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க!"#$ட& மல9. இOD! எOன
தகவ.க2 ேவ\]! எOற உWக;O
எ@&பா&"ைபb! எc6Wக2.

~ டாJடK ெப.சLMர ேபா7 ~

கட"த %ல ஆ()க*+, ைம/ேராசா45
ெவ*85ட இய/க ;ைறைமக*+,

=(ேடா> 10 AகB %ற"த ஒDE எD-
பI+ யாJ/KL ச"ேதகL இJ/க ;M யாN.
=(ேடா> 8 =ல/Qய %ல வசIகளா+,
அIJ4I அைட"த பலT, இதைன ;V மன-
ேதா) ஏXEYளனT. இதனா+, =(ேடா> 8
மXEL 8.1 Aக ேமாச மான இய/கL த"தN 
எDE KXறL சா5ட ;MயாN. பலZD எIT-
பாT4[கY இ+லாம+ ேபானதா+, பழQ4

ேபான%லவசIகY எ)/க4ப5டதா+ ஏXப5ட 
ஏமாXறL தாD, =(ேடா> 8 %>ட]Iைன
ம/கY ;V மனதாக ஏXE/ ெகாYள =+ைல. 

எ4ேபாNL, ஒJ [Iய இய/க ;ைறைம
8ைன ;Vைமயாக அ^"N ெகா() ஏXE/
ெகாYள பயனாளTக_/KB %ல நா5கY,
மாதaகY ஏD ஆ()கY bட ஆகலாL. டா>
இய/க]IcJ"N =(ேடா> இய/கL உJ
வான ேபாN இ"த தய/க] Iைன, கL4e5டT
ெதாf+ g5ப உலகL ச"I]தN. அேத ேபால,
மh> இய/கL வ"த ேபாNL இ"த தய/கL

W@ேடா# 10
Hல /Kய WேநாதZக2
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இJ"தN. iD நா5க*+, இ"த தய/கaகY
அைன]NL =லQன.

=(ேடா> 10+, ைம/ே ராசா45, ம/கY
=JL[L அைன]ைதjL k()L ெகா()
வ"NYளN. அ]NடD பல [Iய வசIகைளjL
அ*]NYளN. அ"த4 [Iய வச Iக*+ %ல
வXைற இaK பாT/கலாL.

ஒ$NJO ேமQப5ட ெட7J டா( RSேடாJகH

=(ேடா> இய/க]I+ ஒேர ஒJ =(
ேடா=+ நாL ெசய+ப5) வJQேறாL.
Iைர8+ ஒJ ேவைள8+, ஒJ =(ேடா
Qைட/KL. இNேவ iD நா*+, %^யதாக
=(ேடா/கைள Alைம> ெசmN இய/Q/
ெகா(MJ"ேதாL. =(ேடா> 10, ‘=TBnவ+
ெட>/டா4’ எDற வசIைய4 [Iயதாக] த"
NYளN. ஒேர Iைர8+, நாL ெசய+பட b)-
தலாக இடL இதனா+ Qைட/QறN. ஆ4iY
oEவன]ID ஓ.எ>. எ/> இய/க ;ைறைம
8qL இேத ேபா+ வசI உYளN. ஆ4iY

அதைன Spaces என அைழ/QறN. =(ேடா>
10+ தXேபாN இN தர4ப5)YளN.

=TBnவ+ ெட>/டா4 ஒDைற உJ
வா/க, "Task View" ஐகாD kN Q*/ ெசm
Iட ேவ()L. இ"த ஐகாD, டா>/ பாZ+, 
இடN ப/கமாக =(ேடா> ஐகாD, அ)]N 
%^ய வ5டமாக காTடனா ஐகாD ஆQயவXைற
அ)]N sY சNர க5ட]I+ ைக4iM அைம"
தN ேபா+ இJ/KL. இN காண4பட=+ைல
எDறா+, டா>/ பாZ+ ைர5 Q*/ ெசmN 
Qைட/KL ெமu=+, Show Task View Button
எDபI+ M/ அைடயாளL ஏXப )]தhL.
உடD இ"த ஐகாD கா5ட4ப)L. இI+ Q*/ 
ெசmதா+, ெதாடT"N, "+ New desktop" எDற
ஐகாD வலN vw xைல8+ கா5ட4ப)L.
இI+ Q*/ ெசmதா+, தXேபாN இJ/KL
=(ேடா ெட>/டா4 IைரjடD b)தலாக
இDெனாJ =(ேடா ெட>/ டா4 தர4ப)L. 
இI+ saகY =JL[L அ4*ேகஷைன
இV]NB ெசDE =5), பயDப)]தலாL.
ஏXகனேவ saகY ஒJ ெட>/டா4i+, xDE
அ4*ேகஷன4 பயDப)]I இJ"தா+, அைவ
ெமா]தமாக/ கா5ட4ப)L. இIcJ"NL ஓT
அ4*ேகஷைன இV]N4 [Iய =TBnவ+
ெட>/டா4i+ அைம]N இய/கலாL. இN

ேபால பல =TB nவ+ ெட>/டா4 =(ே டா/
கைள "+ New desktop" எDபI+ Q*/ ெசmN
ெபXE இய/கலாL.

MைரJ கா5Uைய( படV WXJக

பல ேநரaக*+ நம/K, நாL இயaQ/
ெகா(MJ/KL Iைர8+ ேதாDEL கா5
%ைய4 பட ைபலாக மாX^ ைவ]N/ ெகாYள 
ேவ(Mய அவ %யL ஏXப)L. =(ேடா>
இய/க]I+ இதXK4 பல வfகY உYளன.
எ*தான இர() வf கைள நாL அைன
வJL அ^ேவாL. =(ேடா> 10+ இதXகான 
வfகY எ*ைமயாக உYளன. இI+ ;த
லாவதாக, Windows + Prt Scn ஆQய vகைள
அV]தலாL. அ+லN Prt Scn vைய ம5)L
அV]தலாL. Windows + Prt Scn vகY அV]த4
ப)ைக8+, Iைர/ கா5% ;VவNமாக/ கா5
%யாக4 iM/க4ப5), Pictures ேபா+டZ+
உYள Screenshots ேபா+டZ+ பIய4ப5)
ைவ/க4ப)QறN. Alt + Prt Scn அV]Nைக8+,
கா5% iM/க4ப5), Q*4 ேபாTM+ ைவ/
க4ப)QறN.

இதைன நாL இேமz எM5டT ெசயc 
(Photoshop அ+லN Paint) ஒD^+ ேப>5
ெசmN, நாL =JL[L ைப+ பாTம5M+ ேச{
ெசmN ைவ]N/ ெகாYளலாL.

=(ேடா> 10+ தர4ப5 )Yள Snipping
Tool இ"த கா5 %ைய நாL =JL[L வைக8+ 
அைம]Iட b)த+ வசIகY த"N உத hQறN.
ெச{வக அள=+, K^4i5ட =Qத அள=+
மXEL ;V =(ேடாவாக என4 பல அள h
க*+, கா5%ைய4 பட ைபலாக அைம]N/
ெகாYளலாL. j 5e4 =Mேயா கா5%கைள4
படமாக எ)/ைக8+, அதD க5)4பா)
அைம4[கY மைறjL வைர கா]IJ"N பட
மாக4 பIjL வசIjL தர4ப5 )YளN.

Failover: ேப# அ% வ'() இய,-. ஒ0 ெசய)3ைற.
78ட;<= 3#>ய சாதன,கC) DரF7ைன ஏHபIJ
ெசய)பட 3Kயாம) ேபானா) இரMடா. Nைல() 
உQள சாதன,கQ அSத ெசய)பாIKைன எJ;UF 
ெசய)பJ. Nைல. %ராசசV, சVவV, ெநIெவாV# அ)லU
ேடIடாேப8 ஆ>யைவ ெசய) இழ#ைக() [Jத) 
<ற= ெகாMட க.%\IடV 78ட,கC) இSத ெசய)பாJ
ேமHெகாQள%பJ..
RAID - Redundant Array of Independent Disks::
ஒேர ேடIடா]ைன பல ஹாVI K8#>) ப<SU
ைவ#-. 3ைற. இத= _ல. இ=`I மHa. அbI`I 
ெசய)பாJகைள சமNைல% பJ;< ப>VSU  இய#கலா..
இத= _ல. க.%\IடV 78ட;<= ெசய)பாJகQ 
ேம=ைமயைட>=றன.
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RSேடாRைன YZைம7 ெச[Mட

இN ஒJ =]Iயாசமான வசI. ெசய+
ப5)/ ெகா(MJ/KL =(ேடா ஒD^ைன,
டா>/ பாZ+ Alைம> ெசm Iட, நாL வழ/
கமாக, வலN xைல8+ உYள %^ய க5ட
ஐகாl+ Q*/ ெசmI)ேவாL. ெசய+ ப5)/
ெகா(MJ/KL =(ேடா த=ர, மXறவXைற
ெமா]தமாக Alைம> ெசmIட =(ேடா>
10 வf ெகா()YளN. =(ேடா> 10+,
அ"த =(ேடா=D ைட5M+ பாZ+,
மhஸா+ அV]I4 iM]N %^N வலN இட
மாக அைச]தா+, மXற 
அைன]N =(ேடா/
க_L Alைம>
ஆQ=)L.

RSேடாைவ இ"]^ அைமJக

=(ேடா=+ ப}யாX^/ ெகா(MJ/
ைக8+, அதைன] Iைர8+ நாL =JL[L
ஒJ xைல8+ இV]NB ெசDE ைவ/கலாL.
இதD xலL, மாl5டT Iைர8D ;V4 பK
Iைய4 பல ேவைலக_/K4 பயDப)]தலாL.
இN எ4பM ெசய+ப)QறN எDE பாT/கலாL.
ஒJ =(ேடாைவ, இடN அ+லN வலN ப/க
மாக, மh> ெகா() இV]தா+, அN பாIயாக
மாEL. இைதேய ஒJ xைல/K இV]தா+,
அN நாDQ+ ஒJ பaகாக மாEL. ஒ{ெவாJ
xைல8qL சZயாக அைமjLபM அN அைம/
க4ப)L. இேத =(ேடா=ைன ேமலாக
இV]தா+, அN ;V Iைரயாக/ கா5ட4ப)L.

