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~ டாKடL ெப.சMNர ேபா7 ~
இ த ஆ$%& ெதாட*க,-., மா12 மாத,-.
3னா5. நைடெப9ற WinHEC ெதா;. <=ப
க>,தர@A., ைம*ேராசாD= த& 5$ேடாE
10 இய*க Jைறைம KL,M க>,M ெதN5*
ைகP.,த&Qைடய5$ேடாE7,5$ேடாE
ேபா& 8.1, 5$ேடாE 8.1 பய&பU,Mேவா1
அைனவ>*KX, 5$ேடாE 10 இலவசமாக,
தர5ற*கX ெசZM பய&பU,த Aைட*KX
என அL5,தM. அDேபாM, ேம9கா\X ஆD
பேர=%@ ]Eட@க^&, ->=U நகைலD

ப- M பய&பU,-யவ1க_X, இலவசமாக
`-ய ]Eட,-ைன, தர5ற*கX ெசZM ெகாa
ளலாX எ&cX அL5,-> தM. ராZ=ட1E
ேபா&ற ெசZ- dcவன@க^டJX இM
ெதN5*கDப=டM (http://recode.net/2015/03/18/
microsoft-tackles-china-piracy-with-free-upgrade-
to-windows-10/). அதனாேலேய, 5$ேடாE
ec ேகா% சாதன@க^. இய*கDபUX
ஆDபேர=%@ ]EடX எ&ற ெப>ைமைய2 ]ல
ஆ$Uக^. ெபcX எ&cX fLP> தM.

ஆனா., இDே பாM, 5$ேடாE 10 ]E-

ைம$ேராசா<2 அ7%த V6ேடாD ப+7
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ட,-9K ேமXபU,-* ெகாaவM, ->=U
நக. பய&பU,Mபவ>*K இலவசX அ.ல
எ&c ைம*ேராசாD= ஆDபேர=%@ ]EடX
gN5& தைலவ1 ெட1N ைமய1ச& த& வைல
மைன* KLDg. (http://blogs.windows.com/
bloggingwindows/2015/05/15/genuine-windows-
and-windows-10/) fLhaளா1. அத9KD ப-
லாக, அiவாc தர5ற*கX ெசZM பய&ப
U,MேவாN& சாதன@கைள “Jைறயானைவ
அ.லாத dைலPேலேய (a Non-Genuine state)”
ைம*ேராசாD= ைவ,->*KX என அL5*கD
ப=UaளM.

இதைன இ> ெபா>a த>X 5ள*க மாக
எU,M* ெகாaளலாX. ->=U நக. பய&ப
U,- வ>பவ1கa, 5$ேடாE 10*K ேமX
பU,-* ெகா$டாjX, அைவ ->=U நக.
எனேவ கா=டDபUX. அத9கான dைனk=
ட.கa ெதாட1 M அQDபDபUX. இதைன 
ஆ@Aல,-. nagware என அைழDபா1கa.
அதாவM, “ஏZ! உ&pடX உaளM ->=U
நக.” என ந2 ந2 எ&c ெசா.q* ெகா$ேட 
இ>*KX. ->=U நக. எ&ற வா=ட1மா1*
ஒ&c ெதாட1 M கா=டDபUX. அDAேர= 
இலவசமாக அQம-*கDபUX; ஆனா., அM
dயாயமானM அ.ல எ&c கா=டDபUX.

ேமjX, அ-காரt1வம9ற ]EடX ைவ,
->Dபவ1க^& கXDu=ட1க^. மா.ேவ1
பரvX அபாயX, தpநப1 தகவ.கa ->டD
பUத., ஏமா9c ேவைலக_*Kaளாத. ஆA
யைவ எ^தாக ஏ9பட வாZD ̀ கa உ$U. 

->=U நக qைன ஏ9கனேவ ைவ,->Dப
வ1க_*K, அவ1கைள* கவ>X வைகP., 
பல `-ய வச-கa இ>Dபைத* கா=UேவாX
எனvX ைம*ேராசாD= அL5,MaளM. பல
கXDu=ட1 தயாND` dcவன@கa, KLDபாக
3னா5., தா@கa த>X கXDu=ட1க^.,
அ-காரt1வ அQம- ெப9ற ஆDபேர=%@
]Eட@கa இ>DபM ேபா&ற மாைய, ேதா9
ற,ைத, த>A&றன. எனேவ, தா@கa தவc
ெசZAேறாX எ&பைத அLயாத வா%*ைகயா
ள1கேள அ-கX. அவ1கa d2சயமாZ, க=
டணX ெசj,-D `-ய இய*க Jைற ைமைய
வா@Kவா1கa என ைம*ேராசாD= அL5,

MaளM. அM ேபா&ற ]Eட@கa ைவ,->D
பவ1கa, ேபாqயான ]EடX என* கா=டD
பUX வா=ட1மா1* அைட யாள,ைத* கா=%,
அ த கXDu=டைர, வா@ Aய dc வன,-
டேம ->Xப* ெகாU*கலாX எ&cX ைம*
ேராசாD= அL5,MaளM.

இ&ெனா> வ;P. பா1,தா., ->=U 
நக. உaளவ1கa, தர5ற*கX ெசZM ேமX
பU,த அQம-*கDபUவா1கa. ஆனா.,
அவ1கa, சNயான 5$ேடாE 10 ப-D`
ேவ$UX எp., க=டணX ெசj,- ம=
Uேம ெபற அQம-*கDபUவா1கa,

எM எDப% இ> தாjX, ைம*ேராசாD=
J&` ெகாU,த அQம-ைய, ->XபD ெப9
றM, அத& வா%*ைக யாள1க_*K ச9c ெந>
டலாகேவ தா& உaளM.

அேத ேநர,-., ->=U நக. பய&ப U, M
பவ1கa, எதைனhX இலவசமாகD ெபற எ$
\வMX தவேற.

ெமாைப+ ேபாX !Y<Qக>
அ கமாக எல'()'க* அ*ல, -.(ட* சாத
ன4க5 இய489 இட4க:* ெமாைப* ேபா?
பய?ப@A,வதைனA தCD'கE9. உ4கH'8
I'ன* JைடKப, I'கலாவ,ட? அLத சாத
ன4க5 இய'கM9 தைடபடலா9. மNA,வ மைன
க:* இAதைகய சாதன4க5 உ5ள இட4க:*
பய?ப@A,வைத அறேவ தCD'கE9. அLத சாத
ன4க5 ச)யாகQ ெசய*ப@வ * I'க*க5 ஏS
படலா9. க9KT(டD மாU(டD அNேக இN'89
ெமாைப* ேபாV'8 அைழKX வNைகY* எ?ன
மா ) அைல ZQ[ உ5ள, எ?\ ]4க5 பாDA 
NK^Dக5 எ?\ _ைன'Jேற?. அ, ேபால மNA
,வ மைன சாதன4க:* ஏSப(டா* அ, ச)யான
M-Eகைள மNA,வN'8A தராேத.
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~ பாரN ~

P@கa ஆ$=ராZ= ேபா& அ.லM
ேடDள= சாதன,ைதD பய&பU,Mபவராக

இ> தா., உ@கைளD ப9L fKa ஏ9க னேவ
பல தகவ.கைளD g& ெதாட1 M வ>X 
ெசய.பா=%ைன ேம9ெகா$%>*KX. அDப
%யா! எ& அ*கv$=ைட x%5டவா? எ&ற
எ$ணX உ@கa மன-. ேதா&cX. xU
வத9KX fKa எ^ய வ;கைள, த>X.
ஆனா., நாX அ*கv$=%ைன x%5ட
மா=ேடாX. ஏென&றா., fKa gேள EேடாN-
q> M நாX அD^ேகஷ&கைள இற*க
ேவ$UX எp., நம*K fKa அ*கv$=
ஒ> க=டாய, ேதைவ ஆKX. எனேவ, இ த2 
{|dைலP., நாX நXைமD ப9Lய ேட=டா
5ைன, எDப% fKa dcவன,-9K* Kைற
வாக* ெகாU*கலாX எ&c பா1DேபாX. பல
ெசயqகa வ;யாக, பல இட@க^. நXைமD
ப9Lய தகவ.கa, fKa dcவனX ெபcX
வைகP. க]A&றன. இ>DgQX, ]ல J*
Aய வ;கைள இ@K காணலாX.

fKa நம*K, த>பைவ எ.லாX இலவ
சேம. ஏென&றா., fKa எ&QX ெதா;.
<=ப அர*க&, 5ளXபரX வ; ெப>X வ>-
மானேம அத9K எ*க2ச*கமாKX. இ த
5ளXபர@கa வ;யாகேவ, உ@க_*கான
5ளXபர வ=டX க=டDபUAறM. இைண
ய,ைத2 }9L வ>ைகP., இ த 5ளXபர@

கைள ஒM*KவM அiவளv எ^தான காNயX
அ.ல. fKa தள,-& 5ளXபர ெச=%@E 
ப*க,-. (https://www.google.com/settings/u/0/
ads) ~@கa ]ல நகா} ெச=%@E அைமDைப
ேம9ெகா$U, ~@கa த>X தகவ.கa M. qத
மாகvX, ஆ1வX ெகா$ Uaள 5ளXப ர@கa
ம=UX இ>DபதாகvX ஏ9பU,தலாX. 

 fKa dcவன,-& Jத&ைம வ1,தகX
ேதUத. தா&. அ-. எ&ன ெசZயலாX
எ&c அU,M பா1*கலாX. fKa ~@கa 
ெச.jX, பா1*KX அைன,M தள@கa KL,த 
தகவ.கைளD ப-v ெசZM ைவ,M* ெகாa-
AறM. ெப1சன. கXDu=டராக இ> தாjX,
ஆ$=ராZ= ]Eட,-. ‘‘fKa நi” ெசய
qயாக இ> தாjX, ேதUத. க=ட,-.
எ&னெவ.லாX ைடD ெசZ A�1கa எ&பைத*
fKa ெதாட1 M க$கா �,M* ெகா$Ua
ளM.

அ-1�டவசமாக, fKa இ த தகவ.கa
எ.லாX எ^தாக* கா\Xப%, நX அ*கv$= 
�EடN ப*க,-. ேம. பK -P. ைவ,Ma
ளM. இ@K, இவ9ைற ேசi ெசZ -டாம.
ைவ,M* ெகாaள ெச=%@E பK -P. வ; 
தரDப=UaளM. எனேவ, நாX fKa எU,M 
ைவ,Maள தகவ.கைள ேசi ெசZ -டாம.
~*A5டலாX. அ.லM ேத1 ெதU,த ]ல
வ9ைற ம=UX ப-hXப% அைம,M* ெகாa
ளலாX.

