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

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

ஆ4)ரா6) ேபா89 ேப)ட: பராம:$2

பானாேசா8, N71 <மாG) ேபா'
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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&"ைபa! எb6Wக2.

~ டாKட. ெப.சLMர ேபா; ~

 !ேடா% 10 '%ட()*+ மா-ய /2ன4,
அ7த '%ட(ைத( த2 வய;ப=(),  ைர-

வாக அதைனA ெசயDபட ைவ()ட, ேதைவ-
யான வEகைள இ2HI பல4 அ- ய Dைல.
இத*+L காரணI, ெபNIபாலான O)ய வச
)கPI, வEகPI இQவைர  !ேடா%
இயLகRகSD இDலாதைவயா+I. ஆனாUI,
Vக எSதாக, அவ*ைற வYவைம(Q டலாI.
இQ ேபா2ற வEகZ [*\L கணL]D 
உZளன. அவ*-D 'ல _L]ய வச)கைள

இR+ காணலாI. இவ*-2 `லI நI ேதைவ-
கைள எSதாக; ெப*\ O)ய அHபவ()ைன
ேம*ெகாZளலாI.

N.O.P. அMேவகS ெசயTபா?

bRகZ ெட%L டா; கI;cdட4 அD
லQ ேல;டா; பய2ப=(Q]e4களா? அQ
எ;ேபாQI V2 சL)Lகான இைண;/
ேலேய உZளதா? கI;cdடNLகான Power
Options /g D 'ல நடவYLைககைள ேம*
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ெகாZவ)2 `லI, கI;cdடg2
'./.c. எ2HI ைமயA ெசயலக()2
ெசயDபாdYைன அ)ேவக;ப=(தலாI.
இத*+, ெட%L டா;/2 இடQ hழாக உZள 
%டா4d பdடjD ைரd ]SL ெசk)டlI.
இR+ ]ைடL+I Vக bளமான ெமH D, 
Power Options எ2பதைன( ேத47ெத=(Q
]SL ெசk)டlI. இ;ேபாQ ]ைடL+I
 !ேடா D, கI;cdடg2 V2 சL)ைய
அ)க அள D பய2 தNI வைகmD வY
வைமLக; பல வEகZ தர;பdYNL+I.
அ)D நாI  NIOI வைகmD மா*றRகைள
வYவைமLகலாI. +-;/dட 'ல ஆ;ஷ2
கSD எனL கI;cdடைர வYவைம(த
o\வனேம +-;/dYNL+I. இ)D மா*
றRகைள ஏ*ப=(QவQ, 'ல ேவைளகSD,
ேல;டா; கI;cdடg2 ேபdடg சL)ைய
 ைர D காq ெசk)=I வைகmனதாக
இNLகலாI. எனேவ, கவன(Qட2 இதைன 
வYவைமLக ேவ!=I. இேத  !ேடா D
Plan settings எ2ற /g UI O)ய மா*றR
கைள ஏ*ப=(தலாI.

ைபT எK;)ேளார. ேதடTகI

 !ேடா% 10 இயLக()D, அத2 ைபD 
எL%OேளாரgD தர;பd=Zள ஓ4 அNைம
யான வச) அ)D ேம*ெகாZPI ேதடDகைள
ேசs ெசkQ ப)7Q ெகாZவதா+I. இத2

`லI நாI எ;ேபாQ ேவ!=மானாUI,
ேதடD சா47த _Ylகைள; ெபறலாI.
தர;பd=Zள பட()D, அ) கமான .doc
ைபDகZ உZள ேபாDடgD, நாI  NIOI 
ைபைல( ேதY; ெப*றQ ப)l ெசkய;
பd=ZளQ. இ7த ேதடைல, %டா4d
ெமH D ‘/2’ ெசkQ  dடாD இ2HI 
 ைரவாக _Ylகைள; ெபறலாI. இத*+,
ைபD எL%Oேளார4 )ற7Q, அ)D உRகP
ைடய Users ேபாDட4 ெசDலlI. ெதாட47Q 
Searches Qைண ேபாDட4 ெசDலlI. அ)D
saved search எ2ப)D ைரd ]SL ெசkQ,

%டா4d ெமH D ‘/2’ ெசkQ ைவLகlI.

ேதடT இVN$ மாXY அைமKக

ைமLேராசா;d,  !ேடா% 10D, அத2 
பயனாள4 ம*\I கா4டனா, இ)D தர;பd-
=Zள Bing ேதடD இt'ைன, மாறா oைலmD
பய2ப=(த அைம(QZளQ. u+Z அDலQ
ேவ\ ேதடD இt'ைன; பய2ப=(Qவ)D
அத*+ உட2பா= இDைல. ஆனாD, உRகZ 
 N;பI ேவறாக இN7தாD, கா4டனா ெசய-
qைய ேவ\ ஒN ச4A இt'2 பய2ப =(QI
பY அைமLகலாI. ஆனாD, அத*+ _2ன4, 
உRகZ மாறா oைல இைணய /ர lசைர மா*-
அைமLக ேவ!=I.

உRகZ மாறா oைல /ர lச4, பய4பாL%
ஆக இN7தாD, கா4டனா ‘u+Z’ ேதடD சாத
ன(ைத; பய2ப=(QI. +ேராI உRகZ மாறா
oைல /ரlசராக இN7தாD, bRகZ Chrometana 
எ2HI +ேராI எL%ட2ஷ2 ெசய qைய
_தqD இ2%டாD ெசk)ட ேவ!=I. /2-
னேர, மாறா oைல ேதடD சாத ன(ைத நாI 
 NIOI வைகmD அைமLகலாI. இDைல 
எjD, /R ேதடD சாத ன(ைதேய, கா4டனா 
ெசயq பய2ப=(QI.

கா.டனா ேதடைலK க:?(ப?[த

உRகZ கI;cd
டgD,  !ேடா%
10 உட2 இைண(Q( 
த ர ; ப d Y N L + I
YwdடD உத யாள
ரான,கா4டனா நமL+; 
பல வEகSD உத l
]றQ. இத2 ேதடD
இt'ைன மா*\I 
வEைய ேமேல
பா4(ேதாI. இத2
ெ ச ய D ப ா d Y ை ன

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<*.

Network: ெந$ெவா#R (இBட#ெந$ உ$பட)
A: இைணRக+ப$ UVR<* ஒV க*+,$டK:
உXேள அZம[\B= வV* அ@4தவKB
]ய_Gைய4 த@R<* ஒV சா+$ேவ# அ:ல5 
G=ய ஹா#$ேவ# சாதன*.
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இ2HI கd=;ப=(த ேவ!=I எ2றாD
அதைனxI ேம*ெகாZளலாI. எ=(QL
காdடாக, கா4டனா ேத=வத*+ இைணய()2
பLகேம ேபாக ேவ!டாI எ2\ uட வைர-
யைற ெசk)டலாI. இத*+L, டா%L பாgD
உZள, கா4டனா ச4A பாLyD ]SL ெசkQ,
Cortana settings )ைர ெசDலlI. இத2 hழாக
Search Online And Include Web Results எ2\
இNL+I. இதைன Off oைலmD அைமLகlI.
அைம(த /2ன4, கா4டனா இைணய( ேதடD 
_Yl எதைனxI காdடாQ. இத*ெகன
மாறா oைலmD எ7த ேதடD இt'ைன;
பய2ப=(QI வைகmD அைம()N7தாUI,
அத2 _YlகZ எQlI இR+ காdட;
பட மாdடாQ.

‘ஒ$ :ைர\’ ]?தT பய$பா?

நாI ைமLேராசா;d அLகl!d ஒ2ைற 
அைமL+IேபாQ, நமL+; பல வச )கZ கdட-
ணV2- வழRக;ப=]றQ. அவ*-D ஒ2\,
‘ஒ2 dைரs’ (One Drive) என;ப=I Lளsd
ேதLககI பய2ப=(QI வச)யா+I. இதைன

Fetch எ2ற வச)xட2 பய2ப=()னாD,
இ2HI 'ல u=தD வச)கZ ]ைடL+I.
(இQ தjநப4கPL+ மd=ேம ]ைடL+I.
வ{க()*ெகன ஒ2 dைரs பய2ப=(Q
ேவாNL+ இDைல)

ஒ2 dைரs ஐகா2 ~Q ைரd ]SL
ெசk)டlI. அத2 ெசdYR% /g *+A
ெசDலlI. இத2 அ=(த )ைரmD, (Microsoft
One Drive) ]ைடL+I '-ய  !ேடா D,
Settings எ2HI ேட;/ைன( ேத47ெத =L
கlI. இ)D Let Me Use OneDrive To Fetch Any
Of My Files On This PC எ2\ ஒN வg இNL+I.
இ)D உZள கdட()D YL அைடயாள(ைத
ஏ*ப=(), ஓேக ]SL ெசkQ ெவSேய-
றlI. இத2 `லI, இ7த கI; cdடgD
உZள எ7த ஒN ைபைலxI, இ2ெனாN கI;-
cdடgD எ7த /ரlச4 `லமாகlI உRகZ

ஒ2 dைர D �ைழ7Q ைபைல; பய2
ப=(தலாI.

ெசய^கI பMய(ப?, _;K மாXற,

த*ேபாQ நமL+L ]ைடL+I ெப4சனD
கI;cdட4கSD, வழLகமான ஹா4d
dைரs ம*\I '-ய அள D ெகாZள ளl
ெகா!ட சாqd %ேடd Y%L (SSD) ஒ2\I

இைண(Q( தர;ப=]றQ. வழLகமான
ெமLகாjகD dைரs தா2 அ)கL ெகாZள ளl
ெகா!டதாக இNL+I. இ)D சாqd %ேடd 
dைரs, �d dைரs ஆக, கI; cdடைர(
ெதாடLக()D இயL+I dைரவாக அைமLக;-
ப=]றQ. நாI ெதாட47Q அ;Sேகஷ2கைள
இ2%டாD ெசk)=ைகmD, இ)ேலேய
அ;Sேகஷ2 Oேரா]ராIகZ இ2%டாD
ஆ]2றன. ெபgய அள லான ெமLகாjகD
dைரs, ேடdடா dைரவாகேவ பய2ப=(த;
ப=]றQ. இதைன o4வ]Lக நாI 'ல நடவYL

Internet Telephony: வழRகமான ெடPேபாB
இைண+>:லாம: இBட#ெந$ aல* ெதாைல
ேபG ெதாட#c ெகாL@ ேபd* ]ைறR< இ/த
ெபய#.

Domain Name: இBட#ெந$U: உXள தகவ:
தள6கைள இe ெசா:லா: <=+>@ABறன#.
அ/த தள4[B ெபயைர இ5 <=RAற5.

Download: க*+,$ட# ஒB =PV/5 ேநரUயாக
இBெனாV க*+,$டVR<+ ைபைல மா_ f
வதைன டHLேலா$ எனR <=+>@Aேறா*.
இV+>Z* இBட#ெந$ ெந$ெ வா#RA: 
இைண/5Xள க*+ ,$டKPV/5 ஒV ைப:
இறRA+ ப[ ய+ப @வதைனேய இ5 ெபV*
பாg* <=RAற5.
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ைககைள எ=Lக ேவ! YxZளQ. +-;பாக,
Oேரா]ராIகைள இ2%டாD ெசk)=ைகmD,
நாI ேடdடா dைர ேலேய இ2%டாD
ெசk)ட NIOேவாI. '-ய %ேடd
dைர D ப)7)ட  NIப மாdேடாI.