காKடனா`ட$ ேபசலாV

=(ேடா> 10+ வழaக4ப5)Yள காT
டனா எDuL நL உத=யாளT ெசயc, AகhL
பயuYளதாக, கL4e5டZ+ அZய பல ெசய+-
கைள ேமXெகாYவதாக உYளN. இதைன நL
Kர+ xல;L இய/கலாL; ெட/>5 xல;L 
இய/கலாL. எ)]N/ கா5டாக, "find photos
from last August" எDE க5டைள ெகா)]தா+,
ெசDற ஆ() ஆக>5 மாதL ;த+ எ)/க4
ப5), பI"N ைவ/க4ப5)Yள ேபா5ேடா/
கைள எ)]N/ கா5)L. saகY =(ேடா>
கால(டZ+ உaகY oகw hகைள4 பI"N
ைவ]தா+, எDன எDன ேவைலகY பா/Q
உYளன எDE காTடனா கா5)L. Do I have
any appointments next week? எDE ேகY=
ேக5டா+ ேபாNL.

ேப5டb ேசவK

இ"த உத=/ K^4[ ேல4டா4 கL4 e5டT
பயDப)]NபவTக_/ேக. ேமqL சTேப>
ேபாDற ஒD^+ இJ சாதன இய/கaகைள/ 
ெகா()Yள சாதனaக_/K ம5)ேம.

ஆ ( 5 ர ா m 5
மXEL ஐேபாDக*+ உYள ேப5டZ ேசவT 
ேபால இN ெசய+ப)QறN. =(ேடா> 10+,
இதைன இய/Q=5டா+, iD[லB ெசய+
பா) nJ/க4ப)L. அ+லN oE]த4ப)L. 
ேநா5MiேகஷD> என4ப)L I�T அ^=4
[கY oE]த4ப)L. ேல4டா4 கL4 e5டZ+
உYள AD ச/I 20% அள=XKB ெச+ைக8+,
ேப5டZ ேசவT தானாக இய/க4ப)L. இI+ 
;Vைமயான பயைன அைடய, எ"த எ"த ெசய
cகY, iD[ல]I+ இய/க4பட ேவ()L
எDபைத அைம/கலாL. இதைன இய/க 
Settings > System > Battery saver எDE ெசDE
இய/Q ைவ/கலாL.

ேமேல ெசா+ல4ப5ட K^4[கY,
=(ேடா> 10 இய/க]Iைன =JLi
அைம/க I5டA)பவTக_/K உXசாக]
Iைன/ ெகா)/KL எDபI+ ச"ேதகA+ைல.
ேமqL, =(ேடா> 10 %>ட]IXK மா^/
ெகாYள எ(�பவTக*D எ(ணaக_/K
வq ேசT/KL.

Downtime: ஹாVIேவV, ஆ%பேரIK, 78ட. 
அ)லU அ%Cேகஷ= `ேரா>ரா.கC=
தவdனா) க.%\IடV 78ட. இய,காம) 
இ0#-. கால..
MMC - Multimedia Card : Dளாe ெமமf
காVKைன% ேபால, ம)IK gKயா காVJகைளh. 
பலவைகயான ைப)கைள 8ேடாV ெசi<ட% 
பய=பJ;தலா.. ேபாIேடா, jKேயா, k\7#,
சா%IேவV என எlவைக ைப)கைளh. 
ப<SU ைவ#கலா.. இSத காVJகQ 
ெவlேவa வைகயான ேவா)ேடm Nைலைய% 
பய=பJ;Uவதா) இவHைற# ைகயாQைக()
கவனமாக இ0#க ேவMJ..
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Backup Rotation: ேப# அ% gKயா]= ெசய)பாJகC)
ஒ=a. இ<) ெசா)ல%பJ. nழH7 3ைற(னா) 
அMைம# கால;<ய ேடIடா ேப# அ% >ைட#>றU. 
இதH- 3= ஏHபJ;த%பIட ேப# அ% கMடdய%பIJ 
அத= இட;<) `<ய ேடIடா ப<ய%பJ>றU.இSத 
ெசய)பாIKைன இF nழH7 -d#>றU. இதனா)
ைப)கQ கர%I ஆனா) அத= ேடIடாb. எCதாக 
gMJ. ெபற%பJ>றU. 
DES - Data Encryption Standard::kகb. Dரபலமான
எ=>f%ஷ= 3ைற. இU 56–DI q மHa. Dளா#
ைசபV (Block Cypher Method) வ'(ைன%
பய=பJ;< ேடIடா]ைன 64 – DI அட,>ய
ெதா-%`களாக மாHa>றU. அத= D= அதைன
எ=>f%I ெசi>றU.

“ெத[\] ெகா2FZக2”

வா5> அ4 ெசயc ெபJLபாqL உடனM
தகவ+கY, படaகY, ைப+கY அu4ப4

பயDப)]த4 ப)QறN. ஒJ மாத கால]I+, 
ஆTவ]NடD வா5> அ4 ெசயcைய4 
பயDப)]NபவTகY எ(}/ைக 100
ேகாMைய] தா(MjYளN.

தXேபாN இDெனாJ சாதைனையjL 
வா5> அ4 எ5MjYளN. இதD வfயாக,
அைழ4[கைள ேமXெகாYபவTக*D
எ(}/ைக, அ"oEவன]ID அ^/ைக4பM, 
நாெளாDE/K, பDனா5டள=+, 10
ேகாMயாக உயT"NYளN. இதைன வா5>
அ4 தD வைலமைன8+ அ^=]NYளN.
(https://blog.whatsapp.com/10000625/WhatsApp-
Calling-100-million-conversations-every-day)

இ"த அள=+ பாT/ைக8+, வார]ID
எ+லா நா5க*qL, ஒ{ெவாJ ெநாM8qL 
1100 அைழ4[கY ேமXெகாYள4ப)QDறன.
ெசDற மாTB மாதL இ"த அைழ4[ 
வசI8ைன வா5> அ4 த"தN.  >மாT5
ேபாl+ இயaKL ேட5டா அ+லN ைவ i
வசI8D NைணjடD இ"த அைழ4[கைள 
ேமXெகாYளலாL. பDனா5டள=+ இ"த
அைழ4[கைள4 பயDப)]தலாL. இN
எ*தாகhL, மcவாகhL உYளதா+, பலJL
இ"த பயDபா5Mைன ேமXெகாYQDறனT. 

ெசDற மாதL, வா5> அ4 ெவ*85ட
ேசாதைன ெசயc xலL (v2.16.80), 
ஆ(5ராm5 %>டL இயaKL >மாT5
ேபாDக*+, =Mேயா அைழ4[கைளjL
ேமXெகாYளலாL.

வா"# அ&
வ'()

10 ேகா,
அைழ&/க2
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=(ேடா> 10 ஆ4பேர5Ma %>டL சZ-
யாக/ கL4e5டZ+ இD>டா+ ஆகா

மqL, ;"ைதய ஆ4பேர5Ma %>டL
=(ேடா> 7/KB ெச+லாமqL இJ"ததா+,
தD oEவன ெசய+பா)க_/K] தைட ஏX
ப5டN என, கcேபாTlயாைவB ேசT"த,
சசாc5ேடா நகZ+ வ%/KL Teri Goldstein
எDற ெப(ம}, ைம/ேராசா45 kN வழ/K
ெதாடT"தாT. இ"த %>டL ேமLப )]தைல
தாD =JLப =+ைல எDEL, தானாக அ4-
Qேர5 ஆனN எDEL b^னாT. ைம/ே ராசா45
oEவன]ID உத= xலL கL4e5டைரB சZ
ெசmIட எ)]N/ ெகா(ட ;யX %க_L பல
ன*/க=+ைல. எனேவ, sIமDற]I+, [Iய
கL4e5டT ஒDEL. தD வJ மான இழ4 iXK
ஈ)L ேக5) வழ/K ெதாடT"தாT. 
அவJ/K s I மD ற L
10,000 ட ா ல T

இழ4�டாக வழaKLபM, ைம/ேராசா45 oE
வன]IXK ஆைண85டN. ேமqL, sIமD
ற]I+ ஏXப)L ெசல =னaகைள] த=T/க,
ைம/ேராசா45 ஆைண/K ஒ4[/ ெகா(டN.

=(ேடா> 10 இய/க ;ைறைம K^]N, 
இN ேபாDற KXறB சா5 )கY, பDனாெடaKL
பல வாM/ைக யாளTக*டAJ"N வ"NYளன.
ஜூைல 29, 2016 வைர இலவசமாக அ4Qேர5
ெசmI)L வைக8+, இDuL =(ேடா>
10 தர4ப )QறN. இN ;தc+, ெபாNம/க
_/ெகன ெவ*யானேபாN, =(ேடா> 7
மXEL iDனT வ"த %>டaகY இயaKL
கL4e5டTக_/K “recommended update”
எDற வைக8+ அ^=/க4ப5டN. பய னா
ளZD அuமI ெபXற iறேக, =(ேடா> 10
%>டL இD>டா+ ெசmய4ப5டN. ஆனா+,
iD நா*+, தானாக =(ேடா> அ4ேட5 
ெசயc xலL, =(ேடா> 10 %>டL பல
கL4e5டTக*+ இD>டா+ ஆனN. i4ர-
வZ மXEL மாTB மாதaக*+, வq/க5டா ய
மான அ4 Qேர5 ஏXப5டN. (இதனா+, ெசDற
மாTB இEIவைர8லான கால]I+, 27 ேகாM
கL4e5டTக*+, =(ேடா> 10 இடL ெபX-
றN. உலக அள=+, 17.4% கL4e5டTக*+,
=(ேடா> 10 இடL ெபXற தாக, ஆmh 
ைமயaகY அ^=]தன.) இN பல பயனாளT
கைள/ ேகாபL ெகாYளB ெசmதN. 

தXேபாN இ"த ெப(ம} ெவX^ ெபXற
வழ/K, மXற பயனாளTகைளjL sI மDறL
ெச+ல] �()மா எDபைத4 ெபாE]IJ"
NதாD பாT/க ேவ()L.
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~ பாரM ~

ெமாைப+ ேபாD பயDபா5M+, 90% ேபT 
>மாT5 ேபாDகைள4 பயDப)]Nவ

தாக, ஒJ தகவ+ K^4[ bEQறN. ெமாைப+
ேபாD =XபைனB ச"ைத8+ தaகY இட]ைத]
த/க ைவ]N/ ெகாYள, அைன]N ேபாD தயா-
Z4[ oEவனaக_L, பல தர4ப5ட ம/க_L
பயDப)]NL பMயான =ைல8+, >மாT5 
ேபாDகைள வMவைம]N ெவ*85) வJQD
றன. இதைன ஆTவ]NடD வாaKேவாJL,
உடனMயாக வா5> அ4, ேப>[/, AD
அ�ச+, j 5e4 ஆQயவXைற4 பயDப)]
NவI+ ஆTவL கா5)QDறனT. இJ4iuL
இDuL பல வசIகY, >மாT5 ேபாl+ நL 
பயDபா5Mைன %ற4பாக மாXEL IறuடD
உYளN பலJ/K] ெதZய=+ைல. அவX^+
%லவXைற இaK காணலாL.

