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34">டேவ\]!.
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ேள

~ டாKடL ெப.சMNர ேபா6 ~
ஆ "ேதா&' த( க*டைம./0 ெசய4
கைள உ8வா:;பவ=க>:கான க8@தரB
Cைன நட@EவE, ெபGய அளI0 இயB;'
அைன@E சா.*ேவ= K&வனBகL( வழ:க
மாக இ8NE வ8CறE. அNத வைகQ0, R;S,
ைம:ேராசா.* K&வனBகைள@ ெதாட=NE,
ஆ./S K&வன' த( க8@தரBCைன இ8
வாரBக>:; U(ன= சா(/ரா(VWேகாI0
நட@XயE. அ.ேபாE த( YXய ெசய4
கைளZ', அவ[\[கான க*டைம./ைனZ',
அைவ வழBக: R]ய ந^ன வசXகைளZ'
ெவL.ப"@XயE. ஐேபா(கS ம[&' ஐேப*

க>:கான ஐ.ஓ.எW.9, ேம: க'.c*ட=க>:
கான ஓ.எW. எ:W அ.ேட* ேக/தா( ம[&' 
ஆ./S வா*d ஓ.எW. 2 ஆCயைவ ;\@த தக
வ0கS ெவLQட.ப*டன. அவ[ைற. ப[\
இB; பா=:கலா'.

ஐேபா"கI மSTU ஐேப5கVKகான 
ஐ.ஓ.எ6. 9(iOS 9)

இNத: க8@தரBC0 gக. ெபGய ெவL.
பாடாக: க8த.ப*டE, ஆ./S K&வன@X(
ஐேபா( ம[&' ஐேப* சாத னBக>:கான
அ"@த ஆ.பேர*]B VWட மா;'. இE iOS9
என அைழ:க.ப"CறE. இX0 YXயதாக.

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.

ஆ*LD
WXவனY:Z

E:ய ஆ*பேர>IK
Q1ட<
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பல அ'சBகS தர.ப*"Sளன. அைவ

YZ (Siri) ெசய^4_ `"ேனSறU

‘VG’ எ(பE ஆ./S ஐேபா( 4எW
ம[&' YXயதாக வNESள ஐேப* ம[&'
ஐபா* ஆCய சாத னBகL0 ஒ8BCைணNE
ெசயலா[&' ஓ= “அ\kl=வமான உதI
யாள(” என: Rறலா'. நா' ந' ஒ4 வm:
க*டைளகைள வழBC இNத ெமாைப0 சாத
ன B க ைளZ' அத( ெசய4கைளZ'

இய:கலா'. இத[; அ].
பைடQ0 அைமNX8.
பE ‘VG’ ெசய4யா;'.
பல YXய உ@Xக>'
வசXக>' இத[ெகன
ஐ.ஓ.எW.90 தர.ப*
"Sளன. த=* பா=*]

ச.ேபா=* ெகா "
ேத"த0 பnZ' இX0

ேம'ப"@த.ப*"SளE.
இNத ெசய4 “R;S நo” ம[&' ைம:
ேராசா.* K&வன@X( YXய “கா=டனா” சாத
ன@X[; ேபா*]யாக இயB;'.

அைழ/பாளL அைடயாளU (Caller Id)

உBக>ைடய ஐேபா( இp உBகS g(
அqச0 ெதாட=Yகைள ஆrk ெசrE, ெதாைல
ேபVQ0 அைழ.பE யா= என: கா*"'. Xைர-
Qேலேய இE யாGடg8NE வNX8:கலா'
என அ\I:;'.

ஆ/kI ‘ேப’

நா' பண' ெசs@X ெபா8*கS வாBCய
kட(, அE ;\@த தகவ0கS ேச=:க.ப*"
பாEகா:க.ப"'. அத[; பGசாக ஏேதu'
‘reward card’ வழBக.ப*டா0 அைவ ந'
ேபாp0 பாEகா:க.ப"'. இNத வைகQ0
இNத தS>ப] ம[&' பGv தகவ0கS ேசகG:
க.ப*" ந' பய(பா*][;@ தயாராr ைவ:க.
ப"'. /(ன=, சGயான I[பைன ைமய@X0
பய(ப"@த: R]ய இNத பGv: R.ப(கைள
ெவL.ப"@X, அவ[ைற: காசா:க உதk'.

வால5 (Wallet)

இNத வசX:;. YXய ெபய= w*ட.ப*
"SளE. YXய ெசய0பா "கS இைண:க.ப*
"Sளன.

w ேபாL5

த( சா.*ேவ= x ேபா=]ைன, ஆ./S,
ஐ.ஓ.எW.90 IGkப"@XZSளE. இதைன
QuickType என அைழ:CறE. ஒ8 y0 பா=
zல' Cut, copy and paste ெசய0பா"கS தர.
ப"C(றன.

ேம/ ேமUபா;

ஆ./S த8' ேம. வசX ேம'ப"@த.ப*
"SளE. "Transit," எ(ற ெபயG0 இp, V\ய
அளIலான வmகS ம[&' ெபாE பயnகS
வாகனBகS ;\@த தகவ0கS கா*ட.ப"'.
ேம.கLேலேய, *ெரQ( ம[&' பW பய
ணBகS ;\@த தகவ0கS இைண:க.ப"'
எB; எ.ேபாE நடNE ெச0லலா' எ(&',
;&:காகd ெச0s' பாைதகைளZ' இp ேம.
வm கா*"'. Restaurants, Groceries, Bakeries
எ(ற வைககLs' ேதடைல ேம[ெகாSளலா'.

ெசxNகI (News)

இE ஒ8 YXய ெசய4. தp.ப*ட
UைறQ0 ெசrXகS ெதா;:க.ப*" 
Cைட:;'. த[ேபாைத:; அெம G:கா, ஆW
Xேர4யா ம[&' /G*ட( நா"கL48NE
ெவLயா;' இத{க>ட( இத[ெகன ஒ.
பNத' ேம[ெகாSள.ப*"Sளன. இp ம[ற 
நா"கL0 /ரvG:க.ப"' ெசrX@ தாSக>'
ஒ8BCைண:க.ப"'. இவ[\48NE ஐ
ேபா( பயனாளG( ேத"த0 ம[&' I8.பB
க>:ேக[ப தகவ0கS தர.ப"'.

ேநா56 (Notes)

இNத YXய VWட@X0, ேநா*W, ஏற@தாழ 
ேநா*ேப* அளI[; YXய பG மாணBகைள.
ெப[&SளE. YXய y0 பா= ஒ(& தர.ப*-
"SளE. இத( zல', ேபா*ேடா இைண.Y,
ெட:W* பா=ம*]B, Y0ல* வGைச ஆCய
வ[ைற உ8வா:கலா'. நாேம வைரZ' படB-
கைள, ;\.Yட( இைண:கலா'. 

ெசய_பா;U ேப5டZ}U

(performance and battery)
YXய ெமாைப0 ெசய4யான ஐ.ஓ.எW.

9, இEவைர ெசய0ப*ட இய:க Uைறைம@
ெதா;.Yகைள: கா*]s' 40% R"தலான
ேவக@X0 ெசய0ப"'. ேப*டGQ( வா{
நாைள ~*]:;' Xறu' அL:க.ப*"SளE.

ஐேப5

YXய ஐ.ஓ.எW.9 ெசய 4Q0, ஐேப* சாத
னBகS Vற.Y கவன@Eட( ேம'ப"@த.பட 
உSளன. இத( x ேபா=* அைம.Y ேம'ப"@
த.ப"CறE. ஒேர ேநர@X0 பல பnகைள
ேம[ெகாS>' வசX R"த0 அைம./ைன.
ெப&CறE. "slide-over" எ(ற ெபயG0, Xைர
/G:க.ப*", ேவ&ப*ட ெசய0பா"கைள
இவ[\0 ேம[ெகாSளலா'. இர " அ. L
ேகஷ(கைள ஒேர ேநர@X0 இய:கலா'.

ஒேர ேநர@X0 இ8 பn கைள@ த8வX0 
இ(ெனா8 வைகZ' ேம[ெ காSள.பட உS
ளE. இE படBகைளd சா=Nத தா;'. ஒ8 
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பட' பா=@E: ெகா ]8:ைகQ0, இ(
ெனா(ைற இய:Cனா0, ஏ[கனேவ 
பா=@E: ெகா ]8.பE V\ய க*
ட@X0 கா*ட.ப*", YXய பட'
ெபGயதாக: கா*ட.ப"'.
/(ன=, இNத இர ]
ைனZ' க*ட' மா[\:
ெகாSளலா'.

ஏ [ க ன ே வ
ஐ.ஓ.எW. 8 இயBCய
அைன@E சாதனBக
Ls', ஐ.ஓ.எW. 9
இயB;' என அ\I:
க.ப*"SளE.

த[ேபாE ஐ.ஓ.எW.
9, ெசய4கைள உ8வா:;ப
வ=க>:; வழBக.ப*"SளE.
வ8' ஜூைல மாத' ெபாEம:க
>:கான ேசாதைன@ ெதா;.Y வழB-
க.ப"'. /(ன=, இE ஐேபா( 4 எW
ம[&' ஐேப* 2 சாதனBகS ெதாடBC, அத(
/(ன= அ\Uகமான சாதனBக>:; இலவச
மாக@ தர.ப"'.

ெபாEவாக ெமாைப0 ேபா(க>:ெகன
ெசய4கைள உ8வா:;பவ=கS, ஆ./S சாத
னBக>:;@தா( Uத40 உ8வா:;வா=கS.
/(னேர, ஆ *ராr* சாதனBக>:;d ெச0
வா=கS. ஏென(றா0, ஆ./S K&வன'
தா( அXக பண' வழB;CறE. (அ ைம:
கால@X0 தா(, இNத வ8மான' த8வX0,
ஆ *ராr* Uத0 இட@ைத. ெப[றE)

ேமs', ஆ./S ஆ.பேர*]B VWட'
எp0, அX0 ஒேர வைகதா( இ8:;'. 
தBகS அ.Lேகஷ(கைளd ேசாதைன ெசrE
பா=.பE எLE. ஆனா0, ஆ *ராr* VW-
ட@X0 பல வைககS உSளன. எனேவ, அைவ 
அைன@Xs' ேசாதைன ெசrE பா=.பE ச[&
அXக கால' எ":;' ெசயலா;'.

