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அ345ைக67 அ(த(த4 ப9:6;
தைல45கைள 9=4>ட@*.

க*4BCடD மலF7 இ;3* எ;ன
தகவ7க# ேவKL* எ;ற உ!கN;
எ:DபாD4ைபP* எQ.!க#.

க*4BCடD ெதாடDபான Sா7 ‘TU’/க# 9=-.
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ஆ , உ#க% க &'(டைர ைவர. 
தா123(ட4 எ6பதைன எ&ப9 அ;<4

ெகா%வ4? ஏென6றாA, உ#க% க &'(டB
ைவரC6 D91E% வ<தFட6, ந 
க &'(டB ெசயA இழ1கா4. ப9&ப9யாக
க &'(டM6 ெசயAபாNக% Oட1க&பN . 
ந தP&ப(ட தகவAக% QRட&ப(N,
ைவர. Sேரா2ராUைன அV&Dய 
சBவR1E அைவ ெகாWN ெசAல&பN .

இYQZA ெமா\தமாக Oட1க&பN ேபா4
ந மாA ஒ6Y ெச^Qட இயலாத _ைல
ஏ`ப(N3N .

ந க &'(டMA தா6 ஆW(9 ைவர.
Sேரா2ரா உ%ளேத?D6எ&ப9ைவர.தா1க
O9c எ6ற எWண எAலா இ&ேபா4
ந D1ைக தர O9யா4. எ<த வைளய\ைத 
உைட\41 ெகாWN ைவர. ம`Y மாAேவB
Sேரா2ரா க% க &'(டைர\ தா1E என

ைவர8தா,-தைல,கா5Z.[க\]க=
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யாR கe\4f ெசாAல O9ய3Aைல. 
எனேவ, நா தா6 3g&பாக இR<4, ைவர.
தா12ய அ;E;க% ெதM<தாA, உடேன
hல பா4கா&S நடவ91ைககைள எN1க
ேவWN . அ&ப9&ப(ட அ;E;க% எ6ன;
அைவ ெதM<தாA எ6ன ெச^Qட ேவWN  
எ6பதைன இ#E காணலா .

இ&ேபா4 நா பய6பN\4 ஆW(9
மாAேவB Sேரா2ரா கj இதைனேய
ெச^26றன. ந h.ட வழ1க\Q`E
மாறான வgகkA ெசயAபN2றதா
எ6பதைன1 கWகாe126றன. இ<த
ெசயAபாNக% ஆ#2ல\QA heuristics என
அைழ1க&பN26றன. O`;l மாறான
இய1க வgக% ெத6பNைகZA, இ<த 
ஆW(9 மாAேவB Sேரா2ரா க% இய#2, 
SQதாக வ<QR1E  மாAேவB Sேரா2ராU6 
த6ைம, ெசயAபாN ஆ2யவ`ைற1
கWட;<4 நம1E தகவA தR26றன. இைவ  
பா4கா&S வgகைள எ&ப9 தகB\தன எ6Y 
அ;<4, அத`கான SQய பா4கா&S 
வைளய#க%, ேப(f ைபA எ6ற
ெபயMA நம1E\ தர&பN26றன.
இ<த வழ1க\Q`E மாறான
இய1க ெசயAபாNகேள,
நம1E ந க &'(டMA
மாAேவB அAல4
ைவர. Sேரா2ரா க%
இய#க\ ெதாட#2c%ளன
எ6பத`கான அ;E;க%. 
அவ`ைற& பாB1கலா .

ேபாJயான
ஆK#L ைவர" தகவNகH

Qmெரன ந க &'(டMA ைவர. தா1க 
இR&பதாகF , உடன9யாக க &'(டB On
ைமc .ேக6 ெச^ய&பட ேவWN என
Dரபலமான ஆW(9 ைவர. Sேரா2ரா க%,
அAல4 நா பய6பN\4 ஆW(9 ைவர.
Sேரா2ரா கk6 _Yவன#க% ெபயMA நம1E
அpசqA ெச^Qக% வR . .ேக6 ெச^
Qட ந ைம\ rW9, தயாராக ெய. ப(ட6
ஒ6Y தர&பN . இQA 2k1 ெச^தாA,
க &'(டB .ேக6 ெச^ய&பN2ற4 எ6ற
ேபாBைவZA, ைவர. அAல4 மாAேவB 
Sேரா2ரா த6 On ெசயAபா( 9ைன ேம`
ெகாWN, க &'(டைர Oட123N . அA
ல4, க &'(டைர& பல ைவர.க% பாQ\
4%ளதாக& ப(9யq(N, இவ`ைற s1க,
இ6ெனாR ஆW(9 ைவர. Sேரா2ராUைன
வா#21 ெகா%j#க%. 3ைல மqF தா6
என1 t;, அதைன வா#2ட s#க% ச ம

Q1E _ைலZA, உ#க% 2ெர9( காB(,
வ#2 அ1கFW( எW ஆ2யவ`ைற வா#21
ெகா%j . D6 SQய ைவர. Sேரா2ரா  பQ-
ய&ப(N%ளதாகF , ைவர.க% அைன\4  
s1க&ப(N3(டதாகF கா(ட&பN .
ஆனாA, உ#கkட இR<4 ெபற&ப(ட
வ#2 ம`Y 2ெர9( காB( பQ Fகைள&
பய6பN\Q, உ#க% பண  QR ட&பN . hல 
நா(க% இைடெவkZAதா6, ெபா4வாக,
நா வ#21 கண12ைன& பய6பN\4வதாA,
இ<த ேமாச9ைய நா அ;c ேபா4, ந 
பண ெமா\தமாக\ QRட&ப(9R1E .

இuவாY நம1E& ேபாqயான ெச^Qக% 
கா(ட&ப(டாA, உடேன க & '(டMA 
ெசயAப(N1 ெகாW9R1E ந ைபAகைள
ேசu ெச^4, இய1க\ைத _Y\Q, U6ச1 Q
ையc _Y\தF . அN\4, க & '(டைர 
ேச& ேமா9A இய1கF . ெந(ெவாB1 ம`Y  
இைணய இைண&Dைன s1கF . அN\4,
அWைமZA s#க% இ6.டாA ெச^த Sேரா

2ரா அAல4 Sேரா 2ரா கைள உடன
9யாக அ6 இ6.டாA ெச^QடF .

அவ`;6 வgயாக\தா6 இ<த 
மாAேவB அAல4 ைவர. Sேரா-
2ரா க &'(டR1E% vைழ<-

QR1E . இ<த SQய Sேரா
2ரா கைள s12ய D6னB,
க &'(டைர ெர.ேடாB 

பா^W( ஒ6Y1E1 ெகாWN 
ெச6Y இய1கF . ெர.ேடாB

ெச^ய&பN நா%, இ<த SQய 
Sேரா2ரா கைள இ6.டாA
ெச^த நாj1E O6DR<தாA

நAல4. ெர.ேடாB ெச^த D6னB, வழ1க  
ேபால க &'(டைர இய12, s#க% பய6ப-
N\4 ஆW(9 ைவர. Sேரா2ரா  wல , 
க &'(டைர .ேக6 ெச^ QடF . மாAேவB
Sேரா2ராU6 Ufச xத நfy நடவ91ைககj1
கான ைபAக% இR&D6 அைவ கWட ;ய&
பN . அவ`ைற நா அg\43டலா .

ேதைவயOற QரRசS TNபாSகH
ந DரFசMA Qmெரன நா இ6.டாA

ெச^Qடாமேலேய, SQய zAபாBக% கா(h
அk1E . நா  “இ4 எ&ப9 வ<த4?” எ6ற 
எWண\4ட6, அவ`ைற அல(hய&பN\Q\
ெதாடB<4 ெசயAப Nேவா . இ<த zA 
பாBக%, நAலெதாR _Yவன\Q6 உWைம
யான Sேரா2ரா எ6பைத உ#களாA உYQ&-
பN\Q1 ெகா%ள O9c எ6றாA, அ4 உ#
கj1E\ ேதைவ எPA, ெதாடB<4 ைவ\41
ெகாWN பய6பN\தF . இAைல எPA, 
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அதைன உடன9யாக, Onைமயாக s1E
வேத நAல4. ஏென6றாA, இ4F மாAேவB
Sேரா2ராU6 ஒR அவதாரமாகேவ இR1E .
ெபா4வாக, zAபாBகைள s1க அைன\4 DரF
சBகj வgகைள1 ெகாWN%ளன. அவ`ைற
இய12, இ6.டாA ெச^ய&ப(ட zA பாB
கkA இ4 இR<தாA, உடன9யாக s1கF .
ஆனாA, ப(9யqA இ4 இAைல எ6றாA,
_fசய இ4 மாAேவB எ6ப4 உYQயா2ற4.
ம`ற வgக% wல இதைன s1கலா .

இைணயUVN
மாOX வY ெசNலU [K ;தN

பல ேவைளகkA, இைணய\QA நா 
இய#21 ெகாW9R1ைகZA, ேவY ஒR
இைணயதள ெசAlமாY நா rWட&
பNேவா . க &'(டைர ேஹ1 ெச^QNப
வBக% பலB இதைன\ த#க% வா|வா தார
மாக1 ெகாWN%ளனB. இuவாY மா` Yவg&
பN\Q, E;&D(ட இைணய தள\ைத& பாB&
பத`காக நா ஏ`பN\4 ஒuெவாR
2k1 ெசயAபா(9`E , அவBக
j1E& பண 2ைட1E . இ4
ேபா6ற _க|Fகj , ேபாq
யான zAபாBகளாA ேம`
ெகா%ள&பN . எனேவ
ேமேல ெசா6ன வgகைள&
D6ப`; இ<த zA பாB
கைள s1கF .

பா1 அ1 ெச]VகH
hல இைணய தள#கைள& பாB

ைவZNைகZA, QmB Qmெரன
ஏேதV பா& அ& ெச^Q1 க(ட#க% கா(
ட&ப(N, அQA தர&பN  தக வAக%, ந ைம
hல q#1EகkA 2k1 ெச^Qட1 ேக(N1
ெகா%j . சBேவ எN&பதா11 t;1 ெகாWN,
ந ைம& ப`;ய தPநபB தகவAகைள ேக(N
வா#E . சBேவZA கல<4 ெகாWடாA, 
ஆ&D% ஐேபா6 2ைட1E  வா^&S உWN 
எ6Y நம1E ஆைச கா(N . இ4 ேபா6ற
ெச^Qகைள உRவா12\ தRவ4 hல zAபாB
கேள. எனேவ, ேமேல கா(9c%ளப9, இ<த
SQய zAபாBகைள s1 Eவேத, இQqR<4 த&
D1E வgயாE .

நKபSக_`b உfகH ெபயgN அjசN
உ#க% U6 அpசA OகவMZqR<4,

உ#க% நWபBக% அைன வR1E அpசA
ெசAl . அQA s#க% ெவkநாNவ<QR&
பதாகF , பண Onவைதc ெதாைல\4
3(N QWடா91 ெகாW9R&பதாகF 

ெச^Q இR1E . அ<த நா(N வ#21 கண1E 
ஒ6Y தர&ப(N, அQA பண ெசl\Q உத
F ப9 தகவA தர&பN . இ&ப 9&ப(ட
அpசAக% அV&ப&ப(டாA,  உ#க%
க &'(டM6 க(N&பாN, ைவர. வச 
ெச6Y3((4 எ6Y உYQயாக1 tறலா .
hல ேவைளகkA, இ\த ைகய அpசAகkA, 
அV&DயவM6 ெபயராக உ#க% ெபயB
இR1E . ஆனாA, அV&Dய அpசA Oக
வM உ#கjைடயதாக இR1கா4. அதைன&
பாB\4 நா இ4 ேபாq என அ;<4 ெகா%-
ளலா . அuவைகZA, அpசA OகவM
ேவறாக இR<தாA, உ#க% க & '(டB பாQ1
க&பட3Aைல; ஆனாA, அpசA OகவMக%
QRட&ப(N& பய6ப N\த&ப N26றன எ6Y
உணB<4 ெகா%ளலா . உ#க% நWபBக% _f-
சய அpசA வgயாகேவா, அAல4 ெதாைல-
ேபh வgயாகேவா ெதாடBS ெகாWN, இ4
E;\41 tYவாBக%. உடேன 3g\41 
ெகாWN, உ#க% க &'(டைர Onைம யாக

.ேக6 ெச^QடF . ேதைவய`ற
இ6.டாA ெச^ய&ப(ட Sேரா2

ரா கைள அg1கF . zAபாBக
ைளc s1கF .