Lost Android

இ"த அ4*ேகஷD xலL, நL ேபாD IJ
ட4ப5டா+ அ+லN ெதாைல/க4ப5டா+, 
அN எaQJ"N இயaQ வJQறN என அ^
யலாL. இ"த அ4*ேகஷைன டh(ேலா5
ெசmIட https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.androidlost&hl=en எDற தளL
ெச+லhL. இதைன ேபாl+ பIjLேபாN,
நLைம4 பX^ய தகவ+கைள/ ெகா)/க

ேவ()L. ஆனா+, ெமாைப+ எ( ேக5க4
ப)ைக8+, நL;ைடய ேபாlD எ(ைண]
தராம+, நL ெநJaQய ந(பT அ+லN
உற=னZD ேபாD எ(ைண] தர ேவ()L.
அ4ேபா NதாD, ெதாைல"த ேபாD எaQJ"N
இயaKQறN எDற தகவ+, எ>.எL.எ>.
ெசmIயாக, அ"த ேபாu/K வJL.

Battery Defender

இ"த ெசயc, ஆ(5ராm5 இய/க]I+ 
உYள ெமாைப+ ேபாl+, ேதைவ 8D^
இயaKL அ4*ேகஷDகைள oE]NQறN.
ேபாைன நாL பயDப)]தாத ேபாN, அ4 *
ேகஷDகY இயaKவைத oE]NவதD xலL,
ேபாl+ உYள ேப5டZ8D AD ச/I பாN
கா/க4ப)QறN. இதைன4 ெபற, https://play.
google.com/store/apps/details?id=mobi.infolife.

ஆ@"ராB": ெசயEகFG Hல IJ&/கFG
7மாK5 ேபா$ வாqv5wqகளா!
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batterysaver&hl=en எDற ;கவZ8+ உYள
இைணய தளL ெச+லhL.

Viber

இ"த ெசயcைய, ேபாl+ oE =னா+,
இதD xலL அைழ4[கைள ஏXப)]தலாL.
ெசmIகைள அu4பலாL. ேபா5ேடா,
=Mேயா ைப+கY ஆQயவXைற அu4i4

பQT"N ெகாYளலாL. ஆனா+, saகY யாJ
ைடய ேபாu/K இதD xலL தகவ+கைள
அu4[Q�Tகேளா, அ"த ேபாlqL இ"த
ெசயc பI"N ைவ]N இய/க4பட ேவ()L.
இதைன4 ெபற https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.viber.voip&hl=en
எDற இைணய தளL ெச+லhL.

Olive Office Premium

ஆ(5ராm5 ேபாl+,
ேவT5, எ/ெஸ+,
பவTபாm(5 ேபாDற ைப+
கைள4 பM]N4 பாT/க இ"த 
ெசயc உதhQறN. i.M.எ4.
ைப+கைளjL இதD xலL
பM/கலாL. இ"த ெசய
cைய4 ெபற saகY 
ெச+ல ேவ(Mய
இைணய தள ;க
வZY https://play.
google .com/store /
apps/details?id=com.
olivephone.edit

App to SD Free

நL ஆ(5ராm5 ேபாl+, [Iய அ4 *
ேகஷD [ேராQராLகைள4 பI/க இடL இ+
லாத ேபாN, ேபாl+ உYள ைம/ேரா எ>.
M. காTM+, அ4*ேகஷDகைள4 பI/க இ"த
ெசயc உதhQறN. இதைன4 ெபற saகY
ெச+ல ேவ(Mய இைண யதள ;கவZ: https://
play.google.com/store/apps/details?id=com.IQBS.
android.app2sd&hl=en

ேமேல n5M/ கா5Mயைவ, ஒJ %ல இD^
யைமயாத ெசயcகேள. இDuL %ல உYளன.
உaக_/K] ேதைவ4ப)LேபாN அவXைற
saகேள ேதM4 ெபறலாL. vேழ, ஆ(5ராm5 
ேபாlD ேப5டZ8D ச/I �ணாவைத] த)4
பதXகான K^4[கY தர4ப)QDறன.

Auto adjust screen tone

உaகY ஆ(5ராm5 ேபாl+, Settings>
My Device எனB ெச+லhL. இaK Qைட/KL
Display iZ=+ vழாகB ெசDறா+, Auto adjust
screen tone என ஒJ �+ தர4ப5MJ4பதைன/
காணலாL. Iைர8+ கா5ட4ப)L இேமz 
ஒ*] தDைமைய/ Kைற]N, ேப5ட Z8D
ச/Iைய ABச4ப)]NL இ"த �+. ெபாNவா
கேவ, ேப5டZ8D IறைனB �/QரL காc 
ெசmவI+, Iைர8D ஒ*] தDைம கா5% 
ெபJL பaK வQ/QறN. இைத உணT"N,
b)மானவைர ேதைவ8+லாத அIக iரகா
சமாக/ கா5ட4ப)L ஒ*] தDைமைய/
Kைற/கலாL.

Screen Time out

Iைர/கா5% K^]N %"I/ைக8+, உaகY
ேபாlD Iைர/ கா5% கா5ட4ப)L ேநர]-
Iைன AகhL Kைற"த கால] IXK அைம] N

=5டா+, அN அ"த ேநர]I+
ேபாD இயaகாம+

இJ"தா+, கா5%
ம ை ற" N = ) L .

ஆனா+, இN
பல ேநரaக*+
நம/K எZBசைல/
ெ க ா ) / K L .

ஏ ெ னD ற ா + ,
k()L நாL 
அதைன இய/க
பா>ேவT5 /
அைம4[ அ+லN K^

�5) எ( என] தர ேவ(-
Mய IJ/KL. ஆனா+, இ"த கால 

அவகாச]Iைன 2 oAடL என அைம]N,
Iைரைய 30 =நாMகேள saகY பயDப)]N
Q�TகY எDறா+, 90 =நாMகY பயDப)]
தாத ேநர]IXK, Iைர/ கா5 %/கான AD ச/-



11-7-20169
Iைய �ணM/Q�TகY எDE ெபாJY. இ4பM
20 ;ைற Iைர/ கா5 %8ைன �ணM]தா+,
ஒJ நா*+, 30 oAடaகY saகY >Q�D M>
iேள ேநர]ைத �ணா/KQ�TகY. இதனா+,
ேப5டZ8D IறD ெபJL அள=+ �ணM/க4
ப)QறN. எனேவ, >Q�D ேநர அவகா
ச]Iைன, எ{வளh Kைறவாக அைம/க
;Mjேமா, அ"த அள=XK/ Kைறவாக 
அைம]N4 பயDப)]த ேவ()L.

Unused Features

நாL பயDப)]தாத பல ெசய+வசIகைள
ேபாl+ இய/QயபM ைவ]IJ4ேபாL.
எ)]N/கா5டாக, auto-rotate, gestures, smart
scrolling, Ambient display, மXEL NFC ேபாDற
வXைறB ெசா+லலாL. இவX^+ எைதjேம
நLA+ ெபJLபாலானவTகY பயDப)]த
மா5ேடாL. எனேவ, இவX^D இய/க]Iைன
oE]I ைவ]தா+, AD ச/I ெபJL அள=+ 
ேசA/க4ப)L. ேதைவ4ப)LேபாN, இய/Q,
பயD ;M"தhடD, k()L இய/]Iைன
oE]I ைவ/கலாL.

இN ைவ i மXEL [_�] ேபாDறவX
^XKL ெபாJ"NL. K^4பாக, �5M+
இைணய இைன4[ எ4ே பாNL இய/
க]I+ இJ"தா+, ைவ i ெசய+பா5Mைன
நL ேபாl+ இய/Q ைவ/கலாL. ஆனா+, 
ெவ*ேய ெச+ைக8+, இதைன இய/க
;MயாN. எனேவ, அதைன oE]I ைவ/-
கலாL. அேத ேபால [_�] இய/க]Iைன

ெவ*8+ ெச+ைக8+ oE]I ைவ4பN, 
AD ச/Iைய ABச4ப)]த ம5)AD^,
ேதைவயXற ஊ)EவைலjL த)/KL.

Vibrations

நம/K ேபாl+, ைவ4ேரசD என4
ப)L %^ய அள=லான அITh ேதைவயா?
அைழ4[ ெபEைக8+, அைழ4[ ஒc
தாD ேக5Kேம. iD எதXK அITh. அேத
ேபால, vகைள அV]NLேபாN அITh
ேதைவயா? ேப5டZ8D அIக ச/I8ைன,
இ"த அITh எ)]N/ ெகாYQறN. எனேவ,
ேதைவ இ+ைல எl+, இதD இய/க]Iைன
oE]தலாL. Settings | Sound எனB ெசDE, அaK
Vibrations எDற iZ=+, Vibrate when ringing
எDE இJ4பI+ M/ அைடயாள]Iைன எ)]
N=டலாL. vழாகேவ, v அV]த4ப)ைக8+
ேதைவயXற ஒc, அIT=ைனjL oE]த
வfகY தர4ப5MJ4பதைன/ காணலாL.

Do Not Disturb

இரh ேநர]I+ நாL உறaகB ெச+ைக8+,
இ"த Do Not Disturb �ைல4 பயDப)]தலாL.
இதைன இய/Q=5டா+, K^4i5ட கால]
IXK, ேநா5MiேகஷDகY எNhL கா5ட4
பட மா5டாN. அைவ வJவதXகான ஒc
எV4[தqL இJ/காN. இN ேப5டZ8D
வாwநாைள s5M4பNடD, உaக*D உற/
க]ைத உEI ெசmN, உaக*D வாw நாைளjL
s5M/KL.
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இைணய]I+ ெசய+ப)L அைனவJL,
தaக*D AD அ�சலாக, bKY தJL

�ெம8+ ேசைவைய4 பயDப)]I வJQD
றனT. ஒ{ெவாJவJL தaகY அ�ச+ தள]
Iைன] தாaகY =JL[LபM அைம]Iட
bKY வf த"NYளN. பல படaகY, க5ட-
ைம4[கைள இதXெகன வழaKQறN.