 !#$!% த'(
தகவ+கைள$ !ைற$கலா(
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நாX �ெமP. ெசயqையD பய&பU,M
ைகP., fKa ச1வ1கa வ;யாக நாX அQD

`வM அைன,
ை த h X
ஒ> காDg
எU,M, fKa
ை வ , M *
ெகாaAறM.
�& அ�ச.

ெசயq ஒ&L& ெசய.பா=%& அ%Dப
ைடேய இMதா&. ஆனா., fKa அத9KX 
ேமலாக ஒ> ப% ெச&c, நம*K 5ளXப ர@
கைள அQD`வத9காக, நX அ�ச.கைள
Eேக& ெசZM தகவ.கைள, -ர=% ைவ,M*
ெகா$U ெசய.பU,MAறM. நாX அQD`X
ெட*E=ைட ம=Uம.ல; பட@கைளhX
Eேக& ெசZAறM. இiவாc fKa ெசய.
பUவைத ~@கa 5>Xப5.ைல எ&றா.,
நX அ*கv$=%q> M �ெமP. அ*க
v$=ைட ~*KவMதா& ஒேர வ;.

ெதாடL0கI (Contacts)

ஆ$=ராZ= ]Eட, -ைனD பய&பU,
Mவ-. நாX ெபcX �கD ெபNய வச-, நX
ெதாைலேப] ெதாட1`கைள எ^தாக, ஒ> சாத

ன,-q> M இ&
ெனா&c*K மா9L*
ெ க ா a வ M த ா& .
இM எDப% சா, -
யமாAறM எ&றா.,
நX ெதாட1`கa
அைன,MX fKa
அ * க v $ = U ட&
ஒ>@Aைண*கDபU
வMதா&. ெமாைப.
ேபாpேலேய, நX
ெதாட1`க^& �&
அ�ச. JகவNக_X
தாமாக ேசi ெசZ
யDபUவMX இDப
%,தா&. நாX ~*க

ேவ$UX என எ$�னா., ஒ> Jய9]P.,
ஒ> ெதாட1gைன ம=Uேம ~*க J%hX.
ஆனா., இ த சாதன@க^., நாX நX ெதாட1
`கைள ேசi ெசZM ைவ,M* ெகாaவMதா&
]ற த வ;யாKX.

ெப>Xபாலான ஆ$=ராZ= இய*KX
சாதன@க^., உ@கa ேபா& ெதாட1`கைள,
உ@கa ]X கா1 %9K மா9cவM எp., People
எ&QX அD^ேகஷ& ெச&c, அ-. Settings
ேத1 ெதU*க ேவ$UX. அத& g&ன1, Export
Contacts to SIM எ&பதைன* A^* ெசZ-ட
JகவNகa அைன,M தகவ.க_ட& மா9றD

பUX. ஒ> ]ல ஆ$=ராZ= சாத ன@க^.,
இ த வ;Jைறகa ச9c மாcபடலாX.

WXI காலZடL

இ-. நாX அைம*KX dக|vகa
அைன,MX fKa தள, -னா. ஒ>@ A
ைண*கD பUA&றன. இ@K ம=UX, இ-. 

உaளவ9ைற J9Ljமாக ~*க J%யாM.
fKa கால$ட>ட& அைன,M ெதாட1 ̀ க
ைளhX ~*Aனா.தா& அM J%hX.

WXI 6ைர[

�ெமP. ச1வN., நX ெமP.கa, ெதாட1
`கa அைன,MX ேச�D`* Aட@A. ைவ*
கDபUவM ேபால, =ைரi ெசயq*கான ச1
வNjX ேச�*கDபUAறதா எ&பM இ&QX
ெத^வாக அLய,
த ர D ப ட 5 . ை ல .
ஆனா., =ைரi 
ப ய& ப U , M X
ச1வN. ேச1,M 
ைவ*கDபUX ஆவ
ண@கa, பட@கa,
5 % ே ய ா * க a
அைன,MX, எ த
ேநரJX fKa dc வனX அLய* Aைட*KX 
வைகP.தா& ப-யDபUA&றன. ~@கa
உ@கa ைப.கைள அ;*KXேபாMX g&ன1
அ;,த g&ன1, =ேர� ெப=%Pq> M
~*KX ேபாMX, அைவ மைற*கDபUA&றன.
d2சயமாZ, அைவ fK^& ச1வNq> M உட
ன%யாக, அறேவ ~*கDபUவ-.ைல. ஆனா.,
உ@கa அ*கv$=%ைன ேவc யாேரQX, 
g& நா^. அ\ Aனா., அவ1க_*K ~@கa
~*Aயைவ d2சயமாக* Aைட*காM.

உல\] இட] (Location)

உ@கa ஆ$=ராZ= சாதனX இய@க, 
ெதாட@Aய கால,-q> M, fKa
’ெலாேகஷ&’ எ&QX வச- xலX, ~@கa
எ@ெக.லாX ெச.A�1கa எ&பதைன அL M
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ப-v ெசZAறM. அ த சாதனX xலX, fKa
ேமD பய&பU,Mவதாக இ> தா., இ த �.
தா& அ%Dபைடைய அைம* AறM. ெப1சன.
கXDu=டN. ேமD பய&பU,MைகP.,
ெலாேகஷ& �ைல நாX இய*காமேலேய, ம9
றைவ xலX, fKa நாX இய@KX இட,ைத
அL M ெகாaAறM. இதைன ~@கa 5>Xப
5.ைல எ&றா., இ த ெசய.பா= %ைன,
ஆ$=ராZ= சாதன,-. Jட*A5டலாX.

WXI /ேள

ஆ$=ராZ= ேபா& ைவ,->Dபவ1கa,
fKa Dேள பய&பU,தாம. இ>*க J%யாM.
பல ெசயqகa இத& வ;யாகேவ நம*K*
Aைட*KX. fKa, ~@கa இ த Eேடா1 
ெச&c ெபcX அைன,ைதhX ப=%யq=U,
த&pடX ைவ,M* ெகாa_X. இM நாX
EேடாைரD பய&பU,த ஒD`* ெகாa_X
ஒDப த,-. ஒ> dப தைனயாKX. ஆனா., 
ெவ^Dபைடயாக இM ெதNவ-.ைல. இத9K

~@கa உட&பா%.ைல எ&றா., Dேள
EேடாNைனD பய&பU,தாம. இ>DபMதா&
ஒேர வ;. ஆனா., அM சNயான வ; அ.ல. 
ஏென&றா., இ த Dேள EேடாN. இ> M 
~@கa ெப9ற அைன,M ெசயqகைளhX ~*க
ேவ$UX. g& எ த பய&பாUX உ@க_*K*
Aைட*காM.

^ 6_/

h =uD தள ெச=%@E அைமD`கa https://
www.google.com/settings/accounthistory எ&QX
இட,-.Aைட*KX.இ@K~@கaேத%ய5%
ேயா*க^& ப=%ய. Aைட*KX இவ9ைற
~*க ~@கa 5>Xgனா., அவ9ைற, ேத%
~*A5டலாX. இ@ேகேய, உ@கa ேதடைலD
ப-v ெசZய ேவ$டாX என fK_*K* க=

டைள இடலாX.
அேத ேபால, ~@கa
ேத%D பா1,த 5%
ேயா*க^& ப=%
யைலhX அ\A,

~*க 5>X`வைத ~*A5டலாX.
ேமேல தரDப=Uaள தகவ.க^q> M,

~@கa fKa ச1வ1க _*K, உ@கைளD ப9
Lய தகவ.கைள, அL ேதா அL யாமேலா, 
எ த அள59K, த>A�1கa எ&பதைன,
ெதN M ெகா$%>D�1கa. fKa dcவனX
த>X எ த வச-ைய நாX பய&பU,-னாjX,
நXJைடய 5>Dப@கa, நXைமD ப9Lய
தகவ.கa, அத& ச1வN. ெச&c அைட வ
ைதேயா, அவ9ைறD பய&பU,- நXைம 
fKa அ\Kவைதேயா மா9ற இயலாM.
5>DபD ப=டா., நX�ட�> M ெச.jX
தகவ.கைள* Kைற,M* ெகாaளலாX. fKa 
ேசைவேய, அ-. உaள நX அ*கv$=-
%ைன* க=UDபா=%. ைவ,M* ெகா$ %
>*KX �.கைள, த>AறM. ஆனா., இத9K
நாX ெமன*ெக=U ெச=%@E அைம,M,
ெதாட1 M க$கா�*KX ேவைல ையhX
ேம9ெகாaள ேவ$UX. ஆ$=ராZ= சாத-
ன@கa, �ெமP., fKa ேமDE, h =uD
ேபா&றைவ எ.லாX, தகவ.கைள2 ேசக
N*KX �.கைள, தா@களாகேவ இய*A,
த@கa ப�ைய, ெதாட1A&றன. நாX இதைன 
அL M, ஒiெவா> ெச=%@E ப*கJX 
அ\A, இவ9ைற, தU*கலாX. ஆனா., அi-
வாc தU*KX ேவைளக^., ]ல வச -கைள
இழ*க ேவ$%ய->*KX. ேதைவDபUX
ேபாM ம=UX பய&ப U,-னா., தகவ.கa
ெதாட1 M ெச.வM dc,தDபUX.

ப-v ெசZய ேவ$டாX
ட

ய

“ெதZ[\ ெகா>#?க>”
Driver: ((ைரவD)Ccேடாd மS\9

eற ஆKபேர(-4 Idட4கHட? -.(ட* 
சாதன4க5 (e)cடD, மEd, eளாh (ைரi 
ேபா?றைவ) ெதாடDX ெகா5ள ேதைவ யான
சாK(ேவD XேராJரா9. Ccேடாd ேபா?ற 
ஆKபேர(-4 Idட4க:* பலவைகயான
சாதன4க H'கான (ைரவD ைப*க5 
ஏSகனேவ ப யKப(ேட Jைட'89. அK
ப- இ*லாத _ைலY* இLத சாதன4க
Hட? I-Y* அவS jSகான (ைரவDக5
தரKப@9.