இைணய பா"ேவS# மாOறk
இைணய இைண&

D`E ம`Y hல இைணய
தள#கj1E நா  பய6ப-

N\4 பா.ேவB(க% Qm
ெரன மா`ற&ப(9R1E .

ந மாA, இ<த ேசைவ
எதைனc பய6பN\த

O9யா4. இ4 எ&ேபா4
நட1E ? இத`E1 காரண s#களாக\தா6
இR&~Bக%. உ#கj1E இ<த ேசைவைய 
வழ#E _Yவன\Q6 ெபயMA உ#கj1E
அpசA ஒ6Y வ<QR1E . அQA, அைன\4
ச<தாதாரBகk6 பQFக% அைன\4 S4&
D1க& பNவதாகF , அத`காக உ#கjைடய
'சB ேந ம`Y பா.ேவB(கைள\ தரF  
எ6Y ேக(க&பN . அதைன உWைம என
ந D, s#கj த<QN�Bக%. இவ`ைற&
ெப`ற அ<த �யவBக%, உ#க% இைணய 
ேசைவ ம`Y தள#கj1கான பா.ேவB(-
கைள O`;lமாக மா`;, உ#கைள அைல1
கg&பாBக%. அAல4 E;&D(ட வ#21
கண12A பண  ெசl\ 4 ப9 ேக(N1
ெகா%வாBக%. s#க% பண ெசl\ Qய
Fட6, பண\ைத எN\41 ெகாWN, வ#21 
கண1ைக\ ெதாடராமA 3(N3NவாBக%.

இ&ப9&ப(ட �|_ைலZA, s#க%
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ெதாடBS ெகா%j நWபBக% அைனவ
R1E , உ#க% இைணய ேசைவ பாQ1க&
ப(9R&பதைன அ;31கF . ஏென6றாA,
அவBகj1E உ#க% 'சB அ1கFW(9q
R<4 ேபாqயான தகவAக% அV&ப&ப
டலா . அN\4, உ#கj1E இைணய ேசைவ
வழ#E _Yவன\Qட , உ#க% அ1கFW(
Oட1க&ப(9R&பதைன அ;3\4, அதைன
Oட12, D6 xWN s#க% பய6பN\4 
வைகZA 'சB ேந ம`Y பா.ேவB9ைன&
SQயதாக அைம1E வசQைய1 ேக(N&
ெபறF . ெபR பாலான இைணய ேசைவ
_Yவன#க% இ4 ேபா6ற அவசர உத3ைய
ேபாB1கால அ9&பைடZA ேம`ெகாWN,
நம1E உதF .

ெபா4வாக, இைணய தள#க% இ4 ேபா6ற
தகவAகைள1 ேக(N& ெபY வQAைல.
எனேவ, 'சB ேந ம`Y பா.ேவB( ேக(
க&ப(டாA, அ<த தள\ Qைன, அpசqA
தர&ப(ட q#1 வg அ�காமA, ேநர 9
யாக இைணய  வg அ�2, அ&ப 9&ப(ட
தகவA தர&ப(N%ளதா எ6பதைன உYQ&ப
N\Q1 ெகா%ளF .

மR" பா]K#டS
தானாகq ெசயNப;தN
hல ஆ&ஷ6கைள\

ேதB<ெதN1க ேவW9ய
_ைலZA, உ#க% மF.
பா^W(டB தானாக நகB<4 
ெச6Y, hல ஆ&ஷ6கைள\
ேதB<ெதN1E வைகZA ெசயA
ப(டாA, s#க% ைவர. Sேரா2ராUனாA
மா(91 ெகாWmBக% எ6ப4 உY Qயா2
ற4. ெபா4வாக ஹாB(ேவB Dரfைன ஏ`-
ப(டாA, மF. தாYமாறாகf ெசயAபN .
ஆனாA, இuவாY ஆ&ஷ6 ஒ6;ைன\ ேதB<
ெதN1E வைகZA ெசயAப(டாA, அ4 
_fசய ைவர. Sேரா2ராU6 ேவைலயா
க\தா6 இR1E . இைவ ெபR பாl , hல
Sேரா2ரா கைளேய இ6.டாA ெச^QN .
நா க &'(டைர& பய6பN\தாமA 3(N 
ைவ\QR1ைகZA, அதைன இய1E . அ&ப
9&ப(ட ஒR _க|ைவ& பாB1க ேநB<தாA,
க &'(டMA எ6ன நட12ற4 எ6Y கWகா
e1கF .

D6னB, ெர.ேடாB வgZA ெச6Y,
க &'(டைரf சM&பN\தF . அத`E O6
பாக, இ6ெனாR க & '(டB wல , உ#க% 
அைன\4 'சBேந ம`Y பா.ேவB(கைள
மா`றF . _Q இழ&S ஏ`ப(9R<தாA, உட

ன9யாக காவA 4ைற1E\ ெதMய&பN\Q,
ைசபB 2ைர DMF வgயாக\ �BF காணF .
வ#21 கண126 இைணய ேசைவ Zைன
_Y\Q ைவ1EமாY, வ#21E க9த தரF .

எVSபாராத சா1#ேவS பVR
க &'(டMA நா எQBபாராத _ைலZA

SQய சா&(ேவB ெதாE&S ஒ6Y பQய&
ப(N%ளதாக\ ெதM2றதா? _fசயமாக, அ4
ைவர. Sேரா2ராU6 ேவைலயாக\தா6
இR1E . அAல4, s#க% பQ<த Sேரா2ரா 
_Yவனேம, இ4 ேபா6ற ேவF பாB1E 
Sேரா2ராUைன பQ<4 ைவ1E . s#க%
பய6பN\Qய OதA Sேரா 2ராUைன& பQ
ைகZA தர&பN _ப<தைனகkA, இ4
ேபா6ற ேதைவ&பN  Sேரா 2ராUைன1 க &
'(டMA பQவத`கான அVமQைய, s#க%
அ;யா மேலேய ெப`;R1E .

ெசயN இழ`bk
ெரx"#g எL#டS, டா"` மாேனஜS
ந க &'(டMA இய#E  ஆW(9 

ைவர. Sேரா2ரா , ெர�.(M 
எ9(டB, டா.1 மாேனஜB ஆ2 ய
வ`ைற நா அ�க O9யாமA 
உ%ளதா? அAல4 அைவ ெசயA 
இழ<4 உ%ளனவா? _fசயமாக,
க &'(டB ந  க( N&பா(
9ைன 3(N& ேபா^3(ட4.

உடன9யாக, க &'(டைர
ேச& ேமா9A இய12, ேமேல 

தர&ப(N%ள அைன\4 வg க
ைளc ேம`ெகா%ளF . D6னB, ெர.ேடாB 
வgயாக1 க &'(டைர O<ைதய நா% ஒ6
Y1E1 ெகாWN ெசAலF . இதைன உடன9
யாக ேம`ெகா%ள ேவWN .

வfz` கண`zN பணk bைற zற{
_fசயமா^ ந  இைணய வg வ#2 ேசைவ-

Zைன& பய6பN\Q, ேஹ1கB ெச^ QN 
ேவைல தா6 இ4. ெபR பாl , ந  அ1-
கFW(9A உ%ள அைன\4 காq ெச^
ய&ப(9R1E . ெவkநா(N வ#2 wல ,
அ<நா(N1 கர6h1E மா`; உ#க% பண 
எN1க&ப(9R1E .

உடன9யாக, வ#2, காவA 4ைற1E
இதைன\ ெதMய&பN\Q, உட ன9 நடவ91
ைக1E1 ேக(N1 ெகா%ள ேவWN . hல 
வ#2க%, இ4 ேபா6ற _க| FகkA, நம1E
இழ&~N தR வைகZA பா4கா&S Q(ட#
கைள ேம`ெகாW9R1E . இR<தாl , எfச
M1ைக நடவ91ைக ேதைவ.
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இைணய` கைடக|J}~{

bOறq சா#;
hல வB\த1 இைணய தள

_Yவ6#கkடUR<4 s#க%
வா#2ய ெபாR(கj1E
ஏ6 இ6V பண ெசl\
த3Aைல; தவைண& பண 
ெசl\த3Aைல என அpசA
ம`Y க9 த#க% வR . _f-
சயமா^, உ#க% க &'(டB
ைக&பN\த&ப(N, அத6
wல , Uக& ெபMய அள3A
ெபாR(க% வா#க&ப(N,
அைவ உ#க% �(N Oகவ
M1E அV&ப&படாமA, ேவY
ஒR OகவM1E அV&ப& ப(
9R1E . இ4 ெதாடB<4 நைட
ெப`Y1 ெகாW9R12ற ஒR
ெசயலாக இR1E . OதqA,
இைணய தள _Yவன\QA ந 
D1ைகைய உRவா12, D6னB,
ெமா\தமாக ந அ1கFW(9A
ெபாR(கைள வா#2 இR&
பாBக%. hல இைணய தள#க%,
தவைண Oைற Zl ெபாR(
கைள\ தRவதாA, இ<த ஏமா`Y
ேவைல, QRடBகj1E எkதா2
ற4. இ4 ெதM<தFட6, உடன9
யாக வ#2 இைணய ேசைவZ6
'சB ேந ம`Y பா.ேவB
9ைன மா`றF . வ#2, காவA
4ைற1E ெதMய&பN\Q, நடவ
91ைக எN1கf ெசாAலF .

ேமேல ெசாAல&ப(ட
QR(N நடவ91ைகக% w6Y
க(டைம&Sக% wலமாக ேம`-
ெகா%ள&பN26றன. அைவ,
சM ெச^ய&படாத Dைழ1 E;
�Nக% ெகாWட சா&(ேவB
Sேரா2ரா , (ேராஜ6 ஹாB.
ைவர. Sேரா2ராUைன இய1
EதA ம`Y QR(N U6 அp
சAகj1E உட6ப(N ெசயA
பNதA ஆE . இ<த w6Y
3ஷய\Ql நா ச`Y1 கவ
னமாக இR<தாA, ந க &
'(டB Oட1க&பNவதைன,
ந பண QRட&பNவதைன\
தN1கலா . நம1E இெதAலா 
நட1கா4 எ6Y ெம\தனமாக
இAலாமA, ெதாடB<4 3g&-
Sட6 இR&பேத, இ\தைகய
_ைலகைள\ தN1க1 t9ய
வgகளாE .

அைன#$ சாதன)க+,-.
ஒேர ஆ1பேர#Lf �"டk
ைம ேராசா&' ()வன, த. /0ேடா2 8 32ட4
6ைன ெவ:;'ட ேபா=, அேத க'டைம&BC ேட&ள'
B.3. மF), /0ேடா2 ெமாைபC ேபா.க G Hமான
32ட46ைன ெவ:;'ட=. இJத (ைல;. அL4த க'ட-
மாக, ேல&டா& க,& M'டNகO, 2மாN' ேபா.கO, ேட&ள'
B.3. கO ஆQய அைன4=, இயSHவதFH ஒேர இயSH
தள46ைன அைம க UயF34= வVQற=. இJத வைக;C,
/0ேடா2 ேபா., /0ேடா2 ஆN.X மF), /0ேடா2
ஆ&பேர'XS 32டSகO அைன4=, ஒVSQைண க&
ப'L ஒேர 32டமாக வXவைம க&பL,.