கI;cdடgD தர;பd=Zள மாறா
oைலைய மா*-, ெமLகாjகD dைர 
ேலேய, Oேரா]ராIகைள; ப)L+I
ப{ையxI ேம*ெகாZPமா\ ெசk)டலாI.
மாறா oைலmD உZள அ; Sேகஷ2கPL
கான dைர ைன மா*- அைமLக, %டா4d 
பdடjD ]SL ெசkQ ]ைடL+I ெமH D,
All Apps | Settings | System | Storage எனA
ெசDலlI. இR+, அ;Sேகஷ2,
டா+ெம!d%, Vc'L, படRகZ,  Yேயா
என ஒsெவாN வைகையxI எ7த Y%L]D
%ேடா4 ெசkQ அைமLக என ஆ;ஷ2
தர;பdYNL+I. இR+ அ;Sேகஷ2 %ேடா4
ெசkய;பட ேவ!Yய dைர ைன நாI ேத47-
ெத=(Q அைமLகலாI. ம*றைவ ஏ*கனேவ,
மாறா oைலmD, ேடdடா dைர D அைமL
+IபYயாக(தா2 வYவைமLக;பdYNL+I.

பைழய fgேடா; N;ட, ைபT hKக,

இ;ேபாQ ஹா4d Y%L]2  ைல
எDலாNL+I கd=பYயா+I  ைலL+
வ7Q dடதாD, அதைன VகL கவன(
Qட2 ைபDகைளA ேச4(Q ைவLக; பய2-
ப=(QI ேதைவ எழ Dைல. அத*காக,
நாI ஹா4d Y%L இட(ைத �ணாக; பய2
 ப=(த( ேதைவ இDைல. bRகZ,  !ேடா%
7 அDலQ  !ேடா% 8.1 '%ட()qN7Q,
 !ேடா% 10 'ஸட()*+ அ;]ேரd

ெசk)N7தாD, பைழய  !ேடா%
'%ட()2, '%டI ைபDகZ, உRகZ
கI;cdடg2 ஹா4d dைர D ஒN ேபாD
டgD ைவLக;பdYNL+I. bRகZ ~!=I
 !ேடா% 7 /8.1 பLகI ேபாக;ேபா
வ)Dைல என _Yெவ=(தாD, இ7த
ேபாDடgD இNL+I ைபDகைள அE(Q, 

ஹா4d Y%L]D அ)க இடI ெபறலாI.
இ7த பைழய ைபDகZ உZள ேபாD-

டைர அELக, ைபD எL% Oேளார4 )ற7Q,
 !ேடா% 10 '%டI ைபDகZ உZள, 
‘'’ dைர *+A ெசDக. இத2 ~Q, ைரd 
]SL ெசk)டlI. அ=(Q, Properties எ2
ப)D ]SL ெசk)டlI. அ=(Q ]ைடL+I
 !ேடா D, Disk Cleanup பdட2 ~Q ]SL
ெசk)டlI. இ;ேபாQ ைபDகZ %ேக2
ெசkய;ப=I. ெதாட47Q Clean Up System
Files பdடjD ]SL ெசk)டlI. பைழய
'%டI ைபDகZ bLக;ப=I.

ைபTகைள அj(), இடkகைள அMக(ப ?[த

ைபD எL%OேளாரgD ெசயDப=ைகmD,
ைபD ஒ2-2 ~Q ]SL ெசk)dடாD,
bளமான ஒN ெமH தர;பd=, பல
ஆ;ஷ2கZ தர;ப=I. இ)D bRகZ +-;-
/dட ைபைல எRெகDலாI அH;பலாI 
எ2பத*கான இடRகZ காdட;ப=I.  
ைரd ]SL ெசkைகmD, �;d h அ�()
யபYேய, ைரd ]SL ெசkQ, Send To ெமH
பdட2 அ�()னாD, வழLக மாக எ7த இடR-
கPL+ ைபைல அH;பலாI எ2\ காdட;
ப=]2ற பdYயqD, இ2HI u=தலான
பல ஆ;ஷ2கZ தர;பdYNL+I. ைபைல
அH;OI நI ேவைல இ2HI எS தாக
அைமxI.

ேமேல த7QZள +-;OகZ,  !ேடா% 10 
இயLக()D நாI ெசயDப =ைகmD, நI கI;
cdடg2 ேவைல )றைன அ)க;ப=(தlI,
எSதாLகlI நமL+ உதlI +-; Oகளா+I.
இேத ேபால, இ2HI அ)கமான வEகைள,
ைமLேராசா;d ச;ேபா4d இைணய; 
பLக()D காணலாI.

Bandwidth: இைணRக+ப$ட இV ேவf 
சாதன6கX இைடேய நைட ெபf* ேட$டா 
பKமா_ற4[: அ[க ப$ச ேட$டா பK-
மா_ற ேவக4[B அளைவ இ5 <=RAற5.
இ5 ேட$டா பயhR<* ேவக* அ:ல.

Client: க*+,$ட# ெந$ெ வா#RA: இைணRக+-
ப$@ ச#வராக இய6காம: பயBப @4த+ப@*
எ/த க*+,$டV* AைளயL$ என அைழRக+-
ப@*.

Doc: இ5 ஒV ைபPB ெபயK: உXள
5ைண+ ெபய#. இ/த ெபயVடB உXள ைப:
ைமRேராசா+$ ேவ#$ ெதா<+>: உV வான
ைப: எBபதைன இ5 <=RAற5.

“ெத:ST ெகாMUVகM”
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~ பாரM ~

ஆ!dராkd ெமாைபD ேபா2கZ வ7த
O))D, அவ*-2 ேபdடgகZ _*-

Uமாk V2சL)ைய இழ7Q டாமD இNLக
பல ெசயDபா=கைள ேம*ெகாZள ேவ!Y
ய)N7தQ. இைண;Oகைள நாமாக மா*-
அைமL+I ேவைல, அYLகY )ைர ஒS(
ேதா*ற()ைன சg ெசkதD என; பல நடவ
YLைககைள ேம*ெகா!ேடாI. ஆனாD, த*-
ேபாQ இQ ேபா2ற அைம;Oகைள அYLகY
நாI ேம*ெகாZள ேவ!YயQ இDைல. ஒs
ெவாN  ஷய(ைதxI, ஒN _ைற அைம(Q
ேசs ெசkQ  dடாD, ெதாட47Q அைவ 
oைலயாக அைம7Q =I. இ7த அைம;OகZ
நI ேபாj2 ேபdடg பய2ப=(QதைலA �4
ெசk)=I வைகmD அைமxI. இN; /HI,
இ;ேபாQI 'ல ெசயDபா=கைள ேம*
ெகா!டாD, ேபdடgm2 )றைன இ2HI
�ராக ைவ()NLக _YxI. இதைனL கா�I
_2ன4, ஆ!dராkd இயLக _ைற ைமmD
இ7த ேபdடg �ரைம;O ேவைலmD எ7த 
அள *+ வ7QZளQ எ2\ பா4;ேபாI.  
ஆ!dராkd ப);O 6.0 மா4�மலாk இயL
க()D, u+Z ஒN O)ய வச)யாக Doze Mode
எ2HI �D ஒ2ைற அ-_கI ெசkதQ. 
நI %மா4d ேபா2 பய2பாdYD இDலாத
ேபாQ, அதைன ஆ�7த உறLக()D கdடா ய
மாக ைவ(தQ. எ=(QL காdடாக, ேபாைன;
பய2ப=(தாமD, ேட/S2 ~Q அDலQ ப=L

ைகmD ைவ( Q dடாD, இ7த �D தானாக
ெசயDபாdY*+ வ7Q, ேபdட gm2 பய2
பாdைட; ெபNI அள D VAச;ப=(QI.

அ=(Q வ7த, ‘நெகd’ (Nougat) '%ட()D,
இQ ேமUI )ற2 udட;பdடQ. ேட/Z 
ம*\I ப=Lைக மd=I இDலாமD, ேபாைன
நI பாLெகd, ைப அDலQ அQ ேபா2ற ெசயD-
பாdYD இDலாத இடRகSD ைவ(தாேல, 
இ7த Doze Mode �D ெசயDபாdY*+ வNI
வைகmD )ற2 மா*ற;பdடQ. இதனாD, ஒN 
'ல அ;Sேகஷ2கேள இQ ேபா2ற oைல
கSD ெசய லப=I. இதனாD, ேபdடgm2
பய2பாd= காலI அ)கமா+I.

இQ நாI எDலாNI  NIOI ஒN ஏ*பா-
=தா2. ஆனாD, இ)D
ஒN /ரAைன ெபாQ-
வாக எDலா ராUI உண
ர;பdடQ. ‘நெகd’ 
ம*\I ‘மா4�மலாk’
'%ட()ைன( தRகZ
ஆ!dராkd %மா4d
ேபாjD ப)7Q 
இயL+பவ4கZ VகL
+ைறேவ. ெபNIபா
லானவ4கZ, லாqபா;
அDலQ ]dேகd
நமL+; ேபாQI அD
லQ O)ய '%டRகைள
நI ேபா2 தாRகாQ

ஆ4)ரா6) ேபா89 ேப)ட: பராம:$2
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எ2\ எ!{ அ;
பYேய இN7Q d
டன4. ஆ;ப ேரdYR
'%ட()ைன ேமI
ப=() உய4(தேவ
இDைல. அ;ப Y
யானாD, இவ4கS2
ேபா2கPL+ Doze
Mode �D ெசkயL
uYய ேவைலைய
எ;பY எ)4பா4Lக
_YxI? அ7த
�q2 ேவைல _�
ைமயாகL ]ைடL
காQ எ2றாUI, 
ஒN 'ல அைம;O 
ேவைலகைள ேம*

ெகா!=, ேபdடgm2 வா�நாைள bdYL
கலாI.

'ல %மா4d ேபா2கSD, ெபNIபாUI, 
சாIசR ேகலLy வgைச ேபா2கSD,
ேபdடgm2 பய2பா= +-(த தகவDகZ,
அY;பைடயான ஒN )ைரLகாd'mேலேய
]ைடL+I. இவ*-னாD நமL+ பய2 ஓர-
ள *+(தா2 இNL+I. இதைன அ=(Q
u=தD தகவD ேவ!=மானாD, “Battery
Usage” எ2ற )ைரைய; ெப*\; பா4(தாD, 
ஒsெவாN அ;SேகஷHI, '%ட()D 'ல
ெசயqகPI எ7த அள *+ V2 சL)ைய;
பய2ப=(Q]2றன எ2பQ ெதgய வNI.
V2 சL)ைய எ7த ெசயq, அ)கமாக உ-t�
]றQ எ2\ காணலாI. ஏேதHI ஒN ெசயq
/ரAைனகைளL ெகா=(தாD, அQ இR+ 
தர;ப=I வைரபட()ைனL ெகா!= அ-
யலாI. ஆனாD, இ2HI 'ல u=தD தகவD
கைளxI இ)D ெபறலாI எ2பQ பலNL+(
ெதgயாQ. இ7த வைரபட()D ேமUI ஒN

_ைற தdYனாD,
ேபா2 இயR]L
ெ க ா ! Y N L + I
oைலmD இ�(Q 
உ-xI V2 சL)
எ2னெவ2\ அ-ய
_YxI. இ7த )ைர
காd=I  பரR
கைள Vக எSதாக
அ-7Q ெகாZள
_YxI. இ)D
காdட;ப=I பd
ைடகZ, ஒsெவாN
Q ை ண ; / g l I
எsவளl V2சா
ர(ைத; பய2ப=(
Q]றQ எ2பைதL

காd=I. எ=(QL காdடாக, எ2 %மா4d 
ேபாjD ‘Wi- Fi’ ெசயqைய எ;ேபாQI இயLக
oைலmேலேய ைவ()N;பதாD, அQ எ;
ேபாQI இைண;/D இயR]L ெகா! YNL
]றQ எ2\ காd=I. அேத ேபால, ேபா2
ெநdெவா4L இைண;O ம*\I w./.எ%. 
இைண;O +-(QI காdட;ப=I.