ஆனா+, நLA+ பலJL, ;தD ;த+ எ4
பM அைம]ேதாேமா, அதைன அ4பMேய
ைவ]N4 பயDப)]I வJ QேறாL. இதைன
அM/கM மாX^ அைம/கலாL எDபதைனB
%லT அ^யாம+ இயaQ வJ QDறனT. %லT, 
“இN ேபாNL நம/K” எDE பைழய அைம4
iேலேய ெசய+ப)QDறனT.

நாL வாVL  woைலைய அM/கM மாX^
அைம]தா+, நL மனIXK4 []NணTB%
Qைட/KL. [ழaKL அைறக*+ bட, நாL
பயDப)]NL சாதனaகைள இடL மாX^ 
ைவ]N4 [ழaகலாL. அ4ேபாN [N �)
KM [K"தN ேபால, [Iய சாதனaகைள4
பயDப)]த] ெதாடaQயN ேபால நாL
உணTேவாL. இதைன ஏD, நாL அDறாடL
ெதாடT"N பயDப)]NL, �ெம8+ AD
அ�ச+ கண/QXகான நL
தள]I+ ேமXெகாYள/
bடாN. எ4பM மாX^
அைம4பN? எDற ேகY
=/கான பIைல இaK
காணலாL.

உaகY iரhசைர]
Iற"N இய/கhL.
>டாT5 ெமu அ+லN
டா>/ பாZ+ உYள இதD
ஐகாl+ ட[Y Q*/
ெசmIடhL. iDனT,
உaகY bKY AD
அ�ச+ கண/QX

கான தளL ெச+ல, www.mail.google.com எDற
தளL ெசDE, அ]தளL ேக5KL உaகY 
பயனாளT ;கவZ (eசT ெம8+ ;கவZ)
ையjL, அதXகான பா>ேவTைடjL தரhL. 
இவXைற] தJைக8+, ேக4> லா/ இய/க4ப
டாம+ இJ4பதைன உEI ெசm IடhL. இய/
க4ப5MJ"தா+, பயனாளT ;கவZ மXEL
பா>ேவT5 தவறாக உY¡) ெசmய4ப)L.

saகY சZயாக இவXைற உY¡) ெசmத
hடD, உaக_ைடய அ�ச+ இD பா/¢XK
அைழ]NB ெச+ல4ப)�TகY. ெதாடT"N
இதD ேமலாக, வலN ப/கL உYள ச/-
கர ஐகாl+ Q*/ ெசm IடhL. இதைன/
Q*/ ெசmN Qைட/KL தள]I+, இதD 
இEI8+ தர4ப)L vw =Z ப5Mயc+
“themes” எDபI+ Q*/ ெசmIடhL. இ4
ேபாN Qைட/KL ப/க]I+, ெமu =(ேடா 
Qைட/KL. இaK இர() வைக ேதாXற]I+ 
ஒDைற] ேதT"ெத)/க ேவ()L. அைவ
“Light” (இ"த வைக8+ அ�ச+ உY ெப5M
சXE Aதமான வ(ண]I+ இJ/KL.) இD-
ெனாDE “Dark” (இN சXE அV]த மான வ(
ண]I+ இJ/KL).  இN K^]N அIகL கவ

ைல4பட ேவ(டாL. iD
நா*+, எ4ே பாN ேவ()
மானாqL, இதைன மாX^/ 
ெகாYளலாL. இதைன]

ே த T" ெ த ) ] த h டD ,
ஒJ %^ய =(ேடா
எVL. இN “Select your 
background image” எDற
தைல4i+ இJ/KL.
saகY உaகளா+ தயா-
Z/க4ப5ட அ+லN

bKY வழaகாத இேமz 
ஒDைற, உaகY
அ�ச+ தள]I+ 

கV(�5ட�JO( )Mயவரா

3ெம() 67ன9ைய மா;றலாேம!
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ைவ/க ேவ()L என] I5டA5டா+,
இடN [றமாக உYள, “Upload photos” எDபI+
Q*/ ெசmIடhL. அ+லN “My photos” எD
பI+ Q*/ ெசmN, உaக_ைடய Google+
தD அைம4i+ (Profile) இJ"N பட]Iைன
எ)]N அைம/கலாL. இைணய தளL ஒD^
cJ"N படL எ)]N அைம/க, அ]தள]ID
இைணய ;கவZ8ைன அைம/க ேவ()L.
இதXK “Paste a URL” எDபI+ Q*/ ெசmI
டhL. உaகY ெமாைப+ ேபாl+ இதைன 
ேமXெகா(டா+, “Photos from phone” எDE
உYளI+ Q*/ ெசmN, ேபாl+ உYள பட]
Iைன] ேதT"ெத)/கலாL. இைவ எNhL
ேதைவ இ+ைல என saகY கJIனா+,
“themes” ேதT"ெத)]தhடD தர4ப)L ப/
க]I+ பாT/கலாL. இI+ பலவைகயான
படaக_L தர4ப)L. இaK Qைட/KL படa
கைள ஒ{ெவாDறாக4 பாT/கhL. Qைட/KL
அைன]ைதjL பாT]N ர%/கhL. இI+
உaகைள அIகL கவJL பட]I+ Q*/ 
ெசmIடhL.

அ{வளhதாD! saகY ேதT"ெத)]த படL
உaகY�ெம8+இDபா/¢+ அைம/க4ப5 )
=)L.

ஒ� ேபான7 O�() தர5<மா!

�ெம8+ iD[ல]I+ saகY அ4ேலா5
ெசmத பட]Iைன s/க ேவ()மா? உaக
_ைடய Google+ தD அைம4[ ப/கL ெச+-
லhL. இதXK, bKY ப/க]I+, வலN ேம+ 
ப/க]I+ உYள உaகY ெபயZ+ Q*/ ெசm
IடhL. Home ஐகாl+, மh> கTசைர/
ெகா() ெச+லhL. அ)]N, Photos எD
பI+ Q*/ ெசmIடhL. saகY அ4ேலா5
ெசmI5ட ேபா5ேடா=+ Q*/ ெசmIடhL.
அதD iDனT, அ4ப/க]ID ேமலாக உYள
K4ைப] ெதா5M (Trash) ஐகாl+ Q*/ ெசm
IடhL. உaகY படL மைற"N=)L.

ஆ!"# உத'
()*த!ப,ட.

ஐ.ஓ.எ8.10 இய#க 3ைறைம ெவCயா
னதா), ஆ%DQ Naவன. த=
பைழய சாதன,கx#-; தS U
வSத ெதா') yIப
உத](ைன Na;
<hQளதாக அd
] ; U Q ள U .
இSத சாதன,கQ
ெதாடVSU இய,
>J.. ஆனா), 
`<ய அ.ச,கQ எத
ைனh. இவHறா)
ஏHa ெசய)ப J;த 
3KயாU. ஐ.ஓ.எ8. 10
இய#க 3ைறைமhட= இய,காத சாதன,கQ
D=வ0மாa.

ஐேப5 சாத னqகH: ஐேபI kz, ஐேபI 2,
ஐேபI 3 ஆவU ெவC}J.

ஐேபா$: ஐேபா= 4 எ8.
ஐபா5 : ஐபாI 5 ஆவU ெவC}J
ஆனா), qேழ -d%DIJQள சாதன,கQ,

ஐ.ஓ.எ8. 10 உட= இய,-..
ஐேபா$: iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 

6, iPhone 6 Plus, iPhone SE, iPhone 5s, iPhone
5c, iPhone 5, மHa. iPhone 4s

ஐேப5 சாதனqகH: iPad Pro 12.9-inch,
iPad Pro 9.7-inch, iPad Air 2, iPad Air, iPad 4th
generation, iPad mini 4, iPad mini 3 மHa. iPad
mini 2.

ஐபாI சாதன;ைத% ெபாa;த வைர, iPod
touch 6th generation சாதன. மIJேம ஐ.ஓ.எ8.
10) இய,-..
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எ0க23 ெசா7க23
அைம;3 இைடெவ>

ேவTM+ அைம/KL டாKெம(5க*+, வZ-
க*+வZைசயாகஎ(கைளஅைம4ேபாL. 

ஒ{ெவாJ வZ8qL, எ(க_/KL, அ)]N
வJL ெட/>5)/KL இைடேயயான �ரL
நாL ைட4 ெசmவைத4 ெபாE]N அைமjL.
அN ேபால இ+லாம+, ஒேர மாIZயாக, இ"த
இைடெவ*ைய அைம/கலாL. அதXகான வf
;ைறகைள இaK பாT/கலாL.
1. Z4பl+ Page Layout ேட4iைன] ேதT"ெத

)/கhL.
2. Page Setup K¤4i+ உYள Line Numbers

எDuL�c+Q*/ெசmIடhL.ெதாடT"N
Line Number Options எDபைத] ேதT"ெத)/
கhL. ேவT5 Page Setup டயலா/ பா/¢+
உYள Layout ேட4iைன/ கா5)L.

3. Line Numbers ப5டl+ Q*/ ெசmIடhL.
இ4ேபாN Line Numbers டயலா/ பா/>
Qைட/KL.

4. அ)]N From Text எDuL பா/¢+ உYள
அளைவ, saகY வZக*+ எ"த அள =XK
;Dனதாக எ(கY இJ/க ேவ( )ேமா,
அதXேகXறாTேபா+ அI+ தர4ப5 )Yள 
அள=ைன அைம/கhL.

5. அ)]N ஓேக Q*/ ெசmN Line Numbers 
டயலா/ பா/ைஸ xடhL.

6. iDனT, ஓேக Q*/ ெசmN Page Setup
டயலா/ பா/ைஸ xM ெவ* ேயறhL. இl
saகY =JLiயபM எ(கைள அைம/
கலாL. உaகY நD^/K நD^.