Registry: (ெர.d()) Ccேடாd இய'கA
,ட? இைணLத ஒN ேட(டா ேபd (தகவ* 
தள9) இ * அைனA, ஹாD(ேவD மS\9
சாK(ேவD 8jAத தகவ*க5 எn தKப(@
ப யKப( -N'89. இவS\ட? பய?ப@A
,பவN'கான CNKப4க5, ெசய*பா@
கH'கான _ைலக5 உNவா'கKப(@
ப யKப@9. Ccேடாd இய'க9 இLத 
தகவ* தளA  oNL, தகவ*கைளK
ெபS\ ெசய*ப@வதா* சS\ கவனமாகேவ
இதைன' ைகயா5வ, ந*ல,.
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அ$ைமP. இ -ய ேபE`* வா%*ைக
யாள1க^& ேகாப,-9K, ேபE`* dc

வன1 மா1* ஆளாAhaளா1. மா1* ஸ*க1ெப1*
த&Qைடய ேபE`* ப*க,-. ச�ப,-. இ 
-ய வைரபடX ஒ&ைற ெவ^ P=Uaளா1.
அ-. ஜXJ கா��1 மாdல,ைத, பாAEதா&
நா=Uட& இைண,M* கா=%haளா1. மாள5
நா=%. த& இலவச இ$ட1ெந= -=டX
அLJகDபU,MX 5த,-. ப-யDப=ட தக
வq. இ த தவறான வைரபடX இ> தM.
இM நாU J�வMX எ-1Dைப உ>வா*AயM.
”உ@க_ைடய இலவச இைணய இைணD`
எ@க_*K ேவ$டாX. இ த வைரபடX ->,
தDபடாதவைர, இ -ய1களாAய நாX அைன
வ>X, ேபE`*A. உaள அ*க v$=கைள
அ;,M5UேவாX” எ&c ]ல ேபE`* வா%*
ைகயாள1கa அL5,தன1. ‘அ. ஜ�ரா’ �5 ர

வாத இய*க,-ைன,
தைட ெசZதM 

ே ப ா ல

ேபE`*AைனhX தைட ெசZ-ட ேவ$UX’
என அர}*K ேவ$ Uேகாa 5U,தன1.

இ த எ-1D`கைள* கவp,த மா1* ஸ*
க1ெப1*, உடேன சXப தDப=ட ப-5ைன 
அ;,M5=டா1.

எ.லா>*KX இலவச இைணய இைணD` 
எ&QX (Internet.org) -=ட,-9KX இ -
யா5. எ-1D` வj,M வ>AறM. அைனவ
>*KX சமமான இைணய இைணD` எ&QX
“ெந= du=ராq=%” ெகாaைக*K இM எ-
ரானM எ&c பல dcவன@க_X ம*க_X
க>,M ெதN5,Maளன1. பல dcவன@கa
இ-. ப@K ெகாaள மா=ேடாX என அL5,
Maளன.

இ -யா5. ேபE`* தள,-9K 11.2
ேகா% ம*கa வா%*ைகயாள1களாக உaளன1
எ&பM KLDgட,த*கM. வ>X 2017ஆX
ஆ$%., ெமாைப. வ; ேபE`* பய&ப U,
Mபவ1க^& எ$�*ைக அெமN*க நா=%&
வா%*ைகயாள1க^& எ$ �*ைகைய* கா=
%jX அ- கமாக உயரலாX எ&c பல ஆZv

dcவன@கa ெதN5,Maளன.

சIMைசN+ O$4ய
ேபDQ$ மாI$
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~ டாKடL ெப.சMNர ேபா7 ~

ஆ$=ராZ=, 5$ேடாE ம9cX ஐேபா&
க^. ேக$% *ர� சாகா 5ைளயாடாத

உலகளா5ய பயனாள1கைள* கா$பM �க
அNM. ெலவ. தா$ட J%யாம. “323 இ த
பழX `^*KX” எ&c இதைன* ைக 5=ட
வ1கa பல>$U. அ த அள59K ம*க ̂
ைடேய `க| ெப9ற இ த 5ைளயா=ைட
5ைளயா%, த@கa ேநர,ைதhX பண,ைதhX
இழ தவ1கa, இழDபவ1க_X பல1 உ$U.
த@கa க.�N பாட,ைத ஒM*A, இதைன 
இரv பகலாக 5ைளயா%, தா@கa ப=டX
ெபcவைத ஒ,- ேபா=ட மாணவ மாண5ய1
ஏராளX. ஏ&, இ த 5ைளயா=%ைன 5ைள
யா%, “~யா? நானா?” எனD ேபா=%P=U,
மனX 5லAய தXப-ய>X உ$U. அM ம=
Uமா! இ த 5ைளயா=ைட2 சா1 M 133 ேகா% 
டால>*K வ1,தகX நட Maளதாக அL5*
கDப=UaளM. fUத
லாக 5ைளயாட சா&E
ேக=UX பவ1 அD
ேக=UX பணX ெசj,-
ெப9ற வைகP. இ த
வ1,தகX நட MaளM. 
இ த ஆ$%& Jத.
x&c மாத@க^.
ம=UX, 56 ேகா%ேய
95 ல=சX டால1 வ>-
மானX Aைட,MaளM.

இ த ேகX த9ேபாM
5$ேடாE 10 ஆDப
ேர=%@ ]Eட,Mட&
தரDபட இ>Dபதாக

ைம*ேராசாD= அL5,MaளM (http://news.
xbox.com/2015/05/games-candy-crush-saga-is-
coming-to-windows-10). ~@கa 5>X gனாjX
5>Xபா5=டாjX 5$ேடாE 10 ]Eட,-
Mட& ேச1,M இ த 5ைளயா=UX உ@கa
கXDu=டN. ப- யDபUX. 5$ேடாE ]E-
ட,Mட& சாqெட1, ஹா1=E ம9cX ைம&
E�Dப1 5ைளயா=Uகa இைண ேத தரDப=-
டன. த9ே பாM ேக$% *ர� சாகா இ த வN-
ைசP. ேச1 M ெகாaAறM.

இp அjவலக@க^. ேவைல பா1*KX
ேபாேத, மாேனஜ>*K, ெதNயாம. பல1 இ த
5ைளயா=ைட 5ைளயாUவைதhX, தா& எ,
தைன ெலவ. தா$%P>*Aேற& எ&c ஒ>வ
>*ெகா>வ1 தகவ. பN மாL* ெகாaவ-jX,
ஒiெவா> ெலவj*KX %DE Aைட* Kமா 
எ&c பல1 அைலவைதhX பா1*கலாX. ]ல
அjவலக@க^& கXDu=ட1க^., ேபE`*

ேபா&ற தள@கa, ேவைல 
பா1Dபவ1கa அ\க J%-
யாதப% தைட ெசZயD
ப=%>*KX. இDேபாM,
இ த ேகX ைம*ேராசாD= 
ஆDபேர=%@ ]Eட,
Mட& ஒ>@ Aைண*கD
ப=%>Dபதா., அDப%D
ப=ட தைட எMvX ேபாட
J%யாM. இ&ெ னா>
]*கைல எDப% ைம*-
ேராசாD= �1*க ேபாAறM
எ&c ெதNய5.ைல.
5ைளயாUைகP., பணX
ெசj,MX Jைற, ேநர

ேக"காம% 'ைட*+,

ேக67 $ர9 சாகா
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%யாக A@ dcவன,-& பணX ெசj,MX
வ;*K2 ெச.jமா? அ.லM ைம*ேராசாD=
Eேடா1 வ;யாக2 ெச.jமா? எ&பM
இpேம. தா& ெதNய வ>X.

இp இ த 5ைள யா=ைடD ப9LD பா1*
கலாX.

ேக$% *ர� சாகா ~ `-1 5ல*Kவைத
இல*காக* ெகா$ட 5%ேயா ேகX. A@ (King)
dcவனX இதைன, தயாN,M வழ@KAறM.
Jத&Jதq.,2012ஆX ஆ$%., ஏDர. 12. 
ேபE`* தள,-. இM அLJகமானM. அேத
ஆ$U, நவXப1 மாதX, ஐ.ஓ.எE., ம9cX
ஆ$=ராZ= ேபா&க_*KX, 5$ேடாE
இய@KX Eமா1= ேபா&க_*K 2014 %சX
பNjX ெவ^யானM. 2013, மா12 மாத,-
ேலேய, அ-கX 5ைளயாடDபUX 5ைள
யா=டாக இM ெபய1 எU,தM. ெதாட1 M
இ> வார@
க_*K ஒ>
Jைற `-ய
d ை ல க a ,
இ த 5ைள
ய ா = % .
இ ை ண *
கDப=டன.
ெவLேயாU
5 ை ள
ய ா % ய
ப ல 1 ,
` - ய
ைலD ம9cX 5- 5ல*க.க_*KD பணX
க=% 5ைளயாட, ெதாட@Aனா1கa. A@
dcவனX பண,ைத அa^* ெகா$%>*A
றM. இ,தைன*KX 5ைளயாUX ec ேப1

க^., 2q> M 3 ேப1 தா& பணX ெசj,-
“ைலD” வா@A 5ைள யாUA&றன1. ம9ற 97
ேப1 இலவசமாகேவ 5ைளயா% வ>A&றன1.
இத& வ>மான* கண*ைகD பா1*கலாமா?
2013 ஆX ஆ$%ேலேய நாa ஒ&c*K சரா
சNயாக 6 ல=ச,M 33 ஆPரX டால1 வ>மா
னமாக ஈ=%யM. இM ஆDga EேடாN.
ெப9ற வ>மானX ம=Uேம. 2013. ஆDga
EேடாN. அ-க எ$�*ைகP. தர 5ற*கX
ெசZயDப=ட அD^ேகஷ& எ&ற ெபயைரhX
ேக$% *ர� சாகா ெப9றM. 

Jதq., ஹா@கா@ நா=%. தா& இ த
5ைளயா= %9K அ-க வா%*ைக யாள1கa
Aைட,தன1. ஏ� ேபN. ஒ>வ1 இ த 5ைள-
யா=%ைன இற*A 5ைளயா%* ெகா$ %
> தன1. 2013, %சXபN., ஜDபா& நா=%.
ேக$% *ர� அL JகமானM. உடேனேய,

ஜ D ப ா p . ,
ஆ $ =
ராZ= சாத-
ன@க^.
அ-கX தர
5 ற * க X
ெ ச Z ய D
ப = ட
5 ை ள
ய ா = U
க^. 23
ஆ வ M

இட,ைதD g%,தM. ஆDga EேடாN.
Jத. இட,ைத* ெகா$டM. 

