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மல9. ெவ;<ட 2 >ர@கைள அD"பE!.
-ா.க2 மGH! ‘/0’1க2 ௨௦௧5 மா&M மாத5@G3 

NO ெவ;யாQ<R1க1Sடா6. -ா.க2 மGH!
‘/0’1கைள உRவா1Qயவ&, ெவ;<$டவ&, 
Qைட13! இடWக2, Xைல ஆQயவGைற1 க$டாய! 
34">டேவ\]!.
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~ டாLட& ெப.சMNர ேபா; ~

ஒ!ெவா& ெநா()*+, ஏற/தாழ 40 ஆ)ர+
ேக89கைள< ெப>? அவ>A>கான பCD

கைள ெநா()D நமGH/ த&+ CறI பைட/த,
KH8 ேதLதD தள+ ெதாடMக<பNL, 18
ஆQLக8 ஆR9Nடன. ஆ+, Google.com
எIற ெபய&டI ேதLதD தள+ அைமGக<
பNL ஆQLக8 18 கடV W9Nடன. இைண
ய/CD, எDைலய>ற தகவDகைள மGக[I 
பயIபாN(>H/ ேதGR ைவ/W/ தரேவQL+
எIற இலGHடI, லா\ ேப] ம>?+ ெச_` 

a\I ஆRேயா_ ெதாடMR ைவ/த KH8 
ேதடD தள+, தI 18 ஆQLக8 ேசைவைய
b(/W/ ெதாட_VW ெசயDப LRறW.

1997 ஆ+ ஆQL, ெச<ட+ப_ 15 அI?,
இVத< ெபய&டI ேதடD தள/Cைன KH8
அைம/தW. ெதாடGக கால/CD, நாெளாI
?GH 10 ஆ)ர+ ேக89கfGH< பCD அ[/
தW இVத தள+. ெதாட_VW இமாலய வள_gh
ெப>?, த>ேபாைதய iைலைய அைடVW8ளW.

KH8 ஒ& i?வனமாக< பCj ெப>?
ெதாடMக<பNடW ெச<ட+ப_ 4, 1998D தாI. 

உWக2 ேக2X, ச_ேதக!, கR56கைள
அD"`ைக<. அ_த_த" ப3@<O
தைல"`கைள1 34">டE!.

க!"#$ட& மல9. இOD! எOன
தகவ.க2 ேவ\]! எOற உWக;O
எ@&பா&"ைபb! எc6Wக2.
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ேம 9, 2000 ஆQ(D, ப/W ெமாl க[D
ேதடDகைள KH8 ைகயாள/ ெதாடM RயW.
த>ேபாW 150 ெமாl க[D ேதடDகைள,
KH8 தள/CD ேம>ெகா8ளலா+.  உலக
அள9D ெகாQடாட<பL+ iைனj CனM
க[D, iகnjக[I ேபாW, o(D எIற ஒ&
வைக அpேமஷI இலghைனைய வழMH+
பழGக/Cைனr+ KH8 ெகாQL8ளW.

வ&+ 2020 ஆ+ ஆQ(D, KH8 60 ேகா( 
பயனாள_க8 இைணய/ைத< பயIப L/W
வா_க8 எI?+, இCD 50 ேகா( ேப_ KH8
தள/CD உ8ள 9(ேயாGகைளG ைகயா8
வா_க8 எI?+ KH8 எC_
பா_GRறW.

பIனாNடள9D iகt+ பல iகnghக8, 
iைனj CனMகைள ஒN(, o(D ெவ[ )L+
KH8, தI தள/CI பCj நா[I ஆQL
Cன/தI? அதைன iைனj பL/தேவ
இDைல எIபW HA<aட/தGகW.

2014 ஜூைல மாத/CD KH8 ேம<w 
தள+, xVC ெமாl)D தர<பNடW. xVC
ேபச<பL+ பல வைககைள எL/WG காN(,
aIன_, ேம< தள/CD xVC ெமாl)ேலேய
வl காNL+ ெதாlD yNபb+ இைணGக<
பNடW.

KH8 ெவ[)Nட கணGRIப(, 2013D,
KH8 i?வன/CI ெமாைபD ஆ<பேரN(M
hwடமான ஆQNரா{N, |? ேகா( சாதனM
க[D பயIபாN(D இ&VதW. த>ேபாW அத
ைனr+ தாQ( ேவகமாக இVத எQ}Gைக
அCக\/W வ&RறW.

Android One எIற பNெஜN 9ைல)லான
wமா_N ேபாI ஒIைற, 2014 ெச<ட+ப\D,
இVCயா9D, ~I? wமா_N ேபாI தயா\<
பாள_க[I WைணேயாL KH8 அAbக<ப
L/CயW.

2000 (ச+ப\D, KH8 oD பா_ எIற aர-
jச_ <ளG இI oD அAbகமானW. KH8
ேஹா+ ேப] ெசDலாமேலேய, இVத oைல<
பயIபL/C ேதடDகைள ேம>ெகா8f+
வசC தர<பNடW. இதைன/ ெதாட_VW Google
Images, Google News, Google Books ம>?+ Orkut
என< பல பயIபாNL வசCக8, bைறேய  
2001 ஜூைல, 2002 ெச<ட+ப_, 2003 (ச+ப_
ம>?+ 2004 ஜனவ\)D தர<பNடன.

இேதா �ேழ, KH8 i?வன+ கடVW வVத
பாைத)I hல ைமDக>கைள பா_Gகலா+.

ெச"ட$ப&, 1997: KH8 தள+ ெபய_ பCj
ெச{ய<பNடW.

ஆக;: 30, 1998: bதD KH8 o(D ெவ[
யானW. அெம \Gகா9D நைடெப>ற Burning
Man C&9ழா9ைன ஒN( இW ெவ[யானW.

ஏ"ரT 1, 2000: KH8 i?வன/CI bதD
bNடா8க8 Cன/ C>கான ைநயாQ(.

ேம 9, 2000: <ெர�g, ெஜ_மI, இ/தா
�யI, wேவC�, aIp�, wபாp�, 

ேபா_/W�hய+, டg, நா_ேவ`யI ம>?+
ே ட p � ெ ம ா l க [ D ,

ேதடDகைள ேம>
ெ க ா 8 ள

வசC தர<பNடW. த>ே பாW த�n உNபட 150 
ெமாlகfGH ேமலாக ேதடDக8 அ�மCG
க<பLRIறன.

ஜூ0, 2000: உலRI �க< ெப\ய ேதடD
தளமாக இட+ ெப>?, ெதாட_VW அதைன/ 
தGக ைவ/W8ளW KH8.

Xச$ப&, 2000: KH8 oD பா_ ெவ[யானW.
ஜூைல, 2001: Google Image ெவ[யா

னW. ெதாடGக/ Cேலேய 25 ேகா( படMக
fடI இVத வசC தர<பNடW. த>ே பாW
இைணய/CD, அCக அள9D படMக[I

Failover: ேப" அ% வ'() இய,-. ஒ0
ெசய)3ைற. 78ட:;< 3"=ய சாத-
ன,கC) DரFைன ஏHபIJ ெசய)பட 
3Kயாம) ேபானா) இரMடா. Nைல() உQள
சாதன,கQ அSத ெசய)பாI Kைன எJ:UF 
ெசய)பJ. Nைல. %ராசசV, சVவV, ெநIெவாV" 
அ)லU ேடIடாேப8 ஆ= யைவ ெசய) 
இழ"ைக() [Jத) ;ற< ெகாMட க.%
\IடV 78ட,கC) இSத ெசய)பாJ ேமH-
ெகாQள%பJ..
Downtime: ஹாVIேவV, ஆ%ப ேரIK, 78ட. 
அ)லU அ%Cேகஷ< _ேரா=ரா.கC< தவ
`னா) க.%\IடV 78ட. இய,காம) 
இ0"-. கால..
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அ(<பைட)D ேதடD, KH8 தள/CD தாI
ேம>ெகா8ள<பLRறW.

ஆக;:, 2001: பIனாNடள9D தனGH
ஓ_ அ*வலக+ ேதைவ என, bதI bத�D
ேடாGேயா9D தI அ*வலக/Cைன, KH8
ெதாடMRயW.

ெச"ட$ப&, 2002: ெச{Cகைள/ த&+ 4,000
அைம<�கfGH+ ேமலாக இைண<� ஏ>ப
L/C, Google News எIற ேசைவ ெவ[யா
னW. த>ேபாW, ெச{Cகைள/ தர 50,000GH+
ேம>பNட அைம<�க8, KH8 i?வன/
WடI இைணVW8ளன. பDேவ? ெமாl-
க[D, 70GH+ ேம>பNட தp ெமாl பC<
�க8 ெவ[யாRIறன.

]"ரவ_, 2003: தI ேதடD வசCக[D,
ஒ/த ெபா&8 த&+ ெசா>கைள/ (synonyms)
ேதL+ வசCையr+ KH8 இைண/தW. இத>
ெகன Blogger எI�+ i?வன/ைதG ைகயக<
பL/CயW.

Xச$ப&, 2003: Google Print, எI�+ a\j
உதயமானW. த>ேபாW இW (Google Books)
KH8 �Gw என அைழGக<பLRறW. |Dக8
HA/W/ ேதLைக)D, அவ>A�&VW hAய
பHC இCD காNட<பL+. இVத CNட+
2004D 9\jபL/த<பNL, |லகMகfடI
ஒ<பVத+ ேம>ெகா8ள<பNL, |Dக8
(`NடD wேகpM bைற)D தர<பNடன.
இWவைர இVத வைக)D 2 ேகா( |Dக8
தர<பNL8ளன.

ஜனவ_, 2004: KH8 ஆ_HN (Orkut)
எI�+ ச~க வைல/ தள+ ெதாடMக<பN
டW. பல நாLக[D இW அAbகமானW. ேவ?
ச~க இைணய தளMக8 வ&+வைர, இWேவ
hற<பானW எனG க&த<பNடW.

ஏ"ரT 1, 2004: bNடா8க8 Cன/தI?,
KH8, `ெம)D வசCைய அAbக<பL/C
யW. ெதாடGக/CD, ஒ& வ\I அைழ<aI
ேப\ேலேய இதைன< பயIபL/த அ�மC
வழMக<பNடW. த>ேபாW 42 ேகா(ேய 50
லNச+ ேப&GH ேமலாக இதைன< பயIப
L/C வ&RIறன_.

அLேடாப&, 2004: ெபMக�& ம>?+ ைஹத
ராபா/ ஆRய இVCய நகரMக[D KH8 தI
அ*வலகMகைள/ ெதாடMRயW. இVCயா9D

இயMRய KH8 ெபாA
யாள_க8, பல ெசய�

கைள (Map Maker, Ads to
Chrome etc.,) KH8 i?வன/

C>ெகன தயா\/W வழMRr8ளன_.
]"ரவ_, 2005: KH8 ேம<w அCகார<�_

வமாக ெவ[)ட<பNடW. இரQL மாதMக
fGH< aIன_, சாNடைலN காNhக8 ேச_G
க<பNL, இரQL இடMகfGRைடேயயான
வl காNL+ வசC தர<பNடW. 

