �)ப வச> தர'
ப<&. அ=4ட;, அ.ைம? கள ெதாடEi 
ெதா�, �)ப (Near Field Communication
NFC) வச> இ>, இைண?க'ப<&. எனேவ, 
ஆ'j# ேப (Apple Pay) ெசயhwட; இ4
இைண`4 ெசய,ப<&.

4. p;i ெவ[ வ`த, iPhone 5C மQ^& iPhone
5S ேபா;கைள' ேபால, இ>, 4 அ!Rல
அள-, >ைரைய எ>EபாE?கலா&.

5. வர இB?R& iPhone 5SE மாட, ேபா�,,

iPhone 5S , தர'ப)ட ேகமரா ேபாலேவ,
ேகமரா j;iற ேகமராவாக= தர'ப<&. 
இ4 8 எ&.j. >ற; ெகா.டதாக இB?R&.
p;iற ெச,j ேகமரா, 1.2 எ&.j. >ற-
aட; அைம`>B?R&.

6. இத; P.j.w. ைவ' ெபா^=தவைர, i>ய
தாக ஆ'j# அn pக'ப<=>ய A9 'ராசசE
இ>, இைண?க'ப<&. ரா& ெமம+w&
க}சமாக அ>க+?க'ப<&.

மாP<L$ `ைல 9ைறXத ஆ5&: ேபா'
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ஹுேவ o^வன=>;, i>ய 4v 1மாE) 
ேபா; ஒ;^ அ.ைமg, -Qபைன?R 

ெவ[gட'ப)ட4. இ>, 5 அ!Rல அள-,, 
1280 x 720  j?ெஸ, அடE=>wட;, ைஹ 
ெடப�ஷ; A1jேள ெகா.ட >ைர 
தர'ப)<#ள4. இத; 'ராசசE Rவா) 
ேகாE 64-bit MediaTek MT6735 ஆக உ#ள4. 
1.3 Cகா ெஹE)1 ேவக=>, இ`த 'ராசசE 
இய!RCற4.  இத; ஆ'பேர)A! P1ட& 
ஆ.)ராY) 5.1 லாh பா'. இத; ரா& 
ெமம+ 2 v.j. இத; 1ேடாேரz ெமம+ 
16 v.j. இதைன ைம?ேரா எ1.A. காE) 
ெகா.< 128 v.j. வைர உயE=தலா&. 

இ>, j;iறமாக 13 எ&.j. >ற; 
ெகா.ட ேகமரா எ,.இ.A. 'ளா© 
இைண'iட; ெசய,ப<Cற4. 
p;iறமாக 5 எ&.j. >ற; ெகா.ட 
ேகமரா உ#ள4. 

இ`த ேபா�; ப+மாண& 143.1 x 
71.8 x 9.7 r�. இத; எைட 160 Cரா&. 

இ>, 4v அைலவ+ைசg, இய!R& 
இர.< P&கைள இய?கலா&. v.எ1.
எ&. மQ^& P.A.எ&.ஏ. வைக P&கைள 
இவQn, இய?கலா&. இத; ேப)ட+ 
4000 mAh >ற; ெகா.டதாக உ#ள4. 

|;^ வ.ண!க[, வAவைம?க' 
ப)< -Qபைன ெசYய'ப<& இ`த 
ெமாைப, 1மாE) ேபா�; அ>க ப)ச 

-ைல ª. 8,499 என அn-?க'ப)<#ள4. 
'[' காE) மQ^& அேமஸா; வE=தக 
இைணய தள!க[, இதைன வா!கலா&. 
பைழய ேபாைன? ெகா<=4 -ைல த#ZபA 
ெபQ^ வா!கW& pAw&. 

ஹூேவ
 ஹானP 

ேஹாJ 2 5ளa
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ேஹGக9கR ெமாைபO ேபா8க ைளேய இn 
அMக/ த-கR இலGகாக ைவ(பா9கR எ8ப-
தைனC ெத4 வாகG கா+ , iR |9கR. ேபா<G-
கான ஆ!+, ைவர% ெசய UகR, பல வைக க4O 
வச M க ைளi/ பாB கா( 7 ைனi/ தV வ ைதi/ 
z+,G கா+ , iR |9கR. Zரா ம-க4O எOலா/, 
ெமாைபO ேபா8 பய8பாl ெபVZ வV/ இWத 
ேநரCMO, இB ேபா8ற எLச >GைககR {கf/ 
அவ . யேம. இB அL.O வWதாO, இ8</ பலைர 
அைடi/. பய8  ைளi/.