ெச&ற ஆ$U ேம மாதX, இ த 5ைள
யா=%& ெதாட12]யாக, ”ேக$% *ர�

X ெவ^யானM. 2013, மா12 மாத,-
ய, அ-கX 5ைளயாடDபUX 5ைள
டாக இM ெபய1 எU,தM. ெதாட1 M

வார@
K ஒ>

`-ய
ல க a ,
5ைள

= % .
ண *

=டன.
ேயாU
ள
ய

1 ,
ய
ம9cX 5- 5ல*க.க_*KD பணX
5ைளயாட, ெதாட@Aனா1கa. A@

னX பண,ைத அa^* ெகா$%>*A
இ,தைன*KX 5ைளயாUX ec ேப1

யா=%ைன இற*A 5ைளயா%*
> தன1. 2013, %சXபN., ஜDபா&
ேக$% *ர� அLJகமானM. உ

ஜ D ப
ஆ
ர
ன
அ
5
ெ
ப
5
ய
க
ஆ

இட,ைதD g%,தM. ஆDga E
Jத. இட,ைத* ெகா$டM.

ெச&ற ஆ$U ேம மாதX, இ 
யா=%& ெதாட12]யாக, ”ேக$
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ேசாடா சாகா” அLJகDபU,தDப=டM.
ெச&ற மாதX வைர இ த 5ைளயா=%. 375 
dைலகa தரDப=Uaளன.

ெச&ற ேம மாதX வைர, இ த 5ைள
யா=%& ேபE`* எ%ஷ& வழ*கமான dைல
களாக, 900 dைலகைளhX, 665 = X ேவ1.=
dைலகைளhX ெகா$UaளM.

ெதாட*க,-. fறDப=UaளM ேபால, இ த 
5ைளயா=%& அ%ைமகளாகD பல1 இய@K
வைத* காணலாX. Jதq. இல வசமாக, தர
5ற*கX ெசZ-ட அQம-,M5=UD g&
ெவ9L ெபcX ெவLைய உ$டா*A, பணX
கற*KX 5ைளயா=U இM. 5ைளயா=%.
நX வாZD`கa அைன,ைதhX இழ தாjX,
30 d�ட@கa கா,-> தா., நம*K �$UX
வாZD` Aைட*KX. ஆனா., உடேன 5ைள
யாட ேவ$UX எ&றா., ஒ> டால1 ெசj,-
வாZD`கைளD ெபற ேவ$UX. அDப%,தா&
பல1 மா=%* ெகா$U பண,ைத இழ*A&
றன1. ேநர,ைத �ண%*A&றன1. “இMதா& 
கைட], இp 5ைளயா டேவ மா=ேட&”
என, -ன ேதாcX ைவரா* Aய சபதX எU,M,
ெதாட1 M 5ைளயாUX பல1 உ$U. 

ேபE`*A. ேக$% *ர� 5ைள யா%
அத& ேபாைத*K அ%ைமயானவ1க_*
ெக&c ஒ> ப*கJX உaளM. (https://www.
facebook.com/pages/Candy-Crush-Addict-Support-
Group/192392607579007).

”இ த 5ைளயா=U என*K எைதhX க9c, 
தர5.ைல. இM எ& ேநர,ைத எU,M* ெகாa
AறM; எ& பண,ைத �ண%*AறM எ&c

ெதN MX இதைன 5ைளயாடாம. இ>*க
J%ய5.ைல” என ஒ>வ1 (http://www.slate.
com/articles/technology/technology/2013/07/candy_
crush_saga_the_most_addictive_game_since_
angry_birds.html) `லX`Aறா1. இ த ெவLைய,
‘}க1 ேகாமா (Sugar Coma)’ என அைழ*A&
றன1. இ த 5ைள யா= U*K, ந&றாக,
தா& ெபய1 ெகாU, Maளன1. எ த ச,MX
தராம., இpDைப நா*A. தட5, ெதாட1 M 
}ைவ*க, ¡$UX K2] �=டாZ தா& இ த 
5ைளயா=U. `-யதாக இதைன 5ைளயாடD
ேபாKX `,-சாqகa இ த எ2சN*ைககைள
மன-. ெகா$டா. ந.லM.

 ஒ> ]cவ& ேக=Aறா&…” அெத.லாX
சN, என*KD g%,த “ெஜEபா.” ேகX 
5$ேடாE ]Eட,Mட& Aைட*Kமா?” 
ைம*ேராசாD= அதைனhX த>X என எ-1
பா1*கலாX.
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ஆDga ேமD ெசயqைய ேமXபU,MX
-=ட,Mட&, ெகா�ர$= ேந5ேகஷ&

(Coherent Navigation) எ&QX dcவன,ைத
ஆDga வா@AhaளM. இ dcவனX, �.g.
எE. ெதா;. <=ப,-. ேம9ெகாa_X ஆZ-
vக^& அ%DபைடP. இய@A வ>X ]Lய
அள5லான J&ன� dcவனமாKX.

%�=ட. ெமாைப. சாதன@கைளD
ெபாc,த வைர, �.g.எE. ெதா;. <=-
ப,-& அ%DபைடP. இய@KX சாதன@
க_X ெதா;. <=பJX அ%Dபைட,
ேதைவகளாZ உ>வாA வ>A&றன. எனேவ,
இ தD gN5. இய@KX dcவன@க^&
இய*க Jைறகa, ெபNய dcவன@க_*K,
ேதைவDபUA&றன. 2008 ஆX ஆ$%.,
ெகா�ர$= ேந5ேகஷ& dcவனX ெதாட@
கDப=டM. ேபாP@ ம9cX இN%யX ேபா&ற
dcவன@க_ட& ெதா;. <=ப ஒDப தX
ேம9ெகா$U ]றDபாZ இய@A வ தM. �க,
M.qயமான வைரபட@கைள, �.g.எE.
ெதா;. <=ப,-. உ>வா*Kவ-. �க2
]ற த ெதா;. <=ப,-ைன* ெகா$ UaளM.
எனேவ, அதைன ஆDga வா@AhaளM.

ஆDga த& ஆDga ேமD ெசயqைய,
2012 ஆX ஆ$%. அLJகDபU,-யM.
fKa ேமDg9K இைணயா கvX, ேபா=%யா
கvX இதைன2 ]றDபாக, த& வா%*ைகயா
ள1க^டX ெகா$U ெச.ல, ஆDga 5>X
gயM. இதனா., ஆDga dcவன,-& ]N

(Siri) ெதா;.<=பJX ேமXபU,தDப=U
இதQட& இைண*கDப=டM. ஐேபா&,
ஐேப= ஆAய ஆDga dcவன சாத ன@க^.,
ஆDga ேமD பய&பா=%9K, தரDப=டM. 
ஆனா., fKa ேமD அள59*K, M.qய
மான வைரபடD g%D` இ.லாததா., ம*க-
^டX ஆDga ேமD எUபட5.ைல. இ த
இைடெவ ̂ ைய, �1*KX வைக Pேலேய
இ த `-ய dcவன* ைகய கDபU,Mத. நட 
ேதLhaளM. எ த அள5., ஆDga இ dc
வன,-& ெதா;. <=ப,ைதD பய&பU,MX
என இpேம. தா& ெதNய வ>X.

ஆ<=> வா?4ய A.=.எD. EFவன(
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இைண*க/ப"ட ேட12க3%
ெச%க36 அகல,

ேவ1= `ேராAரா�., இர$U ேடgaகைள
�க எ^தாக இைண*கலாX. இர$ U*KX

இைடேய உaள ெட*E=ைட ~*A, இர$
ைடhX இைணDபM எ^M. ஆனா., இ த
இர$U ேடgaக_X, ெவiேவறான எ$
�*ைகP. ெந=U வNைசகைள* ெகா$
%> தா., இைணDபM க%னX. ேமjX,
இ த ெந=U வNைசக^& அகலX ெவiேவ
றாக இ> தாjX,இM ]ரமமான காNயமாக
இ>*KX.

இத9K 5ைரவான �1v ஒ&ைறைன ேவ1= 
ெகா$UaளM. அM, ேவ1= `ேராAரா�
ைனேய இ த ெந=U வN ைசகைள பா1ம=
ெசZ-ட 5=U5UவMதா&. இத9K* £|*
க$ட ெசய.பாUகைள ேம9ெகாaளvX.
1. `-தாக இைண*கDப=ட ேடg^. 

ஏேதQX ஓ1 இட,-. க1சைர* ெகா$U
ெச&c dc,தvX.

2. NDபp. Layout ேடDgைன, ேத1 ெத
U*கvX. g&ன1 Select | Select Table என2
ெச.லvX. இDேபாM J� ேடg_X 
ேத1 ெதU*கDப=%>*KX. இ@K Cell
Size K¤Dg. தரDப=Uaள க$=ேரா.
கைளD பா1*கvX. உயரX ம9cX அகலX
அைமDபத9கான க$=ேரா.கa தரDப=-
Uaளதைன* காணலாX.  உ@க_*K இD
ேபாைத*K அகல,ைத2 சN ெசZவMதா&
ேவைல. க$=ேராq& வலM `றX உaள 
ேம. ேநா*Aய அX`* KLPைன* A^*
ெசZ-டvX. இDேபாM ேவ1=, ெந=U வN
ைசP& அகல,ைத2 ச9c* KைறDபதைன*
காணலாX. இ>DgQX அைன,M ெந=U 
வNைசP& அகலJX ஒேர அள5. அைம 
->DபதைனD பா1*கலாX.
இDேபாM J� ேடg_*KX ெந=U

வNைச ஒேர அகல,-. அைம ->Dபதைன*
காணலாX.

இp Cell Size K¤Dg. AutoFit எ&QX
�qைன* A^* ெசZ-டvX. ேவ1= இD
ேபாM Mைண ெமQ ஒ&ைற* கா=UX. அ-q
> M AutoFit Window எ&பதைன, ேத1 ெதU*
கvX. இDேபாM ேடg^& ெமா,த அகலJX,

Aைட*A&ற மா1�& அகலX ம9cX ெந=U
வNைச அைன,-9KX ஒேர அள5. அகலX
அைம*கDப=%>Dபதைன* காணலாX.
இ த ேநர,-., ~@கa fUதலாக மா9ற@கa
ஏேதQX ஏ9பU,த 5>Xgனா., ஏ9பU,-*
ெகாaளலாX.

