




 

 
 
 

 

 
ವಿಷಯಗಳ ಪಟ್ಟಿ (ಕಂಪಯೂಟರ್ ಬ ೇಸಿಕ್ಸ್) 

ಅಧ್ಯೂಯ 1: ಕಂಪಯೂಟರ್ ಫಂಡಯಮಂಟಲ್ಸ್________________________________________________________ 

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಪ್ರಯೋಜನಗಳು, ಇತಿಹಾಸ, ವರ್ೋೀಕರಣ, ಘಟಕಗಳು 
ಅಧ್ಯೂಯ 2: ವಿಂಡ  ೇಸ್ XP ________________________________________________________________ 

ವಂಡ  ೋಸ್ XP, ವ ೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ನ  ೋಟ್ಾಾಡ್, ವಡ್ೀ ಪ್ಾೂಡ್ 
ಅಧ್ಯೂಯ 3: ವಿಂಡ  ೋಸ್ ___________________________________________________________________ 

 MS ಪ್ ೋಂಟ್ 

ಅಧ್ಯೂಯ 4: ವಿಂಡ  ೇಸ್ XP ________________________________________________________________ 
ಕಡತಗಳು ಮತತು ಫೋಲ್ಡಗೀಳ ಮ್ಾೂನ ೋಜ ಮಂಟ್, ಸಿಸ್ಂ ಫೋಲ್ಡರತಗಳು, UDF, ಕಾಪಿ, ಕಟ್ ಮತತು ಪ್ ೋಸ್್ 

ಅಧ್ಯೂಯ 5: ವಿಂಡ  ೇಸ್ XP ________________________________________________________________ 
ಸ್ಾ್ಟ್ೀ ಮೆನತ ಪ್ಾರಪ್ರ್ೋೀಸ್, ಟ್ಾಸ್್ ಬಾರ್ ಪ್ಾರಪ್ರ್ೋೀಸ್, ಡಿಸ್ ಪ್ ಲೋ ಪ್ಾರಪ್ರ್ೋೀಸ್ 

ಅಧ್ಯೂಯ 6: ವಿಂಡ  ೇಸ್ ____________________________________________________________________ 
ರೋಸ್ ೈಕಲ್ ಬಿನ್ ಪ್ಾರಪ್ರ್ೋೀಸ್, ಪ್ಾರದ ೋಶಿಕ ಸ್ ರ್್ಂಗಗಳು, ಜಿಪ್ ಫೋಲ್ಡರ್ 

ಅಧ್ಯೂಯ 7: ವಿಂಡ  ೇಸ್ XP _________________________________________________________________ 
ಶಾಟ್ೀಟ್, ಕಾೂಲ್ತಕತೂಲ ೋಟರ್, ಸರ್ಚೀ 

ಅಧ್ಯೂಯ 8: ವಿಂಡ  ೇಸ್ 7___________________________________________________________________ 
ವಿಂಡ  ೋಸ್ 7, ಸಿಸ್ಟಿಂ ಅವಶ್ಯಕತ ಗಳು, ಹ  ಸ್ ವ ೈಶಿಷ್ಟಟಯಗಳು (ಇಿಂಟರ ೋೇಸ್, ಗ್ಯಯಜ ಟಗಳನ್ನು, ಏರ  ೋಪಿಕ್) 

ಅಧ್ಯೂಯ 9: MS ಆಫೇಸ್ ___________________________________________________________________ 

MS ಆಫೋಸ್, ಇತಿಹಯಸ್, MS-ಆಫೋಸ್ 2010, ಅನ್ವಯಗಳು 

ಅಧ್ಯೂಯ 10: ವರ್ಡ್ 2010___________________________________________________________________ 
MS ವರ್ಡೇ 2010, ಇಿಂಟರ ೋೇಸ್, ಪ್ ೋಜ್ ಸ ಟಪ್, ಸ್ರಳ ರಯರ್ಮಯಯೇಟಿಂಗ್ 

ಅಧ್ಯೂಯ 11: ವರ್ಡ್ 2010___________________________________________________________________ 
ಪಠ್ಯ ರಯರ್ಮಯೇಟ್ ರ್ಮಯಡನವುದತ,  ಪ್ಯಯರಯಗ್ಯಾಫ್ ರಯರ್ಮೇಟಿಂಗ್, ಬಾಡೀರ್ ಮತತು ಶ ೋಡಿಂಗ್ 

ಅಧ್ಯೂಯ 12: ವರ್ಡ್ 2010 __________________________________________________________________ 
Bullets and Numbering ಬನಲ ಟ್್ ಮತ್ನು ನ್ಿಂಬರಿಂಗ್, Change Case ಚ ೋಿಂಜ್ ಕ ೋಸ್, Drop Cap ಡಯಾಪ್ ಕಯಯಪ್ 

ಅಧ್ಯೂಯ 13: ವರ್ಡ್ 2010___________________________________________________________________ 
ಟ್ಾೂಬ್ ಸ್ ರ್್ಂಗ್, ಪ್ ೋಜ್ ಬ ರೋಕ್, ಕಾಲ್ಮ್ಸ್ 

ಅಧ್ಯೂಯ 14: ವರ್ಡ್ 2010___________________________________________________________________ 
ಹ ಡರ್ ಹಾಗತ ಫೂಟರ್, ಹ ೈಪ್ರ್ೀಂಕ್ 

ಅಧ್ಯೂಯ 15: ವರ್ಡ್ 2010 __________________________________________________________________ 
ಆಟ್  ೋ ಕರ ಕ್್,  ಹತಡತಕತ ಮತತು ಸಥಳಾಂತರಸತ, ಇಲ್ಲಸ್ ರೋಶನ್್ ಪಿಕಚರ್, ಕ್ಲಲಪ್ ಆಟ್ೀ, ಶ ೋಪ್್, ಸಿ್ರೋನಾಾಟ್ ಸ್ಾಮಟ್ೀ 
ಆಟ್ೀ 

ಅಧ್ಯೂಯ 16: ವರ್ಡ್ 2010 __________________________________________________________________ 
ಟ್ ೋಬಲ್ , ಟ್ ೋಬಲ್ ವಧಗಳು, ಟ್ ೋಬಲ್ ಪ್ಾರಪ್ರ್ೀಸ್ 

 ಅಧ್ಯೂಯ 17: ವರ್ಡ್ 2010__________________________________________________________________ 
ಮೆೋಲ್ ಮಜ್ೀ, ಮೆೋಲ್ ಮಜ್ೀ ವಧಾನಗಳು 
ಅಧ್ಯೂಯ 18: ಎಕ್ ್ಲ್ಸ 2010 __________________________________________________________________ 

MS ಎಕ ್ಲ್ 2010, ಶಿೋಟ್ ಪ್ಾರಪ್ರ್ೋೀಸ್, ಇಂಟರ ೋೀಸ್ 
 

 



 

 
 
 

 

 
ವಿಷಯಗಳ ಪಟ್ಟಿ (ಕಂಪಯೂಟರ್ ಬ ೇಸಿಕ್ಸ್) 
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ಅಧ್ಯೂಯ 4: ವಿಂಡ  ೇಸ್ XP ________________________________________________________________ 
ಕಡತಗಳು ಮತತು ಫೋಲ್ಡಗೀಳ ಮ್ಾೂನ ೋಜ ಮಂಟ್, ಸಿಸ್ಂ ಫೋಲ್ಡರತಗಳು, UDF, ಕಾಪಿ, ಕಟ್ ಮತತು ಪ್ ೋಸ್್ 
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ಅಧ್ಯೂಯ 6: ವಿಂಡ  ೇಸ್ ____________________________________________________________________ 
ರೋಸ್ ೈಕಲ್ ಬಿನ್ ಪ್ಾರಪ್ರ್ೋೀಸ್, ಪ್ಾರದ ೋಶಿಕ ಸ್ ರ್್ಂಗಗಳು, ಜಿಪ್ ಫೋಲ್ಡರ್ 

ಅಧ್ಯೂಯ 7: ವಿಂಡ  ೇಸ್ XP _________________________________________________________________ 
ಶಾಟ್ೀಟ್, ಕಾೂಲ್ತಕತೂಲ ೋಟರ್, ಸರ್ಚೀ 

ಅಧ್ಯೂಯ 8: ವಿಂಡ  ೇಸ್ 7___________________________________________________________________ 
ವಿಂಡ  ೋಸ್ 7, ಸಿಸ್ಟಿಂ ಅವಶ್ಯಕತ ಗಳು, ಹ  ಸ್ ವ ೈಶಿಷ್ಟಟಯಗಳು (ಇಿಂಟರ ೋೇಸ್, ಗ್ಯಯಜ ಟಗಳನ್ನು, ಏರ  ೋಪಿಕ್) 

ಅಧ್ಯೂಯ 9: MS ಆಫೇಸ್ ___________________________________________________________________ 

MS ಆಫೋಸ್, ಇತಿಹಯಸ್, MS-ಆಫೋಸ್ 2010, ಅನ್ವಯಗಳು 

ಅಧ್ಯೂಯ 10: ವರ್ಡ್ 2010___________________________________________________________________ 
MS ವರ್ಡೇ 2010, ಇಿಂಟರ ೋೇಸ್, ಪ್ ೋಜ್ ಸ ಟಪ್, ಸ್ರಳ ರಯರ್ಮಯಯೇಟಿಂಗ್ 

ಅಧ್ಯೂಯ 11: ವರ್ಡ್ 2010___________________________________________________________________ 
ಪಠ್ಯ ರಯರ್ಮಯೇಟ್ ರ್ಮಯಡನವುದತ,  ಪ್ಯಯರಯಗ್ಯಾಫ್ ರಯರ್ಮೇಟಿಂಗ್, ಬಾಡೀರ್ ಮತತು ಶ ೋಡಿಂಗ್ 

ಅಧ್ಯೂಯ 12: ವರ್ಡ್ 2010 __________________________________________________________________ 
Bullets and Numbering ಬನಲ ಟ್್ ಮತ್ನು ನ್ಿಂಬರಿಂಗ್, Change Case ಚ ೋಿಂಜ್ ಕ ೋಸ್, Drop Cap ಡಯಾಪ್ ಕಯಯಪ್ 

ಅಧ್ಯೂಯ 13: ವರ್ಡ್ 2010___________________________________________________________________ 
ಟ್ಾೂಬ್ ಸ್ ರ್್ಂಗ್, ಪ್ ೋಜ್ ಬ ರೋಕ್, ಕಾಲ್ಮ್ಸ್ 

ಅಧ್ಯೂಯ 14: ವರ್ಡ್ 2010___________________________________________________________________ 
ಹ ಡರ್ ಹಾಗತ ಫೂಟರ್, ಹ ೈಪ್ರ್ೀಂಕ್ 

ಅಧ್ಯೂಯ 15: ವರ್ಡ್ 2010 __________________________________________________________________ 
ಆಟ್  ೋ ಕರ ಕ್್,  ಹತಡತಕತ ಮತತು ಸಥಳಾಂತರಸತ, ಇಲ್ಲಸ್ ರೋಶನ್್ ಪಿಕಚರ್, ಕ್ಲಲಪ್ ಆಟ್ೀ, ಶ ೋಪ್್, ಸಿ್ರೋನಾಾಟ್ ಸ್ಾಮಟ್ೀ 
ಆಟ್ೀ 

ಅಧ್ಯೂಯ 16: ವರ್ಡ್ 2010 __________________________________________________________________ 
ಟ್ ೋಬಲ್ , ಟ್ ೋಬಲ್ ವಧಗಳು, ಟ್ ೋಬಲ್ ಪ್ಾರಪ್ರ್ೀಸ್ 

 ಅಧ್ಯೂಯ 17: ವರ್ಡ್ 2010__________________________________________________________________ 
ಮೆೋಲ್ ಮಜ್ೀ, ಮೆೋಲ್ ಮಜ್ೀ ವಧಾನಗಳು 
ಅಧ್ಯೂಯ 18: ಎಕ್ ್ಲ್ಸ 2010 __________________________________________________________________ 

MS ಎಕ ್ಲ್ 2010, ಶಿೋಟ್ ಪ್ಾರಪ್ರ್ೋೀಸ್, ಇಂಟರ ೋೀಸ್ 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

ಅಧ್ಯೂಯ 19: ಎಕ್ ್ಲ್ಸ 2010 _________________________________________________________________ 
ಸ್ ಲ್ ರಾಮ್ಾೂೀರ್ಂಗ್ 

ಅಧ್ಯೂಯ 20: ಎಕ್ ್ಲ್ಸ 2010 ________________________________________________________________ 
ಸ್ ಲ್ ವಳಾಸ ಬಳಸಿ ಲ ಕಾ್ಚಾರ,  ರಾಮತೀಲಾ ಬಳಸಿ ಲ ಕಾ್ಚಾರ 

ಅಧ್ಯೂಯ 21: ಎಕ್ ್ಲ್ಸ 2010 ________________________________________________________________ 

SUMIF ಫಂಕ್ಷನ್, IF ಫಂಕ್ಷನ್, AND, OR, NOT ಫಂಕ್ಷನ್ 

ಅಧ್ಯೂಯ 22: ಎಕ್ ್ಲ್ಸ 2010 ________________________________________________________________ 
ಆಟ್  ೋ ರಾಮ್ಾೂೀಟ್,  ವಂಗಡಿಸಿ,  ಗ ರಪ್, ಉಪ್ಮೊತು 

ಅಧ್ಯೂಯ 23: ಎಕ್ ್ಲ್ಸ 2010 ________________________________________________________________ 
ಫಿಲ್್ರ್,  ಕಾಮೆಂಟ್,  ಕರಮಬದಧಗ  ಳಿಸತವಕ  

ಅಧ್ಯೂಯ 24: ಎಕ್ ್ಲ್ಸ 2010________________________________________________________________ 
ಚಾಟ್ೀ, ಚಾಟ್ೀ ಸೃಷ್ಟ್, ಚಾಟ್ೀ ವಧಗಳು, ಚಾಟ್ೀ ಪ್ಾರಪ್ರ್ೋೀಸ್ 

ಅಧ್ಯೂಯ 25: ಎಕ್ ್ಲ್ಸ 2010 ________________________________________________________________ 
ಫಿರೋಜ್ ಫಲ್ಕಗಳು, ಪ್ುಟ ಹ  ಂದಿಸಿ , ಪ್ುಟ ಬ ರೋಕ್ ಸ್ ರ್್ಂಗ್, ಪ್ಾಸವಡ್ೀ ಪ್ರರಟ್ ಕ್ಷನ್ 

ಅಧ್ಯೂಯ 26: ಪವರ್ ಪಯಯಂಟ್ 2010_________________________________________________________ 
MS ಪ್ವರ್ ಪ್ಾಯಂಟ್ 2010, ಇಂಟರ ೋೀಸ್, ಸ್ ಲೈಡ್ ಕ್ಲರಯೋಶನ್ 

ಅಧ್ಯೂಯ 27: ಪವರ್ ಪಯಯಂಟ್ 2010 _________________________________________________________ 
ಸ್ ಲೈಡ್ ಟ್ಾರನ್ಸ್ಶನ್, ಕಸ್ಮ್ಸ ಅನ್ಸಮೆೋಷ್ಟನ್, ಸ್ ಲೈಡ್ ಶ  ೋ 

ಅಧ್ಯೂಯ 28: ಪವರ್ ಪಯಯಂಟ್ 2010 _________________________________________________________ 
ಟ್ಾೂಬ್ ಸ್ ೋರಸಿ, ಡಿಸ್ ೈನ್ ಟ್ಾೂಬ್ 

ಅಧ್ಯೂಯ 29: ಇಂಟರ್ ್ಟ್ __________________________________________________________________ 
ಇಂಟನ ೀಟ್,  ಇತಿಹಾಸ,  ಪ್ರಯೋಜನಗಳು, ಪ್ದ ೋ ಪ್ದ ೋ ಬಳಸಲಾಗತವ ನ್ಸಯಮಗಳು 

ಅಧ್ಯೂಯ 30: ಇಂಟರ್ ್ಟ್ __________________________________________________________________ 
ಮಂಚಂಚ  ವಳಾಸ, ಇಮೆೋಲ್ ಪ್ಡ ದತಕ  ಳುುವುದತ, ಇಮೆೋಲ್ ಕಳಿಸತವಕ ,  ಉತುರಸಿ, ಕಳಿಸತವಕ , ಲ್ಗತತು 

ಅಧ್ಯೂಯ 31: ಇಂಟರ್ ್ಟ್ __________________________________________________________________ 
ಸ್ಾಮ್ಾಜಿಕ ನ ಟವಕ್ಲೀಂಗ್,  ಬಾಲಗ್,  ಬಾಲಗ್ ಕ್ಲರಯೋಷ್ಟನ್, ನ  ೋಟ್ 

ಅಧ್ಯೂಯ 32: ಔಟಲುಕ್ಸ 2010 ________________________________________________________________ 
ಆರ ಲೈನ್ ಇಮೆೋಲ್, ಎಂಎಸ್ ಔಟತಲಕ್ 2010, ಖಾತ  Configuration 

ಅಧ್ಯೂಯ 33: ಔಟಲುಕ್ಸ 2010 ________________________________________________________________ 
ಮೆೋಲ್ ಕಂಪ್ರೋಸಿಂಗ್,  ಕಳಿಸಿ &ಸಿವೋಕರಸಿ, ಸಹಿ,  ವಳಾಸ ಪ್ುಸುಕ , ವತರಣ  ಪ್ರ್್  

ಅಧ್ಯೂಯ 34: ಕ್ಯಮೆಟ್ ____________________________________________________________________ 
ಕಾಮ್ಸ ನ ಟ್ (ವಾಣಿಜೂ @ ಇಂಟನ ೀಟ್), ಆನ ಲೈನ್ ರ ೈಲ ವ ರ್ಕ ಟ್ ಬತಕ್ಲಂಗ್, ಆನ ಲೈನ್ ಪ್ರಯಾಣ ಬತಕ್ಲಂಗ್, 

 ನ ಟ್ ಬಾೂಂಕ್ಲಂಗ್, ಆನ ಲೈನ್  ಆನ ಲೈನ್, ಶಾಪಿಂಗಚಲ್ನ ಚಿತರ ರ್ಕ ಟ್ ಬತಕ್ಲಂಗ್ 

ಅಧ್ಯೂಯ 35 ಪಿಸಿ ಜೇವರ್ಯಂಶ _______________________________________________________________ 
ಪ್ರರೋಗಾರಂಗಳುತ ಗ ದತಹಾಕ್ಲ ಸ್ ೋರಸಿ, ಬಳಕ ದಾರ ಖಾತ  ನ್ಸವೀಹಣ , ವ ೈರಸ್, ಆಂರ್ವ ೈರಸ್, ಡಿವ ೈಸಸ್ 

ಅಧ್ಯೂಯ 36: ಪರಿಷ್ಕರಣ  ___________________________________________________________________ 
ಪ್ರಷ್ಟ್ರಣ ಯ, ಡೌಟ್  
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 ಄ಧಹಾಮ 1  
ಔಂಯಾಟರ್ ಪಂಡಹಮಂಟಲ್ಸ್  
ವಿಶಮಖಳು:  

 ಔಂಯೈಟರ್ 

 ಯೋಜನಖಳು s 
 ಆತಿಹಹಷ 
 ರ್ೋೀಔಯಣ 
 ಗಟಔಖಳು 

__________________________________________________________________________________________ 

ಔಂಯಾಟರ್ 
“ಔಂಯಾಟರ್ ಂದು ವಿದುಾತ್ ಮಹಂತ್ರಿಔ ಷಹಧನಹಗಿದೆ, ಆದು ಫಳಕೆದಹಯರಂದ ಆನುಟ್ ತೆಗೆದುಕೆೊಳುುತ್ತದೆ ಭತ್ುತ, ಆದನುನ ಿಕ್ರಿಯೆಗೆೊಳಿಸಿದ 

ಫಳಿಔ, ಫಳಕೆದಹಯರಗೆ ಓಟುಟ್ ನೀಡುತ್ತದೆ”. 
ಆನುಟ್: ಆನಪೃಟ್ ಎಂದಯೆ ಅಜ್ಞೆಖಳು ಄ಥವಹ ಷೂಚನೆಖಳು ಎಂದಥೀ, ಒೀ ಫಳಕೆದಹಯನಪ ರಿಹಹಯನಪೂ ತಿಳಿಮಲಪ ಔಂಯೈಟರ್ ಗೆ ನೋಡಪತ್ಹಾನೆ. 
ಪ್ರಿಷೆಸಿಂಗ್: ಔಂಯೈಟರ್ ಗೆ ನಭೇ ಬಹಷೆ ಗೊತಿಾಲಲ. ಆದಕೆೆ ಕೆೋಲ 0110011001100 ಎನಪೂ ಫೆೈನರಿ ಬಹಷಹ ತಿಳಿದಿದೆ. ಔಂಯೈಟರ್ ಮೊದಲ 

಄ಥೀಭಹಡಿಕೊಳಳಲಪ ಫೆೈನರಿ ನಭೇ ಬಹಷೆಗೆ ರಿತಿೀಷಪತಾದೆ ಭತಪಾ ಆದಯ ನಂತಯ ಭತ್ ಾೆ ಫಳಕೆದಹಯ ಬಹಷೆಗೆ ಫೆೈನರಿ ಡಹಟಹನಪೂ ರಿತಿೀಷಪತಾದೆ 
ಅದೀರಿಂದ ಫಳಕೆದಹಯಯಪ ಪಲಿತ್ಹಂವನಪೂ ಄ಥೀಭಹಡಿಕೊಳಳಫಸಪದಪ. 
ಓಟುಟ್: ಓಟಪೃಟ್ ಎಂದಯೆ ಂದಪ ನದಿೀಶಟ ಆನಪೃಟ್ ವಿಯಪದು ಔಂಯೈಟರ್ ನೋಡಿದ ಪಲಿತ್ಹಂವ ಎಂದಥೀ. 