ேபரா. இரா. QMத ர RLSN, மUைர.

ெமாைபO ேபா8 பய8ப lCM, வ-Z }M( 
ப> மா`ற-கைள ேம`ெ காRைகNO நா/ ேம`-
ெகாRள ேவ! ,ய பாB கா(Y வh கைளC தnேய 
ஒV க+ l ைர யாகC தWதாO, பல VG^ அB பாட-
மாக அைமi/. ஆ!+, ைவர% ேதைவ எனC தW-
BRள உ-கR க+ lைர அWத வைகNO .ற(பாக 
அைமW BRளB. எp M ய வ VG^ பாரா+ lகR.

டாKடL ேபரா. ேஜ. ெமாைஹW$, ேகாைவ.

ஆகா யCMO  மா னCைத ஆ4OலாமO பறGக 
ைவCB, இைணய இைண( 7ைன வழ- ̂  வB 
எ8பB, அQ   யU8 உLச க+ட மாக உRளB. 
ேப%YG }_ வ னCM8 ெதாhO ~+ப எOைல, 
 !ைணi/ தா!,L ெச8_ ேசைவ கைள 
வழ-க M+ட { l வB, மnத இன வர லா`QO ஒV 
YMய ைமO கO தா8. நா/ ந8 Q ையi/ பாரா+ l க-
ைளi/ அW } _ வ னC M`^C ெத>  Gக ேவ!l/.

ஆL. அம [\லா, ெச$ைன.

வா+% அ( ம`_/ �ெமNO எOலா/, இ8_ 
ந/ வா�Gைக ேயாl இைணW B  +ட அ-க-க-
ளா^/. இைவ இOலாமO வாp/ மGகR, த-கR 
வா� O dG Zய பய8கைள அ< ப  GகாமO 
இVG Z றா9கR எ8பேத உ!ைம. எனேவ, �_ 
ேகா, பய னா ள9கைள எ+ , யB, ஓ9 இய`ைக யான 
வள9L. ஆ^/.

மா. QMதர ஈ8வர$, N_(`L.

இ_ M யாக +ராA }யா ய மான ஒV d,  ைன 
எlC BRளB அைன வV/ பாரா+ட ேவ! ,ய 
ஒ8றா^/. எWத ப8னா+l }_ வ ன-க uG^/, 
தகவO ெதாட9Y 7> O இய-^/ ெப>ய }_ வ-
ன-க uG^/ அ�சாமO, மGகR பGக மாக, }யா ய-
மான ஒV d,ைவ எlCB அமOப lCத உCத ர  +-
lRளB. தகவO ெதாhO ~+பC BைறNO இB 
ஒV Yர+ . க ர மான நட வ ,Gைக ஆ^/.

எ8. *ர ஹ W8வர$, ெச$ைன.

ேப%YG ஆ!l ேதா_/ த8 வா,Gைக யா ள9-
க uG^C த8 ஆ!l  ழா O ஏேத</ ஒV 
YB ைமையC தV வ தைன வழGக மாகG ெகா!-
lRளB. இWத ஆ!,O, ெச8ற ஆ!,8 “கணG-
ெக l( 7ைனC” தனGேக உ>ய dைறNO தWB 
 ய( 7ைன அ4CதB. இB ^QCத ^Q( Y க-
ேளாl, ேப%YG இய-^/ த8ைம சா9WB/ பல 
தக வOகைளC தWதB dp ைம யாக அைத(ப`Q 
அQWB ெகாRள உத f Z றB. 

எ8. ஆf g க சாh, jkப ேகாணk.

ேத9தO வர இVG Z றB. இத`^ நமG^( பய8-
பl/ இைணய தள-கR ^QCB ஒV க+ lைர 
ெகாlCதாO, ேத9தO ேநரCMO {கf/ உத  -
யாக இVG ̂ ேம.