இJத தகவைல ைம ேராசா&' தைலைம (NவாQ 
ச4யா நாெதOளா ெத[ /4 =OளாN. /0ேடா2 8 மF),
/0ேடா2 ஆN.X. 32டSகO ம க :ட, அ\வ ளவாக வர
ேவFைப& ெபற/Cைல. இதனாC, இJ ()வன46. வV
மான, ]க Hைறய4 ெதாடSQ^Oள=. இத. /ைளவா
க_,, ெதா`C a'ப46C அL4த பXயாக_,, இJத b6ய
UயF3;C ைம ேராசா&' இறSQ^Oள=.

வVமான Hைற/னாc,, தSகO தயா[&b B[_கைள
ஓN ஒeSகைம6 H ெகா0L வV, UயF3;னாc,, ஏF
கனேவ 18,000 ஊ`யNகைள ைம ேராசா&' பj;kVJ=
/ல க UXெவL4=Oள=. இJத lm(ைல;C, பைழய
UதC (ைல மF), வVமான& ெபV க46FH ைம 
ேராசா&' ()வன46ைன ெகா0L ெசCc, ெபா)&
Bைன இJ6யரான ச4யா நாெதOளா எ6N ெகா0LOளாN.

அL4= வர இV H, /0ேடா2 9 32ட, இJத எ6N
பாN&B. அX&பைட;C அைம^மா எ.ப= இq4தா.
ெத[ய வV,. தFேபா= 2மாN' ேபா.கO ம' Lேம ெதாL 
உணN 6ைர இய க46ைன Ueைமயாக ெகா0L
இயSQ வVQ.றன. அேத ேபால ெபNசனC மF),
ேல&டா& க,& M'டNகG, மாFற&ப'L, ஒேர இய க ஆ&-
பேர'XS 32ட, வXவைம க&பLமா? அCல= இ&ேபா=
/0ேடா2 8 இயSHவ= ேபால, ம_2, t ேபாN' மF),
ெதாL6ைர இய க46C வர இV H, ஆ&பேர'XS 
32ட, இV Hமா எ.ப= இqேமC தா. ெத[யவV,.
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நா எAலாR ந Oைடய க &'(டBக%
பல ஆWNக% எ<த& Dரfைனc  இ6;, 

சMயாகf ெசயAபN எ6Yதா6 எWe1
ெகாW9R12ேறா . ஆனாA, இத6 ஆc(கா
ல\Qைன பல ஆWNக% s(9\4 ைவ&ப4 
ந கர#கkA தா6 இR12ற4. இQA O12
யமாக நா காண ேவW9ய4, ந க &'(
டM6 ஹாB( 9.12ைன\தா6. இ4 ெக(N&
ேபா^ _6Y3(டாA, அQA உ%ள ைபAக%
ம(NU6;, ஹாB( 9.12ைனேய இழ1க
ேவW9 வR .

ஒR ஹாB( 9.126 வா| நா% Eைற<-
Qட& பல காரண#க% உ%ளன. இவ`;A நா 
எதைன ந அள3A த3B1கலா அAல4 சM
ெச^Qடலா என இ#E பாB1கலா .

நாமாக ஏOப;U{k ேசதk
ஹாB( 9.1 ஒ6ைற O` ;lமாக& பய

ன`Y& ேபாகf ெச^வ4 அQA நாமாக ஏ`
பN\4 ேசத தா6. நாமாக எ&ப9 ேசத 
ஏ`பN\த O9c . ஹாB( 9.1 தா6, Uக& 
ப\Qரமாக ஒR wட&ப(ட, உYQயான அlU
Pய ட&பா3A அைட1க&ப(N உ%ளேத. 
கா`Y tட& ேபாகO9யாதப9 அAலவா
இR12ற4 எ6ற ேக%3 உ#க% மனQA
வரலா . நா எW�வெதAலா சMதா6.
ஆனாA, ஹாB( 9.12A தா6, அத6 ெசயA-
பா(96 ேபா4, நகR பEQகைள1 ெகாWட

தாக உ%ள4. இ<த நகR  பE Qக% எAலா , 
UகF h;ய தவறான அைச3A tட ெக(N&
ேபாE வா^&S ெகாWடைவ. ஹாB( (ைரu
ெசயலா`YைகZA, ேவகமாகf yழl . அ&
ேபா4 ஏ`பN h;ய அQBfh tட அத`E&
Dரfைனைய\ தR . yழ லாத ேபா4 அQBfh
தR வைகZA அத6 x4 தா1க\Qைன ஏ`ப
N\த1 tடா4. அ&ப 9யானA, அதைன எ&ப9
பா4கா1கலா ? 

க &'(டMA ஹாB( 9.1 ஒ6ைற 
இ6.டாA ெச^த D6னB, அதைன க &'(ட
MqR<4 எN1க1 tடா4. அ&ப9 எN&பதாக
இR<தாA, அதைன இ6ெனாR க &'(டB
ேகDPA மா`; இைண&ப த`காக\தா6
இR1க ேவWN . இதைன Uக ெம4வாகF ,
3ைரவாகF , அத`ேக`ற உப கரண#கைள1
ெகாWN ேம`ெகா%ள ேவWN . க &
'(டB ெசயAபா(9A இR1ைகZA, அதைன 
அைச\4& பாB&ப4 tடா4. ெவkேய எN&-
பதாக இR<4, எN\43(டாA, அதைன& ப\
Qரமான ஓB இட \QA ைவ\4& பா4கா&பாக
ைவ\Qட ேவWN .

ஹாB( (ைரuகைள& ெபாY\த வைர,
ேல&டா& க &'(டBகkA உ%ளைவ தா6,
ஆப\Qைன 3ைள31E  �| _ைலகைள
அQக எQB ெகா%பைவ ஆE . இத`காக, 
ேல&டா& இய#EைகZA, அN12 ைவ1
க&ப(ட O(ைடகk6 x4 நட&ப4 ேபால
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நட1க ேவWடா . ஆனாl , ச`Y tN த
லான எfசM1ைகcட6 அதைன1 ைகயாள
ேவWN . ேடDk6 xேதா, அAல4 yவB 
xேதா, இ4 ேமாQனாA, Dரfைன ஏ`ப(N,
அQA பQய&ப(N%ள ேட(டாF1Ef ேசத 
ஏ`படலா . அைவ கர&( ஆகலா .

அVக ெவ1பk
ஹாB( 9.1 Eகk6 ெபMய எQM, அைவ

ச<Q1E அள3`E அQகமான ெவ&ப 
தா6. ஹாB( (ைரuக% அைன\4ேம, ஒR
E;&D(ட அளF வைரேய உ�ண\ைத\
தா#E வைகZA வ9வைம1க&ப(9R&
பைவ ஆE . இ4 அவ`ைற\ தயா M1E  _Y-
வன ம`Y வைகைய& ெபாY\ததாE .
ஒuெவாR ஹாB( 9.1E எ<த அள3A
உ�ண\ைத\ தா#E என _Bணய ெச^ய&
ப(N%ளேதா, அ<த அள3`E%ளாகேவ, அ4
ச<Q1E உ�ண_ைல இR1E ப9 பாB\41
ெகா%ள ேவWN .

இ u வ
ை க Z A ,
ப ா 4

க ா & ப ா ன � |
_ைலைய அத`E\ தர ேவWN .
இ<த பா4கா&பான �|_ைல எ6
ப4, க & '(டB ெஷA வg யாக, கா`றா
ன4 ந6றாகf ெச6Y வர ேவWN . உ%ேள 
ெசAவ4 , ெவkேயYவ4 சMயாக இR1க
ேவWN . இத`ெகன அைம1க&ப(ட 3h
;க% சMயான ேவக\QA எ&ே பா4 yழல
ேவWN .

நா அமB<QR1E அைற, நா பe
யா`ற\ ேதைவயான சMயான ெவ&ப �|_
ைலைய\ த<4 ெகாW9R1கலா . ஆனாA,
அேத �|_ைல க &'(டB ம`Y , அத6
உ%ேள இR1E  சாத ன#கj1E 2ைட1 2
ற4 எ6Y எWண1 tடா4.

இதைன உYQ ெச^Qட, அuவ&ேபா4
க &'(டB ம`Y ேல&டா& ஆ2யவ`ைற1
கழ`;, அத6 உ%ேள ெச6Y த# 2ZR1E 
rhைய s1க ேவWN . ெபாR\த&ப(N%ள
h;ய U6 3h;கk6 yழl தகNகkA
த#2ZR1E rhைய s1க ேவWN .

அவ`;6 yழl ேவக சMயாக இR&பதைன
உYQ ெச^Qட ேவWN . ேல&டா& க &
'(டBகkA, Eைற வான rh ெசAவைதc ,
அQகமான கா`Y ெச6Y வRவைதc உYQ
ெச^Qட ேவWN .

�த�யபL பVய1ப;k ைபNகH
ைபAகைளf hத;யப9 ஹாB( 9.12A

பQவ4 ேநர9யாக ஹாB( 9.12ைன& பாQ1
கா4. இR&DV , ைபA ஒ6Y, பல 4WN
களாக, பல இட#கkA ேசu ெச^ய&ப(9
R<தாA, அதைன\ ேதN ேபா4 , ப91E 
ேபா4 , ேமl எn4 ேபா4 , ஹாB(
9.1 ேதைவ1E அQகமாகf yழ6Y அQA
உ%ள ேட(டா 3ைன& ப91கF  எn தF 
Oய`h1E .

இதனாA, ஹாB( 9.126 ெசயAQற6
tNதலா2, அத6 வா|நா% Eைறc அபாய 
ஏ`பN2ற4. ைபA ஒேர இட\QA ெதாடBfh

யாக எnத&ப(9R<தாA, இ<த Dரfைன
ஏ`படா4. இ<த பாQ&S உடன9யாக\
ெதMயா4. ஆனாA, பாQ&S ஏ`ப-
ட\தா6 ெச^c .

இதைன எ&ப9\ �B1கலா ? 
இத`கான வg defragmentation தா6.

இ4 NTFS வைக (ைரuகkA ெபMய
Dரfைனேய அAல. hல ஆW Nகj1E

O6னாA பய6பN\த&ப(N வ<த FAT32
(ைரuகkA �BF காண ேவW9ய Dரfைன

யாE . இ\தைகய (ைரuகைள இ6V  
பய6பN\4ேவாB, க(டாய  அவBகk6 
ஹாB( 9.1Eகைள defragment ெச^Qட
ேவWN . இத`E இைண ய\QA _ைறய
zAக% 2ைட126றன. அவ`ைற& பய6-
பN\தலா . ஆனாA, அத`காக, அ91க9
defragment ெச^QNவ4 தவY.

9Dரா1 ெச^வதனாA, க & '(டM6 ெசயA
பாN tNதA ேவக\QA இR1E . ைபA-
கைள1 கWட;வ4 , அவ`ைற1 ைகயா%

ெதSR$ ெகா=+)க=
Cryptography: ெதாடNbக:. ரக3ய4 த.
ைமைய& பா= கா&ப6C இ=_, ஒV வ`.  
இJத எ.Q[&ஷ. Uைற;C ேட'டா UF
vc, மாறான வ`;C அைம க&பLவ
தாH,. b[J= ெகாOள UXயாத பாNம'XC 
ேட'டா ப6ய&பL,. இதைன w0L, ெபற
]க_, எ:6C b[J= ெகாOளUXயாத ரக
3யமாக4 தயா[ க&பL, t ெகா0ேட
UX^,.

<Q E � _ இR E 9 \4
ெகா%ள ேவWN .