ேவ@, ேட">A
Bல ெசயAபாEக#

TAB: ஒJ வZைச8+ அ)]த ெச+q/KB
ெச+ல

SHIFT+TAB:  ஒJ வZைச8+ ;"ைதய ெச+
q/KB ெச+ல

ALT+HOME: ப)/ைக வZைச8+ உYள

;த+ ெச+q/KB ெச+ல
ALT+END: ப)/ைக வZைச8+ உYள கைட%

ெச+q/KB ெச+ல
ALT+PAGE UP : ெந5) வZைச8+ உYள

;த+ ெச+ ெச+ல
ALT+PAGE DOWN: ெந5) வZைச8+ உYள

கைட% ெச+q/KB ெச+ல
UP ARROW : ;"ைதய ப)/ைக வZைச

ெச+ல
DOWN ARROW: அ)]த ப)/ைக வZைச

ெச+ல

ேவ@FA எ!2 H
ெட/>5 ஒDைற ெசல/5 ெசm Q�TகY.

iD அதைன இDெனாJ இட]I+ ெகா() 
அைம/க =JL[Q�TகY. எ4பM இ"த
ெசயைல ேமXெகாYQ�TகY? ெட/>5ைட
ெசல/5 ெசmத iDனT மh¢D கTசைர அI+ 
ெகா() ெசDE iD மhஸா+ இV]N
K^4i5ட இடL வ"தhடD கTசைர =)
=]N அைம/Q�TகY. ேவE வfயாக க5
அ+லN கா4i ெசmN ேதைவ யான இட]I+ 
ேப>5 ெசmQ�TகY. எ4பM4 பாT]தாqL
இN பல oைலக*+ ேமXெ காY Qற சமாBசா
ரமாக இJ/QறN. இதXK ஓT எ*ய வfைய
எ42 v தJQறN. இaKL ;தc+ நகT]த
ேவ(Mய ெட/>5ைட ெசல/5 ெசmN 
ெகாY_aகY. இaKL மh> ேவ(டாL 
எDறா+ §45 vjடD ஆேரா vையB ேசT]N
இய/Q ெட/>5ைட ெசல/5 ெசmIடலாL.
ெசல/5 ஆனhடD எ42 vைய அV]
NaகY. அதD iD ஆேரா v அ+லN ேபz
அ4 அ+லN டh( அV]I ேதT"ெத)]த
ெட/>5ைட எaK அைம/க ேவ( )ேமா
அaK ெச+qaகY. (இ4பMB ெச+ qLேபாN
ெட/>5 நகT]NL ேவைல ேவ(டாL எDE 
oைன]தா+ எ>ேக4 vைய அV]NaகY;
எ+லாL ர]தா Q=)L.) இl எ"த இட]I+
ெட/>5 அைம/க ேவ( )ேமா அ"த இடL
வ"தhடD ஜ>5 எDடT vைய] த5)aகY.
ெட/>5 அ"த இட]I+ வ"த மT"N=)L.
இN க5 அ(5 ேப>5 வf/K இDெ னாJ
ெசய+வfயாKL. கா4i அ+ல.
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ைபைல
'I3J3ேபா. பா@Kக

எ/ெஸ+ ஒT/ ¨5 ஒDைற Aக/ கவ ன]
NடD ரக%யமாக] தயாZ]N/ ெகா(MJ/

Q�TகY. அ4ேபாN உaகY ந(பT அJேக
வJQறாT. அவZடAJ"N அதைன மைற/க
=JL[Q�TகY. எDன ெசmIடலாL? உடேன
=(ேடா ெமu=XKB ெச+qaகY. அI+
ைஹ5 (Hide) எDE இJ4பைத/ Q*/ ெசmI
)aகY. அ+லN ஆ+5 + டiYe + எB ஆQய
xDE vகைள அV]IனாqL இ"த =ைளh
ஏXப)L. saகY ஈ)ப5)/ ெகா(MJ/KL
ைப+ மைற/க4ப5)=)L. =(ேடா ெமu
ெசDE தXேபாN Iற" IJ/KL ைப+க*D
ப5Mயைல4 பாT]தாqL அI+ இ"த ைப+
இJ/காN.

சZ. இ4ேபாN அ"த ைபைல k()L
Iற"N ப}யாXற =JL[Q�Tகளா? k()L
=(ேடா ெமu ெசDE அDைஹ5 (Unhide)
எDபதைன/ Q*/ ெசmயலாL. அ+லN 
ஆ+5 + டiYe + j ஆQய vகைள அV]
தலாL. அ4ேபாN ஒJ =(ேடா Iற/க4
ப5) அI+ மைற]N ைவ/க4ப5MJ/KL
ைப+கY அைன]NL கா5ட4ப)L. saகY
எ"த ைபைல மைற]N ைவ]தIcJ"N k5க
=JL[Q�Tகேளா அ"த ைபcD ெபயT kN
Q*/ ெசmN அதைன] Iற"N ப}யாXறலாL.

இ4ேபாN ஒJ ச"ேதகL உaக_/K
வரலாL? மைற/க4ப5ட ைபைல k()L
ெகா() வராம+ எ/ெஸ+ [ேராQராைம xM
=5டா+ எDன நட/KL? அM4ப ைட8+
பாT/ைக8+ எ/ெஸ+ [ேராQராைம x)L
ேபாN, அ4ேபாN நாL பயDப)]I/ ெகா(
MJ/KL ைபைல பIயவா எDE ேக5KL.
மXற ைப+கைள x)LேபாN ேச{ ெசmய 
அ+லN ேவ(டாL என oைன]தா+ அதX-
ேகXறாTேபா+ ெய> / ேநா ெகா)]N ெவ*
ேயறலாL.

இaேக ேவEபா) எDனெவDறா+ saகY 
மைற]N iD k()L Iற/காம+ =5ட
ைபைல] Iற/க iDெனாJ;ைற க5டைள
ெகா)]தா+, ைப+ Iற"N உடேன மைற/க4-

ப5)=)L. k()L =(ேடா ெமu ெசDE
அDைஹ5 ப5டைன அV]த ைப+ k()L 
பயDப)]த/ Qைட/KL. எனேவ அmேயா
ேபாm=5டேத! எDற கவைல ேவ(டாL. 

எKெஸA ேதM உ#NE

எ/ெஸ+ [ேராQராAைன4 ெபாE]த வைர,
ேதIகைள உY¡) ெசmவN எDபN,

அதXெகன] தlேய %ல வைர யைறகைள/
ெகா()Yளதாக உYளN. நாL ேதI களாக
மாXற4பட/ bMய ேட5டா எைத ேயuL
உY¡) ெசmதா+, எ/ெஸ+ அதைன ேதI
யாக எ)]N/ ெகா() மாX^/ ெகாY_L.  
saகY தJL ேட5டா =ைன, எ(கY அடa-
Qய ெதாKIைய, ஒJ வZைச எ(ணாக மாX^ 
அைம]N/ ெகாYQறN. உYளாக அதைன
ேதI மXEL ேநர]ைத/ K^/க அைம]N/ 
ெகாYQறN. எ)]N/ கா5டாக, vேழ த"NYள
அைன]N ேட5டா/க_L, எ/ெஸ+ ேதIயாக
மாX^/ ெகாY_L.

12/15
12-15/12
15 DEC
December 15, 2015
ேமேல தர4ப5டவXEY, saகY ;த+

எ)]N/ கா5Mைன எ(டT ெசmதா+,
எ/ெஸ+ அதைன ேதIயாக மாX^/ கா5)L. 
saகY ஆ(Mைன உY*டாம+ =5டா+,
எ/ெஸ+, நட4[ ஆ(Mைனேய saகY
அைம]NYளதாக எ)]N/ ெகாY_L. இ"த
ேட5டா=ைன உY¡) ெசmைக8+, சாmh
ேகா)/K4 பIலாக, ‘ேட«’ bட4 பயDப-
)]தலாL. இர(M+ எதைன4 பயDப)]I
னாqL, எ/ெஸ+ saகY ேதIைய அைம4ப-
தாகேவ எ)]N/ ெகாY_L. 

எ/ெஸ+ [ேராQராைமைன4 ெபாE]
தவைர, இைவ ஓT எ(ணாகேவ பIய4
ப5) ைவ]N/ ெகாYள4ப)QDறன. saகY
Iைர8+ பாT/KL வMவL, saகY அ"த ெச+
cைன எ4பM பாTம5 ெசmIJ/Q�TகY எD
பைத4 ெபாE]ேத அைமjL. பல வைக பாT
ம5க*+ இைவ ேதாD ELபM ெசm IடலாL.
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ெசDற மாதL இ"Iயா=+, ேமா5ேடா �4
4ள> ெமாைப+ ேபாuடD, ேமா5ேடா �4
>மாT5 ேபாuL அ^;க4ப)]த4ப5டN.
தXேபாN, அIகார¬Tவமாக, =Xபைன/K வ"
NYளN. இதD அIக ப5ச =ைல ¤. 12,499.
�4 4ள> >மாT5 ேபாD ேபாலேவ, இ"த
ேபாuL %ற4பான அLசaகைள/ ெகா(ட
தாக வMவம/க4ப5)YளN. இதD Iைர 5.5.
அaKல அள=+, 1290 x 1080 i/ெஸ+ அடT]
IjடD, ;V எB.M. M>
iேளjடD தர4ப5)Y
ளN. Iைர/K காTla 
ெகாZ+லா Qளா> 3 பாN
கா4[ வழaக4ப5)Y
ளN. Adreno 405 GPU

இைண"த, ஆ/டா
ேகாT Snapdragon 617
%4 இயaKQறN. இதD
ராL ெமமZ 2 �.i.
>ேடாேரz ெமமZ 16
�.i. இதைன, 128 �.i.
வைர, ைம/ேரா எ>.M. 
காT5 ெகா() உயT]
தலாL. இர() %L
கைள இI+ பயDப)]
தலாL. இI+ இயaKL
ஆ4பேர5Ma %>டL 
ஆ(5ராm5 6.0.1.
மாT«மேலா. ேபாlD 

iD[ற]I+, �ய+ ேடாD, எ+.இ.M. 4ளா«
ெகா(ட 13 எL.i. Iறl+ இயaKL ேகமரா
உYளN. இI+ 1080i =Mேயா பI=ைன 
ேமXெகாYளலாL. இI+ ேலசT ஆ5ேடா 
ேபாக> இ+லாதN ஒJ Kைறயாக உYளN.  
;D[றமாக 5 எL.i.IறD உYள ேகமரா தர4
ப5)YளN. இI+ 84 ேகாண]I+ இயaKL 
ைவ5 ஆaQY ெலD> இைண/க4ப5 )Y
ளN. இ"த >மாT5 ேபாlD பZமாணL

153×76.6×7.9 Ak. எைட
157 QராL. sT உ5 [கா
வ(ணL ¬Bn தர4ப5-
)YளN.

எ4.எL. ேரMேயா
மXEL 3.5 Ak ஆMேயா
ஜா/ உYளன. ெந5ெவாT/
இைண4iXK 4�, ைவ 
i, [_�] 4.1. �.i.எ>.
ஆQய ெதாf+ g5பaகY
இயaKQDறன. டTேபா
சாT�a வசI ெகா(ட
3000 mAh IறD ெகா(ட
ேப5டZ தர4ப5)YளN.

