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O ! #$வன' ()*+ தைலவராக, 34த5
(6ைச #ய9:க'ப<ட>ட+, அைன@A ம:-
கD+ கவனEF, அெம):கா*H IJ<டH
#$வனKகD+ தைலைம' ெபா$'(H
இயK F இ4Mய வFசாவDNன5 ப:கF
MOF( உ!ளன. சத5+ #S ேஹF'ஷய5
பHகைல: கழக@MH அெம):கா*H பX
யாY$F, அெம):க ெதாZH [<ப #$வனK

கD+ தைலைம' ெபா$'(H உ!ளவ5க!
 \@A ஓ5 ஆ_*ைன ேமYெகா`டA. 
ஆ_*+ EI*H, இ4Mய தைலைம #5வா
aக!, எM5கால@ைத' பY\ய c4தைனைய
Eத+ைமயாக: ெகா`ட வ5களாக உ!
ளன5. 9 4த த+னட:கEF 9க@ d*ரமான
ெதாZH [<ப அ\>F ஆ_>F இைண4தவ5க
ளாக இO'பA இவ5கD+ cற'g என அ\ *@
A!ளA. இ4த தைலவ5க!, 9க6 cற'பாக: 

உVக2 ேக2W, ச^ேதக!, கQ56கைள
அD"_ைக<. அ^த^த" ப3@<N
தைல"_கைள1 34">டE!.

க!"#$ட& மல9. இND! எNன
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 \'(<h6 ெசாHல: iIய EI>கைள
ஈ<Iயவ5க!. ஆனாH, அேத ேநர@MH, அ4த
EI>க!  \@A c\AF ஆரவாரF ெச_த-
MHைல எ+$F இ4த ஆ_*+ EI*H ெத)-
*:க'ப<h!ளA. அ4த ெதாZH [<ப தைல
வ5க!  \@A இK பா5:கலாF.
1. PMதL QRைச: i ! #$வன@ தைலவ5 

34த5 (6ைச. இவ5 i !
தYேபாA ஒO ()வாக
இைண:க'ப<IO: F
‘ஆHபெப<’ #$வ
ன@M+ தைலைம #5வாக
அMகா) லா) ேபm தைல
ைமN+ no இயK வா5.
i ! #$வன@M+
தைலைம #$வனமாக

ஆHபெப< இயK F. ெச5ேஜ ()+, ஆH-
பெப< #$வன@ தைலவராக' ெபா$'ேபY
$!ளா5.

2. சTய நாெதIளா: 47 வயதா F ச@ய
நாெத!ளா, 2014 ஆF
ஆ`IH, ைம:ேராசா'<
#$வன@M+ தைலைம
#5வாக அMகா)யாக'
ெபா$'ேபYறா5. இ4#$
வன@MH ெதாட54A 20
ஆ`hக! பXயாY\ய
(+ன5, இ4த தைலைம'
ெபா$'(Y உய54தா5.

அAவைர, ஆvw சாதனKகைள ம<hேம 
இல:காக: ெகா`h இயK aய #$வ
ன@M+ ெசயHபா<Iைன ெமாைபH மY$F
:ளx< ைமய ெசயHபாhகDyF MO'(
z!ளா5. நாெத!ளா, ைஹதராபா@ நக)H 
வாo4A வOF ஓ_> ெபYற ஐ.ஏ.எw. அM-
கா) ஒOவ)+ மகனாவா5. 1988H மXபாH 
பHகைலNH த+ ெபா\NயH ப<ட@
Mைன' ெபYறா5. (+ன5, *wகா+c+ 
பHகைலNH, கF'S<ட5 அ\*ய�H,
த+ EAகைல' ப<ட@Mைன' ெபYறா5.
ச+ ைம:ேராcwடF #$வன@MH ெதாட:
க@MH பXயாY\னா5. (+ன5, cகாேகா 
(cனw wiH எ+�F கH �)NH எF.
(.ஏ. ப<டF ெபYறா5.

3. ஷாMதW நாராெய.: 52 வயதா F 
நாராெய+, அேடா' #$வன@M+

தைலைம #5வாக அMகா
)யாக, 2005H ெபா$'
ேபYறா5. அ'ேபாA அ4
#$வன@MH ஏழா`h
பXைய EI@MO4தா5.
இைணய@MH ேபா<
ேடா:கைள' பa54A
ெகா!ள ஏYபh@த'ப<ட

Pictra எ+�F #$வன@Mைன இவOF
இைண4ேத ெதாடKaனா5. அேடா' #$
வன@MH இைண4த (+ன5, ேபா<
ேடாஷா' மY$F இHலw<ேர<ட5 ேபா+ற
IJ<டH gேராaராFக�: உ)மF
ெகா`h வழKa வ4த அேடா' #$வ
ன@ைத, :ளx< அைம'(H, வாI:ைக-
யாள5க! க<டணF ெசy@M' பய+ப-
h@AF Eைற:  மாY \னா5. இவOF,
நாெத!ளா ேபால, ைஹத ராபா@ நகைர6 
ேச54தவ5. உwமா�யா பHகைல: கழ
க@MH 9+ன�*யH ெபா\NயH ப<ட@
Mைன' ெபYறா5. (+ன5, அெம):கா*H 
ெப5:� நக)H இயK F க�ேபா5�யா
பHகைல: கழக@MY எF.(.ஏ. பI:க6 
ெச+றா5. c�:கா+ ப!ள@தா:  என 
அைழ:க'பhF IJ<டH நக)H, த+
பXைய Eத�H, ஆ'(! #$ வன@MH
ெதாடKaனா5. (+ன5 c�கா+ aரா(:w 
#$வன@MH பX ேச54தா5. அh@A Pictra
#$வன@ைத@ ெதாடKaனா5. (+ன5
அேடா' #$வன@MH இைண4தா5.

4. பTமY வா[யL: cwேகா cwடFw #$வ
ன@M+ தைலைம ெதாZH 
[<பஅMகா)யாக'பXயாY
$F ெப`மX 1961 ஆF
ஆ`h, *ஜ யவாடா*H
(ற4த இவ5, gகo ெபYற,
IH� இ4Mய ெதாZH 
[<ப: கழக@MH, 1982H 
ப<டF ெபYறா5. (+ன5,
அெம):கா*H கா5ெனH

பHகைலNH, ெக9:கH இ�c�ய)K
()*H ப<டF ெபYறா5. (+ன5, ேமா<-
டாேராலா #$வன@MH 23 ஆ`hக! பX
g)4A, அத+ தைலைம #5வாக:  �*H 
இடF ெபYறா5. ஆ`கேள அMகF காண'-
ப<ட c�:கா+ ப!ள@தா:aH, உய5 
பத*NH இடF ெபYற ஒO cல ெப`
கDH இவOF ஒOவ5 என அைன வOF
அ'ேபாA இவைர' பாரா<Iன5. 2007 ஆF
ஆ`IH, வா)ய5, இ4 #$வன@M�O4A
*லa, cwேகா cwடFw #$வன@M+
தைலைம@ ெதாZH [<ப அM கா)யாக'
ெபா$'ேபYறா5.

5. ]ேனாT ேகா"லா: ச+ ைம:ேராcwடFw
#$வன@ைத #$*யவ5
கDH இவOF ஒOவ5. Eத+
Eத�H, இ4Mய5க�F,
c�கா+ ப!ள@தா:  #$-
வனKகDH தைலைம'
ெபா$'ேபYக EIzF எ+ற 
#ைலைய உOவா: aயவ5.
1955H IH�NH (ற4த
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*ேனா@ ேகாwலா, IH�, இ4 Mய ெதாZH
[<ப கழக@MH, எல:I):கH இ�c�
ய)K பாட'()*H த+ இளKகைல'
ப<ட@Mைன' ெபYறா5. (+ன5, அெம-
):கா*H, கா5�a ெமல+ பHகைலNH
பேயா ெமI:கH இ�c�ய)K ()*H
ப<டEF, அத+ (+ன5, wடா+ேபா5<
பHகைலNH, 1980H, எF.(.ஏ. ப<
டEF ெபYறா5. இர`h ஆ` hக�: '
(+ன5, wகா< ம:�� மY$F ஆ`I
ெப:ேடாH�F (Scott McNealy and Andy
Bechtolsheim) ஆaயவ5க�ட+ இைண4A
ச+ ைம:ேரா cwட@Mைன #$*னா5.
1984 ஆF ஆ`h வைர இத+ தைலைம 
#5வாக அMகா)யாக' ெபா$'ேபY$ cற'
பாக நட@Mனா5. ஆனாH, c�:கா+ ப!ள@-
தா:aH, இவOைடய cற4த #5வாக6 ெசயH
பாhக!, ெதாZH EைனேவாO:கான
Eத�<h' ()*H காண'ப<டன. Kleiner
Perkins Caufield & Byers எ+ற Eத�<h #$
வன@MH இவ5 ஒO பKகாளராக6 ேச54தா5.
பல gMய ெதாZH Eைன> EயYcக�: 
*@M<டா5. 2004H, இவ5 த+ ெசா4த
#$வனமாக, ேகாwலா ெவ+6ச5w #$
வன@ைத உOவா:aனா5. இ4த #$வனF
தYேபாA �$ ேகாI டால5 அள*H, பல
#$வனKகDH Eத�h ெச_A வள54A
வOaறA. இைவ யா>F, தகவH ெதாZH
[<ப ()*H இயK F #$வனKகளா F.

6. அ}T ��கா�: i ! #$வன@ைத உல
ெகK F எh@A6 ெச+ற 
i ! ேதடH சாதன@ைத
வIவைம@தவ5 இவேர.
i ! #$வன@MY அM
கமான அள*H வOமா
ன@ைத ஈ<I@ தOF i ! 
ச56 இ�c�ைடய அI'
பைட: க<டைம'ைப உO
வா:a, அxவளவாக, இ4த
cற'(Y என ெவDேய 

அ\ய'படாதவ5. 1968H ஜா+c நக)H 
(ற4த இவ5, ஓ5 அர3 அMகா)N+ மக
னாவா5. �5a இ4Mய ெதாZH [<ப கழ
க@MH 1989H த+�ைடய இளKகைல'
ெபா\NயH ப<ட@Mைன' ெபYறா5. 
(+ன5, அெம):கா*H இயK F 9+-
ேனாwடா பHகைலNH த+ EAகைல' ப<
ட@Mைன' ெபYறா5. (+ன5, IJ<டH 
ேதடH கைலN+ (தாமக5 என அைழ:
க'பhF ெஜரா< சாHட+ (Gerad Salton) 
எ+ற *�ஞா�N+ தைலைமNH த+
டா:ட5 ப<ட ஆ_*ைன, கா5ெனH பHக-
ைலNH ேமYெகா`h EI@தா5. 1996H
ஏ.I. அ`< I ேல' #$வன@MH பXNH

ேச54தா5. (+ன5, i ! #Sw #$ வன'
()*H அ'ேபாA பXயாY\ய aO�ணா
பர@ �லF, i ! #$வன@MH 2000
ஆவA ஆ`IH ேச54தா5. 

7. �R� ச�க]: ேபwg: #$வனF பXNH
அம5@Mய EதH ெபா\
யாள5 ெப`மX 33 வய
தா F O6c சKக*. ெச_-
Mகைள ேபwg: தள@MH
கா<hவதYகான அைம'
(ைன உOவா:aயவ5.
ேபwg: ெசயHபா<IH,
இA ஓ5 அM E: aயF
ெகா`ட பXயா F. பய

னாள5க�: ெச_Mகைள அxவ'ேபாA,
ேபwg: தள@MH ஓட *hF ெதாZH [<
ப@Mைன 9க@ Mறைம யாக உOவா: aயவ5
O6c சKக*.  2011 ஆF ஆ`IH, சKக*
ேபwg: #$வன@ைத *<h *லa, Cove
எ+�F #$வன@ைத@ ெதாடKaனா5.
இதைன கா5�a ெமல+ பHகைலNH த+
�ட+ பN+ற ஆM@யா அக5வாH எ+பவ
Oட+ இைண4A ெதாடK aனா5.
ஓரா`h: ' (+ன5,  இ4#$வன@ைத
<ரா' பா:w வாK aயA. இO'(�F, 2013
ஆF ஆ`h வைர இத+ Aைண@ தைலவ
ராக' பXயாY \னா5.