இ u வ
ை க Z A ,
ப ா 4

க ா & ப ா ன � |
_ைலைய அத`E\ தர ேவWN .
இ<த பா4கா&பான �|_ைல எ6
ப4 க &'(டB ெஷA வgயாக கா`றா

` N ற
யாக

ஏ`
ெ
ட

இ
இ4

Dரf
O6ன

(ைரuக
யாE .
பய6பN\
ஹாB( 9
ேவWN 
zAக% 2
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வ4 ேவகமாக நட1E . ேமl , ெபற 
இயலாத ைபAகைள\ ேத91 கWட ;வ4 
எkதான ெசயலாக மாY .

அL`கL இய`bவ{k �XU{வ{k
ஹாB((ைர3ைன&ெபாY\தவைரஅதைன

�( ெச^வ4 , ஷ( டFW ெச^வ
4ேம அத`E அQக hரம தR ெசய
லாE . அ91க9 அதைனf yழல3
Nவ4 , yழAவைத\ Qmெரன
_Y\4வ4 , ஹாB( 9.1
2ைன 3ைர3A ெக(N&
ேபாக ைவ\QN .

இQA நம1Ef h1
கலான ஒR �ழA ஏ`
பN2ற4. எ<ேநரO 
ஹாB( 9.12ைன இய1
க\QA ைவ\QR1க O9யா4.
அத`காக, அதைன அ91க9 இய1
Eவ4 _Y\4வ4 அத`E1 ேகN 3ைள
31E . இரW9`E இைடேயயான பா4
கா&பான ேகாN எ4வாக இR1E ? இ&ே பா4
க &'(டைர standby அAல4 hibernation என
இR _ைலகkA ைவ1E வசQ உ%ள4.

Eைற<த ேநர s#க% க &'(டைர 3(Nf 
ெசAவதாக இR<தாA, இ<த இR _ைலகkA
ஒ6;A ைவ\43(Nf ெசAலலா . அQக
ேநர எPA, க & '(டB இய1க\ைத _Y\-
Q3(Nf ெசAவேத நAல4. அதாவ4 ஹாB(
9.12ைன Onைமயாக _Y\4வ4 இ#E
3R ப\த1க4.

�.ச`V6N ஏOறU தா�R
U6சார நம1E எ&ேபா4 ஒேர �ராக1

2ைட&பQAைல. அத6 பய6பா(N ச1 QZA
ஏ`ற\ தா|F ஏ`பN . இ4 Uக1 Eைற வான
நாேனா ெசகW( அள3A ஏ`ப(டாl , 
9�(டA சாதன#கkA Dரfைனைய ஏ`ப-

N\4 .
க &'(டR1Ef ெசAl , 

U6சார ஓ(ட\QA இ<த  
ஏ`ற\ தா|F இR<தாA, அ4 
_fசய ஹாB( 9.12ைன&

பாQ1E . இதைன ஆ#
2ல\QA surges எ6Y

ெசாAவாBக%. இQq R<4
ஹாB( 9.12ைன எ&ப9& 

பா4கா1கலா ? சB� &ரட1டB 
(surge protector) எ6V பா4கா&S

சாதன இத`ெகன வ9 வைம1க&ப(N
2ைட12ற4. இைவ, U6ச1Q ஓ(ட\QA

ஏ`பN ஏ`ற\தா|Fகைள உடVட1Eட6
கWட;<4, அவ`ைற இ<த சாதன#கj1E1
கட\தாமA QR&D 3N  ேவைலைய ேம`-
ெகா%26றனB. ந க &'(டைரc , ஹாB( 
9.12ைனc பா4கா&பாக ைவ\QR1க
3R DனாA, இ4 ேபா6ற ஒR சB� Sரட1-
டைர வா#2 இைண&ப4 நAல4.

ேமேல y(91 கா(ட&ப(N%ள அைன\4
பா4கா&S வgகைள& D6ப`;ய D6னR , 
உ#க% க &'(டB அAல4 ஹாB( 9.1
ெக(N& ேபாE வா^&Sக% ஏ`பN . இR&
DV இ<த தகவAகைள\ ெதM<4 ெகாWN, 
அவ`;ட இR<4 க &'(டைர& பா4 கா&
பாக ைவ\QR&ப4 நAல4.

அேமஸா% 200 ேகா( டால+ ,த./
இைணய தள& வ(யாக வ+,தக& ேவக
மாக இ12யா34 அ2க6,7 வ8வதைன
:;<=>, அெம6Aகா34 தைலைம 
இட,ைதA ெகாD> இயEF& அேமஸா;
HIவன&, த; வ+,தக,24 J>தலாக 200
ேகாM டால+ :தN> ெசP2ட :Mெவ>,
7Qள7.

இதSைடய ேபா=M HIவனமான
UVUகா+= டா= கா& HIவன&, 100 ேகாM
டால+ :தN> ெசPய அX3UYைன வழE
[யைத அ>,7 அேமஸா; HIவன&
இதைன, ெத63,7Qள7. இ12யா34,
ேம\& ஐ17 சரAF இ8UபகEகைள

அைமAக இ1த H2 உத3>&. இத; `ல&,
இத; ெமா,த aேடாேரb 2ற; 46,500 
ச7ர g=டராக உய8& வாPUh உQள7.

வ8& 2018 ஆ& ஆDM4, இ1 2யா34
இைணயதளEகQ வ(யாக, 1,600 ேகாM
டால+ அள3kF வ+,தக& ேமkெ காQளU
ப>& எனU பல ஆPmகQ ெத63,7Q
ளன. 2013 ஆ& ஆDைடA கா=M\& இ7
8மடEFஅ2க&ஆF&.இ1தஅள34,வ+,
தக& உய+1தா4, oக அ2 கமான ேவக,24
வ+,தக வள+pqrைன அேமஸா;
HIவன,2kF, த8& நாடாக இ12யா
அைமt&.
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ேவ;5 638...

ேட1Q. இைடெவ| அைம`க
ேவB( �லB நம1E& பல வgகkA உதF2
ற4. வழ1கமாக ேட&கைள நா ெச( ெச^
2ேறா . ஒuெவாR ேட&D`E இைடேய
உ%ள rர\Qைன �லB wல  அ;<4 ெகா%-
2ேறா . ஆனாA ஒR ேட& பா^W( �லM6 
இட4 Sற இR<4 எuவளF rர\QqR<4
உ%ள4 எ6Y அேத ேபால வல4 Sற\ Qq
R<4 எuவளF rர\QqR<4 உ%ள4 எ6Y 
அ;யலா . இத`E �லMA ேட& உ%ள
இட\QA கBசைர1 ெகாWN ைவ1கF . இ&
ேபா4இட4ப1கமF.ப(டைன அn\தF . 
அதைன 3(N3டாமA வல4 ப1க மF.
ப(டைனc அn\தF . இ&ேபா4 E;&
D(ட ேட& இR Sற\QqR<4 எuவளF
rர\QqR<4 உ%ள4 எ6Y கா(ட&பN .

ேவS# ேடQ|N �ல ெசயNபா;கH
TAB:ஒR வMைசZA அN\த ெசAl1Ef 

ெசAல

SHIFT+TAB: ஒR வMைசZA O<ைதய ெசA
l1Ef ெசAல

ALT+HOME: பN1ைக வMைசZA உ%ள OதA
ெசAl1Ef ெசAல

ALT+END: பN1ைக வMைசZA உ%ள கைடh
ெசAl1Ef ெசAல

ALT+PAGE UP : ெந(N வMைசZA உ%ள OதA
ெசA ெசAல

ALT+PAGE DOWN: ெந(N வMைசZA உ%ள
கைடh ெசAl1Ef ெசAல

UP ARROW : O<ைதய பN1ைக வMைச ெசAல

DOWN ARROW: அN\த பN1ைக வMைச ெசAல

�OX1 2H|`b1 Q.
இரWN வா12ய#கj12ைடேய இரWN
.ேப. இைட ெவk அைம&ப4 எ&ே பா4 
வழ1கமாE . இதைன ேவB( Sேரா 2ராUA
எ&ப9 ெச( ெச^வ4 என& பாB1கலா .

த(டfy இய< Qர#க% ம(Nேம இR<த
கால\QA, த(டfy ெச^வ தைனf ெசாAq1 
ெகாN\த பZ`h _ைலய#கkA, O`Y&
S%k ைவ\4 வா12ய ஒ6ைற O91-
ைகZA, இரWN எn\4 இைட ெவk 3(N
அN\த வா12ய\Qைன\ ெதாட#கf ெசாA
வாBக%. (இ<த நா(கkA இைளஞBக% அ4
ேபா6ற வைரOைறகைள& D6ப`Y2றாB
களா எ6Y ெதMய3Aைல.) Q(ட ஆ^F
அ;1ைககைள த(டfy ெச^ைகZA இதைன1 
க(டாயமாக& D6ப`றf ெசாAவாBக%. சM,
இதைன\ தானாக அைம c ப9 எ&ப9 ேவB( 
Sேரா2ராUA அைம&ப4 என& பாB1கலா .
ேவB( தானாக இதைன அைம\41 ெகா%வ
QAைல; நா தா6 அைம1க ேவWN .

1. Tools ெமV3qR<4 Options DM3ைன\
ேதB<ெதN1கF . ேவB( Options டயலா1
பா1ைஸ1 கா(N .

2. இ<த பா1CA, Spelling & Grammar ேட&
Dைன\ ேதB<ெதN1கF .

3. இP Settings ப(டPA 2k1 ெச^QடF .
ேவB( Grammar Settings டயலா1 பா1ைஸ1
கா(N .

4. இ#E Spaces Required Between Sentences
எ6ற ¬|3M ப(9யைல\ Qற1கF .
இ#E எ\தைன .ேப. ேவWN  எ6ப-
த`கான அளFக% 1, 2 என1 2ைட1E .

5. எ\தைன .ேப. என\ ேதB<ெத N\த 
D6னB, ஓேக 2k1 Grammar Settings
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டயலா1 பா1ைஸ wடF . அத6 D6னB,
ஆ&ஷ6 டயலா1 பா1ைஸc  அேத ேபாA 
wடF .

இP, இல1கண தவYகைளf ேசாதைன
ெச^ைகZA, வா12ய#கj1E இைடZA,
இரWN இைடெவk இAலாமA அைமc 
இட#கkA, அ<த Dைழையf y(91 கா(N .
இQA ைர( 2k1 ெச^4, தானாக Dைழையf  
சM ெச^Qட ஆ&ஷ6 ெகாN\தாA, இரWN
.ேப. தர&பN .

ேதைவயOற ேகா;கைளU த�S`க
ேவB( ெதாE&DA தாமாகேவ இய#E  
பாBம( ச ப<தமான பல ெசயAபாNக% உ%
ளன. இQA நா அ91க9 ச<Q&ப4 பN1ைக1
ேகாN அைம வ4 தா6. அதாவ4 ைஹப6
அAல4 அ91ே காN அAல4 h;ய வைளF 
ேகாN அைம1E Oய`hZA ஈNப(டாA
உடேன ேவB( அதைன அ<த அள3`
கான பN1ைக1 ேகாடாக மா`;3N .
இ4 நம1E வசQ எ6றாl இதைன
s1Eவ4 எkதAல. ஏென6றாA
இ4 ேவB( ஏ`பN\Qய பாBடB
ைலனாE .

த`ேபா4 பய6ப N\த&பN 
ேவB( ெதாE&SகkA இத`E ஒR
வg தர&ப(N%ள4. கBசைர எ<த ேகா(

9ைன அg1க ேவWNேமா அ<த ேகா(96
ெதாட1க\Q`E1 ெகாWN ெசAலF . D6 
Format ெமV ெச6Y Borders and Shading
எ6ற DMைவ\ ேதB<ெதN\4 அQA உ%ள
None DMைவ1 2k1 ெச^QடF .