ಒೀ ಫಳಕೆದಹಯನಪ 2 +2 ರಿಣಹಭವಹರ್ ತಿಳಿದಪಕೊಳಳಲಪ ಫಮಷಪತ್ಹಾಯೆ ಬಹವಿಸೊೋಣ. ಇ ವಿಶಮದಲಿಲ 2 + 2 ಆನಪೃಟ್. ಇ ಆನಪೃಟ್ ತ್ೆಗೆದಪಕೊಂಡ 

ನಂತಯ, ಔಂಯೈಟರ್ ಆನಪೃಟ್ ಄ಥೀಭಹಡಿಕೊಳಳಲಪ ಫೆೈನರಿ ಬಹಷೆಗೆ 2 +2 ರಿತಿೀಷಪತಾದೆ, ಆದಯ ನಂತಯ ಪಲಿತ್ಹಂವನಪೂ ಫೆೈನರಿಮಲಿಲ 
ಷಷ್ಟಟಷಪತಾದೆ ಭತಪಾ ಫಳಕೆದಹಯಯ ಬಹಷೆಗೆ ಪಲಿತ್ಹಂವನಪೂ ರಿತಿೀಷಪತಾದೆ ಭತಪಾ ನಂತಯ ಭಹನಟರ್ ನಲಿಲ ಪಲಿತ್ಹಂವನಪೂ ತ್ೊೋರಿಷಪತಾದೆ ಆದಪ 
2+2=4 ಅರ್ದೆ. ಇ ಪಲಿತ್ಹಂವು ಓಟಪೃಟ್ ಅರ್ದೆ. 

ಂದು ಔಂಯಾಟರ್ ಫೆೀಸಿಕ್ ಿಯೀಜನಖಳು 
ೆೀಖ 
ಆದಪ ಕೆಲು ಸೆಕೆಂಡಪಖಳಲಿಲ ಫೃಸತ್ ಭಹಣದಲಿಲ ಕಹಮೀನಪೂ ಭಹಡಫಸಪದಪ. ಭಹನ ಆಡಿೋ ದಿನ ಂದಪ ನದಿೀಶಟ ಕಹಮೀನಪೂ 
ಕಹಮೀನೀಹಿಷಲೃಡಪನೊೋ ಹಹಗೆ, ಔಂಯೈಟರ್ ಄ತೈಂತ ಄ಲ್ಹೃಧಿಮಲಿಲ ಄ದನಪೂ ಭಹಡಪತಾದೆ. ಔಂಯೈಟರ್ ವೆೋಖಖಳನಪೂ ಮೈಕೊೋ, 
ನಹೈನೊೋಸೆಕೆಂಡ್ ಭತಪಾ ಪಿಕೊೋಸೆಕೆಂಡ್ ನಲಿಲ ಭಹನ ಭಹಡಲ್ಹಖಪತಾದೆ. 
ನಕಯತೆ 
ಔಂಯೈಟರ್ ಄ದೆೋ ನಕಯತ್ೆಯಂದಿಗೆ ಄ಂಔಖಣಿತದ ಲ್ೆಔೆ ಭತಪಾ ತ್ಹರ್ಕೀಔ ಕಹಮೀಖಳನಪೂ ನೆಯವೆೋರಿಷಲಪ 100% ನಕಯವಹದ ಭತಪಾ ಸಹಭಥೈೀ 

ಹೊಂದಿದೆ. ಂದಪ ಔಂಯೈಟರ್ ತುೃಖಳನಪೂ ಭಹಡಪತಾದೆ ಅದಯೆ ಭನಪಶೈಯಂತ್ೆ ತುೃಖಳನಪೂ ಭಹಡಪತಾದೆ. ಆದಕೆೆ ಕಹಯಣ ತಹೃದ ದತ್ಹಾಂವ ನೋಡಪವಿಕೆ 
ಆಯಫಸಪದಪ  ಄ಥವಹ ಪ್ೋಗಹಭರ್ ತುೃ ಸೆಟ್ಟಂಗ್ ಕಹಯಣ ಆಯಫಸಪದಪ. 
ಕಹಮಯ ವಿದ ಧೆ 
ನೋು 3 ಖಂಟೆಖಳ ಕಹಲ ನಯಂತಯವಹರ್ ಕೆಲಷ ಭಹಡಿದಯೆ, ನೋು ಏಕಹಖತ್ೆ ದಣಿು ಭತಪಾ ಏಔತ್ಹನತ್ೆಮ ಕೊಯೆತ್ೆಮನಪೂ ಄ನಪಬವಿಷಪತಿಾರಿ, ಅದಯೆ 
ಔಂಯೈಟರ್ ಆುಖಳಿಂದ ಭಪಔಾವಹರ್ದೆ ಭತಪಾ  ಄ದೆೋ ವೆೋಖ ಭತಪಾ ಄ದೆೋ ನಕಯತ್ೆಯಂದಿಗೆ ನೋು ಫಮಷಪ ಪಲಿತ್ಹಂವನಪೂ ಡೆಮಪತಿಾರಿ. 
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ಕೌವಲ 

ಔಂಯೈಟರ್ ಄ನೆೋಔ ಕೆಲಷಖಳನಪೂ ಭಹಡಫಸಪದಪ. ಄ದನಪೂ ಭಹಹಿತಿ ಷಂಷೆಯಣೆ ಈದೊೈೋಖಖಳು, ಸವಹಭಹನ ಭಪನೂೂಚನೆ, ಟ್ಕೆಟ್ ಕಹಯ್ದೀರಿಷಪ 
ಈದೆೀೋವ, ಭಲಿಟಮೋಡಿಮಹ ಡಿಸೆೈನಂಗ್, ಄ನಮೋಶನ್ ಆತ್ಹೈದಿಖಳಲಿಲ ಫಳಷಲ್ಹಖಪತಾದೆ. 

ಔಂಯಾಟರ್ ಐತ್ರಸಹಸಿಔ ಄ಭಿೃದ್ಧಧ 
ಅಧಪನಔ ಔಂಯೈಟರ್ ಔಳೆದ ಸಲು ದವಔಖಳಲಿಲ ಄ನೆೋಔ ಜನಯಪ ಲ್ೆಔೆವಿಲಲದಶಪಟ ಅವಿಷಹೆಯಖಳು, ಔಲೃನೆಖಳು, ಭತಪಾ ಫೆಳಣಿಗೆಖಳು 
ಪಲಿತ್ಹಂವವಹರ್ಯಪತಾದೆ. ಮಹಂತಿಔ ದತ್ಹಾಂವದ ಷಂಷೆಯಣೆಮ ಆತಿಹಹಷದಲಿಲ 1830 ಯಲಿಲ, ಕೆೋಂಬ್ರಡ್್, ಆಂಗ ಲೆಂಡ್ ನಲಿಲ ಷಮಂಚಹಲಿತ ಮಹಂತಿಔ 

ಕಹೈಲಪೆಲ್ೆೋಟರ್ ನಮೀಷಲಪ ಚಹರ್ಲ್ೂೀ ಫಹೈಫೆೋಜ್ ಮತೂು ಅಯಂಬವಹಖಪತಾದೆ. ಷಂಯಣೀ ಔಂಯೈಟರ್ ಭೌಲೈಭಹನ ತಲ್ೆಭಹಯಪಖಳಿಂದ ನದಿೀಶಟ 
ಷಂಖ್ೆೈಮ ವಿಬಜಿಷಲ್ಹರ್ದೆ. 

ಮೊದಲ ತ್ಲೆಭಹರನ ಔಂಯಾಟರ್ 

UNIVAC (ಮಪನಷೀರ್ಲ್ ಅಟೊಭಹೈಟ್ಕ್ ಔಂಯೈಟರ್) ಮೊದಲ ಸಹಭಹನೈ ಈದೆೀೋವದ ವಿದಪೈತ್ ಔಂಯೈಟರ್ ಲಬೈವಹರ್ದಪೀ ಭತಪಾ 
ವಿದಪೈತ್ ಔಂಯೈಟರ್ ಮೊದಲ ತಲ್ೆಭಹರಿನ ಅಯಂಬಕೆೆ ಖಪಯಪತಿಷಲ್ಹರ್ದೆ. ಮೊದಲ ತಲ್ೆಭಹರಿನ ಆಲ್ೆಕಹಾನಕ್ ಔಂಯೈಟನೀ ನವಹೀತ 

ಟೂೈಫಗಳನಪೂ ಹೊಂದಿದೆ. ಇ ಔಂಯೈಟಖೀಳಿಗೆ ಗಹತದಲಿಲನ ದೊಡಡ ಭತಪಾ ಏರ್ ಔಂಡಿೋವನರ್ ಖಳ ಄ಖತೈವಿದೆ. ಆನಪೃಟ್ ಭತಪಾ ಓಟಪೃಟ್ 

ಗಟಔಖಳು ಂಚ್ ಕಹಡ್ೀ ರಿೋಡರ್ ಭತಪಾ ಕಹಡ್ೀ ಂಚಸ್ ಆದೀು.  

ಎಯಡನೆಮ ತ್ಲೆಭಹರನ ಔಂಯಾಟರ್  

ಇ ಔಂಯೈಟಖೀಳಿಗೆ ಟಹನೂಷಟರ್ ಭತಪಾ ಆತಯ ಗನ-ಸ್ಥಿತಿಮ ಸಹಧನಖಳನಪೂ ಹೊಂದಿದೀು. ಄ಯ ಷಔೂೈೀಟ್ ನವಹೀತ ಟೂೈಫಗಳು 
ಚಿಔೆದಹರ್ದೀು ಭತಪಾ ಔಡಿಮ ಶಹಕನಪೂ ಈತ್ಹೃದಿಷಪತಿಾತಪಾ. ಅದೀರಿಂದ ಎಯಡನೆೋ ತಲ್ೆಭಹರಿನ ಔಂಯೈಟಖೀಳು ಔಡಿಮ ವಿದಪೈತ್  
ಭತಪಾ ಹೆಚಪು ವಿಶಹಸಹಸೀದ ಄ಖತೈವಿತಪಾ, IBM 1401 ಜನಪಿಮ ಎಯಡನೆೋ ತಲ್ೆಭಹರಿನ ಔಂಯೈಟರ್ ಅರ್ತಪಾ. 

ಭೊಯನೆೀ ತ್ಲೆಭಹರನ ಔಂಯಾಟರ್ 

 ಆುಖಳು ಆಂಟ್ಗೆೋಟೆಡ್ ಷಔೂೈೀಟ್ (ಐಸ್ಥ) ಹೊಂದಿವೆ ಆದಯಲಿಲ ಎಲ್ೆಕಹಾನಕ್ ಷಔೂೈೀಟ್ ಎಲ್ಹಲ ಄ಂವಖಳನಪೂ ಂದಪ ಷಣಣ ಸ್ಥಲಿಕಹನ್ 

ವೆೋಪರ್ ಳಗೊಂಡಿಯಪತಾವೆ. ಭೂಯನೆೋ ಪಿೋಳಿಗೆಮ ಔಂಯೈಟರ್ ಎಯಡನೆೋ ತಲ್ೆಭಹರಿನ ಔಂಯೈಟಖೀಳು ಔಡಿಮ ಭತಪಾ 
ಹೆಚಪು ವಿಶಹಸಹಸೀವಹರ್ದೆ. ಫೋಟಹೀನ್ ಭತಪಾ ಕೊೋಫೊೋರ್ಲ್ ಭಪಂತ್ಹದ ಈನೂತ ಭಟಟದ ಬಹಷೆಖಳ ಫಳಕೆಗೆ ಭೂಯನೆೋ 
ಪಿೋಳಿಗೆಮ ಔಂಯೈಟರ್ ಄ನಪಭತಿಷಪತಾದೆ. ಮನ ಔಂಯೈಟಖೀಳು ಭೂಯನೆೋ ಪಿೋಳಿಗೆಮ ಔಂಯೈಟಖೀಳಲಿಲ ಫೆಳಣಿಗೆಖಳು 
ಂದಹರ್ದೆ. 

ನಹಲಕನೆೀ ತ್ಲೆಭಹರನ ಔಂಯಾಟರ್ 

ನಹಲೆನೆೋ ತಲ್ೆಭಹರಿನ ಮಂತಖಳು 1970 ಕಹಣಿಸ್ಥಕೊಂಡಿತಪ ಆನೂೂ ಹೊಷ ವಿದಪೈನಹೇನ ತಂತಜ್ಞಹನನಪೂ ಫಳಷಪತಾದೆ, ಭೂಯನೆೋ ಪಿೋಳಿಗೆಮ ಅ ಹೆಚಪು 
ಷಣಣ ಭತಪಾ ವೆೋಖಕಹೆರ್ ಄ುಖಳನಪೂ ವಔಾಗೊಳಿಷಪತಾದೆ. ಟಮೀನಲಗಳು ಭತಪಾ ಔಂಯೈಟರ್ ಅಕೊಸ್ ನೆಯವಿನಂದ ಸಲವಹಯಪ ವಿನೂತನ ಭಹದರಿಖಳನಪೂ ಇ 

ಷಭಮದಲಿಲ ಄ಭಿೃದಿುಡಿಷಲ್ಹಯ್ದತಪ. 

ನಹಲೆನೆೋ ತಲ್ೆಭಹರಿನ ಕಹಯಣವಹದ ಭಪಕ ಅವಿಷಹೆಯಖಳ ಂದಹದ ಲ್ಹಜ್ೀ ಸೆೆೋರ್ಲ್ ಆಟೆಗೆೋಟೆಡ್ ಷಔೂೈೀಟ್ೂ (LSI) ಅರ್ತಪಾ. LSI ಷಣಣ "ಚಿಪ್" 

ಅರ್ದೆ ಆದಪ ಸಹವಿಯಹಯಪ ಷಣಣ ಎಲ್ೆಕಹಾನಕ್ ಬಹಖಖಳನಪೂ ಹೊಂದಿದೆ ಆದಪ ಂದಪ ಯತಿೀ ಸ್ಥಷಟಮ್ ನಂತ್ೆ ಕಹಮೀ ನೀಹಿಷಪತಾವೆ 

ಮೈಕೆೊಿಔಂಯಾಟರ್ಸಯ: 

1977 ಯ ಜಪಲ್ೆೈನಲಿಲ ಡಲ್ಹಲಸ್ ಯಹಷ್ಟಾೋಮ ಔಂಯೈಟರ್ ಷಮೇಳನದಲಿಲ, ಷೀನರ್ಲ್ ಎಲ್ೆಕಹಾನಕ್ ಟಹಾನೂಸಹೈಟ್ ಄ಥವಹ PET ಎಂಫ ಕೊಮೊಡೊರ್ 

ಲಿಮಟೆಡ್ ಂದಪ ಹೌಸ್ಥಂಗ್ ಂದಪ ಷಂಯಣೀವಹರ್ ಄ಸೆಂಫಲ ಭಹಡಿದ ಮೈಕೊಔಂಯೈಟರ್ ಘೂೋಷ್ಟಷಪ ಭೂಲಔ ಔಂಯೈಟ್ಂಗ್ ವಿವನಪೂ 
ಹಯಂಭಿಸ್ಥದಯಪ . ನಂತಯ 1977 ಯಲಿಲ, ಯೆೋಡಿಯೋ ಶಹೈಕ್  ಕಹಪ್ೀಯೆೋಶನ್ TRS 80 ಔಂಯೈಟರ್ ಘೂೋಷ್ಟಸ್ಥತಪ. 
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ಷಯನಲ್ಸ ಔಂಯಾಟಖಯಳ IBM ಔುಟುಂಫ: 

1981 ಯಲಿಲ, ಆಂಟನಹೈೀವನರ್ಲ್ ಬ್ರಸ ನೆಸ್ ಭಶೋನ್ೂ (ಐಬ್ರಎಂ) IBM ಷೀನರ್ಲ್ ಔಂಯೈಟರ್ ಘೂೋಶಣೆಯಂದಿಗೆ ಮೈಕೊಔಂಯೈಟರ್ ಕ್ೆೋತದಲಿಲ ತನೂ 
ಮೊದಲ ಕಹಣಿಸ್ಥಕೊಂಡಯಪ. ದ ಷೀನರ್ಲ್ ಔಂಯೈಟರ್ ೈರ್ಕಾಮ ಄ಳ ಄ಥವಹ ಄ನ ಷಂತ ಔಂಯೈಟರ್ ಎಂಫ ಎಣಿಕೆಮನಪೂ ವಡಿಸ್ಥಕೊಂಡಿತಪ. 
IBM PC ಅಖಭನದೊಂದಿಗೆ, ಔಂಯೈಟರ್ ದೊಡಡ ಷಂಸೆಿಖಳಿಂದ ಹೊಯಗೆ ಫಂದಪ ಭತಪಾ ಭನೆಖಳನಪೂ ವೆೋಶಸ್ಥದೀು. ಅದಹಖೂೈ, 8-ಬ್ರಟ್ 

ಮೈಕೊಪ್ಸೆಷರ್ ಄ಳಡಿಷಪ ಫದಲಿಗೆ, IBM ಆಂಟೆರ್ಲ್ 8088 - ಂದಪ 16 ಬ್ರಟ್ ಮೈಕೊಪ್ಸೆಷರ್ ಅಯ್ಕೆ ಭಹಡಿತಪ ಆದಪ 1983 ಯಲಿಲ IBM PC 

ಗೆ "ಂದಪ ಯಹತಿಮ ಮವಷೂನಪೂ" ನೋಡಿತಪ. ಪಿಸ್ಥ ಔಪಟಪಂಫಕೆೆ IBM ನ ಮೊದಲ ಜೊತ್ೆಗೆ - XT ಭಹದರಿ ರಿಚಯ್ದಷಲ್ಹಯ್ದತಪ. ಪಿಸ್ಥ ಭತಪಾ XT ಄ಥವಹ 

ಹೊಷ ಡೆಸ್ೆ ಪ್ ಂದಪ ಸಹಔಶಪಟ ಹೆಚಿುನ ಔಂಯೈಟ್ಂಗ್ ವೆೋಖನಪೂ ಹೊಂದಿಯಪ ಭಹದರಿ ಎಟ್? ಸಹಪೆಟವೋರ್ ಭಹಯಹಟಗಹಯಯಪ IBM PC ಗೆ ತಭೇ 
ಈತೃನೂಖಳನಪೂ ಒರಿಮಂಟ್ ಅಯಂಭಿಸ್ಥದಹಖ ಆದಯ ತದೂುಖಳನಪೂ ಄ನೆೋಔ ಮೈಕೊಔಂಯೈಟರ್ ತಮಹಯಔಯಪ ಯಚಿಸ್ಥದಯಪ ಭತಪಾ ಭಹಯಹಟ 
ಭಹಡಿದಯಪ. ಐಬ್ರಎಮ್ ಪಿಸ್ಥ ಔಂಹೈಟ್ಫಲಗಳು ಎಂದಪ ಔಯೆಮಲೃಡಪ ಇ ತದೂುಖಳ ಄ತೈಂತ ಯನ್ ಄ಥವಹ IBM PC ಗೆ ವಿನಹೈಷಗೊಳಿಷಲ್ಹರ್ದೆ 
ಎಲ್ಹಲ ತಂತ್ಹಂವವಹರ್ದೆ. 