இNத ஆ " பயனாள=கS ச[& K'மX. 
ெப8zdv Iடலா'. ெச(ற Uைற, ஐ.ஓ.எW.
8 VWட' இ(Wடா0 ெசrXட@ ேதைவயான
கா4 இட' 4.6 �./. ஆக இ8NதE. இ'-
Uைற, ஐ.ஓ.எW.9:;, கா4 இட' 1.8 �./. 
ேபாE' என அ\I:க.ப*"SளE.

ேம: க'.c*ட=க>:கான ஆ.பேர*]B
VWட' ஓ.எW.எ:W 10.11 (El Capitan)0
அXக' பய(ப"@த.ப"' ெசய4கS ேம'
ப"@த.ப*"Sளன. *ேர: ேப]0, க=ச=
இ8:;' இட@ைத, Iர0 அைசI0 ெதGNE
ெகாSளலா'. சபாG /ரkச=, Wபா* ைல*
ேதட0 ஆCயைவZ' ேம'பாடைடNESளன.

ஆ./S K&வன@X( ேக' அ.Lேகஷ(
ெம*ட0 (Metal) பல YXய பGணாமBகைள.
ெப&CறE. Cரா/:W ெதாm0 �*ப@Xைனd

ெசய0ப"@EவX0, 50% R"தலான
ேவக@X0 இE இயB;'. ேக'W

உ8வா:;' பல K&வனBகS ஏ[க
னேவ இNத க*டைம./[; ஏ[ற

வைகQ0, தBகS பைட.Y
கைள உ8வா:C வ8C(

றன.
இ வ [ & ட(

ஆ./S வா*d 
VWட' இைணNE
ே ம ' ப " @ த . ப "
CறE. WatchOS 2
ெவLQட.ப"CறE.

க]கார@X( Uக.Y ப:-
க@X0 ேபா*ேடா:கS, 

ேபா*ேடா ஆ0ப' ஆCய
வ[ைற இp இைண:கலா'.

ெசய4கS அைன@E' ேவக
மாக, R"த0 Vற.Yட( இயB;'

வைகQ0 ேம'ப"@த.ப"C(றன. YX
தாக அ\Uக.ப"@த.ப*"Sள வால* ம[&'
ேம. *ரா(�* ெசய0பா "கS, ஆ./S
வா*d சாத னBகLs' இயB;'. இவ[ைற
வாrW க *ேரா0 zல' க*".ப "@தலா'. 

இE ேபால, ஆ./S சாதனBகS அைன@-
Xs' பல YXய ந^ன வசXக>', ேம'ப"@
த0க>' அ\I:க.ப*"Sளன.

ஆ23ரா6789:/
ஐ.ஓ.எ".9

 !ய ெமாைப) ஆ+பேர./0 12ட4!),
ஆ+67 89வன<, ஆ=.ரா>. ேபா?கைள+ 
பய?பB4CபவDக7, ஆ+67 ஐேபாFGH
மாIG ெகா7ள வைக ெச>!B< ெசயK ஒ?ைற
Move to iOS எ?ற ெபயO) தQC7ளC. இதைன
TH7 6ேள 2ேடாO) இUQC தர VறGக<
ெச>C பய?பB4தலா<. இத? Xல<, வயD
இைண+ இ)லாமேலேய, பைழய ஆ=.ரா>.
ேபா[KUQC,  !ய ஐேபாFGH ேட.டாைவ
மா\IG ெகா7ளலா<. Contacts, messages,
photos, videos, mail, calendars , wallpapers and
DRM-free music ம\9< books ஆ]யவ\ைற^<
மா\IG ெகா7ளலா<.

இQத ெசயKைய இயG]னா), உ0க ̀ ைடய
த\ேபாைதய ஆ=.ரா>. ெசய Kகைள^<,
ஐேபா? ெசயKகைள^< ஒ+aB ெச>]றC. இல
வச ெசயKக7 அைன4C< தாமாக4 தர VறGக<
ெச>ய+பB]?றன. க.டண< ெசd4!+ ெபற
ேவ=/யைத, அத\கான வeகf) இறGக<
ெச>!ட ேவ=B<. இQத ெசயKக7 “ஐ .g?2” 
6OV), இறGக+பட ேவ=/, VU< < Vஷய0
களாக+ ப./யKட+ப.B4 தயாராக இUGH<.
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ெமாைப0 ேபாp0 இைணய இைண./ைன
ேம[ெகாSைகQ0, பல ேவைளகL0,

ேதைவ.ப"' இைணய தள' இறB;வத[;
அXக ேநர' எ"@E: ெகாSள.ப"'. இNX
யாI0, 20 ேகா] ம:கS, இைணய இைண.
/ைன, ெமாைப0 ேபா( வmயாக ேம[ெகாS
C(றன=. ஒ8வ8:; ஒ8 ெநா] தாமத' என:
கண:C*டாs', அE பல ஆ "கS
^ணாவத[;d சமமாக இ8:;'.
இேத Kைலேய, வள=NE வ8'
நா"கS அைன@Xs' இ8:;'
என R;S கண:C*"SளE.
இNXயாkட(, /ேரV0, இN
ேதாேன�யா ஆCய நா"க
ைளZ' R;S கண:C0 ெகா 
"SளE. எனேவ, இைணய
இைண./( ேவக@ைத அXக.
ப"@த: R]ய ெசய4 ஒ(ைற
IைரI0, இ(u' Vல நா*கL0
அ\Uக.ப"@த இ8:CறE. இதைன
R;S K&வன@X( YXய X*டBகைள வ]
வைம:;' /GI( K=வாC, �ரா*ேடா
ெடா;ேச த( வைலமைன. பXI0 ெதGI@
ESளா=. இNத ெசய4ைய@ தBகS ஆ *ராr*
Wமா=* ேபாp0 பXk ெசrEI*ட /(ன=,
இைணய இைண.Y ெசய0பா*]0 YXய
ேவக@Xைன. பயனாள=கS உண=வா=கS
எ(& இவ= ;\./*"Sளா=.

இதைன ஏ[கனேவ ேசாதைன ெசrE பா=@-
தX0, 2� இைண./0 Rட, இNத ெசய4,
இைணய ேவக@ைத 4 மடB; அXக' தNத
தாக@ ெதGCறE.

ேவக@ைத அXக.ப"@EவE ம*"g(\,
இைணய இைண.Y Cைட:காத இடBகL0
வா�' ம:க>:;, இைண. /ைன@ த8'

Uய[VகைளZ' R;S எ"@E வ8
CறE. இத( Project Loon எ(u'

X*ட@X( x{, gக அXக உய-
ர@X0, இைணய இைண.Y 
த8' ச=வ=கS ெகா  "Sள
ப�(கS பற:கIட.ப*",
அத( வmயாக, இைண.Y
தர.ப"'. இNத ப�(கS
ஒ8 ெந*ெவா=:காகd ெசய0-

ப"'. lg:; ேமேல 20 Cேலா
�*ட= உய ர@X0, stratosphere

என அைழ:க.ப"' வL ம 
டல@X0 இைவ அைம:க.ப"'.

அ"@த ஆ " வா:C0 இைவ இNXயாI0
அைம:க.படலா' என கVNE வ8' தக-
வ0கS ெதGI:C(றன.

இைணய இைண./ைன ேவகமாக@ த8'
Uய[VQ0 ஏ[க னேவ, ேபWY: K& வன',
ேபWY: ைல* எ(ற ெசய 4ைய@ தNESளE.
அ@Eட( R;S K& வனU' த[ேபாE YXய
தாக இNத X*ட@Xைன அ\Uக.ப"@ECறE.

ெமாைப%
இைணய
இைண*ைப
ேவகமா.க

] தாமத' என:
ஆ "கS
:;'.
8'
'
.

 
ய
.
ைற
கL0
இதைன

வா�' ம:க>:
Uய[Vக

CறE
X*

ர@
த
ப
அ
த
ஒ

ப
�*

என
டல@X0
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ெந> W=>ரா\>I
எ)லாUGH< சமமான இைணய ேசைவைய
ம9+பC, ஒUவD தகவைல அF+ வC ம\9<
ெப9வத\கான உOைமைய ம9+பதாH<. இC
ந< அர1ய) ச.ட அைம+ நமGH வழ0]j
UGH< த[ நபUGகான ேபkl ம\9< எm4CO
ைமGH எ!ரானதாH<. அ4Cட? ம[த உOைமk
சாசன4!) அட0]^7ள அ/+பைட V!கைள
நlGHவதாH<. இைணய ேசைவ 89வன0க7,
எ)லாUGH< சமமான இைணய இைண+6ைன
வழ0Hவதைன உ9! ெச>!B< வைகj),
ச.ட !U4த0க7 ேம\ெகா7ள+பட ேவ=B<.

~ ேகரள மா�ல அ��ய_ மSTU 
ெதா�_ �5ப ைமய இயK�நL வLw6.

� ேடாW 10 VWட' வ8' ஜூைல 290
ெவLயாக இ8.பதைன U(p*", அX0 

இயB;' வைகQ0, த( ஏ.I.�. ஆ *]
ைவரW ெதா;./ைன@ தயா= ெசrE, அத[
கான இ(Wடால= ைப0கைள, இNK&வன'
ெவLQ*"SளE.

இ(u' Vல வாரBகL0, I ேடாW 10
ம:கL( பய(பா*][;: Cைட@EI"'.
ைம:ேராசா.* த( வா]:ைகயாள=கS அைன
வைரZ' இNத ஆ.பேர*]B VWட@X[;
மா\: ெகாSள அைன@E வmகைளZ' ேம[
ெகா "SளE.YXயந^னவசXகைள.பயனா
ள=கS ெப&' அேத ேவைளQ0, அவ=கS
தBகS ேட*டா ைப0கைளZ' பாEகா@E: 
ெகாSள ேவ "'. இத[காக, தBகS வா]:-
ைகயாள=கS, I ேடாW 100 வச XZட(
இயBக, ஏ.I.�. ஆ *] ைவரW K&வன'
அ.ேட* ைப0கைள இ.ேபாேத ெவL Q"C
றE. இவ[ைற ேம[ெகா " அ.ேட* ெசrE, 
இ.ேபாேத, I ேடாW 100 இயB;'
வைகQ0 தயாராக இ8:கலா'. இ(u'
Vல வாரBகL0 இNத அ.ேட* ைப0கS
Cைட:;'. ஏ.I.�. பயனாள=கS, தாBக
ளாக அ.ேட* ெசrXடk' ேதைவQ0ைல.
தானாகேவ இ@ெதா;.YகS அ.ேட* ெசrய.
ப"'. தானாக அ.ேட* ெசr X"' ெசய0பா*
]ைன K&@X ைவ@ ESளவ=கS, இத[கான
இ(Wடால= ைப0கைள@ தரIற:க' ெசrE,
தாBகளாகேவ, அ.ேட* ெசrE ெகாSளலா'.