8. �பK அஹூஜா: ெடwலா மY$F wேபw
எ:w #$வனKகைள
#$*ய எல+ மw:, 
c�:கா+ ப!ள@தா:aH 
9க' (ரபலமான #$
வன அMப5 என மM:க'
பhபவ5. இவ5 E� நF
(:ைக ைவ@A, ெடwலா
#$வன@M+ ெதாட:
க@MH இO4A த+�ட+

ைவ@A: ெகா`IO'பவ5 dப: அஹூஜா.
1985H வாரணாcNH உ!ள இ4 Mய ெதாZH
[<ப: கழக@MH ெசரா9:w ெபா\Nய�H
ப<டF ெபYறா5 dப:. (+ அெம ):கா
ெச+$, கா5�a ெமல+ பHகைலNH, 
1993H, எF.(.ஏ. ப<டF ெபYறா5. ேபா5< 
#$வன@MH பல ஆ`hக! பXயாY\ய
(+ன5, 2008H அஹூஜா ெடwலா #$ வ
ன@MH ேச54தா5. இ4#$வனF எல:<):
கா5 தயா): F ()*H பல gMய ெதாZH
[<பKகைள' g @MயA. மYற AைறகDH
அ�பவF ெப$வதYகாக, ெடwலா #$வ
ன@ைத *<h *லக இO'ப தாக அஹூஜா 
அ\*@A!ளா5.

9. �ஜா ச�கL: ஆc)ய5க�F மாணவ5க�F
இைண4A ெசயHபட, ஆ_> ேமY-
ெகா!ள Piazza எ+�F இைணய தள #$
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வன@ைத@ ெதாடKaய
வைகNH �ஜா சKக5, 
c�:கா+ ப!ள@தா:aH 
ெபய5 ெபYறவ5. wடா+ 
ேபா5< பHகைலNH, எF.
(.ஏ. பI: FேபாA, இ4த
இைணயதள@ைத@ ெதாடKக
எ`X, வIவைம@A ெவY
\கரமாக நட@M வOபவ5

�ஜா சKக5. 2009H ெதாடKக'ப<ட இ4#
$வன@MH, பல #$வனKக! ஏற@தாழ 80
ல<சF டால5 #M Eத�h ெச_A!ளன.

10.ரா� Yரா�: Sherpalo Ventures எ+�F
Eத�<h #$வன@ைத வIவைம@A
#$*, i ! #$வன@MH EதH Eதலாக
Eத�h ெச_தவ5 இவ5. Khosla gகo ெபY
றைத' ேபால, ேத54ெதh@A Eத�h ெச_த 
#$வனKக�:காக' ெபய5 ெபYறவ5.

i ! ெபாAம:க�: பK  கைள ெவD
N<ட ேபாA, த+ 40 ேகாI டால5 மM' (
லானபK கைள*Yபைனெச_A,106ேகாI
டால5 ெபYறா5. உலக அள*H ெசயHபhF
ெமாைபH *ளFபர #$ வனமான InMobi
#$வன@MH இவ5 Eத�h ெச_A!ளா5.
இவ5 ெச+ைன லேயாலா கH�)NH த+
ப<ட வ '(ைன EI@தவ5. c�:கா+ 
ப!ள@தா:aH EதH (ர >சைர@ த4த
ெந<wேக' #$வன@MH த+ பXைய@
ெதாடKaனா5. (+ன5, Junglee, எ+ற
இைணய *ளFபர #$வன@ைத உOவா:
aனா5. இ4#$வன@ைத, 1998H,
அேமஸா+ #$வனF 18.5 ேகாI டால5 
*ைல ெகாh@A வாKa: ெகா`டA. 
அ4த பண@ைத, அ'ேபாAதா+ 9க எDய
#ைலNH இயKa வ4த i ! #$வன@MH
Eத�h ெச_தா5.

]`ேடாw 10 ஆ'பேர<IK cwட@MH
பய+பh@த'பhF gேரா aராFகைள cwடF
ேசாதைன ெச_A, அைவ நகெல h@A' பய+
பh@AF ைபேர<ட< சா'<ேவ5 ெதா '
பாக இO4தாH, அவYைற அ�மM:காA என
ைம:ேராசா'< அ\*@A!ளA. இவYைற அK-
nகாரF ெபறாத சா'<ேவ5 gேராaராFக! என
ைம:ேராசா'< அைழ:aறA.

ெபாAவாக, ஆ'பேர<IK cwட@ைத: க<-
டணF ெசy@M வாK F #$வனKக!, அMH
பய+பh@AF எF.எw. ஆvw, ேபா<-
ேடாஷா', ேகாரH <ரா மY$F (ற சா'<ேவ5 
gேராaராFகைள, க<டணF ெசy@தாமH,
நகH எh@A ைபேர<ட< சா'<ேவ5 gேரா
aராFகளாகேவ பய+பh@Aa+றன5. இA
ச<ட'பI  Yறமா F. இதைன: காவHAைற
க`ட\4தாH, அைவ பய+பh@த'பhF

கF'S<ட5கைள: ைக'பYற>F, பய+பh@
Aேவா5 �A வழ: ெதாடர>F ச<ட@MH 
இடF உ`h.

ஆனாH, இ'ேபாA ைம:ேராசா'< த+ன
ள*ேலேய இதைன@ தh: F EயYcகDH
இறKaz!ளA. #$வனKகளானாyF, த�
நப5 பய+பாடாக இO4தாyF, Eைறயான
வZகDH வாKa' பய+பh@தாத gேரா a
ராFக! இO'(+, அவYைற இய:க *டாமH
ெச_MhF ெதாZH [<ப@ Mைன, *`ேடாw
10 ஆ'பேர<IK cwட@MH இைண@A!ளA.

அHலA, ைம:ேராசா'< #$ வன@M+
தயா)'gகைள ம<hேம பயனாள5க! பய+
பh@த ேவ`hF எ+ற ேநா:க@MH iட
ைம:ேராசா'< இA ேபா+ற EI *ைன
எh@MO:கலாF எ+$, இ4த ()*H ெசயH
பhேவா5 ெத)*@A!ளன5.

01 10/ நகPகைள:
பயQபRSத U$யாV
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நாF எHலாOF நFEைடய கF'S<ட5க! பல
ஆ`hக! எ4த' (ர6ைனzF இ+\, ச)யாக6
ெசயHபhF எ+$தா+ எ`X: ெகா`IO:
aேறாF. ஆனாH, இத+ ஆz<கால@Mைன
பல ஆ`hக! �<I@A ைவ'பA நF கரK
கDH தா+ இO:aறA. இMH E:aயமாக நாF
காண ேவ`IயA, நF கF'S<ட)+ ஹா5<
Iw:aைன@தா+. இA ெக<h' ேபா_ #+$
*<டாH, அMH உ!ள ைபHக! ம<h9+\,
ஹா5< Iw:aைனேய இழ:க ேவ`I வOF.

ஒO ஹா5< Iw:a+ வாo நா!  ைற4-
Mட' பல காரணKக! உ!ளன. இவY\H நாF 
எதைன நF அள*H த*5:கலாF அHலA ச)
ெச_MடலாF என இK பா5:கலாF.

நாமாக ஏ�ப<T�� ேசத�

ஹா5< Iw: ஒ+ைற EY\yமாக' பய
னY$' ேபாக6 ெச_வA அMH நாமாக ஏY
பh@AF ேசதF தா+. நாமாக எ'பI ேசதF
ஏYபh@த EIzF. ஹா5< Iw: தா+, 9க' 
ப@Mரமாக ஒO �ட'ப<ட, உ$Mயான அy9
�யF ட'பா*H அைட:க'ப<h உ!ளேத. 
காY$ iட' ேபாகEIயாதபI அHலவா இO:
aறA எ+ற ேக!* உKக! மனMH வரலாF.
நாF எ`�வெதHலாF ச)தா+. ஆனாH,
ஹா5< Iw:, அத+ ெசயHபா<I+ ேபாA,
நகOF ப Mகைள: ெகா`டதாக உ!ளA.
இ4த நகOF ப Mக! எHலாF, 9க>F c\ய
தவறான அைச*H iட ெக<h' ேபா F 
வா_'g ெகா`டைவ. ஹா5< <ைரx ெசய-
லாY$ைகNH, ேவகமாக6 3ழyF. அ'ேபாA
ஏYபhF c\ய அM56c iட அதY ' (ர6
ைனைய@ தOF. 3ழலாத ேபாAF அM56c
தOF வைகNH அத+ �A தா:க@Mைன ஏYப
h@த: iடாA. அ'பIயானH, அதைன எ'பI
பாAகா:கலாF?

கF'S<ட)H ஹா5< Iw: ஒ+ைற 
இ+wடாH ெச_த (+ன5, அதைன கF'S<ட

)�O4A எh:க: iடாA. அ'பI எh'பதாக
இO4தாH, அதைன இ+ெனாO கF'S<ட5 
ேக(�H மாY\ இைண'பதYகாக@தா+
இO:க ேவ`hF. இதைன 9க ெமAவாக>F,
*ைரவாக>F, அதYேகYற உப கரணKகைள:
ெகா`hF ேமYெகா!ள ேவ`hF. கF'-
S<ட5 ெசயHபா<IH இO:ைகNH, அதைன 
அைச@A' பா5'பA iடாA. ெவDேய எh'
பதாக இO4A, எh@A*<டாH, அதைன' ப@
Mரமான ஓ5 இட@MH ைவ@A' பாAகா'பாக
ைவ@Mட ேவ`hF.

ஹா5< <ைரxகைள' ெபா$@த வைர,
ேல'டா' கF'S<ட5கDH உ!ளைவ தா+,
ஆப@Mைன *ைள *: F �o #ைலகைள
அMகF எM5 ெகா!பைவ ஆ F. இதYகாக, 
ேல'டா' இயK ைகNH, அh:a ைவ:
க'ப<ட E<ைட கD+ �A நட'பA ேபால 
நட:க ேவ`டாF. ஆனாyF, சY$ ih தலான
எ6ச):ைக zட+ அதைன: ைகயாள ேவ`hF. 
ேட(D+ �ேதா, அHலA 3வ5 �ேதா, இA 
ேமாMனாH, (ர6ைன ஏYப<h, அMH பMய'
ப<h!ள ேட<டா>: 6 ேசதF ஏYப டலாF. 
அைவ கர'< ஆகலாF.

ஹா5< Iw: கD+ ெப)ய எM), அைவ
ச4M: F அள*Y அMகமான ெவ'பF
தா+. ஹா5< <ைரxக! அைன@ Aேம, ஒO
 \'(<ட அள> வைரேய உ�ண@ைத@
தாK F வைகNH வI வைம:க'ப<IO'
பைவ ஆ F. இA அவYைற@ தயா ): F #$
வனF மY$F வைகைய' ெபா$@ததா F.
ஒxெவாO ஹா5< Iw: F எ4த அள*H
உ�ண@ைத@ தாK F என #5ணயF ெச_ய'-
ப<h!ளேதா, அ4த அள*Y !ளாகேவ, அA 
ச4M: F உ�ண#ைல இO: FபI பா5@A:
ெகா!ள ேவ`hF. இxவ ைகNH, பாAகா'
பான �o#ைலைய அதY @ தர ேவ`hF.
இ4த பாAகா'பான �o#ைல எ+பA, கF'
S<ட5 ெஷH வZ யாக, காYறானA ந+றாக6 

க�1�#ட�K�1 3Nயவரா !