இ7த பdைடmD, ேபா2 பய2பாdYD 
உZளQ எ2\ காd=I “Awake” +-�= ேபா2
த2 �Lக oைலmqN7Q இயLக oைலL+
வNைகmD காdட;ப =]றQ. இQ எ;ேபாQI
ஒS ெகா!டதாகlI அ�(தமான ேதா*ற 
oைலmUI இN7தாD, உட னYயாக அதைனL
க!கா{Lக ேவ!=I. நாI பய2ப =(தா ம
ேலேய ஏேதHI ஒN ெசயq, ைவ / ேபால,
ெநdெவா4L இைண;O ேபால, எ;ேபாQI
இயR]L ெகா!YNLகலாI. இQ ேபdட
gm2 V2 சL)ைய �ணாL+I ெசயDபா-
டா+I. எனேவ, இதைன உடனYயாக மா*-
அைமLக ேவ!=I.

வய.ெல; இைண()கைள qடKsக

hேழ தர;பdYNL+I 'ல +-;OகZ
ெபgய அள D ேபdடgm2 V2 சL)ைய
VAச;ப=(த;ேபாவQ இDைல. இN7தாUI,
'-ய அள D பல ெசயqகSD, V2சL)
VAச;ப=(த;பdடாD, அைவ அைன(QI
இைண7Q ெபgய அள D V2 சL) �ணா-
வைத o\(Qேம. ைவ / ம*\I w./.எ%.
ேபா2றைவ 'ல இடRகSD மd =ேம நமL+( 
ேதைவ;ப=I. அ;ேபாQ மd=ேம அவ*ைற
இயLகலாேம. இேத ேபால, OP�( இைண;O 
ெசயDப=வைதxI o\() ைவLகலாI.
இதைன அைனவNI, எDலா ேநரRக SUI
பய2ப=(QவQ இDைல. ஒN 'ல4, பய2ப
=(Qவேத இDைல. �dைட  d= ெவSேய
ெசDைகmD, ைவ
/ இைண;ைபA
ெசயD இழLகA
ெசk)ட ேவ!=I.
அேத ேபால, �d
Y*+Z வ7த lட2,
ைவ / இைண;ைப
இயL] dடாD ,
நI ேடdடா )dடI
o \ ( த ; ப d = ,
நமL+ அத*ெகனA
ெசU(QI கd
டணI VAச;ப=I.
Vக எSதாக, உட-
HடL+ட2 இ7த
‘o\() இயL+I’
ெசயDபாdYைன
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ே ம * ெ க ா Z ள ,
இ;ேபாQ வNI 
ே ப ா2 க S D ,
‘டா]Z % dA’
அDலQ ‘'-ய
%ைலYR பா4’ 
வச) தர;பd
=ZளQ. இD
லாத ேபா2கSD,
‘ெசdYR%’ )ைர
ெச2\ இதைன 
ேம*ெகாZளலாI.

இேத oைலmD
GPS இயLக()
ைனxI ேதைவ
யான ேபாQ இயL
கலாI. ெதாடLக
கால()D இ7த

ெசயqைய “on” அDலQ “off” இயLக()D ைவ;
பQ ெபgய ேவைலயாக இNL+I. இ;ேபாQ
வ7QZள ஆ;பேரdYR '%டRகSD, இQ 
எSைம;ப=(த;பd=ZளQ. இ;ேபாQ இQ
ேதைவ;ப=IேபாQ மd=I இயLக;ப=I
ெசயqயாக மா*ற;பd=ZளQ. இதைன
நாI ெசDல ேவ!Yய இட()*கான )ைச
கைள அ-யlI, அ2ைறய �ேதா�ண oைல 
+-(Q( ெதg7Q ெகாZளlI இயL]ேய ஆக
ேவ!=I. ம*ற ேநரRகSD, இதைன _டL
]ேய ைவLகலாI.

இ)UI, w./.எ%. ெசயq “High Accuracy” 
oைலmD ெசயDபட அைம(தாD, அ;ேபாQ
ைவ /, OP�(, ெசD Uல4 ெநdெவா4L 
ஆ]ய அைன(QI இைண7Q ெசயDப=I. 
எனேவ, ேபdடgm2 பய2பா= உAச(ைத(
ெதா=I. எனேவ, Vக( QDqயமாக w./.எ%.
பய2பா= ேதைவ;ப=ேவா4 மd=ேம “High

Accuracy” oைலmD
இதைன இயLக
ே வ ! = I .
இதைனL கd=;-
ப=(த Settings
> Location எனA
ெசDல ேவ!=I. 
இR+ “Mode”
எ2ப)D தd
YனாD, தர;பd Y
NL+I ஆ;ஷ2
கைளL காணலாI.
ஆனாD, எ7த
oைலைய ேம*
ெகாZவதாக இN7
தாUI, அQ அவ
'ய( ேதைவ
எ2றாD மd

=ேம, அ;ேபாைதL+ மd=ேம பய2ப=(த
ேவ!=I. இDைலேயD, நாI பய2ப=(
தாமேலேய, V2சL) பய2ப=(த;பd=L
ெகா!ேட இNL+I.

அYf()கI பsM அைம()

நமL+ %மா4d ேபாjD ]ைடL+I ‘அ-
 ;OகZ’ (Notification) இ;ேபாQ ேதைவ எ2ற
oைலைய அ=(Q, அ)கI ேதைவ ய*றைவ
எ2ற oைலைய எd YxZளன. எனேவ, இைவ
நI ேபdடgm2 சL )ைய காq ெசk]2றன 
எ2பைத அைனவNI உண47 QZளன4. இ;
ேபாெதDலாI, ெபNIபா லான ெசயqகZ,
Push Notifications எ2HI oைலைய நாI
ேகdகாமேலேய பய2ப=(Q]2றன. இைவ,
ஆ!dராkd '%டI இத*ெகன த7QZள 
ேபா4d ஒ2-ைன எ;ேபாQI இயLக()D 
ைவ(Q; பய2ப=( Q]2றன. அதாவQ,
ெசயq த2ைன இைண ய()D இைண(QL 
ெகா!=, ஏேதHI ஒN O)ய தகவD உZ-
ளதா எனA 'ல oVட கால அவகாச()D பா4;
பைதL காdYUI. ஆ!dராkd '%டேம,
எ;ேபாQI தயாராக; O)ய தகவDகைள;
ெப\I வைகmD இயR+]றQ. இQ இயRகா
oைலmD, ஆனாD, தகவD வ7தாD ெப\I
oைலmD இN;பதாD, ேபdட gm2 சL) 
+ைறவாகேவ பய2ப=]றQ.

‘O� ேநாd Y/ேகஷ2’ பய2ப=(தாத
'ல ெசயqகZ இ2HI பய2பாdYD உZ
ளன. இ)D அ)கI V2 சL)ைய; பய2ப
=(QவQ V2 அtசD ெசயqகேள. இைவ
இ2HI POP3 வைக இயLக()ைனேய பய2
ப=(QவதாD, V2 சL) பய2பா= அ)கமா
வைத( த 4Lக இயல Dைல. இேத ேபால,
பல ச`க இைணய தளRகPI, ெமாைபD
ேபாjD இயRக அ)கI V2 சL )ைய; பய2
ப=(Q]2றன.

ஒN ெசயq இQ ேபால அ)க V2 சL
)ைய; பய2ப=(Q]றதா என எSதாகL க!
ட-யலாI. அ7த ெசயq, த2 அ- ;OகZ
+-(Q எ2ன ெசாD]றQ எ2\ பாNRகZ.
அதைன ‘ெர;ெர�’ அDலQ ‘அ;ேடd’ ெசk
)ட, காலLெக= ஒ2ைறL +-;/=மா\ உR
கைளL ேகd=L ெகா!டாD, O� ேநாd Y
/ேகஷைன அQ பய2ப=(த Dைல எ2\
ெபாNZ. இ7oைலmD, அ7த ெசயqLகான
O� ேநாd Y/ேகஷைன o\() ைவ;பேத நD
லQ. உRகZ ேபா2 ேபdடg உRகPL+ ந2-
ெசாDUI.

“vwxைப” (Greenify) பய$ப?[�க

ஆ!dராkd %மா4d ேபா2கSD, /2
ன{mD ெதாட47Q ேதைவm2- இயR+I
ெசயqகைள( தானாகேவ, “�Lக oைலL+L”
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(Sleep Mode) ெகா!=
ெசDUI ஓ4 அ;S
ேகஷ2 “]� jைப”
(Greenify) ஆ+I.

இதைன உRகZ
%மா4d ேபாjD
இ2%டாD ெசk
)ட, u+Z /ேள
%ேடாgD இN7Q
இ7த அ;Sேக
ஷைன( தர  றLகI
ெசk)ட ேவ!=I.
 N;ப;பdடாD,
இத*+ ந2
ெகாைட அSLகலாI.
இ2%டாD ஆன
lட2, ேநரYயாகL

+-;/dட ெசயqL+A ெச2\, இதைன 
இைண(QA ெசயDப=(தலாI. 

_தqD, இத*+ ேமலாக வலQ OறI தர;
பd=Zள ‘udடD’ (+) அைடயாள()D தdட
ேவ!=I. Greenify எ7த அ;Sேகஷ2கZ
அ;ேபாQ இயR]L ெகா!YNL]2றன எ2\
காd=I. நI ெமாைபD ேபாj2 ெசயD-
பாdைடA 'ல ��oைலகSD ம7த;ப=(QI
ெசயqகPI �dYL காdட;ப=I. இsவா\
V2சL) அ)கI எ=(Q, ேபாj2 ெசயDபாd
Yைன ம7த;ப=(QI அைன(Q அ; Sேகஷ2
கைளxI, Greenify கd=;பாdYD அைம(
Q டலாI. இsவா\ அைம(Q dடாD,
அ7த அ;Sேகஷ2 ேதைவm2- எ7ேநர_I
ெசயDபாdYD இNLகாQ. எ=(QL காdடாக,
ெமேசwR அ;Sேகஷைன இயL]னாD,
ெடL%d ெமேச� ]ைடLகாQ. எனேவ, எ7த
அ;Sேகஷைன Greenify உட2 இைணLக
ேவ!=I எ2ப தைன( ேத47ெத=(Q
இைணLகlI. �Lக oைலmD ைவLக ேவ!-
Yய அ;Sேகஷைன( ேத47ெத=(த /2ன4,
வலQOறI hழாக உZள ‘ெசL மா4L’ பdடjD
தdYனாD, உட2 Greenify _தD )ைர காdட;
ப=I. அ)D எ7த எ7த ெசயqகZ இதHட2
இைணLக;பd=Zளன எ2\ காdட;ப=I.
~!=I உRகZ _Yைவ மா*-, இ)qN7Q
அ;Sேகஷ2கைள bLகலாI ம*\I இைணL
கலாI.

உSச க:ட �ேதா�ண �ைல ]டா�

இQ ேபாjD ஏ*ப=(த ேவ!Yய நட வ
YLைக அDல. உRகZ பழLக வழLக()D
ஏ*ப=(த ேவ!Yய மா*றI. ெமாைபD
ேபாைன, அQ ெவ;பமான ேகாைட காலா
மானாUI, பj தNI +S4 காலமானாUI,
அத2 உAசகdட �ேதா�ண oைல அதைன; 

பா)L+I வைகmD ைவLகL uடாQ. அ;
பY ைவ(தாD, ேபdடg Vக  ைர வாக( த2
)றைன இழL+I.

எ=(QL காdடாக, காgD பயணI ேம*
ெகாZபவ4கZ, ேட� ேபா4d, உZ அைறகZ, 
/2Oற இNLைககS2 ேம*OறI ேபா2ற
வ*-D ெமாைபD ேபா2கைள ைவ(Q 
=வா4கZ. ேபா2கSD, w./.எ%, ைவ /
ேபா2ற ெசயqகைள o\(தlI மற7Q 
=வா4கZ. அDலQ அவ*ைற; பய2ப=(
Qவா4கZ. இ7த ேநரRகSD, அ)க �gய
ெவ;பI, கா4 இt'2 ெவ;பI, ஆ] யைவ
Vக ேவகமாக இயR]L ெகா! YNL+I
ெமாைபD ேபாைன; பா)L+I. ேபdடg Vக
ேவகமாக த2 V2சL)ைய இழL+I.