ஆ. qதkபரk, N_sq.

பட-கைள எ(ப, டா^ ெம!+,O அைம(பB எ8-
பB ^QCB �-கR படC Bட8 அ4Cத பMO .ற(-
பாக உRளB. எனG^ {கf/ உத   யB. ந8Q.

எ$. சாh நாத$, தwசாxL.

ெபாB வான ஷா9+ க+ o ெதா^( Y கைள ெவ^ 
நா+க ளாக ெவ4 N டாமO இVG Z �9கR. இB 
அ,Gக, ெவ4 N+டாO, எ-க uG^G க/( �+ட9 
பய8ப lC B வMO உத   யாக இVG^/. அlCத 
இதhO எM9பா9G Zேற8.

ெஜ. இkமா [ேவ\, N_ ெந\ேவy.
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ேகR :  !ேடா% 7 ம`_/  !ேடா% 8.1 
ஆZய ஆ(ப ேர+,- .%ட-கைள( பய8ப lC B-
ேவா VG^,  ! 10 இல வச/ என அQ  Gக(ப+-
lRளB. ஆனாO, இத`கான �>யO எ! ^QCB 
எWத உ_ M யான தகவO இOைல. நா8 எ8 <-
ைடய ஹா9+ ,%G Zைன � பா9ம+ ெசAB பய8-
ப lCத ேவ! l மாN8,  ! 10 .%ட/ v!l/ 
அைமCB இயGக, (ராடG+ o G^ எ-^ ெசOவB?

ஆL. நேர$, ெச$ைன.
ப>,:  !க# எ`த ஆ'ப ேர)A! P1ட=-

>ைன, -.ேடா1 10?R p;னE பய;ப-
<=> வ` ®Eக# எ;பைத' ெபா^=4, உ!க-
Z?R �.<& இ;1டா, ெசY >ட, 'ராட?) 
� ேதைவ'ப டா4. -.ேடா1 10 ப>'i 1511  
(ெச;ற நவ&ப+, ெவ[ g ட'ப)ட அ'ேட)) 
இதைன உ^> ெசY C ற4. ைம?ே ராசா') 
இதைன “digital entitlement” என' ெபய +) <#-
ள4. பைழய P1ட!க Z?கான 'ராட?) �ேய 
ேபா4&. ஆனா,, வE=தக o^ வ ன!க Z?-
ெகன ெமா=த மாக வா!க'ப)ட 'ராட?) � 
ெச, _ ப A யா கா4. ேம_&, ைபரP ெதாR'-
iக# என அைழ?க'ப<&, >B)< நக, P1-
ட!க [_&, பைழய P1ட!க[; 'ராட?) � 
இைண`4 ெசய,ப டா4. 

அேத ேபால, உ!க# க&' ()ட+,, ெப+ய 
அள - லான ஹாE)ேவE மாQற!கைள ேமQ-
ெகா. A B`தா,, மதE ேபாE) மாQற& ேபா;-
றைவ, 'ராட?) � உத -?R, ைம?ே ராசா') 
o^ வன உத- எ.ைண அைழ=4' ேபசலா&.

� இ;1டா, ெசY ><& p;னE, Start 

menu>Settings >Update & Security >Activation எனq 
ெச,லW&. j;னE, � இ;1டா, ெசY > <-
ைகg,, 'ராட?)� ேக)க'ப < ைகg,, Skip 
எ;ற ப)ட�, த) Aனா,, -.ேடா1 10 
தானா கேவ, � இ;1டா, ெசY4 ெகா#Z&. 
இ4 Rn=த ேமல >க= தக வ,க Z?R https://
www.microsoft.com/en-us/software-download/faq 
எ;ற ைம?ே ராசா') தள= >ைன pதh, 
பA=4= ெத+`4 ெகா#ளW&.

ேகR : நா8 த`ே பாB  !ேடா% 7 பய8ப lCM 
வV Zேற8. இதைன  !ேடா% 8.1G^ மா`QG 
ெகாRள எ! � Zேற8. எ8 nட/ உRள ைபOகR 
எைவ ேய</ அhGக(ப lமா? அ( 4 ேகஷ8 Yேரா-
Z ரா/கR அ(ப ,ேய இVG ̂ மா?