ஏ"ரT,2005:rN�<தள/CDbதD�(ேயா
பCj ெச{ய<பNடW. 2007D, r N�< 9 நாL
க[D இயGக<பNடW. 2015D, 75 நாLக[D,
61 ெமாlக[D, r N�< இயGக+ அAbக
மானW. த>ேபாW, ஒ!ெவா& i�ட/C*+,
100GH+ ேம>பNட ம} ேநர+ ஓடGK(ய
9(ேயா ைபDக8 பCj ெச{ய<பLRIறன.
ஒ!ெவா& மாதb+ ஏற/தாழ 600 ேகா( ம} 
ேநர+ இயMகG K(ய 9(ேயா ைபDக8 மG-
களாD பா_/W ரhGக<ப LRIறன. இவ>AD
பாC அளj �(ேயா ைபDக8, ெமாைபD சாத-
னMக[D பா_Gக<ப LRIறன.

MMC - Multimedia Card : Dளாa ெமமb காV
Kைன% ேபால, ம)IK cKயா காV Jகைளd.
பலவைகயான ைப)கைள 8ேடாV ெசe;ட%
பய<பJ:தலா.. ேபாIேடா, fKேயா, g\7", 
சா%IேவV என எhவைக ைப)க ைளd. ப;SU 
ைவ"கலா.. இSத காVJகQ ெவhேவi வைக
யான ேவா)ேடj Nைலைய% பய<ப J:Uவதா)
இவHைற" ைகயாQைக() கவனமாக இ0"க
ேவMJ..
Back up Domain Controller: kMேடா8 ெநI
ெவாV"=) இைண"க%பI JQள க.%\IடV-
கC) ஒ<i அ)லU ஒ<i"- ேமHபIட க.%
\IடVகQ Dைரமb ெடாைம< கMIேரா லb<
ேப" அ% ஆகF ெசய)ப Jவதைன இU -`"=
றU. அைவ ெசய) இழ"ைக() இSத ேப" அ% 
ெடாைம< கMIேராலVகQ அத< ெசய)பாI-
Kைன ேமHெகாQ=<றன. இைவ ெச"\bIK
சாVSத ெசய)பாJகைளd. ேமHெகாQm.
வைக() ெசI ெசeய%பIK0"-..

“ெதR%S ெகா"TUக"”
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ஜூ0, 2005: ெமாைபD இைணய ேதடD
oD ெவ[யானW. ெமாைபD ேபாIக[D
ேதடD b(jகைளG காQபதைன ைமயமாகG
ெகாQL இVத oD வ(வைமGக<பNL தர<
பNடW.

இேத மாத/CD, சாNடைலN ெசயD
பாN(I அ(<பைட)D RைடGH+ படM
கைளG ெகாQL இயMH+ Google Earth எIற
ெசய� ெவ[)ட<பNடW. இதI ~ல+,
உலRI எVத ஓ_ இட/C>H+, நா+ ெம{ iக_
�>?லா ெசI?, அVத இட+ HA/W அA-
யலா+. இWவைர இVத ெசய�, |? ேகா(
bைறGH ேமD தர9றGக+ ெச{ய<பNL8ள
தாக KH8 அA9/W8ளW.

நவ$ப&, 2005: Google Analytics ெசய�
ெவ[யானW.

ஏ"ரT, 2006: bதI bதலாக அரaG
ம>?+ ஆMRல ெமாl கfGRைடேய ெமாl
ெபய_GH+ oD பயIபாN(>H வVதW. இW
Google Translate என< ெபய\ட<பNL Rைட/
தW. த>ேபாW இயVCர ெமாl ெபய_<� அ(<-
பைட)D, 80GH+ ேம>பNட ெமாlகfGR
ைடேயயான ெமாl ெபய_<� RைடGRறW.

ேம, 2006: Google Trends எI�+ oD ெவ[
யானW. இதI ~ல+ எVத வைக ேதடDக8 
ேம>ெகா8ள<பLRIறன எI? காNh/
ேதா>ற+ ~ல+ நா+ ெத\VW ெகா8ள b(R
றW.

]"ரவ_, 2007: KH8 ேம<w ெசய�)D,
சாைலக[D ேபாG Hவர/W HA/த தகவDக8
இைண/W தர<பNடன. ெதாடGக/CD அெம-
\Gகா9D ெதாடMR, aIன_ த>ேபாW
50GH+ ேம>பNட நாLக[D அ<ேபாைதய
ேபாGHவர/W HA/த தகவDக8 RைடGRI
றன. ெநL�சா�க8 ம>?+ ெத&Gக8 HA/த 
தகவDக8 த>ே பாW 600GH+ ேம>பNட நக-
ரMக8 சா_VW RைடGRIறன. இவ>AD இV C
யாj+ அடMH+.

ேம, 2007: தாI ேம>ெகா8f+ ேதடD
க[D, 9(ேயா, |Dக8, ெச{ Cக8, படMக8
என அைன/W+ ஒ&MRைணGக<பNL த&+
வசCைய KH8 தர/ ெதாடM RயW.

ேம,2007: KH8 ேம<w ெசய�)D Google
street view எIற ஒ& வசC bத�D, அெம\G
கா9I 5 நகரMகfGகா னைவ தர<பNடன.

நவ$ப&, 2007: ஆQNரா{N ஆ<பேரN(M
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hwட+ HA/W அA9<� ெவ[யானW. Open
Handset Alliance எIற அைம<aI �n ெமாைபD
சாதனMகfGகான ைமய+ ெதாடMக<பNடW.

ேம, 2008: KH8 தனW இயGக bைற
ைம)D, ெசய�கைள வ(வைம<பவ_க
fGகான bதD ஆQL க&/த ரMRைன/
ெதாடMRயW. சாI aராIhwேகா9D இW
நட/த<பNடW. ஒ!ெவா& ஆQL+ நட/த<
பL+ இVத க&/தரMRD, KH8 தI �Cய
இலGHகைளr+ CNடMகைளr+ ெவ[
)L+. ஆQL ேதா?+, ெசய �கைள வ(வ
ைம<பவ_க[I எQ}Gைக ஆ)ர+ எIற 
அள9D அCக\/W வ&RறW. அவ_க8 இVத
க&/தரMHக[D கலVW ெகா8RIறன_. அW
மNL�IA, பல லNசGகணGகான மGக8,
KH8 i?வன/CI �Cய CNடMக8 HA/W
உட�GHடI ெத\VW ெகா8ள, ஆIைலI
வlயாகj+ இCD பMேக>RIறன_.

ெச"ட$ப&, 2008: ஆQNரா{N இயGக
bைறைம)D இயMH+ bதD wமா_NேபாI
G1 ெவ[யானW.

ெச"ட$ப& 02, 2008: KH8 Hேரா+ aரjச_
பயIபாN(>ெகன/ தர9றGக+ ெச{Cட/
தர<பNடW. த>ேபாW 75 ேகா( ேப&GH ேமD 
இதைன< பயIபL/C வ& RIறன_.

]"ரவ_, 2009: ஆQNரா{N இயGக/CD,
ஒ� வl ேதடைல (Voice Search) KH8
ெவ[)NடW. பNடI ஒIைற அt/C,
ஆQNரா{N பயனாள_க8, ஒ� வl தMக8 
ேதடைல ேம>ெகா8ளலா+. இதI ~ல+
ெமாைபD வl இைணய/ ேதடD எ[தான
தாகj+, 9ைரவானதாகj+ ஆRயW. த>
ேபாW 38GH+ ேம>பNட ெமாl க[D இVத
ேதடைல ேம>ெகா8ளலா+.

ஜுைல, 2009: KH8, bத�D ேல<டா<
க+<�Nட_கfGகான, ஓ<பI ேசா_w என<-
பL+ Cற�>? இயGக bைறைம)ைன,
Google Chrome OS எIற ெபய\D வ(வ
ைமGக/ ெதாடMRயW.

ஜனவ_, 2010: ஆQNரா{N சாதனMக[D
எIனெவDலா+ ெச{Cடலா+ எனG காNட
Nexus One எI�+ சாதன/Cைன, KH8
ெவ[)NடW. இW ெதாட_VW ெப&R,
த>ேபாW ேட<ளN a.h. ம>?+ ேபாI என 
9\வைடVW8ளன.

ேம, 2010: aரபலமான PACMan 9ைள
யாNL ெதாடMR, 30 ஆQLக8 ஆனைதG
ெகாQடாட o(D ஒIைற KH8 ெவ[
)NடW. இதI hற<� எIனெவIறாD, அVத 
o(ைலேய 9ைளயாNL தளமாக< பயI
பL/C, பயனாள_க8 9ைளயாட b(VதW.

ெச"ட$ப&, 2010: ேதடDக[D ஒ& �Cய
ப\மாண+ தர<பNடW. நா+ ேதட *Gகான
ெடGwNைட அைமG H+ேபாேத, அைம/

தவைரGHமான ேதட*Gகான b(jக8,
தகவDக8 தர<பNடன. இதனாD, நமGH 
ேவQ(ய தகவDக8 �க ேவக மாக நமGHG
Rைட/தன.

]"ரவ_, 2011: த>ேபாW Google Cultural
Institute என அைழGக<பL+ Google Art Project
ெதாடMக<பNடW. இWவைர பல லNசGகணG
கான கைல< ெபா&Nக8 (`NடD வ(9D
அைமGக<பNL, காQபத>காக/ தர<பNL8
ளன. இத>ெகன 40 நாL க[D பல அைம< �க
fடI KH8 ஒ<பVத+ ேம>ெகாQL இயMR 
வ&RறW. ஒ& ெம{iக_ அ&MகாNhயகமாக
இW RைடGRறW.

]"ரவ_, 2011: KH8 i?வன/CD ேவைல
பா_Gக, எ/தைன வD*ந_க8 9&+�RIறன_
எIபW ெத\ய வVதW. அெம\Gகா9D 6,000 
ப})டMகfGH, 75 ஆ)ர+ ேப_ 9Qண<
பMகைள அ[/தன_.

ேம, 2011: KH[I இைணய தள/ைத இVத
மாத+ பா_ைவ)Nடவ_க[I எQ }Gைக
|? ேகா(ைய/ தாQ(யW.

ஜு0, 2011: ெடwGடா< க+<�Nட_க[D,
Hேரா+ பயIபL/Wபவ_கfGH, ஒ� வl
ேதடD வசC வழMக<பNடW. KH8 ேதடD
கNட/CD, ஒ� வாMR பNடைன அt/C, 
HரD ஒ� வl ேதடைல ேம>ெகா8ளலா+.

ஆக;:, 2011: Hேரா+ aரjச_ பயனா
ள_கfGH, `ெம)D, காலQட_ ம>?+ 
டாHெமQNw a\jக[D, இைணய/
ெதாட_ப>ற ஆ< ைலI iைல)D, அ�H+ 
வசC தர<பNடW.