ேமா5ேடா �4 >மாT5
ேபாD,கJ4[ மXEL 
ெவYைள வ(ணaக*+ 
Qைட/QDறன. இதD
அIக ப5ச =ைல ¤. 
12,499.

43
#மாL" ேபா7

ேமா"ேடா 3
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ேசாl oEவனL, தDuைடய எ/> வZைச
ஆ(5ராm5 >மாT5 ேபாDக*+,

ெசDற மாதL, எ/>�Zயா எ/> மXEL எ/>
�Zயா எ/> ஏ எDற இJ ேபாDகைள =Xப
ைன/K அ^;கL ெசmதN. இ"த ஆ(MD
ெதாட/க]I+, பDனா5ட ள=+ நைடெபXற,
ெமாைப+ கJ]தரaQ+ இைவ அ^;கL ெசm
ய4ப5டன.

எ/>�Zயா எ/> ஏ >மாT5 ேபாl+ Iைர
5 அaKல அள=+, ;ைனக*+, வைளhக
_டD தர4ப5)YளN. இதD 4ராசசT ஆ/டா
ேகாT MediaTek Helio P10 (MT6755). iD[ற/
ேகமரா, எ+.இ.M.4ளா« இைண"ததாக, 13
எL.i.IறD ெகா(டதாக உYளN. இI+ 
ைஹ4Z5 ஆ5ேடா ேபாக> ெதாf+ g5பL 
இைண/க4ப5)YளN. ;D[ற/ ேகமரா, 8
எL.i. IறuடD இயaKQறN. இதD ஆ4
பேர5Ma %>டL ஆ(5ராm5 6.0 (மாT«
மலாm). இI+ இர() நாேனா %Lகைள
இய/கலாL.

இதD Iைர8D i/ெஸ+ அடT]I 1280
x 720 i/ெஸ+ ஆKL. இதD ராL ெமமZ 2
�.i. >ேடாேரz ெமமZ 16 �.i. இதைன
ைம/ேரா எ>.M.காT5 ெகா() 200 �.i.
வைர உயT]I/ ெகாYளலாL. இதD பZ-
மாணL 143.6 x 66.8 x 7.9 Ak.எைட 137 QராL.

ெந5ெவாT/ இைண4iXK 4�, ைவ i,
[_�] 4.1, �.i.எ>. மXEL எD.எ4.%
ெதாf+ g5பaகY இயaKQDறன. இI+
Adaptive Charging ெதாf+ g5பL ெகா(ட
2,300 mAh IறD ெகா(ட ேப5டZ இைண/
க4ப5)YளN. நாDK வ(ணaக*+ வM
வைம/க4ப5)Yள இ"த >மாT5 ேபாlD
அIக ப5ச =ைல ¤.20,990.

ேசா_
எT#a[யா எT# ஏ

இ\KயாW)
W;பைன

லாவா ஏ 76 %மா'( ேபா+
அைனவ0#-. கIJபKயா-. ]ைல() பல
மாட) 8மாVI ேபா=கைள ெவC (J. லாவா 
Naவன. அMைம() ஏ 76 எ=ற ெபயf),
`<ய 8மாVI ேபா= ஒ=ைற ]Hபைன#- அd
3க%பJ;<hQளU. ஆMIராiI இய#க;<)
இய,-. இ<) இரMJ 7.கைள இய#கலா.. 
இத= ெகபா7Kl டF 8>f= <ைர 4.5 அ, -ல
அள]) உQளU. ம)IK டF வச< தர%பI JQ
ளU. எ.D3 மHa. எ.D 4 DேளயVகQ, பலவைக
பாVமIகC) இய,-. ைப)கைள இய#-. 
வைக() தர%பIJQளன. டா-ெமMI ]\வV
வச<h. >ைட# >றU. ஆ%பேரIK, 78ட.
லா�பா% 5.1.இதைன மாVe மாேலா 78ட; <H- 
ேம.பJ;<# ெகாQளலா.. எ8.எ..எ8. மHa.
இெம()கQ வச<கQ தர%பIJQளன. எF.K.எ..
எ). DரbசV தர%பIJQளU. லbI 8�#கV 
மHa. ஆKேயா 3.5 kg ஜா#ெகI >ைட#>=
றன. எ%.எ.. ேரKேயா மHa. அ#�லேராgIடV
ெச=சாV இய,->=றன.

2�, 3� மHa. 4� ெநIெவாV# அைம%`கைள
இ<) ெசய)ப J;தலா.. இத= ரா. ெமமf 1
�.D. 8ேடாேரm ெமமf 8 �.D. இதைன 32 �.D.
வைர உயV;தலா.. ெநIெவாV# இைண% DH- 
�.D.ஆV.எ8., எIm, ைவ D, `x�;, �.D.எ8,
3� மHa. 4� ஆ>ய ெதா') yIப,கQ தர%
பIJQளன. D=`றமாக 5 எ..D. <ற= ெகாMட
ேகமராb., 3=`றமாக 2 எ..D. <ற= ெகாMட
ேகமராb. இைண#க%பIJQளன. இத= ேபI
டf 1,850 mAh <ற= ெகாMடU. இத= அ<க
பIச ]ைல �. 4,950 என அd ]#க%பIJQளU.
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இர() [Iய >மாT5 ேபாDகைள அ(-
ைம8+, ைம/ேராேம/> oEவனL ெவ*85
)YளN. Canvas Unite 4 மXEL Canvas Unite
4 Pro என அைழ/க4ப)L இைவ அைன]N
ந�ன வசIகைளjL ெகா(டைவயாக உY
ளன. இவX^D அIக ப5ச =ைல ;ைறேய,
¤. 6,999 மXEL ¤. 7,499.

இவX^+ 12 மாoல ெமாfகைள4 பயDப
)]தலாL. ெட/>5 வf ஒc அைம4iைன
ஆE ெமாfக*+ பயDப)]தலாL. தAw,
மைலயாளL, ெதqaK, மரா]I, வaகாளL 
மXEL இ"I ெமாfக*+ ெட/>5 அைம]N
அவXைற ஒc/கB ெசmIடலாL. iரhசZ+
ெட/>5 அைம]தா+ இ"த ெசய+பா)
Qைட/QறN. இதனா+, வா5> அ4 மXEL
எ>.எL.எ>. ெசயcக*+ ேபசhL, ெட/>5
ைட4 ெசmIடhL ;MQறN. இர(MqL 5
அaKல அள=லான ைஹ ெடD¢5M Iைர
தர4ப5)YளN.

ேக$வா7 �ைன5 4 ேபாZ$ அVசqகH

இதD Iைர, 5 அaKல அள=+, 1280 x 720
i/ெஸ+ அடT]IjடD, எB.M. தDைமjடD
ஐ.i.எ>.M>iேள ெகா(டதாக உYளN. 1
Qகா ெஹT5> ேவக]I+ இயaKL Kவா5
ேகாT MediaTek MT6735P 4ராசசT Mali-T720
GPU உடD தர4ப5)YளN. ராL ெமமZ 1
�.i. >ேடாேரz ெமமZ 8 �.i. இதைன
64 �.i. வைர உயT]I/ ெகாYளலாL. 
ஆ(5ராm5 மாT«மலாm ஆ4பேர5Ma %>
ட]Iைன அM4பைடயாக/ ெகா(ட Indus
OS 2.0 இதைன இய/KQறN. இர() %L

கைள இI+ இய/கலாL. எ+.இ.M. 4ளா« 
இைண"த 8 எL.i. IறD ெகா(ட iD[ற/
ேகமராhL, எ+.இ.M. 4ளா« இைண"த 5 எL.
i. IறD ெகா(ட ;D [ற/ ேகம ராhL தர4
ப5)Yளன. =ர+ ேரைக உணJL இய/கL 
உYளN. ெந5ெவாT/ இைண4iXK 4�, ைவ
i, [_�] 4.0. மXEL �.i.எ>. ெதாf+ 
g5பaகY இயaKQDறன. இதD ேப5டZ
2500mAh IறD ெகா(டN.

ேக$வா7 �ைன5 4 (ேரா ேபாZ$ அVசqகH

இதD Iைர, 5 அaKல அள=+, 1280 x 720
i/ெஸ+ அடT]IjடD, எB.M. தDைமjடD
ஐ.i.எ>.M>iேள ெகா(டதாக உYளN. 1.3 
Qகா ெஹT5> ேவக]I+ இயaKL Kவா5 
ேகாT Spreadtrum SC9832 4ராசசT தர4ப5)Y
ளN. ராL ெமமZ 2 �.i. >ேடாேரz ெமமZ
16 �.i. இதைன 32 �.i. வைர உயT]I/
ெகாYளலாL. ஆ(5ராm5 லாcபா4 ஆ4-
பேர5Ma %>ட]Iைன அM4பைடயாக/
ெகா(ட Indus OS 2.0 இதைன இய/KQறN.
இதைன மாT«மலாm %>ட] IXK உயT]I/ 
ெகாYளலாL. இர() %Lகைள இI+ இய/
கலாL. எ+.இ.M. 4ளா« இைண"த 8 எL.
i. IறD ெகா(ட iD [ற/ ேகமராhL,
எ+.இ.M. 4ளா« இைண"த 5 எL.i. IறD
ெகா(ட ;D[ற/ ேகமராhL தர4ப5)Y
ளன. =ர+ ேரைக உணJL இய/கL உY
ளN. ெந5ெவாT/ இைண4iXK 4�, ைவ i, 
[_�] 4.0. மXEL �.i.எ>. ெதாf+ g5
பaகY இயaKQDறன. இதD ேப5டZ 3900
mAh IறD ெகா(டN.

மாdல ெமா'கைள& ேபeG
ைமTேராேமT# ேக7வா#

fைன"4 ம;gG fைன" 4 &ேரா
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ர()ேவ 8ேடஷz) இலவச இைணய இைண%`
ெகாJ;ததா), அU இைணய ைமயமாக NFசய
மாக மாa.. அதனா) தவd)ைல. ம#கQ DளாI
பார. K#ெகI வா,> உQேள ெச=a, இைணய 
இைண%Dைன% பய=பJ;U>=றனV எ=ற
ெசi<h., ேவைல வாi%`கx#- ]Mண%D#
>=றனV எ=ற தகவ�. இSத <Iட; <ைன உ=-
னதமா#->றU. [-Q மHa. ெரi)ெட) Naவ
ன,கQ ச_க மாHற;<) இSத வைக() ப,-
ெகாQ>=றன.