ஹா=, $3>?கA B1ட நாA உைழ>க
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ெச+$ வர ேவ`hF. உ!ேள ெசHவAF,
ெவDேய$வAF ச)யாக இO:க ேவ`hF.
இதYெகன அைம:க'ப<ட *c \க! ச)
யான ேவக@MH எ'ேபாAF 3ழல ேவ`hF. 
நாF அம54MO: F அைற, நாF பXயாYற@
ேதைவயான ச)யான ெவ'ப �o#ைலைய@
த4A ெகா`IO:கலாF. ஆனாH, அேத �o
#ைல கF'S<ட5 மY$F, அத+ உ!ேள
இO: F சாதனKக�: F aைட: aறA எ+$
எ`ண: iடாA.

இதைன உ$M ெச_Mட, அxவ'ே பாA
கF'S<ட5 மY$F ேல'டா' ஆaயவYைற:
கழY\, அத+ உ!ேள ெச+$ தKaNO: F
�cைய �:க ேவ`hF. ெபாO@த'ப<h!ள 
c\ய 9+ *c\கD+ 3ழyF தகhகDH தK
aNO: F �cைய �:க ேவ`hF. அவY\+
3ழyF ேவகF ச)யாக இO'பதைன உ$M
ெச_Mட ேவ`hF. ேல'டா' கF'S<ட5
கDH,  ைற வான �c ெசHவ ைதzF, அMக
மான காY$ ெச+$ வOவைதzF உ$M ெச_
Mட ேவ`hF.

�த�யப� பNய1ப<� ைப�கI
(File fragmentation)

ைபHகைள6 cத\யபI ஹா5< Iw:aH
பMவA ேநரIயாக ஹா5< Iw:aைன' பாM:
காA. இO'(�F, ைபH ஒ+$, பல A` h
களாக, பல இடKகDH ேசx ெச_ய'ப<I
O4தாH, அதைன@ ேதhFேபாAF, பI: F
ேபாAF, ேமyF எ�AFேபாAF, ஹா5<
Iw: ேதைவ: அMகமாக6 3ழ+$ அMH
உ!ள ேட<டா*ைன' பI:க>F எ�த>F
EயYc: F. இதனாH, ஹா5< Iw:a+ 
ெசயHMற+ ihதலாa, அத+ வாoநா!
 ைறzF அபாயF ஏYபhaறA. ைபH ஒேர
இட@MH ெதாட56 cயாக எ�த'ப<IO4தாH,
இ4த (ர6ைன ஏYபடாA. இ4த பாM'g உட-
னIயாக@ ெத)யாA. ஆனாH, பாM'g ஏYப
ட@தா+ ெச_zF.

இதைன எ'பI@ d5:கலாF? இதYகான
வZ defragmentation தா+. இA NTFS வைக
<ைரxகDH ெப)ய (ர6ைனேய அHல. cல
ஆ`hக�: E+னாH பய+பh@த'ப<h
வ4த FAT32 <ைரxகDH d5> காண ேவ`
Iய (ர6ைனயா F. இ@த ைகய <ைரxகைள
இ+�F பய+பh@Aேவா5, க<டாயF அவ5-
கD+ ஹா5< Iw: கைள defragment ெச_
Mட ேவ`hF. இதY இைணய@MH #ைறய
�Hக! aைட:a+றன. அவYைற' பய+
பh@தலாF. ஆனாH, அதYகாக, அI:கI
defragment ெச_MhவAF தவ$.

I(ரா: ெச_வதனாH, கF'S<ட)+ ெசயH
பாh ihதH ேவக@MH இO: F. ைபH
கைள: க`ட\வAF, அவYைற: ைகயா!
வAF ேவகமாக நட: F. ேமyF, ெபற

இயலாத ைபHகைள@ ேதI: க`ட\வAF
எDதான ெசயலாக மா$F.

அ�Kக� இயK�வ�� ��T�வ��

ஹா5< <ைர*ைன' ெபா$@த வைர 
அதைன �< ெச_வAF, ஷ< ட>` ெச_-
வAேம அதY அMக cரமF தOF ெசய
லா F. அI:கI அதைன6 3ழ ல*hவAF,
3ழHவைத@ M� ெரன #$@ AவAF, ஹா5<
Iw:aைன *ைர*H ெக<h' ேபாக ைவ@-
MhF. இMH நம: 6 c:கலான ஒO �ழH
ஏYபhaறA. எ4ேநரEF ஹா5< Iw:aைன
இய:க@MH ைவ@MO:க EIயாA. அதYகாக,
அதைன அI:கI இய:  வAF #$@AவAF
அதY : ேகh *ைள *: F. இர` IY F
இைடேயயான பாAகா'பான ேகாh எAவாக 
இO: F? இ'ேபாA கF'S<டைர standby
அHலA hibernation என இO #ைலகDH
ைவ: F வசM உ!ளA.  ைற4த ேநரF �Kக!
கF'S<டைர *<h6 ெசHவ தாக இO4தாH, 
இ4த இO #ைலகDH ஒ+\H ைவ@A*<h6
ெசHலலாF. அMக ேநரF எ�H, கF'S<ட5
இய:க@ைத #$@M*<h6 ெசHவேத நHலA.
அதாவA ஹா5< Iw: aைன E�ைமயாக
#$@AவA இK *OFப@த:கA.

}.சKN7� ஏ�றT தா ¡

9+சாரF நம: எ'ேபாAF ஒேர �ராக:
aைட'பMHைல. அத+ பய+பா<h ச: MNH 
ஏYற@ தாo> ஏYபhF. இA 9க:  ைற வான
நாேனா ெசக`< அள*H ஏYப<டாyF,
IJ<டH சாத னKகDH (ர6ைனைய ஏYப
h@AF. கF'S<டO: 6 ெசHyF, 9+சார
ஓ<ட@MH இ4த  ஏYற@ தாo> இO4தாH,
அA #6சயF ஹா5< Iw:aைன' பாM: F. 
இதைன ஆK aல@MH surges எ+$ ெசாH
வா5க!. இM�O4A ஹா5< Iw:aைன எ'
பI' பாAகா:கலாF? ச5m 'ரட:ட5 (surge 
protector)எ+�F பாAகா'g சாதனF இதY
ெகன வIவைம:க'ப<h aைட:aறA.
இைவ, 9+ச:M ஓ<ட@MH ஏYபhF ஏY-
ற@தாo>கைள உட�ட: ட+ க`ட\4A,
அவYைற இ4த சாதனKக�: : கட@தாமH 
MO'( *hF ேவைலைய ேமYெகா!a+
றன5. நF கF'S<டைரzF, ஹா5< Iw:
aைனzF பாAகா'பாக ைவ@MO:க *OF
(னாH, இA ேபா+ற ஒO ச5m gரட:டைர
வாKa இைண'பA நHலA.

ேமேல 3<I: கா<ட'ப< h!ள அைன@A
பாAகா'g வZகைள' (+பY\ய (+னOF, 
உKக! கF'S<ட5 அHலA ஹா5< Iw: 
ெக<h' ேபா F வா_'gக! ஏYபhF. இO'
(�F இ4த தக வHகைள@ ெத)4A ெகா`h,
அவY\டF இO4A கF'S<டைர' பாAகா'
பாக ைவ@MO'பA நHலA.
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~ பாரN ~
கF'S<டO:கான ஆ'பேர<IK cwடF
மY$F gேராaராF வIவைம@A@
தOF ெபா\யாள5க!, வHyந5க!, cல
ேவI:ைகயான *ஷயKகைள மைறவான 
இட@MH பM4A ைவ'பா5க!. இைவ
ெபOFபாyF அதைன உOவா:aயவ5க�:  
ம<hேம ெத)zF வைகNH இO: F.
ஆனாH, பயனாள5க�F இவYைற அ\4A 
ெசயHபh@தலாF. இ@தைகய ஏYபா<h
உ@Mைய ஆKaல@MH Easter Egg என
அைழ'பா5க!.

அ`ைமNH, i !
#$வனF, gMயெதாO 
தைலைம #$வனமாக
’ஆHபெப<’ எ+�F
#$வன@ைத அைம'பதாக
அ\*'g ஒ+ைற வழKaயA. இத+
தைலவ5 லா) ேபm த+ 
வைலமைன' பM*H,
ஆகw< 10 அ+$ இதYகான 
அ\*'ைப ெவDN<டா5. 
இ4த அ\*'g, உலெகK F
பலைரஆ6ச)ய@MHஆo@MயA.இ4Mயா, 
 \'பாக, த9oநா<ைட' ெபா$@தவைர, 
த9ழரான 34த5 (6ைச i ! #$வன@ 
தைலவராக அ\*:க'ப<டA ெப)ய
அள*H வரேவYக'ப<டA. இA  \@A 
அைன@A ப@M):ைகக�F எ�Mன.

ஆனாH, பல5 இ4த வைலமைன' பM*H 
இO4த இ+ெனாO ஆ6ச)ய@ைத: கவ�:க@
தவ\*<டன5. அAஅ4த வைலமைன'
பM*H இO4த ஓ5 ’ஈwட5 எ:’.  இதைன
�Kகளாக6 ெச+$ பா5@தாH, இ+�F 
ஆ6ச)ய'பh 5க!.

Eத�H அ4த வைலமைன' பM*Y 6

ெசHyKக!. அத+ இைணயதள Eகவ) : http://
googleblog.blogspot.in/2015/08/google-alphabet.
html. இ4த வைலமைன' பM*ைன' பா5@A'
பI:ைகNH, அMH ஈwட5 எ: இO'பA
ெத)யவராA. எ+ன ேதIனாyF அ\ய:
aைட:காA. அ\*'(ைன Eத�H இO4A
ேமேலா<டமாக' பா5:க>F. அMH "Sergey
and I…" என@ ெதாடK F ஏழாவA ப@M: 6

ெசHல>F. இ4த ப@MNH தா+, அ4த
ஈwட5 எ: ஒD4A ெகா`IO:aறA. 
இ'ேபாAF நF சாதாரண: க`க�: , 
அHலA பI: F ேவக@MY எA>F 

ெத)யாA.
ஒxெவாO வ)யாக, ம>w 

க5சைர நக5@M: ெகா`h வ4தாH, 
ஒO ேவைள உKக! க`க�: ' 
gல'படலாF. க5ச5, ஓ)ட@MH, gMய

தள@Mைன aD: ெச_வதY ஏAவாக, 
c\ய மட:க'ப<ட உ!ளKைகயாக 
மா$F.
இ+�F ெத)ய*Hைல எ+றாH, 

"Alphabet will also include our X lab,
which incubates new efforts like Wing, our drone
delivery effort." எ+$!ள வ): 6 ெசHல>F.
இ4த வ)N+ இ$Mயாக உ!ள EY$'
g!D அOேக, ெமAவாக, ம>w க5சைர: 

ெகா`h ெச+$ ைவ:க>F. இK க5ச5
அைடயாளF மா$F இட@MH, aD: 
ெச_Mட>F.

உடேன http://www.hooli.xyz/#transformation 
எ+ற Eகவ)NH உ!ள தள@MY  
எh@A6 ெசHல'பhேவாF. இK  பல 
ப:கKக! aைட: F. ஒxெவா+$F, 
i ! #$வன@M+ கன>@ M<டKகைள 
எh@A: i$வதாக அைம:க'ப<IO: F. 
ெபா$ைமயாக அைன@தzF பI@A ரc:க>F.

]?A ஆ/பெப,
அ^0:7/ ஓ= ஆ-ச`யI
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ேவ45 அ5டவைண 
ெந5: வ$ைச அகல=

ேவ5< டா ெம`<IH, ேட(! ஒ+$ தயா-
): F ேபாA, அத+ ெந<h வ) ைசN+
அகல@Mைன 9க@ AH�யமாக அைம:க
EIzF. அதY : no:கா�F வZ கைள' 
(+பYற>F.
1. எ4த ெந<h வ) ைசN+ அகல@ைத மாY\

அைம:க *OFga¢5கேளா, அதைன@
ேத54ெதh:க>F.