ಐದನೆೀ ತ್ಲೆಭಹಯು ಔಂಯಾಟರ್ 

ಕ್ೆೋತದಲಿಲ ಶೆೈವವಹಸೆಿಮಲಿಲ ಏಕೆಂದಯೆ ಔಂಯೈಟರ್ ಐದನೆೋ ಪಿೋಳಿಗೆಮ ವಹೈಖ್ಹೈನಷಪುದಪ ಷಲೃ ಔಶಟ. ಐದನೆೋ ಪಿೋಳಿಗೆಮ ಔಂಯೈಟರ್ ಫಸಪ ಸ್ಥದು 
ಈದಹಸಯಣೆಯ್ಕಂದಯೆ ಄ಥೀರ್ C. ಔಲೃನೆಗೆ HAL9000 ಅರ್ದೆ.  ಕಹಲಕ್ೀ ಄ಯ ನಹವೆರ್ಲ್ 2001: ಎ ಸೆೃೋಸ್ ಡಿಸ್ಥೂ. HAL ಷಪಾತ ನಜ ಜಿೋನದ 

ಐದನೆೋ ಪಿೋಳಿಗೆಮ ಔಂಯೈಟಖೀಳಿಗೆ ಔಲೃನೆಮನಪೂ ಕಹಮೀಖಳನಪೂ ಕೆೈಗೊಳಳಲ್ಹಖಪುದಪ. ಔೃತಔ ಫಪದಿುಭತ್ ಾೆ HAL ದೃವೈ ಆನಪೃಟ್ ಫಳಕೆಗೆ, ಄ದಯ 

ಭಹನ ನವಹೀಸಔಯಪ ಷಂಬಹಶಣೆಖಳನಪೂ ನಡೆಷಲಪ ಹಹಖೂ ಸಹಔಶಪಟ ಕಹಯಣ ಅರ್ಯಫಸಪದಪ, ಭತಪಾ ತನೂ ಷಂತ ಄ನಪಬಖಳನಪೂ ಔಲಿಮಫಸಪದಪ. 

ಔಂಯಾಟರ್ ಗಿೀಯಔಯಣ 

಄ನಲಹಗ್ ಔಂಯಾಟರ್: 

ಆಂತಸ ವೋಲ್ೆಟೋಜ್ ಎಂದಪ ಄ಳೆಮಫಸಪದಹದ ಭಹಣದಲಿಲ ಭೂಲಔ ಡೆೋಟಹ ತಿನಧಿಷಪ ಂದಪ ಔಂಯೈಟರ್, ಂದಪ ಷಭಸೆೈಮನಪೂ ರಿಸರಿಷಲಪ, 
ಫದಲಿಗೆ ಷಂಖ್ೆೈಖಳ ಭಹಹಿತಿ ದವಭಹಂವ ೈಔಾಡಿಷಪ ಷಲಪವಹರ್ ಗೆೋರ್ ಆತ್ಹೈದಿ ಅತೀನನಪೂ ತಿನಧಿಷಪತಾದೆ. 

 
 

ಡಿಜಿಟಲ್ಸ ಔಂಯಾಟರ್: 
಄ದಪ ಔಂಯೈಟರ್ ಄ಂಖಡಿಖಳಲಿಲ ಸಹಭಹನೈವಹರ್ ಄ಳಿ ಷಂಕೆೋತಖಳಲಿಲ ಯೂದಲಿಲ, ಷಂಖ್ೆೈಖಳನಪೂ ತಿಳಿಮಪತಾದೆ ವಿಭಿನೂ ಷಂಕೆೋತಖಳನಪೂ 
ೈಔಾಡಿಷಫಸಪದಪ ಡೆೋಟಹನಪೂ ಖಣಿತಶಹಸ್ಥರೋಮ ಭತಪಾ ತ್ಹರ್ಕೀಔ ಕಹಮಹೀಚಯಣೆಖಳ ಷಯಣಿ ನೀಹಿಷಪತಾದೆ. 
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ಕೌವಲ 

ಔಂಯೈಟರ್ ಄ನೆೋಔ ಕೆಲಷಖಳನಪೂ ಭಹಡಫಸಪದಪ. ಄ದನಪೂ ಭಹಹಿತಿ ಷಂಷೆಯಣೆ ಈದೊೈೋಖಖಳು, ಸವಹಭಹನ ಭಪನೂೂಚನೆ, ಟ್ಕೆಟ್ ಕಹಯ್ದೀರಿಷಪ 
ಈದೆೀೋವ, ಭಲಿಟಮೋಡಿಮಹ ಡಿಸೆೈನಂಗ್, ಄ನಮೋಶನ್ ಆತ್ಹೈದಿಖಳಲಿಲ ಫಳಷಲ್ಹಖಪತಾದೆ. 

ಔಂಯಾಟರ್ ಐತ್ರಸಹಸಿಔ ಄ಭಿೃದ್ಧಧ 
ಅಧಪನಔ ಔಂಯೈಟರ್ ಔಳೆದ ಸಲು ದವಔಖಳಲಿಲ ಄ನೆೋಔ ಜನಯಪ ಲ್ೆಔೆವಿಲಲದಶಪಟ ಅವಿಷಹೆಯಖಳು, ಔಲೃನೆಖಳು, ಭತಪಾ ಫೆಳಣಿಗೆಖಳು 
ಪಲಿತ್ಹಂವವಹರ್ಯಪತಾದೆ. ಮಹಂತಿಔ ದತ್ಹಾಂವದ ಷಂಷೆಯಣೆಮ ಆತಿಹಹಷದಲಿಲ 1830 ಯಲಿಲ, ಕೆೋಂಬ್ರಡ್್, ಆಂಗ ಲೆಂಡ್ ನಲಿಲ ಷಮಂಚಹಲಿತ ಮಹಂತಿಔ 

ಕಹೈಲಪೆಲ್ೆೋಟರ್ ನಮೀಷಲಪ ಚಹರ್ಲ್ೂೀ ಫಹೈಫೆೋಜ್ ಮತೂು ಅಯಂಬವಹಖಪತಾದೆ. ಷಂಯಣೀ ಔಂಯೈಟರ್ ಭೌಲೈಭಹನ ತಲ್ೆಭಹಯಪಖಳಿಂದ ನದಿೀಶಟ 
ಷಂಖ್ೆೈಮ ವಿಬಜಿಷಲ್ಹರ್ದೆ. 

ಮೊದಲ ತ್ಲೆಭಹರನ ಔಂಯಾಟರ್ 

UNIVAC (ಮಪನಷೀರ್ಲ್ ಅಟೊಭಹೈಟ್ಕ್ ಔಂಯೈಟರ್) ಮೊದಲ ಸಹಭಹನೈ ಈದೆೀೋವದ ವಿದಪೈತ್ ಔಂಯೈಟರ್ ಲಬೈವಹರ್ದಪೀ ಭತಪಾ 
ವಿದಪೈತ್ ಔಂಯೈಟರ್ ಮೊದಲ ತಲ್ೆಭಹರಿನ ಅಯಂಬಕೆೆ ಖಪಯಪತಿಷಲ್ಹರ್ದೆ. ಮೊದಲ ತಲ್ೆಭಹರಿನ ಆಲ್ೆಕಹಾನಕ್ ಔಂಯೈಟನೀ ನವಹೀತ 

ಟೂೈಫಗಳನಪೂ ಹೊಂದಿದೆ. ಇ ಔಂಯೈಟಖೀಳಿಗೆ ಗಹತದಲಿಲನ ದೊಡಡ ಭತಪಾ ಏರ್ ಔಂಡಿೋವನರ್ ಖಳ ಄ಖತೈವಿದೆ. ಆನಪೃಟ್ ಭತಪಾ ಓಟಪೃಟ್ 

ಗಟಔಖಳು ಂಚ್ ಕಹಡ್ೀ ರಿೋಡರ್ ಭತಪಾ ಕಹಡ್ೀ ಂಚಸ್ ಆದೀು.  

ಎಯಡನೆಮ ತ್ಲೆಭಹರನ ಔಂಯಾಟರ್  

ಇ ಔಂಯೈಟಖೀಳಿಗೆ ಟಹನೂಷಟರ್ ಭತಪಾ ಆತಯ ಗನ-ಸ್ಥಿತಿಮ ಸಹಧನಖಳನಪೂ ಹೊಂದಿದೀು. ಄ಯ ಷಔೂೈೀಟ್ ನವಹೀತ ಟೂೈಫಗಳು 
ಚಿಔೆದಹರ್ದೀು ಭತಪಾ ಔಡಿಮ ಶಹಕನಪೂ ಈತ್ಹೃದಿಷಪತಿಾತಪಾ. ಅದೀರಿಂದ ಎಯಡನೆೋ ತಲ್ೆಭಹರಿನ ಔಂಯೈಟಖೀಳು ಔಡಿಮ ವಿದಪೈತ್  
ಭತಪಾ ಹೆಚಪು ವಿಶಹಸಹಸೀದ ಄ಖತೈವಿತಪಾ, IBM 1401 ಜನಪಿಮ ಎಯಡನೆೋ ತಲ್ೆಭಹರಿನ ಔಂಯೈಟರ್ ಅರ್ತಪಾ. 

ಭೊಯನೆೀ ತ್ಲೆಭಹರನ ಔಂಯಾಟರ್ 

 ಆುಖಳು ಆಂಟ್ಗೆೋಟೆಡ್ ಷಔೂೈೀಟ್ (ಐಸ್ಥ) ಹೊಂದಿವೆ ಆದಯಲಿಲ ಎಲ್ೆಕಹಾನಕ್ ಷಔೂೈೀಟ್ ಎಲ್ಹಲ ಄ಂವಖಳನಪೂ ಂದಪ ಷಣಣ ಸ್ಥಲಿಕಹನ್ 

ವೆೋಪರ್ ಳಗೊಂಡಿಯಪತಾವೆ. ಭೂಯನೆೋ ಪಿೋಳಿಗೆಮ ಔಂಯೈಟರ್ ಎಯಡನೆೋ ತಲ್ೆಭಹರಿನ ಔಂಯೈಟಖೀಳು ಔಡಿಮ ಭತಪಾ 
ಹೆಚಪು ವಿಶಹಸಹಸೀವಹರ್ದೆ. ಫೋಟಹೀನ್ ಭತಪಾ ಕೊೋಫೊೋರ್ಲ್ ಭಪಂತ್ಹದ ಈನೂತ ಭಟಟದ ಬಹಷೆಖಳ ಫಳಕೆಗೆ ಭೂಯನೆೋ 
ಪಿೋಳಿಗೆಮ ಔಂಯೈಟರ್ ಄ನಪಭತಿಷಪತಾದೆ. ಮನ ಔಂಯೈಟಖೀಳು ಭೂಯನೆೋ ಪಿೋಳಿಗೆಮ ಔಂಯೈಟಖೀಳಲಿಲ ಫೆಳಣಿಗೆಖಳು 
ಂದಹರ್ದೆ. 

ನಹಲಕನೆೀ ತ್ಲೆಭಹರನ ಔಂಯಾಟರ್ 

ನಹಲೆನೆೋ ತಲ್ೆಭಹರಿನ ಮಂತಖಳು 1970 ಕಹಣಿಸ್ಥಕೊಂಡಿತಪ ಆನೂೂ ಹೊಷ ವಿದಪೈನಹೇನ ತಂತಜ್ಞಹನನಪೂ ಫಳಷಪತಾದೆ, ಭೂಯನೆೋ ಪಿೋಳಿಗೆಮ ಅ ಹೆಚಪು 
ಷಣಣ ಭತಪಾ ವೆೋಖಕಹೆರ್ ಄ುಖಳನಪೂ ವಔಾಗೊಳಿಷಪತಾದೆ. ಟಮೀನಲಗಳು ಭತಪಾ ಔಂಯೈಟರ್ ಅಕೊಸ್ ನೆಯವಿನಂದ ಸಲವಹಯಪ ವಿನೂತನ ಭಹದರಿಖಳನಪೂ ಇ 

ಷಭಮದಲಿಲ ಄ಭಿೃದಿುಡಿಷಲ್ಹಯ್ದತಪ. 

ನಹಲೆನೆೋ ತಲ್ೆಭಹರಿನ ಕಹಯಣವಹದ ಭಪಕ ಅವಿಷಹೆಯಖಳ ಂದಹದ ಲ್ಹಜ್ೀ ಸೆೆೋರ್ಲ್ ಆಟೆಗೆೋಟೆಡ್ ಷಔೂೈೀಟ್ೂ (LSI) ಅರ್ತಪಾ. LSI ಷಣಣ "ಚಿಪ್" 

ಅರ್ದೆ ಆದಪ ಸಹವಿಯಹಯಪ ಷಣಣ ಎಲ್ೆಕಹಾನಕ್ ಬಹಖಖಳನಪೂ ಹೊಂದಿದೆ ಆದಪ ಂದಪ ಯತಿೀ ಸ್ಥಷಟಮ್ ನಂತ್ೆ ಕಹಮೀ ನೀಹಿಷಪತಾವೆ 

ಮೈಕೆೊಿಔಂಯಾಟರ್ಸಯ: 

1977 ಯ ಜಪಲ್ೆೈನಲಿಲ ಡಲ್ಹಲಸ್ ಯಹಷ್ಟಾೋಮ ಔಂಯೈಟರ್ ಷಮೇಳನದಲಿಲ, ಷೀನರ್ಲ್ ಎಲ್ೆಕಹಾನಕ್ ಟಹಾನೂಸಹೈಟ್ ಄ಥವಹ PET ಎಂಫ ಕೊಮೊಡೊರ್ 

ಲಿಮಟೆಡ್ ಂದಪ ಹೌಸ್ಥಂಗ್ ಂದಪ ಷಂಯಣೀವಹರ್ ಄ಸೆಂಫಲ ಭಹಡಿದ ಮೈಕೊಔಂಯೈಟರ್ ಘೂೋಷ್ಟಷಪ ಭೂಲಔ ಔಂಯೈಟ್ಂಗ್ ವಿವನಪೂ 
ಹಯಂಭಿಸ್ಥದಯಪ . ನಂತಯ 1977 ಯಲಿಲ, ಯೆೋಡಿಯೋ ಶಹೈಕ್  ಕಹಪ್ೀಯೆೋಶನ್ TRS 80 ಔಂಯೈಟರ್ ಘೂೋಷ್ಟಸ್ಥತಪ. 
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Digital Computer 

ಸೆೈಬ್ರಿಡ್ ಔಂಯಾಟರ್: 

಄ನಲ್ಹಗ್ ಭತಪಾ ಡಿಜಿಟರ್ಲ್ ಔಂಯೈಟರ್ ೈಸೆಿಖಳು ಷಂಯೋಜನೆಮನಪೂ ಳಗೊಂಡಿಯಪ ಔಂಯೈಟರ್ ೈಸೆಿಯಂದನಪೂ ಂದಪ ಹೆೈಬ್ರಡ್ 

ಔಂಯೈಟರ್ ಔಯೆಮಲ್ಹಖಪತಾದೆ. 

 
ಸೆೈಬ್ರಿಡ್ ಔಂಯಾಟರ್ 

ಗಟಔಖಳು 
ಔಂಯಾಟರ್ ಎಯಡು ಄ಂವಖಳಿೆ: 

 ಹಹಡೀವೆೋರ್ 

 ಸಹಪಟವೆೋರ್ 

ಹಹಡೀವೆೋರ್: ನಹು ನೊೋಡಫಸಪದಹದ ಸಹಧನ ಭತಪಾ ಟಚ್ ಭತಪಾ ಆದಪ ಅ ರಿೋತಿಮ ದೆೈಹಿಔವಹರ್ ಮಂತ್ಹಂವ ಸಹಧನ ಔಯೆಮಲ್ಹಖಪತಾದೆ ಆಯಪತಾದೆ. 
ಈದಹಸಯಣೆ: ಭೌಸ್, ಭಹನಟರ್, ರ್ಕೋಫೊೋಡ್ೀ, ಸ್ಥಪಿಮಪ ಆತ್ಹೈದಿ 

ಸಹಪಟವೆೋರ್: ಔಂಯೈಟನೀಲಿಲ ಯನ್ ಕಹಮೀಔಭಖಳು ಄ಥವಹ ಏನಪ ಸಹಪೆಟವೋರ್ ಔಯೆಮಲ್ಹಖಪತಾದೆ. ತ್ಹಂತಿಔವಹರ್, ಸಹಪೆಟವೋರ್ ಔಂಯೈಟರ್ ಭತಪಾ 
ಷಂಫಂಧಿತ ಸಹಧನಖಳನಪೂ ಕಹಮೀ ಫಳಷಲ್ಹಖಪತಾದೆ ಕಹಮೀಔಭಖಳು ವಿವಿಧ ರಿೋತಿಮ ಸಹಭಹನೈೋಔರಿಸ್ಥದ ದವಹರ್ದೆ. ಈದಹಸಯಣೆ: MS ಅಫೋಸ್, 

ಟಹೈಲಿ, ಕೊೋಯೆರ್ಲ್ ಡಹ, VLC ಮೋಡಿಮಹ  ಲೆೋಮರ್, ಮಹುದೆೋ ಅಟಖಳು ಆತ್ಹೈದಿ 
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ತ್ಂತಹಿಂವ ಎಯಡು ವಿಧಖಳಿೆ: 

i. ಸಿಷಟಮ್ ತ್ಂತಹಿಂವ: ಔಂಯೈಟರ್ ಟಪಟ ಸ್ಥಷಟಭನಪೂ ನಮಂತಿಷಪ ತಂತ್ಹಂವ ಅ ರಿೋತಿಮ ಸ್ಥಷಟಭ ಸಹಪೆಟವೋರ್ ಎಂದಪ ಔಯೆಮಲ್ಹಖಪತಾದೆ.  
ಅಯೆೀಟಂಗ್ ಸಿಷಟಮ್: ಅಯೆೋಟ್ಂಗ್ ಸ್ಥಷಟಮ್ ಔಂಯೈಟರ್ ಅಯಂಭಿಷಪ ಄ಖತೈವಿಯಪಂತಸ ಸ್ಥಷಟಮ್ ಸಹಪೆಟವೋರ್ ಭತಪಾ ಮಂತ್ಹಂವ ಭತಪಾ 
ಫಳಕೆದಹಯಯ ನಡಪವಿನ ಂದಪ ವಿಯಣೆ ಅರ್ದೆ. 
ಕೆಲು ಅಯೆೀಟಂಗ್ ಸಿಷಟಮ್ ಇ ಕೆಳಗಿನಂತ್ರೆ: 