~BகS ஏ.I.�. இ(ட=ெந* ெச:cG*],

ஏI� ஆ *] ைவரW, இலவச ஏ.I.�. 
ஆ *] ைவரW ெதா;.Yகைள: ெகா ]
8Nதா0, http://files-download.avg.com/inst/av/avg_
isc_stb_all_2015_ltst_205.exe எ(u' தள@X0
Cைட:;' ைபைல. பய(ப"@த ேவ "'.

ஏI� ெச:cG*] ேப:ேக� எவ[ைறேயu'
பய(ப"@X வ8பவராக இ8Nதா0, http://files-
download.avg.com/inst/zen/avg_gsr_stb_all_ltst_103.
exe எ(u' தள@X0 Cைட:;' அ.ேட*
இ(Wடாலைர. பய(ப"@த ேவ "'.

இNத இ(Wடால= ைப0கS, தாமா கேவ,
உBக>ைடய பைழய ைப0கL( இட@X0
YXய இய:க ைப0கைள. பXNE ைவ:;'.

ஏ.^._.
E:ய ப:*E

தயா0
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ஆ./S K&வன@X( க8@தரBC0, YXய
தாக “ஆ./S gcV:” (Apple Music) எ(ற

ெசய0 X*ட' அ\Uக.ப"@த.ப*"SளE.
ஐ.ஓ.எW. 9 க*டைம.Y ;\@E ெவ;ேநர'
உைரயா[\ய /(ன=, இ&XQ0, ]' ;:, “
அ"@E ஓ= ஆ=வz*"' அ\I.Y ெவL Q
ட.பட உSளE. இE ெசய4கைள உ8வா:;
பவ=க>:க0ல; ந' பயனாள=க>:;” எ(ற
அ\Uக@Eட(, ‘ஆ./S gcV:’ X*ட'
;\@E அ\I@தா=. ெச(ற ஆ ", ஆ./S
K&வன' Iைல:; வாBCய (300 ேகா]
டால= ெசலI0) Beats Music, X*டேம த[
ேபாE பல ேம'பா"க>ட( அ\Uக.ப"@
த.ப"CறE. த[ேபாE இைச வழB;' Eைற
gக: ;ழ.பமான KைலQ0 உSளE எ(&',
அதைனd �=ப"@X அழகான ஓ= அைம.ைப
வழBக இ8.பதாக ஆ./S அ\
I@ESளE.

மாதNேதா&' ப@E டால=
க*டண' ெசs@X ‘ஆ./S
gcV:’ ேசைவைய. ெபறலா'.
இNத ஒ8 ெசய4ைய. பய(ப
"@X, வா]:ைகயாள= ஒ8வ=
த( இைச ஆ0பBகS, ம[&'
சா=Nத ேகா.YகS அைன@
ைதZ' பXNE ைவ:கலா'.
இைச வ0sந= ஒ8வ8' த(
ஆ:கBகைள இX0 பXNE
ைவ:கலா'. த( பXkகS ம*
"g(\, இைச: கடெலன
உSள அைன@ைதZ' அ�C.
ெபறலா'. ஆ& ேப= வைர அX
கப*சமாக உSள ;"'ப@X[;

15 டால= க*டண'. 
ஐ *c( தள@X0 வாBக: R]யவ[ைறZ'

இX0 ேசg.பாக ைவ@E. பய(ப"@தலா'. 
VG ெசய4ைய இX0 பய(ப"@X, பாடக=
வாGயாக, இைச வைக.ப], ெவL யான
ஆ ]( அ].பைடQ0 என. பல வைக-
கL0, இNத X*ட@X0 பாட0கைள@ ேத]. 
ெபறலா'. ஆ./S gcV: X*ட' வ8' 
ஜூ( 30 அ(& ெதாடBக.பட உSளE. 
ஐ.ஓ.எW., ஓ.எW. எ:W ம[&' I ேடாW 
இய:கBகL0 இE ெசய0ப"' வைகQ0
தர.ப"'. �& நா"கL0 Uத40 அ\ Uக'
ஆக இ8:;' இNத X*ட@Xைன Uத0 
z(& மாதBக>:;d ேசாதைன UைறQ0
பய(ப"@X. பா=@EI*", /(ன= க*
டண' ெசs@X. பய(ப"@தலா'.  இத[;,

பல ேகா]:க ண:கான ஆ./S 
சாதனBகL0 இNத ெசய4 பX
ய.ப*", z(& மாதBக>:;
இலவசமாக வழBக.ப"'.

ஆ./S gcV: X*ட@X0, 
�*W 1 (Beats 1) எ(ற ேர]ேயா
KைலயU' உSளE. Kc யா=:,
லாW ஏqசலW ம[&' ல ட(
நகரBகL0, 24 மn ேநரU' 
இE இய:க.ப"'. இத( ஒ8
Vற.ப'சமாக Connect எ(u'
/Gk ெசய0ப"'. இX0
ேநய=கS தBக>:;. /]@த
மான இைச வ0sந=க>ட(
உைரயாடலா'. Kக{dV Kர40
இ0லாத பாட0கைள: ேக*"
மC{dVயைடயலா'.

ஆ*LD
P=Q.

அR Sக<
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ெதாைல ேபV, ெமாைப0 ேசைவ ம[&' 
இைணய ேசைவ கைள வழBC வ8' 

பார@ சqசா= K& வன', IைரI0 ெமாைப0 
மn ப=W (mobile wallet) ேசைவ Qைன வழBக 
இ8: C றE. இத[ெகன Wேட* 
ேபB: ஆ. இN X யா kட( ஒ.-
பNத' ேம[ெ கா  "SளE. 
இேத ேபா(ற ம[ற ேசைவ@ 
X*டBகL0 இ8NE 
இE ேவ& ப* ]-
8:;'. இX0 நா' 
க* ] ZSள பண@ைத 
வ=@தக K& வ னB-
கL0 ெசs@தலா' 
எ(பE ெபாE வான 
ேசைவ. ஆனா0, 
/.எW.எ(.எ0. 
வழB;' இNத 
ே ச ை வ Q 0 , 
� த  g  8 : ; ' 
பண@X0 ெரா:-
க மா கk' ெப[&: 
ெகாSளலா'. Wேட* 
ேபB: ஆ. இN X யாI( ஏ.].எ'. ைமயBக-
L 4 8NE பண@ைத. ெப[&: ெகாSளலா'. 
ஏ.].எ'. கா=* இ0லாம0, எ.ப] ஏ.].

எ'. ைமயBக L 4 8NE பண@ைத, ெமாைப0 
வால* zல மாக. ெப[&: ெகாSளலா' 
எ(பE இ(u' ெதL வாக அ\ I:க.ப-
ட I0ைல. இவ[ &ட(, .� ெபr* கா=* 
�சா=�, ெமாைப0 க*டண', Xைர.பட 

]:க* ெப&த0, இைணய வ=@தக தளB-
கL0 ெபா8*கS 

வாB ;த0 ஆCய 
ேசைவ க  ைளZ' 

ே ம [ ெ  க ா S -
ளலா'.

/ . எ W .
எ(.எ0. K&-
வன' BSNL 
Buzz எ(u' 
ேசைவ ையZ' 
அ \  U க ' 
ெசr Xட உS-
ளE. இE 
ெமாைப0 
ே ப ா( -

கL0 அ\-
I.Y வழB;' ேசைவ யா;'. இX0 

Iள'ப ரBகைள வழBC, Iள'ப ரBகS வழB-
; ேவா G ட g 8NE வ8 மான' ெபற /.எW.
எ(.எ0. X*ட g " C றE.

 .எ".எ#.எ$. அ' ( க*ப ,-/0
ெமாைப% ம/ ப01
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தைல* A கைள- 
தானாக அைமEக

�0கS ம[&' ப8வ இத{கைள@ தயா G:-
ைகQ0, ேவ=* டா; ெம *கL0,  Vல 

;\. /*ட  படBகS, அ*ட வ ைணகS, 
ேட/SகS ஆC ய வ[ \[; தைல. YகS 
அைம@ X "ேவா'. எ"@E: கா*டாக, டா;-
ெம *கL0 உSள அைன@E ேட/Sக-
>:;'  “Table”  என@ தைல. /*", ஒoெ வா(-
ைறZ'  “Table1,Table2, Table3” என அைம:க@ 
X*ட g "ேவா'. ேவ=* இதைன உண=NE 
ஒoெ வா 8 Uைற ேட/S அைம:;' ேபாE', 
தானா கேவ இNத தைல. /ைன அைம@E: 
ெகாS>' வைகQ0, ெச* ெசr X டலா'. 
இேத ேபால படBகS ம[&' /ற ஆ.ெஜ:*-
கைள அைம:ைக Qs' இNத தைல. Y கைள: 
ெகா " வரலா'.  இத[;: x{:கா�' 
UைறQ0 ெச*]BW அைம:கk'. 
1. டா; ெம *ைட@ XறNE ெகாS >BகS. 

ேக.ஷ( டயலா: பா:ைஸ: ெகா " 
வா8BகS. இத[;, உBகS ேவ=* 
ெதா;.Y ேவ=* 2007:; UNைத ய தாக 
இ8Nதா0, Insert அ�@X, Cைட:;' 
ெமuI0 Reference>Caption என@ ேத=N-
ெத ":கk'. இ.ே பாE Caption எ(ற V\ய 
க*ட' Cைட:;'. இX0 ~BகS தர 
I8'Y' தைல.Y ம[&' இNத தைல.Y 
எத[காக எ(பைத ேட/S, பட' ம[&' 
ேவ& ஆ.ெஜ:* எ(பைத@ ேத=Nெத ":-
கk'. 