இ<த Dரfைன ெதாடB<4 வராமA இR1க 
ேவWN எ6றாA Word Options ெச6Y,
அQA Proofing ெமV3`Ef ெசA l#க%.
அQA Auto Correct Options எ6ற DMைவ\

ேதB<ெதN#க%. D6 அQA AutoFormat
As You Type ேடD`Ef ெசAl#க%. 

Apply as you type எ6ற இட\ைத\
ேத91 கWN D9c#க%. அQA
Border Lines எ6ற இட\Q`E எQேர

உ%ள 91 அைட யாள\ைத எN\4
3(N அைன\Q`E ஓேக 91 ெச^4
wN#க%.

ஓரா#$
இலவச இ*ட,ெந/

இJ6யா/C HைறJத /ைல;C, 
அரx காக ேட&ள' B.3. கைள
ேட'டா/0' (DataWind) ()வன,
தயா[4= வழSQ வVQற=. இத.
ேட&ள' B.3. கO Ubislate என
அைழ க&பLQ.றன. இவFைற4 
தFேபா= வாSHேவாVH ஓரா0L 
இலவச இ.டNெந' இைண&Bைன 
இலவசமாக B.எ2.எ..எC. ()வன,
வழSHQற=. UbiSlate 7Cz and UbiSlate
3G7 ஆQய ேட&ள' B.3. கைள
வாSHேவாV H ம'L, இJத சcைக. 
 இ=வைர வN4தக இைணய
தளSகO வ`யாக_,, X./. ேஹா, 
ஷா&BS zலமாக_, ேட'டா/0'
()வன46. சாதனSகO Qைட4= 
வJதன. இq, 500 ^qவNசC
ெமாைபC ேபா. /Fபைன 
ைமயSக:c, இவFைற வாSQ  
ெகாOளலா,.

 னா#$ இைணய
பயனாள,க. 63.2 ேகா1

ெச6ற ஜூ6 மாத இYQZA, �னா36 இைணய& 
பயனாளBகk6 எWe1ைக 63.2 ேகா9யாக
இR<ததாக அ;31க&ப(N%ள4. �னா36 இைணய
வைல& D6னA தகவA ைமய (China Internet Network 
Information Center (CNNIC)) இதைன\ ெதM3\4%ள4.
ஆWN ெதாட#2 OதA ஆY மாத#கkA, SQயதாக 
1.44 ேகா9 ேபB SQய இைணய பயனாளBகளாக& 
பQF ெச^4%ளனB. O<ைதய ஆW9A, இேத 
மாத#கkA இைண<த இைணய& பயனாளBகைள1 
கா(9l , இ<த எWe1ைக EைறF எனF  
ெதM31க&ப(N%ள4. இத`E1 காரண .மாB( 
ேபா6 3`பைனZA ஏ`ப(ட ெதா^F தா6 எ6Y 
ஒR தகவA tY2ற4. இ<த ஆW96 OதA w6Y 
மாத#கkA, �னா3A 10 ேகா9 .மாB( ேபா6க% 
3`பைன ெச^ய&ப(டன. இ4 O<ைதய ஆWN
இேத கால\QA ஏ`ப(ட 3`பைனைய1 கா(9l  
EைறவாE .

ெபாR(க% வா#கF , ெபாn4 ேபா12`காகF  
இைணய பய6பN\4வ4 ம(NU6;, _Q ம`Y 
மR\4வ சாB<த தகவAகj1காகF , �ன ம1க% 
அQகமாக இைணய\ைத& பய6பN\Q வR26றனB.
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எ`ெஸN : ெட`"# Lைச.
தா#க% அைம\QN ஒB²( Uக அழகாக
இR&பைத யாB தா6 3R ப மா(டாBக%? 
ெசAக%, அQA உ%ள ேட(டா1க%,
ேமேல உ%ள பாBOலா1க%, சாB(க% என 
அைன\4 அழகான ேதா`ற\QA இR<தாA,
அதைன\ தயாM\த ந ைம ம`றவBக%
பாரா(டா3(டாl , ந மனQ`E _ைறவாக
இR1E அAலவா! இ4 சாB<த ஒR அ ச\ைத
இ#E பாB&ேபா .

எ1ெஸA ஒB1 ´( ேல அF( ம`Y 
9ைச6 ெச^வQA அைனவR  ெபா4வான 
Dரfைன ஒ6ைறf ச<Q&பாBக%. ெசAகkA
உ%ள ேட(டா ெட1.( உ%ள அள3`E 
அQகமான இட\ைத எN\QR1கா4. இதனாA
ேட(டா உ%ள ெசAகkA அQகமான காq 
இட இR1E . இ4 ஒB1 ´( 9ைசPA
3R பாத ேதா`ற\Qைன\தR .

இ<த Dரfைனைய\ �B1க எ1ெஸA இரWN 
வgகைள\ தR2ற4. ெட1.(ைட ெந(டாக 
அைம1கலா ; அAல4 yழ`; ஒR ேகாண\QA
ைவ1கலா . எ<த ெசAகkA உ%ள
ெட1.(ைட மா`; அைம\Qட ேவWNேமா 
அ<த ெசAகைள\ ேதB<ெதN1கF . D6 
இQA மF. ைர( 2k1 ெச^தாA ெமV 
ஒ6Y 2ைட1E . இQA Format Cells எ6பQA
2k1 ெச^QடF .

இQAஉ%ளபலேட&கkAஅைல6ெமW(
எ6பதைன\ ேதB<ெதN\தாA ெந(டாக,
பN1ைக வசமாக, E;&D(ட ேகாண\QA
சா^வாக ெட1.(ைட அைம\Qட
வgக% தர&ப(9R1E . உ#க% 9ைச6
க`பைன1ேக`ப ெட1.(ைட அைம\Qட
க(டைள ேதB<ெதN\4 ஓேக 2k1 ெச^4
ெவkேயறF . இ&ேபா4 காq இட  
இAலாமA ெட1.( அைம1க&ப(N அழகான 
ேதா`ற\QA இR1E .

எ`ெஸN – ஆN#+«1#
எ1ெஸA ெதாE&DA ஆA(+µ&(
¬கjட6 ப#ச6 ¬கைள அn\QனாA
ேம`ெகா%ள&பN ெசயAபாNகைள இ#ேக
பாB1கலா .

F1+ALT+SHIFT SQய ஒB1 ´( ஒ6Y
Qற1க&பN .

F2+ALT+SHIFT அ&ேபா4 ெசயAப(N1
ெகாW9R1E ஒB1S1 ேசu ெச^ய&பN .

F3+ALT+SHIFT ெந(N ம`Y பN1ைக
வMைச ேலD%க% பய6பN\Q ெபயBகைள
உRவா1கலா . 

F6+ALT+SHIFT ஒ6Y1E ேம`ப(ட
ஒB1S1 3Wேடா1க% Qற1க&ப(9R&D6 
த`ேபாைதய ஒB1S12`E O<ைதய ஒB1S1
3Wேடா Qற1க&பN . 

F9+ALT+SHIFT Qற<QR1E அைன\4
ஒB²(கkl அைன\4 ஒB1 S1E 
கkl அைன\4 காAEேலஷ6கj  
ெசயAபN\த&பN .

F10+ALT+SHIFT .மாB( ேட12`கான
ெமV ம`Y ெமேச� Qற1க&பN . ஒ6Y1E 
ேம`ப(ட .மாB( ேட1 Qற1க&ப(9R<தாA 
அN\த ேட1 ெச6Y அத`கான ெமV ம`Y 
ெமேச� Qற1க&பN . 

F11+ALT+SHIFT ைம1ேராசா&( .2M&
எ9(டB Qற1க&பN .

F12+ALT+SHIFT DMW( டயலா1 பா1.
Qற1க&பN .

எ`ெஸN "bேராJf
எ1ெஸA ஒB1 S1 ஒ6;A _ைறய ெசAகkA 
தகவAகைள அைம\ QR12¶Bக%. அவ`ைற
ஆ^F ெச^ைகZA .EேராA ெச^4 ¬ழாக 
ஒR ெசAqA இR12¶Bக%. Qmெரன ஆேரா
¬ ஒ6ைற அn\42¶Bக%. எ6ன நட12ற4?
xWN s#க% எ<த ெசAqA உ#க% கB
சைர _Y\QZR<�Bகேளா அ<த ெசAl1E
இn\4f ெசAல&பN2¶Bக%. உ#கj1E
3ய&S! எ6ன நட12ற4 இ#E? ஏற\தாழ
100 வMைசக% தாW9 நா6 இR<ேதேன? 
எ&ப9 பைழய இட\ Q`E வ<ேத6 எ6Y 
தாேன 3ய12¶Bக%. Sேரா2ரா ஏ6 இ&
ப9 தவYதலாகf ெசயAபN2ற4? அ4தா6
இAைல. s#க% .EேராA பாைர& பய6ப
N\Q அAல4 மFC6 .Eேராைல& பய6
பN\Q ¬ழாக அAல4 ேமலாகf ெசAைகZA
QைரZA காண&பN  கா(h தா6 மாY 2ற4.
SQய ெசAகj1E s#க% ெசAல3Aைல.
எனேவ s#க% ஆேரா ¬ைய அn\QயFட6
அ4 s#க% இR<த ெசAl1E ஒR ெசA
ேமலாகேவா அAல4 ¬ழாகேவா ெசA2ற4.
எனேவ தா6 s#க% .EேராA ெச^4 ெச6ற 
இட\QqR<4 உடன9யாக1 கBசB இR<த
ெசAl1E அRேக s#க% அைழ\4f ெசA-
ல&பN2¶Bக%. .EேராA ெச^4 அைட<த
இட\Q`E உ#க% கBசB இR1க ேவWN  

எ,ெஸF
638...
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எ6றாA மFஸாA அதைன ெசல1( ெச^ Qட
ேவWN . இuவாY .EேராA ெச^4 y`; 
வRவ4 நAல4தா6. ஒR ெசAqA தகவA
இNைகZA ம`ற ெசAகkA எ6ன உ%ள4
எ6Y பாB1க 3R DனாA எ6டB ெச^4
ெச6றாA எ#E s#க% பeயா`;1 ெகாW
9R<�Bக% எ6ப4 மற<43N அAலவா?
எனேவ .EேராA ெச^4 yழ6Y ெச6Y D6
xWN ெசயAபN ெசAl1ேக வரலாேம.

எ`ெஸN ைபைல
�}k2kேபா{ பாS`க

எ1ெஸA ஒB1 ´( ஒ6ைற Uக1 கவ ன\4ட6
ரகhயமாக\ தயாM\41 ெகாW9R12¶Bக%.
அ&ேபா4 உ#க% நWபB அRேக வR2றாB.
அவMடUR<4 அதைன மைற1க 3R S2
¶Bக%. எ6ன ெச^Qடலா ? உடேன 3Wேடா

ெ ம V 3 ` E f
ெ ச A l # க % .
அQA ைஹ(
( H i d e ) எ6 Y
இ R & ப ை த 1
2k1 ெச^Q
N#க%. அA
ல4 ஆA( +
டD%' + எf
ஆ2ய w6Y
¬கைள அn\
Qனாl இ<த
3ைளF ஏ`

பN . s#க% ஈNப(N1 ெகாW9R1E 
ைபA மைற1க&ப(N3N . 3Wேடா ெமV
ெச6Y த`ேபா4 Qற< QR1E ைபAகk6
ப(9யைல& பாB\தாl அQA இ<த ைபA
இR1கா4.

சM. இ&ேபா4 அ<த ைபைல xWN 
Qற<4 பeயா`ற 3R S2¶Bகளா? xWN 
3Wேடா ெமV ெச6Y அ6ைஹ( (Unhide)
எ6பதைன1 2k1 ெச^யலா . அAல4 
ஆA( + டD%' + c ஆ2ய ¬கைள அn\
தலா . அ&ேபா4 ஒR 3Wேடா Qற1க&
ப(N அQA மைற\4 ைவ1க&ப(9R1E 
ைபAக% அைன\4 கா(ட&பN . s#க%
எ<த ைபைல மைற\4 ைவ\தQqR<4 x(க
3R S2¶Bகேளா அ<த ைபq6 ெபயB x4
2k1 ெச^4 அதைன\ Qற<4 பeயா`றலா .