எ$. �வரா�, ம^ைர.

ேப8`#>) ேட# ெசiவதைனேய எJ;U]
டலா.. யாV ேவMJமானா�., அவVகQ நMபV
கைள ேட# ெசiU]J>றாVகQ. ெதாடVD)லாத
ப<bகQ ந.ைம எIK% பாV#>=றன. ெமா;தமாக
இSத வச<ைய Na;தலா.. அ)லU ேட# ெசiத
D=னV, ச.பSத%பIட நபV ]0.Dனா) மIJேம, 
ேட# ெசiததைன அம�#-# ெகாMJ வரலா..

எ$. ��LMர$, நாகKேகாR�.

ஆ%DQ Naவன;<= `<ய ஆ%பேரIK, 78ட.
-d;த தகவ)கQ ெவCயானbட=, த,கCடk
0SU ந)லெதா0 கIJைரைய எ<VபாV#>ேற=.
மHற இத�கைள% ேபால, ஆ%DQ சாதன,கைள
ஒU#>]டா�VகQ.

எ$. ஹZபா, ேவதாரSயV.

RMேடா8 10 78ட;<) எ�;U0#கைள#
ைகயாx. ]த. -d;த கIJைர kகb. பய
�Qளதாகb., ந. ேநர;ைத kFச%பJ;U. வ'-
கைள# காIJவதாகb. அைமSUQளU. -d%
பாக Fonts ேபா)டf) எ=ன ஏHபJ. எ=பைத%
படமாக# காIKயU 7ற%பான ஒ=றா-..

ஆK. 7ேநகலதா, M�ெந�ேவ�

ஜூ= 30 ஆ. ேத< ெவCயான அd]%` -d;U
உடேன தகவ) தSத க.%\IடV இத�, ந. க.%
\IடV மலV தா=. நMப0ட= ேபn வU ேபால 
தகவ)கைள அதHகான பட,கxட= தSUQ
�VகQ. எ=ன வர%ேபா>றU எ=a. ேகாK காIK,
ஆMIராiI ேபாz) அைவ எ%பK இய,-. 
எ=a. ேபாIே டா#கC= _ல. எJ;U# காIK
யU kகb. 7ற%`. உ,கQ ஆ7fயV -� ]H- 
எ= பாராIJகQ. 

ேபரா டாJடK எV. நமUவாயV, ேகாைவ.

‘நெகI’ ெபய0#- இைணயாக ஒ0 தk�%
ெபயைர ஏ= �,கQ தர])ைல. ெச=ற 3ைற
மாVeமேலா]ைன ‘ெமU kIடாi’ எ=a அழ-
காக# ெகாJ;<0S�Vகேள! அJ;த இத')
இதHகான; தk�% ெபயைரF �Iடb..

எ7.�K]M Wரகா�, ெச$ைன.

கJைமயான ஆ,>ல. மHa. எCைமயான
ஆ,>ல. எ%பK இ0#-. எ=a �,கQ எJ;U#
காIKய மா<f ெசாHகx. வா#>ய,கx. kக
அ0ைம. -d%பாக, ‘காலதV’ எ=ற ெசா) எ)லா.
இ%ேபாU தா= அdSU ெகாMேட=. k#க ந=d.

பா. Uவரா�, M��U.

“RMேடா8 10 K%8 அMI If#8 பய=
த0. -d%`கQ” கIJைரைய இSத இத
ேழாJ Na;<]ட ேவMடா.. ெதாடVSU இU
ேபால -d%`கைள; தரb.. ]Mேடா8 10#-
மாdய எ=ைன% ேபா=றவVகx#- kகb. 
உத]யாக இ0#-.. ஆVவ;<) ]Mேடா8
10#- வSU]Iேடா.. �,கQ தா= இ<)
ஏHபJ. 7#க)கைள; �V#க -d%`கQ தர
ேவMJ..

ஆ. ெச�வ கSண$, )^�ேசb.
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ேகQ]: ஆib# கIJைரகைள ேவVI ெசய�()
ைட% ெசiU தSU வ0>ேற=. இ<) 7லV, த,கQ 
ெட#8IK) உQள பாரா#கQ, ப#க,கC) 
3Kh. ேபாU, ஒ=dரMJ வfகேள இ0%D=,
அJ;த ப#க;<H-F ெச)ல# [டாU எ=a ேகI
>=றனV. இதைன எ%பK NைறேவHற 3Kh..
அதH- வ' இ0%பதாகF ெசா)>றாVகQ.
ஆனா), யா0#-. ெதfய])ைல. உதவb..

எ$. சVப] OமாK, ேகாைவ.
பI+: ேவT5 ெசயc8+, அதD பாரா/கY,

இைடேய iZ"N அ)]த ப/க] IXKB ெச+-
லாம+, இைண"ேத
இJ4பதXK வf
ஒDைற/ ெகா()Y
ளN. vேழ =Zவாக 
அதைன] தJQேறD.

;தc+ எ"த பாரா
i Z / க 4 ப ட ா ம +
இJ/க =JL[Q�T
கேளா, அI+ கTசைர/
ெகா() ெச+லhL.
ேவT5 ெமu=+,
ேஹாL Z4பD ேதT"-
ெத)/க4ப5) இJ/

க5)L. இaK பாராQரா4 K¤4i+, அதD
வலN ஓரமாக உYள அL[/ K^8+ Q*/
ெசmIடhL. இ4ேபாN பாராQரா4 டயலா/
பா/> கா5ட4ப)L. இI+ Line and Page
Breaks எDற ேட4iைன] ேதT"ெத)/கhL.
இaK Keep Lines Together எDற ெச/ பா/¢+
M/ அைடயாள]ைத ஏXப)]I, ஓேக Q*/

ெசmN ெவ*ேயறhL. இl, K^4i5ட பாரா 
ப/கaக_/Qைடேய iZ/க4பட மா5டாN.

ேகQ]: நா= பல ஆM Jகளாக �ெம() பய=ப
J;< வ0>ேற=. 7ல வார,க ளாக, எ= �ெம()
அ#கbMIK�0SU, இSத தள;<) உQள k=
அ�ச) 3கவfகx#-, பலவைகயான ெம()
கKத,கQ ெச)வதாக, எ= நMபVகQ [a>=
றனV. எ%பK �ெம(ைல மIJ. ைவர8 தா#-..
அ)லU இU ]ஷk ஒ0 வf= ேவைலயா? இதைன 
எ%பK சf ெசiவU? 7ல ேவைள கC) எ=னா�. 
வழ#க.ேபா) �ெம(ைல இய#க 3K>றU. அ�
ச)கQ அ�%ப 3K>றU.

�. ராமநாத$, காைரJOX.
பI+: உaகY �ெம8cD பா>ேவTைட 

ேவE ஒJவT அ^"N ெகா(), அதைன/ 
ைக4பX^ இ"த ேமாசமான ேவைலையB
ெசmQறாT எDE ெதZQறN. இ"த வைக8+,
ேவE ஒJவT க5 )4பா5MXKB ெசDE=5ட
�ெம8+ அ/கh(5Mைன k5ெட)/க,
bKY %ல வfகைள நம/K] தJQறN.

உaகY அ/கh(5M+ தXேபாN %ல
ேவைளக*+ gைழய ;M QறN எDE b^jY
¡TகY. எனேவ, இ"த இர() வfகைளjL
;யX%/கலாL. saகY வழ/க மாக �ெம8+ 
பாT/KL கL4e5டTகY, >மாT5ேபாDகY
இ+லாம+, ேவE சாத னaகY வf யாக, ஐ.i. 
;கவZ வfயாக உaகY அ/கh(5 பாT/
க4ப5MJ"தா+, அதைன saகY க(ட^
யலாL (Recently Used Devices / your last account
activity). உaகY �ெம8+ அ/கh(5M+

–டாJடK ெப. சLMர ேபா7 –ேகHR – பM�
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gைழ"N ெசய+பட ;M"தா+, உடேன அதD
பா>ேவTைட மாXறhL. Gmail security settings 
ெசDE, அதைன two-step verification எDற இJ
வf4 பாNகா4[ வf/K மாXறhL. இ"த இJ
வf4 பாNகா4[ வf8+, உaகY பா>ேவT5
மXEL saகY K^4 i)L எ( ெகா(ட
>மாT5 ேபாu/K வJL எ( ெகா)]தா+ 
ம5)ேம, உaகY அ/கh(5ைட] Iற"N 
பயDப)]த ;MjL. b)த+ பாN கா4[
வfக_/K https://support.google.com/mail/
checklist/2986618 எDற bKY தளL ெசDE
பாT/கhL. அவX^+ உaக _/K நDK [Z"த
வXைற4 பயDப)]தhL.

உaகY அ/கh(5M+ gைழய ;Mய
=+ைல எDறா+, �ெம8+ ெஹ+4 ப/
க]I+, Qைட/KL account recovery form+
ேக5)Yள தகவ+கைள oர4பhL. k()L 
உaக_/K அ/கh(5 Qைட/க சXE அIக
ேநரL ஆகலாL. ஆனா+, Qைட]த hடD,
ேமேல தர4ப5)Yள பாNகா4[ வf கைள
ேமXெகாYளhL. உaகY ெதாடT[ ;கவZ
கைள இ"த வைக8+ ெதாைல/காம+ இJ/க,
எ4ேபாNL ;கவZகைள ஒJ ேப/ அ4 ைபc+
பI"N ைவ/கhL. எ4பM இ"த ேப/ அ4
ைபைல உJவா/கலாL என ;D[ கL4e5டT
மலZ+ க5)ைர தர4ப5டN. அ+லN https://
support.google.com/mail/answer/24911?hl=en எDற
;கவZ8+ அதXகான வfகைள/ காணலாL.

ேகQ]: அMைம(), ]Mேடா8 7 இய,>ய
எ= ெபVசன) க.%\Iடf), ]Mேடா8 10 ஆ%ப
ேரIK, 78ட;<ைன இ=8டா) ெசiேத=. இ<)
8டாVI ெம�bட= இைணSU All Apps எ=�.
Dfb உQளU. ெமாைப) ேபாz) தாேன, Apps
இ0#-.. இ,- இSத ெசா) எதைன# -d#>றU.
இUவைர All Programs எ=aதாேன ெம� தர%பIJ
வSதU. இத= _ல. நா. ெபaவU எ=ன?

எ$.அWலாஷா, M��U.
பI+: App எDபN Application எDபID

nJ/கL. அ4*ேகஷD எDபN ஒJ [ேரா
QராL. [ேராQராL எDபN ஓT அ4*ேகஷD.
இர()L ஒDேறதாD. =(ேடா> >டாT5 
ெமu=+ All Apps எDபN இJ4பதைன/
காணலாL. உaகY ெபTசன+ கL4e5டZ+
இD>டா+ ெசmய4ப5ட [ேரா QராLகY /
அ4*ேகஷDகY அைன]NL அகர வZைச4
பM ப5Mயcட4ப)L.

அ4*ேகஷDகைள இJ வைககளாக4 பாT/
கலாL. அைவ ~ Apps and Desktop Apps ஆQ
யைவ ஆKL. Desktop Apps எDபைவ ெபT
சன+ கL4e5டZ+ ம5)ேம, =(ேடா>
10 %>ட]ID கL4e5Ma ச/ IjடD
இயaKபைவ ஆKL. இI+ வT]தக oEவ
னaக_/கான சா45ேவT மXEL அேடா4

ேபா5ேடாஷா4 அ+லN அேடா4 iZ AயT
ேபாDறைவ அடaKL.

மXற அ4*ேகஷDகY, மXற க5டைம4
iqL இயaKL. =(ேடா> 10 ெபT
சன+ கL4e5டT, =(ேடா> ேட4ள5,
=(ேடா> ேபாD, ஏD எ/> பா/> ஒD சாத
ன]I+ bட இயaKL. 

saகY உaகY ெபTசன+ கL4 e5டைர,
அதD ஆ4பேர5Ma %>ட] Iைன4 [N4
i]தா+, ெபTசன+ கL4e5டZ+ உYள 
அைன]N அ4*ேகஷDக_L s/க4ப)L.
ஆனா+, =(ேடா> இய/க] NடD வJL
ைம/ேராசா45 ெப8(5, ேபா5ேடா ஆ4,
K¤{ Ae%/, ேவT5 ேப5, ேநா5ேப5 மXEL 
=(ேடா> iேளயT ஆQயைவ உடD பIய4
ப5ேட இJ/KL. மXறவXைற, saகY பணL 
ெசq]I வாaQயைவ மXEL =(ேடா>
>ேடாZcJ"N ெபXE இD>டா+ ெசmத
வXைற, saகY k()L இD>டா+ ெசmIட
ேவ(MயIJ/KL. இ"த அ4*ேகஷDகைள
saகY க5டணL ெசq]I வாaQ8J"தா+,
அவX^Xகான ’4ராட/5 v’ எDற உZம அu ம
I8ைன ைவ]IJ/க ேவ()L.

ேகQ]: ]Mேடா8 10 பய=பJ;< வ0>ேற=.
ெபாUவாகேவ, மb8 பாiMIடV kக ெம)�தாக
இ0%பதா), <ைர() எ,- உQளU எ=a எC-
தாக; ெதfயாU. 3=` வSத ]Mேடா8 இய#
க,கC), கMIேரா) qைய  அ�;<னா), 7dய
வIட. ஒ=a உ0வா> மைறh.. அSத இட;<)
கVசV இ0%பU ெதfய வ0.. ஆனா), ]Mேடா8 
10#- மாdய D=னV, அSத வச< இ)ைல. இ%-
ேபாU ேவa q அ�;<னா), வIட. _ல. காIட%ப
Jமா? அSத q எ=ன?

ஆK. கSணWரா$, M� வா�K.
பI+: =(ேடா> 10qL இ"த வசI உY

ளN. ஆனா+, அதைன இய/க]I+ ெகா() 
வர %ல ெச5Ma> அைம4[கைள அைம/க
ேவ()L.

;தc+ க(5ேரா+ ேபனைல] Iற/கhL.
Mouse எDபI+ ட[Y Q*/ ெசmIடhL.
Mouse Properties =(ேடா Iற/க4ப)L. அI+
உYள Pointer எDற ேட4i+ Q*/ ெசmIடhL.

இaK Show
location of pointer
when I press Ctrl
key எDE உYள
இட]I+ M/
அைடயாள]Iைன
அ ை ம / க h L .
அதD iDனT,
Apply மXEL ஓேக
Q*/ ெசmN
ெவ*ேயறhL.
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இதD iDனT, saகY ேக5)/ ெகா(டபM
க(5ேரா+ v Q*/ ெசmI)ைக8+, மh>
பாm(டT உYள இடL கா5ட4ப)L.

ேகQ]: ]Mேடா8 10#- இரMJ நாIகx#-
3= மாdேன=. kக எCதாக மாHற. Nக�SதU.
இ=a காைல பாV#ைக(), அ<) �ைச#>Q D= 
ஐகா= <ைர() இ)ைல. இதைன எ%பK உ0-
வா#-வU? அ)லU ]M 10) இதH-% ப<லாக
ேவa தர%பIJQளதா? இதHகான K%8 தரb..

ேக. தYழரச$, M��$ற¡K.

பI+: இேத ேபால ேமqL %ல வாச கTகY 
ேக5)YளனT. =(ேடா> 10 ஐ இய/Q,
அதD ேதட+ க5ட]I+, “Show common desktop
icons” எDE ைட4 ெசmIடhL. Qைட/KL
=ைடக*+ ;த+ =ைட8+ Q*/ ெசm
IடhL. saகY “Recycle Bin” எDE ைட4

ெசmதாqL,
இேத =ைட
Qைட/KL.
இ 4 ே ப ா N ,
Desktop Icons
Settings எDற
= ( ே ட ா
I ற / க 4
ப)L. உa
க _ ை ட ய
ெட>/டா4
= (
ே ட ா = +

saகY பாT/க =JL[L அைன]N ஐகாD-
க_L கா5ட4ப)L. இவX^cJ"N Computer,
User Files, Network மXEL saகY ேத)L
Recycle bin ஆQய ஐகாDகY Qைட/KL. 
இIcJ"N saகY =JL[L ஐகாைன]
ேதT"ெத)]N, ெட>/டா4i+ அைம/
கலாL.

ேகQ]: பயVபா#8 DரbசV பய=பJ;<
வ0>ேற=. இ<) நா= தர]ற#க.
ெசi<J. ைப)கQ, நா= ]0.`.
ேபா)டf) Df;U ேசl ெசiய%பட
ேவMJ.. ஆனா), Downloads ேபா)
டfேலேய ேசl ஆ>=றன. மாHd
ேசl ெசi<J. வைக() ெசI
ெசi<ட எ=ன ெசi<ட ேவMJ.?
K%8 தரb..

எ$. ஆராவ¢த$, UவகாU.
பI+: மாறா oைல8+, அைன]N

டh(ேலா5 ைப+க_L, Downloads
ேபா+டZேலேய ேச{ ெசmய4
ப)L. பயTபா/> ம5)AD^,
KேராL மXEL இDடTெந5

எ/>[ேளாரT iரhசTக*qL இேத வf;ைற
மாறாoைல8+ அைம/க4ப5)YளN. இதைன
எ*தாகமாXறலாL.saகYேக5)YளபயTபா/>
iரhசZ+, “Open menu” ப5டl+ அV]தhL.
இN �+ பாZ+, வலN ப/கL Qைட/KL. இaK
Qைட/KL vw=Z ெமu=+, “Options” எD
பI+ Q*/ ெசmIடhL. இaK Qைட/KL
=(ேடா=+, “General”ப/கL ெச+லhL. இI+,
“Downloads” iZ=+ உYள அைம4[ வfகைள4
பாT/கhL. இaK, saகY எ"த 5ைர=+, அதD
எ"த ேபா+டZ+ தர=ற/கL ெசmIட ேவ()L
எDபதXேகXப வf8ைன (Directory Path), “Save
files to” எDE இJ/KL இட]I+ எIரான க5
ட]I+ அைம/கhL. அ+லN “Browse” எDபI+
Q*/ ெசmN, K^4i5ட ேபா+டZ+ Q*/ ெசm
IடhL. தானாக வf அைம/க4ப)L. ஒ{ெவாJ
ைபைலjL அதD தDைம/ேகXப, ெவ{ேவE
ேபா+டTக*+ ேச{ ெசmIட =JLiனா+,
“Always ask me where to save files” எDபதைன]
ேதT"ெத)/கலாL. இதைன] ேதT"ெத)]தா+,
இைணய]IcJ"N எதைன saகY தர=ற/கL
ெசmதாqL, ஒ{ெவாJ ;ைறjL, பயTபா/>,
இEIயாக ேச{ ெசmத ேபா+டைர/ கா5M, Save
Asடயலா/ பா/ைஸ/ கா5)L. அ4ேபாN, saகY
=JL[L ைப+ ேபா+டைர] ேதT"ெத)]N/
ெகாYளலாL.

ேகQ]: ]Mேடா8 10) ேதட) கIட;<) ைட%
ெசiU ேதKனா), எ)லா. >ைட#-. எ=a எ�-
U>�VகQ. ஆனா), ேதட) கIடேம இ)ைலேய.
எ= க.%\Iடf) மIJம)ல. பல ]Mேடா8 10
க.%\IடVகC) ேதK ]Iேட=. எ,- DரFைன 
உQளU எ=a. `fய])ைல. வ' காIடb..

ஆK. £ேதR பரமானLதV, MS<Jக�.
பI+: =(ேடா> 10 இய/க]I+

ேதட+ க5ட]IXகாக, AகhL க«-
ட4பட ேவ(டாL. அN எ4ேபாNL 
அaK உYளN. >டாT5 ெமu=D

இடN ஓர]I+ டா>/ பாZ+ உY-
ளN. saகY >டாT5 ெமu=+ Q*/ 
ெசmN, saகY எN K^]N ேதட 
ேவ()ேமா, அதைன ைட4 ெசm-
IடhL. உடேன ஒJ க5ட]I+

உaகY ேதட+ ெட/>5 கா5
ட4ப)L. ;தc+ உaகY கL4
e5டZqL, iDனT இைணய]
IqL, ேதட4ப5) ;MhகY
கா5ட4ப)L. saகY காTடனா 
�ைல இய/Q ைவ] IJ"தா+,

=(ேடா> vjடD எ> vைய அV]
தhL. காTடனா இய/க4-
ப5) அதD ேதட+ க5ட;L 
Qைட/KL. saகY ேதைவயா
னைத4 ெபXE/ ெகாYளலாL.

ேக2W–பK)