மா9தலாக/ ப*க எ<க2
ேவ1= ெதாKDg. உ>வா*கDப=ட டாK-

ெம$=க^. ப*க எ$கைள எ^தாக
இUAேறாX. ெமQ பாN. ெச&c இ&ெஸ1=
A^* ெசZM Page Numbers ேத1 ெதU,தா.
Aைட*KX ெமQ5. நX 5>DபDப=ட 
இட,-. ப*க எ$கa ேதா& cXப% ெசZM5
டலாX. இ த ப*க எ$கa இல*க@களாக,
தா& இ>*KX. இவ9ைற எ$க_*கான ெசா9-
களாக ைவ,M* ெகாaள2 ]ல>*K ஆவலாக
இ>*KX. அ த ஆைசையD t1,- ெசZ -ட
£|*க$டப% ெசய.படvX.
1. வழ*கXேபால ப*க எ$கைள இைண*

கvX.
2. அத& g& ப*க எ$ \*KNய �.ைட,

ேத1 ெதU*க ேவ$UX. இத9K ப*க எ$ 
அ>ேக க1சைர* ெகா$U ெச&c இ>
Jைற A^* ெசZ-டvX. ப*க எ$ ேப¥
ெஹட1 அ.லM `=டN. தா& இ>*KX.
இDேபாM அ த இடX J�வMX ேத1 -
ெதU*கDப=U `a^கa ெகா$ட ேகாU
களா. க=டX க=டDப=U கா=டDபUX.
இ-. எ$ இ>*KX.

3. இp இ த எ$\*கான �.ைட, ேத1 -
ெதU*க ேவ$UX. அM எ@ேக இ>*AறM
எ&c ேக=A�1களா? இ த எ$ அ>ேக க1
சைர* ெகா$U ெச&c ¦D=+எD9 அ�,
தvX. எ$\*கான �.U Aைட*KX.
�.U ேத1 ெதU*கDப=U Aேர கலN. 
கா=டDபUX. �.%. PAGE எ&c ெதNhX.
இM தா& அதQைடய KL¨U.

4. இp இ த KL¨=%9KD ப- லாக \* CardText 
என ைடD ெசZ-டvX.

5. g& �$UX எD9 £ அ�,-னா. எ$
இல*கமாக இ>DபM மா9றX ெப9c
எ�,-. Aைட*KX. எU,M* கா=டாக 
Jத. ப*க,-. 1 – எ&பத9KD ப-லாக
One என இ>*KX.
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ேட"டா*கைள வ?ைச/ப@Aத

எ*ெஸ. ெதாKDg. நாX பலவைகயான ேட=
டா*கைள அU*A ைவ*AேறாX. அவ9ைற

ப.ேவc dைலக^. நாX வNைசDபU,-D
பா1*க ேவ$%ய->*KX. அகரவNைசDப%,
Kைற த ம-D` அ.லM உய1 த ம-D` என
வNைசDபU,த ேவ$%ய->*KX. இதைன
எDப% ேம9ெகாaவM எ&c இ@K பா1*கலாX.

Jதq. எ*ெஸ. ெதாKDg9K எ த ேட=-
டாைவ வNைசDபU,த ேவ$UX என ெசா.ல
ேவ$UX. இதைன ேம9ெகாaள Jதq. 
ேட=டா இ>*KX ெச.qைன, ேத1 ெதU*க
ேவ$UX. ஒேர ஒ> ெச.ைல ம=UX வN ைசD
பU,Mவதாக இ> தா. Sort Ascending அ.லM
Sort Descending ப=டைன, ேத1 ெதU*கvX.
எ த ெச.ைல, ேத1 ெதU*A�1கேளா அ த
ெச. அ த �.%& கால,-. இ>Dபதைன
உc- ெசZM ெகாaளvX. இ த இ> ப=ட&
க_X Standard �.பாN. உaளன.

ஒேர வைக ேட=டா இ.லாம. ஒ&c*K
ேம9ப=ட வைக ேட=டா5ைன (எU,M*-
கா=டாக ெபய1 ம9cX gற த ேத-) வN ைசD
பU,த ேவ$UX எ&றா. ~@கa எ*ெஸ.
ெதாKDg9K ேவc வைகP. இதைன, ெதN
யDபU,த ேவ$UX. எ த �.Uகைள வN
ைசDபU,த ேவ$UX எனvX எ த வைகP.
அவ9ைற அU*க ேவ$UX எனvX fற 
ேவ$UX. இத9K Jதq. Data ெமQ ெச.
லvX. அ-. Sort எ&QX gNைவ, ேத1 ெத-
U*கvX. இ த Sort 5$ேடா5. x&c
வைகP. gNDபத9K, அவ9L. எத9K J&
QNைம ெகாUDபத9K என வ;கa தரDப=
%>*KX. ஒiெவா&ைறhX A^* ெசZM
Aைட*KX ப=%யq. ~@கa 5>X`X
ேட=டா ெச.j*கான ெபயைர, ேத1 ெத
U,M J&QNைம*ேக9றப% அைம*கvX.
அைவ ஒiெவா&LjX £;> M ேமலா
கvX ேமq> M £ழாகvX (உய1 த ம-D`/
Kைற த ம-D`) அைம*க ascending அ.
லM descending ேத1 ெதU*கvX. வைகDப
U,த ேவ$%ய ேட=டா ெச.க _*K ~@கa
ெஹட1 வNைச (“Header row”) ஒ&c ெகாU,-
> தா. அதைன* KLDgட ேவ$UX. இத9K
£ழாக வச- தரDப=%>*KX. இதைன ~@கa

ெசல*= ெசZயா 5=டா. எ*ெஸ. ெஹடN
jaள ெசா.ைலhX எU,M* ெகா$U gN,M 
அத9ெகன ஒ> இடX ெகாU,MD gN*KX.  
அ.லM ெஹட1 வNைச ~@கa ெகாU*க-
5.ைல எ&றா. “No header row” எ&பதைன,
ேத1 ெதU*க ேவ$UX. அைன,MX J% -
தvட& ஓேக A^* ெசZM ெவ^ேயறvX.
இDேபாM உ@கa ேட=டா ெதாKD` ~@கa
5>Xgயப% வைகDபU,தDப=U அழகாக*
Aைட*KX. �$UX ேவc ஒ> ெச.q.
உaள ேட=டா5ைனhX ேச1,M வைகDபU,
-ட, -=ட�=டா. அதைன மா9L, ேத1 
ெதU,M வைகDபU,தலாX.

B/ெர" D"E% மாFறHக2

எ*ெஸ. ஒ1* `* தயாNDg., ஒேர ேநர,-.
பல ஒ1* =கைள, -ற M ைவ,M நாX 

பய&பU,த 5>DபDப UேவாX. இத9ெகன 
5$ேடா5. ஒiெவா> ஒ1* =%9KX
மாcவத9K, £ழாக உaள ேடDg9K மvE
க1சைர* ெகா$U ெச&c ெசய.ப U,த
ேவ$UX. £ ேபா1%ைனேய பய&பU,MX
பழ*கX உaள வ1க_*K இM ச9c ]ரம,ைத,
த>X. இத9கான }>*K வ; ஒ&c எ*ெஸ. 
ஒ1* =%. தரDப=UaளM. ஒ1* = மாற
5>DபDபUைகP., Ctrl+F6 £கைள அ�,
தvX. இ த £கைள அ�,MைகP., ஒ1* `*
Kக^& ேடDகa வNைசயாக, ேத1 ெதU*கD
பUவதைனD பா1*கலாX. ஐ M ஒ1*`*Kகa
-ற -> தா., ஐ தாவM ஒ1* = ெச.ல,
ஐ M Jைற Ctrl+F6 £கைள அ�,த ேவ$UX.

எ*ெஸ% – ஆ%"+L/"
எ*ெஸ. ெதாKDg. ஆ.=+¦D= £க_ட&

ப@ச& £கைள அ�,-னா. ேம9ெகாaளD
பUX ெசய.பாUகைள இ@ேக பா1*கலாX.
F1 +ALT+SHIFT : `-ய ஒ1* = ஒ&c -ற*

கDபUX.
F2 +ALT+SHIFT : அDேபாM ெசய.ப=U* 

ெகா$%>*KX ஒ1*`* ேசi ெசZயDபUX.
F3 +ALT+SHIFT : ெந=U ம9cX பU*ைக 

வNைச ேலgaகa பய&ப U,- ெபய1கைள 
உ>வா*கலாX.

எ$ெஸ+
7<D...
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எE வNைசP. த&Qைடய அ$ைம*
கால,-ய எE 60 Eமா1= ேபாைன,

ெலேனாவா dcவனX, இ -யா5. 59ப
ைன*K அLJகDபU,-haளM. இத& அ-க
ப=ச 5ைல ¤.12,999.

இ த Eமா1= ேபாp. £|*கா\X வச
-கa தரDப=Uaளன.

இ-. 5 அ@Kல HD IPS %Egேள ெகா$ட
-ைர உaளM. இத& Dராசச1 Snapdragon 410.
இM 1.2 Aகா ெஹ1=E ேவக,-. இய@க* 
f%யM. இ-. ஆ$=ராZ= 4.0 A=ேக=
]EடX தரDப=UaளM. இதைன ஆ$=ராZ=
5 லாqபாD ]Eட,-9K ேமXபU,-* ெகாa
ளலாX. எ..இ.%. Dளா� ெகா$ட 13 எX.g.
-ற& ெகா$ட ேகமரா g&`றமாகvX, J&
`றமாக 5 எX.g. -ற& ெகா$ட ேகமராvX
தரDப=UaளM. இர$U ]Xகைள இய*KX
3� ேபானாக இM ெசய.பUAறM. இத&
ராX ெமமN 2 �.g. இத& Eேடாேர¥ ெமமN
8 �.g. இதைன ைம*ேரா எE.%. கா1=
ெகா$U அ-கDபU,தலாX.

இத& பNமாணX 143.3×72 x 7.7 ��. இத&
எைட 128 AராX. ெந=ெவா1* இைணDg9K
3�, ைவ g, `_�, 4.0 ம9cX �.g.எE.
ெதா;. <=ப@கa ெசய.பUA&றன. இத&
ேப=டN 2,150 mAh -ற& ெகா$டM.

இ த Eமா1= ேபா& Perl White, Graphite
Grey ம9cX Laser Yellow எ&ற வ$ண@க^.
Aைட*AறM.

ெலேனாவா5& வ1,தக தள@கa,
ைமய@கa, D^D கா1= ம9cX அேமஸா& 
தள@க^. இM Aைட*AறM.