2. ேவ=* 2007 ஆக இ8Nதா0, G.பp0 
References ேட. ேத=Nெத "@E, /(ன= 
Captions ;�./0 Insert Caption எ(பX0 
CL: ெசr X டk'. 

3. அ"@E AutoCaption ப*டp0 CL: ெசr X-
டk'. ேவ=* இ.ே பாE AutoCaption டயலா: 
பா:ைஸ: கா*"'. இX0  ஒ8 ஆ.ெஜ:* 
பா:W Cைட:;'. எNத I த மான ஆ.ெஜ:* 
எ(ப தைன இX0 ேத=Nெத "@E ]: 
மா=: அைம:கk'. எ"@E: கா*டாக, 
~BகS அைம:;' ேட/Sக >:கான 

தைல.Y அைம:க I8' /னா0, Microsoft 
Word Table எ(ப தைன@ ேத=Nெத ":கk'.  
இB; Use Label எ(ற x{ IG ெமu Iைன. 
பய(ப "@X, எNத ெசா0 ேட/S அ0லE 
ேவ& ஆ.ெஜ:* ேமலாக@ தைல.பாக வர 
ேவ  "ேமா, அNத ெசா0ைல ைட. ெசr-
X டk'.  இதைன அ"@E Position எ(ற 
x{ IG ெமu Iைன. பய(ப "@X, இNத 
தைல.Y எB; வர ேவ  "ேமா, அNத 
இட@ Xைன@ ேத=Nெத ":கk'. இைவ 
எ0லா' U]Nத /( ஓேக CL: ெசrE 
ெவL ேய றk'.

ெடE"3 
எ$ைலE ேகா, பய#ப ,-த

ேவ=* டா;ெம * தயா G.ப வ=கS, Print 
Layout IcI0 தBகS ெட:W*ைட 

அைம@தா0, அX0 கா*V அL:;' ெட:W* 
எ0ைல: ேகா" அவ=க >:; gகk' உத-
Iயாr இ8.பைத: காணலா'. இைவ YS-
L களா0 ஆன ேகா"கS. ~BகS அைம:;' 
ெட:W* எNத அள I[;S ம* "ேம இ8:;' 
எ(ப தைன: கா*"'. இNத ெட:W* எ0ைல: 
ேகா" கL( ]W / ேளைய: க *ேரா0 ெசr-
Xட x{:கா�' வm கைள. /(ப[றk'.
1. Word Options டயலா: பா:ைஸ: ெகா " 

வரk'. ேவ=* 20070, ஆ�W ப*ட( 
CL: ெசrE, xழாக உSள  Word Options
ப*டைன CL: ெசr Xட ேவ "'. 

2. இNத டயலா: பா:�( இடE ப:க' உSள  
Advanced எ(பX0 CL: ெசr X டk'. 

3. இB; Cைட:;' ஆ.ஷ(W ப* ] ய40 
மkைஸ உ8*]: ெகா " ெச0லk'. 
Show Document Content எ(ற /GI0 K&@-
தk'. 

4. Show Text Boundaries எ(ற ெச: பா:�0 
]: அைட யாள' ஏ[ப "@ Xனா0, ெட:W* 
எ0ைல: ேகா" கா*ட.ப"'. எ"@ E-
I*டா0 கா*ட.பட மா*டாE.
ேதைவ யா னைத ஏ[ப "@ Xய /(ன=, ஓேக 

CL: ெசrE ெவL ேய றk'.
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எ.ெஸ%
I*1...

எEெஸ$ வLைச வைக மாNற0
எ:ெஸ0 ஒ=:  * ஒ(ைற உ8 வா: C Q 8.-

�=கS. ெதாட=NE வ8' ேட*டாைவ கண:-
C*ட /(ன= ெந*" வG ைசQ0 உSளைத. 
ப":ைக வG ைச Qs', ப":ைக வG ைசQ0 
உSளைத ெந*" வG ைச Qs' மா[ \னா0 
இ(u' Vற.பாக இ8:;' என ~BகS X*-
ட g டலா'. அ0லE ஏேதu' ஒ8 வைகQ0 
உSளைத ம*"' மா[\ அைம:க இ(ெ னா8 
ஒ=:  *]0 எ ணலா'. இதைன எ.ப] 
மா[ & வE? நா(; அ0லE ப@E ெச0கS 
எ(றா0 ஒoெ வா(றாக ைட. ெசr E I டலா' 
எ(& ~BகS Uய[ V:கலா'. இEேவ அX க-
மான எ  n:ைகQ0 ெச0கS உSள ஒ=: 
 *டாக இ8Nதா0 எ(ன ெசrவE?

எ:ெஸ0 இத[; அ8 ைம யான ஒ8 வm தN ES-
ளE. எNத ெச0கL0 உSளைத மா[ற ேவ "' 
என X*ட g " C ¢=கேளா அNத ெச0கS  அைன@-
ைதZ' ேத=Nெத "BகS. /( க *ேரா0+V 
அ�@X கா./ ெசr X "BகS. அ"@E எB; 
மா[ற@ Eட( வG ைசைய அைம:க ேவ  "ேமா 
அNத இட@X0 Uத0 ெச0 s:;d ெச0 sBகS. 
/(   ALT + E + S அ�@ EBகS.அ0லE எ]* 
ெமu ெச(& ேபW* Wெபஷ0 எ(u' 
/GI0 CL: ெசr X "BகS. இ.ே பாE ேபW* 
Wெபஷ0 எ(u' V\ய I ேடா Cைட:;'. 
இX0 பல ஆ.ஷ(W தர.ப* ] 8:;'. எ0-
லா வ[ \[;' xழாக *ரா(WேபாW (Transpose) 
எ(& ஒ8 ஆ.ஷ( Cைட:;'. அதைன@ ேத=N-
ெத "@E ஓேக CL: ெசrதா0 ~BகS எX=பா=@-
த ப] மா[றBகS ஏ[ப* ] 8:;'.

ெஹடQ மNR0 A3டQ

எ:ெஸ0 ெதா;./0 ஒ=:  *கைள அைம@த 
/(ன=, நா' ேம[ெ காS>' நகாv ேவைல-

கL0 ஒ(&, அத( ெஹட=க ைளZ' Y*ட=க-
ைளZ' (headers and footers) அைம.பE.  ஒ(& 
அ0லE இர " ஒ=¥*கைள ஒ8 ஒ=: Y:C0 
அைம@ X 8Nதா0, இE gகk' எL ைம யான 
ேவைல யாக இ8:;'. அEேவ, பல ஒ=: 
 *கS அடB Cய ஒ=: Y:காக அைமNE, அைவ 
அைன@ Xs' ஒேர மாX G யான ெஹட= ம[&' 
Y*ட= அைம.ப தாக இ8Nதா0, அNத ேவைல 
ச[& ேநர' எ":;' ெசய லாக அைமZ'. 
இதைன எ.ப]d சN X.பE என. பா=:கலா'.

இE ஒ(&' க] ன மான ேவைல அ0ல. 

அைன@E ஒ=:  *க ைளZ' ஒ8 ;� வாக 
எ n ெசய0ப*டா0, இE gகk' எL தாக 
அைமZ'.
1. Uத40 எNத ஒ= :  *கL0 ஒேர மாX G-

யான ெஹட= ம[&' Y*ட= அைம.பE 
எ(ப தைன U]k ெசrE ெகாSளk'. 

2. அNத வG ைசQ0 உSள Uத0 ஒ= :  *-
]ைன@ ேத=Nெத ":கk'.

3. /(ன=, கைடV ஒ=:  * ]ைன@ ேத=N-
ெத ":;' வைர �.* xைய அ�@X. 
/]:கk'. இ.ே பாE பல ஒ=¥*கS 
ேத=Nெத ":க.ப"'.  இதைன உண=@X: 
கா*ட, எ:ெஸ0 Yேரா Cரா', Group  எ(ற 
ெசா0ைல த( ைட*]0 பாG0 கா*"'. 

4. இp, ~BகS I8' / ய ப], ெஹட= அ0லE 
Y*டைர அைம:கk'. இ.ே பாE ~BகS 
ேத=Nெத "@த ஒ=¥*கS அைன@E' அேத 
ேபா0 அைம:க.ப " வ தைன: காணலா'.

எEெஸ$ – ஆ$3+T*3
எ:ெஸ0 ெதா;./0 ஆ0*+�.* 

xக >ட( பBச( xகைள அ�@ Xனா0 
ேம[ெ காSள.ப"' ெசய0பா " கைள இBேக  
பா=:கலா'
F1 +ALT+SHIFT : YXய ஒ=:  * ஒ(& Xற:க.-

ப"'. 
F2+ALT+SHIFT : அ.ே பாE ெசய0ப*": 

ெகா  ] 8:;' ஒ=:Y: ேசo ெசrய.ப"'. 
F3+ALT+SHIFT: ெந*" ம[&' ப":ைக வGைச 

ேல/SகS பய(ப "@X ெபய=கைள உ8-
வா:கலா'. 

F6+ALT+SHIFT ஒ( &:; ேம[ப*ட ஒ=:Y: 
I ே டா:கS Xற:க.ப* ] 8./( த[-
ேபா ைதய ஒ=: Y: C[; UNைதய ஒ=:Y:  
I ேடா Xற:க.ப"'. 

F9+ALT+SHIFT XறN X 8:;' அைன@E ஒ=-
¥*க Ls' அைன@E ஒ=: Y: ; க Ls' 
அைன@E கா0 ; ேல ஷ(க>' ெசய0ப "@-
த.ப"'.

F10+ALT+SHIFT Wமா=* ேட: C[கான ெமu 
ம[&' ெமேச� Xற:க.ப"'. ஒ( &:; 
ேம[ப*ட Wமா=* ேட: Xற:க.ப* ]-
8Nதா0 அ"@த ேட: ெச(& அத[கான 
ெமu ம[&' ெமேச� Xற:க.ப"'. 

F11+ALT+SHIFT: ைம:ே ராசா.* WCG. 
எ]*ட= Xற:க.ப"'.