இ&ேபா4 ஒR ச<ேதக உ#கj1E
வரலா ? மைற1க&ப(ட ைபைல xWN 
ெகாWN வராமA எ1ெஸA Sேரா2ராைம w9
3(டாA எ6ன நட1E ? அ9&ப ைடZA
பாB1ைகZA எ1ெஸA Sேரா2ராைம wN 
ேபா4, அ&ேபா4 நா பய6பN\Q1 ெகாW
9R1E ைபைல பQயவா எ6Y ேக(E .
ம`ற ைபAகைள wN ேபா4 ேசu ெச^ய 
அAல4 ேவWடா என _ைன\தாA அத`-
ேக`றாBேபாA ெய. / ேநா ெகாN\4 ெவk
ேயறலா .

இ#ேக ேவY பாN எ6னெவ6றாA s#க% 
மைற\4 D6 xWN Qற1காமA 3(ட 
ைபைல\ Qற1க D6ெனாROைற க(டைள
ெகாN\தாA, ைபA Qற<4 உடேன மைற1க&-
ப(N3N . xWN 3Wேடா ெமV ெச6Y
அ6ைஹ( ப(டைன அn\த ைபA xWN  
பய6பN\த1 2ைட1E .  எனெவ அ^ேயா
ேபா^3(டேத! எ6ற கவைல ேவWடா . 

தைல12 ெதg~{ ெகாKேட இ}`க:
எ1ெஸA ஒB1 ´(9A ேமA உ%ள பN1ைக 
வMைசகkA, ெசAகj1கான தைல&Sகைள
ைட& ெச^4 ைவ\QR&ேபா . D6 அN\
தN\த ப1க#கj1Ef ெசAைகZA, அ<த
தைல&Sக% ெதMவQAைல எ6பதாA, எ<த
வMைசZA எ<த ேட(டா3ைன ைட& ெச^வ4 
எ6Y h;4 தNமா;& ேபாேவா .  இத`காக
அN\தN\த ப1க#கj1Ef ெசAைகZA இ<த
தைல&Sகைள ம(N ெதMc ப9 உைறய
ைவ\தாA எ6ன எ6Y ேதா6Y2றதா? அதா
வ4 பN1ைக வMைச 30, 40 எனf ெச6றாl ,
அ<த ப1க#கk6 ேமலாக, இ<த தைல& Sக%
நம1E\ ெதM<தப9 இR1க ேவWN எ6ப4
தாேன உ#க% 3R&ப . உ#க% 3R&ப&ப
9ேய, தைல&S உ%ள வMைசகைள அ&ப9ேய
உைற<4 ேபா^ _`க ைவ1கலா . அதைன எ&-
ப9 ேம`ெகா%வ4 எ6Y பாB&ேபா .

எN\41 கா(டாக, OதA w6Y பN1ைக 
வMைசகkA _Yவன& ெபயB ம`Y  ெந(N 
வMைசகkA அைம&ப த`கான ேட(டா 3ைன
3ள1E வைகZA தைல&Sகைள அைம\
QR12¶Bக%. இ<த w6Y பN1ைக வM
ைசகj அைன\4 ப1க#கkl ெதMய 
ேவWN . எனேவ A4 ெசAைல\ ேதB<ெத
N1கF . ேதB<ெதN\த D6னB, ேமேல உ%ள
ெமV பாMA, Window எ6பQA 2k1 ெச^
QN#க%.

¬ழாக Freeze Panes எ6Y ஒR DMF
இR1E . இதைன\ ேதB<ெதN#க%. இ&
ேபா4 w6றாவ4 பN1ைக வM ைச1E , நா6
காவ4 பN1ைக வM ைச1E இைடேய, ப(-
ைடயாக ஒR ேகாN இR1E . இP s#க% 60,
70 என எ<த பN1ைக வMைச1Ef ெச6றாl , 
OதA w6Y பN1ைக வM ைசக% அ&ப9ேய
ேமலாக உைற<4 _`E . ஒ6ைற _ைன3A
ைவ\41 ெகா%j#க%. s#க% இத`
ெகன\ ேதB<ெதN1E ெசA அ வMைசZA
தா6 இR1க ேவWN . சM,ேவைல O9<த 
D6, இ<த உைற<த ெசAகைள மY ப9c 
வழ1கமான _ைலZA ைவ1க ேவW Nேம.
எ6ன ெச^யலா ? xWN  Window ெமV
3ைன\ ேதB<ெதN\தாA அ#E Unfreeze
Panes எ6Y ஒR DMF Freeze Panes இR<த
இட\QA இR1E . இQA 2k1 ெச^தாA,
உடேன உைறயf ெச^த வMைசக% அத6 த6-
ைமZqR<4 3லE . EY1காக இR<த ப(
ைடயான ேகாN மைற< 43N .
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ேநா12யா _Yவன\ைத வா#2ய ைம1
ேராசா&( அத6 ெசயAபா(9A பல\த 

மாYதAகைள1 ெகாWN வ<4%ள4. ஏ`க-
னேவ ஆW(ரா^( இய1க\QA இய#E  
ேநா12யா எ1. மாடA ேபா6கைள\
ெதாடB<4 தயாM1க&ேபாவQAைல எ6Y
அ;3\QR<த4. த`ேபா4, ேநா12யா ஆஷா
ம`Y எ.40 மாடA ேபா6கைள\ தயாM&
பதைனc ப9&ப9யாக1 ைக3ட O9F
ெச^4%ள4. 3Wேடா. இய1க ெமாைபA
ேபா6கkA ம(N த6 On1 கவன\ைதc 
ேம`ெகா%ள இ<த O93ைன ேம`ெகாW-
N%ளதாக, இ<த& DM3A ெசயAபN  _S-
ணBக% t; உ%ளனB.

ெச6ற ஜூைல 17A, 18 ஆZர ஊgயB
கைள �(N1E அV&ப& ேபாவதாக ைம1
ேராசா&( அ;3\QR<த4. இQA 12,500
ேபB, ேநா12யா _Yவன\ைத வா#2ய ஒ&ப<
த\Q6 அ9&பைடZA, ைம1ேராசா&( _Y

வன\QA இைண<தவBகளாவB. இவBகkA
பலB தயா M&S DM3A, E;&பாக ேநா12யா
எ1. ஆW(ரா^( ேபா6 தயா M&DA ஈNப(
டவBகளாவாBக%.

இP, ஆஷா, எ.40 அAல4 ேநா12யா
எ1. ஆW(ரா^( ேபா6கj1E& SQயதாக
எ<த3த hற&S வசQகj தர&பட& ேபாவ
QAைல. வR  18 மாத#கkA, ப9&ப 9யாக
இ<த மாடA ேபா6க% அைன\4 ைக3ட&-
பN .

ெமாைபA ேபா6 ச<ைதZl த6 வl
வான தட\ைத& பQ1க ைம1ே ராசா&( ஆஷா 
ம`Y எ.40 ேபா6கைள& பய6ப N\4 
என அைனவR எQBபாB\த �|_ைலZA,
இ<த அ;3&S பலR1E ஆfசMய\ைத அk\
4%ள4. 3Wேடா. இய1க  ெகாWட 
ெதாட1க _ைல ம`Y உயB_ைல ேபா6
கkA ம(Nேம இP ைம1ேராசா&( த6 கவ
ன\ைதf ெசல3N .

ç\Â¼«VÄV©â çïs|D
¼åVÂþBV
Ø\VçÃ_ ¼ÃV[ï^
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அWைம1 கால\QA அ;Oக&பN\4
2ற எ<த .மாB( ெமாைபA ேபா6-

கk6 ஹாB(ேவB அ ச#கைள1 கவP\4&
பாB\தாA, அவ`;A இரWN 3ஷய#க% 
நம1E& Sல&பN . Oதலாவதாக, SQய
ேபா6 அ;OகமாE ேபா4, அத6 O<ைதய
.மாB( ேபாைன1 கா(9l , இத6 Qைர
ச`Y& ெபMயதாக அைம1க&ப(9R1E .
இரWடாவதாக, அத6 ேப(டMZ6 Qற6
ச`Y உயBவாக இR1E .

எN\41 கா(டாக, சா ச# கால1C 
.மாB( ேபா6கைள& பாB1கலா . கால1C
எ. ேபாP6 Qைர 4 அ#Eலமாக அ;Oக
மான4. இத6 Qைர 233 D1ெஸA அடB\-
Qcட6 9.Dேள ெகாW9R<\4. ேப(ட
MZ6 Qற6, 1500 mAh ஆக இR<த4.  அN\4
வ<த எ.2 ேபாPA Qைர  4.3 அ#Eலமாக
அQகM\4 இR<த4. D1ெஸA அடB\Q 218
D.D.ஐ. (PPI) ஆக இR<த4. இத6 ேப(டM
1650 mAh ஆக இR<த4.  எ.3 ேபாPA Qைர
306 D.D.ஐ. QறVட6 4.8 அ#Eல  ம`Y  
ேப(டM 2,100 mAh ஆக\ தர&ப(ட4. எ.4 
ேபாPA Qைர 306 D.D.ஐ. QறVட6 4.99 
அ#Eல ம`Y ேப(டM 2,600 mAh ஆக\ 
தர&ப(ட4. அWைமZA ெவkயான சா ச# 
கால1C எ.5 .மாB( ேபாP6 Qைர 5.1
அ#Eல\QA, 432 D1ெஸA அடB\Q ெகாWட
தாக வ9வைம1க&ப(9R<\த4. இத6 ேப(
டM Qற6 2,800 mAh ஆக உ%ள4.

இேத வழ1க\ Qைன எf.9.h. ம`Y  ேநா1-
2யா ேபா6கkl காணலா . ஆ&D% _Y
வன இ<த அள3`Ef ெசAல 3Aைல எ6-
றாl , ஐேபா6 6A Qைர 4.7 அ#Eலமாக

த6 ேபா(9 _Yவன#கk6 ெசயAபா(9ைன
ஒ(9 அைம\4\ தரலா எ6Y எQBபாB1க&
பN2ற4. எனேவ, ம`ற அைன\4 _Yவன#
கj இேத வழ1க\ Qைன& D6ப`Yவைத
நா காணலா .

2011 ஆ ஆWN1E O6னB, எ<த ஒR 
ெமாைபA ேபாைன எN\தாl , அத6 Qைர 
2.5 அ#Eல\QqR<4 4 அ#Eல\Q`E%ளா
க\தா6 இR<4 வ<த4. 2013 ஆ  ஆW N1E& 
D6னB, 4 அ#Eல\Q`E Eைறவான Qைர
cட6 ேபா6க% வர3Aைல. ஏ6, ெமாைபA
ேபா6க%, ேட&ள( D.h.1கைள& ேபால 
Qைரcட6 வர\ ெதாட#E26றன. இத6
அ9&பைட1 காரண\Qைன& பாB1கலா .
1. கட<த ஐ<4 ஆWNகளாகேவ, 3`பனf ச<

ைதZA த#க% ேபா6 அQகமாக& ேபச&
பட ேவWN என எWeய _Yவ6#க%,
ேபாP6 Qைரைய& ெபMதா12, அதைன 
ஒR hற&ப சமாக எN\4ைர\தனB.
ஐேபா6 5 ெவkயான ேபா4, அத6 Uகf
hற&பான 3ஷய அQA தர&ப(ட SQய 
ஏ6 h& தா6. ஆனாA, எAலாR அத6
Qைரைய& ப`;ேய, அQக எN\ 4ைர\
தனB. 2013A எf.9.h. ெவk Z(ட ேபாP6
Qைர 4.7 அ#Eலமாக இR<தைத வா91ைக
யாளBக% அQக வரேவ`றதனாA, ேவY
வgZ6;, அN\த எ 8 ேபாP6 Qைரைய 
0.3 அ#Eல அQக&பN\Qய4 எf.9.h.
_Yவன . ெதாடB<4 இ<த 3ைள யா(9A
Qறைமைய1 கா(9ய4 சா ச# _Yவன .