எ$. qzக ராஜா, ேத{.
ப>,: -.ேடா1 8.1 உ!க# க&' ()-

டைர' i>ய P1ட மா க=தா; அைடw&. 
இதைன  !க# -ைல ெகா<=4 வா!க 
ேவ.<&. ஏற=தாழ ª. 6,000 இB?R&. i>ய 
ஆ'ப ேர)A! P1ட& எ;பதா,, அைன=4 
அ' [ ேக ஷ;கZ& அ�?க'ப<&. அைன=-
ைதw& i> ய தாக இ;1டா, ெசY >ட ேவ. A-
ய > B?R&. அதQகான A1? மQ^& அவQn; 
'ராட?) � ேதைவ'ப<&. உ!க# ேட)டா 
ைப,கைள எ!R ைவ= 4# �Eக# எ;பைத' 
ெபா^=4, P )ைர{ இ,லாம, ேவ^ )ைர-, 
இB`தா,,  அைவ �.<& Cைட?கலா&. 
அ,ல4 ேப? அ' எ<=4 ைவ=4? ெகா#ள 
ேவ.<&. -.ேடா1 7 ?R& -.ேடா1 

ேகI|- – பN\–டாKடL ெப. சMNர ேபா8 –
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8.1?R& அ>க ேவ^ பா< இB'பதா,, oைறய 
i> ய தாக? கQ^? ெகா#ள ேவ. A ய > B?R&.

இதQR' ப> லாக, உ!க Z?R இல வ ச மாக= 
தர'ப<& -.ேடா1 10 P1ட= >QR மாn? 
ெகா.டா,, ெசல -,ைல. அ>க& கQ^? 
ெகா#ள= ேதைவ இ,ைல. அ' [ ேக ஷ;க# 
அைன=4& அ'ப Aேய Cைட?R&. இ4ேவ 
உ!க Z?R நா; ப+` 4ைர ெசY Cேற;.

ேகR : எ8 க/( �+ட>O ேவைல ெசAB ெகா!-
, VG ̂ /ே பாB, ேவ_ ேவைல யாகL ெசOல ேவ!, 
இVWதாO, அதைன Hybernate }ைலNO  +lL 
ெசO Zேற8. எ8 ந!ப9, அதைன Sleep }ைலNO 
 + l  +lL ெசO a மா_ k_ Zறா9. Sleep 
}ைலNO  +lL ெச8றாO, எ8ன மா`ற-கR 
ஏ`பl/. ைஹப9ேன+ }ைலையG கா+ ,a/ அB 
நOலதா?

எ8. g_ ேகச$, பழ{.
ப>,:  !க# Rn' j<& இர.< oைல-

கZ&, 1¤' மQ^& ைஹபEேனஷ; (Sleep 
and hibernation), ஏற=தாழ ஒேர ெசய,பா) A-
ைனேய தB C;றன. இைவ இர.<& இய?க'-
ப < ைகg,, இய!C? ெகா. A B?R& அ' [-
ேகஷ; iேரா C ரா&க# மQ^& ஆ'ப ேர)A! 
P1ட& ஆC யன  ேச{ ெசYய'ப < C;றன. 
�.<& க&' ()டைர இய? R&ே பா4, எ`த 
oைலg, -)< ெச; DEகேளா, அேத oைல?R 
�.<& வB �Eக#. ஆனா,, இவQn, 
ஒ;ைற= ேதE`ெத <?க எ. }னா,,  !க# 
எ<=4? ெகா#Z& கால அவ கா ச= >QேகQப 
pAW ெசY > டலா&. 1¤' oைலைய தQகா-
hக o^=த& (Suspend) எ;^& V^ வாEக#. 
இ` o ைலg,, உ!க# க&' ()ட+, இய!C? 
ெகா. A B`த தக வ,க# அைன=4& ரா& 
ெமம +g, ேச{ ெசYய'ப < C ற4. இதQெகன 
Rைற`த அளேவ r;ச?> பய;ப <=த'ப <-
C ற4.  !க# �.<& ெசய,பட= ெதாட! R-
ைகg,, அைவ உடேன Cைட?R&. ஆனா,, 
ைஹபEேன) (Hibernate) ேதE`ெத <?ைகg,, 
அைவ அைன=4&, உ!க# ஹாE) )ைர-, 
ேசr?க'ப < C ற4. ேசr=4 pA=த Wட;, 
க&' ()டைர ஷ) டW. ெசY > < C ற4. 
ெவR ேநர& க&' ()டைர' பய;ப <=த' 
ேபாவ >,ைல எ;றா,, ைஹபEேன) oைல-
ையw&, Rைற`த ேநரேம எ�,, 1¤' oைல-
ையw& ேதE`ெத <?கW&.