1. MS ವಿಂಡೆೊೀರ್ಸ : ವಿಂಡೊೋಸ್ 95, 98, 2000, ವಿಸಹಟ, ವಿಂಡೊೋಸ್ 7 (GUI: ಗಹಫಕ್ ಮಪಷರ್ ಆಂಟಪೆೋೀಸ್) 

2. ಡಹರ್ಸ  (ಡಿಸ್ೆ ಅಯೆೋಟ್ಂಗ್ ಸ್ಥಷಟಮ್) (CUI: ಕಹೈಯೆಔಟರ್ ಮಪಷರ್ ಆಂಟಪೆೋೀಸ್) 

3. ಮುನಕ್್ 
4. ಲಿನಕ್್ 
5. ನೆೊೆಲ್ಸ ನೆಟ್ ೆೀರ್ 

ii. ಄ಪ್ಲಿಕೆೀವನ್ ಷಹಪೆಟವೀರ್:  
ನದಿೀಶಟ ೈಸೆಿ ಸಹಪೆಟವೋರ್ ಄ಡಿಮಲಿಲ ಸಹಖಪತಾದೆ ಭತಪಾ ಄ಪಿಲಕೆೋವನ್ ಂದಪ ನದಿೀಶಟ ವಿಧದ ಫಳಸ್ಥಕೊಂಡಿದೀಯಪ ತಂತ್ಹಂವವಹರ್ದೆ ಅ 

ರಿೋತಿಮ ಄ಪಿಲಕೆೋವನ್ ಸಹಪೆಟವೋರ್ ಔಯೆಮಲ್ಹಖಪತಾದೆ. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ, ಲ್ೆಔೆರಿಶೆ ೋಧಔ ಕೆಲಷ ಫೆೋಕಹದ ತಂತ್ಹಂವ "ಟಹೈಲಿ" ಅರ್ದೆ. ತ 
ಫಯೆಮಪುದಪ, ಲ್ೆಔೆ ಆತ್ಹೈದಿ ದಿನ ಄ಧಿಔೃತ ಕೆಲಷ ದಿನ ಬಹಷೆಮನಪೂ, ತಂತ್ಹಂವ MS ಅಫೋಸ್ ಅರ್ದೆ. ಡಿಸೆೈನಂಗ್ ಈದ ೀೆೋವಕಹೆರ್, 

ತಂತ್ಹಂವ "ಕೊೋಯೆರ್ಲ್ ಡಹ" ಅರ್ದೆ. 
GUI ಭತ್ುತ CUI 

 ನೋು ಎಲ್ಹಲ ಅಯೆೋಟ್ಂಗ್ ಸ್ಥಷಟಂಖಳು ಭೂಲಔ ಹೊೋದಯೆ, ಄ಯಪ ಎಯಡಪ ಆಂಟರ್ ಪೆೋಸ್ ದರ್ಸ್ಥಯಪುದನಪೂ ಖಭನಷಫಸಪದಪ - CUI 

(ಕಹೈಯೆಔಟರ್ ಮಪಷರ್ ಆಂಟಪೆೋೀಸ್) ಭತಪಾ GUI (ಗಹಫಔರ್ಲ್ ಮಪಷರ್ ಆಂಟಪೆೋೀಸ್). 

 CUI ಕಹೈಯೆಔಟರ್ ಮಪಷರ್ ಆಂಟಪೆೋೀಸ್ ಄ನಪೂ ಬ್ರಂಬ್ರಷಪತಾದೆ; ಆದಪ ನಭೇ ಔಂಯೈಟರ್ ಷಂಸನ ಅಜ್ಞೆಮನಪೂ ಟೆೈಪಿಸ್ಥ ಎಂದಪ ಄ಥೀ. 

 GUI ಗಹಫಔರ್ಲ್ ಮೂಷರ್ ಆಂಟಪೆೋೀಸ್ ಄ನಪೂ ಬ್ರಂಬ್ರಷಪತಾದೆ; ಆದಪ ನಭೇ ಔಂಯೈಟರ್ ಷಂಸನ ಅಜ್ಞೆಮನಪೂ ಟೆೈಪಿಸ್ಥ ಄ಖತೈವಿಲಲ ಎಂದಪ 
಄ಥೀ; ಫದಲಿಗೆ ನೋು ಸ್ಥದು ಅಜ್ಞೆಖಳ ಐಕಹನಗಳನಪೂ ಭೌಸ್ ಷಹಹಮದಿಂದ ರ್ಕಲಕ್ ಭಹಡಫೆೋಔಪ. 

ಿಭುಕ: 

ಔನಶಠ ಂದಪ ಸ್ಥಷಟಮ್ ಸಹಪೆಟವೋರ್ ಮಹುದೆೋ ಔಂಯೈಟರ್ ಄ಖತೈವಿದೆ. ಂದರ್ಕೆಂತ ಹೆಚಪು ಸ್ಥಷಟಮ್ ತಂತ್ಹಂವ ಸಹಧೈವಿದೆ ಅದಯೆ ಔನಶಠ ಂದಪ 
಄ಖತೈವಿದೆ; ಆಲಲದಿದೀಯೆ ಔಂಯೈಟರ್ ನಡೆಮಪುದಿಲಲ. ಅದಯೆ ಄ಪಿಲಕೆೋವನ್ ಸಹಪೆಟವೋರ್ ಮಹುದೆೋ ಭಹನದಂಡಖಳನಪೂ ಆಲಲ. ಔಂಯೈಟರ್ ಮಹುದೆೋ 
಄ಪಿಲಕೆೋವನ್ ಸಹಪೆಟವೋರ್ ಚಲ್ಹಯ್ದಷಫಸಪದಪ. ಅದೀರಿಂದ, ಇ ರಿಔಲೃನೆಮನಪೂ ಅಧರಿಸ್ಥ, ನಹು ೈಸೆಿ ಭತಪಾ ಄ನಮ ತಂತ್ಹಂವ ನಡಪವಿನ 

ಷಂಫಂಧನಪೂ ಯೆೈಲಪ ಭತಪಾ ಟಹಾಕ್ೂ ಆದಯಲಿಲ ಟಹಾಕ್ೂ ಸ್ಥಷಟಮ್ ತಂತ್ಹಂವ ಹೊೋಲಪತಾವೆ ಭತಪಾ ಯೆೈಲಪ ಄ಪಿಲಕೆೋಶನ್ ಸಹಪೆಟವೋರ್ ಹೊೋಲಪತಾದೆ 
಄ಂವಖಳಷೆಟೋ ಎಂದಪ ಹೆೋಳಫಸಪದಪ. ಟಹಾಕ್ ಲಬೈವಿದೆ ಯೆೈಲಪ ಆಲಲದಿದೀಯೆ ಆಲಲ.  
ಫೊಟಂಗ್: 

ಫೂಟ್ ಭಹಡಪವಿಕೆ (ಅಯೆೋಟ್ಂಗ್ ಸ್ಥಷಟಮ್ ಸೆೋರಿದಂತ್ೆ) ಎಲ್ಹಲ ಕಹಮೀಔಭಖಳು ಫಳಕೆದಹಯ ಅಖಪಂತಸ ಆಂಟಪೆೋೀಸ್ ನೋಡಲಪ ಯಹಮ್ (ಔಂಯೈಟರ್ 

ಮೋಲಿಯಪವಹಖ ಂದಪ ಫಳಕೆದಹಯ ಕೆಲಷ ಆದಯಲಿಲ ಯಹಂಡಮ್ ಅಕೊಸ್ ಮಮೊರಿ) ಫಂದಪ ಂದಪ ರ್ಕಯ್ಕ. ಫಹಸೈ ತ್ ಾೆ ೈಸೆಿ ಔಂಯೈಟರ್ ಎಲ್ಹಲ 
ಸಹಧನಖಳ ಷಂಔೀ ರಿಶೋಲಿಷಪತಾದೆ ಫೂಟ್ಂಗ್ ಂದಪ ಬಹಖವಹರ್ದೆ.  
ಫೂಟ್ ರ್ಕಯ್ಕಮ ನಂತಯ, ಂದಪ ಫಳಕೆದಹಯ ಮಹುದೆೋ ಕೆಲಷ ಅಯಂಭಿಷಫಸಪದಪ ಄ಲಿಲ ಮೊದಲ ಸ್ಥೆರೋನ್ ಡೆಸಹೆಾಪ್ ಔಯೆಮಲ್ಹಖಪತಾದೆ. ಡೆಸಹೆಾಪ್ 

ಕೆಳಗೆ ಂದಪ ಫಹರ್ ಕಹಮೀಟ್ಟ ಔಯೆಮಲ್ಹಖಪತಾದೆ ಆದಯಲಿಲ ಫಲ ಬಹಖದಲಿಲ ಎಡಖಡೆಮ ಭತಪಾ ಖಡಿಮಹಯದ ಂದಪ ಸಹಟಟ್ೀ ಫಟನ್ ಆದೆ. 
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Digital Computer 

ಸೆೈಬ್ರಿಡ್ ಔಂಯಾಟರ್: 

಄ನಲ್ಹಗ್ ಭತಪಾ ಡಿಜಿಟರ್ಲ್ ಔಂಯೈಟರ್ ೈಸೆಿಖಳು ಷಂಯೋಜನೆಮನಪೂ ಳಗೊಂಡಿಯಪ ಔಂಯೈಟರ್ ೈಸೆಿಯಂದನಪೂ ಂದಪ ಹೆೈಬ್ರಡ್ 

ಔಂಯೈಟರ್ ಔಯೆಮಲ್ಹಖಪತಾದೆ. 

 
ಸೆೈಬ್ರಿಡ್ ಔಂಯಾಟರ್ 

ಗಟಔಖಳು 
ಔಂಯಾಟರ್ ಎಯಡು ಄ಂವಖಳಿೆ: 

 ಹಹಡೀವೆೋರ್ 

 ಸಹಪಟವೆೋರ್ 

ಹಹಡೀವೆೋರ್: ನಹು ನೊೋಡಫಸಪದಹದ ಸಹಧನ ಭತಪಾ ಟಚ್ ಭತಪಾ ಆದಪ ಅ ರಿೋತಿಮ ದೆೈಹಿಔವಹರ್ ಮಂತ್ಹಂವ ಸಹಧನ ಔಯೆಮಲ್ಹಖಪತಾದೆ ಆಯಪತಾದೆ. 
ಈದಹಸಯಣೆ: ಭೌಸ್, ಭಹನಟರ್, ರ್ಕೋಫೊೋಡ್ೀ, ಸ್ಥಪಿಮಪ ಆತ್ಹೈದಿ 

ಸಹಪಟವೆೋರ್: ಔಂಯೈಟನೀಲಿಲ ಯನ್ ಕಹಮೀಔಭಖಳು ಄ಥವಹ ಏನಪ ಸಹಪೆಟವೋರ್ ಔಯೆಮಲ್ಹಖಪತಾದೆ. ತ್ಹಂತಿಔವಹರ್, ಸಹಪೆಟವೋರ್ ಔಂಯೈಟರ್ ಭತಪಾ 
ಷಂಫಂಧಿತ ಸಹಧನಖಳನಪೂ ಕಹಮೀ ಫಳಷಲ್ಹಖಪತಾದೆ ಕಹಮೀಔಭಖಳು ವಿವಿಧ ರಿೋತಿಮ ಸಹಭಹನೈೋಔರಿಸ್ಥದ ದವಹರ್ದೆ. ಈದಹಸಯಣೆ: MS ಅಫೋಸ್, 

ಟಹೈಲಿ, ಕೊೋಯೆರ್ಲ್ ಡಹ, VLC ಮೋಡಿಮಹ  ಲೆೋಮರ್, ಮಹುದೆೋ ಅಟಖಳು ಆತ್ಹೈದಿ 
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ಷಹಯಹಂವ 

 ಔಂಯೈಟರ್ ಄ನಪಔೂಲಖಳು ವೆೋಖ, ನಕಯತ್ೆ, ವದ ುೆ, ಕೌವಲ ಆತ್ಹೈದಿ ಆವೆ. 
 ಔಂಯೈಟರ್ ಎಯಡಪ ಄ಂವಖಳಿವೆ. ಂದಪ ಹಹಡೆೋೀರ್ ಭತಪಾ ಆನೊೂಂದಪ ಸಹಪೆಟವೋರ್ ಅರ್ದೆ. 
 ಅಯೆೋಟ್ಂಗ್ ಸ್ಥಷಟಮ್ ಅಯಂಭಿಷಪ ಔಂಯೈಟರ್ ಄ಖತೈವಿಯಪಂತಸ ಸ್ಥಷಟಮ್ ಸಹಪೆಟವೋರ್ ಭತಪಾ ಮಂತ್ಹಂವ ಭತಪಾ ಫಳಕೆದಹಯಯ ನಡಪವಿನ 

ಂದಪ ವಿಯಣೆ ಆದೆ. 

಄ಷೆೈನೆಮಂಟ್ 

1. ಔಂಯೈಟರ್ ಎಂದಯೆೋನಪ? 

2. ಔಂಯೈಟರ್ ಄ನಪಔೂಲಖಳು ಮಹುು? 

3. ಸ್ಥಷಟಮ್ ಭತಪಾ ಄ನಮ ತಂತ್ಹಂವ ನಡಪವಿನ ೈತ್ಹೈಷವೆೋನಪ? 

4. ಸ್ಥಷಟಮ್ ಫೋಲಡಖೀಳು ಄ಥೀವೆೋನಪ? 

5. GUI ಭತಪಾ CUI ನಡಪವಿನ ೈತ್ಹೈಷವೆೋನಪ? 

6. ಫೂಟ್ಂಗ್ ಎಂದಯೆೋನಪ ? 

7. ಎಲ್ಹಲ ಪಿೋಳಿಗೆಮ ಔಂಯೈಟರ್ ಎಯಡಪ ಟ್ಟ ಈದಹಸಯಣೆ ನೋಡಿ. 

8. ಔಂಯಾಟರ್ ವಿವಿಧ ಖುಣಲಕ್ಷಣಖಳನುನ ವಿರಸಿ. 
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9. ಔಂಯಾಟರ್ ಆಯು ವೆೀಕಯಣಹ ಷಹಧನಖಳು ಎಂದಯೆೀನು? 

10. ೆನೆೆಷಟರ್ ಎಂದಯೆೀನು? 

11. ಔಂಯಾಟರ್ ಷಂಕ್ಷಿತಹಗಿ ಭೊಲಬೊತ್ ಕಹಮಹಯಚಯಣೆ ವಿರಸಿ. 

12. ಿತ್ರ ಪ್ಲೀಳಿಗೆಮ ಔಂಯಾಟರ್ ಖುಣಲಕ್ಷಣಖಳನುನ ವಿರಸಿ. 

13. ಮೈಕೆೊಿೀ ಔಂಯಾಟರ್ ಎಂದಯೆೀನು? ಄ದಯ ಄ನುಔೊಲಖಳು ಭತ್ುತ ಄ನಹನುಔೊಲಖಳನುನ ಕೆೊಡಿ. 

14. ಷೊರ್ ಔಂಯಾಟರ್ ಎಂದಯೆೀನು? ಄ದಯ ಄ನುಔೊಲಖಳು ಭತ್ುತ ಄ನಹನುಔೊಲಖಳನುನ ಕೆೊಡಿ. 
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ಷಹಯಹಂವ 

 ಔಂಯೈಟರ್ ಄ನಪಔೂಲಖಳು ವೆೋಖ, ನಕಯತ್ೆ, ವದ ುೆ, ಕೌವಲ ಆತ್ಹೈದಿ ಆವೆ. 
 ಔಂಯೈಟರ್ ಎಯಡಪ ಄ಂವಖಳಿವೆ. ಂದಪ ಹಹಡೆೋೀರ್ ಭತಪಾ ಆನೊೂಂದಪ ಸಹಪೆಟವೋರ್ ಅರ್ದೆ. 
 ಅಯೆೋಟ್ಂಗ್ ಸ್ಥಷಟಮ್ ಅಯಂಭಿಷಪ ಔಂಯೈಟರ್ ಄ಖತೈವಿಯಪಂತಸ ಸ್ಥಷಟಮ್ ಸಹಪೆಟವೋರ್ ಭತಪಾ ಮಂತ್ಹಂವ ಭತಪಾ ಫಳಕೆದಹಯಯ ನಡಪವಿನ 

ಂದಪ ವಿಯಣೆ ಆದೆ. 

಄ಷೆೈನೆಮಂಟ್ 

1. ಔಂಯೈಟರ್ ಎಂದಯೆೋನಪ? 

2. ಔಂಯೈಟರ್ ಄ನಪಔೂಲಖಳು ಮಹುು? 

3. ಸ್ಥಷಟಮ್ ಭತಪಾ ಄ನಮ ತಂತ್ಹಂವ ನಡಪವಿನ ೈತ್ಹೈಷವೆೋನಪ? 

4. ಸ್ಥಷಟಮ್ ಫೋಲಡಖೀಳು ಄ಥೀವೆೋನಪ? 

5. GUI ಭತಪಾ CUI ನಡಪವಿನ ೈತ್ಹೈಷವೆೋನಪ? 

6. ಫೂಟ್ಂಗ್ ಎಂದಯೆೋನಪ ? 

7. ಎಲ್ಹಲ ಪಿೋಳಿಗೆಮ ಔಂಯೈಟರ್ ಎಯಡಪ ಟ್ಟ ಈದಹಸಯಣೆ ನೋಡಿ. 

8. ಔಂಯಾಟರ್ ವಿವಿಧ ಖುಣಲಕ್ಷಣಖಳನುನ ವಿರಸಿ. 
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 ಄ಧಹಾಮ 2 

ವಿಂಡೆೊೀರ್ಸ XP 
ವಿಶಮಖಳು: 

 ವಿಂಡೊೋಸ್ XP 

 ವೆೈಶಶಟಾಖಳು 
 ನೊೋಟಹೃಡ್ 

 ಡ್ೀ ಹೈಡ್ 
___________________________________________________________________________________________ 

ವಿಂಡೊೋಸ್ XP ಅಯೆೋಟ್ಂಗ್ ಸ್ಥಷಟಮ್ ವಿಂಡೊೋಸ್ NT ಔಪಟಪಂಫದ ಆತಿಾೋಚಿನ ಅೃತಿಾಮಹರ್ದೆ. ವಿಂಡೊೋಸ್ XP ಗಹಸಔರಿಗೆ ಄ಥವಹ ಖೃಸ ಫಳಕೆದಹಯರಿಗಹರ್ 

ವಹೈಹಯ ಫಳಕೆದಹಯಯಪ ಭತಪಾ ವಿಂಡೊೋಸ್ XP ಭನೆ ವಿನಹೈಷಗೊಳಿಷಲ್ಹರ್ದೆ. 