2. ஆ&D% _Yவன , 2007A, OதA ஐேபாைன 
ெவkZ(ட ேபா4, ம`ற ெமாைபA ேபா6 
_Yவன#க%, ஆ&D% ேபாP6 வ9வ

ü\Vìâ ¼ÃV[ï¹[ ]ç«
Ø>V¦ìÍm ØÃö>Vkm °[?
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ைம&Dைன\ த#க% ேபாPl வா91-
ைகயாளBக% 3R Sவைத உணB<4 அேத
ேபாA ெதாடB<தனB. ஐேபாPA இR<த
பளபள&Dைன\ தர O9யா3(டாl ,
QைரZ6 அகல\ைத அQக&பN\QனB.
ஆனாA, 2010A சா ச# கால1C ேபா6
கkA QைரகkA ஜால கா( 9யFட6,
அதைனேய ம`ற _Yவன#கj D6ப`ற\
ெதாட#2ன.

3. ெபா4வாகேவ, ெமாைபA ேபா6 3`
பைனf ச<ைதZA, ஆZர\Q`E ேம`ப(ட
மாடA ேபா6க% ஒேர ேநர\QA 3`ப-
ைனZA இR<தாl , அQக ேபச&ப N
வ4 ஒR hல ேபா6க% E;\ேத இR1E . 
இ<த ேபா6கk6 Qைர அளF தா6 அQக 
ேபச&பN ெபாRளாகF இR<த4.

4. ெதாgA v(ப\QA ஏ`ப(ட O6ேன`
றO இ<த மா`ற#கj1E\ 4ைண SM<
தன. 2007A, அQக அடB\Q ெகாWட,
ெபMய Qைரக% அைம&ப4F , அQக Qற6 
ெகாWட ேப(டMைய இைண&ப4F tN
தலான தயாM&Sf ெசல3ைன _Yவன#க
j1E\ த<4 வ<தன. அQக D1ெஸA Qற
Vட6 5 அ#Eல அள3A ஒR Qைரைய\
தRவ4 Uகf hரமமாக இR<த4. ஆனாA,
இ6Y ஆY அ#Eல அகல\Qைரைய, அQக
அளF D1ெஸA அடB\Q ெகாWN ெபY
வ4 Uக எkதாக மா;3(ட4. ெதாgA
v(ப\QA ஏ`ப(ட மாYதAகேள இத`E1
காரணமாE .

5. க &'(டராக மா;ய .மாB( ேபா6க%, 
ெபMய Qைரைய ஒR க(டாயமா123(
டன. 2007 ஆ ஆW9A, .மாB( ேபா6 
அைன\4 வா91ைகயாளBகkடO ெச6ற
ைட<4 ஒR ெபMய இட\ைத& D91E  என 
எQBபாB1க&ப டேவ இAைல. ஏn ஆW Nக
j1E O6, ஒR .மாB( ேபாPA U'h1 
DேளயB, ெமாைபA ெவ& DரFசB ம`Y  
ேபாP6 அ9&பைட ெசயAபா Nக% ஆ2ய
ைவேய ெபMதாக& ேபச&ப(டன. ஆனாA, 
இ6Y .மாB( ேபா6க%, உல2A உ%ள 
ம1கைள எ<ேநரO இைண1E ஒR சாத
னமாக மா;3(ட4. இத`E Qைர ெபM
தானத`E எ6ன ெதாடBS? .மாB(
ேபா6க% ந அ\Qயாவhய\ ேதைவகைள
_ைறேவ`Y சாதனமாக மா;3(டதாA,
அ4 ஒR க &'(டராகF , h;ய ெதாைல1 
கா(h& ெப(9யாகF மா;3(ட4.
இதனாA, அைன\4 ெசயAபாNகைளc ,
_ைறவாக ேம`ெகா%ள Qைர ெபM யதாக
இR<ேத ஆக ேவW9ய க(டாய  ஏ`ப( N
3(ட4.
”அள3A ெபMதா2& ேபான ேபா6கைள, 

ச(ைட& பா1ெக(9A ைவ\4 ெசAல O9 யா
ததாA, எ6 நAல ச(ைடக% பல ஒ41க&ப(-
N3(டன” எ6Y ஒR தU|1 க3ஞB எn4 
அள3`E, இ6ைறய .மாB( ேபா6கk6 
Qைரக% ெபMதாக ம(Nேம இR126றன. 
இ6V எ6ன வளBfh இR1E என நா 
கா\QR&ேபா .

சா ச#_Yவன அWைமZAஇ<Qயா3A
Samsung Galaxy Star 2 Plus G350E எ6ற ெபயMA

SQய .மாB( ேபா6 ஒ6ைற 3`பைன1E
அ;Oக&பN\Qc%ள4. இQA ஆW(ரா^(
4.4. 2(ேக( h.ட இய#E2ற4. இத6
ேகமரா 3 எ .D. Qற6 ெகாWடதாக, ஸூ 
ம`Y &ளா� இைண<ததாக உ%ள4. 
இத6 &ராசசB 1.2 2கா ெஹB(. ேவக\QA 
இய#E2ற4.
இத6 ரா _ைனவக 512
எ .D. Qற6 ெகாWட4. 
இத6 .ேடாேர� ெமமM
4 �D. இதைன எ..
9. காB( ெகாWN 
அQக&பN\தலா . எ..
எ .எ.., எ .எ .
எ.. ம`Y இெமZA

பய6பN\4 வசQக% தர&&ப(N%ளன.  
இத6 Qைர 4.3 அ#Eல அள3A WVGA
9.Dேளcட6ெதாNஉணBQைரெகாWடதாக 
உ%ள4. இQA இரWN h கைள இய1கலா .  
எ&.எ .ேர9ேயா ம`Y  3.5 Ux ஆ9ேயா ஜா1 
தர&ப(N%ள4. ெந(ெவாB1 இைண&D`E 
ைவ D, Sjz\ இய#E26றன. �.D.ஆB.
எ.. ம`Y எ(� ெதாgA v(ப#கj  

இய#E26றன. இத6
q\Qய அய6 ேப(டMZ6
Qற6 1,800 mAh ஆக உ%ள4. 

இ<த மாடA ேபா6 
கR&S ம`Y ெவ%ைள
வWண#கkA பாB ைட&
வ93A 2ைட12ற4. இத6
அQக ப(ச ச<ைத 3ைல �. 
7,335.
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ெப;சனF
_ேர,

ேல&டா& ேப'ட[ Hv4த க'Lைர;C  ளா X 
Hv4த /ள கU,, {HO அதைன எ&பX |SH
வV, வைக;C ைகயாOQற= எ.ற தகவc, ]க
அVைமயாக} ெசாCல&ப'LOள=. b6ய பாட,
ஒ.ைற கF) ெகா0ட அ~பவ, ஏFப'ட =.
] க ந.v.

ேபரா க}.�Uைதயா, �}{நகS.
72ட46Fகான தq&B[_ Hv4த தகவCகO
b=ைமயான ஒ.றாக உOள=. அ= ேபாலேவ,
�' லா கN, 32ட, [சN\' பH6 கான தq
பாN'Xஷ. ஆQய தகவCகG,, ஏ. இJத  கால 
/0ேடா2 32ட46FH இ= ேதைவயாக உO
ள= எ.ற /வரSகG, ந.றாக4 தர&ப'LOளன.
எe6யவV H பாரா'LகO.

எ".ேக. °வான~தk, ம{ைர.
அைனவV H, உண_ Qைட Qறேதா இC
ைலேயா, கC/ தர&பLQறேதா இCைலேயா,
இைணய4 ெதாடNb (}சய, ஒVநாO இலவசமாக
அைனவV H, Qைட H, என உ)6யாக ந,
பலா,. அரசாSகO தர/Cைல எ.றாC, (}சய,
ஒV நாO {HO தV, எ.), எ6NபாN கலா,.

கா. ெஜய1Qரகா± ேதவேநச., ேகாைவ.
`V H}ெசாFகOதள46C,இ.ைறய க,&M'டN 
உலQC, இைளஞNகளாC பய.பL4த&பL, 
xV H} ெசாFகG, இV H, எ.)
எ6NபாN4ேத.. இCைல. யாேர~, இவFைற4
தqயாக4 ெதாH4= அைம கலா,.

எ". மாலV, க1ப²S
ஒேர ேநர46C ெவ\ேவ) எ 2ட.ஷ.கO
ெகா0ட ைபCகைள4 ேதX& ெபறலா, எ.ற
உSகO ப6C /ய&BC ஆm46ய=. உடேன
ேசாதைன ெச�=, UX_கO ச[யாக இV&ப
தைன க0ேட.. பல ஆ0Lகளாக, /0ேடா2
ஆ&பேர'XS 32ட4=ட. இயSQ வJதாc,,

இ= ேபா.ற 3) 3) தகவCகைள அvயாமC
உOேளா,. த]`C க,&M'டN மலN தா. இJத
பய~Oள தக வCகைள4 ெதாடNJ= தJ= வV Q
ற=. ேஹ'2 ஆ& L ^ அ0' ேதS 2.

பழ. �zல., பழ³.

‘‘ஹாN' X2 x4த,” எ.ற க'Lைர;C,
ஹாN' X2 H H ஏFபL, ஆப4= கைள^, ப'
Xயk'L அதFகான |N_கைள4 தV�NகO எ.)
எ6NபாN4ேத.. இV& B~,, இ6C ெகாL க&-
ப'LOள Hv&bகG, க,&M'டN பய.பL4=,
ஒ\ெவாVவV, அvJ= B.பFற ேவ0Xய
ைவேய. ஹாN' X2 HகO பராம[&b வ[ைச;C,
அ= கர&' ஆகாமC இV க, ேதைவ&பL, நட வ
X ைககO Hv4=, எeத_,.

எ.. ´~தர ராஜ., ேதவாரk.

அெம[ கா ேபால, எதைன^, இைணய, வ`
வாSH, பழ க, /ைர/C இJ6யா/c, ஏFப
டலா,. இதைன அvJ= ந, வN4தகNகO இ&ேபா
6VJேத, தSகO ()வனSகG கான இைணய
தளSகO, அவFvFகான ேபெம0' ேக' ேவ ஆQ-
யவFைற உVவா Q ெசயCபட ேவ0L,.

டா`டS �. பாSUVப., ெச.ைன.

`V H} ெசாFகG கான இைணய தள,,
மாணவNகG H ம'L].v, ெபா=வாக
அைனவV H, ேதைவயான ஒ.)தா.. பல
/ஷயSகைள இJத தள46. zல, ெத[J=
ெகா0ேட.. x'X  கா'Xய தSகG H ந.v.  

L. ஆS. ெஜய1Qரகா±, V}1µS.

இ.ைறய ந�ன உலQFேகFப_,, ம க:. 
ேதைவ ேகFப_,, த. இைணய தள46ைன& 
b=&B4= ெகா0ட இJ6ய ர;Cேவ;ைன& 
பாரா'Xேய ஆக ேவ0L,. உSகO க'Lைர
அதைன} ெச�=Oள=. ந.v.

ேபரா. V}. 2கழர´, V}q�.

ெப;சனF
_ேர,
ெப;சனF
_ேர,
ெப;சனF
_ேர,
ெப;சனFெப;சனFெப;சனF
_ேர,_ேர,_ேர,
ெப;சனF
_ேர,
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ேகO/: நா. /0ேடா2 எ 2B பய.பL46
வVQேற.. இ.டNெந' எ 2bேளாரN ப6&b
9 H நா. மாv ெகாOளலாமா? 3லN UXயா=
எ.Q.றனN. 3 கC ஏFப' L/Lேமா எ.)
எ0j, இ.~, மாற/Cைல. அv _ைர தர_,.