மைல /ரேதசRகSD வா�ப வ4கZ, இேத 
ேபால அ)கL +S4 உZள ேநர()D, ேபாைன
இயL+வதைனL கd=;பாdYD ைவ()NLக
ேவ!=I.

ேபாjD உZள ெசய qகS2 இயLக(ைத
அYLகY o\(), உட2 இயL +வைத(
த 4Lக ேவ!=I. ஏென2றாD, ஒN _ைற
இயLக(ைத o\(QைகmD, அ7த ெசயq, த2
ெசயDபாdY2 oக�lகைள ேபL அ; எ=Lக(
ெதாடR+I. இQ ேபdடg சL)ைய அ)கI 
எ=L+I. எனேவ, அsவா\ ெசk )டாமD
Greenify ேபா2ற ெசயqகPட2 இைண(Q
 dடாD, அைவ அ;Sேகஷ2கZ இயLக(
)ைன o4வ]()=I.

பல4, ெமாைபD ேபா2 ேபdடgm2 V2
சL)mைன அYLகY _�ைமயாகL காq
ெசkQ, சா4� ெசk )ட ேவ!=I எ2\ u\
வா4கZ. இ7தL u*\ Vக; பழைமயான ஒ2
றா+I. _2O வ7த oLகD ேகd VயI ேபdட
gகPLேக இQ ெபாN7QI. இ;ேபாQ வNI
q()யI அய2 ேபdட gகZ ம*\I த*ே பா
ைதய ேபdடgகPL+; ெபாN7தாQ. இ;
ேபாQZள ேபdடgகைள, அ)D V2 சL) 20%
வைர +ைறxI வைர ைவ()NLகலாI. உட2,
அதைன சா4� ெசk)ட ேவ!=I. _�ைம
யாக 100% சா4� ெசk)ட ேவ!=I எ2ப
)Dைல. 40% _தD 70% வைர சா4� ெசkதாD
ேபாQI.

ெபாQவாக, இ;ே பாQ வNI ஆ!dராkd
%மா4d ேபா2கS2 தரI ஒsெ வாN ஆ!=I 
ெசIைம; ப=(த;பd=L ெகா!ேட வN
வதாD, அத2 V2 சL) o4வாகI +-(Q 
நாI அ)கI கவைல;பட ேவ!Yய)Dைல.
ஆனாD, 'ல %மா4d ேபா2கS2 வY வ
ைம;O, பய2ப=(த( ெதாடR ]ய 'ல நாd
கSேலேய, தRகZ ெசயD )றைன Vக ம7த
oைலmD ைவL]2றன. இQ ேபா2ற ேபா2க-
PL+(தா2, ேமேல ெசாDல;பdட நட வYL
ைககைள ேம*ெகாZள ேவ!=I.
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உல]2 அைன(Q நா=கPI, அ)ேவக
இைணய இைண;/ைனL ெகா=Lக(

தயாரா] வNைகmD, இ7)யா D இைணய
ேசைவ o\வனRகைளL க!கா{(Q வNI,
‘dராk’ அைம;O, அ!ைமmD Vக ேமாசமான
_Y ைன எ=(QZளQ.  நாYL+ 512 ]ேலா
/d ேவக இைண;/ைன “/ராdேப!d
இைண;/2 ேவகமாக” அ- (QZளQ. இQ
கI/ வE இைணய இைண;/ைன; ெப*\;
பய2ப=(QேவாNL+ பல(த ஏமா*ற(ைதL
ெகா=(QZளQ.

இ7)யா D, ெச2ற ஜூ2 மாதL கணL
+;பY, 1.73 ேகாY ேப4 கI/வE இைணய
இைண;/ைனxI, 14.19 ேகாY ேப4
ெமாைபD வE இைண;/ைனxI ெகா!
YN7தன4. இ7)ய இைணய பயனாள4கZ
தாRகZ பய2ப=(QI இைணய()2 ேவகI
VகlI +ைற வாகlI, ஒsெவாN ேசைவxI
ஒN ேவக(ைத( தNவதாகlI +*றI சாdYய
தனாD, dராk, இQ +-(த ெகாZைக _Y ெவ
=Lக _2வ7தQ. இைணய ேசைவ o\ வனRக
SடI இN7Q பலவைக தகவDகைள எ�(Q 
`லமாக; ெப*றQ.

ஏ4ெடD o\வனI 4.06 ேகாY ச7தாதார4
கைளxI, ேவாடேபா2 3.22 ேகாY, ஐYயா
ெசDUல4 2.72 ேகாY, /.எ%.எ2.எD. 2.06

ேகாY ம*\I gைலய2% கIcjேகஷ2%
1.43 ேகாY என இைணய; பயனாள4கைள
அ7த ேத)mD ெகா!YN7தன. கI/ வE
இைணய; பயனாள4களாக, /.எ%.எ2.எD. 
98.8 லdசI, பா4) ஏ4ெடD 18.2 லdசI, எI.
Y.எ2.எD. 11 லdசI, ஏ.'.Y. 10 லdசI ேப4-
கைளL ெகா!YN7தன.

+ைற7த பdசமாக( தர;பட ேவ!Yய
இைணய இைண;O ேவகI +-(Q, பல-
வைக oைல கSD ச7);Oகைள ஏ*ப=(),
கல7Q ஆkl ெசkத /2ன4, dராk இ7த
_Y ைன எ=(Q, இ7 )ய இைணய; பய2
பாdைட; /2HL+( தZSxZளQ. “தj
ஒN ச7தாதாரNL+, +ைற7த பdசI 512kbps
ேவக()D தர றLக ேவக(ைதL ெகா=(தாD
அQ ‘/ராdேப!d’ எனL கNத;ப=I” என
அ- ( QZளQ. 

VகA '-ய ெத2 ெகாgயா நாdYD, அ7-
நாd= +YமLகPL+ 29 mbps இைணய
ேவகேம சராசg ேவகமாக உZளQ. இQ நா4ேவ 
நாdYD 21.3 mbps; ெசL +Yயர'D 17.8 mbps.
இ7)யா D சராசg இைணய ேவகI 2.5 mbps.
இQ ¢லRகா, தாkலா7Q ம*\I  யdநாI 
நா=கSD உZள சராசg ேவக(ைதL காd YUI
+ைறவா+I. ஆ'ய ப'/L நா=கSேலேய,
இ7)யா D தா2, +YமLகZ ெப\I இைணய

இைணய$
பய'பா)ைட$

பா+,-. அ01$2  
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சராசg ேவகI VகL +ைறவாக உZளQ.

இ7oைலmD, 512 kbps ேவக()ைன, உ(தர
வாத(Qட2 தர;ப=I +ைற7த பdச ேவக மாக
இNLக ேவ!=I என dராk அ- (QZளQ,
இ7)ய இைணய()2 சராசg ேவக()ைன,
இ7த அ- ;O, இ2HI +ைறL+I.
இதனாD, அ)ேவக இைணய இைண;/ைன
இலLகாகL ெகா!= இயR+I இைணய
ேசைவ o\வனRகS2 ெசயDபா=கSD ம7த
oைல ஏ*படலாI.

ெச2ற ஆ!YD, /ராdேப!d இைணய
இைண;/D தர;பட ேவ!Yய, +ைற7த
பdச ேவக( )ைன o4ணயI ெசkவ த*கான,
கN(Qகைள வரேவ*\, dராk அ-Lைக
ஒ2ைற ெவSmdடQ. ெபாQமLகPI,
ச`க ஆ4வல4கPI, இQ +-(Q கN(Q
ெவSmdடன4. dராk அைம;/*+
அtசDகைள அH;/ன4. ம*ற நா= கSD
உZளைத; ேபால இR+I ேவகI அ)கgLக;

பட ேவ!=I எனlI, இைணய ேசைவ o\-
வனRகZ தNI +ைற7த பdச ேவகI ெமகா
/d% கணL]D இNLக ேவ!=I எனlI
ேகd=L ெகா!டன4.

ஆனாD, ஏ4ெடD, gைலய2% கIcj
ேகஷ2 ம*\I '%டமா கIcjேகஷ2
ஆ]ய இைணய ேசைவ o\ வனRகZ, 512
kbps அள லான ேவக(ைத, +ைற7த பdச
ேவகமாக o4ணயI ெசkதாD, அ7 o\வ
னRகZ ெபN(த அள D இழ; /ைனA ச7
)Lக ேவ!Yய)NL+I எனlI, வாYLைக
யாள4கZ, அதைன( தRகPL+A சாதகமான ஓ4
அIசமாக எ=(QL ெகா!= இைணய(ைத;
பய2ப=(Qவா4கZ எ2\ கN(Q ெதg (
)N7தன.

ெமாைபD ேபா2 ேசைவ o\வனRகS2
udடைம;OI, ெதாைலெதா ட4O ேசைவ
o\வனRகS2 udடைம;OI (Cellular

Operators Association of India and Association 
of Unified Telecom Service Providers of India) 512
kbps ேவகI எ2பQ, இ7)யா D ேதைவL+
அ)கமானQ என dராk அைம;/டI
ெதாட47Q u- வ7தன. இத*+I +ைறவான
ேவக(ைதேய அY;பைட ேவகமாக o4ணயI
ெசk)டL ேகd=L ெகா!டன.

நDல ேவைளயாக, இவ4கS2 ேவ!=
ேகாPL]ணRக, +ைற7த பdச இைணய
ேவக()ைன 512 kbps அள *+I +ைற
வாக o4ணயI ெசk)ட Dைல எ2ற
அள D நாI மன( )N;) பd=L ெகாZள 
ேவ!YயQதா2. இ7)யா ேபா2றெதாN
வளNI நாdYD, 1 mbps ேவகI அY;பைட
யானதாக ேவ!=I எ2பQ அைனவg2
க{;பா+I. ஆனாD, dராk இதைன 
ஏ*\L ெகாZள Dைல எ2பQ ஏமா*றேம. 

ெதாைல ெதாட4O o\ வனRகZ, பD
ேவ\ நடவYLைககS2 `லI, அY;பைட

ேவகI 512 kbps L+ ேமD
o4ணயI ெசk)டாமD பா4(QL

ெகா!=, தRகZ _ய* 'mD ெவ*-
ெப*\Zளன4.

ஒN 'ல இைணய ேசைவ o\வனRகZ,
தாRகZ வழR+I ேடdடா அள ைன; பய2
ப=()ய (post-FUP) /2ன4, வாYLைகயாள4
கPL+ வழR+I இைணய ேவக()ைன, 300
kbps ஆக ைவ(QZளன4. இவ*-2 வாYLைக
யாள4கZ இj தRகPL+ 512 kbps ேவக()D
ெதாட47Q இைண;O ]ைடL+I என ம]�A'
அைடயலாI.