ெலேனாவா
எD 60

எM.E.O. தர இP*+,
Q<ேடாB 10 ேபா6
ைம'ேராசாK( _\வனA,ட? இைணL,, வர
இN'89 Ccேடாd 10 ஆKப ேர(-4 Id-
டA * இய489, dமாD( ேபா? ஒ?ைற, எQ.
-.I. _\வன9 வ-வைம'க இN'Jற,.

அcைமY* இL_\வனA ? One M9
dமாD( ேபா? அjMக9 ெசsயKப(ட,. அத? 
e? இரc@ நா(க5 கtA, இLத தகவ*
ெவ:யாJu5ள,. இ, One M9 Kளd ஆக
இN'8மா எ?ற ேக5C'8, இL_\வனA
தைலவD ப ல:'கC*ைல. ைம'ேராசாK(
_\வனA,ட? இைணL,, X ய Ccேடாd
இய'கA * இய489 வைகY* இ, வ-வ
ைம'கKப@வதா*, MSjv9 X ய வ-வைமK
ev9, வச கHட? இ, அைமu9 என அைன
வN9 எ DபாD'J?றனD.
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இ$ெட*E dcவனX, அ$ைமP. த&
*ளi= வNைசP., ப=ெஜ= 5ைலP.,

Intex Cloud N Eமா1= ேபாைன 59பைன*K அL
JகDபU,-haளM. இத& அ-க ப=ச 5ைல
¤. 4,199 ம=Uேம. இத& ]றDபXச@கa:

4 அ@Kல WVGA -ைர. இத& g*ெஸ.
-ற& 800 x 480 g*ெஸ.க_ட& ஐ.எE.g.
%Egேள ெகா$டM. இ-. உaள Dராசச1,
1.2 Aகா ெஹ1=E ேவக,-. இய@KX
Spreadtrum SC7731 ]Dெச=. இத& ராX dைன
வகX 1 �.g. Eேடாேர¥ dைனவகX 8 எX.
g. -ற&. இதைன, ைம*ேரா எE.%. கா1=
ெகா$U 32 �.g. வைர அ-கDபU,தலாX.
இ-. ஆ$=ராZ= 4.0 A=ேக= ]EடX 
இய@KAறM. இர$U ]Xகைள இய*கலாX.
g&`றமாக 8 எX.g. -ற& ெகா$ட ேகமரா
எ..இ.%. Dளா� உட& உaளM. J&`ற
மாக 2 எX.g. -ற& ெகா$ட ேகமரா தரD
ப=UaளM. எD.எX. ேர%ேயா ம9cX 3.5
�� ஆ%ேயா ஜா* தரDப= UaளM. இத& பN-
மாணX 124×64.5×9.0 ��. எைட 101 AராX.
ெந=ெவா1* இைணDg9K, 3�, ைவ g,
`_�, 4.0 ம9cX �.g.எE. ஆAய ெதா;. 
<=ப@கa இய@KA&றன. இத& ேப=டN
1,400 mAh -ற& ெகா$டM.

ெவaைள, Aேர ம9cX க>D` வ$ண@
க^. இ த ேபா& ெவ^வ MaளM. இ த
ேபாைன eBay India வ1,தக இைணய தள,-.
ஆ1ட1 ெசZM ெப9c* ெகாaளலாX.

இ6ெட$D
$ளa2 எX
b.4,199
VைலN+ 
அY dக(

ெமாைப+ ேபாX !Y< Qக>
* ெமாைப* ேபாU* 0 மS\9 1 ஆJய xக:* 

எnA ,'க5 எ,E9 இைண'கKப ட C*ைல. 
0 மS\9 1 எcக5 Flag  எcக5 என 
அைழ'கKப @ J?றன. இவSைறK பய?ப-
@A  Aதா? பல நா@ க:* அவ சர எcக5 
அைம'கKப( @5ளன. அவ சர அைழK eS8 
100 எc பய?ப @ வ, இ * ஒ?\.  

* ஒiெ வாN ெமாைப* வா4J இய'கA 
ெதாட4 J ய Eட? *#06#எ?ற எcைண 
அnA  அத? தU அைட யாள எcைணA 
(IMEI -~ International Mobile Equipment 
Identity)  ெத)L, ைவA,' ெகா5 H4க5. 
உ4க5 ெமாைப* ேபாV'கான வாரc- 
இதைனQ சாDLத தா89. ேமv9 உ4க5 
ெமாைப* ெதாைலL, ேபானா* இLத 
எcைண' ெகாc@ ேத-' கc @ e -'-
கலா9.
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ஹுேவ ெமாைப. ேபா& தயா ND` dc-
வனX, த& ெமாைப. Eமா1= ேபா&-

க _*ெகன, தp யாக ஓ1 ஆDப ேர=%@ 
]Eட, -ைன, தயா N*KX Jய9 ]P. இற@-
A haளM. இ த -=ட, -9K ‘Kirin OS’  எ&c 
ெபய N= UaளM. AN& எ&பM அ  d c வ-
ன,-& Dராச சN& ெபய1 ஆKX. 

இத& xலX ஆ$=ராZ= ]Eட,ைத2 
சா1 M இ>*KX dைலைய, த51*க 5>X ̀ -
A றM ஹுேவ dc வனX. இ த ஆDப ேர=%@ 
]Eட, Mட& `-ய Eமா1= ேபா& ஒ&ைற 
5ைர5. ெவ^ PUX. த& Dராச சN& 
ெசய. -றைன J� ைம யாகD பய&ப U,MX 
வைகP. இ த ஆDப ேர=%@ ]EடX உ>-
வா*கDபUX. Eமா1= ேபா&கைள அU,M, 
அத& ேடDள= g.].*க_* K மான ]EடJX 

வ% வ ைம*KX Jய9 ] க^. இ  d c வனX 
இற@க உaளM.  த9ே பாM இM KL,த தக வ.-
கைள இ  d c வனX உc -Dப U,த 5.ைல எ&-
றாjX, 5ைர5. அL 5D ̀ கa ெவ^ யாKX 
எ&c எ-1பா1*கDப U A றM.

ெச&ற ேம 14 Jத., ஏ1ெட. 
dc வனX த& 4� ெமாைப. 
இைணD` ேசாத ைனைய 
ெச&ைனP. ேம9ெ கா$ Ua
 ளM. ெதாட1 M அU,த ]ல 
வார@க^. ைஹத ராபா, 
ம9cX JXைபP. இதைன 
~= %* A றM. இத& 1800MHz
அைல வ N ைசP. தரDபUX 4� 
ேசைவ கைள2 ெச&ைனP. 
ேசாதைன ெசZM தகவ. த>Xப%, ]ல வைல-
மைனD ப- வா ள1கைள* ேக=U* ெகா$-
UaளM. JXைபP., ஏ1ெட., 2,300 ெமகா 

ெஹ1=E அைல வ N ைசP. 
எ..%.இ. (4�) இைணDைப 
வழ@ K A றM. 

ஏ1ெட., த9ே பாM, இ  --
யா5. 20 நக ர@க^., 4� 
ேசைவைய வழ@A வ> A றM. 
இவ9L., ெப@க °>, ச$-
%கா1, ெகா.க,தா, நா*t1, 
`ேன ஆA ய ைவhX அட@KX. 
இத& இைணய தள,-., 

ேகாயX ̀ ,¡1 ம9cX ேவ�1 நக ர@க^. 
5ைர5. 4� இைணD` ேசைவ வழ@கDபட 
இ>Dப தாக அL 5*கDப= UaளM.

4ZX ஓ.எD.
QHய ெமாைப+
ஆ<ப ேர27? ODட(

ஏIெட+ 4A இைண<Q ேசாதைன
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ேபdX' _\ வனD மாD' ஸ'கDெபD' 8jAத 
க( @ைர zக அN ைம யா கE9, பய V5ள தா கE9 
உ5ள,. அவ)? வா{C* அவD ேமSெ காc-
- N'89 எ:ைம, ந9 ..-. நாu @ைவ _ைனE 
ப@A , J?றன. ந9 இல' 8 க:* ஆDவ9 
ெகாc@, மSற வSைற மறL, ெசய லாS jனா* 
தா?, உல க ளா Cய ெவS jைய அைடய M-u9. 
இதைன மாD' அவDக:? வா{E உணDA ,-
J ற,. eறLத நா5 எ? j*லாம*, இ, ேபா?ற 
C|ஞா U க:? வா{'ைக' 8jKைபK ேபாட லாேம!

ெத. wவ xLyN, ஆw zயL, கR {/ப6|.

}கK ெப)ய ேகா�dவ ர ராக இNL,9, த?  N-
ம ணAைத எ: ைம யாக �\ நcபDக H' 85ளாக 
வர ேவS\, த? Z(-? e? XறA ேதா(டA * 
நடA  ய மாD' அவDக:? வா{'ைகைய,  N-
மண9 எ?ற ெபய)*, ேபாo ஆட9ப ர4க:* 
Zc ெசலE ெசs,, பணAைத Zணா'89 ந9 ஊD 
ஆ(க5 ெத)L, ெகா5ள ேவc@9. க( @ ைர'8 
பாரா( @ த*கH9 ந? ju9.

எ+. ேகசவ+, ேகாய �y�L.

மாD' ஸ'கDெபD' வா{'ைகY* இ?ைறய 
இைள ஞDக5 காண ேவc -ய ப) மா ண4கைள zக 
அழ காகK பட9 e-A,' கா( - Y N' J �Dக5. இ, 
ேபா?ற சM தாயQ IS e க:? வா{'ைக வர லா\ 
பாட மாக அைமய ேவc - யைவ ஆ89.

கா. சM Nரா ம�, N��w.

ந9 8ழLைத க:? ேபா(ே டா'கைள அைமA  ட, 
ேபd X'J* தU யாக உ5ள ஆ*ப9 8jAத க(-
@ைர zக அழ காக எn தKப( @5ள,. எn   ய வ-
N'8 வா{A ,க5. ந?j.

|. காLy Nகா, ெச+ைன 

�cேடாd 10 ஆKப ேர(-4 IdடA ? வைகக5 
8jAத தக வ*க H'8 ந?j. நா9 ெகாc - N'89 
Ccேடாd Iஸ டA ? ஒiெ வாN வைக'89, 
எ?ன இல வ ச மாகA தரKப@9 எ?ப தைன Cள'89 
க( @ைர ஒ?\ தN மா\ ேக(@' ெகா5 Jேற?.