அLேடாப&2011:KH8எ_/ெசய�ைய/தர9
றGக+ ெச{W பயIபL/Wபவ_க[I எQ
}Gைக |? ேகா(ைய/ தாQ(, சாதைன 
பைட/தW.

Backup Roatation: ேப" அ% cKயாk< ெசய)
பாJகC) ஒ<i. இ;) ெசா)ல%பJ. nழH7
3ைற(னா) அMைம" கால:;ய ேடIடா ேப"
அ% =ைட"=றU. இதH- 3< ஏHபJ:த%பIட
ேப" அ% கMட`ய%பIJ அத< இட:;) _;ய
ேடIடா ப;ய%பJ=றU.இSத ெசய)பாIKைன
இF nழH7 -`"=றU. இதனா) ைப)கQ கர%I
ஆனா) அத< ேடIடாo. எCதாக cMJ.
ெபற%பJ=றU.
DES - Data Encryption Standard:: gகo. Dரபல
மான எ<=b%ஷ< 3ைற. இU 56–DI r மHi.
Dளா" ைசபV (Block Cypher Method) வ'(ைன%
பய<பJ:; ேடIடாkைன 64 – DI அட,
=ய ெதா-% _களாக மாHi=றU. அத< D<
அதைன எ<=b%I ெசe =றU.

“ெதR%S ெகா"TUக"”
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Xச$ப&, 2011: த>ேபாW KH8 aேள (Google
Play) என அைழGக<பL+, “ஆQNரா{N
மா_GகN(�&VW”, ஒ& மாத/CD, ெசய�க8
தர9றGக+ ெச{ய<பNடW 1000 ேகா( எIற
எQ}GைகையG கடVதW.

]"ரவ_, 2012: ஆQNரா{N இயGக bைற
ைம)D இயMH+, Hேரா+ aரjச_ அAbக
மானW. எனேவ, எMH ெசIறா*+, அைன/W 
சாதனMக[*+, இைணய/ைத அ�R/
ேதைவயானைத< ெபற b(VதW.

ஏ"ரT, 2012: KH8 Nைர! (Google
Drive) உதயமானW. �(ேயா, ேபாNேடா,
டாHெமQNw ம>?+ a.(.எ<. ைபDகைள, 
ப/Cரமாக< பாWகாGக, இைணய/CD வசC
தர<பNடW.

ேம, 2012: KH8 ேதட�D Knowledge Graph
எI�+ அ\ய வசC அAbகமானW. ச\/Cர
iகnjக8, �கn ெப>ற மpத_க8, நகரMக8,
9ைளயாNLக8, HtGக8, Cைர<படMக8,
கைல< ெபா&Nக8 என இI�+ பல 9ஷ
யMக8 சா_Vத தகவDகைள, இVத வைக ேதடD
~ல+ 9ைரவாகj+, எ[தாகj+ ெபற b(V
தW.

ஜூ0, 2012: நா+ ேகNH+ bIனேர hல
தகவDகைள/ த&+ Google Now ெவ[யானW.
இIைறய �ேதா�ண iைல, ேபாGHவர/W hG
கDக8 ேபாIறவ>ைற நா+ ேகNகாமேலேய
தரG K(ய வசC இW.

ஜூ0, 2013: 9Qெவ[)D ப�Iகைள<
பறGக9NL, அவ>AD ைவ/W இயGக<
பL+ சாதனMக8 ~ல+, இைணய/ ெதாட_� 
RைடGக இயலாத இடMக[D வh<பவ_
கfGH+, இைணய/ ெதாட_� RைடGH+
வசC)ைன Project Loon எIற CNட/CI
~ல+, KH8 அAbக< பL/CயW.
இதI ~ல+, ெதாைல �ரG RராமMக8,
யா&+ எ[CD அ�க இயலாத இடMக8
ஆRயவ>AD வhGH+ மGகfGH இைணய/
ெதாட_� RைடGRறW. இவ_க8, ெப&�
hGக�D மாN(G ெகா8f+ iகn jக[D,
ெவ[ உலக/Cைன/ ெதாட_� ெகாQL உத9
ெபற இதI ~ல+ இய*+.

ஜூைல, 2013: KH8 ேம<w ெசய�)I,
ேம+பL/த<பNட ெதாH<� ெவ[யாRயW.
இW wமா_N ேபாI ம>?+ ேட<ளN a.h.
Gகைள ைமயமாகG ெகாQL வ(வைமG
க<பNடW.

ெச"ட$ப&, 2013: ஆQNரா{N இயGக
bைறைம இயMH+ சாதனMக[I
எQ}Gைக 100 ேகா(ைய/ தாQ (யW.
இW, ஆQNரா{N HA/W உல ெகMH+
உ8ள மGக8 ெகாQL8ள ஆ_வ/CI ெவ[<-
பாடா{ இ&VதW.

ஜூைல, 2014: KH8 ேம<w, xVC
ெமாl)D ெவ[யானW. xVC)D HரD
வl இட+ ேத(< ெப&+ வச Cr+ அAbகமா
னW.

ெச"ட$ப&, 2014: இVCயா9D ஆQNரா{N
ஒI அAbகமானW.

அLேடாப&, 2014: KH8 வா{w வl
ேதடD, த>ேபாW இVCய_க[I 9/Cயாச
மான உgச\<aைனr+ ஏ>? ெசயDபL+
வைக)D ேம+பL/த<பNடW.

]"ரவ_, 2015: KH8 ேம<w, தI ெசயD
பாN(ைன/ ெதாடMR, 10 ஆQ Lகைள
btைம ெச{தW.

ஜூ0, 2015: KH8 ேபாNேடாw, KH8
ெவ<ைலN ம>?+ KH8 \யD ைட+ 9�வD 
ெமாl ெபய_<� ஆRயைவ ெவ[)ட<
பNடன.

ெச"ட$ப& 01, 2015: KH8 �Cய இலg
hைன ஒIைற தனGெகன ெவ[ )NடW. இW
அைன/W சாதனMகfGHமாக ெவ[யானW.
பலவைக உ8�Lகைள< பல வைகயான சாத
னMக[D KH8 ேம>ெகா8RறW எIபைதG
காNL+ வைக)D, இVத இலghைன ெவ[ யா
னW.

இVCயா9ைன< ெபா?/த வைர, KH8 தI
அ*வலக/Cைன 2004D, ஐVW ேப_கfடI
அைம/தW. த>ே பாW, b+ைப, H_கவாI,
ைஹதராபா/ ம>?+ ெபMக�&9D தI
அ*வலகMகைள, 2000 ேப&டI இயGR
வ&RறW.

வ&+ 2020 ஆ+ ஆQ(D, KH8, 60 ேகா(
இைணய< பயனாள_கைள எC_பா_GRறW.
இைணய ெவ[)D உ8ள �(ேயாGகைள, 50
ேகா( ேப_ அ�R< ெப>? பயனைடவா_க8
எI? இலGH i_ண)/W8ளW.

KH[I பயண+ மா�ட+ உ8ள வைர 
ெதாட_VW ெகாQேட இ&GH+. ேம+ப
L/த<பNL, மpத வாnGைகGHG KLதD 
வசCகைள/ தVW ெகாQ(&GH+.

Cryptography: ெதாடV_கC< ரக7ய:
த<ைமைய% பாUகா%ப;) இUo. ஒ0 
வ'. இSத எ<=b%ஷ< 3ைற() ேடIடா 3H
`t. மாறான வ'() அைம"க%பJவதா-..
_bSU ெகாQள 3Kயாத பாVமIK) ேடIடா
ப;ய%பJ.. இதைன cMJ. ெபற gகo. 
எC;) _bSU ெகாQள 3Kயாத ரக7யமா
க: தயாb"க%பJ. r ெகாMேட 3Kd..
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பல வாசக_க8, இI�+ 9Qேடாw 10 ஆ<
பேரN(M hwட/C>H மாறாமD, நாMக8

9Qேடாw 7 hwடேம பயIபL/C வ&
Rேறா+. �Cய ேல<டா< ம>?+ ெப_சனD 
க+<�Nட_க[*+, 9Q 7 hwட/Cைனேய
ேகNL< ெப?Rேறா+. �Mக8 எ<ேபாW+
9Qேடாw 10 HA/ேத (<wகைள/ தVW 
வ&R�_க8. 9Qேடாw 7 ஆ<பேரN(M
hwட+ HA/W+ (<wகைள/ தரj+ எனG
ேகNL க(தMகைள அ�<a வ&RIறன_.
அவ_கfGகாக 9Qேடாw 7 hwட/CD
RைடGH+ hல மா?தலான வசCக8 HA/த
(<wக8 இMH தர<பLRIறன.

9Qேடாw 7 ஆ<பேரN(M hwட+ பய
னாள_க[ைடேய ஊIA hல ஆQLக8 ஆR
9Nடன. 9Qேடாw எGwa hwட+ b(-
9>H வVத aIன_, ெப&+பா லானவ_க8
இத>H மாAG ெகாQL, இW த&+ வசC
கைள �கj+ 9&+a பயIப L/C வ&RI
றன_. இவ_க8 அைனவ&+, 9Qேடாw 7
hwட+ HA/த இயGகG HA<�கைள hல
|Dக8 வா)லாகj+, தMக8 பயIபாN(I
~லb+ ெத\VW ெகா8RIறன_. ஆனா*+,
9Qேடாw 7 hwட+ ெகாQL8ள பல 9ஷ
யMக8 இI�+ பல&GH/ ெத\யாமேலேய
உ8ளன. இத>HG காரண+ எVத |Dகf+ இW
HA/W எtதாமD இ&<பWதாI. ெபாWவா
கேவ, க+<�Nட_ இயGக/CD, Undocumented
Features எனg hல உQL. இவ>ைற< ப>A
ஒ& hல&GH/ ெத\V C&Gக வா{<�QL.

அவ_க8 ம>றவ_கfGH டாHெமQN ெச{W 
ெவ[)NடாD தாI உQL. ேம*+, இVத
hwட/Cைன வ(வைம/தவ_க8, அவ_க
fGH மNLேம ெத\V CL+ வைக)D hல 
9ேசஷ அ+சMகைள உ&வாGR ைவ/C&<
பா_க8. அவ>ைற Easter Eggs என அைழ<
பா_க8. அ<ப (<பNட hல வச Cக8 HA/W+,
Easter Eggs HA/W+ இMH காணலா+.