F12 +ALT+SHIFT: /G * டயலா: பா:W Xற:க.
 ப"'.
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– பாரN –

படBகைள. பC=NE ெகாSவE', ந ப=-
கைள அNத. படBக >:; ேட: (Tag) ெசr-

வE', ேபW Y:C0 வழ:க மான ஒ8 பழ:க-
மா;'. Vல ேவைள கL0 நா' ஒ8 பட@X0 
இ8: C ேறாேமா இ0ைலேயா, அ0லE நம:; 
அNத. பட' /]: C றேதா இ0ைலேயா, ந' 
ந ப=கL0 Vல= ந'ைம இைண@ E I "-
C(றன=. இE Vல ேவைள கL0 நம:; எGd-
சைல@ த8 C றE. ஒ8 Vல படBகS ந' ந0ல 
ெபயைர: ெக".ப தா கk' அைமN E I " C-
றE. அE ேபா(ற ேவைள கL0, இதைன: 
க* ".ப "@த U] யாதா எ(& ஆைச.ப "-
Cேறா'. எ.ப]: க* ".ப "@தலா' எ(பைத 
இB; காணலா'.

�ைல 1: Uத40 ேபW Y:C0 லா: இ( 
ெசrE,    Settings CL: ெசr X டk'. இE 
வலE ஓர@X0, தைல x ழாக: காண.ப"' 
U:ே கா ண@X0 CL: ெசrதா0 Cைட:;' 
ெமuI0 இ8:;'. 

�ைல 2: இp Cைட:;' I ே டாI0, 
இடE ப:க' உSள ெமuI0 Timeline  and 
Tagging   எ(பைத: CL: ெசr X டk'. 
இ.ே பாE Timeline  and Tagging   Settings எ(ற 
I ேடா Cைட:;'. 

�ைல 3: இX0 z(றா வE /G வாக How can 
I manage tags people add and tagging suggestions?

 எ(ற /Gk இ8:;'. இX0 உBகைள 
ேட: ெசrப வ=கைள: க* ".ப "@த பல ஆ.-
ஷ(கS Cைட:;'. இX0 ~BகS I8'Y' 

வைகQ0 ெச*]BW அைம@E ெவL ேய-
றk'. இp ~BகS இட' தராம0, யா8' உB-
கைள எNத பX k டேனா அ0லE ேபா*ே டா k-
டேனா ேட: ெசr Xட U] யாE.

ஏ[க னேவ ேட: ெசrத ேபா*ே டா:கைள 
எ(ன ெசr X டலா'? இNத. ேபா*ே டா:கைள 
~:க, ேபா*ே டா Iைன ஆ0ப@ X 4 8NE Xற:-
கk'. 

உBகS ெபய= அ8ேக, க=சைர: ெகா " 
ெச(றா0, Remove tag எ(& காண.ப"'. 
அX0 CL: ெசr X டk'. இNத வசX கா*-
ட.ப ட I0ைல எ(றா0, xழாக வலE 
ப:க' Cைட:;' ஆ.ஷ(W ப* ] யைல: 
காணk'. /(ன= இX0, Remove Tag. 
எ(பX0 CL: ெசr X டk'. CL: ெசrத-
kட( Cைட:;' க*ட@X0, ஏ( ~BகS 
~:க I8' Y C ¢=கS எ(& ேக*க.ப"'. 
இத[;. பX0 அL:கா மs' Iடலா'. ேட: 
~:க.ப"'.

Vல ேவைள கL0, Vல ேபா*ே டா:கL0 
~BகS ேட: ெசrய.ப* ] 8. �=கS. அதைன 
~:க I8'ப மா* ¦=கS. ஆனா0, அE ;\@E 
வ8' ைல:, கெம * ;\@E தகவ0 உBக-
>:;@ ேதைவ இ0ைல என எ ணலா'. 
இத[; ேபா*ே டா Iைன: CL: ெசrE, 
கெம * பா:ஸு:; ேமலாக உSள, Unfollow 
Post எ(பX0 CL: ெசr X டk'. 

இத( /(ன=, ~BகS ேட: ெசrத 
ேபா*ே டாI0 இைண:க.ப"' தக வ0கS 
Cைட:காE.

ேப1E. அ.க GH>I% ேடJK LரNைன
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ெச(ற மாத', ஒ8வ= த( u ைடய ேல. டா. 
க'. c*டைர g(சார' வழB;' .ள: சா:-
ெக*]0 இைண:ைகQ0, g(சார' பாrNE 
உQ= இழ:க ேநG*ட தாக@ தகவ0 ெவL யா-
னE. அவ= g( இைண.Y ெகா":ைகQ0, 
;L=பான' ஒ(& அ8NX: ெகா  ] 8Nத தா-
கk', அ.ே பாE Iர0 ஒ(& .ள:C0 இ8Nத 
/(க >:; இைடேய ெச(&, g(சா ர@ Eட( 
ெதாட= /ைன ஏ[ப "@ X யதா0, இNத Iப@E 
ேந=Nத தாக@ ெதGய வNதE.  Vல அ].பைட 
பாE கா.Y ெசய0பா " கைள ேம[ெ கா டா0, 
நா' இE ேபா(ற Iப@ E க L 4 8NE த. /:-
கலா'. நா' அ(றாட' பய(ப "@E' சாத-
னBகS ;\@E இB; பா=:கலா'.

Wமா=*ேபா( ம[&' ேட.ள* சாத னB-
கL( சா=ஜ=கைள. /G@ேத ைகயா ளk'. 
ஒ(\( இட@X0 இ(ெ னா(ைற. பய(-
ப "@த: RடாE. இைவ ெவoேவ& g(-
ச:X Xறைன: ெகாSள ேவ  ] ய ைவ யாக 
இ8:;'. எனேவ, ஒ(\( இட@X0 இ(-
ெனா8 சா=ஜைர. பய(ப "@ E ைகQ0,  அXக 
g(ே னா*ட@ Xனா0, சாதன' ெக*". ேபாக 
வாr. Y ". 

Wமா=* ேபாைன இரk U� வE' சா=�0 

ைவ@ X 8:க ேவ டா'. இதனா0 ெவ.ப' 
அX க மாC, ேப*டG ெக* " I"' வாr.Y 
ஏ[ப டலா'. எனேவ இரk U� வE' 
இைண./0 ைவ@ X 8:காம0, நா' உறBC 
எ�Nத /(ன= Rட சா=� ெசr X ட லாேம.

உBக > ைடய சாத ன@X( ேப*டG த( 
வா{நாS பயைன இழN E I*டதா? அதைன 
மா[ \ யாக ேவ  ]ய க*டா ய@ X[; தSள.-
ப*" I* ¦=களா? மா[& ேப*டG வாB ;-
ைகQ0, தர மான அேத K& வ ன@X( ேப*-
ட G Qைன வாBகk'. Iைல ம4k எ(& 
எ n, தர ம[ற த=* பா=*] தயா G. Y கைள 
வாBக ேவ டா'. ேபாைன சா=� ெசr X "-
ைகQ0, அைழ. Y கைள ஏ[ப "@த ேவ டா'. 
இNத இர " ெசய0பா " க >ேம ெவ.ப@ைத 
உ8 வா:க: R] யைவ. வய=ெலW ெஹ*ெச* 
ஒ(ைற. பய(ப "@தk'. அ0லE ேபா( 
சா=� ஆ;'வைர ெபா&@ X 8:கk'.

சா=� ெசr X"' வயG0 உBகS ேபாைன@ 
ெதாBக Iட ேவ டா'. இE உBகS ேபாp0 
உSள கென:டைர: ெக"@ E I"'. 

உBக > ைடய ெமாைப0 ேபாu:; மX.Y 
ெகா":கk'. அ.ே பா Eதா( அE ~ ட நாS 
உBகS ந ப னாக இ8:;'.

1மா0> ேபாZ மbX< 1மா0> ேபாZ மbX< 
ேட*ள> பா4 கா*Eேட*ள> பா4 கா*E
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இN X யாI0 எல:*ராp:W சாத னBகS 
தயா G./0 இயB;' ஐபா0 (iBall) 

K& வன', அ ைமQ0, உல C ேலேய gக: 
;ைறNத Iைல Q லான ேட.ள* /.V. 
ஒ( \ைன iBall Slide i701  எ(ற ெபயG0 I[ப-
ைன:; அ\ U க.ப "@ X ZSளE. இத( Iைல 
�.4,999 ம* "ேம.

இ(ெட0 ைம:ே ராசா.* K& வ ன@ Eட( 
இைணNE இதைன வ] வ ைம@E ெவL Q*-
"SளE.

இE I ேடாW 8.1 ஆ.ப ேர*]B 
VWட@X0 இயB ; C றE. இத( ம[றா U: Cய 
அ'சBகS:

7 அB ;ல எd.]. ஐ./.எW ]W /ேள கா*V 
ேதா[ற'. இX0 1024 x 600 /:ெஸ0கS 
கா*V Cைட: C றE. பய(ப "@த.ப"' 
.ராசச= Quad core Intel Atom Z3735G ஆ;'. 
இX0 DDR3 RAM 1 �./. தர.ப* "SளE. 
Wேடாேர� ெமமG 16 �./. இதைன ைம:ேரா 
எW.]. கா=* ெகா " 32 �./. வைர அX க.-
ப "@தலா'. 

இத( /( Yற: ேகமரா 2 எ'./. Xற( 
ெகா டE. U( Y ற மாக I�ஏ ேகமரா 
தர.ப* "SளE.   3200 mAh Xற( உSள 
ேப*டG தர.ப* "SளE. V\ய எd.].எ'.ஐ. 
ேபா=* ஒ(&' தர.ப* "SளE. Z.எW./. 
ஓ.].�. ைவ / , Y>y@, 3� டாBCS ஆC ய-
வ[ைற இE ச.ேபா=* ெசr C றE. 

�. 4,999 Iைல Q ட.ப* "Sள இNத 
ேட.ள*]0 த[ே பாE I ேடாW 8.1 VWட' 
உSளE. இதைன I ேடாW 10:; அ.ேட* 
ெசrE ெகாSளலா'. ஓரா  ":; ஒ( *ைரo 
:ளo* Wேடாேர� தள@X0 ஒ8 ]./. 
அள I[; ேட*டா ைப0கைள இல வ ச மாகd 
ேசg@E ைவ:கலா'. இத uட( ஆ *] 
ைவரW ெதா;.Y பXNE தர.ப " C றE.

உலJZ ^ைல Pக. dைறfத ேட*ள>உலJZ ^ைல Pக. dைறfத ேட*ள>

ெமாைப% பய0பா.1 Lர Gச0 

10 ேகாI தர ̂  ற.க<
ஆ=.ரா>. ேபா?கf) பய?ப B4த ெவன 
ெமாn)லா 89 வன< ெவf j.ட பயDபாG2 
6ர oசD தர V றGக< ெச>த வDகf? 
எ= pGைக, ெச?ற மாத<  10 ேகா/ைய4 
தா= / ய தாக, அQ 8 9 வன< ெதO V4 C7ளC. 
இC கடQத நா?H ஆ= B கf) ஏ\ப.ட 
8கtவாH<. ந< VU+ப+ப/ அைமGH< 
வைகj) அைமQ C7ள 6ர o சDகf), 
ந< VU+ப0கைள அ!க அளV) 
ஈேட\9< 6ர o ச ராக இC அைமQ C7ளC. 
இைண ய4!) ந< பாC கா+ 6ைன 
உ9! ெச> !ட பல v)க7 ம\9< வச !க7 
தர+ப. B7ளன. 
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இஸ*.].இ. K& வன', அைன@E தர. /-
ன8' 4� Wமா=* ேபாைன வாBC. பய(-
ப "@த ேவ "' எ(ற இல: ;ட(, இN Xய 
சNைதQ0, த( /ேள* ல:W 4� Wமா=* 
ேபாைன �.4,999 என Iைல Q*" I[ப-
ைன:; அ\ U க.ப "@ X ZSளE. 4.5 அB ;ல 
அளI0, 854 x 480  /:ெஸ0கS Xற uட(, 
ஐ./.எW. ]W /ேள ெகா ட  FWVGA Xைர, 
1.3 Cகா ெஹ=*W ேவக@X0 இயB;' 
MediaTek MT6732M  .ராசச=, ஆ *ராr* 4.4 
C*ேக* ஆ.ப ேர*]B VWட', எ0.இ.]. 
.ளா© இைணNத 8 ெமகா /:ெஸ0 Xற( 
ெகா ட ேகமரா, U( Y ற மாக 5 ெமகா 
/:ெஸ0 Xற( ெகா ட ேகமரா, இர " 
V' இய:க வசX, ெந*ெவா=: இைண. /[; 
4� அைல வ Gைச, ைவ /, Y>y@, �./.எW. 
ஆCய ெதாm0 �*ப இய:கBகS ஆC ய ன-
வ[ைற இத( Vற.ப'சBக ளாக: ெகாSளலா'.  
இத( ரா' Kைன வக' 1 �./.  Wேடாேர� 
Kைன வக' 8 �./. இதைன ைம:ேரா எW.]. 
கா=* ெகா " 32 �./. வைர அX க.ப "@-
தலா'. இத( பG மாண' 134.5×67.4×10.3 g�. 
எைட 154 Cரா'. இX0 தர.ப* "Sள ேப*-
டG 2,200 mAh  Xற( ெகா டE. 

இNத Wமா=* ேபாைன அேமஸா( டா* 
இ( எ(u' இN Xய வ=@தக இைணய 
தள@X0 வாBC: ெகாSளலா'. ஏ=ெட0 
வா]:ைக யா ள=க >:; இ8 மடB; ேட*டா 
அu ம X Zட( I[பைன ெசrய.ப " C றE. 

இN X யாI0 4� அைல வ Gைச பய(பா" 
ெதாடBC, ம:கS அதைன I8'/ ேம[-
ெகாSள X*ட g"' ேநர@X0, இE ேபால 

;ைறNத IைலQ0, Wமா=* ேபா(கS த8-
வE, ந0ல ெதா8 மா[ற@ X[; Eைண யாக 
இ8:;' என இN K & வ ன@X( ெத[கா Vய 
ம டல I[பைன அX காG ெதG I@தா=.

4_ 1மா0> ேபாZ
i. 4,999 ^ைலk%

S: ேயா0கேள 
இைண யYைத ^ல.கா l0கD
இQ ! யாV) ெமாைப) பய?ப B4 CேவாD எ=-
pGைக 96 ேகா/ யாக இUQதாd<,  இவDகf)  
6% ேபD ம. Bேம 50 வயைத4 தா= / ய வDக7. 
இதனா), ெமாைப) வe இைணய< பய?ப-
B4C< அF ப வ4 !ைன {! ேயாDக7 பலD இழG-
]?றனD. ெமாைப) வe இைணய< பய?ப B4-
C ேவாO), 1% ேபD ம. Bேம {! ய வDக7 என ஓD 
கp+  T9 ] றC. 2% ேபUGHG Hைற வா கேவ, 
2மாD. ேபா? பய?ப B4! வU ]?றனD. இQத 
கp+ 6ைன, நாDேவ நா.ைடk ேசDQத ெடKநாD 
89 வன< அI V4 C7ளC. இQத Hmம< ஆ1-
யாV), இQ !யா, தா>லாQC, வ0கா7 ேதச< 
ம\9< மேல 1 யாV) இQத கp+ 6ைன ேம\-
ெகா=டC.  இQத கணG ~./? Xல<, ஆ1ய 
நாB கf), ெமாைப) வe இைணய< பய?ப-
B4 CேவாD �க �கG Hைறேவ எ?9 ெதOய வQ-
C7ளC.  இQ ! யாV) ெடKநாD 89 வ ன4!? 
4 ேகா/ேய 56 ல.ச< சQதா தா ரDகf),  10% ேபD 
ம. Bேம 45 வயைதG கடQத வDக ளாக உ7ளனD.  
ெமாைப) ேட.டா ேசைவ jைன+ பய?ப B4-
தா ைமGH, அத? அைம+ 6\H4 ேதைவ+பB< 
ெச./02, ச\9 Hழ+ப மா கேவ இU+ப தாக 29 
சத � த4 ! னU<, ‘இதனா) அ+ப/ ஒ?9< பய? 
இ)ைல’ எ?9 24% ேபDக`< ெதO V4 C7ளனD. 
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� ன K& வ ன மான �ேயாg ெட:னா ல�, 
இN X யாI0 இயB;' ெமாைப0 ேபா( 

சNைதQ0 பல மாக@ த(ைன ஊ(\: ெகாSள 
பல நட வ ]:ைக கைள எ"@E வ8 C றE. அ -
ைமQ0, த( Yக{ெப[ற Wமா=* ேபா( 
�ேயாg எ'.ஐ. 4, 64 �./. மாட0 ேபாp( 
Iைலைய: ;ைற@ ESளE. U(Y இத( 
Iைல �. 23,999 ஆக இ8NதE. த[ே பாE �. 
19,999 என: ;ைற:க.ப* "SளE. இதைன@ 
ெதாட=NE, இைண யாக 16 �./. மாட0 
ேபா( �.17,999 என Iைல Q ட.ப* "SளE. 

16 ம[&' 64 �./. மாட0கL0, 5 அB-
;ல எ0.V.]. டd WC�( 1920 x 1080 ெரச0-
c சp0, 441 /:ெஸ0 Xற uட( தர.ப*-
"SளE. இவ[\( பG மாண' 139.2 x 68.5 x 
8.9 g�. எைட 149 Cரா'. ;வா0கா' 
Wநா.*ேரக( 801 .ராசச= தர.-
ப* "SளE. இவ[\( 
ரா' ெமமG 3 
�./. எ(-
பE ;\.-
/  ட @ த : க 
அ'ச மா;'. 
ெ ம ம  G ை ய 
அ X  க . ப  " @ த 
கா=* Wலா* எEk' 
தர.ப ட I0ைல. இத( 
ேப*டG 3080 mAh Xற( ெகா டE. 

13 ெமகா /:ெஸ0 ேகமரா /( Y ற மா கk', 
8 ெமகா /:ெஸ0 ேகமரா U( Y ற மா கk' தர.-
ப* "Sளன. இB; அ\ U க.ப "@த.ப"' 
இNத மாட0கS எ0.].இ. அைல வ Gைச. 
பய(பா* ]ைன ச.ேபா=* ெசrவ X0ைல. 
ஆ *ராr* லா4 பா. VWடU' தர.ப ட-

I0ைல. ெவSைள வ ண@X0 ம* "ேம 
Cைட: C றE. இ8. /u', இN Xயd சNைதQ0 
பய னா ள=க L ைடேய அXக' இட' ெப[ &Sள 
ேபா(க ளாக இைவ இ8: C(றன. த[ே பாE 
Iைல ;ைற:க.ப " வதா0, இ(u' அX க-
மான அளI0 சNைதQ0 இட' ெப&' எ(& 
எX=பா=:க.ப " C றE.

.L. கா=* வ=@தக தள@X0, �ேயாg 
எ'.ஐ.4 I[பைன ெசrய.ப " C றE. பைழய 
Wமா=* ேபா(கைள: ெகா"@E வாB Cனா0, 
ேமs' �.5,000 தS > ப] வழBக.ப " C றE. 

ஆ./S த[ே பாE அெம G:க சNைத Zட(, 
இN Xயா ம[&' �னா ேபா(ற நா" க Ls' 
த( ஐேபா(கைள. ெபGய 

அளI0 I[பைன 
ெ ச r  X " ' 

Uய[ V கைள 
ேம[ெ கா -
" S ள E . 

ஆ ன ா 0 , 
� ே ய ா g 

ம[&' ஒ( .ளW 
ேபா(ற �ன K& வ னBக-

>ட( இE ேபா* ] Qட ேவ -
] ய X 8:;'. ஒ( .ளW ஒ( Wமா=* 

ேபா( அ ைமQ0, ம[ற நா" கL0 KரNதர 
Iைல ;ைற. /ைன ேம[ெ கா டE. இN X-
யா Is' இE ஏ[ப டலா' எ(& எX=பா=:க.
 ப " C றE. 

இவ[ைற எX=@த ேபா* ]Q0, ஆ./S த( 
K& வன சாத னBக >:கான Yகm( அ].ப ைட-
Qs', ஐேபா(கL0 தர.ப"' உய= ெதாm0 
�*ப அ].ப ைடQ0 ம* "ேம இட' ெபற 
U]Z'. 

mேயாP எ<.ஐ. 4 
^ைல dைற*E

41 /:ெஸ0 Xற uட( தர.ப*-
இவ[\( பG மாண' 139.2 x 68.5 x
எைட 149 Cரா'. ;வா0கா' 

( 801 .ராசச= தர.-
 இவ[\( 
 3

ய 
 " @ த
* எEk' 

0ைல. இத(

த( ஐேபா(கைள. 
அளI0

ெ ச

ஆ ன
� ே

ம[&'
ேபா(ற 

>ட( இE ே
] ய X 8:;'. ஒ( .

ேபா( அ ைமQ0, ம[ற
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இN X யாI0 அைன@E வைக க Ls' த( 
வ=@த க@ Xைன ேம[ெ காSள �னா Iைனd 

ேச=Nத �ேயாg K& வன' Uய[ V கைள 
ேம[ெ கா " வ8 C றE. இத( ெமாைப0 
ேபா(கS அ\ U க.ப "@ Xய Vல நா*க L-
ேலேய I[ப ைன யாC வ8 C(றன.

இதைன@ ெதாட=NE த( K& வன' தயா-
G:;' பவ= ேபB: சாத னBகைள, �ேயாg 
இN X யாI0 I[ப ைன:;: ெகா " வNதE.  

ெமாைப0 ேபா(கைள g(சா ர@ X[; 
இைண.Y இ0லாத இடBகL0 சா=� ெசrவ-
த[காக, ேப*ட G கL0 g( ச: Xைய@ ேத:C 
ைவ@E, சா=� ெசr X"' பழ:க' பரI வ8-
C றE. இNத சாத ன@ Xைன பவ= ேபB: என 
அைழ: Cேறா'. த[ே பாE சNைதQ0 பல K& வ-
னBகS இதைன@ தயா G@E வழBC வ8 C(றன.

Uத40 Mi 16000mAh பவ=ேபB: அ\ U க-
மா னE. I[ப ைன:; வNத Uத0 நாL ேலேய 
அைன@E' I[ப ைன யா னE. நா(; Kgட' 
ஐNE Iநா ] கL0 அைன@E' I[பைன ெசr-
ய.ப*டன எ(& �ேயாg அ\ I@ ESளE. 
அ"@த வார' 5000mAh Xற( ெகா ட பவ= 
ேபB: I[ப ைன:; வ8 C றE.

இNத YXய 5000mAh பவ= ேபB:, 9.9 g� 
த]ம( உைட யE. இத( எைட 156 Cரா'. 
ம[ற �ேயாg பவ= ேபB: சாத னBகைள. 
ேபா(ேற, ெவLேய அs g pய. ldv ெகா -
] 8:;'. இX0 9 ச=:c* பாE கா.Y தர.-
ப* "SளE. இதனா0, g(ச: Xைய வாBC: 
ெகாSவE',  ெகா".ப Xs' Iைர வாகd 
ெசய0ப " C றE. இத( உSவாB;' ச:X 2.0 

ஆ' /ய=. ெவLேய த8' ச:X 2.1. ஆ' /ய=. 
எனேவ, இைத: ெகா " ஒ8 ஐேப* சாத ன@-
X[;' g(ச:X தரலா'. 

Mi India website எ(ற வ=@தக இைணய தள' 
zல' இைவ I[பைன ெசrய.ப " C(றன. 
Xiaomi Mi 5000mAh பவ= ேபB: Iைல �.699.

^bXY l0fத 
mயா PkZ 
பவ0 ேபK.

i. 900.d இரHn Q< 

ெஸZ எ.1 21
�ைறQத Vைலj) ெமாைப) ேபா?கைள 
வா0], HழQைதக7, பp யா.க7 ஆ]-
ேயாைர4 ெதாடD  ெகா7ள பய?ப B4த பலD 
!.ட � B வாDக7. இவDகf? ேதைவைய 
8ைற ேவ\9< வைகj), 2� ெந.ெ வாDG]) 
ெசய)பB< ெமாைப) ேபா? ஒ?ைற ெஸ? 
ெமாைப) ெவf j. B7ளC. இ!) �[ 
�.எ2.எ<. 1<க7 இர=ைட+ பய?ப B4-
தலா<. பாD ைட+ வ/V) இC வ/ வ ைமGக+-
ப. B7ளC. எ=க`< எm4 C க`< ெகா=ட 
~ ேபாD. தர+ப. B7ளC. எ2.எ<.எ2. ம\9< 
எ<.எ<.எ2. அF+ப {/^<. 1.3 எ<.6. !ற? 
ெகா=ட ேகமரா உ7ளC. 8 �.6. !ற? 
ெகா=ட ைமGேரா எ2./. காDைட+ பய?ப-
B4தலா<. இத? !ைர 1.8 அ0 Hல அளV) 
உ7ளC. லo. 2aGகD ம\9< எ+.எ<. ேர/ேயா 
தர+ப. B7ளன. இ!) தர+ப. B7ள K4 !ய< 
அய? ேப.டO 1000 mAh !ற? ெகா=டC. 
இத? Vைல ப)ேவ9 வD4தக இைணய தள0-
கf) ெவ�ேவ றாகG HI+ 6 ட+ப. B7ளC.
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த? ஆ+ப ேர./0 12ட4 !ைன �9 ேகா/ 
சாத ன0கf) ெகா=B ெச)ல, ைமG-

ேராசா+. எBGH< நட வ /GைகGH நா< அைன-
வU< ஆத ரo அfGக ேவ=B<. �Bக7, 
கைடக7 என அைன4C இட0க fd< இய0H< 
அைன4C வைக யான சாத ன0க fd<, ஒேர க.ட-
ைம+6) உU வான ஆ+ப ேர./0 12ட< இய0 H-
வC, /�.ட) உலைக இ?F< Vைர வாக ேமேல 
ெகா=B ெச)d<.

சா. கய_ �� ராஜ",ெச?ைன.

ப)லா= B க ளாக V=ேடா2 பய னா ளDகளா) 
ெபOC< VU<ப+ப.ட Vைள யா.B சாKெடD 

ேக<. இதைன 12ட4 Cட? தU< ைமGே ராசா+. 
ெசய)பாB பாரா.ட4தGகC. இU+ 6F<, இ!) 
ேநர4ைத �ணாGகாம) இUGக பய னா ளDக7 
பழ]G ெகா7ள ேவ=B<. ேக=/ ]ர� சாகா 
Vைள யா.B ேபால ஆ] VடG TடC. 

ஆ. இள� � மர", பழ�.

ேப2 G ைல. பய?பாB, இைணய இைண+ 6ைன 
{m ைம யாக+ பய?ப B4த உதo<. ேவக< Hைற-
வான இட0கf) இC �கo< உதo<. VைரV) 
இQ ! யாV) இதைன எ!DபாDG ]ேறா<.

எ". க�ம� ராஜ", N� வா�L.

ேக7V ப!) பH !j) ெகாB4 C7ள ேக� ]ரா�0 
HI4த தகவ) இC வைர ேக7 V+ப டா த தாக 
உ7ளC. மா)ேவDக7 ெசய)பB< Vத4 ! ைன^< 
T9 வ தாக அைமQ C7ளC. தக வ dGH ந?I.

இரா. த� ழ ர�, 0��ேசZ. 

எ?னதா? 512 �.6. ெகா7ள ளo ெகா=ட 
ைமGேரா எ2./. காD. எ?றாd<, Vைல 

�க அ! க மாக உ7ளC. ேகமரா கைல ஞDக ̀ GH 
இC உத வலா<. இU+ 6F< இ!) {த �B 
ெச> !ட4 தய0 H வாDக7. Vைல எ?9 Hைற^< 
என எ!DபாD4CG கா4 ! UGகலா<.

சா. உ�த மரா�, N� ;Kக_.

ெதாைலQC ேபான HழQைத கைளG க=ட I வC 
இQ ! யாV) சா4 ! ய+ப டாத ெசய லாகG 

கU த+பB< இQத கால க.ட4!), �0க7 
HI+ 6B< தள< ஓர ள V\H பய? அfGH< 
என எ!DபாDGகலா<.

எU. �ழMைத சா�, �Uப ேகாணU.

V=ேடா2 �/யா ெச?டD, /V/ இயGH< 
ெசயK ஆ] யன அைன வ UGH< ேதைவ-
யான ெசய)பா.B சாத ன0க ளாH<. இவ\ைற 
ஆ+ப ேர./0 12ட4!) �G] அைம4 ! U+-
பC சO ய)ல. ைமGே ராசா+. இதைன உணDQC 
இ9! ப!+6) இவ\ைற4 தர {?வ Uமா?

எ6. கலா ரா�, N�/�L.

இைணய தள0க7 அ!க எ= pGைகj) 
ப! ய+ப.B ெசய)பட ேவ=B<. அ+ே பா C
தா? மGக ̀ GH தக வ)க7 ெச?ற ைடய 
வா>+  க7 ெபUH<. அQத வைகj), அவ\I? 
எ= pGைக இQ !யாV) இU மட0H 
அ! க O4 C7ளC எ?பC வர ேவ\க4தGக 
Vஷ ய மாH<.

ஆL. ��தா பN, �Uப ேகாணU.
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ேக7V: எ? ேப2 G அGக o=. /ைன �Gக VU<-
  ]ேற?. இ?ெ னாU ெபயO) எ? அGகo=. ஏ\-
க னேவ ந=பDக ̀ GH4 ெதOQத தாக உ7ளC, நா? 
�Gக VU<   வC {த? {தK) அGகo=. ஒ?9 
எ?ன எ?பC ெதO யாம) ஆர< 64தC. எனேவ எ+-
ப/ அதைன �Gகலா< எ?ப த\H /+2 தரo<.

எ6. �Mதர மகா ̂ �கU. ேகா�_ப5�.
பX0: எL தாக ~:கலா'. அத[கான x{:-

கா�' ெசய0 Uைற வm கைள. /(ப[றk'. 
பல8' பய(ப "@E' இNத தள@ X 4 8NE 

தBகS அ:க k * ]ைன ~:க அXக' ேப= 
I8' Y C(றன=. இத[;: காரண', ஒ8 வேர 
பல அ:க k *கL0, ெபய=கL0 V\ய I@-
X யா ச@ Eட( அ:க k *கைள அைம@ E I "-
வேத ஆ;'.
1. Uத40 ேபWY: இைணய தள@X0 உBக-

> ைடய, ~:க I8'Y' ;\. /*ட அ:க-
k *]0 �ைழ யk'.  ெதாட=NE வலE 
zைலQ0 உSள Account -> Account Settings 
எ(பX0 ெச0லk'. 

2. இE Settings  ப:க@ Xைன@ Xற:;'. 
3. இB; "Deactivate Account" எ(ற /GI0 

Cைட:;' deactivate எ(ற 4B:C0 CL: 
ெசr X டk'. 

4. அ0லE ேநர ] யாக http://www.facebook.com/
deactivate.php எ(ற 4B:C0 CL: ெசrE, 
அ:க k * ]ைன ~:கலா'. 

5. "Why are you deactivating:" எ(ற /GI0, 
உBக >:; I8.ப மான ேத= Iைன ஏ[-
ப "@X, அX0 பX0 அL:கலா'. இ& X-
யாக, Deactivate My Account"  எ(ற ப*டைன 
அ�@X, அ:க k * ]ைன ~:கலா'. 

6. h t t p : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / h e l p / c o n t a c t .
php?show_form=delete_account எ(ற இைணய 
தள' ெச(&, KரNத ர மாக ேபWY: அ:க-
k * ]ைன ~:கலா'.

ேக7V: எனGH ேத! கைள பாDம. ெச>C அk 1 B-
வ!), எGெஸ) ஒDG �./)  ஒU 6ரkைன உ7-
ளC. �./) பாDம. ெச>ைகj), mm/dd/yy எ?ற 
பாDம./) ேத!ைய ெச)கf) அைமG ]ேற?. 
அd வ லகG க<+ g.டO) அதைன+ ப!o ெச>C, 
அk 1 B ைகj), mm/dd/yyyy எ?ற பாDம./) அk 1-
ட+ப B ] றC. இC அk1? பாDம./) 6ரkைனைய 
ஏ\ப B4 C ] றC. அத? ேதா\ற< சO யாக அைமய 
ம9G ] றC. 1ல ேவைள கf) பGக4C ெச)கf) 
உ7ள ேட.டா �Gக+ப.B அkசா ] றC. இதைன 
எ+ப/ சO ெச> ! டலா<?

ஆ. �வ�ஸ", ெச"ைன.
பX0:  உBகS ^" ம[&' அs வ லக: 

க'. c*ட=கL0, VWட' ேதX மா& பா-
டான பா=ம*]0 வ] வ ைம:க.ப* "Sளேத 
இNத. /ரdைன:;: காரண' ஆ;'. ஒ(\0 
ஆ " இர " எ க Ls', இ(ெ னா(\0 
நா(; எ க Ls' அைம:க.ப* "Sளேத 
காரண'. இE எ.ப] எ:ெஸ0 Yேரா C ரா-
gைன. பாX:;' அ0லE க* ".ப "@E' 
என ~BகS எ ணலா'. எ:ெஸ0 Yேரா Cரா', 
I ேடாW VWட' ெச* ெசrத வைகQ0 
ேதXQ( பா=ம*ைட எ"@E: ெகாS C-
றE. இதைன Format Cells டயலா: பா:�0, 
Number ேட. ]W / ேள Qைன: கா�' ேபாE 
~BகS உண ரலா'. Vல பா=ம* வைக Qைன. 
பா=@தா0, இதைன: காணலா'. அX0 ஒ8 
ஆWெடGW: (asterisk) அைட யாள' இ8:;'. 
இE "system date" பா=ம*ைட: ;\: C றE. 
இதைன@ ேத=Nெத ":ைகQ0, எ:ெஸ0 அE 
இயB;' VWட@X( ேட* பா=ம* ]ைன 
எ"@E: ெகாS>'. அேத ேபால, ேவ& ஒ8 
க'. c*டG0 இNத ஒ=: Y: Cைன. பய(ப-
"@ E ைகQ0, அNத VWட' த8' வ] வ@ைத 
எ"@E: ெகாS>'. இNதd V:க s:;@ «=k, 
~BகS எNத வைகQ0 ேதX அdசாக ேவ "' 

ேகI�- – பN_–டாKடL ெப. சMNர ேபா6 –
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என U]k ெசr C ¢=கேளா, அத[ேக[ற 
வைகQ0, VWட' ேட* பா=ம* ]ைன மா[-
& வ Eதா(. ஆWெடGW: மா=: இ0லாத பா=-
ம* ]ைன அைம@E: ெகா "' இNத /ரd-
ைன:; U]k க*டலா'. அNத KைலQ0, 
எ:ெஸ0 ஒ=:Y: ~BகS வ] வ ைம@த பா=ம*-
] ைனேய எ"@E: ெகாS>'.

ேக7V: நா? ைமGேரா எ2./. காD.கைள எ? 
ேகம ரா Vd<, எ<.6. 3 +ேளயDக fd< பய?ப B4-
C ]ேற?. இQத காD.க7 HI4த Vள<ப ர4!) 
2a. HI4C< வாச க0க7 உ7ளன. 1ல ேவ ைள-
கf) அவ\I? வைக ம. Bேம HIGக+ப B ] றC. 
இைவ சO யாக+  O ய V)ைல. இத\கான TBத) 
VளGக< தU<ப/ ேக.BG ெகா7 ]ேற?.

எ6. ஆL. �யாமளா, ேகாைவ.

பX0: ~BகS ெசா0வE சGேய. ைம:ேரா 
எW.]. கா=*கL( ேவக@ த(ைம இ.ே பாE  

அைவ ;\@த 
Vற.Y தக-
வ  ல ா க : 
க ா * ட . ப -
"  C( ற ன . 
ஏென(றா0, 
இ . ே  ப ா E 
வ8' கா=* 
� ட = க S , 
அ X  ே வ க 

அளI0 ேட*டா பG மா\: ெகாS>' த(-
ைம Qைன: ெகா  "Sளன. ேல.டா. க'.-
c*டG0 தர.ப"' ேபா=*க>' ேவக மாக@ 
தக வ0கைள. பG மா\: ெகாS>' வைகQ0 
அைம:க.ப " C(றன. ெபாE வாக, இNத கா=*-
கL0 Iநா ]Q0 எ@தைன ெமகா ைப*W 
(megabytes per second (MB/sec)) அளI0 
ேட*டா பG மா ற.ப"' என ெவL.ப ைட யா-
கேவ கா*ட.ப* ] 8:;'. Vல கா=*கL0 
அைவ எNத வைகையd (Class)  சா=Nதைவ 
எ(& கா*ட.ப"'. Vல ேகம ரா:க>', சாத-
னBக>' அX ேவக கா=*கைள ச.ேபா=* 
ெசrவ தாக அ\ I:க.ப* ] 8:;'. இவ[\0 
அத[ேக[ற கா=*கைள. பய(ப "@ E ைகQ0, 
ேட*டா ேவக மாக. பG மா ற.ப"'. அX0 
கா*ட.ப* "Sள ேவக@ X[;: ;ைற வான 
ேவக' உSள கா=* எ(றாs', அதனா0 எNத-
Iத. /ரdைனZ' ஏ[ப டாE. 

இB; வைக ம[&' அைவ சா=Nத ேட*டா 
பG மா[ற ேவக' த8 Cேற(. Vல கா=*கL0 
எ:W (X) எ(ற அள kட( தர.ப"'. இE 
V.]. :கL( தகவ0 பG மா[ற ேவக@ைத: 
;\. / " C றE. ஒ8 எ:W எ(பE Iநா ]Q0 
150 ேக./. ேட*டா பG மா[ற மா;'.

Class 2: ;ைறNதE 2 எ'././Iநா] அ0லE 
14 எ:W 

Class 4: ;ைறNதE 4 எ'././Iநா] அ0லE 
28 எ:W  

Class 6: ;ைறNதE 6 எ'././Iநா] அ0லE 
40 எ:W  

Class 10: ;ைறNதE 10 எ'././Iநா] அ0-
லE 66 எ:W  

Class 10 UHS-I: ;ைறNதE 30 Uத0 95 எ'.
/./Iநா] அ0லE 200 எ:W+

ேக7V: நா? த\ச மய< எ? ேல+ டா+ க<+ g.-
டO) V=ேடா2 7 பய?ப B4! வU ]ேற?. சO-
யான உOம< ெப\ற ஓ.எ2. எ?பதா), V=ேடா2 
10 ெர/, OசD� ெச>C ெகா7 ̀ 0க7 எ?ற ஐகா? 
எ? 12ட< .ேரj) உ7ளC. இதைன நா? 
ஏ\9G ெகா=B, ஜூைல 29 {த), V=ேடா2 10 
பய?ப B4த இUG ]ேற?. ஒU ேவைள, எ?னா), 
ெதாடDQC V=ேடா2 10 12ட4!) இய0காம) 
ேபானா), எ?ன ெச>யலா<? த\ே பாC நா? 
இயG]G ெகா= / UGH< அைன4C ெசய K க-
ைள^< V= 10 ஆ) இயGக {/ ̂ மா?

எ". ஆனMN, N� ெந_ேவ^.
பX0: ந0ல ேகSI. பல வாச க=கS இேத 

ேபால ேகS I கைள அu./ உSளன=. எ0லா-
8:;' பய'. எBேக, I ேடாW 10 ஆ.ப-
ேர*]B VWடU', பல YXய அ'சBகைள, 
I  8 ேபால அ\ U க.ப "@X, V:க40 மா*-
] I* ] "ேமா எ(ற அdச'. 

~BகS I ேடாW 7 பய(ப "@X வ8-
வதா0, I ேடாW 10 VWட' இய: ; வ த[; 
எL தா கேவ இ8:;'. உBகS க'. c*ட=, 
I ேடாW 10 ஏ[&: ெகாSள த;X ெகா -
"Sளதா என அ\ய, த[ே பாE காண.ப"' 
I ேடாW 10 ஐகாp0, ைர* CL: ெசrE, 
compatibility checker எ(ற yைல இய:C. பா=:-
கk'.  � "' I ேடாW 7 VWட@ X[;. 
ேபாக U] Zமா எ(பE சNேத கேம. I ேடாW 
10 ெதாm0 �*ப ேசாதைன@ ெதா;./0, 
� "' பைழய ஆ.ப ேர*]B VWட@ X[;d 
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