தா. உத ய xLyN, ேம6 ;/பா ைளய].

“ஆDவA  னா* அ  க )'89 இைணயK பய?-
பா@” எ?ற க( @ ைரY* [(-' கா(டKப( @5ள, 
சாதா ரண ம'க:? இைணய ஈ@ பா@ ந9ைம ஆQச-
) யA * ஆ{A , J ற,. இ, ேபா?ற சாதா ரண ம'-
க:? உ5ள' Jட'ைக Yைன அர[ கவ னA * 
ெகாc@, த? ெகா5ைக கைள Cள'க ேவc@9.

கா. �z ய XமாL, NZ ;KகR.

இைணய தள9 வtேய ெபாN(கைள வா4 8 வ, 
எ: தான ஒ?றா89. இதைன ந9 ம'க5 உணDL, 
ெகாcடா*, _Qசய9 ம'க5 வா{'ைக MைறY* 
IறLத மாSற9 ஏSப@9.

பா. தZட பா�, ேம�L.

எKே பா,9 தன'8K e) ய மா ன வDக Hட? 
ெதாடDe* இNKப, எ?ப, நம'8' 
JைடAத ெப)ய வரK eர சா த மா89. இதைன 
இ?ைறய இைண யM9 அ * இய489 ெசய-
o கH9 உ\ K ப@A  வN J?றன. ம'கH9 
இLத மாSறA  ைன ஏS\ வN J?றனD. இ, 
அவDக:? வா{'ைகY* ெப)ய  NKப4-
கைள ஏSப @A,9 என உ\   யாக ந9பலா9. 
“ஆDவA  னா* அ  க )'89 இைணயK பய?-
பா@” க( @ைர இLத ைமய' கNA  ைன zகQ 
ச) யாக ஆsE ெசs, எn தKப( @5ள,. 
வா{A ,க5.

டாKடL எ+. ெத�ேவM Nர+,   த�சா�L.
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ேக5C: Ccேடாd 8.1 Idட9 எ? க9K T(ட)* 
உ5ள,. Ccேடாd 10 வழ4கKப @9ே பா,, அ, 
தானா கேவ அKேட( ஆ89 என அj CA ,5ள தாகK 
ப-Aேத?. Ccேடாd 10 அைனA, _ைல க :v9 
eரQைன இ*லா த, என உ\  ெசsயKப(ட e?-
னேர, நா? எ? க9K T(ட)* ப ய CN9 X Jேற?. 
எனேவ, தானாக அKேட( ெசsவ தைன எKப-A 
த@'க M-u9 என அj Eைர �றE9.

எ+. ம�ைக யLKக ரw, ம4 லா ; �ைற.
ப-.: 5$ேடாE 10, 5$ேடாE 

அDேட= ெசய. Jைற வ; யா க,தா& தரDப ட-
vaள தாக இM வைர ெதNய வ  MaளM. இத& 
xலX, ெதாட*க கால, - ேலேய, அ-க எ$-
�*ைக P லான கXD u=ட1க^. இதைனD 
ப-v ெசZ - டலாX என ைம*ே ராசாD= -=-
ட �= UaளM. இ>D gQX, அDேட= ெசZவ-
த9K நX அQ ம -ைய ைம*ே ராசாD= ேக=UD 
ெபcX எ&ேற எ-1பா1* Aேற&. அேத ேபால, 
எ@K ெச&c அDேட= ெசZM ெகாaளலாX 
எ&cX தக வ.கa தரDபUX. இவ9ைறD 
பா1,M, உ@கa 5>DபDப% 5$ேடாE 10 
தர 5 ற*கX ெசZM ெகாaளலாX.

ஆனா., 5$ேடாE 10 தர 5 ற*கX 
ெசZவ தைன அ-க கால, -9K ஒ, - ைவ*க 
ேவ$டாX எ& cதா& நா& பN  M ைரDேப&. 
இ த ]EடX, d2ச ய மாக 5$ேடாE 7 ம9cX 
5$ேடாE 8 பய&ப U, M ப வ1க _*K பழ*க-
மான ஒ&றா கேவ இ>*KX. ]ர ம@கேளா, ]*-
க.கேளா இ>*காM.

ேக5C: எ? க9K T(ட)* Ccேடாd 7 மS\9 
ஆ^d 2007 இய'கKப @ J?றன. இ * எ'ெஸ* 
ஒD' �(-*, ெச* ஒ?j*, ேட(டா அைமA, 
எ?டD த( -னா*, வழ'க9 ேபால கDசD xழாக 
இN'89 ெச* v'8Q ெச* J ற,. ஆனா*, எ? 

அv வ ல கA * உ5ள க9K T(ட)* அ, வல ,-
Xற9 உ5ள ெச* v'8Q ெச* J ற,. அ489 இேத 
Idட9 மS\9 எ'ெஸ* ெச( அK தா?. ஏ? இLத 
ேவ\ பா@? என'8 அv வ ல கA * உ5ள, ேபால 
Z(-* உ5ள க9K T(ட )v9 ேவc@9.

ஆL. �Lமலா சM Nர+, N�/�L.
ப-.: ~@கa ெசா.வM சNேய. மாறா 

dைலP., எ*ெஸ. ஒ1* =%., ெச. 
ஒ&L., ேட=டா அைம,M எ&ட1 த= %னா., 
அM £ழாக உaள ெச. j* K,தா& ெச.jX, 
இதைன, ம9ற ெச.க _*K2 ெச. jXப% 
அைம*க, ]ல ெச=%@E அைமD ̀  கைள 
ேம9ெ காaள ேவ$ % ய - >*KX.
1. எ*ெஸ. ஆDஷ&E (Excel Options) டயலா* 

பா*ைஸ, -ற*கvX. உ@கa கXD u=-
டN., எ*ெஸ. ஒ1* =%., ஆ�E ப=-
டைன அ�,-, g&ன1 £ழாக உaள Excel 
Options எ&QX ப=டp. A^* ெசZ --
டvX. 

2. இத& இடM ப*கX உaள Advanced எ&QX 
ப=டp. A^* ெசZ - டvX. 

3. இ@K உaள After Pressing Enter Move Selection 
எ&QX ெச* பா*ைஸ, ேத1 ெத U*கvX.

4. இ@K எ தD ப*கX என* கா=UX £| 5N 
ெமQ5., எ*ெஸ. க1ச1 எ தD ப*கX 
நக1 M ெச.ல ேவ$UX எ&ப தைன, 
ேத1 ெத U*கvX.

5. g&ன1 ஓேக A^* ெசZM xடvX.
இp ெச. ஒ&L. ேட=டா அைம, M 5=U 

எ&ட1 த= %னா., ~@கa அைம,த வ; P-
ேலேய க1ச1 பய �*KX.

ேக5C: ‘Ccேடாd ஆKப ேர(-4 Idட9’ 
என எn , J �Dக5. அKப - யானா*, ேவ\ ஆKப-
ேர(-4 Idட9 ஏேதV9 உ5ளதா? அைவ எ: தா-

ேக>V- – பH+–டாKடL ெப. சMNர ேபா7 –
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ன ைவயா? அ*ல, ஆராsQ I'8 ம(@9 பய?ப-
@AதKப @ ப ைவயா? என'8 க9K T(டD சY?d 
8jA, எ,E9 ெத) யா ததா*, இLத ேக5 C'8K 
ப * அ:'கE9.

க�. ���சா}, ெத+காw.
ப-.: உ@க _ ைடய ேகa5 dயா ய மா னேத. 

கXD u=ட1 பய&ப U,MX அைன வ>X கXD-
u=ட1 அL 5ய. KL,M அைன,MX ெதN  --
>*க ேவ$ % ய -.ைல. இp உ@கa ேகa 5*K 
வ>ேவாX. 5$ேடாE ேபாலேவ கXD u=-
டN. பய&ப U,தDபUX gற ஆDப ேர=%@ 
]Eட@க_X பய&பா=%. உaளன. அைவ 
ஆDga ஆDப ேர=%@ ]EடX. இM ேம* 
கXD u=ட1 எ&QX வைகைய இய*KX. ம9ற-
வ9ைற இய*காM. 5$ேடாE ஆDப ேர=%@ 
]Eட,-& பல வைககa, ப.ேவc dc வ-
ன@க^& கXD u=ட1க^. இய@ K வைதD 
பா1*கலாX. ேம* ஓ.எE எனDபUX ஆDga 
ஆDப ேர=%@ ]EடX, ஆDga ேம* கXD-
u=ட1க^. ம= Uேம இய@KX. ெபாM வாக, 
5$ேடாE இய@KX கXD u=ட1க^., ேம* 
ஓ.எE. இய*க,ைத ேம9ெ காaள J% யாM. 

இ&ெ னா> gர ப ல மான கXD u=ட1 ஆDப-
ேர=%@ ]EடX qன*E. இதைன -ற k9c 
இய*கX (Open Source) என அைழDபா1கa. 
அதா வM இM அைன வ>X இல வ ச மாகD பய&-
ப U,-* ெகாaளலாX. qன*E ஆDப ேர=%@ 
]Eட,-. 100*KX ேம9ப=ட வைககa உa-
ளன. இதனா., பல >*K இM KL,M KழD-
ப@கa ஏ9ப U வM உ$U. கXD u=ட1கைள, 
த@கa வசDப U,- இய*க எ$ \ ப வ1க-
_*K இM ஏ9ற ஆDப ேர=%@ ]Eட மாKX. 

இ த ஆDப ேர=%@ ]Eட, -ைன கXD u=-
டN. இய*க, இ த ]EடX KL,M ~@கa 
ெதN  - >*க ேவ$ % ய -.ைல. ஆனா., இ த 
]Eட,-. இய@KX `ேரா A ராXகa ம9cX 
அவ9L& பய&கa KL,M அL  - >*க 
ேவ$UX.  எனேவ, ஏேதQX `ேரா AராX 
ஒ&ைற ~@கa வா@AD பய&ப U, M வ தாக 
இ> தா., உ@கa கXD u=ட1 வைக, ஆDப-
ேர=%@ ]EடX வைக ஆA ய வ9ைற* fL, 
அ-. அ த `ேரா AராX இய@ K வைத உc- 
ெசZத g&னேர வா@க ேவ$UX.