ேகR : நா8  !ேடா% 10 ஆ(ப ேர+,- .%டC-
M`^ எ8 ேல(டா( 7ைன,  !ேடா% 7 .%டC-
M U VWB மாQG ெகாRள d, ெவ lC B  +ேட8. 
இV( 7</, த`ே பாB ெசயOபl/ ஆ!+, 
ைவர% ெதா^( 7`^ எ8ன d,f ஏ`பl/? எ8-
பB ெத> ய  Oைல. �-கu/ இB ^QCB எWத 
,(ஸு/ தர  Oைல.  இB ^QCB வh கா+l/ 

வைகNO  ளGகf/.
எ$. QதM Nர RLSN, qவ காq.

ப>,: உ!க Z?R, -.ேடா1 10 Rn=த 
பா' அ' -.ே டா-,, -.ேடா1 Aப.டE 
(Windows Defender) ந,ல பா4 கா' jைன= தB-
வ தாக, ைம?ே ராசா') அn -=த தா கW& Rn'-
j) A B? C DEக#. உ!க# ச`ேதக&, ைம?-
ேராசா'), -.ேடா1 Aப.டE ெதாR' jைன, 
மாறா o ைலg, ஆ.)A ைவர1 ெதாR'பாக 
அைம= 4 -)<,  !க# ஏQக னேவ, ந& j?-
ைக wட; பய;ப <=4& ஆ.)A ைவர1 
ெதாR' jைன  ? C - <ேமா எ;ப 4தா;, இ,-
ைலயா?

-.ேடா1 Aப.டE, ைம?ே ராசா') 
ெசா,வ4 ேபால, -. 1-0 P1ட=>; மாறா 
oைலg, உ#ள ஆ.)A ைவர1 ெதாR'-
iதா;. அ4 -.ேடா1 10 P1ட=>; ஒB 
பR > யா கேவ, வாA?ைக யா ளEக Z?R= தர'-
ப < C ற4.  !க# -B& jனா,, அத; இய?-
க= >ைன o^= > - டலா&.  !க# ந& j?ைக 
ெகா. <#ள தE) பாE)A ஆ.)A ைவர1 
iேரா C ரா rைன' பய;ப <=தலா&. இ`த 
தE) பாE)A iேரா C ரா rைன' ப>w& ேபா4, 
அ4, -.ேடா1 Aப.டE ெதாR'j; 
இய?க= >ைன |டq ெசா,h? ேக)R&. அ,-
ல4, தானா கேவ அத; இய?க=ைத o^=>, 
த;ைன' ப>`4 ெகா#Z&. அ,ல4, 
-.ேடா1 Aப.டE இய?கேம, த;ைன 
o^= > -)<, i>ய ஆ.)A ைவர1 iேரா C-
ரா rைன' ப> w&பA ேக)<? ெகா#Z&.

ேகR :  நா8  !ேடா% 7 பய8ப lCM வV-
Zேற8. இB நகO எlCB( பய8ப lCB/ 
ைபேர+ட+ கா(7. க/( �+டைர தயா >CB 
ெகாlCத நப9, இWத MV+l .%ட/ பMCB 
ெகாlCதா9. இB வைர 7ரLைன இOலாமO ெசயO-
ப l Z றB. ைமGே ராசா(+, MV+l .%ட/ இVW-
தாa/, இல வ ச மாக  !ேடா% 10 தர   றGக/ 
ெசAB அைமCBG ெகாRள அ< ம M(ப தாக( 
ப,Cேத8. அB உ!ைமயா? நா8  ! 10G^ 
மாQG ெகாRள லாமா? 7ரLைன ஏ`ப டாதா?