இN;/HI, 512 kbps என dராk o4
ணயI ெசkதQ, இ7 )யா ேபா2ற வள47Q
வNI நாdY*+ VகlI +ைறவான ேவகI
எ2பைத அைனவNI ஒ(QL ெகாZவா4கZ.
பLக(Q நா=கைள; ேபால, இ2HI 
u=தலான ேவக()D இைணய இைண;/2
+ைற7த பdச இைணய இைண;O ேவகI
இNLக ேவ!=I எ2பதைன dராk  ைர D
ஏ*\L ெகா!=, த*ேபாQ அ- Lக;பd
டதைன உய4(QI எ!ணI ெகாZPI என
எ)4பா4;ேபாI.
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கா"# / ேப'(
ேவ4d டா+ெம!dகைள( தயாgLைகmD,
ேவ\ ஒN ைபqD இN7Q ெடL%d கா;/
ெசkQ ஒd=I ேவைலைய ேம*ெகாZேவாI.
அ;ேபாQெடL%dஏ*கனேவஎ7தபா4மdYD
உZளேதா, அேத பா4மdYD ஒdட;ப=I.
இQ ஒdட;ப=I டா+ெம!d=ட2 ஒ(Q; 
ேபாகாத வைகmD, ேதைவய*ற ேபாDd,
இடாqL% ஆ]யவ*\ட2 அைமLக;ப=I.
இ;பY இDலாமD, ஒdட;ப=I ெடL%dY2
பா4மd=L+ ஏ*ற வைகmD அைம()ட
ேவ4d வE ஒ2ைறL ெகா!=ZளQ. ேத47ெத-
=Lக;பdட ெடL%dYைன Ctrl + C ெகா=(Q
கா;/ ெசk)=]ேறாI. /2ன4 க!dேராD +
 ெகா=(Q ஒd=]ேறாI. இத*+; ப)லாக,
Ctrl + Alt + V ெகா=(Q; பாNRகZ. உட2 Paste
Options எ2HI  !ேடா ெகா=Lக;ப=I.
இ)D ஒdட;ப=I ெடL%d எ7த பா4மdYD
இNLக ேவ!=I எ2பத*கான வைககZ தர;
ப=I. அைவ: Microsoft Word Object, Formatted
Text (RTF), Unformatted Text, Picture (Windows
Metafile), Picture (Enhanced Metafile), HTML format,
Unformatted Unicode Text. இவ*-D Unformatted
Text எ2பதைன( ேத47ெத=(தாD, எ=Lக;
பdட ைபqD இN7த பா4மdYR  ஷயRகZ 
எQlV2-, ஒdட;ப=I டா+ெம!d பா4
மdYD, ெடL%d ஒdட;ப=I.

நக*+, நக-.த1,
ேவ4d டா+ெம!d தயா gL+IேபாQ, +-;
/dட ெடL%dYைன ]S; ேபா4YD ைவ(
)N;ேபாI. அதைன; பல இடRகSD ஒdட
ேவ!Yய)NL+I. இQ 'ல ேவைளகSD பட
மாகL uட இNLகலாI. அ;ேபாQ ேவ\ ஒN
ெடL%dைட எ=(Q இ2ெனாN இட()D 
ஒdடஎ!�IேபாQஅதைனகா;/ெசkதாD,
]S; ேபா4YD உZள ெடL%d அDலQ படI 
மைற7Q =I. ஆனாD, அதைன ~!=I
கா;/ ெசkவQ ச*\ ேநரI எ=L+I ெசயலாக
இNLகலாI. அ;பY;பdட ேவைள கSD,
]S; ேபா4=L+ கா;/ ெசk)டாமேலேய,
ெடL%dைட இ2ெனாN இட()D ேப%d
ெசk)=I வEையL கைட;/YLகலாI.
1. _தqD ேவ\ ஒN இட()D ஒdட ேவ!-

Yய ெடL%dYைன( ேத47ெத=LகlI.
2. ெதாட47Q Shift+F2 hகைள அ�(தlI.
3. அ=(Q,க4சைர,ெடL%dைடஎ7தஇட()D 

ஒdட ேவ!=ேமா, அR+ெகா!= ெச2\
அைமLகlI. இj, எ2ட4 தdYனாD,

ெடL%d க4ச4 இNL+I இட()D ஒdட;-
ப=I.

ெட4'(56 (ரா" ேஷேடா
ேவ4d டா+ெம!dYD பாராLக PL+ பா4ட4
அைமLகலாI எ2பதைன( ெதg7Q ைவ( )
N;¥4கZ. இதHட2 இ2HI ஒN பY ேமேல 
ெ ச2 \ ,
+ - ; / d ட
ெ ட L % d
Y*+ எ;பY
dரா;ேஷேடா
அ ை ம ( Q
அழ+ ப=(
தலாI என;
பா4LகலாI.

d ர ா ;
ேஷேடா (drop
shadow) எ2பQlI ஒNவைக பா4டேர. இQ
இர!= பLகRகSD, ம*ற இN பLகRகSD 
இN;பைதL காdYUI ச*\ அகலமாக
இNL+I. இQ அA'D வNIேபாQ, இ7த 
+-;/dட ெடL%d மd=I ம*ற வ*-q
N7Q ச*\ உயரமாக( தjேய காdட;ப=I.
இதைன எ;பY அைம;பQ?
1. எ7த பாரா D dரா; ேஷேடா  ைன

இைணLக ேவ!=ேமா, அ)D க4சைர
o\(தlI.

2. ேஹாI ேட;/ைன( ேத47ெத=LகlI.
3. இR+ பார ]ரா; /g D, பா4ட4க PLகான

கdட()D h� g அIOL +-ைய ]SL 
ெசkQ ெமH ைன; ெபறlI. இ)D
Borders and shading எனL hழாக இN;ப
தைன( ேத47ெத=LகlI.

4. ேவ4d Borders ேட; )றLக;பdட oைலmD
Borders and Shading டயலாL பாLyைனL
காd=I.

5. இR+ ஏ*க னேவ அைமLக;பdடைவ காd-
ட;ப=I இடQ Oறமான பd YயqD Shadow
எ2பதைன( ேத47ெத =LகlI. 

6. தர;ப=I ஆ;ஷ2கSD வ!ணRகைளL 
uட bRகZ ேத47ெத=LகலாI.

7. ெதாட47Q Width drop-down பdYயqD,
ேகா= எ7த அள D இNLக ேவ!=I எ2
பதைன( ேத47ெத=LகlI. /2 ஓேக ]SL
ெசkQ ெவSேயறlI.
bRகZ இலL+ ைவ(த பாரா D, ேத47ெத

=Lக;பdட அள D, வ!ண()D ேகா=கZ
ெகா!= /2 oழUட2 கdடI அைமLக;ப=I.
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எ4ெஸ6 பா-ம( வைக
எLெஸD மாறா oைலmD த2 ெநd= ம*\I
ப=Lைக வgைசகைளL +-Lக எ�(Q
கைளxI எ!கைளxI (A/1) பய2ப=(Q]

றQ. ெநd= வg ைசகZ ஆR ]ல எ�(Q வg-
ைசmUI, ப=Lைக வgைசகZ எ!கZ வg-
ைசmUI +-Lக;ப=]2றன. ஏேதHI ஒN
கdட()ைன (Cell) +-Lக, அத*கான எ�(Q
ம*\I எ!ைண; பய2ப=(த ேவ!=I.
பா4_லாLகZ ம*\I /ற ெசயDபா=கSD
இsவாேற எ�த;பட ேவ!=I. இத2
`லI, +-;/dட ஒN கdட()ைனL +-;
/d=A ெசாDல _YxI.

அைன(Q %;ெரd ¦d Oேரா]ராIகPI
இேத அைம;/ைன ேம*ெகாZவ)Dைல.
அைவ இ2ெனாN +-�d= _ைறmைன;
பய2ப=(Q]2றன. ப=Lைக வgைசLகான
ஆR]லA ெசாD Row எ2ப)D R எ2பைதxI,
ெநd= வgைசLகான ஆR]லA ெசாDலான
Column எ2ப)D C எ2பதைனxI ெகா!=
அQ எ7த இட()D அைம7QZளQ எ2ப
தைன எ!ணாD இைண(Q +-;/=]2றன.
எ=(QL காdடாக, _தD ெசD R1C1 எ2ற
+-�d= வைகmD +-;/ட;ப=I. ஐ7தா
வQ ப=Lைக வgைசxI, ஏழாவQ ெநd= வg-
ைசxI ச7)L+I இட()D உZள ெசD R5C7
எனL +-;/ட;ப=I.

அ;பYயானாD, எ7த _ைறைய நாI ேம*
ெகாZவQ? இதைன எ;பY எLெஸD Oேரா
]ராV*+( ெதgய;ப=(QவQ? நாI எ7த
_ைறைய; பய2ப =(Q]ேறாI எ2பதைனL
hேழ +-;/d=Zள _ைறmD, எLெஸD
Oேரா]ராV*+( ெதgய;ப=(தலாI.
1. எLெஸD Oேரா]ராVைன( )ற7Q ெகாZ

ளlI. இ)D Excel Options எ2ற பd
டjD ]SL ெசkQ, Excel Options டயலாL
பாLைஸ; ெபறlI. எLெஸD 2010 ம*\I
2013 பய2ப=(Qபவ4கZ, g;பjD File
ேட; தdY இதைன; ெபறலாI.

2. இ7த டயலாL பாLy2 இடQ பLகI 
Formulas எ2ப)D ]SL ெசk )டlI.

3. இR+ ]ைடL+I பாLyD வலQ பLகI
‘Working with Formulas’ எ2ற /g ைன;
பா4LகlI.

4. bRகZ R1C1 +-�d= _ைறைய; பய2ப
=(Qவதாக இN7தாD, R1C1 Reference Style
ெசL பாLyD YL அைடயாளI அைமL-
கlI. A1 +-�d= _ைறைய; பய2ப
=(Qவதாக இN7தாD, இ7த பாLyD YL
அைடயாளI இDலாமD பா4(QL ெகாZ
ளlI. மாறா oைலmD எLெஸD A1 +-
�d= _ைறmைனேய /2ப*\I.

5. அ=(Q ஓேக ]SL ெசkQ ெவSேயறlI.

ேத> இ@ைகA6
BCDகைள" பயGப@.த

எLெஸD Oேரா]ராI, மாறா oைலmD, அ)D 
ேத)கைள இ=ைகmD சாkவான ேகாd Yைன
(/) இ=]றQ. ேத)கZ அ)க எ!{LைகmD
bRகZ அைமLக இN7Q, அவ*-D, ேகாd-
=L+; ப)லாக, OZSகZ வரேவ!=I என
 NI/னாD, h�Lக!ட பY ெசயDபd=
அைம;/ைன மா*றலாI.

_தqD மா*ற ேவ!=I என  NIOI
ேத)கைளL ெகா!ட ெசDகைள( ேத47ெத=L
கlI. /2, அ7த ெசDகZ ~Q ைரd ]SL ெசk
)டlI. ]ைடL+I ெமH D “Format Cells”
எ2பதைன( ேத47ெத=LகlI. பா4மd ெசD%
டயலாL பாL% ]ைடL+I. இ)D “Number”
ேட; ேத47ெத=Lக;பdட oைலmD இNLக
ேவ!=I. இ)D உZள Category பdYயqD
“Custom” எ2பதைன( ேத47ெத=LகlI. இR+
“m.d.yyyy” (ேம*ேகாZ +-கZ இDலாமD) என
ைட; ெசk)டlI. இR+ “mm.dd.yyyy” என
உZ§= ெசkதாD, ஒ*ைற இலLக ேத) ம*\I
மாதI வNைகmD, அ7த இலLக()2 _2
ஒN ைசப4 ேச4Lக;ப=I. (எ.கா. 01.04.2016)
இj, ேத)கZ இ=ைகmD, சாkl ேகா=L+;
ப)லாக, OZSகZ இN;பைதL காணலாI.
/2 நாSD, இQ சgmDைல, பைழய சாkl
ேகாேட இNLகd=I என  NI/னாD, இேத
_ைறைய; /2ப*-, ேகட]g பdYயqD,
“Date” எ2பதைன( ேத47ெத=(Q, “Type” பd
YயD ெபdYmD, bRகZ  N;ப;ப=I பா4
மdYைன( ேத47ெத=LகlI.
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த2 O)ய %மா4d ேபா2 ஒ2ைற,
wேயாj o\வனI S 6 S எ2ற

ெபயgD,  *பைனL+ அ!ைமmD
ெவSmd=ZளQ. இத2 அ)க பdச  ைல 
¨. 18,000 என அ- Lக;பd=ZளQ. ராI 
ெமமg 3 w./. %ேடாேர� ெமமg 32 w./.
இதைன ைமLேரா எ%.Y. கா4d ெகா!=,
128 w./. வைர உய4(தலாI. இத2 
ஆ;பேரdYR '%டI ஆ!dராkd ப);O 
6.0. மா4�மலாk. இ)D இர!= 'Iகைள; 
பய2ப=(தலாI. இத2 பgமாணI 154.5 x
75.6 x 8.3 V~. எைட 166 ]ராI. இத2 )ைர 
5.5. அR+ல அள D IPS LCD ெகபா'Ys
டA %]�னாக அைம7QZளQ. இத*+
கா4jR ெகாgDலா ]ளா% 3 பாQகா;O
வழRக;பd=ZளQ. மDdY டA வச)xI 
]ைடL]றQ. ஆYேயா வச)L+, 3.5 V~
ஆYேயா ஜாL ம*\I லld %¥Lக4
இயR+]றQ. எI./. 3 ம*\I எI./. 4
/ேளய4கZ இயR+]2றன. எA.Y.எI.எD.
5 /ரlச4 தர;பd=ZளQ.

ெநdெவா4L இைண;/*+ w./.ஆ4.
எ%., எd�, 3w, 4w, ைவ /, OP�(
ம*\I x.எ%./. ெதாED �dபRகZ
இயR+]2றன. /2Oறமாக இயR+I
ேகமரா ஆdேடா ேபாக%, எD.இ.Y. 
;ளா� ெகா!= 13 எI./. )றHட2
ெசயDப=]றQ. _2Oற ெசD/ ேகமரா 8
எI./. )றHட2 ெசயDப=]றQ. இத2 '; 
ெசd Mediatek MT6753 ;ராசச4. இQ 1.3 ]கா

ெஹ4d% ேவக()D இயR+I ஆLடா ேகா4
;ராசச4 ஆ+I. இதHட2 Mali-T720MP3
w./.x. இைண7Q ெசயDப=]றQ.
Fingerprint, accelerometer, proximity, compass
ஆ]ய ெச2சா4கZ இயR+]2றன. இத2 
ேபdடg q()யI ேபாYயI 3150 mAh
)றHட2 ெவSேய எ=Lக _Yயாத
வைகmD அைமLக;பd=ZளQ.

Wேயா8 
எ< 6 எ<

Registry: (ெரiI$K) jLேடாI இயRக4 5டB 
இைண/த ஒV ேட$டா ேபI (தகவ: தள*) 
இ[: அைன45 ஹா#$ேவ# ம_f* சா+$ேவ# 
<=4த தக வ:கX எk த+ப$@ ப[ ய+ப$ U-
VR<*. இவ_ fடB பயBப @4 5 ப வ VRகான 
jV+ப6கX, ெசய:பா @ க 7Rகான lைலகX 
உV வாRக+ப$@ ப[ ய+ப@*. jLேடாI 
இயRக* இ/த தகவ: தள4 [ P V/5 தக வ:-
கைள+ ெப_f ெசய:ப @ வதா: ச_f கவ ன மா-
கேவ இதைனR ைகயாXவ5 ந:ல5.

Control Panel: (கL$ேரா: ேபன:) jLேடாI 
இயRக4[B Iடா#$ ெமZj: தர+ப@* ஒV 
m: என இதைனe ெசா:லலா*. இதB aல* 
jLேடாI இயRக4[B அU+பைடe ெசய:
 பா @ கைள ெச*ைம+ ப@4தலா*. அ4 5டB 
ெப#சன: க*+ ,$ட# ம_f* இைண/த சாத-
ன6கX ெசய:ப@* தBைம ையn* oர ைமRகலா*.

 “ெத:ST ெகாMUVகM”
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த2Hைடய ‘P series’ வgைசmD, P71 
எ2ற 4w %மா4d ேபா2 ஒ2ைற, 

ம()ய oைலmD  ைலmd=, பானாேசாjL 
o\வனI, அ!ைமmD  *பைனL+ 
அ-_க;ப=()xZளQ. இத2 )ைர, 5 
அR+ல அள D, 1280  x 720 /LெஸD 
அட4()xட2, எA.Y. ஐ./.எ%. Y%/ேள 
ெகா!டதாக உZளQ. hறD ஏ*படாத 
வைகmD இQ த=Lக;பd=ZளQ.  இத2 
+வாd ேகா4 ;ராசச4 1.25 ]கா ெஹ4d% 
ேவக()D இயR+]றQ. இர!= மாடDகSD 
வ7)NL+I இ7த ேபா2கSD, ஒ2-2 ராI 
ெமமg 1 w./. ம*ற)D 2 w./. _தD ேபா2 
அ)க பdச  ைல ¨. 7,490. அ=(த மாடq2 
 ைல ̈ . 8,190. இவ*-2 %ேடாேர� ெமமg 
16 w./. இதைன ைமLேரா எ%.Y. கா4d 
ெகா!= 32 w./. வைர அ)க;ப=(தலாI. 
இ)D இர!= 'Iகைள இயLகலாI. 
ஆ!dராkd ப);O 6 மா4�மலாk 
ஆ;பேரdYR '%டI இயR+]றQ. /2OறL 
ேகமரா எD.இ.Y. ;ளா� ம*\I 8 எI.
/. )றHட2 உZளQ. _2Oறமாக 2 எI.
/. )ற2 ெகா!ட ேகமரா தர;பd=ZளQ. 
இத2 பgமாணI 143×71×8.15 V~. எைட 
138 ]ராI. வைளவான _ைனகZ இத*+ 
அழ+ ேச4L]2றன. இைச; /gய4க©L+ 
3.5 V~ ஆYேயா ஜாL ம*\I எ;.எI. 
ேரYேயா தர;பd=Zளன. இ7)ய ெமாEகZ 
பல இ)D ப)7ேத தர;ப=]2றன.  இத2 
ேபா2 _கவg ஏdYD, எ(தைன _கவgகைள 
ேவ!=மானாUI அைமLகலாI.  

ெநdெவா4L இைண;/*+ 4w, ைவ /, 
OP�( ம*\I w./.எ%. ஆ]ய ெதாED 
�dபRகZ இயR+]2றன. இத2 q()யI 
அய2 ேபdடg 2000 mAh )ற2 ெகா!டQ. 

ஐவg ேகாDd, ]ேர /ளாL ஆ]ய 
வ!ணRகSD இர!= மாடDகSD இைவ 
ெவSவ7QZளன.  இத2 அ-_க  ழா D 
ேப'ய பானேசாjL இ7)யா o\வன; /g 2 
தைலவ4 பRக� ரானா, “இ7)ய4கZ  NIOI 
வச)கZ +-(Q ª ரமான ஆkl ேம*ெகா!=, 
அவ*-2 அY;பைடmD %மா4d ேபா2கைள 
வYவம(Q( தNவ)D பானாேசாjL o\வனI 
_2ன{mD உZளQ’’ எ2\ ெதg (தா4. 
அ7த வைகmD பானாேசாjL  மாடD ேபா2கZ, 
எ!{லடRகாத வச)கைளL ெகா!டைவ 
எ2\I +-;/d=Zளா4.

நா= _�வQI உZள ெமாைபD ேபா2 
 *பைன ைமயRகZ அைன()UI இைவ 
]ைடL]2றன.

பானாேசா8, N71 
<மாG) ேபா'
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அைனவNI வாR+I  ைலmD, அ)க வச-
)கZ ெகா!ட %மா4d ேபா2 ஒ2ைற, 

லாவா o\ வனI அ!ைமmD ச7ைதL+L 
ெகா!= வ7 QZளQ. இத2 அ)க பdச  ைல 
¨. 7,300.  இ)D 5.5 அR +ல அள D IPS 
LCD ெகபா 'Ys டA %]�2 மDdY டA வச-
) xட2 தர;பd =ZளQ. )ைரm2 /LெஸD 
அட4() 720 x 1280. இத2 ஆ;ப ேரdYR 
'%டI ஆ!dராkd 5.1. லாqபா; ஆ+I. 
இத2 பg மாணI 155 x 71.8 x 8.9 V~. இர!= 
'Iகைள இ)D இயLகலாI.  லld %¥Lக4, 
3.5 V~ ஆYேயா ஜாL ெகா=Lக;பd =Zளன. 
இத2 ராI ெமமg 2 w./. %ேடாேர� ெமமg 
8 w./. இதைன 32 w./. வைர அ) க;ப-
=()L ெகாZளலாI. ெநdெவா4L இைண;-
/*+, w./.ஆ4.எ%., எd�, 3w, 4w, 

OP�(, w./.எ%. ம*\I x.எ%./. ஆ]ய 
ெதாED �dபRகZ இயR + ]2றன. ஆdேடா 
ேபாக%, எD.'.Y. ;ளா� இைண7த 8 எI.
/. )ற2 ெகா!ட ேகமரா /2 O ற மா கlI, 5 
எI./. )ற2 ெகா!ட ேகமரா _2 O ற மா கlI 
இயR + ]2றன. அL y ல ேரா ~dட4 ம*\I 
;ராL y VdY ெச2சா4கZ உZளன. 1.3 ]கா 
ெஹ4d% ேவக()D இயR+I +வாd ேகா4 
;ராசச4 தர;பd =ZளQ. எI./. 4 ம*\I எI.
/.3 /ேள ய4கZ உZளன. எA.Y.எI.எD. /ர-
lச4 இைண ய(ைத இைணL ] றQ. எ%.எI.
எ%., எI.எI.எ%,, இெமmD, O� ெமmD 
ம*\I இ2%ட!d ெமசtச4 ஆ]ய வச-
)கZ தர;பd =Zளன. 

q( )யI பாqம4 ேபdடg 2800 mAh )ற-
Hட2 ]ைடL ] றQ. 

பdெஜd  ைலmD, பல வச )கZ ெகா!ட 
%மா4d ேபா2 ஒ2ைற, இ2ெடL% o\-

வனI அ+வா %dராR 5.1 எ2ற ெபயgD  *-
ப ைனL+ அ- _ க;ப =( ) xZளQ. 5 அR +ல 
அள D, மDdY டA வச) ெகா!ட Y.எ;.
Y. ெகபா 'Ys டA %]�2, எA.Y.எI.எD. /ர-
lச4, 1 w./. ராI ெமமg, 32 w./. வைர அ)-
க;ப =(தL uYய 8 w./. %ேடாேர� ெமமg, 
ஆ!dராkd மா4�மலாk ஆ;ப ேரdYR 
'%டI என அைன வNI எ)4பா4L+I பல 
%மா4d ேபா2 வச )கZ இ)D ]ைடL ]2-
றன. இத2 /2 OறL ேகமரா 5 எI./. )ற2 
ெகா!ட தா கlI. 

_2 OறL ேகமரா 2 எI./. )ற H டHI உZ-
ளன. ஒN ]கா ெஹ4d% ேவக()D இயR+I 
+வாd ேகா4 ;ராசச4 ேபாைன இயL + ] றQ. 

இ)D MT6735 ';ெசd தர;பd =ZளQ. 
அL y ல ேரா ~dட4 ெச2சா4 ெசயDபா= 
உZளQ. 

எ%.எI.எ%., எI.எI.எ%., இெமmD, 
இ2%ட!d ெமசtச4 ஆ] யைவ இயR +-
]2றன. எI./. 3, எI./. 4 /ேள ய4கZ, 
ேபாdேடா ம*\I டா+ெம!d எYdட4 
ஆ] யைவ உZளன. ெநdெவா4L இைண;-
/*+ 2w, 3w, 4w, w./.எ%., OP�( 
ஆ]ய ெதாED �dபRகZ இயLக()D உZ-
ளன. இர!= 'Iகைள இ)D இயLகலாI. 
இத2 எைட 15-0 ]ராI. லld %¥Lக4 
ம*\I 3.5 V~ ஆYேயா ஜாLெகd ஆ] யைவ 
உZளன. இத2 ேபdடg 2,800 mAh )ற2 
ெகா!ட தாக உZளQ. இத2 அ)க பdச 
 ைல ¨.௫,௬௦௦.

லாவா 
எ,< 50

இ'ெட,< அ-வா <)ராV 5.1
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fLேடாI GIட* <=45 தர+ப$ @Xள அதB 
சாத ன6கX ம_f* அதB ]k ைம யான பயBபா$-
Uைன+ ெபற தர+ப$ட <=+ c க ளாக இV/தாg*, 
jLேடாI GIட* இய6<* தBைமைய எp-
தாக jளR < வ தாக அைம/ 5Xள5. க*+ ,$ட# 
பயBபா@ <=45 அ=/5 ெகாXள jV* c ப வ#-
க 7R<, jLேடாI இயRக ]ைற ைம \ைன 
அ=/5 ெகாXள ந:ல ெதாV பாடR க$ @ைர. க$-
@ைர ஆG K ய VR< நB =n* பாரா$ @ த:க7*.

ேபரா டாKட.. ஆ.. தன பால$, ம�ைர.

fLேடாI GIட* இயRக* <=4த அதB >K-
HகX தrse ெசா_களா: ெபய# ெகா@Rக+ப$ @X-
ள5, அதB இயRக4 [ைன jளR < வ தாக உXள5. 
தrs+ ப@4 5 வ தாக, ேமg* <ழ+ப மான ]ைற\: 
ெபய K @ ப வ#க 7R A ைட\:, rகe Gற+பாக 
ஆt/5 ேத#/ெத @Rக+ப$ட ெசா_க ளாக உXளன. 
பாரா$ @கX. இ+ப Uேய ெதாட#/5 எk தH*.

ேபரா. எ$. ஜனா.[தன,, M�SN.

fLேடாI 10 GIட4 [_< மா=ய >Bன#, 
எனR< c7m4 இைண+>: >ரeைன இ:ைல. 
இV+ >Z*, உ6கX ெதp வான க$ @ைர, அதB 
ெசய:பா @ கpB ேவf Gல தBைம கைள jளR <-
வ தாக அைம/ 5Xள5.

இரா. த��SெசTவ$, தVசா�..

)7m4 <=4த அU+பைட ெசt [கX ]த:, பU+-
ப U யாக, அதB பயைன ]k ைம யாக+ ெபற எBன 
ெசt [ட ேவL@* எBப5 வைர, தர+ப$ U VR<* 
தக வ:கX அைன45* ஐய6கX அைன4ைதn* 
ெதp வாR < வ ன வாக உXளன. தக வ:க 7R< 
நB=.

ேக. ெஜய ல: ��, M� நக..

ெசR , K$U ைபேல ேபாPயா? l*ம [ யாக க*+-
,$டைர இயR < வ5 எBப5 ேபாேய ேபாed. 
எ+ேபா எ/த ைப: க*+ ,$ட VR<X yைழ/ [-
@ேமா எBற பய4 5 ட ேனேய, இைணய* ெச:ல 
ேவL U ய 5Xள5. இV+ >Z* z6கX த/ 5Xள5 
ேபாBற அ= H ைர க ைளn* <=+ c க ைளn* >B-
ப_ =னா:, பா5 கா+பாக க*+ ,$டைர இயR-
கலா* எBற ந* >Rைக AைடR A ற5. 

எ$. மாலM, தVசா�.. 

இ{ எ:லாேம ெமாைப: வ| தாB எBப5 
இBைறய Ui$ட: உலAB நைட ] ைற யாக 
மா= j$ட5. இ/த வைக\: அெம KRக மR-
கpB பயBபா$ Uைன, இ/ [ய மRகX >Bப_ற4 
ெதாட6 A j$டன#. இதனா:, ஏ_க னேவ ேவக-
மாகe ெசBf ெகாL U VR<* ந* வாsRைக, 
இ{ எp தா கH* வச [ யா கH* மாf*. ெமாைப: 
வ| யா க4தாB ந* வ#4தக ம_f* jள*பர 
உலக* வளர இVR A ற5. ந* ெபாV ளா தார ]B-
ேன_ற4[B பல க h யாக ெமாைப: ேபாB இட* 
>URக உXள5.

ேக. எ,. �த. ேகாfL[, ேஹா�..

fLேடாI 10 இயRக4[:, பைழய cேரா A-
ரா*க7*, jைள யா$ @ க7* இய6<* எBற 
ந* >Rைக தV* தக வைல ப[ லாக4 த/த5 பல-
VR<*, இ/த c[ய GIட4 [ைன ஏ_fR ெகாX-
வ[: உXள தயRக4 [ைன leசய* ேபாR<*. 
“Compatibility Mode” <=45 z6கX த/ 5Xள jளR-
க]* ெதp வாக+ cK/5 ெகாX7* அளj: தர+-
ப$ @Xள5. இ/த lைல நமR< அைன45 பைழய 
ைப:க ைளn* பURக இட* தV* எBப5 ஒV 
ந:ல தக வேல.

எ$. பல ராம$, ெத$காN.
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ேகXj: jLேடாI 8.1 ப[Rக+ப$ @Xள ேட+ள$ 
>.G. ஒBைற வா6 A nXேளB. இத_ெகன த{ேய 
ஆL$U ைவரI cேரா Aரா*, மா:ேவ# பா5 கா+c 
cேரா Aரா* ேதைவயா? அ:ல5 jLேடாI இயR-
க4 5டB தர+ப$ட jLேடாI UபLட# ேபா5மா? 
ேவf ஒV பா5 கா+c cேரா Aரா* ேதைவ எ{:, 
அதைன எ+பU இBIடா: ெசtவ5?

ஆ.. க� கால$, ம8 லா ? �ைற.
ப)D: bRகZ +-; /dட  !ேடா% 

Yப!ட4 Oேரா ] ரா _ட2, MalwareBytes 
எ2HI Oேரா ] ரா_I தர;ப = ] றQ. இைவ 
இர!=I இைண7Q உRகZ ேட;ளd /.'.
mைன, மாDேவ4 ம*\I ைவர%க S ட 
V N7Q கா;பா*\I. த4d பா4dY ஆ!Y 
ைவர% Oேரா ] ராIக ைளxI இ2%டாD 
ெசk ) டலாI. உRகZ ேட;ளd /.'. வE யாக, 
நா4ட2 ேபா2ற ஆ!Y ைவர% Oேரா ]ராI 
தNI o\ வ னRகS2 இைணய தளI ெச2\, 
இல வச Oேரா ] ரா V ைனேயா, கdடணI 
ெசU()L ]ைடL+I Oேரா ] ரா V ைனேயா, 
ெப*\ இ2%டாD ெசkQ பய2ப =(தலாI.

ேகXj: நாB �<X ேதட: aல*, பல ஆUேயா 
ம_f* jUேயா ைப:கைள டHLேலா$ 
ெசt AேறB. நாB தாB அத_<+ ெபய# அpR-
AேறB. ஆனா:, Gல ைப:கpB ெபய ேரா@, 
.crdownload எBZ* ெபய# இைண/த ைப:கX 
Gல உXளன. இைவ எதைனR <=R ABறன. 
இ�வாf அைம/த வ_ைற இயRக ]_ப$டா:, 
ெசய ல_f+ ேபாt இVR ABறன. இைவ 
கர+$ ைபலா? அ:ல5, டHLேலா$ ெசtயR 
�டாத ைபலா?

உ. இள மாற$, M� ெநTேவ^.
ப)D: +ேராI /ர lச4 `லI bRகZ 

ஒN ைபைல( தர   றLகI ெசkதாD, அ7த ைபD 
_தqD, bRகZ +-; /d =Zள .crdownload  
எ2ற Qைண; ெபய Nட2 இறLக;ப=I. 
இறLக;பd= _Y(த lட2, bRகZ அS(-
QZள ெபய gைன _� ைம யாகL ெகா!= 
ைபD, +-; /dட ேபாDடgD அம47 Q  =I. 
ைபD தர   றLகI ெசkவQ, இைடேய o\(-
த;பdடாேலா, அDலQ ேவ\ /ரAைன களாD 
o2\ ேபானாேலா, அ7த ைபD இ7த இைடL-
கால; ெபய Nட2 o2 \  =I. இQ _� ைம-
யா னQ இDைல எ2பதாD, அதைன இயLக( 
ெதாடR ]னாD, அQ எ7த  த தக வ ைலxI 
தராமD _டR+I. இ7த ைபDகைள அE( Q-
 d=, ~!=I _தqD இN7Q தர   றLகI 
ெசkவேத நDலQ.

ேகXj: n.எI.>. 3 ம_f* 4 என பல ]ைற 
பUR AேறB. இவ_ =_< இைடேய ேவf பா@ 
உXளதா? ]த: ]தP: n.எI.>. எ+ே பா5 
அ= ] க மா ன5? எB {ட* உXள பைழய +ளா� 
$ைர�கX, c[ய வைக n.எI.>. ேபா#$கp: 
பயBப @4த ]U nமா?

ஆ.. v��ண$, அறLதாkv.
ப)D: நDல ேகZ . பைழய ;ளா� dைரs-

கைள ஏ*\L ெகாZPI வைகmD தா2, O)ய 
x.எ%./. தர வைககZ உ\) ெசkய;பd =Z-
ளன. _தD _தqD, x.எ%./.1.1: ஆக%d, 
1988D ெவS யா னQ. எDலாNI பய2ப-
=( )ய _தD x.எ%./. ப);O இQதா2. 
இத*+ _2 வ7த x.எ%./.1, �க4ேவா4 
சாத னRகSD இடI ெபறேவ இDைல. இத2 
அ) க பdச ேவகI 12Mbps. இ;ே பாQ இQ 
வழLக()D இDைல. x.எ%./. வைக 2, 2,000 
ஆI ஆ!YD ெவS யா னQ. இத2 அ)க 

–டாKட. ெப. சLMர ேபா; – ேகIf- – பMT
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பdச ேடdடா பg மா*ற ேவகI 480Mbps. 
இத2 அ)க பdச V2 சL) பg மா\I )ற2 
2.5V, 1.8A ஆ+I. நவIப4, 2008D, x.எ%./. 
3 அ- _ க மா னQ. இத2 ேடdடா பg மா*ற 
ேவகI 5Gbps  ஆக உZளQ. x.எ%./. 
3 ேபா4d (கனLடNI uட) ெபாQ வாக 
bல oற()D இNL+I.  x.எ%./. 3.1: 2013 
ஆI ஆ!YD, ஜூைல 16D ெவS யா னQ. 
இQ x.எ%./. 3 ப);/2 ேவக(ைதL காd-
YUI இN மடR+ ேவக()D (10Gbps) இயR-
+ ] றQ. இதைன இ;ே பாQ SuperSpeed USB 
10 Gbps எனlI அைழL ]2றன4.  x.எ%.
/. ைட; ': இத2 ேபா4d ம*\I கனLட4, 
ைமLேரா / x.எ%./.mD உZளQ ேபாலேவ 
உZளன. Type- C ேபா4d அளl 8.4 V~ x 2.6 
V~ எ2ற அள D வY வ ைமLக;பd =ZளQ.  
இதனாD,  VகA '-ய அள   லான சாத னR 
க P டHI இQ இயRகL uY ய தாக   உZ-
ளQ. இத2 இ2ெ னாN அIசI, இதைன 
எ;பY ேவ! = மா னாUI, சாத ன( Qட2 
இைணLகலாI. த*ே பா ைதய x.எ%./. 
;ளL ]ைன இைணLைகmD, நIVD ெபNI-
பாேலா4, அதைன மா*- ைவ(Q இைணLக 
_ய*' ெசkQ, /2 தைல மா*-, சg யாக 
ேபா4dYD இைண;ேபாI. O)ய x.எ%./. 4 
வைகmD, எ;பY ேவ! = மா னாUI இைணL-
கலாI. இQதா2 சg யான இைணL+I பLகI 
எ2\ ஒ2\ இDைல.  ைலdjR கனLட4 
என அைழLக;ப=I ஆ;/Z o\ வன இைண; O
கZ ேபால, இ7த O)ய வைக வY வ ைமLக; 
ப = ] றQ.  

ேகXj: +ளா� $ைர� கா#$ (எI.U ெமமK கா#$) 
அளj: rக அ[க* எ�வ ளH?  எB நLப# ஒV 
ெடரா ைப$ எBf �f Aறா#. இ5 உLைம யாக 
இVRகா5 எBேற கV 5 AேறB. அ+பU இV/தா:, 
அ[க ப$ச அளj: இ5 வைர வ/ 5Xள கா#$ 
<=45 �றH*.

எ$. ேகாsT தா;, ம�ைர.
ப)D: உRகZ ந!ப4 u\ வQ சgேய. இ(-

த ைகய கா4dகைள வY வ ைம(Q ெவS m =-
வ)D _2ன {mD இயR+I, ெவ%ட42 

YwdடD கா4;ப ேரஷ2 
o\ வனI, த2  சா2 
Y%L (San Disk) ;ளா� 
dைரs கா4d ஒ2ைற,   

ஒN ெடரா ைபd ெகாZள-
ளl ெகா!ட தாக (1TB SDXC 

card) அ- _ க;ப =( ) xZளQ. 
அ) க மாக ேபாdேடா ம*\I  Yேயா ைபD-
கைள உN வாL + ப வ4க PL+ இ7த கா4d 
VகlI உத   யாக இNL+I. 

ெவ%ட42 YwdடD கா4;ப ேரஷ2 o\-
வனI _த2 _தqD (2000) ெவS mdட சா2 

Y%L ;ளா� dைரs கா4d ெகாZள ளl 64 
எI./. மd =ேம. அ;ே பாQ ெவS யான கI;-
cdட4 ைபDகS2 அள 2 அY;ப ைடmD, 
அQேவ ேபாQ மா ன தாக இN7தQ. ஆனாD, 
இ;ே பாQ அ)க ெரசD cச2 ெகா!ட ]ரா/L% 
ைபDகZ,  Yேயா (4ேக / 8 ேக) ைபDகS2 
அளl உய47Q ெகா!ேட ேபாவதாD, 1 
ெடரா ைபd ேதைவயாk உZளQ. த*ே பாQ 
ெவS யா ] xZள கா4d, _த2 _த லாக இ7 o-
\ வனI  ெவS mdட கா4Y2 அளைவL காd-
YUI 16,000 மடR+ அ)கI எ2பQ இR+ 
+-; / ட(தLகQ. ெவ%ட42 YwdடD கா4;-
ப ேரஷ2 o\ வனI, “ெதாட47Q O)ய கா4d-
கைள வY வ ைம(Q, இேம� உN வாL+I 
ெசயDபா = க PL+( Qைணயாk இN;பேத 
எRகS2 இலL+” எ2\ 1 ெடரா ைபd அள-
  லான கா4ைட அ- _ க;ப =( Q ைகmD அ--
 ( QZளQ. 

ெச;டIபgD காdட;பdட இ7த கா4d 
இ2HI  *ப ைனLெகன அ- _கI ெசk-
ய;ப ட  Dைல. அ;ே பா Qதா2 இத2  ைல 
ெதg ய வNI. த*ே பாQ அத2 512 w./. அள-
  லான கா4d (2014D ெவS யான ேபாQ 
அQேவ அ)கL ெகாZள ளl)  346 அெம gLக 
டால4 எ2ற அள D  *ப ைன யா ] றQ.

ேகXj: jLேடாI 10 GIட* எB ெடIR டா+ 
க*+ ,$டK: இய6 < A ற5. க*+ ,$ட VடB 
>KLட#, jUேயா கா#$, மா{$ட# என 5ைண 
சாத ன6கX இைணRக+ப$@ இயRக+ப$@ 
வV ABறன. ைமRே ராசா+$ jLேடாI ம_f* 
எ*.எI. ஆ�I ெசய P க 7R< ம$@* அ+ேட$ 
ெசt [ @மா? அ:ல5, க*+ ,$ட VடB இைணR-
க+ப$ @Xள சாத ன4 [_கான $ைரவ# ைப:க-
ைளn* அ+ேட$ ெசt [ @மா? ெசt [@* எBறா:, 
jLேடாI இயRக4ைத எ+பU, அ+ேட$ $ைரவ# 
ைப:கைள4 ேதU, அ+ேட$ ெசt [ட ைவ+ப5?

எ,. ேக. கர$ சL Mர$, ம�ைர.
ப)D:  !ேடா% 10 '%டI, உRகZ கI;-

cdட Nட2 இைணLக;பd =Zள சாத னRகZ 
இயLக( )*கான dைரவ4 ைபDக ைளxI ேமI-
ப =(QI. bRகZ இ7த ேமIப =(த ULகான 
அ;ேடd ைபDகைள 
எ;பY, இைண ய( )-
q N7Q தர   றLகI 
ெசkQ இ2%டாD 
ெசk )ட அH ம) 
த7Q ெசd அ; ெசk-
)d =Z §4கZ எ2-
பைத; ெபா\(Q 
உZளQ. இைணLக;-
பd =Zள சாத னR-
க PLகான dைரவ4 
ைபDகZ அ;ேடd 



14-11-201620
ெசkய;பd =Zள னவா எ2\ க!ட -ய h�L-
க!ட பY ெசயDப டlI.

ேதடD கdட()D, Device Manager எ2\ 
ைட; ெசkQ, ]ைடL+I ப)DகSD, _த லா-
வ தாக உZள)D ]SL ெசk ) டlI. இR+ 
]ைடL+I சாத னRகZ பd Y யqD, bRகZ 
ேசாதைன ெசk )ட  NIOI சாத ன(ைத( 
ேத47ெத =(Q, அத2 _2 உZள அIOL 
+-mD ]SL ெசk)  gLகlI. ]ைடL+I 
ெமH D Update Driver Software எ2ப)D 
]SL ெசk ) டlI. உRகZ கI; cdட4 எ7த 
வைகmD dைரவ4 அ;ேடd ைபDகைள( 
ேதட ேவ!=I எ2ப தைன வைர யைற ெசk-
) டlI. இைண ய()D ேத= மா\ அைம( Q-
 dடாD, கI; cdட4 ேதYL க! = / Y(Q, 
கI; cdட NL+( தர   றLகI ெசkQ தானா-
கேவ, அ;ேடd ெசk Q  =I. 

ேகXj:  jLேடாI 10 GIட4 [_< மா=R 
ெகாXவ த_< இBZ* எனR<4 தயRகமாt 
உXள5. எB Z ைடய டா<ெமL$ ைப:கX, 
அ[: [றRக+ப @மா? அ:ல5 GRக:கX இVR-
<மா? நாB த_ே பா5 பயBப @45* jLேடாI 
jIடா ம_f* jLேடாI 7 ஆAய GIட6கp: 
டா<ெமL$ ைப:கைள+ பயBப @4 5 வ[: எ/த 
>ரeைன n r:ைல.

ஆ.. நL �;வர$, f"( )ர,.
ப)D: ஒN O)ய ஆ;ப ேரdYR '%ட( )*+ 

மா\ வ த*+( )dட V = ைகmD, இQ ேபா2ற 
தயLகRகPI ச7ேத கRகPI ேதா2 \ வQ 
இய*ைகேய. bRகZ +-; /=I டா+ெம!d 
ைபD எ2பQ, ேவ4d அDலQ ேவ4d ேபd 
ஆ]ய ெசய q கSD தயா gLக;பdட ைபDகZ 
எjD,  !ேடா% 10 இயLக _ைற-
ைமmD, இவ*ைற இயL + வ)D எ7த 
/ரAைனxI ஏ*ப டாQ.  !ேடா% 
10 '%ட()D, ேவ4d ேபd (Word 
Pad) இைணLக;பd =ZளQ. இ)D 
டா+ெம!d ைபDக ளான text (.txt), 
rich text (.rtf), Word documents (.docx), 
ம*\I  OpenDocument (.odt) ஆ]ய 
ைபDகைள( தாரா ள மாக( )ற7Q 
பய2ப =(தலாI. இைவ மd =-
V2-, ேவ4d .docm, .dot, .dotm, 
.dotx, .html, .mhtml, .pdf, ,wps, .xml
ம*\I .xps ஆ]ய பா4மdகSD 
உZள ைபDக ைளxI )ற7Q 
பYL+I. bRகZ  !ேடா% 7 
பய2ப =()L ெகா! Y N7தாD, அ)-
q N7Q  !ேடா% 10 '%ட( )*+ 
அ; ]ேரd ெசkதாD, அ)D இயR]L 
ெகா! Y N7த ேவ4d ெசயq, 
 ! 10 '%ட( )UI ெசயD-
ப=I. அவ* -*+ எ7த   த-

மான பா);OI இNLகாQ. 
ேமUI, LibreOffice எ2ற இல வ ச மாகL 

]ைடL+I ேவ4d ;ராசச4,  !ேடா% 10 
'%ட()D ெசயDப=I. இ7த ேவ4d ;ராசச4 
ைமLே ராசா;d ஆ¥% ம*\I /ற ேவ4d ;ராச-
ச4கSD உN வாLக;பdட அைன(Q ைபDக-
ைளxI )றLகlI எYd ெசk ) டlI வE-
கைள( தN ] றQ.  இேத ேபா2ற இ2ெ னாN 
இல வச ேவ4d ;ராசச4 Open Office. இQlI 
 !ேடா% 10 '%ட()D ந2றாக இயR+I. 
எ7த   த மான டா+ெம!d ைபைலxI இ)D 
)ற7Q இயLகலாI.

ேகXj: �<X I$�$ j, ேதU+ பா#R<* ேபா5 
அெம KRக ஐேரா+ >ய நக ர6கpB கா$G AைடR-
A ற5. இதB aல* Gல d_ fலா தள6கைள 
நBறாகR காண ]U A ற5. ஆனா:, இ/ [ய 
நக ர6கX <=4த கா$ GR< ேதUனா: AைடR-
க j:ைல. இ/ [ யாைவ <= ைவ45 பல [$-
ட6கைள ேம_ெ காL @Xள �<X ஏB இ/த வச-
[ைய4 தர j:ைல? அ:ல5 த/5 வV ABறதா?

எ$. மV �ளா sமா., M�SN.
ப)D: bRகZ u\ வQ சgேய. u+Z Street 

View என;ப=I வச )ைய( தர, பாQ கா;O கார-

ணRக PLகாக, இ7 )ய அர� ம\(-
Q  dடQ. இத2 `லI இ7 )ய நக-
ரRகZ, �* \லா தளRகZ, மைலகZ, 
அN  கZ ம*\I _L ]ய இடRகைள 
நாI நI கI; cdட4 வE யாக; 
பா4Lக இயUI. 

ஆனாD, ª  ர வா )கZ அA �-
\(தD எ;ே பாQI இ7 ) யா  *+ 
இN;பதாD, இதைன _* - U மாக 
அர� ம\( Q  dடQ. 2008D _I-
ைபmD நட7த ª  ர வாத( தாL-
+ த UL+ _2O, தாL +தD நட7த 

இடRகZ +-(த ேபாdே டாLகேள 
ª  ர வா ) க PL+ உத  ன எ2\ க!ட --

ய;பdடதாD, இ7த தைடைய 
u+Z o\ வ ன( )*+ அர�  )(-
QZளQ.ேகM1–ப+9