எ.. ெஜய1Qரகா±, ம{ைர.

பQA: 3Wேடா. h.ட\Q6 பAேவY 
பQ&Sகைள& பய6பN\4ேவாMைடேய இ<த
Eழ&ப இ6V உ%ள4. இ#E ச`Y 3M-
வான பQைல அைன வR1E தR2ேற6.
3Wேடா. எ1.D பய6பN\4ேவாB, இ6 
டBெந( எ1.Sேளார M6 பQ&S 8 வைர ம(
Nேம பய6பN\த O9c . அத6 D6 வ<-
தைவ எ1.DZA இய#கா4. அேத ேபால
3Wேடா. 3.டா இய1 EபவBக%, பQ&S
9 வைர ம(Nேம இய1க O9c . உ#க
kட 3Wேடா. 7 ம`Y 8 இR<தாA,
இ6டBெந( எ1.SேளாரB பQ&S 10 வைர
பய6பN\தலா . 3Wேடா. 8.1 ைவ\4%
ளவBக% இ6டBெந( எ1.SேளாரB பQ&S 11
இய1கலா . எ<த 3Wேடா. இய1க இய#
2னாl , அQA ஆ(ேடாேம91 அ&ேட(
ெச( ெச^43(டாA, 3Wேடா. தன1E
எ4 சMயான4 எ6Y ேத9& பாB\4 அ&ேட( 
ெச^4 ெகா%j .

ேகO/: /0ேடா2 /2டா பய.பL46 ெகா0
XVJத நா., தFேபா= /0ேடா2 7 பய.பL4
=Qேற.. இ6C ெட2 டா& 6ைர;C (ைறய
ஐகா.கO ேசNJ=/'டாC, அவFைற எ&பX ஒeS
HபL4=வ= எ.ற வ`ய கா'ட_,.

எ..´~தரk, �.னம¶S.

பQA: இ4 ஒR h1க லான ேவைல தா6. 
ஆனாA,3Wேடா. இதைன எkைம&
பN\4 வைகZl , 3ைரவாக ேம`
ெகா%j வைகZl ஒR �BF தR2ற4. எ&5
¬ையf ச`Y ேநர  ெதாடB<4 அn\தF . 
ஐகா6க% தாமாக, �ராக அைம1க&பN . 
அAல4 3.டா3A ேம`ெகாWட4 ேபால, 
ெட.1டா&DA காqயாக உ%ள இட\QA  
ைர( 2k1 ெச^4, View, Auto arrange என\
ேதB<ெதN\4 இய1கF . ஐகா6க% சMயா
23N . ேதைவ&படாத, பய6பN\தாத
ஐகா6க% இR<தாA, s#களாக அவ`ைற s1
கலா .

ேகO/: க,&M'ட V H 32ட, ெஹC4 [&ேபாN'
ெபறலா, எ.) எ. ந0ப. {)Qறா.. இதைன
எ&பX& ெப)வ=? இத. பய.கO எ.ன?

எ.. ·ேத�, தாkபரk.

பQA: இத`E உ#க kட 3Wேடா. 7
h.ட இR1க ேவWN . .டாB( அRேக 
உ%ள ேதடA க(ட\QA perfmon /report எ6Y
ைட& ெச^4 எ6டB த(டF . ெதாடB<4

ேக=a – பHF
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Resource and Performance Monitor எ6Y ஒR
3Wேடா கா(ட&ப(N, க & '(டB இய1க 
E;\த அைன\4 ெதாgA v(ப தகவAகj 
2ைட1E . இ4தா6 உ#க% க & '(டM6
ெஹA\ M&ேபாB(. எ#E Dரfைன இR1 2ற4.
அத`கான �BF எ6ன எ6ப4 அழகாக\ ெதk-
வாக 3ள1க&ப(9R1E . எN\41 கா(டாக,
ஏேதV c.எ..D. வgயாக இைண1க&ப(ட
சாதன\Q6 சMயான (ைரவB இAலாததாA,
அ<த _ைல தர&ப(N, அத`கான (ைரவB
ெபYவத`கான வgக% கா(ட&பN .

இேத ேபால அைன\4 DMFகkl க &
'(டB ெசயAபN  Qற6, எuவ ளF Qறைன&
பய6பN\42ற4, Dரfைனக% இR<தாA
அவ`ைற\ �B1க வg ஆ2யைவ கா(ட&
பN .இ<த அ;1ைக க & '(டMA ேசu ெச^
ய&பN . இதைன எf.9.எ .எA. ைபலாக
ேசu ெச^4, உ#க% நWபR1E, இதைன 
இெமZqA அV&பF வg தர&பN2ற4.

ேகO/: எ.~ைடய �ெம;C அ க_0'
தள46C, அ~&Bய ெம;ைல, அ~&Bய_ட.
w0L, 6V,ப& ெப), வச6 இCைல. ஆனாC,
ெபV,பாலானவNக:. அ க_0'க:C இ=
உOள=. இ= எதனாC?

கா. ´1ரமºயk, �}{நகS.

பQA: உ#க% �ெமZA அ1கFW(9A
இ4 இய1க _ைலZA அைம1க&பட3Aைல.
இதைன h6ன ெச(9#. wல சM ெச^43
டலா .

1. உ#கjைடய �ெமZA அ1கFW(
தள\QA vைழயF . 2ைட\தFட6,
உ#க% QைரZA வல4 wைலZA ேமலாக1
காண&பN ஐகா6 அRேக ெசAலF .
அ#E 2ைட1E ¬|3M ெமV3A,
‘Settings‘ எ6V ஆ&ஷைன\ ேதB<ெத
N1கF .

2. xWN QைரZA வல4 ப1க wைலZA
உ%ள ‘Labs’ எ6V q#12A 2k1 ெச^
QடF .

3. இ&ேபா4 2ைட1E 3Wே டா3A,
¬ழாகf ெசAலF .

4. இ#E “Undo Send” எ6ற ஆ&ஷ6
2ைட1E வைர ெசAலF . இதைன
இய1E வைகZA enable ெச^QடF .

5. ெதாடB<4 QைரZ6 ¬ழாகf ெச6Y ‘Save
Changes‘ எ6பQA 2k1 ெச^QடF .

இP, s#க% �ெமZA தள\QA, U6 
அpசA ஒ6ைற அV&DயFட6, ேமலாக,
“Your message has been sent” எ6பத6
அRேக, Hit ‘Undo’ to recall your email எ6Y ஒR
ெச^Q 2ைட1E . 10 3நா 9கj1E%, இ<த
இட\QA 2k1 ெச^தாA, அpசA அV&ப&-
பட மா(டா4. இ<த கால ேநர\ைத அQக&ப
N\த 3R  DனாA, xWN  ேல&. ெச6Y 
அ#E “Undo Send” ஆ&ஷ6. பEQZA, இ<த
ேநர\Qைன 30 3நா9க% வைர s(91கலா .

ேகO/: நா. /0ேடா2 8 பய.பL46 வV
Qேற.. இத. வ`ேய ெம;C bேரா Qரா, ெச.), 
ெம;kC உOள kS  ஒ.vC Q:  ெச�த 
B.னN, w0L, B.bற, ெசCல ேவ0X இட= 
bற அ,b Hv;ைன அe4 6னாC, w0L, 
இெம;C bேராQரா, ெசCல இயல/Cைல. நா.
தFேபா= அ_'c என அைழ க&பL, ஹா' 
ெம;C பய.பL4=Qேற..

எ.. சjÀ�, �வகா�.

பQA: s#க% உ#க% ெமZA Sேரா2ரா
Uைன& பாB1ைகZA, அ<த அ& kேகஷ6
Sேரா2ராUைன ெம(ேரா இWடBேப. wல 
பய6பN\42¶Bக%.

அத6 D6னB, q#1 ஒ6;A 2k1 ெச^த 
D6னB, உ#க% DரFசB, அ4 Eேரா ,
பயBபா1. அAல4 இWடBெந( எ1.-
SேளாBB ஆக எ4 வாக இR<தாl , q#1 
ெதாடBபான4 SQய 3Wேடா3A Qற1க&ப-
N2ற4. எனேவ, xWN D6னாA ெசAவ
த`E, எ<த தளO இR&பQAைல.

s#க% உ#க% 3Wேடா. 8 h.ட\Qைன
3Wேடா. 8.1.1.1E அ&ேட( ெச^QடF .
உ#க% டா.1 பாMA, ெமZA அ&kேகஷ6
2ைட1E . இத6 வgயாக, எ<த ஒR அ&k
ேகஷ6 Sேரா2ராU`E O6V D6V 
ெசAலலா . ேமl , உ#க% ெமZA அ&-
kேகஷ6 ேவைல O9<த D6னB, அதைன
ம(N ேமேல உ%ள எ1. அைடயாள\QA 
2k1 ெச^4 w91 ெகா%ளலா .

ேகO/: சா&'ேவN bேரா Qரா,க:C, ]XCேவN
Middleware எ.ப= எ.ன? இதனாC எ.ன பய.?
இைவ நம H& பா= கா&b தVவதFகாக ஏFபL4
த&ப'டைவயா?

எ.. Áதாkபரk, ெச.ைன.

பQA: U9AேவB எ6ப4 ஒRவைக
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சா&(ேவB Sேரா2ரா தா6. இ4 இரWN
தP\தP சா&(ேவB Sேரா2ரா கைள
இைண1E பாலமாகf ெசயAபN . ஒ6;q
R<4 ேட(டா3ைன ம`ெ றா6Y1E அV&ப
வசQ ஏ`பN\Q\ தR . பாBம(Nகைள
மா`;\ தR .

இRேவY ஆ&பேர(9# h.ட#
கkA இய#E சா&(ேவB Sேரா 2ரா 
கj12ைடேய tட இைவ ெசயAபN .

ேகO/: எ. யாஹூ ெம;C அ க_0'XC, எ. 
ப க46C QயN ஐகா. ெத.பட/Cைல. தF
ேபா= கா'ட&பL, b6ய ேதாFற, என H& BX -
க/Cைல. QயN ஐகா. ெப)வ= எ&பX? இJத
b6ய ேதாFற46ைன மாFv ெகாOளலாமா?

எ.. ´~தர ÂSUV, ம{ைர.

பQA: உ#கjைடய இ6 பா1CA, வல4
Sற\QA ேமலாக, ேஹா ஐகா6 ம`Y 
உ#க% ெபயB அRேக இ<த 2யB ஐகா6 _f
சய இR1E . உ#கkட உ%ள மாP(டB
இதைன1 கா(N அள3`E அகலமாக
இAைல எ6Y _ைன12ேற6. Qைர1 கா(
hைய இட4 Sறமாக நகB\Q& பாB1கF .  
அத6 D6னR ெதMய3Aைல எ6றாA,
உ#க% DரFசMA உ%ள ேக� ெமமMைய1
காq ெச^4 பாB1கF . காq ெச^த D6னB,
க &'(டைர xWN .டாB( ெச^4 பாB1-
கF . இ6ெனாR காரணO இQA இR1
கலா . SQய ெமZA அ1கFW( ேதா`ற\
Qைன1 கா(N வைகZலான SQய DரFசB
பQ&S இAலாமA, பைழய DரFசB பQ&Dைன
s#க% பய6பN\Q1 ெகாW9R1கலா .
இதைன அ&ேட( ெச^QடF . இ6டBெந(
எ1.SேளாரB பQ&S 8 ஐ& பய6பN\4
ேவாR1E, அவBக% அF(l1 டா( கா 
பய6பா(9A இ<த Dரfைன உ%ள4.
எனேவ, உ#க% DரFசM6 இ6ைறய
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