ெபயL தராத வாசகL.
ப>,: இ4 ேபா;^ பல கA த!க# வ -̀

ததா,, இ`த ப>ைல= தB Cேற;.  !க# ெசY-
த4, ெசY >ட pயQ P'ப4 எ,லாேம, ச)ட 
-ேரா த மா ன4. அ<=த வ+; உைழ' jைன= 
>B < வ4. ைம?ே ராசா') -. 10 ேம&ப-
<=த, Rn=4 �னா-, ேபPய ெட+ ைமயEச; 
“ைம?ே ராசா'), oயா ய மான மQ^& oயா ய-
மQற தR > யான அைன=4 ெபEசன, க&' ()-
டEக ைளw&, -.ேடா1 10?R அ' Cேர) 
ெசY ><&” என? VnனாE. இதQR ெபாB#, 
உ!க# -.ேடா1 7 |ல&, ச)ட �> யான 
-.ேடா1 10 உ!க Z?R? Cைட?R& எ;-



22-2-201620
ப த,ல. oயா ய மQற ஒB -.ேடா1 ப>'i, 
oயா ய மான ப>'பாக ேம&ப <=த'பட மா)-
டா4. -. 10?R ேம&ப <=த'ப)டா_&, 
“உ!க# P1ட& ச+ யா ன4 அ,ல; oயா ய மா-
ன4 அ,ல” எ;ற பா' அ' ெசY> ெதாடE`4 
கா)ட'ப<&. Pல ேவைள க[,, க&' ()டE 
>ைர கB'பாக மாn -<&. ெதாடE`4 ஒB 
Pல பா4 கா'i அ'ேட) ைப,க# க&' ()-
ட+, ப> ய'ப)டா_&, அைன=4 ைப,கZ& 
Cைட?R& எ;^ ெசா,ல pA யா4. >B)< 
எ;ப4 oயா ய மா ன4 அ,ல எ;ப 4ட; அ4 
க<! RQறp& ஆR&. உ!க Z?R இல வ ச மாக 
க&' ()டE ஆ'ப ேர)A! P1ட& ேவ.<& 
எ;றா,, hன?1 ேபா;ற இல வ ச மாக வழ!-
க'ப<& P1ட= >ைன' பய;ப <= 4!க#. 
>B)< P1ட& பய;ப <= 4 வ4, எ;றா வ4  
ஒB நா#, ®E?க pA யாத jரqைனg, ெகா.< 
ேபாY -<&.

ேகR : ேவ9+ டா^ ெம!+,O, எைத ேய</ ேப%+ 
ெசAதாO, இ_M வ> அOலB படC M`^G oழாக, 
ஒV .Qய ஐகா8 கா+ட(ப l Z றB. இMO Z4G 
ெசAதாO, .ல ஆ(ஷ8கR கா+ட(ப l Z8றன. 
இைத ல+ .ய/ ெசA M டாமO, ெதாட9WB ைட( 
ெசAதாO, அB மைறW B   l Z றB. 78ன9 ேத,-
னாa/ Zைட(ப MOைல. எத`காக இWத ஐகா8?

எ$.q$னsசாh, ஆ� � ப7�.
ப>,: இ`த ஐகா�, கா)ட'ப<& Pல வச-

>க# நம?கா க=தா; தர'ப < C;றன. எ<=4? 
கா)டாக, இைணய தள& ஒ; n h B`4,  !க# 

ஏQக னேவ தயா +=4? ெகா.-
A B?R& டாR ெம.)A,, 
ெட?1) ஒ;ைற ேப1) ெசY-
C DEக#. அ'ே பா4, இைணய 
தள=>, எ'பA இB`தேதா, 
அ`த எ�=4 வைக, அளW ஆC ய-
வQn, இ4 ஒ)ட'ப<&. இ4, 
ஏQக னேவ நா& அைம=த டாR-
ெம.)A, ேவ^ பா டான ஒ;றாக= 
ெத+w&. ஆனா,, ந& டாR ெம.)A; 
ஒB பR > யாக, அதைன= ெதாடE`4 
அைம?க'ப)டா, தா;, டாRெம.) 
பாE?க ந;றாக இB?R&. இதQ-
கா க=தா; இ`த ஐகாa&, 
அ>, தர'ப < C;ற ஆ'ஷ; 

ெமaW&. இ>, |;^ ஆ'ஷ;க# தர'ப<&. 
அைவ: Keep Source Formatting, Match destination 
Formatting  மQ^& Keep Text only.   !க# -B& j-
ய பA அைமய, இர.டா வ4 ஆ'ஷைன= ேதE -̀
ெத <?கW&. ஒ)ட'பட ெட?1) ஏQக னேவ 
உ#ள ெட?1)A; 1ைடைல ஏQ^? ெகா.< 
த;ைன மாQn? ெகா#Z&.       

ேகR : நா8 YM ய தாக  ஆ!+ராA+ ெமாைபO 
%மா9+ ேபா8 வா- Z iRேள8. இMO பைழய ./-
{ைன( ெபா_CM இயGக d, ய  Oைல. 7.எ%.
எ8.எO. }_ வன வா,Gைக யாள9 ைமயC Mைன 
அ� Zய ேபாB, “உ-கR ேபா<G^ நாேனா ./ 
ேவ! lமா? அOலB ைமGேரா ./ ேவ! lமா?” 
எ8_ ேக+ Z8றன9. இதைன எ(ப, அQ வB?  
j8 _G^/ உRள ேவ_ பாl எ8ன?

ஆL. மலL |�, ேகா|\ப7�.

ப>,: உ!க Z ைடய ேபா; Rn=த Rn'-
i க[, எ;ன வைக யான P& rைன, ேபா; 
ஏQ^? ெகா#Z& என த` > B'பாEக#. அ,-
ல4 வா! Cய கைடg, கா) Aனா, ெசா,-
வாEக#. j;னE, j.எ1.எ;.எ,. o^ வன& 
ெச;^, பைழய P& Rn=த தக வ,க#, வா!-
C ய வ+; ெபயE ெகா.ட pக வ+ அ=தா) P-
wட; -.ண'ப& அ[=தா,, அதQகான க)-
ட ண=ைத' ெபQ^? ெகா.<, i>ய வைக P& 
தB வாEக#. இைண=4' பய;ப <=தலா&.

இ�, உ!க# “ேவ^ பா< எ;ன?” எ;ற 
ேக# -?R வBேவா&.

ெமாைப, ேபாa?கான P&க[,, pதh, 
1991 ஆ& ஆ.< p� அள - லான P& 

85.60 r�  ள=>, ெவ[ வ`த4. 
இதைன (1FF) என அளW V^ வாEக#. 
அ<=4, 1996,, (2FF) தர அள-,, 
25 r�  ள=>,, r� P& 1996, 
ெவ[ யா ன4.   ைம?ேரா P& (3FF),

2003 ஆ& ஆ.A,, 15 r� அள-, 
ெவ[ யா ன4. நாேனா P& (1FF) எ;ற 
வைர யைற அள-,, 12.30 r� 
 ள=>,, 2012 ஆ& ஆ.A, ெவ[-
யா ன4. pத, |;^ P&க Z?R& 

தAம; 0.76 r� ஆகW&, நாேனா 
P& தAம; 0.67 r� ஆகW& 
உ#ள4. இ`த தகவ, ெதா�, 
�)ப உல க=>,, ஏற=தாழ கட`த 
25 ஆ. < க ளாக, மாறா oைலg, 
உ#ள4 இ`த ெமாைப, P& தா;. 
pத, pதh, வ`த (1FF) வைர-
யைற ெகா.ட P& ஒB CெரA) 
காE) அள-, இB`த4. j;னE, 
இத;  ள, அகல& தா; மாn 
உ#ளேத த-ர, இத; வAவ& 
மாறேவ இ,ைல. ேக:`–பO$