ವಿಂಡೆೊೀರ್ಸ XP ನ ಲಕ್ಷಣಖಳು 
ಕೆಲು ೆೈಶಿಶಟಯಖಳು ಕೆಳಗೆ ಚರ್ಚಯಷಲಹಗಿದೆ: 
ಷುಲಬ ಄ನುಷಹಥನ ಭತ್ುತ ಄ ಡೆೀಟ್: 
Win XP ಷಪಲಬವಹರ್ ಄ನಪಸಹಿಪಿಷಲಪ ಭತಪಾ ಕಹಲಕೆೆ ಭಹಡಲಪ ಸಲವಹಯಪ ವೆೈಶಶಟಾಖಳನಪೂ ಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇ ರ್ಕಮಹತೇಔ ಄ ಡೆೋಟ್ ಭತಪಾ ವಿಂಡೊೋಸ್ 

಄ ಡೆೋಟ್ ಸೆೋರಿವೆ; ಔಡತಖಳನಪೂ ಭತಪಾ ಸೆಟ್ಟಂಗ್ ಗಹೀಣೆ ಭಹಂತಿಔ; ಕಹಮೀಖಳ ವಿವಿಧ ಹೆಚಪು ಭಹಂತಿಔ; ವಿಬಜನೆಮನಪೂ ಚಹಲಔಯಪ ವಿಶಹಲ ಅಯ್ಕೆಮನಪೂ; 
ಫಸಪಕಹಮೀ ಡಿವೆೈಸ ಗೆ ಷಯಳಿೋಔೃತ ಄ನಪಸಹಿನ; ಭತಪಾ ಭತ್ ಾೆ ವಿಂಡೊೋಸ್ 98 ಭತಪಾ ವಿಂಡೊೋಸ್ Me ರಿಣಹಭಕಹರಿ ಄ನ್ಆನಹೂಾರ್ಲ್ ಭಹಡಫಸಪದಪ. 
ಡೆೈನಹಮಿಕ್ ಄ ಡೆೀಟ್ ಭತ್ುತ ವಿಂಡೆೊೀರ್ಸ ಄ ಡೆೀಟ್: 
ನೋು ವಿಂಡೊೋಸ್ XP ಄ನಪಸಹಿಪಿಷಲಪ ಹೊೋರ್, ನೋು ಖಭನಸ್ಥ ನೋು ಹೊಷ ವೆೈಶಶಟಾಖಳ ಂದಪ ಆತಿಾೋಚಿನ ತ್ೆೋೆಖಳ ೆಂದಿಗೆ, ವಹಷ, ಭತಪಾ 
ರಿಹಹಯಖಳನಪೂ ಄ನಪಸಹಿಪಿಷಲಪ ಭತಪಾ ಄ುಖಳನಪೂ ಄ನಪಸಹಿಪಿಷಲಪ ಡೌನೊಲೋಡ್ ಷಭಮದಲಿಲ ನೋು ನೋಡಪತಾದೆ ರ್ಕಮಹತೇಔ ಄ ಡೆೋಟ್, ಅದೀರಿಂದ ವಿಂಡೊೋಸ್ 

ನಭೇ ತಿಮನಪೂ XP ನವಿೋಔರಿಸ್ಥದೆ. 
  ಲಭ    ಲ        ವಿಜಹಡ್್ಯ: 
ಹಹಡೆೋೀರ್ ಭಹಂತಿಔ ಭತಪಾ ಔಂಡಪ ಹೊಷ ಮಂತ್ಹಂವ ಭಹಂತಿಔ ಸೆೋರಿಸ್ಥ ವಿಂಡೊೋಸ್ ನೆಟಕ್ೀ ಭತಪಾ ಆಂಟನೆೀಟ್ ಷಂಔೀ ಸಂಚಿಕೆ ಭತಪಾ ಎಯಡಪ 
ಮಂತ್ಹಂವ ಭಹಂತಿಔಯ ರಿಣಹಭಕಹರಿ ಷಂಯಚನಹ ದರ್ಷಪ ನೆಟಕ್ೀ ಗಹೀಣೆ ಭಹಂತಿಔ, ನಭಗೆ ಸಹಖತ. 

ಸೆಚುೆ ಷಹಧನ ಡೆೈಖಯಳು: 
ನೋು ಂದಪ ಹೊಷ ಸಹಧನನಪೂ ಲಗ್ ಏಕೆಂದಯೆ ವಿಂಡೊೋಸ್ ಭತ್ೊಾಂದಪ ಅೃತಿಾ ಈತಾಭ ಄ಕಹವ ಆಲಲ ಹೆಚಪು ಸಹಧನ ಚಹಲಔಖಳು (ವಿಂಡೊೋಸ್ 98, 

ವಿಂಡೊೋಸ್ Me ಄ಥವಹ ವಿಂಡೊೋಸ್ 2000) ಷಮಂಚಹಲಿತವಹರ್ ವಿಂಡೊೋಸ್ XP ಚಹಲಔನಪೂ ಲ್ೊೋಡ್ ಭತಪಾ ಷರಿಮಹರ್ ಕೆಲಷ ಡೆಮಲಪ 
ಸಹಧೈವಹಖಪತಾದೆ ಎಂದಪ. ಆಲಲದಿದೀಯೆ, ಹೆಚಪು ಯೋಜನಕೆೆ, ನೋು ಸಹಧನ ಫಯಪಂತಸ ಷರಿಮಹದ ಡೆೈವ್ ಷಹಹಮದಿಂದ ಇ ಸಹಧನಖಳು ಸಹಿಪಿಷಫಸಪದಪ. 
ಔಡತ್ಖಳು ಭತ್ುತ ಷೆಟಟಂಗ್ ಗಹಯಣೆ ವಿಜಹಡ್ಯ: 
ಔಡತಖಳು ಭತಪಾ ಸೆಟ್ಟಂಗ್ ಗಹೀಣೆ ಭಹಂತಿಔ ಔಡತಖಳ ಗಹೀಣೆ ಭತಪಾ ಄ದೆೋ ಔಂಯೈಟನೀಲಿಲ ಂದಪ ಔಂಯೈಟನೀಂದ ಆನೊೂಂದಪ ಆನೊೂಂದಪ 
ಖಣಔಮಂತದ ಄ಥವಹ ವಿಂಡೊೋಸ್ ಂದಪ ಄ನಪಸಹಿನ ಸಹಿನೆಗೆ ಂದಪ ರಿೋತಿಮಲಿಲ ದರ್ಷಪತಾದೆ ಅದಯೆ ನೋು ಆನೂೂ ಹೊಷ ಔಂಯೈಟನೀಲಿಲ ನಭೇ ಆಡಿೋ 
ಕಹಮೀಔಭದ ಭಯಪ ಄ನಪಸಹಿಪಿಷಲಪ ಄ಖತೈವಿದೆ. 
ರಣಹಭಕಹರ ವಿಂಡೆೊೀರ್ಸ 98 ಭತ್ುತ ವಿಂಡೆೊೀರ್ಸ ME ಭತ ತೆ ಄ಷಹಥನೆ:  
ವಿಂಡೊೋಸ್ XP ಂದಪ ದೊಡಡ ವೆೈಶಶಟಾನಪೂ, ರಿಣಹಭಕಹರಿ ಄ನ್ಆನಹೂಾರ್ಲ್ ಭಹಡಿ ವಿಂಡೊೋಸ್ 98, ವಿಂಡೊೋಸ್ 98 ಎಯಡನೆೋ ಅೃತಿಾ ಭತಪಾ ವಿಂಡೊೋಸ್ 

ME ನಭೇ ಹಿಂದಿನ ಄ನಪಸಹಿನೆಮ ವಿಂಡೊೋಸ್ XP ಄ನಪಸಹಿನಹ ಹಿಭೇಯಳಿದ ವೆೈಶಶಟಾಖಳನಪೂ, ಅದಯೆ ನೋು 2000 ವಿಂಡೊೋಸ್ NT ಹಹಖೂ ವಿಂಡೊೋಸ್ 

ಹಿಂದಿಯಪರ್ಷಲಪ ಸಹಧೈವಿಲಲ. 
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ುನರ್ ವಿನಹಾಷಗೆೊಳಿಸಿದ ಷಹಟಟ್ಯ ಮನು: 
ವಿಂಡೊೋಸ್ XP ಫಳಷಲಪ ಫಸಪವಃ ಷಪಲಬವಹರ್ ಭತಪಾ ಕ್ಷಿವಹರ್ ಎಂದಪ ಭಯಪವಿನಹೈಷಗೊಳಿಷಲ್ಹಯ್ದತಪ ಅಯಂಬ ಮನಪ ರ್ಕೋಡಹ. ವಿಂಡೊೋಸ್ XP ವಿನಹೈಷ 

ಡಿೋಪಹರ್ಲ್ಟ "ಸಹಟಟ್ೀ ಮನಪ" ವಿಂಡೊೋಸ್ 9x ಆತಯ ಅೃತಿಾಯ್ದಂದ ಫೆೋಯೆ ಕಹಣಪತಾದೆ. 
ಐ ಕಹಾಂಡಿ: 
ವಿಂಡೊೋಸ್ XP ಂದಪ ಸ್ಥೆರೋನ್ ಸೆೋರ್ ಸ ಲೆೈಡ್ ಶೆ ೋ ನಭೇ ಚಿತಖಳನಪೂ ವಹೈಖ್ಹೈನಷಲಪ ಂದಪ ವೆೈಶಶಟಾನಪೂ ಹೊಂದಿದೆ. ಇ ಔಣಿಣನ ಕಹೈಂಡಿ ಧಹನ 

ಈದಹಸಯಣೆಮಹರ್ದೆ ಭತಪಾ ನಭೇ ಖಣಔದ ಮಂತ್ಹಂವನಪೂ ತಂಹದ ಫದಲಿಗೆ ಬ್ರಸ್ಥ ಕಹಣಪತ್ಹಾಯೆ, ನೋು ಔಣಿಣನ ಕಹೈಂಡಿ ನಕಯವಹರ್ ಸ್ಥೋಔರಿಷಲ್ಹಖದ 

ದವೀನ ೆನಹಲಿಟ ಕಹಣಫಸಪದಪ. 
ಟಹರ್ಸಕ ಫಹರ್ ಫದಲಹಣೆ ಸಹಖು ಧಯನೆಖಳು : 
ವಿಂಡೊೋಸ್ XP ಟಹಸ್ೆ ಫಹರ್ ಮೋಲ್ೆ ಸಲವಹಯಪ ಅಯ್ಕೆಖಳನಪೂ ಳಗೊಂಡಿದೆ ಅದಯೆ ನೋು ವಿಂಡೊೋಸ್ ಹಿಂದಿನ ಅೃತಿಾಮಲಿಲ ಹೆೋಗೆ ಭಯಳಿ ಕಹಮೀಟ್ಟಮಪ 
ತೀನೆಮನಪೂ ಫದಲ್ಹಯ್ದಷಫಸಪದಪ. 
ವಿಂಡೆೊೀರ್ಸ ಮಿೀಡಿಮಹ ೆಿೀಮರ್ ಅೃತ್ರತ 8: 
ವಿಂಡೊೋಸ್ ಮೋಡಿಮಹ  ಲೆೋಮರ್ ಅಡಪ ಭತಪಾ WMA ಔಡತಖಳಿಗಹರ್ ಭತಪಾ MP3 ಔಡತಖಳ ಡಿಜಿಟರ್ಲ್ ಅಡಿಯ ಔಡತಖಳನಪೂ ಷಂಗಟ್ಷಪ ವಿೋಡಿಯ 

ಭತಪಾ ಡಿವಿಡಿ  ಲೆೋಮರ್, ಸ್ಥಡಿ  ಲೆೋಮರ್ ಂದಪ ಄ಂತಜಹೀಲ ಯೆೋಡಿಯೋ ಟೂೈನರ್ ಷಂಯೋಜನೆ, ಭತಪಾ ಜೂಕಹಕ್ೂ. ವಿಂಡೊೋಸ್ 98 ಯಲಿಲ ಷಯಹಖವಹರ್ ಕಹಮೀ 

ಎಂದಪ ಎಲ್ಹಲ DAT ಔಡತಖಳನಪೂ ವಿಂಡೊೋಸ್ XP ವೆೋದಿಕೆ ಷಪಲಬವಹರ್ ಚಲ್ಹಯ್ದಷಫಸಪದಪ. ವಿಂಡೊೋಸ್ ಮೋಡಿಮಹ  ಲೆೋಮರ್ ವಿಂಡೊೋಸ್ 98 ಹಿಂದಿನ 

ಅೃತಿಾಮಲಿಲ ಮೋಲ್ೆ ಬಹರಿ ಷಪಧಹಯಣೆ ಅರ್ದೆ. 
ವಿಂಡೆೊೀರ್ಸ ಭೊವಿೀ ಮೀಔರ್: 
ಇ ಹೈಕೆೋಜಪಖಳನಪೂ ವಿಂಡೊೋಸ್ ಭಹಧೈಭ ಯೂದಲಿಲ ವಿೋಡಿಯ ಪೆೈಲಗಳನಪೂ ಷೃಷ್ಟಟಷಪತಾದೆ, ವಿೋಡಿಯ ತ್ೆಗೆಮಲಪ ವಿೋಡಿಯ ಭತಪಾ ಅಡಿಯ ಷಂಹದನೆ 
ಫಳಷಲ್ಹಖಪತಾದೆ. 
CD ಫನಯಂಗ್:  
CD ಫನೀಂಗ್ ಸಹಭಥೈೀಖಳನಪೂ ವಿಂಡೊೋಸ್ XP ನಮೀಷಲ್ಹರ್ದೆ. ನೋು ಸ್ಥಡಿ ಯೂದಲಿಲ ವಿಂಡೊೋಸ್ ಎಕ್ೂ ಪ್ಲೋಯರ್ ಯಚಿಷಲಪ ಭತಪಾ ವಿಂಡೊೋಸ್ 

ಮೋಡಿಮಹ  ಲೆೋಮರ್ ನಂದ ಯಚಿಷಫಸಪದಪ 
ಷಂಔುರ್ಚತ್ ಫೀಲಡಖಯಳು: 
ಷಂಕ್ೆೋಪಿಸ್ಥದ ಔಡತಖಳನಪೂ ಭತಪಾ ಫೋಲಡಖೀಳನಪೂ ವಿಂಡೊೋಸ್ XP ನಮೀಷಲ್ಹರ್ದೆ. ZIP, ನೋು ಮಹುದೆೋ ಸಹಪೆಟವೋರ್ ಄ಖತೈವಿಲಲ - WinZip 7 ವಿಂಡೊೋಸ್ 

XP ಯೀನಯೋಜಿತವಹರ್ ಆಯಪತಾದೆ.  
ಸೆಚುೆ ಈಮುಔತ ವಿನಕೀ: ವಿನ್ ರ್ಕೋ ? ಆದಪ ಏನಪ? ವಿಂಡೊೋಸ್ ಲ್ೊೋಗೊ ಭಪಕ - ಇ ಭಪಕ ಭಂಡಳಿಮಲಿಲ ವಿಂಡೊೋಸ್ ರ್ಕೋಮನಪೂ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದಪ Alt 

+ Ctrl ರ್ಕೋಲಿಖಳನಪೂ ಭಪಂದೆ ಆದೆ. 
ಕೆಲು ವಿನ್ ಕ್ರೀ ಷಂಯೀಖಖಳೆಂದಯೆ: -  
ವಿನ್ ರ್ಕೋ + ಫೆೋಕ್ ಡಿಸ್  ಲೆೋ ಸ್ಥಷಟಮ್ ಹಟ್ೀಸ್ 

ವಿನ್ ರ್ಕೋ  + ಟಹೈಬ್ ಕಹಮೀಟ್ಟಮಪ ಭಪಂದಿನ ಖಪಂಡಿಗೆ ನಮಂತಣ ಭೂವ್. 

ವಿನ್ ರ್ಕೋ + B ಄ಧಿಷೂಚನೆ ಲಮದತಾ ಖಭನ ಸರಿಸ್ಥ. 

ವಿನ್ ರ್ಕೋ  + D ಡೆಸಹೆಾಪ್ ಡಿಸೆೃಲೋ. 
ವಿನ್ ರ್ಕೋ  + E ಮೈ ಔಂಯೈಟರ್ ತ್ೊೋರಿಷಪ ರಿಶೆ ೋಧಔ ವಿಂಡೊೋದಲಿಲ ತ್ೆಯೆಯ್ದರಿ. 

ವಿನ್ ರ್ಕೋ + F ಷಚ್ೀ ಔಂಹೈನಮನ್ ಷರ್ಕಮಗೊಳಿಷಪತಾದೆ, ಸಪಡಪಕಹಟ ಪಲಿತ್ಹಂವ ವಿಂಡೊೋದಲಿಲ ತ್ೆಯೆಯ್ದರಿ. 

ವಿನ್ ರ್ಕೋ  + F1 ಷಹಹಮ ಭತಪಾ ಫೆಂಫಲ 

ವಿನ್ ರ್ಕೋ  + R ಯನ್ ಡೆೈಲ್ಹಗ್ ಫಹಕ್ೂ ಡಿಸೆೃಲೋ 
ವಿನ್ ರ್ಕೋ  + U  ಡಿಸೆೃಲೋ ಮಪಟ್ಲಿಟ್ ಭಹೈನೆೋಜರ್ 

ವಿನ್ ರ್ಕೋ  + L ಔಂಯೈಟರ್ ಲ್ಹಕ್. 
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 ಄ಧಹಾಮ 2 

ವಿಂಡೆೊೀರ್ಸ XP 
ವಿಶಮಖಳು: 

 ವಿಂಡೊೋಸ್ XP 

 ವೆೈಶಶಟಾಖಳು 
 ನೊೋಟಹೃಡ್ 

 ಡ್ೀ ಹೈಡ್ 
___________________________________________________________________________________________ 

ವಿಂಡೊೋಸ್ XP ಅಯೆೋಟ್ಂಗ್ ಸ್ಥಷಟಮ್ ವಿಂಡೊೋಸ್ NT ಔಪಟಪಂಫದ ಆತಿಾೋಚಿನ ಅೃತಿಾಮಹರ್ದೆ. ವಿಂಡೊೋಸ್ XP ಗಹಸಔರಿಗೆ ಄ಥವಹ ಖೃಸ ಫಳಕೆದಹಯರಿಗಹರ್ 

ವಹೈಹಯ ಫಳಕೆದಹಯಯಪ ಭತಪಾ ವಿಂಡೊೋಸ್ XP ಭನೆ ವಿನಹೈಷಗೊಳಿಷಲ್ಹರ್ದೆ. 

ವಿಂಡೆೊೀರ್ಸ XP ನ ಲಕ್ಷಣಖಳು 
ಕೆಲು ೆೈಶಿಶಟಯಖಳು ಕೆಳಗೆ ಚರ್ಚಯಷಲಹಗಿದೆ: 
ಷುಲಬ ಄ನುಷಹಥನ ಭತ್ುತ ಄ ಡೆೀಟ್: 
Win XP ಷಪಲಬವಹರ್ ಄ನಪಸಹಿಪಿಷಲಪ ಭತಪಾ ಕಹಲಕೆೆ ಭಹಡಲಪ ಸಲವಹಯಪ ವೆೈಶಶಟಾಖಳನಪೂ ಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇ ರ್ಕಮಹತೇಔ ಄ ಡೆೋಟ್ ಭತಪಾ ವಿಂಡೊೋಸ್ 

಄ ಡೆೋಟ್ ಸೆೋರಿವೆ; ಔಡತಖಳನಪೂ ಭತಪಾ ಸೆಟ್ಟಂಗ್ ಗಹೀಣೆ ಭಹಂತಿಔ; ಕಹಮೀಖಳ ವಿವಿಧ ಹೆಚಪು ಭಹಂತಿಔ; ವಿಬಜನೆಮನಪೂ ಚಹಲಔಯಪ ವಿಶಹಲ ಅಯ್ಕೆಮನಪೂ; 
ಫಸಪಕಹಮೀ ಡಿವೆೈಸ ಗೆ ಷಯಳಿೋಔೃತ ಄ನಪಸಹಿನ; ಭತಪಾ ಭತ್ ಾೆ ವಿಂಡೊೋಸ್ 98 ಭತಪಾ ವಿಂಡೊೋಸ್ Me ರಿಣಹಭಕಹರಿ ಄ನ್ಆನಹೂಾರ್ಲ್ ಭಹಡಫಸಪದಪ. 
ಡೆೈನಹಮಿಕ್ ಄ ಡೆೀಟ್ ಭತ್ುತ ವಿಂಡೆೊೀರ್ಸ ಄ ಡೆೀಟ್: 
ನೋು ವಿಂಡೊೋಸ್ XP ಄ನಪಸಹಿಪಿಷಲಪ ಹೊೋರ್, ನೋು ಖಭನಸ್ಥ ನೋು ಹೊಷ ವೆೈಶಶಟಾಖಳ ಂದಪ ಆತಿಾೋಚಿನ ತ್ೆೋೆಖಳ ೆಂದಿಗೆ, ವಹಷ, ಭತಪಾ 
ರಿಹಹಯಖಳನಪೂ ಄ನಪಸಹಿಪಿಷಲಪ ಭತಪಾ ಄ುಖಳನಪೂ ಄ನಪಸಹಿಪಿಷಲಪ ಡೌನೊಲೋಡ್ ಷಭಮದಲಿಲ ನೋು ನೋಡಪತಾದೆ ರ್ಕಮಹತೇಔ ಄ ಡೆೋಟ್, ಅದೀರಿಂದ ವಿಂಡೊೋಸ್ 

ನಭೇ ತಿಮನಪೂ XP ನವಿೋಔರಿಸ್ಥದೆ. 
  ಲಭ    ಲ        ವಿಜಹಡ್್ಯ: 
ಹಹಡೆೋೀರ್ ಭಹಂತಿಔ ಭತಪಾ ಔಂಡಪ ಹೊಷ ಮಂತ್ಹಂವ ಭಹಂತಿಔ ಸೆೋರಿಸ್ಥ ವಿಂಡೊೋಸ್ ನೆಟಕ್ೀ ಭತಪಾ ಆಂಟನೆೀಟ್ ಷಂಔೀ ಸಂಚಿಕೆ ಭತಪಾ ಎಯಡಪ 
ಮಂತ್ಹಂವ ಭಹಂತಿಔಯ ರಿಣಹಭಕಹರಿ ಷಂಯಚನಹ ದರ್ಷಪ ನೆಟಕ್ೀ ಗಹೀಣೆ ಭಹಂತಿಔ, ನಭಗೆ ಸಹಖತ. 

ಸೆಚುೆ ಷಹಧನ ಡೆೈಖಯಳು: 
ನೋು ಂದಪ ಹೊಷ ಸಹಧನನಪೂ ಲಗ್ ಏಕೆಂದಯೆ ವಿಂಡೊೋಸ್ ಭತ್ೊಾಂದಪ ಅೃತಿಾ ಈತಾಭ ಄ಕಹವ ಆಲಲ ಹೆಚಪು ಸಹಧನ ಚಹಲಔಖಳು (ವಿಂಡೊೋಸ್ 98, 

ವಿಂಡೊೋಸ್ Me ಄ಥವಹ ವಿಂಡೊೋಸ್ 2000) ಷಮಂಚಹಲಿತವಹರ್ ವಿಂಡೊೋಸ್ XP ಚಹಲಔನಪೂ ಲ್ೊೋಡ್ ಭತಪಾ ಷರಿಮಹರ್ ಕೆಲಷ ಡೆಮಲಪ 
ಸಹಧೈವಹಖಪತಾದೆ ಎಂದಪ. ಆಲಲದಿದೀಯೆ, ಹೆಚಪು ಯೋಜನಕೆೆ, ನೋು ಸಹಧನ ಫಯಪಂತಸ ಷರಿಮಹದ ಡೆೈವ್ ಷಹಹಮದಿಂದ ಇ ಸಹಧನಖಳು ಸಹಿಪಿಷಫಸಪದಪ. 
ಔಡತ್ಖಳು ಭತ್ುತ ಷೆಟಟಂಗ್ ಗಹಯಣೆ ವಿಜಹಡ್ಯ: 
ಔಡತಖಳು ಭತಪಾ ಸೆಟ್ಟಂಗ್ ಗಹೀಣೆ ಭಹಂತಿಔ ಔಡತಖಳ ಗಹೀಣೆ ಭತಪಾ ಄ದೆೋ ಔಂಯೈಟನೀಲಿಲ ಂದಪ ಔಂಯೈಟನೀಂದ ಆನೊೂಂದಪ ಆನೊೂಂದಪ 
ಖಣಔಮಂತದ ಄ಥವಹ ವಿಂಡೊೋಸ್ ಂದಪ ಄ನಪಸಹಿನ ಸಹಿನೆಗೆ ಂದಪ ರಿೋತಿಮಲಿಲ ದರ್ಷಪತಾದೆ ಅದಯೆ ನೋು ಆನೂೂ ಹೊಷ ಔಂಯೈಟನೀಲಿಲ ನಭೇ ಆಡಿೋ 
ಕಹಮೀಔಭದ ಭಯಪ ಄ನಪಸಹಿಪಿಷಲಪ ಄ಖತೈವಿದೆ. 
ರಣಹಭಕಹರ ವಿಂಡೆೊೀರ್ಸ 98 ಭತ್ುತ ವಿಂಡೆೊೀರ್ಸ ME ಭತ ತೆ ಄ಷಹಥನೆ:  
ವಿಂಡೊೋಸ್ XP ಂದಪ ದೊಡಡ ವೆೈಶಶಟಾನಪೂ, ರಿಣಹಭಕಹರಿ ಄ನ್ಆನಹೂಾರ್ಲ್ ಭಹಡಿ ವಿಂಡೊೋಸ್ 98, ವಿಂಡೊೋಸ್ 98 ಎಯಡನೆೋ ಅೃತಿಾ ಭತಪಾ ವಿಂಡೊೋಸ್ 

ME ನಭೇ ಹಿಂದಿನ ಄ನಪಸಹಿನೆಮ ವಿಂಡೊೋಸ್ XP ಄ನಪಸಹಿನಹ ಹಿಭೇಯಳಿದ ವೆೈಶಶಟಾಖಳನಪೂ, ಅದಯೆ ನೋು 2000 ವಿಂಡೊೋಸ್ NT ಹಹಖೂ ವಿಂಡೊೋಸ್ 

ಹಿಂದಿಯಪರ್ಷಲಪ ಸಹಧೈವಿಲಲ. 
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ಆಂಟನೆಯಟ್ ಎಕೆೊ್್ಲೀಯರ್ ಸೆೊಷ ಅೃತ್ರತ: 
ಅೃತಿಾಮ ಆಂಟನೆೀಟ್ ಎಕ್ೂ ಪ್ಲೋಯರ್ 6 ವಿಂಡೊೋಸ್ XP ಸೆೋರಿಷಲ್ಹರ್ದೆ. ಅೃತಿಾ 6 ಹೊೋಲಿಸ್ಥದಯೆ, ಹೊಷ ಭಹಧೈಭ ಫಹರ್ ಷಪಲಬವಹರ್ ಆಂಟನೆೀಟ್ 

ಎಕೊೂ್ಲೋಯರ್ ನೆೋಯವಹರ್ ಸ್ಥಾೋಮಂಗ್ ಅಡಿಯ ಕೆೋಳಲಪ ಭಹಡಪತಾದೆ. ಆಂಟನೆೀಟ್ ಎಕೊೂ್ಲೋಯರ್ 6 ಄ಂತನೀಮೀತ ಫಂದಿದೆ ಫೆಂಫಲ ಕಹೈಸೆೆೋಡಿಂಗ್ ಸೆಟೈರ್ಲ್ 

ಶೋಟ್ೂ ಭಟಟ ಪಹರ್ ಭಹೈಕೊೋಮೋಡಿಮಹ ಪಹಲಾಶ್ ಭತಪಾ ಷಹಕೆೋವ್ ಄ನಮೋಶನಗಳು ಭತಪಾ ಫೆಂಫಲ 1. ನಳ ರಿಣಹಭವಹರ್ ಹೆಚಪು ಄ನಮೋಶನ್ ಹೆಚಪುರಿ 

ತಂತ್ಹಂವ ಄ಖತೈವಿಲಲದೆೋ ಹಿಷಪತಾದೆ ಎಂದಪ ಅರ್ದೆ. 
MSN ಎಕೆೊ್್ಲೀಯರ್: ವಿಂಡೊೋಸ್ XP MSN Explorer ಳಗೊಂಡಿದೆ. ನೋು ಂದಪ ISP ಹೊಂದಿಲಲದಿದೀಯೆ, ನೋು ಆಂಟನೆೀಟ ಗೆ ಷಂರ್ಕೀಷಲಪ 
ಫಮಷಫಸಪದಪ. 
ಗಹಿಫಿಔಲ್ಸ ಮೊಷರ್ ಆಂಟಪೆೀಯರ್ಸ (GUI) 

ಆತಿಾೋಚಿನ ದಿನಖಳಲಿಲ ಎಲ್ ಲೆಡೆ ನೋು ಆತ್ಹೈದಿ ಷಂಖಸಣೆ, ಫಹೈನರ್, ಹರ್ಕೀಂಗ್ ಷೂಚನೆಖಳನಪೂ, ಷಂಚಹರಿ ಷಂಕೆೋತಖಳು ಭಪಂತ್ಹದ ಷಪಾಖಳನಪೂ ಚಿತ್ಹತೇಔ 

ಹತಿನಧೈ ಡೆಮಪಲಿಲ ಇ ೈರ್ಕಾಮಪ ಮಹುದೆೋ ರಿೋತಿಮ ಷಹಹಮವಿಲಲದೆ ಫಸಳ ಷಪಲಬವಹರ್ ಭತಪಾ ವೆೋಖವಹರ್ ಭಹೈಟರ್ ತಿಳಿಮಪ ಹಹಗೆ ಚಿತ್ಹತೇಔ 

ಷಪಾತಿಖಳನಪೂ ಬಹಷೆ ಷತಂತವಹರ್ದಪೀ ಏಕೆಂದಯೆ ನಯೂಔನ. ತಂತ್ಹಂವ ಄ಭಿಧೀಔಯಪ ಄ಥೀವಹಖಪ ಸಹಪೆಟವೋರ್ ಄ಥವಹ ಫಳಕೆದಹಯರಿಗೆ ಔಡತ ಮಹ 

ಔಡತಕೊೋವನಪೂ ಭಹಡಲಪ ಇ ಚಿತ್ಹತೇಔ ನಯೂಣೆಮನಪೂ ಲ್ಹಬ ಭಹಡಲಪ ನಧೀರಿಸ್ಥವೆ. ಷಪಾತ ಫಸಪತ್ೆೋಔ ಸಹಪೆಟವೋರ್ ಫಳಕೆದಹಯ ಄ತೈಂತ ಫಳಕೆದಹಯ 

ಸೊೋಹಿ ವಹತ್ಹಯಣನಪೂ ದರ್ಷಪತಾದೆ ಭತಪಾ ಫಳಕೆದಹಯಯ ಄ತೈಂತ ಄ದೆೋ ಹೊೋಖಪ ಇ ಲ್ಹಬನಪೂ ಅಧರಿಸ್ಥತಪಾ ಄ಭಿೃದಿುಡಿಷಲ್ಹರ್ದೆ. ಇ ವೆೈಶಶಟಾು 
ಗಹಫಔರ್ಲ್ ಮೂಷರ್ ಆಂಟಪೆೋೀಸ್ (GUI) ಎಂದಪ ಔಯೆಮಲ್ಹಖಪತಾದೆ. ಕೆಲು ಸಹಭಹನೈ ಕಹಮೀ ೈಸೆಿಖಳ ಫೆಂಫಲ GUI ವೆೈಶಶಟಾನಪೂ, ವಿಂಡೊೋಸ್, 

ಒನ್ ಷೀರ್ ಮಪನಕ್ೂ OS / 2 ವಿವಿಧ ಅೃತಿಾಖಳನಪೂ ಆಶಟ, ನೊವೆರ್ಲ್ ಅಯೆೋಟ್ಂಗ್ ಸ್ಥಷಟಮ್ (NOS) ಅೃತಿಾ 4.1 ಆತ್ಹೈದಿ 

ಭಲಿಟಟಹಸಿಕಂಗ್ 
ಫಸಪಕಹಮೀಔ ಏಔಕಹಲದಲಿಲ ಄ನೆೋಔ ಕಹಮೀಖಳನಪೂ ಷೂಚಿಷಪತಾದೆ. ವಿಂಡೊೋಸ್  XP ನೋು ಂದೆೋ ಄ಥವಹ ವಿವಿಧ ತಂತ್ಹಂವ ಫಸಪ ಸಹಫ್ಟಟ ಹಹಖೂ 

ಂದರ್ಕೆಂತ ಹೆಚಪು ಡಹಔಪೈಮಂಟ್ ತ್ೆಯೆಮಲಪ ಸಹಧೈವಹಖಪತಾದೆ. ನೋು ಷಪಲಬವಹರ್ ಟ್ಟಗೆ ಂದಪ ದಸಹಾವೆೋಜಪ / ತಂತ್ಹಂವದಿಂದ ಆನೊೂಂದಪ ಕಹಮೀಟ್ಟ 
ಫಳಸ್ಥ ಄ಥವಹ ಄ನಪೂ Alt + Tab ರ್ಕೋಲಿಮನಪೂ ಚಲಿಷಫಸಪದಪ. ತ್ೆಯೆಮಲ್ಹಖಪತಾದೆ ಎಂದಪ ತಂತ್ಹಂವ / ದಹಕಲ್ೆಖಳ ಷಂಖ್ೆೈ ಮಮೊರಿ (RAM) ಸಹಭಥೈೀ 

಄ಲಂಬ್ರಸ್ಥಯಪತಾದೆ. ಇ ವೆೈಶಶಟಾು ಫಸಪಕಹಮೀಔ ಎಂದಪ ಔಯೆಮಲ್ಹಖಪತಾದೆ. 

 
ಲಿಂಕ್ರಂಗ್ 
ನೋು ಭೂಲ ಪೆೈರ್ಲ್ ಳಗೆ ಏನಪ ಫದಲ್ಹದಹಖ, ಖಪರಿ ಔಡತ ಹಹಖೂ ರಿಣಹಭ ಎಂದಪ ನೋು ಡಫರ್ಲ್ ಭೂಲಔ ಠ್ೈ ಔಡತನಪೂ ನೆೋಯವಹರ್ ಭೂಲ ಪೆೈರ್ಲ್ 

ವೆೋಶಷಪ ಭೂಲಔ ಭೂಲ ವಿಶಮನಪೂ ಳಗೆ ಮಹುದೆೋ ಫದಲ್ಹಣೆಖಳನಪೂ ಭಹಡಫಸಪದಪ ಅದೀರಿಂದ ಇ ವೆೈಶಶಟಾನಪೂ ನೋು ಎಯಡಪ ಔಡತಖಳನಪೂ 
ನಡಪವೆ ಷಂಫಂಧನಪೂ ಯಚಿಷಫಸಪದಪ - ಖಪರಿ ದೆೋವನಪೂ ರ್ಕಲರ್ಕೆಸ್ಥ. ಭೂಲ ಪೆೈರ್ಲ್ ತ್ೆಯೆಮಪತಾದೆ; ಮಹುದೆೋ ನೋು ಭೂಲ ಔಡತ ಄ಡಿಮಲಿಲ ಈಳಿಸ್ಥದ 

ಭಹಡಫೆೋಔಪ ಭಹಡಪತಿಾದಹೀಯೆ ಫದಲ್ಹಣೆಖಳನಪೂ, ಆದಪ ರಿಣಹಭ ಷಸ ಏಔಯೂವಹರ್ ಖಪರಿ ಪೆೈರ್ಲ್ ಳಗೆ ಫಯಪತಾದೆ. 
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ಎಂಫೆಡಿಂಗ್ 

ದ ಇ ವೆೈಶಶಟಾನಪೂ ಫಳಸ್ಥಕೊಂಡಪ, ಷೂಚಿಷಪಂತ್ೆ ನೋು ಠ್ೈ ದಹಕಲ್ೆಮ ಳರ್ನ ಷಪಾವಿನ ತಿಮನಪೂ ಡೆಮಫಸಪದಪ. ಅದಯೆ ಭೂಲ ಪೆೈರ್ಲ್ ಮಹುದೆೋ 
ಷಂಫಂಧ ಆಯಪತಾದೆ. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ, ನೋು ಭೂಲ ಪೆೈರ್ಲ್ ಳಗೆ ಏನಪ ಫದಲ್ಹದಹಖ, ಂದೆೋ ಖಪರಿ ಔಡತ ಄ಲ್ೊೋರ್ಕಸ್ಥ ಭಹಡಪುದಿಲಲ. 
ೆಿೀ 'ಎನ್'  ಿಗ್ 
ಇ ವೆೈಶಶಟಾು ವಿಂಡೊೋಸ್ XP ಡೆೈವ್ ಟ್ಟಯ್ದಂದ ಷರಿಮಹದ ಸಹಧನ ದರ್ಷಪುದಯ ಭೂಲಔ ಮಹುದೆೋ ಹೊಷ ಮಂತ್ಹಂವ ಸಹಧನ ಷರ್ಕಮಗೊಳಿಷಲಪ 

ಷಹಹಮ ಭಹಡಪತಾದೆ. ಄ನಪಖಪಣವಹದ ಸಹಧನ ಚಹಲಔ ವಿಂಡೊೋಸ್ XP ಳಗೆ ಲಬೈವಿಲಲ, ಅಯೆೋಟ್ಂಗ್ ಸ್ಥಷಟಮ್ ಷತಃ ಸಹಧನ ಚಲ್ಹಯ್ದಷಲಪ ಄ನಪಖಪಣವಹದ 

ಸಹಧನ ಚಹಲಔು ಷಯಫಯಹಜಪ ಭಹಡಲಪ ಂದಪ ಹಂಪ್ಟ ಷಂದೆೋವನಪೂ ನೋಡಪತಾದೆ. ವಿಂಡೊೋಸ್ XP ಇ ಄ನನೈ ರ್ಕಯ್ಕ ಲಗ್ 'ಎನ್'  ಲೆೋ ಎಂದಪ 

ಔಯೆಮಲೃಡಪತಾದೆ. ಇ ರ್ಕಯ್ಕಮನಪೂ ಚಲ್ಹಯ್ದಷಲಪ, ಹಹಡೆೋೀರ್ ಗಟಔ ಲಖತಿಾಷಪ ಭತಪಾ ಪಿಸ್ಥ ಅನ್. ತಕ್ಷಣ ಅಯೆೋಟ್ಂಗ್ ಸ್ಥಷಟಮ್ ಲಗ್ 'ಎನ್' ನಹಟಔದ 

ಕಹಮೀಔಭದ ಭೂಲಔ ಹೊಷ ಫಹಂಧೈ ರಿಶೋಲಿಷಪತಾದೆ. ವಿಂಡೊೋಸ್ XP ಮಂತ್ಹಂವ ಚಲ್ಹಯ್ದಷಲಪ ಸಹಧನ ಚಹಲಔು ದರ್ಷಲಪ ಸಹಧೈವಿಲಲ, ನೋು 

ಸಹಧನದ ಕರಿೋದಿಮ ಷಭಮದಲಿಲ ಭಹಯಹಟಗಹಯಯ ಯಯೆೈಕೆ ಭಹಡಲ್ಹಖಪತಾದೆ ಆದಪ ಸ್ಥಡಿ ಄ಥವಹ ಪಹಲಪಿ ಫಳಸ್ಥ ಎಯಡೂ ಫಹಸೈವಹರ್ ಇ ಸಹಧನ ಚಹಲಔು 

ಯಯೆೈಕೆ ಭಹಡಫೆೋಔಪ. ನಭೇ PC ಔಭದಲಿಲ ಕೆಲಷ ವೆೋಳ  ೆನೋು ಶೋಗದಲ್ ಲೆೋ ಫಹಂಧೈ ತಕ್ಷಣ ಹಯಂಬವಹಖಪತಾದೆ ಇ ಲಗ್ 'ಎನ್' ನಹಟಔದ ವೆೈಶಶಟಾನಪೂ 

ನಂತಯ, ಮಹುದೆೋ ಹೊಷ ಸಹಧನ ಲಖತಿಾಷಫಸಪದಪ ಄ಥವಹ ಮಹುದೆೋ ಄ಸ್ಥಾತದಲಿಲಯಪ ಂದಪ ಫದಲ್ಹಯ್ದಷಲೃಡಪತಾದೆ. ಅದಯೆ ಇ ರಿೋತಿಮ ಲಖತಾನಪೂ 

ಔಂಯೈಟರ್ ತಪಂಫಹ ಄ಹಮಕಹರಿ. ಔಂಯೈಟರ್ ಮಹುದೆೋ ಬಹಖದಲಿಲ ಄ೃಳಿಸ್ಥತಪ ಭಹಡಫಸಪದಪ. ಆದಪ ಫಹಂಧೈದ ಇ ವಿಧಹನನಪೂ ತಪಿೃಷಲಪ 

ಈತಾಭವಹರ್ದೆ. 

ಠ್ೈ ಭತಪಾ ವಿನಹೈಷ ಈದ ೀೆೋವಕಹೆರ್, ವಿಂಡೊೋಸ್ ನಭಗೆ ಕೆಳರ್ನ ಄ಪಿಲಕೆೋವನಗಳು ನೋಡಪತಾದೆ: 

1. ನೊೋಟ್ ಹೈಡ್ (ಷಯಳವಹರ್ಫಯೆಮಲಪ ಫಳಷಲ್ಹಖಪತಾದೆ) 
2. ಡ್ೀ ಹೈಡ್ (ಷಣಣ ಡಹಔಪೈಮಂಟ್ ಫಳಷಲ್ಹಖಪತಾದೆ) 
3. ೆೀಂಟ್ (ಚಿತಔಲ್ೆ ಫಳಷಲ್ಹಖಪತಾದೆ) 

ನೆೊೀಟ್ ಹಾಡ್ 
ನೊೋಟಹೃಡ್ ವಿಂಡೊೋಸ್ XP ಡಿೋಪಹರ್ಲ್ಟ ದ ಷಂಸಹೆಯಔ. ಇ ತಂತ್ಹಂವ ವಿಂಡೊೋಸ್ XP ಄ನಪಸಹಿನಹ ನಂತಯ ಲಬೈವಹಖಪತಾದೆ. ನೊೋಟಹೃಡ್ ಠ್ೈ 
ಆರಿಸ್ಥಕೊಳಳಲಪ ಫಳಷಲ್ಹಖಪತಾದೆ, ಅದಯೆ ಆದಪ ಮಹುದೆೋ ಭಪಂದಪರಿದ ಠ್ೈ ಷಯೂಣೆ ಫೆಂಫಲಿಷಪುದಿಲಲ. ನೊೋಟಹೃಡ್ ಯಚಿತವಹದ ಔಡತಖಳನಪೂ 
ಭಪಕೈವಹರ್ ಠ್ೈ ಔಡತಖಳು ಎಂದಪ ಔಯೆಮಪತ್ಹಾಯೆ. ನೊೋಟಹೃಡ್ ಪೆೈರ್ಲ್ ಡಿೋಪಹರ್ಲ್ಟ ವಿಷಾಯಣೆ .TXT ಅರ್ದೆ. ನೊೋಟಹೃಡ್ ತ್ೆಯೆಮಲಪ, ಮನಪ> ಪ್ೋಗಹಂಖಳು> 

ಬಹಖಖಳು> ನೊೋಟಹೃಡ್ ಹಯಂಭಿಸ್ಥ ಹೊೋರ್. ಕೆಳರ್ನ ವಿಂಡೊೋ ಕಹಣಿಷಪತಾದೆ: 
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ಆಂಟನೆಯಟ್ ಎಕೆೊ್್ಲೀಯರ್ ಸೆೊಷ ಅೃತ್ರತ: 
ಅೃತಿಾಮ ಆಂಟನೆೀಟ್ ಎಕ್ೂ ಪ್ಲೋಯರ್ 6 ವಿಂಡೊೋಸ್ XP ಸೆೋರಿಷಲ್ಹರ್ದೆ. ಅೃತಿಾ 6 ಹೊೋಲಿಸ್ಥದಯೆ, ಹೊಷ ಭಹಧೈಭ ಫಹರ್ ಷಪಲಬವಹರ್ ಆಂಟನೆೀಟ್ 

ಎಕೊೂ್ಲೋಯರ್ ನೆೋಯವಹರ್ ಸ್ಥಾೋಮಂಗ್ ಅಡಿಯ ಕೆೋಳಲಪ ಭಹಡಪತಾದೆ. ಆಂಟನೆೀಟ್ ಎಕೊೂ್ಲೋಯರ್ 6 ಄ಂತನೀಮೀತ ಫಂದಿದೆ ಫೆಂಫಲ ಕಹೈಸೆೆೋಡಿಂಗ್ ಸೆಟೈರ್ಲ್ 

ಶೋಟ್ೂ ಭಟಟ ಪಹರ್ ಭಹೈಕೊೋಮೋಡಿಮಹ ಪಹಲಾಶ್ ಭತಪಾ ಷಹಕೆೋವ್ ಄ನಮೋಶನಗಳು ಭತಪಾ ಫೆಂಫಲ 1. ನಳ ರಿಣಹಭವಹರ್ ಹೆಚಪು ಄ನಮೋಶನ್ ಹೆಚಪುರಿ 

ತಂತ್ಹಂವ ಄ಖತೈವಿಲಲದೆೋ ಹಿಷಪತಾದೆ ಎಂದಪ ಅರ್ದೆ. 
MSN ಎಕೆೊ್್ಲೀಯರ್: ವಿಂಡೊೋಸ್ XP MSN Explorer ಳಗೊಂಡಿದೆ. ನೋು ಂದಪ ISP ಹೊಂದಿಲಲದಿದೀಯೆ, ನೋು ಆಂಟನೆೀಟ ಗೆ ಷಂರ್ಕೀಷಲಪ 
ಫಮಷಫಸಪದಪ. 
ಗಹಿಫಿಔಲ್ಸ ಮೊಷರ್ ಆಂಟಪೆೀಯರ್ಸ (GUI) 

ಆತಿಾೋಚಿನ ದಿನಖಳಲಿಲ ಎಲ್ ಲೆಡೆ ನೋು ಆತ್ಹೈದಿ ಷಂಖಸಣೆ, ಫಹೈನರ್, ಹರ್ಕೀಂಗ್ ಷೂಚನೆಖಳನಪೂ, ಷಂಚಹರಿ ಷಂಕೆೋತಖಳು ಭಪಂತ್ಹದ ಷಪಾಖಳನಪೂ ಚಿತ್ಹತೇಔ 

ಹತಿನಧೈ ಡೆಮಪಲಿಲ ಇ ೈರ್ಕಾಮಪ ಮಹುದೆೋ ರಿೋತಿಮ ಷಹಹಮವಿಲಲದೆ ಫಸಳ ಷಪಲಬವಹರ್ ಭತಪಾ ವೆೋಖವಹರ್ ಭಹೈಟರ್ ತಿಳಿಮಪ ಹಹಗೆ ಚಿತ್ಹತೇಔ 

ಷಪಾತಿಖಳನಪೂ ಬಹಷೆ ಷತಂತವಹರ್ದಪೀ ಏಕೆಂದಯೆ ನಯೂಔನ. ತಂತ್ಹಂವ ಄ಭಿಧೀಔಯಪ ಄ಥೀವಹಖಪ ಸಹಪೆಟವೋರ್ ಄ಥವಹ ಫಳಕೆದಹಯರಿಗೆ ಔಡತ ಮಹ 

ಔಡತಕೊೋವನಪೂ ಭಹಡಲಪ ಇ ಚಿತ್ಹತೇಔ ನಯೂಣೆಮನಪೂ ಲ್ಹಬ ಭಹಡಲಪ ನಧೀರಿಸ್ಥವೆ. ಷಪಾತ ಫಸಪತ್ೆೋಔ ಸಹಪೆಟವೋರ್ ಫಳಕೆದಹಯ ಄ತೈಂತ ಫಳಕೆದಹಯ 

ಸೊೋಹಿ ವಹತ್ಹಯಣನಪೂ ದರ್ಷಪತಾದೆ ಭತಪಾ ಫಳಕೆದಹಯಯ ಄ತೈಂತ ಄ದೆೋ ಹೊೋಖಪ ಇ ಲ್ಹಬನಪೂ ಅಧರಿಸ್ಥತಪಾ ಄ಭಿೃದಿುಡಿಷಲ್ಹರ್ದೆ. ಇ ವೆೈಶಶಟಾು 
ಗಹಫಔರ್ಲ್ ಮೂಷರ್ ಆಂಟಪೆೋೀಸ್ (GUI) ಎಂದಪ ಔಯೆಮಲ್ಹಖಪತಾದೆ. ಕೆಲು ಸಹಭಹನೈ ಕಹಮೀ ೈಸೆಿಖಳ ಫೆಂಫಲ GUI ವೆೈಶಶಟಾನಪೂ, ವಿಂಡೊೋಸ್, 

ಒನ್ ಷೀರ್ ಮಪನಕ್ೂ OS / 2 ವಿವಿಧ ಅೃತಿಾಖಳನಪೂ ಆಶಟ, ನೊವೆರ್ಲ್ ಅಯೆೋಟ್ಂಗ್ ಸ್ಥಷಟಮ್ (NOS) ಅೃತಿಾ 4.1 ಆತ್ಹೈದಿ 

ಭಲಿಟಟಹಸಿಕಂಗ್ 
ಫಸಪಕಹಮೀಔ ಏಔಕಹಲದಲಿಲ ಄ನೆೋಔ ಕಹಮೀಖಳನಪೂ ಷೂಚಿಷಪತಾದೆ. ವಿಂಡೊೋಸ್  XP ನೋು ಂದೆೋ ಄ಥವಹ ವಿವಿಧ ತಂತ್ಹಂವ ಫಸಪ ಸಹಫ್ಟಟ ಹಹಖೂ 

ಂದರ್ಕೆಂತ ಹೆಚಪು ಡಹಔಪೈಮಂಟ್ ತ್ೆಯೆಮಲಪ ಸಹಧೈವಹಖಪತಾದೆ. ನೋು ಷಪಲಬವಹರ್ ಟ್ಟಗೆ ಂದಪ ದಸಹಾವೆೋಜಪ / ತಂತ್ಹಂವದಿಂದ ಆನೊೂಂದಪ ಕಹಮೀಟ್ಟ 
ಫಳಸ್ಥ ಄ಥವಹ ಄ನಪೂ Alt + Tab ರ್ಕೋಲಿಮನಪೂ ಚಲಿಷಫಸಪದಪ. ತ್ೆಯೆಮಲ್ಹಖಪತಾದೆ ಎಂದಪ ತಂತ್ಹಂವ / ದಹಕಲ್ೆಖಳ ಷಂಖ್ೆೈ ಮಮೊರಿ (RAM) ಸಹಭಥೈೀ 

಄ಲಂಬ್ರಸ್ಥಯಪತಾದೆ. ಇ ವೆೈಶಶಟಾು ಫಸಪಕಹಮೀಔ ಎಂದಪ ಔಯೆಮಲ್ಹಖಪತಾದೆ. 

 
ಲಿಂಕ್ರಂಗ್ 
ನೋು ಭೂಲ ಪೆೈರ್ಲ್ ಳಗೆ ಏನಪ ಫದಲ್ಹದಹಖ, ಖಪರಿ ಔಡತ ಹಹಖೂ ರಿಣಹಭ ಎಂದಪ ನೋು ಡಫರ್ಲ್ ಭೂಲಔ ಠ್ೈ ಔಡತನಪೂ ನೆೋಯವಹರ್ ಭೂಲ ಪೆೈರ್ಲ್ 

ವೆೋಶಷಪ ಭೂಲಔ ಭೂಲ ವಿಶಮನಪೂ ಳಗೆ ಮಹುದೆೋ ಫದಲ್ಹಣೆಖಳನಪೂ ಭಹಡಫಸಪದಪ ಅದೀರಿಂದ ಇ ವೆೈಶಶಟಾನಪೂ ನೋು ಎಯಡಪ ಔಡತಖಳನಪೂ 
ನಡಪವೆ ಷಂಫಂಧನಪೂ ಯಚಿಷಫಸಪದಪ - ಖಪರಿ ದೆೋವನಪೂ ರ್ಕಲರ್ಕೆಸ್ಥ. ಭೂಲ ಪೆೈರ್ಲ್ ತ್ೆಯೆಮಪತಾದೆ; ಮಹುದೆೋ ನೋು ಭೂಲ ಔಡತ ಄ಡಿಮಲಿಲ ಈಳಿಸ್ಥದ 

ಭಹಡಫೆೋಔಪ ಭಹಡಪತಿಾದಹೀಯೆ ಫದಲ್ಹಣೆಖಳನಪೂ, ಆದಪ ರಿಣಹಭ ಷಸ ಏಔಯೂವಹರ್ ಖಪರಿ ಪೆೈರ್ಲ್ ಳಗೆ ಫಯಪತಾದೆ. 
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ಇ ವಿಂಡೊೋ ಶೋಷ್ಟೀಕೆ ಟ್ಟ, ಮನಪ ಫಹರ್, ಚಲನಟ್ಟಕೆಖಳು ಭತಪಾ ಠ್ೈ ರ್ಕೋಪಿಂಗ್ ಷಿಳನಪೂ ಹೊಂದಿದಪೀ. ಠ್ೈ ಪಹಭಹೀಟ್ ಭಹಡಲಪ, ಪಹಂಟ್ ಅಯ್ಕೆಮನಪೂ 
ಹೊಂದಿಸ್ಥ ಎಡಿಟ್ ಮನಪ> ಅಯ್ಕೆ. ಆಲಿಲ, ನೋು ಭಹತ ಪಹಂಟ್ ಭಪಕ, ಪಹಂಟ್ ಶೆೈಲಿ ಫದಲ್ಹಯ್ದಷಫಸಪದಪ. ಠ್ೈ ಹೊಯಳುವಿಕೆ ಮಹುದೆೋ ಔಲೃನೆಯ್ದಲಲ ಎಂದಪ 
ನೊೋಟಹೃಡ್, ಮಹುದೆೋ ಅಡಳಿತಗಹಯ ಫೆಂಫಲಿಷಪುದಿಲಲ. ನೋು ಂದಪ ಹೊಷ ಸಹಲಿನಂದ ಮಹುದೆೋ ವಿಶಮನಪೂ ಫಯೆಮಲಪ ಫಮಸ್ಥದಯೆ, ನೋು Enter 

ರ್ಕೋಲಿಮನಪೂ ತಿಾ. 
ಔಡತನಪೂ ಈಳಿಷಲಪ> ಪೆೈರ್ಲ್ ಹೆಷಯಪ ನೋಡಲಪ ಹೊೋರ್, ಔಡತನಪೂ ಈಳಿಷಲಪ> ಈಳಿಸ್ಥ. 

.  
ನೆೊೀಟಹಡ್ ಄ಡಹವಂಟೆೀಜ್ 

MS - ಅಫೋಸ್ ನಭೇ ಮಂತದಲಿಲ ಄ನಪಸಹಿಪಿತಗೊಂಡಿಲಲ ಭತಪಾ ನೋು ಬವಿಶೈದ ಈಲ್ ಲೆೋಕಕಹೆರ್ ಕೆಲು ಭಪಕ ಠ್ೈ ಆರಿಸ್ಥಕೊಳಳಲಪ ಫಮಷಪತಿಾೋರಿ, ನೋು 
಄ದಕಹೆರ್ ನೊೋಟಹೃಡ್ ಫಳಷಫಸಪದಹರ್ತಪಾ. ಇ ಪೆೈರ್ಲ್ ಕಹಯಖಳಿಂದ ಷಸ MS-DOS ನಂದ ತ್ೆಯೆಮಫಸಪದಪ ಭತಪಾ ನೋು ಪೆೈರ್ಲ್ ಳಗೆ ನೆೋಯವಹರ್ 

ಮಹುದೆೋ ಫದಲ್ಹಣೆ ಭಹಡಿರಿ. 

ಡ್ಯ ಹಾಡ್ 
ಡ್ೀ ಹೈಡ್ ಷಣಣ ದಹಕಲ್ೆಖಳನಪೂ ಠ್ೈ ಷಂಹದಔ. ಇ ವಿಂಡೊೋಸ್ ಡಿೋಪಹರ್ಲ್ಟ ದ ಷಂಸಹೆಯಔ. ಇ ತಂತ್ಹಂವ ವಿಂಡೊೋಸ್ XP ಄ನಪಸಹಿನಹ ನಂತಯ 

ಲಬೈವಹಖಪತಾದೆ. ಆದಪ ಸಹಭಹನೈವಹರ್ ದಹಕಲ್ೆ, ಳಗೆ ಠ್ೈ ಭಹೈಟರ್ ಆರಿಸ್ಥಕೊಳಳಲಪ ಫಳಷಲ್ಹಖಪತಾದೆ ಄ಲಿಲ ಫದಲ್ಹಣೆ, ಪಹಭಹೈೀಟ್ಂಗ್ ಭತಪಾ ಠ್ೈದ 

ಭಪದಣ ಸಹಧೈ. ಡ್ೀ ಹೈಡ್ ಪೆೈರ್ಲ್ ವಿಷಾಯಣೆ .WRI ಅರ್ದೆ. ಡ್ೀ ಹೈಡ್ ತ್ೆಯೆಮಲಪ, ಸಹಟಟ್ೀ ಮನಪ> ಪ್ೋಗಹಂಖಳು> ಬಹಖಖಳು> ಡ್ೀ ಹೈಡ್ 

ಹೊೋರ್. ಕೆಳರ್ನ ವಿಂಡೊೋ ಕಹಣಿಷಪತಾದೆ. 
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ಡ್ಯ ಹಾಡ್ ಗಟಔಖಳು 
1. ಶೋಷ್ಟೀಕೆ ಟ್ಟ (Title Bar) 

2. ರಿವಿಡಿ ಟ್ಟ (Menu Bar) 

3. ಭಹಣಿತ ರಿಔಯಟ್ಟ (Standard Toolbar) 

4. ಪಹಭಹೈೀಟ್ಂಗ್ ಟೂಲ್ಹರ್ (Formatting Toolbar) 

5. ಯೂಲರ್ (Ruler) 

6. ಡಹಔಪೈಮಂಟ್ ಏರಿಮಹ (Document Area) 

7. ಸೆಟೋಟಸ್ ಫಹರ್ (Status Bar) 

ಡ್ಯ ಹಾಡ್ ಜೆೊತೆಗೆ ಕೆಲಷ ಭಹಡುುದು 
ಡ್ೀ ಹೈಡ್ ಲ್ೊೋಡ್ ನಂತಯ, ನೋು ಂದಪ ಖ್ಹಲಿ ಡಹಔಪೈಮಂಟ್ ಡೆಮಪತ್ಹಾನೆ. ಮಟಪರ್ಕಷಪುದಪ ಲಂಫ ಯೆೋಖ್ೆ ಔಷೀರ್ ಎಂಫ ಡಹಔಪೈಮಂಟ್ 

ದೆೋವದ ಅಯಂಬದಲಿಲ ಕಹಣಿಸ್ಥಕೊಳುಳತಾದೆ. ಆದಪ ಠ್ೈ ಸೆೋರಿಷಲ್ಹರ್ದೆ ನಡೆಮಲಿದೆ ಄ಲಿಲ ಷಪಾತ ಸಹಿನನಪೂ ಷೂಚಿಷಪತಾದೆ. ಆಲಿಲ ನೋು ರ್ಕೋಲಿಭಣೆಯ್ದಂದ 

ನಭೂದಿಷಪ ಭೂಲಔ ಠ್ೈ ಆರಿಸ್ಥಕೊಳಳಲಪ. ಮಹುದೆೋ ಠ್ೈ ಭಹೈಟರ್ ಪಹಭಹೀಟ್ ಭಹಡಲಪ, ನಂತಯ ಎಯಡೂ ವೆೋವ ಪಹಭಹೈೀಟ್ಂಗ್ 

ಟೂಲ್ಹನೀಲಿಲ ಎಳೆಮಲಪ ಭೌಸ್ ಭೂಲಔ ವಿಶಮನಪೂ ಅಯ್ಕೆ ಄ಥವಹ ಷಯೂ ಮನಪ ಹೊೋರ್. ಄ಯಪ ಸೆೋರಿಸ್ಥ ಭತಪಾ ಷಯೂ ಮನಪಖಳಲಿಲ, ಮನಪ 
ಅಯ್ಕೆಖಳನಪೂ ಄ತೈಂತ ೆೈಂಟ್ ಷೂಚಿಸ್ಥಯಪಂತ್ೆ ಹೊೋಲಪತಾವೆ, ಅದಯೆ ಕೆಲು ಹೊಷ ಮನಪಖಳಲಿಲ ರಿಚಯ್ದಷಲ್ಹರ್ದೆ. 

ಷಹಯಹಂವ 

 CD ಫನೀಂಗ್ ಸಹಭಥೈೀಖಳನಪೂ ವಿಂಡೊೋಸ್ XP ನಮೀಷಲ್ಹರ್ದೆ. ನೋು ಸ್ಥಡಿ ಯೂದಲಿಲ ವಿಂಡೊೋಸ್ ಎಕ್ೂ ಪ್ಲೋಯರ್ ಯಚಿಷಲಪ ಭತಪಾ 
ಯೂ ವಿಂಡೊೋಸ್ ಮೋಡಿಮಹ  ಲೆೋಮರ್ ಯಚಿಷಫಸಪದಪ.  

 ಇ ವೆೈಶಶಟಾು ವಿಂಡೊೋಸ್ XP ಡೆೈವ್ ಟ್ಟಯ್ದಂದ ಷರಿಮಹದ ಸಹಧನ ದರ್ಷಪುದಯ ಭೂಲಔ ಷರ್ಕಮ ಮಹುದೆೋ ಹೊಷ ಮಂತ್ಹಂವ 

ಸಹಧನ ಷಹಹಮ. ಄ನಪಖಪಣವಹದ ಸಹಧನ ಚಹಲಔ ವಿಂಡೊೋಸ್ XP ಳಗೆ ಲಬೈವಿಲಲ, ಅಯೆೋಟ್ಂಗ್ ಸ್ಥಷಟಮ್ ಷತಃ ಸಹಧನ ಚಲ್ಹಯ್ದಷಲಪ 
಄ನಪಖಪಣವಹದ ಸಹಧನ ಚಹಲಔ ಷಯಫಯಹಜಪ ಭಹಡಲಪ ಂದಪ ಹಂಪ್ಟ ಷಂದೆೋವನಪೂ ನೋಡಪತಾದೆ. 

 ನೊೋಟಹೃಡ್ ವಿಷಾಯಣೆ ಷಂದೆೋವ ಭತಪಾ ಡ್ೀ ಹೈದ್ ವಿಷಾಯಣೆ .wri ಅರ್ದೆ. 

಄ಷೆೈನೆಮಂಟ್ 
1. ಇ ಕೆಳರ್ನ ಶೊಖಳನಪೂ ಈತಾರಿಸ್ಥ: 
i) ವಿಂಡೊೋಸ್ XP ಎಂದಯೆೋನಪ? 
ii) ಭಲಿಟಟಹಸ್ಥೆಂಗ್ ಄ಥೀ ಏನಪ? 
iii) ಎಂಫೆಡಿಂಗ್ ಎಂದಯೆ ಎನಪ ಄ಥೀ? 
iv) ಲಿರ್ಕಂಗ್ ಎಂದಯೆೋನಪ ಄ಥೀ? 
v) ಲಗ್ ಎನ್  ಲೆೋ ಄ಥೀವೆೋನಪ? 
2. ನೊೋಟಹೃಡ್ ಄ಥವಹ ಡ್ೀ ಹೈಡ್ ತ್ೆಯೆಯ್ದರಿ ಭತಪಾ ಕೆಳರ್ನ (ಔನಶಠ 3 ಫಹರಿ) ನಭೂದಿಸ್ಥ ಭತಪಾ ನಭೇ ಔಡತನಪೂ ಫೆೋಯೆ ಹೆಷರಿನಂದ 

ಈಳಿಸ್ಥರಿ: 
 QWERTY U I O P A S D F G H J K L Z X C V B N M  
 Q w e r t y u I o p a s d f g h j k l z x c v b n m  
 A b C d E f G h I j K l M n O p Q r S t U v W x Y z 
 1234567890 
 123 456 789 / * - . + (using numeric keyboard) 
 @ ! ~ # $ % ^ & * (  ) - = _ +  / . , ' ; \ [  ]  ? >< ” : | { } 
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ಇ ವಿಂಡೊೋ ಶೋಷ್ಟೀಕೆ ಟ್ಟ, ಮನಪ ಫಹರ್, ಚಲನಟ್ಟಕೆಖಳು ಭತಪಾ ಠ್ೈ ರ್ಕೋಪಿಂಗ್ ಷಿಳನಪೂ ಹೊಂದಿದಪೀ. ಠ್ೈ ಪಹಭಹೀಟ್ ಭಹಡಲಪ, ಪಹಂಟ್ ಅಯ್ಕೆಮನಪೂ 
ಹೊಂದಿಸ್ಥ ಎಡಿಟ್ ಮನಪ> ಅಯ್ಕೆ. ಆಲಿಲ, ನೋು ಭಹತ ಪಹಂಟ್ ಭಪಕ, ಪಹಂಟ್ ಶೆೈಲಿ ಫದಲ್ಹಯ್ದಷಫಸಪದಪ. ಠ್ೈ ಹೊಯಳುವಿಕೆ ಮಹುದೆೋ ಔಲೃನೆಯ್ದಲಲ ಎಂದಪ 
ನೊೋಟಹೃಡ್, ಮಹುದೆೋ ಅಡಳಿತಗಹಯ ಫೆಂಫಲಿಷಪುದಿಲಲ. ನೋು ಂದಪ ಹೊಷ ಸಹಲಿನಂದ ಮಹುದೆೋ ವಿಶಮನಪೂ ಫಯೆಮಲಪ ಫಮಸ್ಥದಯೆ, ನೋು Enter 

ರ್ಕೋಲಿಮನಪೂ ತಿಾ. 
ಔಡತನಪೂ ಈಳಿಷಲಪ> ಪೆೈರ್ಲ್ ಹೆಷಯಪ ನೋಡಲಪ ಹೊೋರ್, ಔಡತನಪೂ ಈಳಿಷಲಪ> ಈಳಿಸ್ಥ. 

.  
ನೆೊೀಟಹಡ್ ಄ಡಹವಂಟೆೀಜ್ 

MS - ಅಫೋಸ್ ನಭೇ ಮಂತದಲಿಲ ಄ನಪಸಹಿಪಿತಗೊಂಡಿಲಲ ಭತಪಾ ನೋು ಬವಿಶೈದ ಈಲ್ ಲೆೋಕಕಹೆರ್ ಕೆಲು ಭಪಕ ಠ್ೈ ಆರಿಸ್ಥಕೊಳಳಲಪ ಫಮಷಪತಿಾೋರಿ, ನೋು 
಄ದಕಹೆರ್ ನೊೋಟಹೃಡ್ ಫಳಷಫಸಪದಹರ್ತಪಾ. ಇ ಪೆೈರ್ಲ್ ಕಹಯಖಳಿಂದ ಷಸ MS-DOS ನಂದ ತ್ೆಯೆಮಫಸಪದಪ ಭತಪಾ ನೋು ಪೆೈರ್ಲ್ ಳಗೆ ನೆೋಯವಹರ್ 

ಮಹುದೆೋ ಫದಲ್ಹಣೆ ಭಹಡಿರಿ. 

ಡ್ಯ ಹಾಡ್ 
ಡ್ೀ ಹೈಡ್ ಷಣಣ ದಹಕಲ್ೆಖಳನಪೂ ಠ್ೈ ಷಂಹದಔ. ಇ ವಿಂಡೊೋಸ್ ಡಿೋಪಹರ್ಲ್ಟ ದ ಷಂಸಹೆಯಔ. ಇ ತಂತ್ಹಂವ ವಿಂಡೊೋಸ್ XP ಄ನಪಸಹಿನಹ ನಂತಯ 

ಲಬೈವಹಖಪತಾದೆ. ಆದಪ ಸಹಭಹನೈವಹರ್ ದಹಕಲ್ೆ, ಳಗೆ ಠ್ೈ ಭಹೈಟರ್ ಆರಿಸ್ಥಕೊಳಳಲಪ ಫಳಷಲ್ಹಖಪತಾದೆ ಄ಲಿಲ ಫದಲ್ಹಣೆ, ಪಹಭಹೈೀಟ್ಂಗ್ ಭತಪಾ ಠ್ೈದ 

ಭಪದಣ ಸಹಧೈ. ಡ್ೀ ಹೈಡ್ ಪೆೈರ್ಲ್ ವಿಷಾಯಣೆ .WRI ಅರ್ದೆ. ಡ್ೀ ಹೈಡ್ ತ್ೆಯೆಮಲಪ, ಸಹಟಟ್ೀ ಮನಪ> ಪ್ೋಗಹಂಖಳು> ಬಹಖಖಳು> ಡ್ೀ ಹೈಡ್ 

ಹೊೋರ್. ಕೆಳರ್ನ ವಿಂಡೊೋ ಕಹಣಿಷಪತಾದೆ. 
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3. ಅಯೆೀಟಂಗ್ ಸಿಷಟಮ್ ಮಹ ರೀತ್ರಮ ವಿಂಡೆೊೀರ್ಸ XP ಅಗಿದೆ? 

4. ನೀು ವಿನ್ XP ವಹವವತ್ಹಗಿ ಔಡತ್ಖಳನುನ ಄ಳಿಷಫಸುದು ಸೆೀಗೆ? 

5. ಡೆಸಹೆಾಪ್ ನಲಿಲ ಆಯಪ ಇರ್ನ ಄ಂವಖಳು ಮಹು? 

6. ಏಕೆ ನಹು ಐಕಹನ್ ಫಳಷಪತ್ ಾೆೋವೆ? 

7. ಶಹಟೆೀಟ್ ಕಹಮೀವೆೋನಪ?? 

8. ರಿೋಸೆೈಔರ್ಲ್ ಬ್ರನ್ ಕಹಮೀ ಫಯೆಯ್ದರಿ. 

9. ಷಚ್ೀ ವಿವಿಧ  ಕಹಮೀವಿಧಹನದ ವಿರಿಸ್ಥರಿ. 

10. ವಿವಿಧ ವಿೋಕ್ಷಣೆಖಳು ಈಲ್ೆಲೋಖಿಸ್ಥರಿ. 
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       3 

ವಿಂಡೆೊೀರ್ಸ 
ವಿಶಮ: 

 MS ೆೋಂಟ್ 
___________________________________________________________________________________________ 

MS ೆೀಂಟ್ 

MS - ಫಣಣ ಚಿತಖಳು / ಷಪಾಖಳನಪೂ ಬ್ರಡಿಷಪ ಫಳಕೆದಹಯ ಕಹಮೀನೀಹಿಷಪತಾದೆ. ನೋು ಯಚಿಷಲಪ ಷಂಹದಿಸ್ಥ, ಭತಪಾ ಚಿತಖಳನಪೂ ವಿೋಕ್ಷಿಷಫಸಪದಪ 
ೆೈಂಟ್ ಫಳಸ್ಥಕೊಂಡಪ. ನೋು ಯಚಿಸ್ಥದ ಭತ್ೊಾಂದಪ ಡಹಔಪೈಮಂಟ ಗೆ ಂದಪ ೆೈಂಟ್ ಚಿತನಪೂ ಄ಂಟ್ಸ್ಥ, ಄ಥವಹ ನಭೇ ಖಣಔತ್ೆಯೆ ಹಿನೊಲ್ೆ ಫಳಷಫಸಪದಪ. 
ನೋು ವಿೋಕ್ಷಿಷಲಪ ಫಣಣ ಫಳಸ್ಥ ಭತಪಾ ಸಹೆಾನ್ ಫೋಟೊೋಖಳನಪೂ ಷಂಹದಿಷಫಸಪದಪ. 

ೆೈಂಟ್ ಹಿಯಂಭಿಸಿ 

ಹಯಂಬ ಮನಪ> ಎಲ್ಹಲ ಪ್ೋಗಹಂಖಳು> ಬಹಖಖಳು> ೆೈಂಟ್, ೆೈಂಟ್ ವಿಂಡೊೋ ಕಹಣಿಷಪತಾದೆ. 
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3. ಅಯೆೀಟಂಗ್ ಸಿಷಟಮ್ ಮಹ ರೀತ್ರಮ ವಿಂಡೆೊೀರ್ಸ XP ಅಗಿದೆ? 

4. ನೀು ವಿನ್ XP ವಹವವತ್ಹಗಿ ಔಡತ್ಖಳನುನ ಄ಳಿಷಫಸುದು ಸೆೀಗೆ? 

5. ಡೆಸಹೆಾಪ್ ನಲಿಲ ಆಯಪ ಇರ್ನ ಄ಂವಖಳು ಮಹು? 

6. ಏಕೆ ನಹು ಐಕಹನ್ ಫಳಷಪತ್ ಾೆೋವೆ? 

7. ಶಹಟೆೀಟ್ ಕಹಮೀವೆೋನಪ?? 

8. ರಿೋಸೆೈಔರ್ಲ್ ಬ್ರನ್ ಕಹಮೀ ಫಯೆಯ್ದರಿ. 

9. ಷಚ್ೀ ವಿವಿಧ  ಕಹಮೀವಿಧಹನದ ವಿರಿಸ್ಥರಿ. 

10. ವಿವಿಧ ವಿೋಕ್ಷಣೆಖಳು ಈಲ್ೆಲೋಖಿಸ್ಥರಿ. 
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ಈಔಯಣ ಷಹಧನಖಳು 

ಭುಔತ ಯೊ ಅಯೆಕ  

ಂದಪ ಚಿತದ ಄ಷಭಹನವಹದ ಬಹಖವಹರ್ ಅಯ್ಕೆ, ನಂತಯ ದೆೋವದಲಿಲ ಷಪಭಹಯಪ ಹಯ್ದಂಟರ್ ಎಳೆಯ್ದರಿ ಇ ಈಔಯಣನಪೂ ಷರ್ಕಮಗೊಳಿಷಲಪ. 
ನೋು ಫಹಕ್ೂ ಹೊಯಗೆ ರ್ಕಲರ್ಕೆಸ್ಥ ಅಯ್ಕೆಮ ಫಹಕ್ೂ ತ್ೆಗೆದಪಹಹಔಫಸಪದಪ. 

ಅಯೆಕ  

ಚಿತನಪೂ ಏಔಯೂದ ಬಹಖವಹರ್ ಅಯ್ಕೆ ಭಹಡಲಪ, ಇ ಈಔಯಣನಪೂ ಫಳಸ್ಥ. ಈಔಯಣನಪೂ ಅಯ್ಕೆ ಭತಪಾ ಡಹಯ್ದಂಗ್ ದೆೋವನಪೂ ಅಯ್ಕೆ 
ಔಣಿೋೀಮವಹರ್ ಎಳೆಯ್ದರಿ. 

ಎಯೆೀಷರ್ / ಔಲರ್ ಎಯೆೀಷರ್  

ಚಿತ ಂದಪ ಬಹಖವಹರ್ ಄ಳಿಸ್ಥ, ಎಯೆೋಷರ್ ಈಔಯಣನಪೂ ಫಳಸ್ಥ. ಈಔಯಣ ಕೆಳಗೆ, ಂದಪ ಎಯೆೋಷರ್ ಅಕಹಯ ರ್ಕಲಕ್ ಭಹಡಿ. ನೋು ಄ಳಿಷಲಪ 
ಫಮಷಪ ದೆೋವದಲಿಲ ಹಯ್ದಂಟರ್ ಎಳೆಯ್ದರಿ. ಅಯ್ಕೆ ಹಿನೊಲ್ೆ ಫಣಣ ಎಯೆೋಷರ್ ಬ್ರಟಪಟಹೊೋಖಪತಾದೆ ಮಹ ಫಣಣ ತ್ೊೋರಿಷಪತಾದೆ. ನೋು ಫಲ-ಖಪಂಡಿಮನಪೂ 
ಫಣಣ ೆಟ್ಟಗೆ ಯಲಿಲ ಭತ್ೊಾಂದಪ ಫಣಣದ ಹಿನೊಲ್ೆ ಫಣಣ ಫದಲ್ಹಯ್ದಷಫಸಪದಪ. ನೋು ಄ಳಿಸ್ಥ ಫಮಷಪ ಫಣಣ ಭತಪಾ ನೋು ಄ದನಪೂ ಫದಲ್ಹಯ್ದಷಲಪ ಫಮಷಪ 

ಫಣಣನಪೂ ಹಿನೊಲ್ೆ ಫಣಣ ಭಪಂಬಹಖ ಫಣಣ ಫದಲ್ಹಯ್ದಷಪ ಭೂಲಔ ಂದಪ ನದಿೀಶಟ ಫಣಣ ಫದಲ್ಹಯ್ದಷಫಸಪದಪ. ನೋು ಎಯೆೋಷರ್ ರ್ಕಲಕ್ ಭಹಡಿದಹಖ, ನೋು 
ಫಣಣ ಫದಲ್ಹಯ್ದಷಲಪ ಫಲ ರ್ಕಲಕ್ ಭಹಡಫಸಪದಪ. ನೋು ಷಂಹದಿಸ್ಥ ಮನಪವಿನಂದ ತಿ ಫದಲ್ಹಣೆಗೆ ಯದಪೀಗೊಳಿಸ್ಥ ರ್ಕಲರ್ಕೆಸ್ಥ ಭೂಯಪ ಫದಲ್ಹಣೆ ಯೆಗೆ 
ಯದಪೀ ಭಹಡಫಸಪದಪ. 
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ಫಣಣ ದೆೋವದಲಿಲ ಄ಥವಹ ಷಪಾ ತಪಂಫಲಪ, ಈಔಯಣನಪೂ ಫಳಸ್ಥ. ಷಪಾತ ೃಶಟ ಫಣಣ ತಪಂಫಪತಾವೆ ಭತಪಾ ಹಿನೊಲ್ೆ ಫಣಣ ತಪಂಫಲಪ ಫಲ ಖಪಂಡಿಮನಪೂ 
ಫಳಷಲಪ ಎಡ ಖಪಂಡಿಮನಪೂ ಫಳಸ್ಥ, ಎಲಿಲಮಹದಯೂ ಷಪಾವಿನ ದೆೋವದ ಳಗೆ ಭೌಸ್ ಹಯ್ದಂಟರ್ ಆರಿಸ್ಥ. ತಪಂಬ್ರದ ಎಂದಪ ಅಕಹಯ ಚಿತ ಆದಯ 

ಈಳಿದ ಭೂಲಔ ತನೂ ಖಡಿ ಮಹುದೆೋ ಭಪರಿದಯೆ, ಬತಿೀ ಫಣಣ ಸೊೋರಿಕೆಮನಪೂ ವೆೋಳ .ೆ ನೋು ಸಪಡಪಔಲಪ ಭತಪಾ ದೊಡಡ ಗಹತದ ಄ಥವಹ ಔಷಟಮ್ ರ್ಕಲರ್ಕೆಸ್ಥ 

ನಂತಯ ವಿೋಕ್ಷಿಸ್ಥ ಮನಪ ರ್ಕಲಕ್ ಜೂಮ್ ತ್ೊೋಯಪತಿಾಯಪಂತ್ೆ ಭತಪಾ ಮಹುದೆೋ ಬ್ರಯಪಔಪಖಳನಪೂ ಭಪಚುಫಸಪದಪ. ಡಿೋಪಹರ್ಲ್ಟ ಹಿನೊಲ್ೆ ಹಹಖೂ ಭಪನೊಲ್ೆ 
ಫಣಣಖಳನಪೂ ಫಣಣ ೆಟ್ಟಗೆ ಯಲಿಲ ಎಡ ