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~ டாKட. ெப.சLMர ேபா; ~

1985ஆ"#$அ&'கமா+,இ.வைரெப6ய
அள;லான 9 மா>ற@கைள ேம>ெகா"B,

ெதாடEF. பGனாHட ள;$ ெபIJபா லான
வEகLG வாM;G ஓE அ@கமாக ;"ேடாO
இய@+ வI+ற.. இGைறQRJ 90% கJT
UHடEகL$ இய@Rவ., ;"ேடாO இயQக
'ைறைமேய. இGைறய ;"ேடாO Vைறய
மா>ற@கைளW சFYZYIFதா[J, அதG பல

அJச@க\J ெசய$பாBக\J, காலZYG கH
டாயZைத எYEZ. VG^, இG^J ெதாடE+G
றன எGபேத இதG _றTபாRJ. தG அைட
யாளZைத இழQகாம[J, ேதைவQேக>ப
மா>ற@கைள ேம>ெ கா"BJ, கJTUHடE 
ெசய$பாH#G YறைனZ ெதாடEF. அYக
6Z.Q ெகா"Baள.. அ"ைமb$ ஏ>பHட 
இதG ெப6ய ெசய$ மா>றJ, d ேபாEH ம>^J
மeO வf இயQகZYgIF. ெதாB உணE

31 ஆவT ஆUV' WUேடா7
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Yைர இயQகZY>R மா& ய.தாG. j$ேகHO
_Fதைன ம>^J YறG RழFைத யாக நமQRQ
+ைடZத ;"ேடாO பYைக 1gIF., சZய
நாெதaளா;G வளETl மகனாக உIெவBZத
வைரbலான காலZY$ ஏ>பHட மா>ற@கைள
இ@R காணலாJ.

1970 ஆJ ஆ"B, j$ ேகHO ம>^J
பா$ ஆலG, இn எYEகாலJ எGப. ெபE-
சன$ கJT UH#@ எGற பழQகZY$ தாG
அைமQகTபBJ எGபைத உணEFதனE. 1975 
ஆJ ஆ"#$, இIவIJ இைணF. ைமQ-
ேராசாTH V^வனZைத உIவாQ+னE. jGனE,
ஜுG, 1980$, கJTUHடE lேரா+ராJகa
இய@க lYய ஆTபேரH#@ _OடJ ஒGைற
வழ@+னாEகa. அ.ேவ MS-DOS (Microsoft 
Disk Operating System) எனW rIQகமாக அைழQ
கTபHB மQகLடJ sயாtT பர ;ய.. இIT
juJ, மQகa இதைனQ க>^T பயGப-
BZ.வY$, _Qக$கைள எYEெகா"டனE.
அைனவIQRமான சாதனமாக இ$லாம$,
ச>^ க>^ணEFதவEக\Qேக, டாO இயQகJ
ைக வFத ஒGறாக அைமFத.. இதைனQ க"கா
vZத, ைமQேராசாTH, பயனாளEகLG _றFத
ந"பனாக இய@கQ w#ய, இயQகQ w#ய 
_OடJ ஒGைற வ#வைமQக ேவ"BJ எGற
ேவHைகxடG, lYய ஆTபேரH#@ _OடJ
ஒGைற ெவLbHட.. அ.ேவ, ;"ேடாO
எGற ெபய6$ உIவான..

NOேடா; 1

'yைமயான ;"ேடாO 1, 1985 ஆJ
ஆ"B, நவJபE மாதZY$ ெவLயான..
16 jH இயQகZY$, ைமQே ராசாTH V^ 
வனZYG +ராjக$ ெசய$'ைறbலான 'த$
'ய>_யாக வ#வJ ெப>&IFத.. இதG

இயQகJ, அTேபா.தாG பழQகZY$ வFத
மeO சாதனZYைனT ெபIJபா[J சாEF Y
IFத.. இதைன இயQ+ய பலE, மe{ைனW
_Qக$ VைறFத ஒI சாதனமாகQ கIதQ wடா.
என ைமQேராசாTH YHட|Hட.. இத>கா
கேவ, பயனாளEகa இதைனT பழQகZY$
ெகாaள ேவ"BJ எGபத>காக, Reversi
எGuJ ேகJ ஒGைற ;"ேடாO இயQ

கZY$ இைணZத.. இதைன, மeO ெகா"B 
மHBேம இயQRJ வைகb$ ைமQே ராசாTH
தFத.. d ேபாEH வfb$ இதைன இயQக
'#யா.. இ. ஒI ேகJ எGபதா$, பயனா
ளEகa, ேகJ ;ைளயா#, மeைஸ ;IJபZ 
ெதாட@+, அதைனT பயGபBZ.வ. எL
ைமயான.தாG எGற '#;>R வIவாEகa
எG^ ைமQேராசாTH எYEபாEZத.. இFத 
'ய>_b$, ைமQேராசாTH ெவ>& ெப>ற. 
எGேற ெசா$ல ேவ"BJ. 

NOேடா; 2

;"ேடாO பYைக 1 ெவLயா+, இர"B
ஆ"Bக\QRT jGனE, 1987 #சJப6$
;"ேடாO பYைக 2 ெவLயான.. இY$

தரTபHட |கT ெப6ய மா>றJ, கJTUHடE
ெசய$பாH#G ேபா., ;"ே டாQகa ஒG-
ேறாெடாG&G ேமலாக அைமF., இயQகZ-
Y>R வf ெகாBZத.தாG. ;"ே டா;ைனT
ெப6தாQ+W ெசய$ப டeJ, ெசய$படாத
ேபா., rIQ+ ைவQக eமான ெதாf$ �Hப
வசY தரTபHட.. கJTUHடE _OடZY$ 
ேம>ெகாaளTபBJ அைனZ. அைமTl
VைலகைளxJ, ஒேர இடZY$ ேம>ெகாa\J
வைகb$, க"Hேரா$ ேபன$ அைமQகT-
பHB ;"ேடாO 2 உIவாQகTபHட.. இFத
க"Hேரா$ ேபன$ அைமTl, இG^ வைர
;"ேடாO _OடZY$ இITப. R&T jடZ
தQகதாRJ. 

;"ேடாO 1 ேபால, ;"ேடாO 2 _O
ட'J, ஹாEH Hைர� இ$லாத ெபEசன$
கJTUHட6$, இர"B jளாTj Hைர�கL$ 
இய@RJ _Oடமாக இIFத. எGப., இG-
ைறQR ;யTjைனZ தIJ ெசtYயாRJ.

NOேடா; 3

ஹாEH Hைர� ஒG&ைனQ கHடாய இைணT
பாகQ ெகா"ட ;"ேடாO, 1990 ஆJ ஆ"B
;"ேடாO பYைக 3 ஆக ெவLயான..
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;"ேடாO இயQகZYேலேய, எJ.எO.டாO
இயQக ெசயgகைள இயQRJ வசY இY$
அLQகTபHட.. ஒேர ேநரZY$ பல ெசயg
கைள இயQRJ YறG அLQகTபHட.. இY$,
256 வ"ண@கைளQ காHட '#Fத.. இதG
�லJ ந�ன வ"ணமயமான இைட'கJ உI
வாQ+Z தரTபHட.. இY$ தாG �HBQ கHB
;ைளயாHடான, ‘சாgெடE’ தரTபHட..

NOேடா; 3.1

;"ேடாO 1 ம>^J 2, எLய, _ல R&T
jHட வசYகைளZ தIJ வைகbலான ேமJப

BZ.J இயQக 'ைறைமகளாக ெவLயாbன.
ஆனா$, 1992$ ெவLயான, ;"ேடாO 3.1,
'தG 'தலாக, ‘H� ைடT பா"HO’ எG^
அைழQகTபBJ எyZ.IQகைள அ&'கT
பBZYய.. அதனா$, ;"ேடாO இயQகJ,
பYTl ேவைலகைள ேம>ெ காaவத>கான ந$
லெதாI ேமைடயாக இய@கZ ெதாட@+ய..
Minesweeper எGuJ ேகJ இதuடG அ&'க
மான..

NOேடா; 95

1995 ஆகOH மாதJ, ;"ேடாO 95 அ&
'கமான.. ;"ேடாO 95 ெவLயா+,
ஐFேத வார@கL$ 70 லHசJ உ6 ம@கa ;>
பைனயாbன. இY$ இைணய இைணTj>
கான வசYகa அைமQகTபH#IFதன. டய$
அT ெநHெவாEQ+@ எGuJ வசY எL ைம
யாQகTபHB தரTபHட.. lYயதாகT பல

TளQ இG Tேள வசYகa, பயனாளIQR
ம+MW_ையQ ெகாBZதன. இதைன ெவLb
Bைகb$, ைமQேராசாTH அ.வைர இ$லாத
அள;>R ;ளJப ரZ.டG ெவLbHட..
ெதாைலQ காH_ வEZதக ;ளJப ரமாக "Start
Me Up" எGற பாட$, lYய OடாEH பHட
uடG ெவLயா+, மQகa அைன வIJ '�
'�QRJ பாடலாக அைமFத.. Brian Eno எG
பவE இFதT பாடைல, ஆTja V^வனZYG
ேமQ கJTUHட6$ எyYZ தFதாE எGப. 
;யTபான ெசtYயாRJ.

'த$ 'தலாக ;"ேடாO இயQகZYG 
_றFத அJசமாக இG^ வைர பய னாளE
களா$ lகழTபBJ OடாEH பHடG ம>^J 
OடாEH ெமu அ&'கமான.. இதuடG,
32 jH இயQகW ெசய$பாBJ அ& 'கTபBZ
தTபHட.. டாOQ பாE தரTபHட.. ப$ேவ^ 
ெசய$பாBகைள ஒேர ேநரZY$ இயQRJ
YறG இY$ ேமJபBZதTபHB +ைடZத.. 
இைவ அைனZ.J இIFதா[J, அ#Tப ைட
யான, எJ.எO. டாO இயQகJ, ;"ேடாO 
95 இயQகZY>RJ அ#TபைடW ெசயgயாக
இIFத.. _ல lேரா+ராJகைள இயQகeJ,
_ல கJTUH#@ ெதாடEபான அJச@கைளW
ெசய$பBZதeJ, டாO இயQகJ ேதைவ யான
தாக இIFத..

1990 ஆJ ஆ"#$, தகவ$ ெதாf$ �Hப 
வ$[நEகa, இைணயJ R&Z. பல இலQR
கைள ெவLbHட வ"ணJ இIFதனE. ெநH
ெவாEQRகLG ெநHெவாEQகாக இைணயJ
இண@+, உல+$ உaள அைனZ. கJT UH
டEகைளxJ இைணQRJ வாtTl உaளதாக
நJjQைக ெத6;Z., அFத இலQைக ேநாQ+ 
உைழQகZ ெதாட@+னாEகa. 1995 ஆJ
ஆ"#$, j$ேகHO “The Internet Tidal Wave,”
எGற தைலTj$ R&Tl ஒGைற வழ@+, 
ெபEசன$ கJTUHடைர அBZ., இFத உலைக
ஆளT ேபாவ. இைணயJ தாG எG^ 'ழQக-
|HடாE.

1995 ஆJ ஆ"B, இGடEெநH எQO l
ேளாரE jரeசE ெதாRTjG 'த$ பYTl 
ெவLbடTபHட.. ஏ>கனேவ உலக ைவய
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;6 வைல எG^ அமEQக ளTபHBQ ெகா"#
IFத ஆETப6Tj$, இFத இGடEெநH எQOl
ேளாரIJ இைணFத..

1990 ஆJ ஆ"#$, பvயா>^J அ[வ
லக@கL[J, �BகL[J ெபEசன$ கJT
UHடEகa 'Q+ய சாதன@களாக இடJ j#Z-
தன. இைணயZைத அ�க, �Y கL$ ைசபE
கேப (cyber café) எGuJ இைணய ைமய@கa
ெசய$படZ ெதாட@+ன.

NOேடா; 98

ஜூG, 1998$ ெவLயான, ;"ேடாO 
98, ;"ேடாO 95 இயQக 'ைறைமbG
கHடைமTjேலேய உIவாQகTபHட.. இத
uடG, இGடEெநH எQOlேளாரE பYைக 4
இைணZ.Z தரTபHட.. அZ.டG, அeH[Q

எQOjரO, ;"ேடாO அHரO lQ, ைமQ-
ேராசாTH ேசH ம>^J ெநHேஷா jேளயE ஆ+
யைவ தரTபHடன. ெநHேஷா jேளயE, jG
நாL$, ;"ேடாO �#யா jேளயE 6.2 ஆக, 
;"ேடாO 98 இர"டா வ. பYைகb$,
1999$ உIெவBZத..

NOேடா; S

;"ேடாO |$gனJ எ#ஷG (Windows
Millennium Edition) என அைழQகTபHட
;"ேடாO | _OடJ, பலரா[J, |கeJ

சாதாரணமான ஒGறாகQ கIதTபHட..
;"ேடாO ;Oடா அ&'கமாRJ வைர,
இதைன எவIJ ;ITபZேதாB இயQக
;$ைல. எJ.எO.டாO இயQகZYG அ#Tப-
ைடb$ உIவாQகTபHட கைட_ ;"ேடாO 
இயQகJ, ;"ேடாO | தாG. ெசTடJபE,
2000 $ ெவLயான இதைன �கEேவாைர
ைமயமாகQ ெகா"B வ# வைமQகTபHட
_OடJ என அைழQகலாJ. பலவைகயான
பயGபாBகைள எYEபாEQRJ �கEேவாEகLG
ேதைவகைள ைமயமாகQ ெகா"B இதG பY-
ைககa ெவL யாbன. 'த$ 'தலாக, இயQக
'ைறைம தானாக, ேடHடா �HெடBQRJ
ெசய$பாH#ைனQ ெகா"ட தாக ெவLயான..

NOேடா; 2000

;"ேடாO | _OடZYG, V^வனT பYT
பாக, ;"ேடாO 2000, jTரவ6, 2000$ ெவL-
யான.. வEZதக V^வன@கைள இலQகாகQ
ெகா"B வ#வைமQகTபHட ;"ேடாO
எG.#. _OடZYG அ#Tபைடb$ இ. வ#-

வைமQகTபH#IFத.. இ.ேவ, jGனாL$,
;"ேடாO எQO.j. _OடZYG அ#Tப ைட
யான இயQகமாக இIFத..

NOேடா; எK;.U

;"ேடாO இயQக 'ைற ைமbG, |கW
_றFத பYTபான ;"ேடாO எQOj, அQ
ேடாபE, 2001$ ெவLயான.. ைமQேராசாTH
V^வனZY>கான பYTlகைளxJ, �கEேவா
IQகான பYTlகைளxJ, ஒேர RைடbG dM
;"ேடாO எQOjயாகQ ெகா"B வFத..
;"ேடாO 2000 ேபால, ;"ேடாO எQOj, 
;"ேடாO எG.#. _OடZYG கHட ைமT
jைன, அ#TபைடயாகQ ெகா"B வ#வைமQ
கTபHட.. �கEேவா6G எYEபாETlகைள
Vைறேவ>^வY$, ;"ேடாO | _OடZYG
அJச@கைளQ ெகா" #IFத.. OடாEH
ெமu ம>^J டாOQ பாE ஆ+யவ>&G ேதா>
ற@கa, க"க \QR ;IFதாக அைமQகTபH
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டன. பல ஆ"Bகa, பயனாளEகa ;IJ
jய பWைச Vற OடாEH பHடG ;"ேடாO 
எQOjb$ தரTபHட.. டாOQ பாIJ �ல

VறZY$ அைனவIJ ர_QRJ வ"ணJ 
அைமFத.. இGuJ பல க"க\QR ;IF
தLQRJ அJச@கa இY$ தரTபHடன. பல
ஆ"Bகa இயQகZY$ இIFத ஒேர இயQக
'ைறைம, ;"ேடாO எQOj தாG. இ. 
ெப6ய அள;$, �G^ 'ைற ேமJபBZ
தTபHடதைன இ@R R&Tjட ேவ"BJ.
ஏTர$, 2014 வைர, இ. ெதாடEF. ைமQ-
ேராசாTHV^வனZYGசTேபாEH#ைனTெப>
&IFத.. பல6G எYETj>R இைடேய, ேவ^
வfbG&, இத>கான சTேபாEH ைப$கa தI
வதைன, ைமQேராசாTH V^ZYய.. இG^J,
கvசமான �கEேவாரா$, ;"ேடாO எQOj
பயGபBZதTபB+ற. எGபதைன நாJ இ@R
Vைன;$ ெகாaளலாJ.

2001 'த$ 2005 வைர ;"ேடாO எQOj, 
பல மா>ற@க\டG, பல பYTlகளாக ெவL
வFத.. இத>கான ெஹ$T ம>^J சTேபாEH 
ைமயJ, பயனாளEக\QR அYக அள;$ உத
;ய.. இ. ெதாடEF. அTேடH ெசtயT
பHB _றFத வசY என அைனவரா[J பாராH
டTபHட.. ;"ேடாO எQOj அBZ.,
;"ேடாO எQOj 64 jH பYTl (2001) 
;"ேடாO எQOj �#யா ெச"டE எ#ஷG
(2002) ம>^J ;"ேடாO எQOj ேடTளH
j._. எ#ஷG (2002) என பல பYT lகa
ெவLயாbன.

NOேடா; N;டா

;"ேடாOஎQOjெவLயா+,ஆ^ஆ"B
கa கfZ., ஜனவ6 2007$, ;"ேடாO

;Oடா ெவLயான.. ;OடாைவT ெபா^Z
தவைர, அY$, ஒL ஊB^eJ வைகbலான
;"ேடாQகa வ# வைமQகTபHB வழ@கT
பHடதைனW _றTபாகW ெசா$லலாJ. ேதட$ 
ம>^J பா.காTl ெசய$பா Bக\Qகான அJ
ச@க\J இY$ ேமJப BZதTபHB +ைடQகT
ெப>றன. ச>^T ெப6ய அள;லான இயQக
'ைறைம ைப$கa இY$ இIFதன. ெசயg
கைள இயQRைகb$, அ#Qக#, அuமYையQ
(“User Account Control”) ேகHRJ வழQகJ இY$
ெதாட@+ய.. இG^ வைர இFத வழQகJ உa
ள.. இதனா$, பயனாளEக\QRZ ெத6யாம$,
அவEகLG அuமYbைனT ெபறாம$, எFத
ெசயgxJ இய@கா.. ஆனா$, பயனாளE
கேளா, எFத ;த 'G ேயாசைனxJ இG&,
அuமYQR “yes” ெகாBQRJ பழQகZYைன,
இFத _OடZYgIF. ெப>றனE.

;"ேடாO ;Oடா அ$#ேமH _O
டZY$ அ&'கTபBZYய BitLocker Drive 
Encryption எGuJ ெதாf$ �HபJ, கJTUH
ட6$ ேடHடா;>கான wBத$ பா.காTjைன
அLZத.. ேலTடாT கJT UHடEகa ;>பைன
இFத கால கHடZY$ அYக எ" vQைகbைன
எH#யதா$, கJTUHடE பvb$ ேடHடா
பா.காTl ெப6ய அள;$ ேபசTபHட.. 
அவ>ைற ைமQேராசாTH தG 'தGைமW சவா-
லாக எBZ.Q ெகா"B ெசய$பHட.. 

NOேடா; 7

;"ேடாO ;Oடா இTப#ெய$லாJ
இIFYIQகQ wடாதா எG^ �கEேவாEகa
எYEபாEZத அைனZ. அJச@கைளxJ ெகா"

டதாக, ;"ேடாO 7 _OடZைத, ைமQ
ேராசாTH V^வனJ வ#வைமZ. வழ@+ய..
அQேடாபE 2009$ இ. ெவLயான.. ;Oடா 
_OடJ R&Z. ெவLயான, அைனZ. அYIT
Yயான ;ஷய@கa அைனZY>RJ ;ைடxJ,
sEeJ தIJ வைகb$, ;"ேடாO 7 அைமF
YIFத. எனT பலIJ பாராH#னE. ேதா>றT
ெபாg;$ _ல மா>ற@கa ேம>ெ காaளTபH
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#IFதன. �கEேவாE எLைமயான வfகL$
ெசய$பBJ வைகb$, இதG இைட 'க@கa
அைமQகTபHடன. டயலாQ பாQOகa எ"-
vQைக RைறQகTபHட.. அYக6QகTபHட
ேவகJ, Vைலயான இயQகJ, எLதான இயQக
வfகa என இIFததா$, ;"ேடாO எQO
jையQ ெகா"B இய@+ வFத ெபIJபாலான
வEகa, ;IJj, ;"ேடாO 7 _OடZY>R
மா&னாEகa. இGuJ, இதG jGனE, �G^
;"ேடாO _Oட@கa வFத jGனIJ,
ெபIJபாலானவEகa பயGபBZ.J _Oட
மாக, ;"ேடாO 7 இITப. இத>R அZ
தாH_யாRJ. இதனா$, பலE ;OடாைவQ
ைக;HடனE.

NOேடா; 8

அQேடாபE 2012$ ெவLயான ;"ேடாO
8, ;"ேடாO இயQக 'ைறைமb$, lரH
_கரமான மா>றZYைன, அதG பயனாளE
இைட'கW ெசயgb$, ைமQே ராசாTH V^
வனJ ெகா"B வFத.. O ட ா E H
பHடG �QகTபHட..
OடாEH ெமueJ
மைறFத.. lேரா+
ராJகLG ஐகாGகa,
வ"ணமயமான ஓB
கL$ பYF.
த ர T ப H
ட ன .
ெதாB உணE
Yைர இயQகJ தரT ப H
ட.. d ேபாEH ம>^J மeO �ல'J
இய@RJ வfக\J தரTபHடன. lேரா +
ராJகa ெகா"ட ஓBகa, உbIaளைவயாக
இய@+, ேடHடாQகைள ேமJபBZYZ தFதன.
இதனா$, YைரையT பாEZத மாZYரZY$,
நJமா$, ேமJப BZதTபHட, அTேபாைதய
ேடHடா;ைனQ காண '#Fத.. lேரா+ராJ
கLG பH#ய[J, ஐகாGக\J காணாம$
ேபாbன. 'Fைதய ;"ேடாO இயQக@
கைளQ காH #[J, wBத$ ேவகZY$ _OடJ
ெசய$பHட.. lYயதாக வFத x.எO.j. 3
வைக சாதன@க\Qகான வfகைளQ ெகா"#
IFத..

NOேடா; 8.1

அQேடாபE 2013$, ;"ேடாO 8.1 ெவL-
யான.. 'தG 'தலாக, ைமQேராசாTH தG
VைலTபாH#$, வFத வfbேலேய ெச$[J

YITபZைத ேம>ெ கா"ட.. R&Tபாக, அதG 
இைட'கW ெசயgb$ இFதZ YITபZ Yைன,
�கEேவாEகa பல6G எYEபாET j>ேக>ப மா>-
&ய.. OடாEH பHடG �"BJ அ&'கTப
BZதTபHட.. இதG �லJ, OடாEH ;"
ேடாeJ தரTபHட..

NOேடா; 10

30 ெசTடJபE 2014$ அ&;QகTபH-
டா[J, 2015 ஆJ ஆ"B வைர, ;"ேடாO
10 மQக \QRZ தரTபட;$ைல. 29 ஜூைல,
2015$ தாG இ. மQக\QRZ தரTபHட.. 

இY[J, ைமQேராசாTH, வFத வfb$ 
ெச$ல வைளவான ஓHடZைத ேம>ெ கா"
ட.. OடாEH ெமu �"BJ தரTபHட.. 
கJTUHடE பயனாளEகa ஏ>க னேவ பழ+
வFத ெடOQடாT Yைர வழ@கTபHட..
ஆனா$, 'தG 'தலாக, ஒG^QR ேம>
பHட சாதன@கL$ (ெடOQடாT, ேடTளH 
ம>^J OமாEH ேபாG) ஒேர _OடJ இயQகJ
இIQRJ வைகb$, ;"ேடாO 10 வ# வ
ைமQகTபHBZ தரTபHட.. அைனZY> R
மான lேரா+ராJகைள, ;"ேடாO Oேடா6$
இIF. தர;றQகJ ெசtYBJ வைகb$ தரT
பHடன. 'த$ 'தலாக, lYய ;"ேடாO
பYTl ஒG^ இலவசமாக வழ@கTபHட.eJ
இ.ேவ 'த$ 'ைறயாRJ.

Carbon Copy: !" அ$ச& அ'()ைக,&, .க
வ1232 4ழாக “CC:” எ"ற 91:ைன( பா=>?
@(A=கB. கா=ப" கா(9 எ"பத" E@2கF இH.
அ'(ப(பIF !" அ$ச& ெசK?,ைன, பல
நப=கN23 நகலாக அ'(ப,இOத .கவ12 கP
ட>?ைன( பய"பI>தலாF. அதாவH, அ'(ப(
பIF அ$ச& தகவ&கB, இOத கா=ப" கா(9 கP
ட>?& உBள .கவ1231யவ=கN23 அ&ல;
ஆனாWF, அவ=கB ெத1OH ெகாBள ேவYZய
ெசK? எ"பேத இைத2 3[2\றH. அ$ச&
யா@23 எ]த(பI\றேதா, அவ1" .கவ1 “To:”
எ"ற 91:& அைம2க(பI\றH.
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“எ@RJ எY[J இைணயJ” எGற Vைல
;ைர;$ இFத உல+$ உIவாRJ எG^
அைனவIJ எYEபாEQ+GறனE. �H#$
இTேபா., ெதாைலேப_, #;, கJTUHடE
ம>^J _ல ேகமராQகa ஆ+யைவ இைண
யZY$ இைணQகTபHB பயனாளEகளா$
இயQகTபHB வI+Gறன. இn, இவ>^டG,
ைமQேரா ஓவG ம>^J |G அBTlகa,
த"�E இைறQRJ ேமாHடாE பJlகa,
�HB கதeகa, ;ளQ Rகa என அைனZ.J
இைணயZY$ இயQகTபHB, நJமா$, எ@ +
IF.J இயQRJ VைலையT ெப>^;BJ.
இதைனேய “எ@RJ எY[J இைணயJ” என
அைனவIJ அைழQ+GறனE.

2016 ஆJ ஆ"#G இ^Yb$, 640 ேகா#
சாதன@கa, இைணயZY$ இைணQகTபBJ
வசY ெகா"B இைணQகTபH #IQRJ என
காEHனE (Gartner) ஆte ைமயJ அ&;Z
.aள.. 2015 ஆJ ஆ"BQRT jG, இFத
வைக சாதன@கa 30% அYக6QRJ. 2020
ஆJ ஆ"#$, இFத சாத ன@கLG எ"-
vQைக 2008 ேகா#யாக இIQRJ. 2016QRT 
jGனE, YனFேதா^J, பGனாHடள;$, 55
லHசJ சாதன@கa, இFத வைகb$ lYயதாக
இைணxJ.

2016$, இைணயZY$ இைணZ. இயQ
கTபBJ �கEேவாE சாத ன@கa  எ"vQைக
400 ேகா#யாக இIQRJ. இ., 2020$, 1,350

ேகா#யாக உயIJ. நாJ ;IJl+ேறாேமா
இ$ைலேயா, இFத வைக சாத ன@கைள
இயQகT பழ+Q ெகாaேவாJ. எTப# இT
ேபா., ெமாைப$ ேபாG பயGபாB, அைன
வIJ எLதாகT பயGபBZ.J ஒI சாத னமாக
மா&;Hடேதா, அேத ேபால, �கEேவாE சாத-
ன@கa அைனZ.J, இைண யZY$ இைணZ. 
இயQகTபடQ w#ய சாத ன@களாக இIQRJ.

இைணய%&' இைண() சாதன.க0

Download: கF(_Pட= ஒ"[a@OH ேநரZயாக
இ"ெனா@ கF( _Pட@23( ைபைல மாcd
வதைன டeYேலாP என2 3[(9I\ேறாF.
இ@(9'F இ"ட=ெநP ெநPெ வா=2\& 
இைணOHBள கF(_Pட1a@OH ஒ@ ைப&
இற2\( ப?ய(பIவதைனேய இH ெப@F
பாWF 3[2\றH.
Network: ெநPெவா=2 (இ"ட=ெநP உPபட)
\& இைண2க(பPZ@23F ஒ@ கF(_P
ட1& உBேள அ'ம?,"[ வ@F அI>த
வ1" .யc iைய> தI23F ஒ@ சா(Pேவ= 
அ&லH i[ய ஹா=Pேவ= சாதனF.
ேபYP:> (Bandwidth): இைண2க(பPட
இ@ ேவd சாதனkகB இைடேய நைடெபdF
ேடPடா ப1மாcற>?& அ?க பPச ேடPடா ப1
மாcற ேவக>?" அளைவ இH 3[2 \றH.
இH ேடPடா பயl23F ேவகF அ&ல.
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அBZத 2016 ஆJ ஆ"#$, wRa V^வ
னZYG, ப�G வf இைணய வசY தIJ,

�G (Loon) YHடJ இFYயா;$ ெசய$பBZதT
பBJ. 2013 ஆJ ஆ"ேட, இFத அ&;Tjைன,
wRa ெவLbH#IFத.. ஆனா$, அTேபா.
இFYய அர_G அuமYbைனT ெப^வ. ச>^
_ரமமானதாக, wRa V^வனZY>R இIFத..
த>ேபா., எFத தைடxJ இG&, �G YHடZ
Yைன அம$பBZத அர_G அuமYைய, wRa
V^வனJ ெப>^;Hட.. “#�Hட$ இFYயா”
YHடZYG ஒI பRYயாக இFத YHடZY>R
அuமY வழ@கTபHBaள.. 2013$ இFத
YHடJ அ&;QகTபHடேபா., இFYய மQகa
அைனவIJ ஆWச6யZ.டG பாEZதனE. வIJ
_ல மாத@கL$, இ. ெசய$பBZதTபBவ
தைனQ காண இIQ+றாEகa.

இFYய அரr, மZYய அர_G ெசயலாளE
ஒIவ6G தைலைமb$, இFத YHடZYைனQ
கணகாvQக Ry ஒGைற அைமQRJ. ஏ>க
னேவ, இFத ேசைவ, அெம 6Qகா, VU_லாF.
ம>^J jேர_$ நாBகL$ ேசாதைன ெசtயT-
பHB, ெவ>&கரமாகW ெசய$பHB வI+ற..

�G YHடZY$, �| bgIF. 20 +ேலா
�HடE உயரZY$, ெப6ய அள;லான
ப�Gகa பறQக;டTபHB, அY$ அைமQ
கTபH#IQRJ இைணய சEவEகa �ல
மாக, ப�Gகa பறQRJ உயரZY>RQ dழாக
வ_QRJ மQக\QR, இைணய இைணTl
வழ@கTபBJ. இFத ப�G ம>^J அY$
அைமQகTபBJ #�Hட$ சாதன@க\QRZ 
ேதைவயான |GசQY, ேசாலாE ேபன$ ம>^J
ேவகமாக �rJ கா>&gIF. நாa 'yவ.J
ெபறTபBJ. இFத சாதன@கa, தைரb$
உaள சாதன@க\டG ெதாடEl ஏ>பBZY,
வைலTjGன$கைள உIவாQ+, இைணயJ
பயGபBZதZ ேதைவயான #�Hட$ அைல

கைள �|b$ இய@RJ கJTUHடEக\QR
அuTlJ. இFத YHடJ R&Z.  ஏ>கனேவ,
கJTUHடE மல6$, கHBைர தரTபHட., 
wRa இைணய தளZY$, http://www.google.
co.in/loon/ எGற 'கவ6b$ உaள பQகZY$
ேம[J இ. R&Z. அ&F. ெகாaளலாJ.

இFYயா;$, இFத YHடZY$, wRa
V^வனZ.டG, ெபா.Z.ைற V^வனமான,
j.எO.எG.எ$. V^வனJ ெசய$படலாJ. 
இத>ெகன, 2.6 +கா ெஹEHO ேவகZY$ 
இய@RJ jராHேப"H OெபQHரJ அைல-
வ6ைச பயGபBZதTபBJ. இத>R அரrJ
ஒZ.Q ெகா"Baள.. wRa V^வனZைதT
ெபா^Zதவைர, அதG Google X Labs V^வனT
j6e இதைன இயQRJ. இய>ைக ம>^J
கா>�டாக இைணய இைணTl வழ@Rவ
ெதGப. எGப., '> &[J lYயெதாI
YHடமாகேவ உaள.. ெப6ய அள;$ _Fத-
ைனxJ, சாதன@க\J, இFத YHடZY$ ஈBப
BZதTபHB வI+Gறன. ஒ�ெவாI ப�uJ
4 +.�. ;Hட அள;லான வHட பரTபள;$,
இைணய இைணTjைன வழ@RJ. எ$.#.இ.
என அைழQகTபBJ, 4� ெதாf$ �HபZ
Y>R இைணயான. இ.. ஒ�ெவாI ப�uJ,
RைறFத. ஆ^ மாதJ ;" ெவLb$ பறF.
ெசய$பBJ வைகb$ அைமQகTபBJ. wRa,
இFத YHடZY>R உத; ெசtYBJ V^வனமா
கேவ இய@RJ. இைணய ேசைவ வழ@Rவைத,
இFYய V^வனJ மHBேம எBZ.W ெசய$ப
BZத ேவ"BJ. ேபOlQ V^வன'J, இேத
ேபாG^ மnத உத;bG&, ;"v$ பறQRJ
சாதன@கa �லJ, இைணய ேசைவ வழ@RJ
YHடJ ஒGைறQ ெகா"Baள.. ேபா+ற ேபாQ
+ைனT பாEZதா$, இn ெமாைப$ ம>^J
இைணய ேசைவQெகன, எFத டவIJ ேதைவT
படா. ேபால உaள..
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இைணயT பயனாளEகa எ"vQைகb$,
இFYயா இர"டா வ. இடZY$ உaள.

எGப. அைனவIJ அ&Fதேத. அதனா$ தாG, 
பGனாHB இைணய ம>^J தகவ$ ெதாடEl  
V^வன@கa பல, இFYயா;$ த@கa வEZ
தகZYைன ேம>ெகாaள ெதாடEF. 'ய>_
கைள எBZ. வI+Gறன. இFYய இைணய
பயனாளEகa த>ே பா. இGuJ ஒI ‘ந$ல
ெபய6ைனT’ ெப>^aளனE. தகவ$ ெதாடEl
V^வனமான ெடgனாE (Telenor) அ"ைமb$
“இைணயZY$ ேம>ெகாaளTபBJ ேமாச
மான பழQக@கa” எGற தைலTj$ ஆte
ஒGைற _ல நாBகL$ ேம>ெகா"ட.. இF
Yயா, _@கT�E, மேல _யா ம>^J தாtலாF.
ேபாGற நாBகL$ இFத ஆte ேம>ெகாaளT-
பHட.. தவறான வதFYகைள இைணயZY$
பரTlவY$, இFYயEகa அYகJ ஈBபB+
றாEகa எGற உ"ைம இFத ஆt;$ ெத6ய
வF.aள.. பGனாHடள;$, 40% இFY
யEகa இFத ேமாசமான பழQகZY>R ஆளா +
xaளனE.

வதFYகைளT பரTlJ பழQகZY>R அBZ
தப#யாக, இைணயZY$ இய@RJ ம>றவE
கைள, ஆGைலG ;ைளயாHBQகa ;ைள
யாBமா^ அைழTபY[J இFYயEகேள
'Gனvb$ உaளனE. இFத வைகb$,
34% ேபE இடJ ெப>^ 'தgடJ ெப>^a
ளனE. அேத ேபால, ெதாடEப>ற தக வ$கைளT 
ப+EF. அuTlவY[J, இFYயEகேள (30%)
'தgடJ ெப>^aளனE. 

இFத ஆt;$ ேம[J பல I_கர தக
வ$கa ெவLயா+xaளன. அYகமாக ெச$j
பட@கைள எBZ. இைணயZY$ பYe ெசt

பவEகைள ெவ^TபவEகளாக 33% இFYயEகa
உaளனE. ஆt;$ கலF. ெகா"டவEகL$, 
65% ேபE, இைணயT பழQகZY>R அ# ைமக
ளாக உaளனE. இY[J இF Yயாேவ 'தgடJ
ெப>^aள.. இFத கIZYைன ஆ", ெப" 
என இI பாலIJ ஒZ.Q ெகா"டா[J,
ெப"கேள அYக அள;$ அ#ைமகளாக உa
ளனE. ஆ"கைளQ காH#[J, 21% அYக
ேநரZைதT ெப"கa இைண யZY$ ெசல;
B+GறனE. தnTபHட ;ITப@க\Qகாக,
YனFேதா^J சரா ச6யாக இர"B மv ேநரJ
ெசலவfQ+GறனE. இ. ஆ"BQR 730 மv
ேநரJ ஆ+ற. (அJமா#ேயா�!). ஆனா$,
ஆ"கa, ெதாடEF. R&TjHட ேநர@கL$, 
இைணயZைதT பயGப BZ.+GறனE. த@கa
பvகa சாராத ேவைலகL$, 89% ேபE இைண
யZைத, ஒI நாL$ பல'ைறT பயGப BZ.
+GறனE.

அBZதப#யாக, ேபOlQ+$, த@கa �.
ம>றவEகa இரQகJ ெகாaள ேவ"BJ எGற 
வைகb$ 30% ேபE பYeகைள இB+GறனE.

ம>றவEகLG ேகாபZ YைனZ �"BJ
வைகb$, ேவ"BJ எGேற, ம>றவEகa
மன. l"பBJப#யான தகவ$கைளT பYப
வEகa 18% ேபE ஆக உaளனE.

த@கa �. ம>றவEகa இரQகJ ெகாaள 
ேவ"BJ எGற வைகb$, தகவ$கைளT பY-
வEகைளT ெபIJபாலானவEகa ெவ^Q+G
றனE. 28% ேபE இ. த@க\QR எ6WசைலZ
தIவதாகQ கIZ. ெத6;Z.aளனE. எ6Wச$
ஊHBJ பழQக@கL$, இத ைனேய 'த$ 
இடZY$ ைவZ.Q காHB+GறனE இFY
யEகa.

இைணய%&' வத=&க56> இ=&யா ?த@ட)
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அuTlJ பழQகZYைன, இFYயEகa அYகJ
ெகா"BaளனE. ம>ற நாBகL$, இ. 13%
அ$ல. 14% ஆக இIQைகb$, இFYயா;$
இ. 23% ஆக உaள..

உணeT ப"ட@கLG பட@கைளT பYe
ெசtவY$, இைணயT பயனாளEகa இFத
நாBகL$ ஆEவJ ெகா"BaளனE. இY$
31% ேபE ெப"களாகeJ, 23% ேபE ஆ"களா
கeJ உaளனE.

ெச$j எனTபBJ தJ பட@கைளT பYF. 
ெவLbBேவாE, இFத ஆt;ைனQ கIZY$
ெகாaள ேவ"BJ. த@கa பட@கைளT பY-
வY$ ெப"கேள 'த$ இடZY$ உaளனE.  
ஆனா$, ’�@கa ெவ^QகQ w#ய பழQகJ
எ.?’ எGற ேகa;QR, ெபIJபாலானவEகa,
தJ பட@கைளேய rH#Q காH #xaளனE. எ6W
ச�HBவY$, இFதT பழQகJ 33% இடZைதQ
ெகா"Baள..

#�Hட$ உல+$, ஒI ந$ல எYEகாலZைத
உIவாQக, ெடgநாE V^ வனJ இFத ஆt-
;ைன ேம>ெகா"ட.. இFத ஆt;G �லJ, 
இைணயT பயனாளEகa எGன எYEபாEQ+G
றனE எGபைதxJ அ&ய '#Fத..

எGன தாG எ6Wச�HBJ ;ஷய@கa
இைணயZY$ இIFதா[J, இைண யZைதT
பயGபBZ.J இFYயEகL$ 94% ேபE,
இைணயJ த@கa வாM;$ ந$ல மா>ற@
கைளQ ெகா"B வF.aளதாகQ கIZ. 
ெத6;Z.aளனE. ஆte நடZதTபHட நாB-
கLேலேய, இFத வைகb$ இQகIZைதZ
ெத6;Zத அYக அள;லானவEகa இFYயE
கேள. இைணயJ ஒI கHBTபBZதTபHட
தளமாக இIQக ேவ"BJ எGபைதT ெபIJ

பாலான இFYயEகa ;IJlவதாக, ெடgநாE
V^வன தைலைம அY கா6 ெத6;Z.aளாE.
அரசா@க ;Y 'ைறக\J ெப>ேறாEகLG
கHBTபBZ.J வfக\J, இைணயT பY e
கைள ெந&TபBZதலாJ எG^ ெபIJபா லான
இFYயEகa எYEபாEQ+GறனE. அரr, க$;Q
wட@கL$, இைணய ெந& 'ைறகa R&Z.
வளIJ RழFைதக\QRQ க>^Q ெகாBQக
ேவ"BJ எG^J ;IJl+GறனE.

இFத ஆt;ைன, ெடgநாE V^ வனZY>
காக, _@கT�ைரW ேசEFத Penn Schoen Berland
எGuJ V^வனJ ேம>ெகா"ட.. இFY
யா;$ 100, மேல_யா;$ 100, தாtலாFY$
101 ம>^J _@கT�6$ 100 ேபE எனZ தG 
ஆt;>R இFத V^வனJ எBZ.Q ெகா"-
ட.. பல ;ஷய@கL$, ஆ_ய நாB கL$
இைணயT பயGபாB ஒI தnZதGைம ெகா"
டதாக உaள.. இைணயZY$ வIJ பாgய$
சமாWசார@கைள, இFYயEகa அYக ெவ^T
lடG கIத;$ைல. 4% ேபேர இ. R&Z.
எ6Wச$ ெகா"டதாகZ ெத6 +ற.. ஆனா$,
தாtலாFY$ 43% ேபIJ, மேல_யா;$ 39%
ேபIJ இ. R&Z. வIZதமைடF. கIZ.
ெத6;Z.aளனE. 

2017 ஆJ ஆ"#$, அைன வIQRJ
இைணயJ எGற இலQR Vைறேவ^J
எG^ ெடgநாE V^ வனJ எYEபாEQ+ற..
ெதாடEF. இைணயJ பயGபBZ.ேவாE 20
ேகா#யாக உயIJேபா., அY$ பலE, 'த$ 
'ைறயாக இைணயJ பயGப BZ.ேவாE
ெபIJபாGைமயாக இITபாEகa. இவEகa,
இைணயZY$ lYய, பயuaள ந$ல ப6மா-
ண@கைள ஏ>பBZ .வாEகa எG^J எYE
பாEQகலாJ.
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ேவ"# ெதா()*+
இ-வைக) ப#1ய+

ேவEH டாRெம"HகL$ gOH எனTபBJ 
பH#ய$ தயா6TபY$ இIவைக +ைடQ

+ற.. இைவ bulleted ம>^J numbered பH#
ய$கa ஆRJ. ‘bulleted’ எGப. தnZதnயான
தகவ$கa தIJ ஒI பH#ய$. இFத பH#
யg$ வ6கLG 'Gேன, ஏேதuJ ஒI வைக
அைடயாளZYைனQ (Symbol) ெகா"#IQRJ.
இFத அைடயா ளேம l$லH என அைழQகT
பB+ற.. இ. _&ய laLbgIF. எFத
வைக அைட யா ளமாக ேவ"Bமானா[J
இIQகலாJ. A numbered list எGப., இேத
பH#யg$, அைடயாளT படZY>RT பY
லாக, வ6ைசயாக எ"கa இIQRJ. ெதாடE 
கIZ. அ$ல. தகவ$கைளZ தIைகb$,
இFத gOH வைக பயGபBZதTபB+ற..
அ�வா^ இ$லாம$, நJ கவனZைதQ கவIJ
வைகb$ தரTபBJ ெதாடEப>ற, ஆனா$, 'Q
+யமான தகவ$கa l$லH இைணFத பH#
யலாகZ தரTபட ேவ"BJ. ேவEH இதைனZ
தயா6Z. வழ@க எLய வfகைளQ ெகா"Ba
ள.. 'தg$, ஒ�ெவாI தகவைலxJ ைடT
ெசt., அதG '#;$ எGடE அyZதeJ.
ஒI தகவ$, ஒI வ6QR ேம$ ெசGறா[J, 
இ^Yb$ மHBேம எGடE அyZதeJ.
ஒ�ெவாI வ6 '#;[J எGடE அyZத
ேவ"டாJ.

அைனZ. தகவ$கைளxJ பH#யலாகZ
தFத jGனE, ெமாZதமாக அவ>ைறZ ேதEF
ெதBQகeJ. அBZ. 6Tபn$, ேஹாJ பH-
டைனQ +LQ ெசtYடeJ. அBZ. பாரா
R�Tj$ உaள

Bullets tool  ம>^J Numbering tool எGப
வ>&$, எ. உ@க\QR ேதைவTபBேமா, 
அY$ +LQ ெசt. பH#யைல Vைறe ெசt
YடeJ.

ேவ"# ேட*ைள) *56க
ேவEH டாRெம"H#$ _ல ேவைளகL$

ெப6ய அள;$ ேடjைள அைமZ.
;BேவாJ. அதG jGனE, அதைனT j6Qக
'ய>_Zதா$, அத>கான வf எLY$ +ைடQ-
கா.. பல ேவைளகL$, பலIJ, பBQைக 

வ6ைசகைளQ காTj ெசt., jG ேவெறாI
இடZY$ ேபOH ெசt., lYய ேடjைள
உIவாQRவாEகa. பைழய ேடjLgIF.
�QகTபHட ெநHB வ6ைசகைள, அfZ .;B
வாEகa. இத>RT பYலாக, ேவEH, இ. ேபால 
ேடjைளT j6Tபத>R, எLய வf ஒGைறQ 
ெகா"Baள..

1. ஏ>கனேவ அைமFத ேடjL$, எFத 
பBQைக வ6ைசbgIF. ேடjைளT
j6Z. அைமQக ேவ"Bேமா, எFத வ6ைச
lYயதாt அைமய இIQRJ ேடjLG 
'த$ வ6ைசயாக அைமய ேவ" Bேமா,
அY$ கEசைரQ ெகா"B ைவQகeJ. 

2. அBZ. 6Tபn$, Layout ேடTjைன +LQ 
ெசtYடeJ. (இFத ேடT, ேடja உaளாக
கEசE அைமQகTபH#IFதா$ தாG காHடT
பBJ)

3. இ@R Merge R�Tj$ Split Tool எGபY$
+LQ ெசtYடeJ.
இTேபா. ேவEH, �@கa கEசைர ைவZத 

வ6ைசQR ேமலாக வழQக மான வ#;$ பாரா
ஒGைற அைமQRJ. ேமலாகeJ, dழாகeJ
இர"B ேடjaகa +ைடQRJ. இவ>ைறZ
தnZதnேய �@கa பயGபBZYQ ெகாa-
ளலாJ.
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தைல)8 ெத59: ெகா;ேட இ-6க
எQெஸ$ ஒEQ  H#$ ேம$ உaள பBQைக

வ6ைசகL$, ெச$க\Qகான தைலTlகைள
ைடT ெசt. ைவZYITேபாJ. jG அBZ
தBZத பQக@க\QRW ெச$ைகb$, அFத
தைலTlகa ெத6வY$ைல எGபதா$, எFத
வ6ைசb$ எFத ேடHடா;ைன ைடT ெசtவ.
எG^ _&. தBமா&T ேபாேவாJ.  இத>காக
அBZதBZத பQக@க\QRW ெச$ைகb$ இFத
தைலTlகைள மHBJ ெத6xJ ப# உைறய
ைவZதா$ எGன எG^ ேதாG^+றதா? அதா
வ. பBQைக வ6ைச 30, 40 எனW ெசGறா[J, 
அFத பQக@கLG ேமலாக, இFத தைலT lகa
நமQRZ ெத6Fதப# இIQக ேவ"BJ எGப.
தாேன உ@கa ;ITபJ. உ@கa ;ITபTப
#ேய, தைலTl உaள வ6ைசகைள அTப#ேய
உைறF. ேபாt V>க ைவQகலாJ. அதைன எT
ப# ேம>ெகாaவ. எG^ பாETேபாJ.

எBZ.Q காHடாக, 'த$ �G^ பBQைக
வ6ைசகL$ V^வனT ெபயE ம>^J ெநHB
வ6ைசகL$ அைமTபத>கான ேடHடா;ைன
;ளQRJ வைகb$ தைலTlகைள அைமZY
IQ+¡Eகa. இFத �G^ பBQைக வ6ைசக\J
அைனZ. பQக@கL[J ெத6ய ேவ"BJ.
எனேவ A4 ெச$ைலZ ேதEFெதBQகeJ.
ேதEFெதBZத jGனE, ேமேல உaள ெமu
பா6$, Window எGபY$ +LQ ெசtYB@கa.
dழாக Freeze Panes எG^ ஒI j6e இIQRJ.
இதைனZ ேதEFெதB@கa. இTேபா. �Gறா
வ. பBQைக வ6ைசQRJ, நாGகாவ. பBQைக
வ6ைசQRJ இைடேய, பHைடயாக ஒI ேகாB
இIQRJ. இn �@கa 60, 70 என எFத பBQைக
வ6ைசQRW ெசGறா[J, 'த$ �G^ பBQைக
வ6ைசகa அTப#ேய ேமலாக உைறF. V>RJ.
ஒGைற Vைன;$ ைவZ.Q ெகாa\@கa.
�@கa இத>ெகனZ ேதEFெதBQRJ ெச$ அ வ6
ைசb$ தாG இIQக ேவ"BJ.

ச6, ேவைல '#Fத jG, இFத உைறFத ெச$
கைள ம^ப#xJ வழQகமான Vைலb$ ைவQக
ேவ"Bேம. எGன ெசtயலாJ? �"BJ
Window ெமu;ைனZ ேதEFெதBZதா$ அ@R
Unfreeze Panes எG^ ஒI j6e Freeze Panes
இIFத இடZY$ இIQRJ. இY$ +LQ
ெசtதா$, உடேன உைறயW ெசtத வ6ைசகa

அதG தGைமbgIF. ;லRJ. R^Qகாக
இIFத பHைடயான ேகாB மைறF.;BJ.

சா"#1= ெச>தா+ பா"ம# மா@மா?

எQெஸ$ ெதாRTj$, ேடHடாQகைள வ6
ைசTபBZ.+¡Eகa. ேடHடாQகa, �@கa

அைமZத ெசH#@O ஏ>றப#, வ6ைசTபBZ
தTபB+Gறன. ேடHடாQக\QRZ தரTபHட
பாEமH#@ வfகa எGனவா+Gறன? _ல
பாEமH#@ ெசH#@O அTப#ேய lYய இடZ
Y>R எBZ.W ெச$லTபB+Gறன. _ல மா>
றTபB+Gறன. இTப# மா>ற@கa இ$லாம$,
வ6ைசTபBZYய jGனIJ, பாEமH#@
அைமTlJ எBZ.W ெச$லTபBJ வைகb$
எQெஸ$ ெதாRTj$ ெசH ெசtYடலாJ.

எBZ.Q காHடாக, இர"B ெநHB வ6ைச
ேடja ஒGைற ஒEQ  H#$ அைமZ. இIQ
+ேறG. 'த$ வ6ைசb$ பல நாHக\Qகான
ேதYகைள, எFத வ6ைசxJ இG& அைமZY
IQ+ேறG. இர"டாவ. வ6ைசb$ A 'த$ E
வைர அைமZ.aேளG. C எGற எyZ. உaள
கHடZYG jG VறZYைன ஒI வ"ணZY$
அைமZYIQ+ேறG. இFத ெச$ைலW r>& ஒI
வைகயான பாEடE அைமZ.aேளG. இTேபா.
'த$ ெநHB வ6ைசb$ உaள ேடHடா;ைன
வ6ைசTபBZ.+ேறG. இTேபா. எQெஸ$ C
எGற எyZ. உaள ெச$gைன, அதG ேபQ
+ரe"H வ"ணZ.டG எBZ.W ெசG^
அதG l. இடZY$ ைவQ+ற.. ஆனா$ பாE
டEகa ேவறாக அைம+ற..இர"ைடxJ ஒG
றாகQ ெகா"B ெச$வேத எG ;ITபJ. இத>
கான வfbைனT பாEQகலாJ.

இத>கானsEeநாJெச$கைளஎTப#பாEமH
ெசt+ேறாJ எGபைதT ெபா^Z. உaள..
இர"B வைகயான பாEமH வfகைள எQெஸ$
ெகா"Baள. – வழQகமான பாEமH#@, VபFத
ைனb$ ேப6லான பாEமH#@ (regular formatting
and conditional formatting). வழQகமான பாEமH#@
'ைறைய ேம>ெகா"டா$, ேமேல ;ளQ+ய.
ேபால ஒI பாEமH#@ எBZ.W ெச$லTபHB,
இGெனாG^ த@+;BJ. VபFதைனbG ேப6
லான பாEமH#@ (conditional formatting) ேம>
ெகாaைகb$, அைனZ. பாEமH#@ அைமTl
க\டG ெச$ நகEF. ெகாBQRJ.

எ6ெஸ'
VC7...
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ெசGற ஜூைல 'த$ ெசTடJபE வைரb
லான காலZY$, உல+ேலேய lYய ெமாைப$
இைணTlகைள அYக அள;$ ெகாBZத
நாடாக, இFYயா 'த$ இடJ ெப>^aள..
ெமாைப$ இைணTlகa R&Z.Z ெதாடEF.
க"காvZ. வIJ எ6QசG ெமாjgH#
V^வனJ இFத தகவைல ெவL bHBaள..
அதG அ&Qைகb$, ஒ�ெ வாI ;நா #xJ,
இFYயா;$ ஒI ெமாைப$ ேபாG lYதாக
இைணTl தரTபB+ற. எG^ w&xaள..

பGனாHடள;$, ஒ�ேவாE ஆ"BJ, 
ெமாைப$ இைணTlகa எ"vQைக 5%
உயEF. வI+ற.. இFYயா;$, R&TjHட
காலா"#$, இ. ஒI ேகா#ேய 30 லHச மாக
இIFத.. இதைன அBZ., �னா;$, இ.
70 லHசமாகeJ, அெம6Qகா;$ 60 லHசமா
கeJ, |யாGம6$ 50 லHசமாகeJ, ைந£6
யா;$ 40 லHசமாகeJ இIFத..

ெமாZத ெமாைப$ இைணTl எ"vQைக,
உலக அள;$, 730 ேகா#. இY$ lYய சFதா-
தாரEகa 8 ேகா#ேய 70 லHசமாRJ. அைனZ.
நாBகL[J, ப$ேவ^ j6eகLgIF.
+ைடZத தகவ$கLG அ#Tபைடb$ எ6QசG
இFத '#eகைள ெவLbHBaள..

R&TjHட இFத காலா"#$, ;>பைன-
யான ெமாZத ெமாைப$ ேபாGகL$, 75%
ேபாGகa, OமாEH ேபாGக ளாக இIFதன.
இ. கடFத ஆ"#$, 70% ஆக இIFத. R&T
jடZதQக..

இேத ஆt;$, ெமாைப$ வf இைணய
இைணTl R&Z.J தக வ$கa ேசக6QகT-
பHடன. ஒ�ெவாI ஆ"BJ, இFத வைக 
இைணTlகLG எ"vQைக 63% உயEF.
வI+ற.. 2015 'த$ 2021 வைரbலான
காலZY$, இ. 11 மட@R உயIJ எG^ எYE-
பாEQகTபB+ற.. ெமாைப$ வf இைணய
இைணTj$ ப6மா&Q ெகாaளTபBJ ேடH
டா;G அளeJ பZ. மட@R அYகமாRJ
எG^J கvQகTபH Baள..

lYய ேபாGகைள வா@Rைகb$,
ஆ"HராtH பயனா ளEகL$ 82% ேபIJ,
ஆTja V^ வனZYG ஐ.ஓ.எO. _OடJ பய
னாளEகL$ 73% ேபIJ அேத _OடZY$
இய@RJ OமாEH ேபாGகைளேய வா@R+G
றனE. ஆனா$, ;"ேடாO _OடJ ேபாG
பயGபBZ.பவEகL$, 60% ேபE ஆ"HராtH
_OடZY>R மா&னாEகa. 15% ேபE, ஐ.ஓ.எO.
_OடZY>R மா&னாEகa.

உலJ' அ&க ெமாைப' இைணCM' இ=&யா ?த@ட)
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OைவT (Swipe) V^வனJ, _^வEகa பயG
பBZ.வத>கான OமாEH ேபாG ஒGைற,

‘OைவT ஜூnயE’ (Swipe Junior) எGற ெபய6$
ெவLbHBaள.. 5 'த$ 15 வய. வைரb
லான _^வEகa இதைனT பயGபBZதலாJ.
_^வEகLG _FYQRJ YறைனW ெசய$ப
BZYT பாEQRJ வைகbலான ெசய$பாH
#ைனZ தIவேதாB, ேவ#Qைக ;ைளயாH
Bகa �லJ க>^Q ெகாaவ தைனxJ இFத
OமாEH ேபாn$ ேம>ெகாaளலாJ. அேத
ேநரZY$, _^வEகLG ெசய$பாH#>கான
பா.காTlJ உ^Y ெசtயTபHBaள..

இY$ ெப>ேறாEகa தா@கa ;IJlJ
வைகb$, _^வEக \Qகான கHBTபா
Bகைள ெசH ெசt., அவEகLG பயG
பாH#ைனQ க"காvQகலாJ. ேபாn$
ஏ>பBZதTபBJ ெதாடEl எ"கa,
ெசH#@O ஆ+யவ>ைறZ த@கa கH
BTபாH#$ ெகா"B வரலாJ. _^
வEகa, இFத OமாEH
ேபாைனT பயGபBZY ேம>
ெகாa\JஇைணயZேதட$,
ேகJO ம>^J jற அT
LேகஷGகL$ ெசலவ
fQRJ ேநரZைதxJ
வைரயைற ெசtY
டலாJ. �.j.எO.
�லJ, ேபாG எFத
இடZY$ ைவZ.T
பயGபBZதTபB+
ற. எGபதைனxJ
ெப>ேறாEகa அ&F.
ெகாaளலாJ.

_^வEக\Qகான

பல அTLேகஷGகa இY$ பYயTபHேட ;>
பைன ெசtயTபB+ற. இFத OமாEH ேபாG.
இதG UசE இGடEேபO அைமTjைனW _^
வEகa ;IJlJ வா$ ேபTபE ம>^J 6@ 
ேடாGக\டG மா>& அைமQகலாJ. _^வE
க\Qகான. எGபதா$, dேழ ேபாBவதா$
ஏ>பBJ அYEW_ ம>^J உைட தg$ இIF.
பா.காQRJ வைகb$ இ. வ#வைமQகTபH
Baள.. இதG ம>ற ெதாf$ �Hப _றTபJ-
ச@கa jGவIமா^:

Yைர 4.5 அ@Rல அள;$, ஐ.j.எO. #O-
jேள தI+ற.. TராசசE 1.3 +கா ெஹEHO
ேவகZY$ இய@RJ ¥ய$ ேகாE Tராசச
ராRJ. இதG ராJ ெமம6 512 எJ.j. இதG 
Oேடாேர¦ ெமம6 4 �.j. ஆTபேரH#@
_OடJ ஆ"HராtH +HேகH 4.4. இY$ 
3� இயQகZY$ ெசய$பBJ _J ஒG &ைன
மHBJ பயGபBZதலாJ. jG lறQ ேகமரா 2

எJ.j. YறuடuJ, 'GlறQ ேகமரா
0.2 எJ.j. YறuடuG அைமQ
கTபHBaள.. ைவ j, l\¥Z 

ம>^J �.j.எO. ெதாf$
�Hப@கa இய@R+Gறன.

இதG ேபHட6 1,900
mAh YறuடG உaள..
இதG �லJ 8 மv ேநரJ
ெதாடEF. ேபசலாJ. ஒI-
'ைற சாE¦ ெசtதா$, 
120 மv ேநரJ |GசQY
த@R+ற.. இதG அYக
பHச ;ைல �. 5,999. 
ஊதா ம>^J இள§_
கTl வ"ண@கL$
இ. ெவLவF.aள..

12வ4க56கான 7மா49 ேபா<
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4ேக ெரச$UசG YறG ெகா"ட Yைர
ெகா"ட 'த$ OமாEH ேபாைன, ேசாn 

அ"ைமb$ ெவLbHBaள.. Xperia
Z5 Premium எGற ேபாG இFத YைரையQ
ெகா"Baள.. |க உயEFத ைஹ ெடபnஷG
("ultra-high definition") தரZY$ ;#ேயா பYe
ேம>ெகாaளTபHB, அேத தரZY$ ;#ேயா
ெவLTபாB, இதG 5.5 (14 ெச�.) அ@Rல 
Yைரb$ இIQRJ. இFத வைக Yைர இ.ேவ,
உலக அள;$ 'த$ YைரயாRJ.

இ. ஐேபாn$ உaள YைரbG YறைனT
ேபால, நாGR மட@R jQெஸ$ ெகா"டதாக
இIQ+ற.. #Ojேள .$gயZY$, இதG 
ேபாH# V^வன@களான எ$.�. ம>^J
சாJச@ ெவLbHட YைரகைளQ காH#[J
_றTபாக உaள.. ஒI ச.ர அ@Rல Yைரb$,
801 jQெஸ$கa காHடTபBJ. jQெஸ$ 
அடEZY எFத அள;>R அYகமாக உaளேதா,
அFத அள;>R YைரQ காH_ .$gயமாக
இIQRJ.

இFத அ#Tபைடb$ தாG, ஆTja
V^வனJ தG “ெர#னா” Yைரகைள
அைமQ+ற.. ஆனா$, சாJச@ ம>^J 
எ$.�. V^வன@கa, த@கa ேபாGகL$ 2ேக
ெரச$UசG ெகா"B YைரQ காH_கைளZ
தI+ற.. சாJச@ ேபாG YைரகL$ 
அடEZY 577, எ$.�. ேபாG YைரகL$ 583 
ஆகeJ உaளன. ஆTja ஐேபாG TளO
இFத வைகb$ 440 jQெஸ$ அடEZY
ெகா"Baள.. ேசாnbG 'Fைதய
ேபாGகLG Yைர jQெஸ$ அடEZY 423
ஆக உaள..

ச6, எத>காக 4ேக ெரச$UசG OமாEH
ேபாn$ ேதைவTபB+ற.?

“ேபாGகLG Yைரகைள, jQெஸ$
அடEZY என எBZ.Q ெகா"டா$, அY$ 76
வைக #Ojேள உaளன. ஆனா$, ஒGப. 
வைககa மHBேம, ேபாH#b$ உaளன.
இவ>&$ எ.eJ 2ேக ெரச$UசைனQ wடQ 
ெகா"டY$ைல. எனேவ, அYகJ ேவ"BJ 
எn$, அ. 1080p எGற அள;ைனQ 
காH#[J அYகமாக இIQக ேவ"BJ என
'யGறா$, நமQR 4ேக தாG, ஒேர sEவாக
இIQRJ” என ேசாn V^வனZYG #Ojேள
ெதாf$ �Hப j6;G தைலவE டேகா யா+ 
ெத6;Z.aளாE.

5.5. அ@Rல அளேவ உaள Yைரb$, 4ேக
ெரச$UசைனQ ெகா"B வIவ., ேபாnG
தரZைத, வா#QைகயாளEகLடJ உயEZYQ 
காHBமா எGப. இnேம$ தாG ெத6யவIJ.
4ேக ெரச$UசG எGறா[J, ேபாn$ உaள
ேபHட6 வழQகJ ேபால உைழQRJ என
ேசாn V^வனJ அ&;Z.aள.J இ@R 
R&TjடZதQக..

4ேக ெரச$UசG Yைர ெகா"ட Z5 Premium
OமாEH ேபாn$, Oேடாேர¦ ெமம6
32 �.j. ஆகeJ, ராJ ெமம6 3 �.j.
ஆகeJ உaளன. Rவா$காJ V^வனZYG 
ஆQடா ேகாE OநாT HேரகG TராசசE 
பயGபBZதTபB+ற.. ஆனா$, இFத TராசசE 
அYக ©டாவதாக ஏ>கனேவ lகாEகa வFதன. 
ேசாnbG jற ேபாGகL$, இFத jரWைன 
ஏ>பHடதாகT பலE Rைற w&னE. இFத lYய 
Z5 Premium ேபாn$ இFதT jரWைன வIமா
என இnேம$ தாG ெத6F. ெகாaள '#xJ.

இITjuJ, இFத lYய Yைரைய 
அைனவIJ வரேவ>பாEகa என ேசாn 
எYEபாEQ+ற..
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இ"ைறய கlmகB த@F வச?கB, எOத வைர
யைற23BNF அடk3வ?&ைல. இOnைல,&,
ேல(டா(, ெடo2டா( மcdF ேட(ளP கlm
கp" பய"கB 3[>H> ெதpவாக :ள2\
qBள கPIைர !க அ@ைம. பயனாள=கB தkகB
ேதைவகp" அZ(பைட,&தா" தkகN23>
ேதைவயானைத> ேத=OெதI2க ேவYIF எ"பத
ைனqF ச1யாக2 3[(9PIBr=கB.

ஆ.. ெஜ$Y, தா,பர,.

ேகYZ 2ரs :ைளயாPZc3, எ&லா@F ஏேத'F
ஒ@ வய?& அZைமகளா\றா=கB. இவ=கp& ஒ@
சதuதF ேப= த@F பணேம, எ2கvச2க மாக உB
ளH எ"றா&, இத" வZவைம()> ?றைன ெமv
iேய ஆக ேவYIF. அதனாேலேய, இOndவனF
இ"d :ய2க>த2க :ைல23 ைக மா[qBளH. 
)?ய ndவன>?" wலF இ"'F iல உvசk
கைள2 காணலாF.

ஆ.. கா.[Mேகய$, \வக^ைக.

ைம2ேராசா(P தcேபாH, த" .Oைதய ஆ(ப
ேரPZk ioடkகைள, :Yேடாo 10 ஐ ைமயமாக2
ெகாYேடஇய23\றH.ெம&ல,ெம&ல,.")தOத
ioடkகp" வா{நாைள .Z:c32 ெகாYI
வ@\றH. இத" ஒ@ nைலேய, :Yேடாo 7 மcdF
8 இய2கkகN2கான உ1மkகB, கF(_Pட= தயா
1(பாள=கN23 nd>த(பIவH 3[>த அ[:().
நFைம எ(பZqF த" வைல23B ெகாYI வOH
:IF ?ற" பைட>தH ைம2ேராசா(P.

எ$. `வக$, ெபாIளாb\.

Kள~P கF(_PZk 3[>த :1வான கPIைர,
அத" பல ப1மாணkகைள2 கcd2 ெகாI(பதாக
அைமOHBளH. எ]?ய ஆi1ய@23 ந"[. பல
சOேதகkகB கPIைர,& �=2க(பPIBளன.

பா. ஞானேவg, N"()ர,.

h3B 9ேள oேடா1& உBள 9ர பலமான oமா=P
ேபா" அ(pேகஷ"கைள( பPZயaPடைம23
ந"[. அேத ேபால, )?ய அ(pேகஷ"கB அOத
oேடா1& தர(பIF ேபாH, தரமானவc[" ெபய=
கைளqF, அவc[" பய"கைளqF Z(o ஆக>
த@மாd ேகPI2 ெகாB\ேற".

கா. jLதேரச$, Mk ெநgேவs.

ஆYPராKP oமா=P ேபா"கp& மா&ேவ= எ"d 
உkகB எvச12ைக> தகவைல( பா=>த 9"ன=,
எ" ேபாm&, பாHகா() வைளயkகைள அைம> H
:Pேட". ேதைவயcd இயk\ வOத, ப?Oத )ேரா-
\ராFகைள �2\:Pேட". தkகB எvச12ைக23
ந"[.

எ;. ராமெஜய,, )vbேசw.

xனா:& தயாரா\ இk3 :cபைன ெசKய(பIF 
ேபா"கB 3[>H எ]HF �kகB, அவc [cகான 
வாZ2ைகயாள= ேசைவ, ேபா"கp" உைழ23F 
nைல, காலF ஆ\யைவ 3[>HF எ]? எkக-
N23 வ� காPடeF.

ஆ.. சரOராy, நாh..

இO?யா:& ெமாைப& ேபா" பய"பாPZ&,
இm அI>த கPடF 4� ஆக>தா" இ@23F. 
ேடPடா ப1மாcறF, ேடPடா ெசய&ப I>த&, n? 
ேமலாYைம என அைன>HF இm 4� வ�யாகேவ
இ@23F. :ைர:& இ?& இO?யா, ப"னாPட
ள:&, ."mைல இடF ெபc[IF எ"ப?& சO
ேதகF இ&ைல. அதனா& தா", பல ப"னாPI
ndவனkகB, ேபாPZ ேபாPI2 ெகாYI இk3
இOத தகவ& ெதாட=) 91:& .த �I ெசKH வ@-
\"றன. இO?ய ndவனkகB இதைன உண=OH,
கவன>ைத> ?@(9னா&, nvசயF ."'23
வரலாF.

ேபரா. ஆ.. ேக. ப[wநாத$, ேகாைவ.
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ேகB:: �kகB கF(_Pட= மல1& Z(o தOதத"
அZ(பைட,&, எ" ேபo)2 அ2கeYPZ& நா"
ப?Oத தகவ&கB, ேபாPேடா மcdF :Zேயா2
கைள, ஒ@ ஆ=2\~ அைம>H( ெபற .Ze ெசK
HBேள". என23 இைவ ?@Fப பா=>?ட ேவYI
ெம"றா&, இவcைற எ(பZ இய2\2 காYபH
எ"d �kகB 3[(9ட:&ைல. பல:த தகவ&கB
மcdF ப?eகB இ@2ைக,&, இைவ எOத வZ:&
\ைட23F? எ(பZ இவcைற �YIF பா=2கலாF.
ச1யான வ�,ைன என232 காPடeF.

ஆ. z[M{ |மா., மvைர.
பY$:�@கaஉ@கaேபOlQஅQகe"H#$

உaள தகவ$கைள, ேபாHேடாQகைள, ;#
ேயாQகைள ம>^J ெசtYகைள ெமாZதமான
ஒI YரHடாக, ேபOlQ .ைணxடG ேம>
ெகா"ட ேபா., அ. உ@கa கJTUHட6$
டe"ேலாH ெசt. ைவQகTபH#IQRJ.
ேபOlQ+$ மHBேம OேடாE ெசtயTபH
Baள உ@கLG தகவ$கa ம>^J சாEFதைவ
அைனZ.QRJ உ@கLட'J ஒI நக$ இIT
ப. ந$ல.தாேன. உ@க\ைடய ேபOlQ தக
வ$கa அைனZ.J ஒI rIQகTபHட {T
(zip) ைபலாக, உ@கa கJTUHட6$ இIQRJ.
இதைன, �@கa ;ITபTபBJ ைடரQட6QR
இடJ மா>&Q ெகாaளலாJ. jGனE, இFத {T
ைபைல வழQகJ ேபால ;6Z., அY$ உaள
ைப$கைளT பYF. ைவZ.Q ெகாaளலாJ.
;#ேயாQகa அைனZ.J எJ.j.4 வ#;$
இIQRJ. ;.எ$._. �#யா jேளயE அ$ல.
அைதT ேபாGற ஒI ெசயgையT பயGப
BZY, அவ>ைற இயQ+T பாEQகலாJ. பட@கa
அைனZ.J ேஜெபQ (.jpg) வ#;$ இIQRJ.

இேமஜO பாEQக �@கa பயGபBZ.J
ெசயgையTபயGபBZYஇவ>ைறQகாணலாJ.
VைலZ தகவ$கa, VகMeகa ம>^J
ெசtYகa (Statuses, events and messages), எW.
#.எJ.எ$. பாEமH#$ இIQRJ. ஏேதuJ
�@கa ;IJlJ jரeசைரT பயGபBZY
இவ>ைறTபாEQகலாJ. நJ தகவ$கa ெகா"ட
ைப$கைள ேபQ அT எBZ. ைவTப.
ந$ல ஒI 'ய>_யாRJ. அ.eJ, ேபOlQ
தளேம இTப# ஒI வசYைய இலவசமாகZ
தIவதா$, அதைன நாJ அவ_யJ பயGபBZ
தலாJ.

ேகB:: எ2ெஸ& ஒ=2 �PZ&, )?ய iல ேடP
டா:ைன அைம2க .யci2ைக,&, ெநPI வ1
ைசகB (Column) மcdF பI2ைக வ1ைசகைள
(Row) இைடv ெச@கலாக இைண2\ேற". அ~
வாd இைண>த இடkகp&, i[ யதாக 9ரs
ேபா"ற ஐகா" காPட(ப I\றH. இ?& க=ச=
அ@ேக ெச&ைக,&, )?ய ெம' ஒ"d ெசய&-
பI>த2 \ைட2\றH. இ~வாd காPட(பI
வதைன nd>த .Zqமா? என23 இH ேதைவ
,&ைல. Z(o தரeF.

ஆ.. சLMயா Uரகா{, மvைர.
பY$: _Gன ;ஷயJ தாG. இIT juJ,

ேவக, ேவகமாக ஒEQ  H#$ பv யா>^
ைகb$, நமQR இ. எ6WசைலZ தI +ற., இ$
ைலயா! இதைனZ ேதாGறாம$ இIQகW ெசt-
YடலாJ. இதைன Insert Options button என
அைழQ+ேறாJ. இ. உ@க \QR எTே பா.J
ேதைவ இ$ைல எனQ கIYனா$, dMQக"ட
வா^ ெசய$படeJ.

ேகIN – பMg–டாKட. ெப. சLMர ேபா; –
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1. 'தg$ Excel Options டயலாQ பாQைஸZ
YறQகeJ.

2. டயலாQ பாQ{G இட. பQகJ, Advanced
எG^ இITபY$ +LQ ெசtYடeJ.

3. இ@R +ைடQ+Gற ப$ேவ^ ஆTஷGO
ெகா"ட பH#யg$ Cut, Copy, and Paste
எG^ இITப. வைர ORேரா$ ெசt. 
ெச$லeJ.

4. அ@R Show Insert Options Buttons எG^
இITபY$, ெசQ பாQ{$ உaள #Q அைட-
யாளZYைன �QகeJ. jGனE, ஓேக +LQ
ெசt. ெவLேயறeJ. இn �@கa R&T
jHட jரª அைட யாள ஐகாG +ைடQகா..

ேகB:: எ" கF(_Pட1& :Yேடாo :oடா
இயk3\றH. ஹா=P Zo2 500 �.9. ?ற"
ெகாYடH. இதைன Z9ரா2 ெசKqFபZ எ"
நYப= �d\றா=. அதனா& ஏHF பா?() ஏcபP-
I:Iேமா எ"ற அvச>?& ேமcெகாBள:&ைல.
�kகB இH 3[>த அ[eைர �றeF.

எ$. }லேமக,, |,பேகாண,.
பY$: உ@கa கJTUHட6$ உaள ைப$ 

_OடJ 'ைற FAT32 வைக எGறா$, #jராQ
ெசtவ. அவ_யJ. த>ேபா.aள NTFS வைக
ஹாEH Hைர;[J இதைன ேம>ெகாaளலாJ.
ஆனா$, இர"டாவ. வைகb$ எFதT jரW
ைனxJ ஏ>படா..

ஆ@+லZY$ fragments எGறா$ ’."Bகa’
எG^ ெபாIa. இFத ."Bகைள, 'GjIFத
ப# மா>^வேத defrag ெசtவதாRJ. ஒI ைப$
பல ."BகளாகT பYயTபHடதைனZ ேத#
எBZ., வ6 ைசயாக ஹாEH #OQ+$ பYவேத
#jராQ ெசtYBJ பvயாRJ.

#jராQ ெசtவத>R, இைணயZY$ _ல
lேரா+ராJகa +ைடQ+Gறன. ;"ேடாO
_OடZY[J #jராQ ெசtYட வசY உaள..
ஹாEH #OQ+$ ைப$கa பYயTபBைகb$,
ஏ>கனேவ உaள ைப$கa எBZ.Q ெகா"
Baள இடJ, காgயாக ஆ@கா@ேக உaள 
_&ய அள;லான இடJ இவ>றா$, ைப$கa
."BகளாகT பYயTபBJ. இதனா$, அFத
ைபைலZ ேத#T ப#Tப. ச>^ _ர மமான

கா6யமாகQ கJTUHடIQRZ ெதGபடலாJ.
R&Tபாக ேநரJ அYகமாRJ. ஹாEH #OQ
ேதைவQR அYகமாகW rழல ேவ"#யY
IQRJ. #jராQ ெசtவதனா$, கJTUHட6G
ெசய$பாB wBத$ ேவகZY$ இIQRJ. 
ைப$கைளQ க"ட&வ.J, அவ>ைறQ
ைகயாaவ.J ேவகமாக நடQRJ. ேம[J, 
ெபற இய லாத ைப$கைளZ ேத#Q க"ட &
வ.J எLதான ெசயலாக மா^J. இத>காக,
அ#Qக# #jராQ ெசtவ. ேதைவ ய>ற ெசய$.

ேகB:: ?�ெரன எ" ெடo2டா(9&, � ைச2\B
9" ஐகாைன2 காண:&ைல. ஏேத'F ைவரo
இதைன �2 \,@23மா? இதைன எ(பZ ?@Fப(
ெபdவH? நா" அZ2கZ, �ைச2\B 9"m& 
உBள ைப&கைள ெமா>தமாக அ�(பH உYI.
அதனா&, இHeF ேச=OH அ�O ?@23மா? நா"
:Yேடாo 7 பய"பI>H\ேற". �YIF ெபd
வதcகான 3[()கைள> தரeF.

எ$. ெப�சS$, ேகாைவ.
பY$: ந$ல ேகa;. இFத ‘அசJபா;தJ’

பலIQR அ#Qக# ேநI வ. உ"B. எனQRT
பல வாசகEகa இேத ெதாnb$, க#த@கைள
அuTj உaளனE. அைனவIQRமான பY$
இேதா:

�@கa «ைசQ+a jGn$ உaள அைனZ.
ைப$கைளxJ �QRJ 'ய> _b$, அTேபா.
+ைடQRJ ெமu;$, Empty Recycle Bin எG
பத>RT பYலாக, Delete எGபதைன அyZYb
IT¬Eகa. உடேன, ஐகாG �QகTபH #IQRJ.
அ$ல., �@கa ஏேதuJ தEH பாEH#
சாTHேவE பயGப BZY, அ., « ைசQ+a jG
ஐகாைன மைறZ. ைவZYIQகலாJ. இதைன
�"BJ ெபற க"Hேரா$ ேபன$ இைட

'கZYைனT பயGபBZதலாJ. ;"ேடாO 7,
;" 8 ம>^J ;Oடா _Oட@க\QRJ இேத
ெசய$பாH#ைன ேம>ெகாaளலாJ.
1. ெடOQடாTj$ ைரH +LQ ெசtYடeJ.

+ைடQRJ ெமu;$ Personalize எGபY$
+LQ ெசtYடeJ.

2. +ைடQRJ ;"ேடா;G இட. பQகZY$, 
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Change desktop icons எG^ இITபY$ +LQ
ெசtYடeJ. இTேபா. Desktop Icon Settings
எGற பாQO +ைடQRJ.

3. இ@R Recycle Bin எGற ெசQபாQ{$ +LQ
ெசt. jGனE Apply எGபY$ +LQ ெசt. 
ெவLேயறeJ. இY$ Recycle Bin Fill ம>^J
Recycle Bin Empty என இர"B இIQRJ.
இர"ைடxJ ேதEFெதBQகeJ.
இTேபா. «ைசQ+a jG ஐகாG, உ@கa 

ெடOQடாT Yைரb$ இடJ ெப>&IQRJ.
;"ேடாO எQOj ம>^J ;"ேடாO

;Oடா பயGபBZ.பவEகa, http://go.microsoft.
com/?linkid=9643543 எGற இைணய தளZY$,
Microsoft Fix it 50210 எGபதைன டe"ேலாH
ெசt., ஒேர +LQ+$, காணாம$ ேபான
«ைசQ+a jGைன வரவைழQகலாJ.

இGெனாI வfxJ உaள.. ;"ேடாO
ெடOQடாTj$, ைரH +LQ ெசt. New folder
எGபைதZ ேதEFெதBQகeJ. இ@R +ைடQRJ
ேபா$டIQகான Name ¬$#$, Recycle bin.
{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002 F954E} எG
பதைனW _&ய jைழwட இ$லாம$ ைடT
ெசt., எ"டE தHடeJ. ேபா$டE «ைசQ+a
ஐகானாகQ காH_ அLQRJ.

;"ேடாO ெர�OH6b$ _ல மா>ற@கa
ெசt.J, காணாம$ ேபான « ைசQ+a jGைனQ
ெகா"B வரலாJ. ஆனா$, அY$ _&. 6OQ
உ"B எGபதா$, இ@R தர;$ைல.

ேகB:: ேவ=P டா3ெமYPZ&, iல ேவைள கp& 
ெட2oP ேத=OெதI>த 9"ன=, நFைம அ[
யாம&, ஏேத'F ஒ@ 4ைய அ]>?:Pடா&,
அOத 42கான எ]>H, ேத=OெதI2க(பPட
ெட2oPZ" இட>?& ப? வா \றH. இH
பல ேவைளகp& எ1vசைல> த@\றH.
இOத ெசய&பாPZைன எ(பZ �23வH?
ஏேத'F ெசPZko அைம() உYடா?

எ$. மgsகா ேதN, பழ�.
பY$: ந$ல ேகa;. நாJ அ&

யாம$, d ேபாE#$ _ல ேவைள
கL$ தBமா^ைகb$, நJ ;IT
பZY>R மாறாக ெசய$பாBகa
ேம>ெகாaளTபHடா$, நமQR
அ. _ரமமாகZதாG இIQRJ.
இதைன உடன#யாக பைழய
ப# ேதEFெதBZத ெடQOH
ேவ"BJ எGறா$, க"Hேரா$
+ இஸH (Ctrl+Z) ேம>ெகாaளலாJ.
இITjuJ அதைன அ&யாம$
ேம[J _ல dகைளZ தH#;Hடா$,
பல 'ைற, க"Hேரா$ + இஸH
அyZத ேவ"#யYIQRJ.
இFத ெசய$பாB ேம>ெகாa
ளTபடாம$ இIQRJ ப#, 

ேவEH lேரா+ரா|$ ஒI _Gன ெசH#@O
ேம>ெகாaளலாJ.
1. ஆ¬O பHடைன அyZதeJ. jGனE dழாக

Word Options எGபதைனZ ேதEFெதBQகeJ.
+ைடQRJ ;"ேடா;G இட. பQகJ

Advanced எGபY$ +LQ ெசtYடeJ. Advanced
Options for working with Word எGற ;"ேடா
காHடTபBJ. இY$ 'த$ ேதEவாக, Typing
Replaces selected Text எG^ ெசQபாQஸுடG 
ஒI ஆTஷG காHடTபBJ. இY$ உaள
#Q அைடயாளZYைன எBZ.;HB, ஓேக
+LQ ெசt. ெவLேய&னா$, இn ெடQOH
ெசலQH ெசtத jGனE, அFத இடZY$ அyZ-
தTபHட dQகான எyZ. அைம யா..

ேகB:: ேவ=Z& டா3ெமYPகைள> தயா123F
ேபாH, என23> ேதைவயான இடkகp&, ேட(கைள
அைம2\ேற". iல ேவைளகp&, நா" இல23
ைவ>த இட>?c3v சcd ." 9"னதாக அைமO

H:I\றH. ச1யான இட>?& ேட(9ைன
�YIF அைம>த 9"ன=, ஏcகனேவ
அைம>ததைன எ(பZ �23வH. 1(
பm& அதcகான �& இ&ைலயா? தயe
ெசKH வ� காPடeF.

எ;. அ$)ெமா�, ேசல,.
பY$: ேடTகைள அைமZத

jGனE, அ. ேதைவb$லாம$
ேபாt, lYய இடZY$ அFத ேடT
இIQக ேவ"BJ எG^ எ"
vனா$, அதG �. மe{G கE

சைரQ ெகா"B ெசG^, jG
மe{G இட. lறZைத அyZY
யவா^ இyZ., lYய இடZY$
;Hடா$, அ. நகEF., lYய
இடZY$ அைமF.;BJ. ஏ>
கனேவ, அைமFதைத �Qக, இேத
ேபால கEசைர அதG �. ைவZ.,
இட. lறZைத அyZYயவா^,
ேமேல உaள மாE�G ேகாH#>R
ேமலாக இyZ.;டeJ. மைறF
.;BJ. இத>கான 6Tபn$ ¥$
எ$லாJ ேதட ேவ"டாJ.

ேக0W–ப&'