1. �ல ஷா&:க: �கJ: �ேராRரா�>கான
ஐகாI ஒIAD R[G ெச{CL+ bI, �<N

2-ேடா5 7: 6ல ேவ9ப*ட வ;க"

Hard Disk : (ஹாVI K8") ைப)கைள% ப;SU
ைவ:U இய"க% பய<பJ. ஓV அK%பைட
சாதன.. இ;) அைன:U வைக ைப)கைளd.
ப;யலா.. ஆ%பேரIK, 78ட. (kMேடா8), 
அ%Cேகஷ< சா%IேவV (எ..எ8.ஆx8, ேபj
ேம"கV ேபா<றைவ) மHi. இவHறா) உ0
வா"க%பJ. ைப)கQ அைன:ைதd. இ;)
ப;யலா.. இதைன 3ைறயாகo. கவனமா
கo. ைகயாள ேவMJ.. இU ெகIJ% ேபாவ-
ைத:தா< ஹாVI K8" கர%I ஆ= kIட தாக" 
[iவாVகQ. ஒ0 3ைற ெகIJ% ேபானா)
அதைன cMJ. சb ெசeவU 7ரமமான காbய..
எனேவ இ;) ப;ய%பJ. ைப)கm"- நக)
எJ:U தyேய இைத% ேபா<ற ேவi சாத ன,
கC) ப;SU ைவ%பU ந)லU. 

“ெதR%S ெகா"TUக"”
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�ைய அt/CG
ெகாQL R[G
ெச{தாD, அVத
� ே ர ா R ர ா �I
9Qேடா ஒI?
ஏ>கனேவ CறVW
ெ ச ய D ப N L G
ெ க ா Q ( &V
தா*+, �Cயதாக
ஒ& ெசயDபாNL
9Qேடா CறGக<-
பL+. எL/WG
க ா N ட ா க ,
ேவ_N �ேரா
R ர ா � ை ன /
C றV W ,
டாHெமQN
ஒI A D
ெசயDபNLG ெகாQ(&GR�_க8. �Cய
9Qேடா ஒIAD, �Cய டாHெமQN அD
லW பைழய டாHெமQN ஒIைற/ CறGக 
ேவQL+ எpD, இ!வா? ெச{Cடலா+.
�Cய ேவ_N 9Qேடா ஒI? CறGக<பL+.

2. ஐகாI அt/ Wைக)D, �<N+ கQNேராD
�கைள அt/CG ெகாQL ெச{தா*+,
ேமேல KAய ெசயDபாL ேம>ெகா8ள<
பL+. இCD எIன ேவ?பாL எIறாD,
இVத 9Qேடா, b>A*+ அN�pwN
ேரNட_ உ\ைமrடI CறGக<பL+.

3. கQNேராD பNடைன அt/CG ெகாQL,
இேத ேபால �ேராRரா+ ஐகாI ஒIAD
R[G ெச{தாD, CறVW ெசயDபL/த<
பL+ 9QேடாGக[D, இ? Cயாக/ CறVத
9Qேடா CறGக<பL+.
CறGக<பNட 9Qேடா9I ேமD பN-

()D க_சைர ைவ/W R[G ெச{தாD, அW 
�pைமw ெச{ய<பL+. இதைன மாpNட_ 
Cைர)D எMH ேவQ Lமானா*+ ெகாQL
ெசI? அைமGகலா+. இதI அள9ைன நா+
9&+�+ வைக)D hAதாGகலா+; ெப\ யதா
கj+ அைமGகலா+. இதைன மjw ெதாடா
ம*+ அைமGகலா+ எIபW உMகfGH/
ெத\rமா? இேதா அைவ:

9Qேடாw ேலாேகா �)ைன அt/CG
ெகாQL அ< (UP) அ+�GHA)ைன அt/
CனாD, 9Qேடா9I அளைவ< ெப\தாG
கலா+.

அேத ேபால, 9Qேடாw ேலாேகா �)ைன,
வலW அDலW இடW அ+�G HArடI
அt/த, 9Qேடா Cைர)I இடW அDலW
வலW பGகமாக நக_/த<பL+.

]ர�ைனகைள ம�றவ�L�� ெத_�Lக:

க+<�Nட\D aரgைன ஒI? ஏ>பL

ைக)D, அதைன
ம > ற வ & G H
இதனாD தாI,
அDலW இVத
ெசயDபாN(I
ே ப ா W த ாI
aரgைன ஏ>
பNட W எI?
ெசாIனாD தாI
�\r+. இதைன
எ<ப( ெசாD
வW? aரgைன
ஏ>பLைக)D,

க + < � N ட _
ெ ச ய D

பாN(D,
எI ன

எIன ஏ>
பNNW என நமGH/ ெத\rமா? இதைன< 
பCj ெச{CL+ வைக)D, oD ஒIைற
9Qேடாw 7 ெகாQL8ளW. இVத o�I
ெபய_ Problems Step Recorder. இதைன அ�க,
wடா_N ெம�9D R[G ெச{W, ேதடD கN-
ட/CD “Problem Record” என ைட< ெச{W
எQட_ தNடj+. அL/W, Record steps to
reproduce a problem எIபCD R[G ெச{C
டj+. இW Problem Steps Recorder  oைல
இயGக/ ெதாடMH+. உடI எIபCD 
அt/த, நா+ ேம>ெகா8f+ ெசயDபாLக8
அைன/W+, ெடwGடா<aD பCj ெச{ய<-
பL+. ஒ!ெ வா& bைற மjஸாD R[G ெச{ C
L+ேபாW+, ெடwGடா< Cைர, wR I ஷாN
ஆக< பCj ெச{ய<பL+. இைவ அைன/W+
“problem steps” எIறப( வ\ைசயாக, தானா
கேவ பCj ெச{ய<பL+. பCj ெச{தW 

Bandwidth: இைண"க%பIட இ0 ேவi சாத
ன,கQ இைடேய நைட ெபi. ேடIடா பb மாH-
ற:;) அ;க பIச ேடIடா பbமாHற ேவக:;<
அளைவ இU -`"=றU. இU ேடIடா பய
z"-. ேவக. அ)ல.
Client: க.%\IடV ெநIெவாV"=) இைண"க%
பIJ சVவராக இய,காம) பய<பJ:த%பJ.
எSத க.%\Iட0. =ைளயMI என அைழ"க%
பJ..
Doc: இU ஒ0 ைப{< ெபயb) உQள Uைண%
ெபயV. இSத ெபய0ட< உQள ைப) ைம"
ேராசா%I ேவVI ெதா-%D) உ0 வான ைப) எ<-
பதைன இU -`"=றU.
Domain Name: இ<டVெநIK) உQள தகவ)
தள,கைள இF ெசா)லா) -`% DJ=<றனV.
அSத தள:;< ெபயைர இU -`"=றU.
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ேபாW+ எI? அைத
i?/CனாD, ைபைல
ZIP file ஆக, ேச!
ெச{CL+ப( �Mக8
ேகNLG ெகா8ள<ப-
L�_க8. அேத ேபாD
பCj ெச{Cடலா+.
aIன_, ேதைவ<ப
Lைக)D, இதைன
9\/W, wR I ஷாN
கைள ஒ!ெவாIறாக<
பா_/W, எ<ேபாW
aரgைன ஏ>பNடW
எI? அAயலா+. அDலW, aரgைன-
கைள அAVW ¡_GகG K(ய ெதாlD
yNப9யலாள&GH, இVத ைபைல அ�<
பலா+. அவ_ அதைன 9\/W< பா_/W,
aரgைனைய உண_VW ெகாQL, அத>
கான ¡_9ைன/ த&வா_. இ<ப( ஒ& oD உ8-
ளW என, பல ெதாlD yNப வD*ந_கfGேக
ெத\யாW.

அL/W hல 9Vைதயான, ஆனாD அேத 
சமய+ பய�8ள 9Qேடாw 7 ஈwட_ எGw
என<பL+ hல H?GH வசCகைளG காணலா+.

1.GodMode: இW ஒ& �க �க< பய�8ள
oD. 9Qேடாw 7 hwட/CI இயGக ெசயD
பாLக8 அைன/ைதr+ இதI ~ல+ ெசN 
அ< ெச{Cடலா+. ஏற/தாழ 270 hwட+
அைம<� ெசயDபாLகைள இதI ~ல+
ேம>ெகா8ளலா+. இத>H ெடwGடா<aD,
�Cய ேபாDட_ ஒIைற உ&வாGகj+.இதI
ெபயராக “GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-
825C-99712043E01C}” எIபதைன அைமG
கj+ (ேம>ேகா8 HAக8 இDலாமD). இVத
ேபாDட\I ஐகாI பட+ ம>ற வ>A�&VW
ச>? 9/Cயாசமாக �ல iற/CD அைமVC
&GH+. கQNேராD ேபன*Gகான ஐகாI
ேபாலG காNh அ[GH+. aIன_ அVத ேபாD
டைர/ CறVW பா_Gகj+. க+<�Nட_ இயGக
ெசயDபாLக8, ஏற/தாழ 45 a\jக[D
a\Gக<பNL/ தர<பL+.

அN�pwNேரN(! oDw, பாQNw,
9Qேடாw பய_வாD, அ<ேடN, �ச_ அG
கjQNw என< பல பய�8ள a\jக[D,
270GH+ ேம>பNட ெசN அ< ெசயDபாLக
fGகான �MG RைடGH+. இவ>AD ேதைவ
யானCD R[G ெச{W, நா+ �Cய ெசN அ< 
வlைய ேம>ெகா8ளலா+. இVத oD அதI
ெபய&Gேக>ப, ந+ைம ந+ க+<�Nட\I கட
jளாக மா>?RறW.

2. ைபTகைள� �வ? இ0� அ�Lக: நா+
அ*வலக/CD பயIபL/CG ெகாQ(&G
Rற க+<�Nடைர, அL/W ந+ இ&Gைக)D

அம_VW ெசயDபட<
ேபாH+ இIெனா
&வ\ட+ தர ேவQ
(யC&GH+. ந+
க+<�Nட\D ந+
ெசாVத ைபDகைள<
பCVW ைவ/C&G
கலா+. எIன தாI
அl/தா*+, Recuva
ேபாIற �ேராRரா+
களாD, அவ>ைற
¥QL+ ெப>?9
டலா+. இ!வா? 

இDலாமD �வேட இD
லாமD, ெமா/தமாக, btைம யாக

�Gக 9Qேடாw 7 வl ஒI? ெகாQ
L8ளW. இத>H கமாQN <ரா+<N
(Command Prompt) ெசDலj+. wடா_N

ேதடD கNட/CD cmd என ைட< ெச{W
எQட_ அt/CனாD, இVத கNடைள< �8[ 
ெகாQட 9Qேடா RைடGH+. இCD “cipher
/w:C” என ைட< ெச{W எQட_ தNடj+. அlG
க<பNட அDலW அlGக<படாத ைபDக8 
அைன/W+ btைமயாக �Gக<பL+. இVதG
கNடைளைய எVத Nைர9D உ8ள ைபDக
fGH என ெசயDப L/WRேறாேமா, அத>கான
Nைர! எt/Cைன, கNடைள)D அைமGக 
ேவQL+.

இI�+ hல ஷா_N கN �கைள இMH
HA<aடலா+.

உMக8 க+<�Nட\D iைறய 9Q
ேடாGக8CறVத iைல)D உ8ளதா? ஒ!ெ வாI
A*+ ஏேத�+ �ேரா Rரா+ ஒI? CறGக<-
பNL, ைபD ஒI? ெசயDபாN(D உ8ளதா? 
அDலW எVத ெசயDபாL+ இIA CறGக<
பNட iைல)D உ8ளதா? இவ>ைற ~(ட, 
Windows Logo + Home எIற �கைள அt/
தj+. ஒ!ெவா& bைற அt/ W+ேபாW+,
ஒ!ெவா& 9Qேடா ~ட<பL+. �Mக8 
அ<ேபாW ெடwGடா<aD CறVW ைவ/W 
ெசயDபL+ 9Qேடா மNL+ CறVதப(ேய
இ&GH+.

Cைர)D உ8ள hAய எt/WGகைள<
பா_Gக இயல9Dைலயா? 9Qேடாw �ைய
அt/CG ெகாQL, ந+ லாG பNடI அt/Cய
iைல)D + �ைய அt/தj+. 9Qேடாw
இயGக/CI ேமGpைபய_ ெசயDபட/
ெதாடMH+.

bத�D இ&Vத 9Qே டா9>H ேமலாக
ஒ& hAய 9Qேடா காNட<பL+. பைழய 
9Qேடா9D க_ச_ இ&GH+ பHC மNL+
இMH ெப\W பL/த<பNL காNட<பL+.
ைமனw � அt/CனாD, காNட<பL+ அளj
Hைற/WG காNட<பL+.
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டா"ெம&'()
இைடேய ./0க

ேவ_N �ேராRரா�D உ&வாGக<பL+ டாH
ெமQN(D, பலவைகயான இைடெவ[
கைள (breaks) உ&வாGகலா+. நா+ ெதாட_VW
டாHெமQN ஒIAD ைட< ெச{ைக)D, 
ேவ_N நா+ ஒ& பGக/CI எVத இட/CD
ைட< ெச{W ெகாQ(&GRேறா+ எIபதைன/
ெதாட_VW கQகா}/WG ெகாQ (&GRறW.
ஒ& பGக+ btைமயானjடI, தானாக அL/த
பGக/Cைன உ&வாGR, நா+ ைட< ெச{வ
தைன ெதாட_VW ேம>ெகா8ள உத 9LRறW.
டாHெமQN Normal 9�9D இ&VதாD, இVத
இைடெவ[ hAய இைடGேகாடாகG காNட<-
பL+. ஆனாD, இW அghட<பட மாNடாW.
ஆனாD, hல ேவைளக[D, பGக+ இ? Cவைர
ெசDலாத ேபாW+, அVத பGக/ Cைன b(/W, 
அL/த பGக+ ெசDல 9&+�ேவா+. இத>H 
நாேம ேப] aேரG அைம/Cட, ேவ_N வl
கைள/ த&RறW. ேவ_N த&+ ேவ? hல
aேரG வசCகைளr+ இMH காணலா+.
1. Page break: ெதாட&+ ெடGwN(ைன

அL/த �Cய பGக/CD அைம/Cட இW
உதj+.

2. Column break: ெதாட_VW ைட< ெச{CL+ 
ெடGwNைட, அL/த ெநNL ப/C)D

bதD வ\)D அைம/Cட இதைன< பயI
பL/தலா+.

3. Section break: ந+ டாHெமQN(D, �Cய
ெதா& a\9D ெடGwN அைம/ Cட இVத
aேரG உதj+. இCD நாIH வைக Section
break உ8ளன.

4. Textwrapping break: இW ஏற/தாழ ைலI
aேரG ேபால அைமr+. இW ெடGwN
(ைன< a\/W அL/த வ\)D �Cய
ெடGwN அைமGக உதj+. ெபாWவாக
RராaGw கலVW ெடGwN அைமG H+-
ேபாW, அதைனg �>A அைமGகபL+
ெடGwN a\/W ச\யாக அைமGக இW
உதj+.

5. �Mக8 ேவ_N 2007 பயIப L/Wபவராக
இ&VதாD, aேரG அைமGக �nGகா�+ 
வlகைள< aIப>றj+.

6. எVத இட/CD aேரG அைமGக 9&+ �R
�_கேளா, அVத இட/CD க_சைர அைமG-
கj+.

7. \<பpD Page Layout ேட<aைன/ ேத_Vெத
LGகj+.

8. Page Setup H¦<aDD Breaks o�I ¥W
R[G ெச{Cடj+. இMH ேவ_N பலவைக
யான aேரG அைம/Cட ஒ& பN(யைல/
த&+.

9. எVத வைக aேரG அைமGக ேவQLேமா,
அதைன/ ேத_VெதL/W R[G ெச{Cடj+.

ேட.ைள நக4567 வ9
ேவ_N டாH ெமQN(D அைமGக<பL+ 
ேடa8கைள எ[தாக, ெமா/த மாக இI
ெனா& இட/C>H நக_/C அைமGH+ வl தர<-
பNL8ளW. எ<ப( டாHெமQN(D உ8ள 
RராaGw படMகைள நக_/ WRேறாேமா, அேத
ேபால, ேடaைளr+ நக_/தலா+.

இத>H, ேடa8 உ8ளாக, க_சைர iைல
i?/தj+. R[G ெச{Cட ேவQL+. 
அMH க_சைர i?/ CனாD ேபாW+. இ<-
ேபாW, ேடa[I இடW ேமD ~ைல)D, ஒ&
hAய ஐகாI ேதாI?+. இW hAய சWர+ 
ஒIAD, நாIH Cைச)*+ அைமGக<பN (
&GH+ அ+�G HA கைளG ெகாQ (&GH+.
இVத ஐகாI ¥W R[G ெச{W, அ<ப(ேய 
இt/தாD, ேடaைள btைமயாக இt/Wg 
ெசDலலா+. �Mக8 9&<ப<பL+ இட/CD 
ெகாQL ேபா{, ேடaைள அைமGகலா+.
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�ல ேவைளக[D, எGெஸD ஒ_G §N(D,
HA<aNட hல ெசDகைள மNL+, ஒ& பH
Cைய மNL+ அgெசLGக ேவQ(யC&GH+.
இதைன ேம>ெகா8f+ வlகைள இMH பா_G
கலா+. �Mக8 எGெஸD 2007 பயIபL/W
பவராக இ&VதாD, �ேழ HA<aNL8ளப(
ெசயDபடj+.
1. �Mக8 அgெசLGக ேவQ(ய ெசD வ\ைச

கைள மNL+ ேத_VெதLGகj+.
2. அL/W a\QN டயலாG பாGைஸ<

ெபறj+. இத>H Ctrl+P அt/தலா+.
3. அL/W Print What பாG¨D Selection எIற

ஆ<ஷைன/ ேத_VெதLGகj+. 
4. aIன_, ஓேக ெகாLGக, ேத_VெதLGக<

பNட பHC மNL+ அgசாH+.
�Mக8 பயIபL/WவW எGெஸD 2010

ஆக இ&VதாD, ேமேல HA<aNட ெசயD b
ைறகைளg ச>? மா>A அைமGக ேவQ(யC
&GH+.
1. அgெசLGக ேவQ(ய ெசDகைள bத�D 

ேத_VெதLGகj+.
2. அL/W a\QN ஆ<ஷIw ேத_Vெத LGக

ேவQL+. இத>H \<பpD, File ேட<
ேத_VெதLGகj+. அL/W Print எIபCD
R[G ெச{Cடj+. இDைல எpD, �&Gக
மாக, Ctrl+P அt/தலா+.

3. ெதாட_VW Settings தைல<aI �n உ8ள
ெச!வக பNடைன அt/தj+.

4. உடI hல a\Q(M ஆ<ஷIw காNட<-
பL+. அCD Print Selection எIபைத/ ேத_V
ெதL/W R[G ெச{Cடj+.

5. அL/W Print எIபCD R[G ெச{Cடj+.

ேட;.) அளைவ B'ட
எGெஸD ஒ_G §N(I ேட<க8 அைன/W+
hAயதாகேவ தர<பNL8ளன. மாறா iைல)D
தர<பL+ இவ>AI ப\மாண/ைத நா+ மா>
றலா+. �Mக8 பயIபL/WவW 9Qேடாw 7
எpD, �nGகQடப( ெசயDப டj+.
1. Start ெம� அDலW ேதடD கNட/CD

இ&VW Control Panel CறGகj+.
2. அL/W Appearance & Personalization எI

பCD R[G ெச{Cடj+.
3. Personalization a\9D Change Window Glass

Color எIபCD R[G ெச{Cடj+.
4. அL/W Advanced Appearance Settings எI

பCD R[G ெச{Cடj+.

5. அL/W Item எIற Nரா< டjQ பாG¨D,
Scrollbar எIபைத/ ேத_VெதLGகj+.
அL/W, �Mக8 9&+�+ அள9D ேட<
அைமய, அத>கான அளjகைள/ ேத_Vெத
L/W அைமGகj+. ெப\ய அள9D எIறாD,
ேட<கf+ ெப\யதாக அைமr+. aIன_
Apply ம>?+ OK R[G ெச{W ெவ[ேயறj+.
இ<ேபாW எGெஸD ஒ_G §N ேட<க[I 

அளj �Mக8 ெசN ெச{தப( அைமr+.
இCD எIன aரgைன எIறாD, உMக8 
ஆ©w ெதாH<aD உ8ள �ேராRரா+க[D
தர<பNL8ள wHேராD பா_க[I அளj+
மா>ற<பN(&GH+. ச>? ெப\யதாக உ8ள
wHேராDபா\ைன �Mக8 பயIபL/த< பழக
ேவQ(யC&GH+.

ெட0C' (ைச)
தாMக8 அைம/CL+ ஒ_G §N �க அழகாக
இ&<பைத யா_ தாI 9&+ப மாNடா_க8?
ெசDக8, அCD உ8ள ேடNடாGக8, ேமேல
உ8ள பா_bலாGக8, சா_Nக8 என அைன/W+
அழகான ேதா>ற/CD இ&VதாD, அதைன/ தயா
\/த ந+ைம ம>றவ_க8 பாராNடா9Nடா*+,
ந+ மனC>H iைறவாக இ&GH+ அDலவா!
இW சா_Vத ஒ& அ+ச/ைத இMH பா_<ேபா+.

எGெஸD ஒ_G §N ேல அjN ம>?+ 
(ைசI ெச{வCD அைனவ&+ ெபாW வான 
aரgைன ஒIைறg சVC<பா_க8. ெசDக[D
உ8ள ேடNடா ெடGwN உ8ள அள 9>H
அCகமான இட/ைத எL/C&GகாW. இதனாD
ேடNடா உ8ள ெசDக[D அCகமான கா�
இட+ இ&GH+. இW ஒ_G §N (ைசpD
9&+பாத ேதா>ற/Cைன/த&+.