ஆDப ேர=%@ ]EடX எ&பM கXD u=-
ட1க _*K ம=UX அ.ல. ேடDள= g.]., 
Eமா1= ேபா& ஆA ய ைவhX ஆDப ேர=%@ 
]EடX xலேம இய@ K A&றன. ஆ$=ராZ= 
எ&பM, Eமா1= ேபாQ*கான �கD gர ப ல-
மான ஆDப ேர=%@ ]Eட மாKX.

ேக5C: ேவD( டா8 ெமc-* உ5ள ேபாD(ெரs( 
மS\9 ேலc(dேகK _ைல கைள  மாSj அைம'க 
CN9 X Jேற?. இதSகான க(டைள எ?ன?

எ+. சேபச+, காைரK X|.

ப-.: டாK ெம$=க^. அக ல மான அள5. 
வNகa அைம*கDபட ேவ$ U மானா., ப*-
க@கைள ேல$=EேகD dைலP. அைம*க 
ேவ$UX. அDப %Dப=ட ேதைவ இ.ைல 
எ&றா., ேபா1=ெரP= dைல P ேலேய, 
அMேவ மாறா dைல, அைம*கலாX. இ த 
இர$ %9KX இைடேய மாL* ெகாaவM எ -̂

தான ஒ&c. ேவ1%., 
ேமலாக உaள NDபp. 
ேப¥ ேல அv= (Page 
Layout ) ேடDg. A^* 
ெசZ - டvX. அU,M,  
"Orientation" எ&QX 
ஐகாp. A^* ெசZ --
டvX. ெதாட1 M இ@K 
Aைட*KX பாD அD 
5$ே டா5., ~@கa 
5>X`X வைகைய, 
ேத1 ெத U*கvX. அi-
வ ள vதா&, �க எ^M.

ேக5C: Ccேடாd 7 ஆKப ேர(-4 Iஸட9 பய?-
ப @A , Jேற?. Iல ேவைள க:*, Idட9 இய4-
8 வ * eரQைன ஏSப @ J ற,. e?னD Ij, 
ேநரA * ச) யா J ற,. எLதK e)C*, எதனா*, 
eரQைன ஏSப @ J ற, எ?ப தைன எKப- அj-
யலா9?

ேக. உத ய XமாL, N��w.
ப-.: Jதq. உ@கa ஆ$=% ைவரE 

ெகா$U, கXD u=ட1 J� ைமhX ேசாதைன 
ெசZ - டvX. அத9K J&ன1, அதைன 
அDேட= ெசZ -ட ேவ$UX. ேசாத ைனP. 
மா.ேவ1, ைவரE இ>Dg&, அறேவ ~*கD-
பட ேவ$UX. உ@கa ]EடX சாD=ேவ1, 
அiவDே பாM ைம*ே ராசாD= த>X ேப=2 
ைப.க _ட& அDேட= ெசZயDப= Uaளதா? 
இ.ைல எp. அத ைனhX அDேட= ெசZ --
டvX. இp உ@க _*கான ப-..

]Eட,-& ]ல ெசய.பா Uகa ம=UX 
Jட@AD ேபாKX ]ல ேவைள க^.,  எதனா. 
gர2ைன ஏ9ப U A றM என நம*K, ெதN யாM. 
இதைன* க$ட L M ெகாaள, 5$ேடாE 
7 வ; ஒ&ைற, த> A றM. அM ேபா&ற {|-
d ைலP., க$=ேரா. ேபன. ெச.லvX. 
அ@K System and Security  எ&பத& £| Find 
and Fix  எ&ற gNைவD பா1*கvX. அ.லM 
ச12 பா*±. Troubleshooting எ&c ைடD 
ெசZM எ&ட1 த=டvX.  ெபாM வான gர2-
ைனகa, ~@கa அைம, Maள ெச=%@E, 
]EடX A²p@ ேபா&ற வ; க^., gர2-
ைன*K, �1v Aைட*கலாX. இத9K J& 
இேத ேபால ஏ9ப= % > தா.,  ச12 பா*±. 
Troubleshooting history எ&c ைடD ெசZM பா1*-
கvX. இ த 5$ே டா5& இடM ேம. ப*க 
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xைலP. View All எ&ற q@*A. A^* 
ெசZதா., இத9K J& இM ேபால ஏ9ப=ட 
]*க.கa, அவ9L& த&ைம ம9cX �1 vகa 
கா=டDபUX.

ேக5C: dமாD( ெமாைப* ேபா?க:*, ஏேரா-
eேள? ேமா( எ?V9 ஒN _ைல காணKப @ J ற,. 
Iல ேவைள க:*, எ?ைன அj யாம* அதைன 
இய' J C(@, அதனா*, பல ெசய*பா @க5 _?-
\ C @ J?றன. எ*லா Nமா, Cமா னA * ெச*-
J?றனD. இதைன ]' J C(@ dமாD( ேபா? 
ஆKப ேர(-4 Idட9 இN'க லாேம? நா? எc-
� வ, ச)யா? eேளU* ேபாகா மv9, இLத வச  
நம'8K பய?ப @மா?

எ+. �Mத ேரச+, X]ப ேகாண].
ப-.: Eமா1= ேபா&கa அைன, -jX, 

ஏேரா gேள& ேமா= எ&c ஒ> ஆDஷ& தரD-
ப U A றM. பல1 இதைனD பய&ப U, M வM 
இ.ைல. எனேவ இM KL,M கவைலD பU வ-

-.ைல. ஆனா., ]ல ேவைள க^., இ த ஆD-
ஷைன உ@கைளD ேபால ]ல1 இய* A 5=U, 
ேபச J% யாத dைல உ> வா KXே பாM, ம9றவ1 
ெசா.q, இதைன இய@கா dைலP. ைவ* A&-
றன1. இ த dைல இய*கDப U ைகP. எ&ன 
நட* A றM எ&c இ@K பா1*கலாX. 

Eமா1= ேபாைன ஏேரா gேள& ேமா%. 
ைவ*ைகP., அத& ெச. jல1 ேர%ேயா, ைவ 
g, ̀ _�, ஆA யைவ ெசய.ப U வ -.ைல. 
ெச. டவ1க _ட& ேபானா. ெதாட1` 
ெகாaள J% யாM. ேபச அைழD` 5U*க 
J% யாM. எE.எX.எE. அQDப J%-
யாM. அதா வM ெச. டவ1கa xலX 
ேம9ெ காaளDபUX எ த ப�-
ையhX ேம9ெ காaள J% யாM. 

ேபா& ைவ g ெந=ெ வா1*A. 
இைணய J% யாM. இதனா., அ த 
ெந=ெவா1* வ;ேய எ த சாத-
ன,ைதhX ெதாட1` ெகாaள இய-
லாM. ஏ9க னேவ, ைவ g ெசய.பா=ைட 
இய*க dைலP. ைவ, - > தா., ஏேரா 
gேள& ேமா%., அM தானா-
கேவ ெசய. இழ*KX. 

ஏேரா gேள& ேமா%., ̀ _�, 

இய@காM. ெப>Xபா லா ன வ1கa, `_�, 
இய*A த@க _ ைடய ெஹ= ெச= %ைன இய*-
K வா1கa. இM ெசய.ப டாM. ஆனா., மvE 
ம9cX £ ேபா1= ஆA ய வ9ைற இய*க J%hX. 

இ  d ைலP. �.g.எE. எனDபUX நX 
ேபா& இய@KX இட,ைத அLhX ெதா;. 
<=பX இய@காM. ெபாM வாக 5மான dc வ-
ன@கa இதைன இய* K வைத, தைட ெசZ Ma-
ளன. இ த dைல இய*கDப U ைகP., Eமா1= 
ேபாp., உaள ஏேரா gேள& ேமா= ஐகா& 
இய*கDப= % >*KX dைலP. ஒ^ 5=ட ப% 
இ>*KX. ஐேபா&, ஐேப= ம9cX Eமா1= 
ேபா&க^. இM ேமலாக* கா=டDபUX. 

ெபாM வாக ெமாைப. ேபா&கa ெச. டவ1-
கைள த@கa ]*ன.க _*காக ]ர ம, Mட& 
ேதU வதா., 5மானD பய ண@க^., அத& 
சாத ன@கa இய*கX பா-*கDபUX. எனேவ, 
ஏேரா gேள& ேமா%., ேபா&கைள அைம*க 
ேவ$ % ய - >*KX. ெபாM வா கேவ, ெச. டவ1-
க ̂  q > M ]*ன.கa Aைட*கா ததா., நாX 
ேபாைனD பய&ப U, M வM இ.ைல. ேமேல 
ெச.லாம., 5மான dைல ய, -Qa உaள 
5மா ன@க^. அம1  - >*ைகP., ேபா&கa 
ெச. டவ1கைள, ெதாட1` ெகாaள J%hX. 
இM ேபா&ற {| d ைல க^., நாX நX ெச. 
ேபா&கைள இய*க* fடாM என 5மான ஊ;-
ய1கa தU, M 5 U வா1கa. 

~@கa 5மா ன,-. இ.லாத ேபாMX, இ த 
dைல உ@க _*K உத 5UX. உ@கa ேபாp. 
உaள ேப=டN ச* -ைய* காDபா9ற இதைன 
இய*கலாX.  ஏேரா gேள& ேமா= இய*கDப-
U வதா., பல வய1ெலE ெந=ெவா1* ப�கa 
ேம9ெ காaளDப டாM. எனேவ, ேப=ட NP& 
�& ச*- �2ச மா A றM. ஆனா., இதைன இய*-

Aனா., நம*K அைழD ̀  க_X Aைட*-
காM எ&ப தைன dைன5. ெகாaள 

ேவ$UX. 
]ல பய �ய1 5மான dc வ-

ன@கa, த@கa 5மா ன@க^. 
பயணX ெசZே வா NடX, க=டணX 

ெப9c* ெகா$U, ைவ g இய*க அQ-
ம -* A&றன1. அDே பாM அைழD-
` கைள இய*க J% யாM. ஆனா., 
ைவ g இய*க J%hX. அத& xலX 

]ல சாத ன@கைள, ெதாட1` 
ெகாaள J%hX. KLDபாக இ&-
ட1ெந= ேசைவ PைனD பய&ப-
U,த J%hX.  

5ைர5., பய �கa க=டணX 
ெசj,-, ெமாைப. ேபா&க _*-

கான அைழD ̀  க ைளhX ேம9ெ காaள* 
f%ய வச - Pைன 5மான dc வ-
ன@கa த>X காலX வ>X என 
அைன வ>X எ-1பா1* A&றன1.
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