2. )'ப�H Layout எ+�F ேட'(ைன@
ேத54ெதh:க>F.

3. ேட(!  �'(H, Properties எ+�F ஆ'
ஷைன aD: ெச_Mட>F. ேவ5< ேட(!
'ரா'ப5<�w (Table Properties) எ+�F
டயலா: பா:ைஸ: கா<hF.

4. இK Column எ+�F ேட' கா<ட'பட
ேவ`hF.

5. அh@A Preferred Width எ+பைத' பய+
பh@M, ெந<h வ)ைசN+ அகல@ைத,
�Kக! எ`�aறபI அைம:க>F.

6. அh@த ெந<h வ)ைசNைன@ ேத54ெத
h:க, Previous Column அHலA Next Column
ப<ட+கDH aD: ெச_A ேத54ெத h:
க>F.

7. மாYற ேவ`Iய அைன@A ெந<h வ)ைச
கDyF ேமYபI ெசயHபா<Iைன ேமY
ெகா!ள ேமேல 5 மY$F 6 #ைலகDH iற'
ப<h!ளவYைற ேமYெகா!ள>F.

8. EI@த (+ன5, ஓேக aD: ெச_A 'ரா'-
ப5<�w டயலா: பா:ைஸ �ட>F.

பா4ம5>? மா@ற
ேவ5< ெட:w<IH cல  \'(<ட ெசாY
கைள மYற ெசாYகDட9O4A ேவ$பh@M:
கா<ட அ�@தமாக, அI:ேகாh, சா_> மY$F 
ேவ$ cல பா5ம<கDH அவYைற அைம@ M
O'ேபாF. அைம@த (+ன5, இ4த பா5ம<IK 
ேதைவ இHைல என எ`XனாH,  இவYைற
ெமா@தமாக �:க ேவ`hெம+றாH, இதைன@
ேத5> ெச_A ெம� பா5 ெச+$ ஒxெவாO
ஐகானாக: aD: ெச_ேவாF. இதY ' பM-
லாக இர`h ஷா5< க< nகைள' பய+ப

h@தலாF. பா5ம<IK �:a எD ைமயான
ெட:w< ம<hேம ேதைவ'பhF ெசாYகைள@ 
ேத5> ெச_A ெகா!�Kக!. (+ க`<ேராH
+ ¤'<+இஸ< (Ctrl+Shft+Z)அ�@AKக!.
ெமா@தமாக பா5ம<IK அைன@AF �:-
க'பhF. ேவ5< உ!ளாக ResetChar எ+ற
க<டைளைய அமHபh@AaறA. இதைன
க`<ேராH + wேபw பா5 அ�@MzF ேமY
ெகா!ளலாF.

இேத ேபால ஏேத�F பாரா பா5ம<IK 
ெச_MO4தாH, அ4த பா5ம<Iைன �:க பாரா
*ைன ெசல:< ெச_A க`<ேராH + :S
(Ctrl+Q) அ�@AKக!.

ெட:w< ஒ+$: சாதா ரண நா5மH 
wைடHஇO4தாHேபாAFஎ+$எ`XனாH,
உடேன அதைன@ ேத54ெத h@A க`<
ேராH+¤'<+எ+ (Ctrl+Shft+N) அ�@த>F.

கB5ேரா1 க5டைளக,
Ctrl+a: டா ெம`< E�வைதzF ேத54ெத

h:க.
Ctrl+b: அ�@தமான (Bold) வI*H எ�@த

ைம:க.
Ctrl+c: ேத54ெதh@தைத, ேகா'(ைன நகெல

h:க (Copyp).
Ctrl+d: ஓ5 எ�@M+ (Font) வIைவ மாY\

அைம:க.
Ctrl+e: நhேவ ெட:w< அைம:க.
Ctrl+f:  \'(<ட ெசாH அHலA ெட:w<

அைம4A!ள இட@ைத: க`ட \4A,
அத+ இட@MH ேவ$ ஒO ெசாH அைம:க. 
�`hF ேதடைல@ ெதாடர Alt+Ctrl+y.

Ctrl+g: ஓ)டF ெசHல.
Ctrl+h: (ஒ+\+ இட@MH) மYெறா+ைற

அைம@Mட.
Ctrl+i: எ�@A / ெசாHைல சா_வாக அைம:க .
Ctrl+j: ப@M ஒ+ைற இOப:கEF �ராக, ேநராக 

(Justify)அைம:க.
Ctrl+k: ைஹ'ப5 �K: ஒ+ைற ஏYபh@த.
Ctrl+l : ப@M ஒ+ைற இடA ப:கF �ராக ேநராக

அைம:க.
Ctrl+m: ப@MNைன இடAgறமாக c\ய இடF

*ட.
Ctrl+n: gMய டா ெம`< உOவா:க.
Ctrl+o: டா ெம`< ஒ+ைற@ Mற:க.
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எ%ெஸ1: அ>%ேகா:
எ:ெஸH gேராaராF, ெசHகDH அைம:க'
பhF ேட<டா*+ nழாக' பலவைக அI:
ேகாhகைள அைம:க உத*haறA. இவYைற'
ெபY$ அைம:க: no:கா�F ெசயHE
ைறகைள ேமYெகா!ள ேவ`hF. Format
ெம�*H Cells எ+பதைன@ ேத54ெதh:க>F.
உட+ Format Cells எ+�F டயலா: பா:w கா<
ட'பhF. இMH Font எ+�F ேட' ேத54ெத
h:க'ப<IO:க ேவ`hF. இத+ no இடA
ப:கF Underline எ+�F பா:w aைட: F.
இMH கா<ட'ப<h!ள பHேவ$ அI:ேகா
hகD�O4A, �Kக! *OFgF அI:ேகா<
Iைன@ ேத54ெதh:கலாF. Underline Type
Meaning None எ+$ ெச+றாH, ெசH ஒ+\H
ஏYகனேவ உ!ள ேகாhக! �:க'பhF. Single
எ+பதைன@ ேத54ெதh@தாH, ஒO வ):
ேகாh அI:ேகாடாக அைம:க'பhF. Double
எ+பA இர`h ேகாhகைள@ தOF. Single
Accounting Same எ+பA, ேகா<Iைன6 சY$:
nழாக அைம: F. Double Accounting Same
இர<ைட: ேகாhகைள6 சY$: nழாக இற:a
அைம: F.

எ%ெஸ1 எG.H* அளI
மYற அ'Dேகஷ+ சா'<ேவ5 ேபாலேவ,
எ:ெஸH ெதா '(yF எ�@M+ அள> 
பா_`< எ+ேற  \'(ட'பhaறA. ஒO
பா_`< எ+பA ஏற@தாழ ஓ5 அK ல@MH
72H ஒO பK . ஒO ெசH அHலA ெசH�H
உ!ள தகவH ஒ+\+ எ�@M+ அள*ைன
மாYற ேவ`IயMO'(+ நாF �H பா)ைன'
பய+பh@AaேறாF. ெட:w< சFப4தமான
�Hக�: இடA ப:கF (பா`< ��+
வலA ப:கF) பா_`< அள*+ vHh க<டF
உ!ளA. இ4த vHI+ வலA ப:கF உ!ள 
no ேநா:aய அFg:  \NH aD: ெச_தாH
எ�@M+ பா_`< அள>க! பலவYைற:
காணலாF. ெட:w<ைட@ ேத54ெத h@A
*<h இ4த ைசைஸ மாY\னாH எ�@A:

கD+ அள> மா\ இO'பதைன: காணலாF. 
ஆனாH ஒ+ைற #ைன*H ெகா!ள 

ேவ`hF. aD: ெச_தாH no ேநா:a *)zF
அள>கDH ம<hேம எ�@M+ அளைவ மாYற
EIzF எ+பதHல. அள> க<ட@MH ெச+$ 
எ�@M+ அளைவ n ேபா5h வZயாக ைட'
ெச_A அைம:க EIzF. எ:ெஸH ெதா '-
(ைன' ெபா$@தவைர 1 EதH 409 g!D
வைர இதைன அைம:க EIzF. (இA உKக!
()`ட)+ Mறைன' ெபா$@தA) E� எ` 
அள*H ம<h9+\ பாM அள*yF இ4த
எ�@M+ அளைவ அைம:கலாF.

எ%ெஸ1 – ஆ15+LM5
எ:ெஸH ெதா '(H ஆH<+¤'< nக�ட+
பKச+ nகைள அ�@ MனாH ேமYெ கா!ள'
பhF ெசயHபாhகைள இKேக பா5:கலாF
F1 +ALT+SHIFT : gMய ஒ5: �< ஒ+$ Mற:

க'பhF.
F2 +ALT+SHIFT : அ'ேபாA ெசயHப<h:

ெகா`IO: F ஒ5:g: ேசx ெச_ய'பhF.
F3 +ALT+SHIFT: ெந<h மY$F பh:ைக

வ)ைச ேல(!க! பய+பh@M ெபய5கைள
உOவா:கலாF. 

F6 +ALT+SHIFT ஒ+$: ேமYப<ட ஒ5:g:
*`ேடா:க! Mற:க'ப< IO'(+ தY
ேபாைதய ஒ5:g:aY  E4ைதய ஒ5:g:  
*`ேடா Mற:க'பhF. 

F9 +ALT+SHIFT Mற4MO: F அைன@A ஒ5
®<கDyF அைன@A ஒ5: g:  கDyF
அைன@A காH ேலஷ+க�F ெசயHபh@
த'பhF.

F10 +ALT+SHIFT wமா5< ேட:aYகான ெம�
மY$F ெமேசm Mற:க'பhF. ஒ+$: 
ேமYப<ட wமா5< ேட: Mற:க'ப<I
O4தாH அh@த ேட: ெச+$ அதYகான 
ெம� மY$F ெமேசm Mற:க'பhF. 

F11+ALT+SHIFT: ைம:ேராசா'< wa)'
எI<ட5 Mற:க'பhF.

F12 +ALT+SHIFT: ()`< டயலா: பா:w Mற:
க'பhF.

எ>ெஸ/
$:3...
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இ4Mயா*H இைணய இைண'g வழKக'
ப<h, ெச+ற ஆகw< 15 உட+, இOபதா`
hக! #ைற> ெபYறன. ஆF, ம�த வாo:-
ைகNH மக@தான gர<c ஏYபh@Mய இைணய
இைண'g, இ4Mயா*H, ெச+ற 1995 ஆF
ஆ`h, ஆகw< 15, 3த4Mர Mன@த+$
தர'ப<டA. ெச+ற வார 3த4Mர Mன@த+$,
20 ஆ`hகைள இ4Mய இைணயF #ைற>
ெச_A!ளA.

இ4Mயா த+ 49 ஆவA 3த4Mர Mன@ைத:
ெகா`டாIய ேபாA, ெபாAம:க�:  
இைணய@ைத அ�க வா_'g அD:க'ப<-
டA. அ'ேபாA ெபாA@Aைற #$வனமாக
இO4த *ேத� ச�சா5 #காF #$வனF
(Videsh Sanchar Nigam Limited (VSNL)) இதைன
வழKaயA. அதYெகன Gateway Internet Access
Service (GIAS) எ+ெறாO ()*ைன இ4#$
வனF அைம@A, இைணய இைண' (ைன
வழKaயA.

இ4Mயா*H இைணய இைண'g வழK வ
தYகான ஆய@த' பXக! 1986 ஆF ஆ`IH
ெதாடKக'ப<டன. Eத�H கH* மY$F
ஆரா_6c #$வனKக! ம<hF இைணய
இைண'g ெபற Educational Research Network
(ERNET) எ+ற ெந<ெவா5: அைம:க'ப<
டA. இ4Mய அரc+ எல:<ரா�:w AைறzF
(Department of Electronics (DOE)) ஐ:aய நாhக!
சைபN+, நாhகD+ வள56c:கான United
Nations Development Program (UNDP) AைறzF
இைண4A இ4த EயYcகைள ேமYெகா`டன.

(+ன5, 1988H, அரc+ ேதcய தகவH
ைமயF (National Informatics Centre) அரc+
பHேவ$ Aைறக�:aைடேயயான தகவH ப)

மாYற@MYெகன NICNet எ+�F ெந<ெவா5:
aைன ஏYபh@M6 ெசயHப h@MயA.

இைணய இைண'ைப ஏYபh@M@ தO
வMH *.எw.எ+.எH. தைலவ5 கன கசபாபM
பா`Iய+, அ4#$வன@M+ ெதாZH [<ப
இய: ந5 (.ேக.cKகாH மY$F அ9தா' 
 மா5 ஆaேயா5 E:aய பKகாY\ன5.

Eத+ Eத�H, 1995, ஆகw< 15 அ+$, 
ெச+ைன, EFைப, IH�, ெகாHக@தா 
ஆaய நகரKகDH இ4த ேசைவ வழKக'ப<-
டA. வ5@தக #$வனKக! TCP/IP இைணய
இைண'ைப' ெபற, ஒO மX ேநர@MY  
�.1,000 ெசy@த ேவ` INO4தA.

இைணய இைண'(+ ேவகF 9.6 kbps.
ெதாடKaய மாத@MH, பலவைகயான
ெந<ெவா5: மY$F ஹா5<ேவ5 (ர6ைன-
கைள *.எw.எ+.எH. ச4 M@தA. ஆனாH,
அைன@ைதzF சமாD@A ெவY\ ெபY$, 
EதH ஆ$ மாதKகDH 10,000 வாI:ைக யா
ள5கைள' ெபYறA. (+ன5, ெபாAம:க�: 
மX: �.35 எ+ற க<ட ண@MH இைண'g 
வழKக'ப<டA.

ெதாட:க@MH *நா I: 9.6 aேலா (<w 
எ+ற அள*H ெதாடKaய ேவகF, (+னாDH 
9க ேவகமாக வள54A தYேபாA ெமகா (<w
எ+ற அளைவ எ<Iz!ளA. �wh ைல+
என'பhF த�'ப<ட ச5வ5 இைண'g தY-
ேபாA  ைற4த க<டண@MH ெநாI: aகா
(<w ேவக@MH aைட: aறA.

அ`ைமNH <ரா_ அைம'g ெவD N<
h!ள தகவHகD+ பI, தYேபாA இ4 M
யா*H இைணயF பய+பh@Aேவா5 எ`
X:ைக 30 ேகாIேய 23 ல<ச@A 50 ஆNரF.

இ)பV ஆ1Rகைள> கடXத இX!ய இைணயI
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]`ேடாw 10 ஆ'பேர<IK cwடF பய+
பh@AF மY$F பய+பh@த@ M<ட9h
ேவாOF, தYேபாA அMகF கவைல'பhவA
ைவ ( ெசயHபாh  \@A@தா+. *`ேடாw
10 cwடF நF ைவ ( இைண'ைப, நF கF'
S<டைர' பய+பh@AF அைனவO: F,
நாF அ\யாமேலேய வழK aறA. இதனாH,
நF ரகcய ெந<ெவா5: ெசயHபாh அைன
வO: F ெத)ய வOaறA எ+ற பயF தா+
அைனவைரzF கவைல அைடய6 ெச_A!
ளA.

*` 10 cwட@MH, ைவ ( இைண'(H,
இAவைர இO4த *`ேடாw cwடKகDH
இHலாத வைகNH ஒO c\ய மாYற@Mைனேய
ேமYெகா`h!ளA. இதைன6 ச)யாக@ 
ெத)4A ெகா!ளாத cலேர, இA ேபால தவ றான 
தகவHகைள நF( கல:கF அைட4A!ளன5.
மாறாக, *` 10 நF ைவ ( இைண'(ைன
எ+ன ெச_aறA எ+$ இK பா5:கலாF.

*`ேடாw 10 ஆ'பேர<IK cwட@MH,
gMயதாக WiFi Sense எ+ற ஒO வசM gMயதாக
அ\Eக'பh@த'ப<h!ளA. இA நF கF'
S<டைர' பய+பh@AF நF  hFப உ$'
(ன5க�: F, ந`ப5க�: F, நF ைவ (
இைண'(ைன, பாwேவ5< இHலாமேலேய
வழK aறA. *` 10, தானாக, இவ5கைள
ைவ ( இைண'(H இைண:aறA. இ4த
c+ன வசM  \@A@தா+, பலOF அ6சம
ைட4A!ளன5.

Eத�H, *`ேடாw 10, உKக! ைவ (
பாwேவ5ைட யாO: F வழK வMHைல.
ேமyF, இ4த *ஷய@MH, *`ேடாw 10
cwட@ைத: க<h'ப h@AF உ)ைம உK-
க�: உ!ளA. ைவ ( யாO:ெகHலாF
தர'பட ேவ`hF. அHலA ெமா@தமாக
அைனவO: F தைட ெச_ய'பட ேவ`
hமா எ+ெறHலாF �Kக! EI> எh@A,

ெச<IKw அைம:கலாF.
எh@A: கா<டாக, உKக! ந`ப5 ஒOவ5 

Outlook, Outlook.com/Hotmail, Skype, or 
FacebookH உKக�ட+ ெதாட5g ெகா`
டவராக இO4தாH, அவ5 தானாகேவ லா:
இ+ ெச_ய'பhaறா5.  \'(<ட ஒOவைர
உKக! கா`டா:< ப< Iய��O4A �:a
*<டாH, அவO: இைண'g aைட:காA. 
ேமyF, ேமேல தர'ப<h!ள ேசைவகDH,
எ4த ேசைவ@தள@M�O4A கா`டா:< தக
வHகைள' ெபY$ இயKக ேவ`hF எ+
பதைனzF �Kக! அைம@A க<h'பh@
தலாF. "For networks I select, share them with my
contacts” எ+$ இO: F இட@MH, I: அைட
யாள@ைத எh@A*<டாH ேபாAF. உKக!
கF'S<ட)H ைவ ( இய:கF இயKக:
iIயதாக இO4தாH Network & Internet>>Wi
Fi>>Manage WiFi Settings எ+$ ெச+$ "For
networks I select, share them with my contacts"
எ+$ இO'பMH I:  \ ̄ <Iைன எh@A
*<டாH ேபாAF.

Eத+ Eத�H, ைவ ( ெந<ெவா5: ஒ+
$ட+ �Kக! இைணைகNH, ைம:ே ராசா'<
அதைன மYறவ5க�ட+ பa54A ெகா!ள 
*OFga¢5களா? எ+$ ேக< F. இ4த ேக!
*: No எ+$ ெகாh@A*<டாH, *` 10H
உ!ள WiFi Sense வசM, அ4த ெந<ெ வா5:aH
ேவ$ யாைரzF அ�மM:காA. �Kக! இx
வா$ ஏYபh@AF அைம'(ைன, (+ன5, 
எ'ேபாA ேவ`hமானாyF மாY\: ெகா!
ளலாF. அHலA வ WiFi Sense ெசயHபா<I
ைனேய #$@M*டலாF.

தYேபாA பலவாறாக' ேபச'பhF இ4த
ேசைவ  \@A ேமyF அ\ய, http://www.
komando.com/tips/318802/stopwindows10
fromautomaticallysharingyourwifiwithothers/
எ+ற இைணயதள' ப:க@Mைன: காண>F.

01ேடா3 10/ ைவ~7 இைண:;
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ெச+ற வாரF, ைம:ே ராசா'< M� ெரன ேப<6 
ைபH ஒ+ைற ெவD N<டA. வழ:க@ MY  
மாறான ெவD ̄ h இA. அைன@A *`ேடாw 
ஆ'ப ேர<IK cwடKக DyF அ'ேட< ெச_-
MhF வைகNH இA ெவD யா னA. இதY : 
காரணF வழ:கF ேபால, இ+ட5ெந< எ:w g-
ேளார5 தா+. அMH உ!ள தவ றான  \ ̄ <h 
வ) ஒ+\+ �லF ேஹ:க5க! [ைழ யலாF 
என அ\ ய'ப<டA. இதைன' பய+ப-
h@M, ேஹ:க5க!, கF' S<ட5க! எவYைற-
ேய�F ைக'பY\ உ!ள னரா எ+$ ெத) யாத 
#ைலNH, அதYகான d5> தOF ேப<6 ைபH 
ஒ+ைற ைம:ே ராசா'< ெவD N<டA. 

இA  \@த https://technet.microsoft.com/
library/security/MS15-093 எ+ற Eக வ )NH 
உ!ள இைணய தள@MH ைம:ே ராசா'< எ6-
ச ):ைக ெச_M ஒ+ைற ெவD N< h!ளA. 
பய னா ள5க!, இ+ட5ெந< எ:w g ேளார5 வZ-
யாக, அவ5கைள: க*o: F வைகNH வI-
வ ைம:க'ப< h!ள இைணய தளF ஒ+ $:  
இ�@A6 ெசHல'ப<டாH, உட+ ேஹ:க5க! 
அவ5க! கF' S<ட5கைள@ தKக! வசF 
எh@A: ெகா!வA எD தா a *hF. 

இதY : காரணF இ+ட5ெந< எ:w g-
ேளார5 (ர > ச)H உ!ள ஒO  ைற பாh தா+. 
இ4த  ைற பா< Iைன, ைம:ே ராசா'< CVE-
2015-2502 என:  \' ( h a றA. இ+ட5ெந< 
எ:w g ேளார5 ெமம )NH உ!ள ஆ'ெஜ:<-
கைள: ைகயா � ைகNH, இ4த  ைற ெவDேய 
அ\ ய'ப h a றA. 

அ4த  ைறைய, ேஹ:க5க! பய+ப h@M 
கF' S<ட5 உ!ேள [ைழ4 Mட EIzF. அ'-
ேபாA கF' S<டைர' பய+ப h@M: ெகா`-
I O: F பய னா ள O:   )ய உ) ைம Nைன 

ேஹ:க5 ெபற EIzF. எனேவ, அ< 9 �w<-
ேர<ட5 உ) ைம zட+ யாேர�F கF' S<-
டைர' பய+ப h@ A ைகNH, இ4த  ைற பாh 
இயK aனாH, கF' S<ட5 (+ அவ O: : க<-
h'ப டாமH ேபா_ *hF. 

*`ேடாw 10 ஆ'ப ேர<IK cwட@-
Aட+ தர'பhF எ<m (ர > ச)H இ4த  ைற-
பாh இHைல என>F ைம:ே ராசா'< அ\-
*@ A!ளA. ைம:ே ராசா'< வழK F இ4த 
ேப<6 ைபH https://support.microsoft.com/en-us/
kb/3087985 எ+ற Eக வ )NH உ!ள இைண ய-
த ள@MH தர'ப h a றA. தானாக, இA அ'ேட< 
ெச_ய'ப ட *Hைல எ�H, இ+ட5ெந< எ:w-
g ேளார5 (ர > சைர' பய+ப h@ A ப வ5க! 
இதைன@ தர * ற:கF ெச_A இய:a ைவ@A: 
ெகா!வA நHலA. 

இ4த:  ைறைய: க`ட \4தவ5 i ! 
#$ வ ன@M+ பாA கா'g ஆ_வாள5 Clement 
Lecigne  என அ\ *:க'ப< h!ளA.

வழ:க மான ெவD ̄ <h நா! இHலாமH, 
அM ர I யாக இA ேபால ேப<6 ைபH ெவD-
N h வA, இ4த மாத@MH இA இர`டா வA 
Eைற யா F. இA  \@A ைம:ே ராசா'< #$-
வன அM கா) ஒOவ5  \' ( h ைகNH, ைம:-
ேராசா'< #$ வனF தா+, ெதாட54A பய னா-
ள5க �:  ஏYபhF cர மKகைள: க`ட \4A 
உட � ட:  ட+ d5@A ைவ: F வாI:ைக-
யாள5 ேசைவ ையைன ேமYெ கா! a றA என@ 
ெத) *@தா5. ெதாட54A, *`ேடாw பய+-
ப h@AF அைன வOF, இA ேபா+ற (ர6ைன-
கDH இO4A த' (:க, *`ேடாw 10 ஆ'ப-
ேர<IK cwட@ MY  மா\: ெகா`h, எ<m 
(ர >ச5 ெதா 'ைப' பய+ப h@ A மா$F 
ேக<h: ெகா` h!ளா5. 

அ! ர $யா' ஒ) ேப,- ைப/
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த+ gMய wமா5< ேபா+ ஒ+ைற, ைம:-
ேராேம:w #$ வனF அ`ைமNH ச4ைதNH 
*Yப ைன:  ெவD N< h!ளA. இத+ ெபய5 
Micromax A 107 (Fire 4). ஆ`<ரா_< பM'g 
5.0. லா�பா' இMH ஆ'ப ேர<IK cwட-
மாக இயK   a றA. இத+ 'ராசச5 1.3 aகா 
ெஹ5<w ேவக@MH இயK F  வா< ேகா5 
Cortex-A7 c'.  c'ெச< Mediatek MT6582M . 
இர`h J.எw.எF. ைம:ேரா cFகைள இMH 
இய:கலாF. 

இத+ Mைர 4.5 அK  ல அள*H, ஐ.(.
எw. Iw ( ேள zட+ iIய எH. c . I . 
ட6 wa°+ அைம'-
gட+ உ!ளA. 
இத+ (:ெஸH 
Mற+ 480 x 
854 (:ெஸHக-
ளா F. மH<I 
ட6 வச MzF 
உ`h. 

 இMH 
(+  g  ற  ம ா க , 
ஆ < ே ட ா 
ே ப ா க w 
ம Y $ F 
எ H . இ . I . 
' ள ா � 
ெகா`ட  8 
எF.(. Mற+ 
ெகா`ட ேகம-
ரா>F, E+-
g ற மாக 2 எF.
(. Mற+ ெகா`ட 

ேகம ரா>F உ!ளன. இர
எw.எF.எw., எF.எF.எw., இெமNH, 

g� ெமNH மY$F இ+wட+< ெமச�ச5 
வச Mக! aைட: a+றன. ேபா<ேடா மY$F 
 Iேயா எI< ெச_வ தYகான ெசய� இயK-
  a றA. எF(3 மY$F எF(4 (ேள ய5க�F 
உ!ளன. ல>< wv:க5 மY$F 3.5 9� 
ஆIேயா ஜா: தர'ப< h!ளன. இத+ ராF 
ெமம) 1 J.(. wேடாேரm ெமம) 8 J.(. 
இதைன ைம:ேரா எw.I. கா5< ெகா`h 32 
J.(. வைர உய5@- தலாF. ெந<ெவா5: 

இைண' (Y  J.(.
ஆ5.எw., எ<m, 
3J, ைவ (, ஹா< 
wபா<, g��@ 
மY$F z.எw.(. 
ெதாZH [<ப 
வச Mக! aைட:-
a+றன. அ: ±-
ல  ே ர ா  � < ட 5 
மY$F 'ரா: ±-
9<I ெச+சா5 
வச Mக! இயK-
  a+றன. 

இத+ �@-
MயF அய+ 
ே ப < ட ) 
2,000 mAh 
Mற+ ெகா -̀
ட தாக உ!ளA. 
இத+ அMக 

ப<ச ச4ைத 
*ைல �. 6,750.

ைம>ே ராேம>3 ஏ 107
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ஒO கால@MH *ைல அM க மா க@தா+ 
இO: F என ம:க! ஒAKa' ேபான எ6.
I.c. ெமாைபH ேபா+க!, தYே பாA ம:க! 
வாK F க< h'ப I யா F *ைலNH, ச4-
ைதNH அ\ E க'ப h@த'ப<h வO a+றன. 
அ`ைமNH, அ4த வைகNH ெவD யான 
ஒO wமா5< ேபா+ எ6.I.c. Iைசய5 326 J 
ஆ F.

ஆ`<ரா_< a<ேக< ஆ'ப ேர<IK cw-
ட@ Aட+ இ4த ேபா+ தர'ப h a றA. (+ g-
ற மாக 8 எF.(. Mற+ ெகா`ட ேகம ரா>F, 
E+ g ற மாக 2 எF.(. ேகம ரா>F இயK  -
a+றன. 1.2 aகா ெஹ5<w 

ேவக@MH  வா<ேகா5 c' ெசயHப h a றA. 
இத+ c' ெச< Spreadtrum SC7731G . எw.
எF.எw., எF.எF.எw., இெமNH மY$F 
g� ெமNH வச Mக! உ!ளன. எF(4 மY$F 
எF(3 (ேள ய5க! தர'ப< h!ளன. இத+ (ர-
>ச5 எ6.I.எF.எH. 5 ஆ F. டா ெம`< 
*Sவ5 ெசய� இயK   a றA. அ@ Aட+ 
ேபா<ேடா மY$F *Iேயா எI<ட5 ெசய-
�zF ெசயHப h a றA. இர`h cFக!, 2J 
மY$F 3J ெந<ெ வா5:   கDH இயK  -
a+றன. 

இத+ ப) மாணF 139.7 x 69.6 x 9.7 9�. 
எைட 146 aராF. பா5 வI வ@MH ெகபா cIx 

ட6 wa°+ அைம' gட+ இ4த wமா5< 
ேபா+ இயK   a றA. 

 இத+ ராF ெமம) 1 J.(. 
wேடாேரm ெமம) 8 J.(. 
ெந<ெவா5: இைண' (Y  3J, J.(.
ஆ5.எw., ட(!S ேல+, g��@, 
ைம:ேரா z.எw.(. ஆa யைவ இயK-
  a+றன. ைவ ( மY$F ஹா< 
wபா< வச M க�F உ!ளன. எ'.
எF. ேரIேயா இயK   a றA. 

அ: ± ல ேரா �<ட5, 'ரா: ±-
9<I ெச+சா5 ஆaய ெதாZH 
[<பKக�F உ!ளன. இத+ �@-
MயF அய+ ேப<ட) 2000 mAh 
Mற+ ெகா`டA. ஒO Eைற 
சா5m ெச_தாH, 524 மX ேநரF 
தK   a றA. ெதாட54A 30 மX 
ேநரF ேபசலாF. 

இத+ அMக ப<ச *ைல 
�.9,590.

?ைறXத 0ைலf/ ?ைறXத 0ைலf/ 
எ-.$.[. 3மா=,ேபாQஎ-.$.[. 3மா=,ேபாQ

a+றன. 1.2 aகா ெஹ5<w எைட 146 aராF. பா5 வI
ட6 wa°+ அைம'
ேபா+ இயK   a

 இத+ ராF
wேடாேரm 
ெந<ெவா5: இ
ஆ5.எw., ட(
ைம:ேரா z.எ
  a+றன. ைவ
wபா< வச M 
எF. ேரIேயா

அ: ± ல ே
9<I ெச+ச
[<பKக�
MயF அய
Mற+ ெக
சா5m ெச_
தK   a றA.
ேநரF ே

இத+ 
�.9,59



24-8-201516

ெச+ற வாரF, ெஸ+ #$ வ ன@M+ Zen U 701 F 
Hd எ+ற wமா5< ேபா+ *Yப ைனNH அைன-
வ)+ கவ ன@ைத: கவ54த தாக இO4தA. 

இத+ ஆ'ப ேர<IK cwடF ஆ`<ரா_< 
4.2 a<ேக< . 1.5 aகா ெஹ5<w ேவக@MH 
இயK F  வா< ேகா5 'ராசச5 தர'ப< h!-
ளA.  இர`h 9�  cFகைள இய:கலாF. 
பா5 வI வ@MH வI வ ைம:க'ப< h!ள 
இ4த wமா5< ேபா�H ட6 wa°+ தர'
 ப< h!ளA.  

மH<I ட6 வச MzF தர'ப< h!ளA. 
இத+ (:ெஸH Mற+ 1920x1080. Mைர: ' 
பாA கா'பாக கா5�K ெகா)Hலா aளாw 
2 இைண:க'ப< h!ளA.  

எ'.எF. ேரIேயா,    ல>< wv:க5, 3.5 
9� ஆIேயா ஜா: தர'ப< h!ளA. இத+ ராF 

ெமம) 1 J.(. wேடாேரm ெமம) 16 J.(. 
இதைன ைம:ேரா எw.I.கா5< �லF 64 
J.(. ஆக உய5@தலாF. ெந<ெவா5: இைண'-
(Y  3J, J.(.ஆ5.எw., எ<m, ைவ (, 
g��@, z.எw.(. ஆaய ெதாZH [<ப வச-
Mக! aைட: a+றன. இத+ (+ gற: ேகமரா 
13 எF.(. Mற � ட�F, E+ gற: ேகமரா 8 
EதH 9.9 எF.(. Mற � ட�F இயK   a+-
றன. அ: ± ல ேரா �<ட5 மY$F பல ெச+சா5 
ெதாZH [<பKக! ெசயHப h a+றன. 

ihதH வச M க ளாக  Iேயா (ேளய5, 
9Sc: (ேளய5 மY$F இேமm *Sவ5 தர'-
ப< h!ளA.

இMH தர'ப< h!ள �@ MயF அய+ ேப<-
ட) 2,050 mAH Mற �ட+ உ!ளA.

இத+ அM க ப<ச ச4ைத *ைல �.9,000.

அைன வ O: F க< h'ப I யான *ைலNH, 
அைன@A வச M க�F ெகா`ட wமா5< 
ேபா+ ஒ+ைற சாFசK #$ வனF G 316 H-VE 
S Duos 3 (Black) எ+ற ெபய)H ெவD N< h!-
ளA. இத+ *ைல �. 6,300 என அ\ *:க'-
ப< h!ளA.

ஆ`<ரா_< 4.4 a<ேக< ஆ'ப ேர<IK 
cwட@MH இ4த ேபா+ இயK   a றA. 1.2 aகா 
ெஹ5<w ேவக@MH இயK F  வா< ேகா5 
'ராசச5 தர'ப< h!ளA.  இர`h ைம:ேரா  
cFகைள இய:கலாF. இத+ ப) மாணF 121.4 
X 62.9 X 10.8 9�. எைட 124 aராF. இத+ 
ெகபா cIx ட6 wa°+, மH<I ட6 வசM 
ெகா`டA. இத+ Mைர 480 X 800 (:ெஸH 

Mற �ட+, 4 அK  ல அள*H அைம:க'ப<-
h!ளA. எ'.எF. ேரIேயா,  ல>< wv:க5, 
3.5 9� ஆIேயா ஜா: தர'ப< h!ளA. 
இத+ wேடாேரm ெமம) 4 J.(. இதைன 
அM க மா:க ைம:ேரா எw.I. கா5< wலா< 
உ!ளA. 

ெந<ெவா5: இைண' (Y  3J, J.(.ஆ5.
எw., எ<m, ைவ (, g��@, z.எw.(. ஆaய 
ெதாZH [<ப வச Mக! aைட: a+றன. இத+ 
(+ gற: ேகமரா 5 எF.(. Mற � ட�F, E+-
gற: ேகமரா 3 எF.(. Mற � ட�F இயK  -
a+றன. 

இMH தர'ப< h!ள �@ MயF அய+ ேப<-
ட) 1,500 mAH Mற �ட+ உ!ளA.

சாIசg ேகல>h i 316சாIசg ேகல>h i 316

ெஸQ kl வ னS!Q ;!ய 3மா=,ேபாQ
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அைன"# ப" & '(ைக க*+ ,-த/ 01ைச அவ/-
க67 8&ய தைலைம< பத= >?"# எA &-
னாC+, அத7 07னE, F>G HI வ ன" &Jகான 
பKக 6<8, F>G தJே பா# எ<பM ஆOபெபQ 
தைல ைமRO இயK>+ எ7ப# >?"த Tக ='-
வான தக வOகைள VKகG த- #G W/கG. எKக67 
பாராQ Z(க*+ ந7 ?\+.

எ". சா¶ேவ�, ]� � நகL.

O>G HI வன" தைலவ/, இ- &ய வ+சா வ6, 
>?<பாக" தT]நாQைட1 ேச/-த வைர உய/ பத-
=(> Hய T"த தJகாக< பாராQ M ய #ட7, “ஆO-
பெபQ” எ7ற ெபய 'ைன" ேத/-ெத Z"த&O அவ-
ச ர<பQ Z =Qட த ைன\+ >?< 0QZ, ஒb நOல 
தகவO ெதாcO dQப ப" & '(ைக யா ள ராக ெசயO-
பQZ கQ Zைர த- #G W/கG. தKக *(> எKகG 
வண(கKகG.

எ.. காயT[, ேகாைவ.

ஒfெ வாb gைற 8&ய ைவரh >?"# தகவO 
தb+ே பா#+, எ7ைன< ேபா7ற iரா மKக6O 
இb-# க+< jQடைர இய( > ப வ/க *(> அ&/1-
k யா கl+ அ1ச மா கl+ உGள#. இ# ேபா7ற 
தக வOகைள" தb+ே பா#, எ-த ஆmQM ைவரh 
இb-தாO, அ-த ைவரh பா&< 0 n b-# =Z ப-
டலா+ எ7ப# ேபா7ற தக வOக ைள\+ தb மாI 
ேகQZ( ெகாG iேற7.

ஆ. �வரா·, ெபாIளாR�.

ெதாட/-# =mேடாh 10 பய7ப Z"& வb+ ந+ 
வாச க/க67 அq ப வKக ைள\+ ெபJI, மல'O 
ெவ6 R Z மாI ேகQZ( ெகாG iேற7. இ# அைன-
வ b(>+ பய qGள தாக அைம\+.

ஆL. �.ன பா¸�, உ� ல�ப#�.

ைம(ே ராசா<Q HI வன+ ஏ7 இ-த sMயா 
ெச7ட/ மJI+ M=M இய(க+ ஆi ய வJ I(-
கான வச & கைள" த7 =mேடாh 10 khட"&O 
எZ" # =Qட# எ7I ெத' ய =Oைல. இfவ ளl 
g7ேனJற ம ைட-த khட" &ைன இல வ ச மாக" 
தb ைகRO, நா+ பழ iய kல வச & கைள ஏ7 V( >-
i ற#. அவJ?7 இட"&O, எ-த த/Q பா/QM 8ேரா-
i ரா+கைள< பய7ப Z"தலா+ எ7ற தKக67 தக-
வOகG Tகl+ பய qGள தாக உGளன.

எ". ராமா Wஜ�, N�1�L.

“]mேடாh 10 உட னM மாJறKகG” எ7ற 
தKக67 கQ Z ைரைய< ப" & ர மாக அ1ெச-
Z"# ைவ" #Gேள7. எ7 q ைடய க+< jQட'O 
=mேடாh 10 இ7hடாO ெசuத lட7 VKகG 
>?< 0Qட ெசயO g ைற கைள ேமJெ காGேவ7. 
தக வOக *(> ந7?.

எ.. PMதர ¹LTN, 3�Rேச[.

4v அைல வ 'ைச இைண<ைப" தb வ&O 
அைன"# HI வ னKக*+ இறKக ேவmZ+. 
அ<ே பா #தா7, கQட ண"&O Hயா ய மான H/-
ணய+ இb(>+. இதைன< பJ? எA#+ VKகG, 
HI வ னKகG தb+ கQடண" &QடKகG >?"த 
தக வOக ைள\+ தb மாI ேகQZ( ெகாG iேற7.

எ". இM N ரºT, க»L.

ேகG= ப&O ப> &RO, =mேடாh 10 இ7hட-
ேலஷ7 Mh( >?"# காண ேவm Mய தள gக வ-
'RO தர<பQ ZGள தக வOகG Tகl+ பய qGள-
தா கl+ ெத6 வா கl+ உGளன. VKகG த- #Gள 
,b(க மான ச' யான தக வOகேள அ-த தள"&O 
ஆK i ல"&O =' வாக" தர<பQ ZGளன. 

எ.. ேகா]Mதரா·, �த�பர�.
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ேகG=: vெம RnO என(> ஒb அ(கlmQ உG-
ள#. இ&O அyசOகைள அq<ப ெசmQ பQட7 
அA" & ய lட7, >?< 0Qட கால"&O அதைன" 
&b+பl+ ெபற gM\+ எ7I ெசாO i7றன/. 
kல ேவைள க6O தவ றாக அq< 0ய 07ன/, இ-த 
ேதைவ ஏJப Z i ற#. ஆனாO, எ7 க+< jQட'O 
உGள vெமRO அ(க lmQMO இ# இOைல. 
ேவI 0ர lச/ வc யா கl+ பா/" # =Qேட7. 
iைட(க =Oைல. எ7ன ெசu &ட ேவmZ+?

º. 1ரச.ன ல# P}, ெச�க�ப#<.
பMH: எ4த (ர >ச5 வZ யாக' பா5@தாyF, 

உKக! JெமNH அ:க>`< ஒேர அ:க-
>`<தா+. அத+ ெச<IKw மாறாA அH-
லவா?  இ� உKக! (ர6ைன:  வOேவாF. 
JெமNH கI தKகைள அ�' ( ய >ட+, 
அடடா! அ�' ( N O:க ேவ`டாேம என எ -̀
XனாH, உடேன இ+பா:w ேமலாக, இதைன 
#$@AF Undo ப<டைன அ�@ MனாH, 
அ�சH அ�'ப'பட மா<டாA. இA உடேன 
cல *நா I க �: ! நட:க ேவ`hF. எ@-
தைன *நா I கDH இதைன ேமYெ கா!ளலாF 
எ+ப தைன �Kகேள அதYகான ெச<IKw 
�லF அைம@A: ெகா!ளலாF. nேழ  \'-
(< h!ள வZ கDH ெச<IKw அைம:க>F.
1. உKக � ைடய JெமNH அ:க>`< 

தள@MH [ைழ ய>F. aைட@த >ட+, 
உKக! MைரNH வலA �ைலNH ேமலாக: 
காண'பhF ஐகா+ அOேக ெசHல>F. 
அK  aைட: F no *) ெம�*H, 
‘Settings’ எ+�F ஆ'ஷைன@ ேத54ெத-
h:க>F. 

2. �`hF MைரNH வலA ப:க �ைலNH 

உ!ள ‘Labs’  எ+�F �K:aH aD: ெச_-
M ட>F. 

3. இ'ே பாA aைட: F *`ே டா*H, 
nழாக6 ெசHல>F. 

4. இK  “Undo Send” எ+ற ஆ'ஷ+ 
aைட: F வைர ெசHல>F. இதைன 
இய: F வைகNH enable  ெச_ M ட>F. 

5. ெதாட54A MைரN+ nழாக6 ெச+$ ‘Save 
Changes‘ எ+பMH aD: ெச_ M ட>F. 
இ�, �Kக! JெமNH தள@MH, 9+ 

அ�சH ஒ+ைற அ�' ( ய >ட+, ேமலாக, 
“Your message has been sent” எ+பத+ 
அOேக, Hit ‘Undo’ to recall your email எ+$ ஒO 
ெச_M aைட: F. 10 *நா I க �: !, இ4த 
இட@MH aD: ெச_தாH, அ�சH அ�'ப'-
பட மா<டாA. இ4த கால ேநர@ைத அM க'ப-
h@த *OF (னாH, �`hF ேல'w ெச+$ 
அK  “Undo Send” ஆ'ஷ+w ப  MNH, இ4த 
ேநர@ Mைன 30 *நா Iக! வைர �< I:கலாF.

ேகG=: =mேடாh 10 ஆ<ப ேரQMK khட"&O, 
g78 =mேடாh khட" #ட7 வழKக<பQட kல 
8ேரா i ரா+கG வழKக<ப ட =Oைல எ7ற தகவO 
அM(கM தர<ப Z i ற#. ஆனாO, ஒfெ வா7I 
>?" #"தா7 இ-த தக வOகG FI i7றன. 
ெமா"த மாக, எைவ எOலா+ தர<ப ட =Oைல எ7I 
Fற gM \மா?

ெச. ைவ�MT, N¸ <Kக�.
பMH: நHல ேக!*. நாF *OF( பய+ப-

h@AF எ4த gேரா a ராFக!, *`ேடாw 10H 
aைட:காA எ+$ நாF ெத)4A ெகா!வA 
அவ c ய மான ஒ+றா F. ெபாA வாக, gMய 

ேகI]- – பN� –டாKடL ெப. சMNர ேபா" –
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ஆ'ப ேர<IK cwடF ெவD யா  Fே பாA, 
பைழய gேரா a ராFக �:கான <ைரவ5 gேரா a-
ராFக! இைண4A ெசயHப டாமH ேபாகலாF. 
அHலA நF கF' S<ட)H உ!ள ஹா5<ேவ5 
மY$F சா'<ேவ5 gேரா a ராFகDH (ர6ைன 
ஏYப டலாF. ஆனாH, இ4த Eைற *`ேடாw 
10H, cல gேரா a ராFகேள கழ< I * ட'ப<-
h!ளன. அவYைற6 சY$ *) வாக' பா5:-
கலாF.
1. �Kக! *`ேடாw 7 ேஹாF () 9யF, 

gர ப ஷனH, அH Iேம<, �Iயா ெச`ட-
Oட+ iIய *`ேடாw 8 'ேரா அH-
லA *`ேடாw 8.1 'ேரா ைவ@ M O4A, 
*`ேடாw 10 ஆ'ப ேர<IK cwட@-
Mைன இ+wடாH ெச_தாH, *`ேடாw 
�Iயா ெச`ட5 �:க'பhF.

2. I*I இய:a, அMH உ!ள வYைற: காண, 
த�ேய ஒO சா'<ேவ5 gேரா aராF ேதைவ'-
பhF. 

3. *` 10 இ+wடா ேலஷ+ ெசயHபா<I+ 
ஓ5 அKக மாக, ெடw:டா' ேக<ஜ<w �:-
க'பhF.  

4. *`ேடாw 10 ேஹாF பM4A ெகா!-
ப வ5க!, *`ேடாw cwட@ MYகான 
அ'ேட< ைபHகைள: க< h'ப h@AF 
வசM aைட:காA. தானா கேவ, க<டா ய மாக 
அைவ அ'ேட< ெச_ய'பhF. *`ேடாw 
10 'ேரா மY$F எ`ட5 (ைரw பM' (ைன 
இ+wடாH ெச_ப வ5க �: , அ'ேட< 
ைபHகைள ஏY$: ெகா!வ தYகான *O'ப@ 
ேத5> உ)ைம aைட: F. 

5. சா�ெட5, ைம+w  'ப5 மY$F ஹா5<w 
ஆaய *ைள யா< hக!, *`ேடாw 7 cw-
ட@ Aட+ தர'ப<டன. *`ேடாw 10 cw-
ட@ MY  அ' aேர< ெச_ய'ப h ைகNH, 
இ4த *ைள யா< hக! �:க'பhF. அ4த 
இட@MH “Microsoft Solitaire Collection” and 
“Microsoft Minesweeper.” எ+பைவ தர'-
பhF. 

6. உKக! கF' S<ட)H z.எw.(. (ளா'( 
<ைரx இO4தாH, இதYகான <ைரவ5 gேரா-
a ரா 9ைன *`ேடாw அ'ேட< அHலA 
கF' S<டைர@ தயா )@A வழK aய #$ வ-
ன@M+ இைணய தள@ M � O4A தர * ற:கF 
ெச_A பய+ப h@த ேவ`hF.

7. உKக � ைடய கF' S<ட)H Windows Live 
Essentials பM ய'ப< I O4தாH, அதYகான 
ஒ+ <ைரx அ' D ேகஷ+ �:க'ப<h, 
அ4த இட@MH ஒ+ <ைரx இ+பா:w அ'-
D ேகஷ+ அைம:க'பhF. 
ஆனாH, இA  \@A �Kக! கவ ைல'பட 

ேவ`டாF. cல வாரKக! அHலA மாதKக-
�:  !ளாக, பல த5< பா5<I gேரா a ராFக! 
இவY\+ இட@MH இைண ய@MH aைட:க@ 

ெதாடK a *hF.

ேகG=: ெச7ற வார க+< jQட/ மல'O, 
=mேடாh 10 ப&-த வ/கG, smZ+ =mேடாh 
8 அOல# 7(>1 ெசOல ேவmZ+ எ7றாO, ஒb 
மாத" &J>G &b+ப ேவmZ+. இOைல எ7றாO 
இய லா# எ7ற தக வைல" த- #G W/கG. அதJ> 
எ7ன ெசQMKh ேமJெ காGள ேவmZ+ எ7ப-
தைன" ெத6 வாக( Fறl+. அ-த உI &R7 
ேப'O தா7, =mேடாh 10(> மாற &Qட TQ-
ZGேள7.

எ.. PவாN QரகாÀ, ெச.ைன.
பMH: நHல M<டF. gMய wடா5< ெம�, 

உத>F கா5டனா மY$F அ� ேம ஷ+க! 
ெகா`ட *`ேடாw 10 உKக �: ' (I:க-
*Hைல எ+றாH, தாரா ள மாக, ஒO மாத கால 
அவ கா ச@ MY ! �Kக!, E+g பய+ப h@M 
வ4த ஆ'ப ேர<IK cwட@ MY  MOFப6 
ெசHல, ைம:ே ராசா'< வZ தO a றA. அதY-
கான ெசயH Eைற வZக! இேதா:
1. Eத�H Start > Settings > Update & security > 

Recovery என6 ெசHல>F. 
2. இ'ே பாA உKக! ெப5சனH கF' S<டைர 

°ெச< ெச_A, *`ேடாw 10 cwட@ M-
ேலேய தKa: ெகா!ள ஓ5 ஆ'ஷ+ தர'-
பhF. ஆனாH, இதைன ேமYெ கா`டாH, 
அh@A பைழய ஆ'ப ேர<IK cwட@-
MY 6 ெசHல EI யாA. 

3. இ+ெ னாO ஆ'ஷ னாக, “Go back to Windows 
7 [or 8.1]” தர'பhF. இ4த ஆ'ஷைன@ 
ேத54ெத h@A, �Kக! பய+ப h@M வ4த 
E4ைதய cwட@ MY 6 ெசHலலாF.

ேகG=: =mேடாh 10 ஆ<ப ேரQMK khட" &J> 
அ< iேரQ ெசu & Z ைகRO, க+< jQட'O எ7 
பE gM- # =QடாO, க+< jQடைர ஆ< ெசu #-
=QZ< 07 smZ+ வ-#, khட+ டlmே லாMK 
ெசu &ட gM \மா? தர = ற(க+ ெசuவ#, g78 
=Qட இட" & n b-# ெதாட bமா? 

எ.. P] ேச ச ¶T�, N� ெந�ேவÁ.
பMH: iடாA. ஆ'ப ேர<IK cwடF அ'-

aேர< ெச_ M h ைகNH, கF' S<டைர #$@-
M *<டாH, �`hF அA *<ட இட@MH 
ெதாடK F எ+பA இய லாA. ேமyF, 
*`ேடாw 10 cwட@ Mைன' ெபா$@த வைர, 
இA ஒO ெப)ய அள * லான ஆ'ப ேர<IK 
cwடF பM வா F. அ' aேர< ம<hF அHல. 
எனேவ, உKக �:  அMக ேநரF aைட: F 
ப<ச@ MHதா+, இ4த gMய ஆ'ப ேர<IK 
cwடF தர * ற:க@ Mைன ேமYெ கா!ள 
ேவ`hF. எ+ைன' ெபா$@த வைர 90 EதH 
180 #9 டKக! �Kக! இதYெகன ஒA:க 
EIzF எ+றாேல, இ4த ெசயHபா< Iைன@ 
ெதாடKக ேவ`hF.
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ேகG=: எ7 க+< jQட'O, நா7 எ<ே பா தா வ# 
ஒb gைற பய7ப Z"த<பZ+ 8ேரா i ரா+கG Fட, 
}Q ஆ>+ே பா# இய(க<பQZ 07ன ERO எ<-
ேபா#+ இயKi( ெகாm M b( i  7றன. க+< jQ-
டைர இய(i gM( >+ே பா# இைவ ெத'ய வb-
i7றன. இவJைற நா7 ேவmZ+ ேபா# மQZ+ 
இய(>+ வைக RC+, }Q ஆ>+ே பா# இயK-
காமO இb( >+ப M\+ எ<பM ெசQMKh அைம(-
கலா+? அ78 F/-# வc காQ ZKகG.

எ.. ேகாபா�, N�R�.
பMH: நHல ேக!*. பல gேரா a ராFகைள 

இ+wடாH ெச_ைகNH, cல நF அ� ம-
MN+ ேப)H, கF' S<ட5 ெதாடK  Fே பாேத 
இய:க'பhF வைகNH அைம4 A * h a+-
றன. cல நF அ� மM இHலா ம ேலேய இ4த 
#ைலைய எh@A: ெகா! a+றன. ஆ`<I 
ைவரw, த9o ைட' ெச_ Mட@ ேதைவ யான 
<ைரவ5 gேரா aராF ேபா+றைவ இxவா$ 
இயK   வA நம: @ ேதைவ யான ஒ+றா F. 
ஆனாH, ேதைவ யYற வYைற இய:   வ M �-
O4A #$@த ேவ`hF. இHைல எ�H, நF 
கF' S<ட5 ெசயHபாh, இவY\+ (+னX 
இய:க@தாH, 9க>F ெமA வாக6 ெசயH-
பhF. இ�, இவYைற எ'பI #$@ A வA 
என' பா5:கலாF.

*`ேடாw n + R அ�@ MனாH, ர+ 
*`ேடா aைட: F. இMH msconfig என 
ைட' ெச_A எ+ட5 அ�@ MனாH, cwடF 
கா+ ( க ேரஷ+ எ+�F *`ேடா aைட: F. 
இத+ �லF ஆ'ப ேர<IK cwடF இயK  -
வைத வைர யைற ெச_A அைம:கலாF. இMH 
உ!ள Startup ேட' அ�@ MனாH, *`ேடாw 
இய:கF, இயKக@ ெதாடK   ைகNH, 
இயKக@ ெதாடK F அைன@A அ' D ேகஷ+ 
gேரா a ராFகD+ ப< IயH aைட: F. 
இMH Start Menu’s Startup ேபாHட)H உ!ள 
அைன@A அ' D ேக ஷ+க�F அடK F. 
இத ைன@தா+ நாF சY$ �ர ைம:க ேவ`-
I z!ளA. ஆனாH, அதY F E+, இ4த 
ப< I ய�H இO: F நF கF' S<ட5 
இயKக@ ேதைவ யான gேரா a ராFகைள 
நாF அைட யாளF க`h ெகா!ள 
ேவ`hF. எh@A: கா<டாக, நF 
கF' S<ட)H பM ய'ப< h!ள 
ஆ`<I ைவரw gேரா aராF க<-
டாயF எ'ே பாAF இயKa: ெகா`-
I O:க ேவ`hF.

ேமேல ெசா+ன ப< I யைல 
E� ைம யாக ஒ+ற+ (+ ஒ+றாக' 
பா5:க>F. (+ன5, நம: @ ேதைவ இH-
லாத gேரா a ராFக! என உ$M ெச_ய: 
iI ய வYைற �:க>F. இதY , 
இ4த gேரா aராF E+ உ!ள 
ெச: பா:±H இO: F I: 

அைட யா ள@M+ �A aD: ெச_தாH, அ4த 
I: அைட யாளF �:க'பhF. இ�, அ4த 
gேரா aராF, ஆ'ப ேர<IK cwட@ Aட+ 
இயKக@ ெதாடKகாA. இதைன6 ெச_A EI@-
த >ட+, ஓேக aD: ெச_ M ட>F. உட+, c\ய 
*`ேடா ஒ+$ கா<ட'ப<h, கF' S<டைர 
° wடா5< ெச_ M டவா அHலA (+ன5 ெச_ M-
ட லாமா எ+$ ேக!* ேக<h ஒO *`ேடா 
aைட: F. உKக! வச M'பI, கF' S<-
டைர °wடா5< ெச_ M டலாF; அHலA, அ4த 
ேவைலைய' (+ நாDH ைவ@A: ெகா!-
ளலாF. இதY  Restart மY$F  'Exit without 
restart' எ+ற ஆ'ஷ+க! தர'ப< I O: F. 
உKக! EI >:ேகYற ஒ+ைற@ ேத54ெத h@A 
aD: ெச_ M டலாF. 

ேமேல ெசா+ன வZ கDH �: aய எத ைன-
யா வA �`hF ேதைவ என �Kக! எ`-
XனாH, அதைன �`hF எD தாக இயK F 
சா'<ேவ5 அ' D ேகஷ+ அHலA ேசைவ ப<-
I ய�H இைண:கலாF. 

 \' (<ட ேட' அ�@M, (+, இவY\+ 
ப< I யைல வ) ைச யாக' பா5@A, �Kக! 
�<h இய:க *OFgF gேரா a ரா 9ைன I: 
அI@A ேச5:க>F. 

ஆனாH, ஒ+ைற #ைன*H ைவ@A: 
ெகா!ள ேவ`hF. �:   வ தா N�F, �: a-
யைத6 ேச5'ப தா N�F, ேமேல iற'ப<ட வZ-
E ைற கைள ேமYெ கா`ட (+ன5, கF' S<-
டைர �`hF °wடா5< ெச_தாH தா+, நாF 
*OF (ய ெசயHபாh ேமYெ கா!ள'பhF.

ேகG=: =mேடாh 10 ஆ<ப ேரQMK khட"&O, 
இ7ட/ெநQ எ(h 8 ேளார/ 0ர lச/ iைட(காதா? 
எQ~ 0ர lச/ தர<ப Z வதாO, இ7ட/ெநQ எ(h-
8 ேளார/ V(க<ப Zமா? எ7 நmப/ =mேடாh 

10(> அ< iேரQ ெசuதா/. அ-த( க+< jQ-
ட'O இ7ட/ெநQ எ(h 8 ேளார/ இOைல. 
அதனாO தா7 இ-த( ேகG=?

ஆL.ஆ1ரஹா�, 3�Rேச[.
பMH: இHைல. இ+ட5ெந< 

எ:w g ேளார5 �:க'ப ட *Hைல. 
அA *`ேடாw 10 உட+ தர'-
ப< h!ளA. ச56 பா5 க<ட@MH 
Internet Explorer என ைட' ெச_A, 

aைட: F *ைட கDH, EதH 
*ைடNH aD: ெச_தாH, இ+-
ட5ெந< எ:w g ேளார5 (ர >ச5 
aைட: F. அA ம< h மHல, உK-
க � ைடய பைழய இ+ட5ெந< 
எ:w g ேளார5 (ர >ச5 ெச<IKw, 

ேபவ)< தள Eக வ )க! என எHலாF 
அK  இO'ப தைன' பா5:கலாF. 
உKக � ைடய இ+ட5ெந< எ:w g-
ேளார5 �H பா5க�F இO: F.

: 
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