இVத aரgைனைய/ ¡_Gக எGெஸD
இரQL வlகைள/ த&RறW. ெடGwNைட
ெநNடாக அைமGகலா+; அDலW �ழ>A ஒ&
ேகாண/CD ைவGகலா+.  எVத ெசDக[D
உ8ள ெடGwNைட மா>A அைம/Cட ேவQ-
Lேமா அVத ெசDகைள/ ேத_VெதLGகj+.
aI இCD மjw ைரN R[G ெச{தாD ெம� 
ஒI? RைடGH+.இCD Format Cells எIபCD
R[G ெச{Cடj+. இCD உ8ள பல ேட<
க[D அைலIெமQN எIபதைன/ ேத_Vெத-
L/தாD ெநNடாக, பLGைக வச மாக, HA<
aNட ேகாண/CD சா{வாக ெடGwNைட 
அைம/Cட வlக8 தர<பN (&GH+. உMக8
(ைசI க>ப ைனGேக>ப ெடGwNைட அைம/-
Cட கNடைள ேத_VெதL/W ஓேக R[G 
ெச{W ெவ[ ேயறj+. இ<ே பாW கா� இட+
இDலாமD ெடGwN அைமGக<பNL அழ-
கான ேதா>ற/CD இ&GH+.

எ>ெஸ@
=B5...
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w(Gவ(9D,ெப_சனDக+<�Nட_ஒIAI
btைமயான ெசயDபாLகைளG ெகாQட 

w(G க+<�Nட_கைள/ த>ேபாW, ஒI?GH
ேம>பNட i?வனMக8 தயா\/W ெவ[)NL
வ&RIறன. bதI bத�D, இQெடD 
i?வன+ இதைன ெவ[)NL, அ(Gக(
பயணMக[D உ8ேளா_ பயIபL/த எ[தான
சாதன+ எIற ெபயைர iைல<பL/CயW. 
அVத வ\ைச)D, த>ேபாW ெலேனாவா
i?வன+ w(G க+<�Nட_ ஒIைற,
Lenovo ideacentre Stick 300 எIற ெபய\D
ெவ[)NL8ளW. இW த>ேபாW இVCயா9D
RைடGRறW. இVCயா9D இதைன Stick PC
300 என ெலேனாவா அைழGRறW. இதI
அCக பNச 9ைல ¦.9,999.

இW HA/த தகவDக8 ெசIற ஜூI மாத+
ெவ[வVதன. இW இQெடD i?வன+
ெவ[)Nட Intel Compute Stick ேபாலேவ
ேதா>ற/C*+, ெசயDபாN(*+ உ8ளW.
இதைன ந+ (.9. அDலW மாpNட\D உ8ள 
எg.(.எ+.ஐ. ேபா_N(D இைண/W9NடாD, 
btைமயான ஒ& ெப_சனD
க+<�Nட_ நமGH<
பயIபL/த RைடGH+.

இVத w(G
a.h. 300
க+<�Nட_
w(GRD,

H வ ா N
ேகா_இQெடD

i ? வ ன / CI
Baytrial Z3735F <ராசச_
இைணGக<பNL8ளW. இதI

ஆ<பேரN(M hwட+ 9Qேடாw 8.1.
இதைன 9Qேடாw 10GH ேம+பL/CG 
ெகா8ளலா+. இதI ரா+ ெமம\ 2 `.a.
இதைன ைமGேரா எw.(. கா_N ~ல+ 32
`.a.யாக உய_/தலா+.ைவ a ம>?+ �fo/
ெசயDபாLக8, ெநNெவா_G இைண<a>H 
உதjRIறன.

ஒ& எg.(.எ+.ஐ. ேபா_N, ஒ& ைமGேரா 
r.எw.a. 2 ேபா_N, பவ_ ேபா_N, r.எw.a.
ேபா_N ஆRயைவ உ8ளன. இதI ப\மாண+ 
100 x 38 x 15 �¥. எைட 65 Rரா+.

ெலேனாவா i?வன/CI அCகார �_வ
9>பைன தள+ ~ல+ இதைன வாMRG
ெகா8ளலா+.

ெலேனாவா 5=>
ெப?சன@ கABC*ட?

Download: க.%\IடV ஒ<`{0SU ேநரKயாக
இ<ெனா0 க.%\Iட0"-% ைபைல மாHi
வதைன டoMேலாI என" -`%DJ=ேறா..
இ0%D|. இ<டVெநI ெநIெவாV"=)
இைணSUQள க.% \Iடb{0SU ஒ0 ைப)
இற"=% ப;ய%பJவதைனேய இU ெப0.
பாt. -`"=றU.
Network: ெநIெவாV" (இ<டVெநI உIபட)
=) இைண"க%பIK0"-. ஒ0 க.%\Iடb)
உQேள அ|ம;(<` வ0. அJ:தவb<
3யH7ைய: தJ"-. ஒ0 சா%IேவV அ)லU 
7`ய ஹாVIேவV சாதன..
Internet Telephony: வழ"கமான ெட{ேபா<
இைண%D)லாம) இ<டVெநI }ல. ெதாைல-
ேப7 ெதாடV_ ெகாMJ ேபn. 3ைற"- இSத 
ெபயV.

“ெதR%S ெகா"TUக"”
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btவW+ உேலாக/தாலான உைறகfடI
K(ய wமா_N ேபாI ஒIைற, எD.`. 

i?வன+, பல ஊகமான தகவDகைள அL/W
ெவ[)NL8ளW. இதI ெபய_ LG Class.
இதI 5 அMHல அள9லான எD.h.(. ெகபா
h(! டg wR I Cைர, 1280× 720 aGெஸD
Cற�டI, ைஹ ெடபpஷI (waேள த&
RறW. வைளவான ஓரMக8 இ&<பதாD, b<
ப\மாண 9ைள9ைன காNh/ ேதா>ற/CD
காண b(RறW. இதைன இயGH+ <ராசச_,
HவாN ேகா_ wநா<NேரகI 64 aN <ராசச_ 
(Snapdragon 410 (MSM8916)) என அA9Gக<பN
L8ளW. ஆ<பேரN(M hwட+ ஆQNரா{N
லா�பா<. aI�றG ேகமரா 13 எ+.
a. CறI ெகாQடதா{, எD.இ.(.
<ளா� உடI வ(வைமGக<பNL8
ளW. bI�றG ேகமரா9I CறI 8
எ+.a. Cற�ைடயW. இVத ேகம
ரா9D Gesture Interval Shot, Beauty
Shot ேபாIற hல hற<� வசCக8
தர<பNL8ளன.

இCD 2GB LPDDR3 ரா+ ெமம\ தர<
பNL8ளW. wேடாேர] ெமம\ 16

.̀a. இதைன 2 ெடரா ைபN வைர,
ைமGேரா எw.(. கா_N ெகாQL அC
க<பL/தலா+. ஒ& வாN Cற�ைடய
லjN w©Gக_ WD�யமான ஒ�ைய/
த&RறW. இVத ேபாpI த(மI 7.4
�¥. எைட 147 Rரா+. ப\மாண+
142 x 71.8 x 7.4 �¥. எ<.எ+. ேர(ேயா
ம>?+ 3.5 �¥ ஆ(ேயா ஜாG இCD

தர<பNL8ளன. உேலாக உைறக8 இ&Vதா*+,
எைட Hைறவாகேவ உ8ளW இதI hற<�. பவ_
பNடI ம>?+ ஒ� அளjG கNL<பாN(>கான
பNடIக8, ேபாpI aI�ற/Cேலேய அைமG
க<பNL8ளன.

ெநNெவா_G இைண< a>H, 4`, 3`, ைவ
a, �fo/ 4.1, `.a.எw. ம>?+ எI.எ<.h.
ஆRய ெதாlD yNபMக8 இயMHRIறன.

இதI உ8ளாக இைணGக<பNட ேபNட\ 
2,050mAh CறI ெகாQடதாக உ8ளW. இVத
HA<aைன எtW+ வைர இதI 9ைல அA-
9Gக<பட9Dைல. உ/ேதசமாக ¦. 22,475
இ&GH+ என எC_பா_Gக<ப LRறW.

எ@.X. Yளா5 4 எ@.X. Yளா5 4
5மா?* ேபா[5மா?* ேபா[
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ெச<ட+ப_ 14D, ேமாNடாேராலா i?வன+ 
Moto X Play எIற தI �Cய மாடD

wமா_N ேபாைன அAbக<பL/CயW. இW 
கடVத ஜூைல மாத+ அA9Gக<பNடW.
இதI Cைர 1920 x 1080 aGெஸD Cற�டI
5.5 அMHல அள9D அைமVW8ளW.
இத>ெகன, ெகா\Dலா கா_pM Rளாw 3
பாWகா<a>H வழMக<பNL8ளW. இCD
ஆGடா ேகா_ Qualcomm Snapdragon 615

<ராசச_ இயMHRறW. இதI ரா+ ெமம\ 2
`.a. wேடாேர] ெமம\ைய< ெபா?/தவைர, 
இரQL மாடDக[D, 16 ம>?+ 32 `.a. 
தர<பNL8ளW. இதைன ைமGேரா எw.(.
கா_N ெகாQL 128 `.a. ஆக உய_/தலா+. 
இதI ஆ<பேரN(M hwட+ ஆQNரா{N
5.1.1 லா� பா<.

oயD ேடாI எD.இ.(. <ளா� இைணVத 
21 எ+.a. CறI ெகாQட ேகமரா aI�றமாக 
இயMHRறW. இதI �(ேயா பCr+ CறI
1028 a. bI�ற ெசDa ேகமரா 5 எ+.a.
CறI ெகாQடதாக உ8ளW. 

இதI ப\மாண+ 148 x 75 x 8.9-10.9 �¥.
எைட 169 Rரா+. ெநNெவா_G இைண<a>H
4` எD.(.இ., 3`, ைவ a, �fo/ 4.0., 
ம>?+ `.a.எw. ஆRய ெதாlD yNபMக8
இயMHRIறன. இCD தர<பNL8ள �/Cய+ 
அயI ேபNட\ 3630 mAh CறI ெகாQடதாக 
உ8ளW. <[< கா_N i?வன+, Moto X Play
ேபா�Gகாகேவ தpயாக இைணய< பGக+ 
ஒIைற வ(வைம/W இயGR வ&RறW. 

ேமா*டாேராலா ேமா*டாேராலா
ேமா*ேடா எ>5ேமா*ேடா எ>5

ெமாைப) ேபாy) 0 மHi. 1 ஆ=ய rகC) எ�:
U"கQ எUo. இைண"க%படk)ைல. 0 மHi. 1
எMகQ Flag எMகQ என அைழ"க%பJ=<றன.
இவHைற% பய<பJ:;:தா< பல நாJகC)
அவசர எMகQ அைம"க%பIJQளன. அவசர
அைழ%DH- 100 எM பய<பJவU இ;) ஒ<i.

“ெதR%S ெகா"TUக"”
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ஏ_ெடD i?வன+ தI <  ெப{N சVதாதா
ர_க8 அைனவ&GH+, 9நா(G கணGRpD

கNடண/ைதG கணGRL+ CNட/C>H மா>ற
உ8ளW. ஏ_ெடD i?வன/CI ெமாைபD
ேபாI பயனாள_க[D, 95% ேப_ <  ெப{N
CNட/CD இயMR வ&RIறன_. ெசIற
ெச<ட+ப_ 21 bதD, இவ_க8 அைனவ
ைரr+, 9நா(G கணGRD கணG RL+
CNட/C>H, ஏ_ெடD மா>A9NடW.
இதனாD, தMக8 வா(Gைகயாள_க8, HைறVத
கNடண/CD அCக+ ேபச b(r+ எI?
ஏ_ெடD ெத\9/W8ளW.

i�டG கணGRD கNடண+ கணG
RLைக)D, ப/W 9நா(க8 ேபhனா*+,
வா(Gைகயாள_க8, தாMக8 ெச*/Cய 
bI பண/C�&VW, ஒ& i�ட/C>கான
கNடண/ெதாைக)ைன இழ<பா_க8.

த>ேபாWதாMக8 ேபhய 9நா( வைர மN Lேம,
இவ_க[I பண+ எL/WG ெகா8ள<பL+. 
“பயIபL/Wவத>H மNLேம கNடண+”
எIற இVத bய>h)ைன, மGக8 அைனவ&+
வரேவ>பா_க8 எI? ஏ_ெடD ெத\ 9/W8
ளW.

இW ேபாIற கNடண மா>றMக8 த&+
ச*ைகrடI, ெமாைபD ேபாI கNட ைம<
a*+ ஏ_ெடD கவன+ ெச*/C, அதைன
ேம+பL/C வ& RறW. இதனாD, அைழ<�க8
இைடேய ெதாட_aIA ேபாவW ேபாIற iகn
jக8 KLமானவைர த9_Gக<பLRIறன.

9நா( அள9D கNடண+ எIற CNட/-
WடI, வழGகமாக அ!வ<ேபாW வழMக<
பL+ ச*ைகG கNட ண/CNட/Cைனr+
வா(Gைகயாள_க8 பயIப L/CG ெகா8-
ளலா+ எI? ஏ_ெடD அA9/W8ளW.

ைடNடாpய+ வ\ைச)D, கா_பI
i?வன+ ெவ[)NL8ள, �Cய

wம_N ேபாI Titanium S200 HD. இW பNெஜN
9ைல)D வVW8ளW. இதI அCக பNச
9ைல ¦.4,999. IPS (waேளrடI, 1280
x 720 aGெஸD Cற�டI K(ய 5 அMHல
அள9லான Cைர தர<பNL8ளW.
1.2 Rகா ெஹ_Nw ேவக/CD ெசயDபL+
HவாN ேகா_ <ராசச_ இCD இயMHRறW.
இதI ஆ<பேரN(M hwட+ ஆQNரா{N
4.4. RNேகN. இதைன, ஆQNரா{N பC<�
5, லா�பா< hwட/C>H அ<RேரN ெச{W
ெகா8ளலா+. எD.இ.(. <ளா� இைணVத, -8 
எ+.a. CறI ெகாQட aI�றG ேகமராj+,
3.2 எ+.a. CறI ெகாQட bI�றG ேகமராj+ 
இVத ேபாpD இயMHRIறன.

இதI ரா+ iைனவக+ 1 `.a. wேடாேர]

ெமம\ 8 `.a. இதைன 32 `.a. வைர, ைமGேரா
எw.(. கா_N ெகாQL அCக<பL/CG
ெகா8ளலா+.

இVத wமா_N ேபாI, இரQL `.எw.எ+.
h+கைள இயGHRறW. 3` ெநNெவா_GRD
இயMHRறW. இதI இIெனா& hற<ப+ச+,
இCD 21 இVCய ெமாlகfGH ச<ேபா_N 
வழMக<பNL8ளW. எ<.எ+.ேர(ேயா
ம>?+ 3.5 �¥ ஆ(ேயா ஜாG உ8ளன. 
ெநNெவா_GR>H 3`, ைவ a, �fo/
ம>?+ `.a.எw.ஆRய ெதாlD yNபMக8 
இயMHRIறன. இதI ேபNட\, 2600 mAh
CறI ெகாQடதாக உ8ளW.

~I? வQணMக[D வ(வைமGக<
பNL8ள இVத wம_N ேபாI wநா<¬D 
வ_/தக இைணய தள+ ~லமாக மNLேம 
RைடGRறW.

1 Paisa / sec

ஏ?ெட@ தJA ெநா=>கான க*டணM '*டA

கா?ப[ ைட*டா]யA எ5 200
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�-Q இலF7ைன -`:த கI Jைர, அSNiவ
ன:;< பைழய nவJகைள gக அ0ைமயாக%
ப;o ெசed. கIJைரயாக உQளU. தகவ)க
m"- ந<`.

எ;.ேக. உதய�மா&, ெத0கா�.

ந. மாணவVகm"- இ<ைறய ேதைவ, அவV
கC< ேல%டா% க.%\Iடைர% பராமb"-. வ'
கேள. ேபIடb பாUகா%_ -`:த தக வ)கைள: 
தSதU ேபால, ேல% டா% க.%\IடV இய"க:
;ைன% பராமb"-. வ'கைளd. பIKய{Jமாi
ேகIJ" ெகாQ=ேற<.

எ0.ஆ�&வாத$, ஆ�_ய&, ேம &.

ஆ%DQ Niவன:;< சாதன,கQ இ:தைன
வைககQ உQளன எ<பU த,கC< கI Jைரைய%
பK:த D<னV ெதbSU ெகாMேடா.. ஐ ேபாy<
kைலைய% பாV:U% D<வா,-ேவாV இ0"-.
��Nைல(), ஆ%DQ Niவன. தன"-
இS;யாk) ந)ல kHபைனF சSைத ேவMJ
மானா), சாதன,கC< kைலைய" -ைற"க
ேவMJ.. D<னேர, அSNiவன:;< சாதன,கQ
-`:U ம"கQ அ`ய k0._வாVகQ.

ஆ. �த$பர$, கட &.

�Mேடா8 10 ைப)கைள நா. k0.Dனாt.,
k0.பாkIடாt. ைம"ேராசா%I ந. க.%\Iடb)
;z"=றU எ<பU _;ய தகவ). ஏேதா அ%ேடI
எ<ற 3ைற(), kMேடா8 8.1"கான ைப)கQ
வ0=<றன எ<i எMz(0Sேத<. இSத தகவ)
ெகாMJQள ப"க:;), அ�. -ழSைத"- உண
�IJ. பட. gக அ0ைம. k0.பாkIடாt., தாe
உணo ஊIJவU ேபால, ைம"ேராசா%I நடSU
ெகாQ=றU எ<ற க0:ைத" காIJ=றU அSத
பட.. அ0ைமயான 3யH7, கIJைர மHi. பட..

எ;. ப0¡&ெசTவ$, ேகாைவ.

X�Iட) ெதா') �Iப:;) தன"ெகன 
ஓV இட. ெகாMJ, த< சாத ன,கQ அைன:-
ைதd. தy:த<ைமdட< ெகாMJ வ0வ;),
ஆ%DQ Niவன:ைத எIK% DK"க எSத
Niவன3. 3KயாU எ<பU, ஆMJ
ேதாi. அ`3க%பJ:த%பJ. இSNi
வன:;< சாதன,கQ N�D:U வ0=<
றன. gக ெதCவாக kள"க. அC:த 
கIJைர எ�;யவ0"- பாராIJகQ.

ேக.எ;. ச�¢£ �மா&, ெச0ைன.

ஆMIராeI ேபா< பய<பாJ gக ேவகமாக
உயVSU வ0. ��Nைல(), அவH`< பய<
கைள 3�ைமயாக% பய<ப J:U. -`% _கைள"
ெகாMட த,கQ கIJைர, ஆMIராeI ேம|வ) 
ேபால உQளU. ஆMIராeI ேபா< kHபைனைய 
அ;கb%ப;), இSத கIJைர"-. ப,- உMJ.
கIJைர ஆ7bய0"- ந<`.

எ0. �¤&தமல&, ேசல$.

].எ8.எ<.எ). எ<னதா< த< DராIேபMI
ேவக:;ைன அ;கb:தாt., வாK"ைகயா
ளb< D< ேசைவ kைரவாக" =ைட"கk)ைல 
எ<றா), இைணய இைண%_ சSைத() ேபாI K
(JவU gகo. கaடமான ஒ<றாக இ0"-..
ைபபVெநI �ைழSU ெகாM K0"-. இSத
ேவைள(), D.எ8.எ<.எ).இதைன: த< கவ
ன:;) ெகாQள ேவMJ..

ஆ&. �யாமளா, ேவ &.

;டாVI அ%D{0SU _ேரா=ரா.கைள �"=ய
D<ன0., ஏ< _ேரா =ரா.கQ ெபயVகQ உQ
ளன எ<i நா|. -ழ%ப. ெகாM K0Sேத<.
த,கC< ப;) அதHகான kள"க:;ைன: ெதC
வாக: தSUQளU. ந<`.

எ;. ேக. உ�தமரா¥, N���.
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ேகQk: எ< ெதாJ உணV ;ைர கzy(),
8ைடல8 என%பJ. ெதாJ உணV ெப<7ைல%
பய<பJ:தலாமா? இதனா), ;ைர"- DரFைன
வ0மா? kர)கm"- வ{ ஏHபJமா? 8ைடல8
ஒ<`< kைல எ<ன?

கா. இள¦ேகா, N�ெநTேவ§.
பCD: 9Qேடாw 8 hwட+ �ழGக/

C>H வVத aIன_, இW ேபால Cைர வl 
இயGக+ HA/W பல சVேத கMகைள வாசக_க8
ேகNL வ&RIறன_. தாராளமாக, wைடலw
ெகாQL, ெதாL உண_ Cைர க+< �Nட_கைள
இயGகலா+. எVத வைக wைடல ைஸr+ பயI
பL/தலா+. ெவ?மேன wைடலw, ேபனா,
ைலN இைணVத wைடலw
என< பல வைகக8
த>ேபாW சVைத)D
Rைட/W வ&
RIறன.

ெவ?+ wைடலw ¦.300 bதD ¦.500 வைர
)லான 9ைல)*+, ேபனா ம>?+ எD.இ.(.
9ளGH இைணVத wைடலw ¦. 600 bதD
¦. 1,500 வைர)*+ சVைத)D RைடGRI
றன.

Cைரக8 �க ெமIைமயாகG ைகயாள<பட
ேவQL+. 9ரDகfGH+ பf அCகமாக/
தரGKடாW. Cைரைய 9ரDகளாD ெதாNL

இயGH+ ேபாW+, எVேநரb+ H9Vத iைல-
)ேலேய ைவ/C&GகG KடாW. Cைர)D
�க அt/த/ Cைன< பயIபL/தG KடாW. 
9ரDக8 ம>?+ wைடலw ஆRய இரQ
ைடr+ �கj+ ெமIைமயாகேவ ைகயாள 
ேவQL+.

ேகQk: எ,கQ Niவன:;Hெகன: தயாb"க%
பJ. டா-ெமMIகC) 7ல ஒேர ெபா0ைள" 
ெகாMJ அைமd.. ஒ0 டா-ெமMIK) அைம"-
க%பIட ெஹடV மHi. _IடV தைல%_கQ, பட,-
கைள மHற டா- ெமMIKt. அைம"க k0. _
=ேறா.. இதைன அ;க ேநர. எJ"காம) எ%பK 
ெசய)பJ:தலா.?

எ;.எ0. ெசTவரா¥, N�"¨&.
பCD: நDல ேக89 ம>?+ bய> hr+ Kட. 

இத>கான வl ேவ_N �ேரா Rரா�D உ8ளW.
ஆனாD, �Mக8 எVத பC< aைன< பயIப L/
WR�_க8 எI? Kற9Dைல. �ேழ தர<பL+
ெசயDbைறக8, ேவ_N 2007 ம>?+ aIன_
வVதைவGH< ெபா&VW+.

ஏ>கனேவ ெடGwN அDலW பட+ அைமG-
க<பNட டாHெமQN(ைன/ CறGகj+. \<-
பpD Insert ேட<aைன/ ேத_VெதLGகj+.
Header & Footer H¦<aD ெஹட_ அDலW
�Nட_ o�D R[G ெச{Cடj+. RைடGH+
ெம�9D, �Mக8 ேம>ெகா8ள 9&+�+ 
ெசயDபாN(>ேக>ப Edit Header அDலW Edit
Footerஐ/ ேத_Vெத LGகj+. ேவ_N தானா-
கேவ, ேதைவ<பNடாD Print Layout 9�9>H
மாAG ெகா8f+. க_ச_ ெஹட_ அDலW �N-
ட\D இ&GH+. \<பpD (ைசI ேட< காN-
ட<பL+. இp, �Nட_ அDலW ெஹட\D,

ேகJ� – பNT –டாLட& ெப. சMNர ேபா; –
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கா<a ெச{W பயIபL/த 9&+�+ ெடGwN
ம>?+ பட+ இ&VதாD அத ைனr+ கா<a
ெச{Cடj+. இ<ேபாW �Mக8 ம>ற டாH
ெமQN(D அைமGக 9&+�பைவ R[<
ேபா_(D இ&GH+.

இp ஒNட ேவQ(ய டாHெமQN(ைன/
CறGகj+. ேமேல HA<aNடW ேபால,
ெஹட_ அDலW �Nடைர/ ேத_Vெத L/W,
ஏ>கனேவ கா<a ெச{தைத கQNேராD+9
ெகாL/W ஒNடj+.

ேகQk: ெதாடVSU எ"ெஸ) ஒV"_" தயா b"-.
பz எ<|ைடயU. இ;) ேத;ைய ெச)கC)
ைட% ெசe;Jைக(), ஒhெவா0 3ைறd.
நம"- ேவMKய வைக() dd/mm/yyyy எ<ற
பாVமIைட, Format Cells ெச<i ேதVSெதJ:U
அைம"க ேவMKயUQளU. எ%ேபாU. இSத
பாVமIKேலேய ேத; அைமS;ட எ,- ெச<i
ெசIK,8 அைம"க ேவMJ.. தயo ெசeU இதH
கான ப;) தரo..

எ;. �தா ©�க0, N���.
பCD: �Mக8 9&+aயவா? ேதCGகான

வ(வைம<ைப ஏ>பL/C, அதைனேய மாறா
iைல)D ைவ/Cட hல வlக8 உ8ளன. bதD
வl: �Mக8 பா_மN ெச{Cட 9&+�+ ெசD
கைள/ ேத_VெதLGகj+. \<பpD ேஹா+
ேட< ேத_VெதLMக8. Number H¦<aI வலW
�ழாக உ8ள hAய ஐகாpD R[G ெச{Cடj+.

இ<ேபாW Format Cells டயலாG பாG¨D Number
ேட< ேத_VெதL/த iைல)D RைடGH+.
இடW பGக+ உ8ளவ>AD Date எIபCD R[G
ெச{Cடj+. இCD Locale �n9\ பN(யைல<
பயIபL/C, �Mக8 9&+�+ ேதCGகான வ(
வைம<aைன< பயIபL/W+ நாN(ைன இMH
ேத_VெதLGகலா+. இCD English (India) எIப
தைன/ ேத_VெதL/W, aI ஓேக R[G ெச{W
ெவ[ேயறj+. இp �Mக8 உMகfைடய ேதC
யாக அைமGக<பNட ெசD�D அைமGக<பL+
ேதC dd/mm/yyyy எIற வ(9D அைமr+.

இத>கான இIெனா& வlr+ உ8ளW.
9Qேடாw ஆ<பேரN(M hwட/Cேலேய
இVத மா>ற/ைத ேம>ெகா8ளலா+. கQNேராD
ேபனD ெசDலj+. அCD Regional Settings ேத_V
ெதLGகj+. இp RைடGH+ 9Qேடா9D
ேதC ம>?+ ேநர+ பா_மN அைம/Cட பல
பா_மN RைடGH+. உMகfGH/ ேதைவ<
பNட பா_மN(ைன/ ேத_VெதL/W9NடாD,

9Qேடாw இயGH+ அைன/W ெசய�
க[*+, இேத பா_மN(D ேதC அைமr+.

ேகQk: எ< நMபV ஒ0வbடg0SU ெபHற ஒV"
�IK), ெச)கC) அைவ ெகாMJQள ம;% DH
ேகHப வMண:;) உQளU. இதனா), பாV"
-.ேபாேத, உQCட%பIட ம;%_ அ`யாமேலேய
எ<னா), தகவ)கைள அ`ய 3K =றU. நா|.
இேத ேபா) தயாb:ேத<. ஆனா), வMண:ைத 
மாHiவU எ%பK என: ெதbயk)ைல. அதHகான
வ' எ<ன?

எ0. ராம¤�£ண0, மªைர.
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பCD: �Mக8 வQண+ அைம/Cட<
பயIபL/Cய oD இத>H+ உதjேம.
ச\, ெத[வாக இதைன< பா_<ேபா+. எGெஸD
ெசய�)D, Fill Color எIற ஒ& oD தர<பN
L8ளW. இW \<பpD ேஹா+ ேட<aD
RைடGH+. hAய வா[ ம>?+ வQண+
ெத\r+ வைக)D இதI பட+ இ&GH+.
இVத o�D இரQL ெசயDபாN(>
கான பHCக8 உQL. �Mக8 இட
W�ற+ R[G ெச{தாD, அCD
RைடGH+ வQண/ைத/ ேத_Vெத
L/தாD, ெசD�D அVத வQண+
அைமGக<பL+. இCD ஒIைறG
கவpGக ேவQL+. ெசD�D
உ8ள எt/CI வQண+ மா>
ற<படாW. aI�ல வQண+
மNLேம அைமGக<பL+. இVத
o�I வலW�ற+ உ8ளைதG
R[G ெச{தாD, வQணMக8
அடMRய கNட+ காNட<பL+.
மjw ~ல+ 9&+�+ வQண/ைத/
ேத_VெதL/W அைமGகலா+. எt/CI
வQண+ மா?+. இCD ேத_VெதLG
க<பL+ வQண+ Fill Color
o�*+ காNட<பL+.

வQண+ மா>ற இIெ னா& 

வlr+ உ8ளW. எVத ெசDக[I வQண/-
Cைன மா>ற ேவQLேமா, அவ>ைற/ ேத_V
ெதLGகj+. அL/W Ctrl+Shift+F அt/தj+.
இ<ேபாW எGெஸD, Format Cells டயலாG
பாG¨ைனG காNL+. Fill ேட< ேத_VெதLG
க<பNட iைல)D இVத டயலாG பாGைஸ
அைமGகj+. இVத டயலாG பாG¨D காN-
ட<பL+ வQணG கNடMக [�&VW,
a(/த வQண/Cைன/ ேத_VெதLGகj+.
இCD RைடGH+ வQQMக[D C&<C 
இDைல எpD, More Colors எIபைத அt/C,
RைடGH+ வQணMகைள< பா_/W ேத_V
 ெதLGகj+. aI, ஓேக R[G ெச{W
ெவ[ேயறj+.

ேகQk: Proximity Sensor எ<|. வச; கIடாய.
ந. ெமாைப) ேபா<கC) ேதைவயா? இத<
பய< எ<ன? எSத வைக ேபா<கC) இU =ைட"-
=றU? _;ய 8மாVI ேபா< வா,க% ேபா=ேற<.
எனேவ K%8 தரo..

¤.ெஜ. மேஹM Nர0, ெச0ைன.
பCD: Proximity Sensor எIபைத நாI ஒ&

bைற ‘அ& கைம உண_வைல’ எI? HA<-
aN(&VேதI. இW ேதைவயா? இDைலயா?
எIபதDல �Mக8 b(j ெச{ய ேவQ (யW.
இதI ெசயDபாN(ைன bத�D ெத\VW 
ெகா8ேவா+. ெப&+பாலான wமா_N
ேபாpD இVத ெதாlD yNப+ தர<பLR
றW. wமா_N ேபாpD, Cைரைய/ ெதாNL
இயGH+ ெசயDபாL உ8ளதாD, இயGக/ C>
காக ெதாL தைலr+, ேபாைன bக+ அ&ேக

ெகாQL ெசDவைதr+ ேவ?பL/C<
பா_Gக இVத ெதாlD yNப+ பயI-
பLRறW. இVத ெதாlDyNப+,
உMக8 ெமாைபD ேபாpI Cைர 
உMக8 உட+�GH எ!வளj அ&கா-
ைம)D உ8ளW எIபைதG க}GR

றW. காத&ேக ெகாQL ெசIற jடI,
CைரG காNh அைணGக<பLRறW.
அ/WடI, ேதைவய>ற Cைர/ெ தாL
தDகைள உணரா வQண+ ெசயDப
LRறW. உMக8 காWக[D இ&VW

ேபாைன எL/த aIனேர, i?/C 
ைவGக<பNட அைன/W+
ெசயDபL+. இதனாD, காW
களாD ேபாpD ஏ>பL+
ெதாL உண_j ~ல+ ேதைவ
ய>ற ேபாI ெசயDபா Lக8

i?/த<பLRIறன. ஐேபாைன<
ெபா?/தவைர, இVத ெசIசா_, Cைரg 

ெசயDபாN(ைன அறேவ i?/C, ெதாL
உண_gh)ைனG கQடAr+ ச_G
�N(I ெசயDபாN(ைனr+
bடGHRறW.

oD தர<பN
ேட<aD

வQண+
இ&GH+.
பாN(>

இட
அCD
ெத
+
G

L+.
/ைத/
/CI
தLG

த Lத
ெகாQ

பா_G
பL
உM
உM
ைம

றW.
Cைர
அ/
தD
L

i
ெபா?/

ெசயDபா
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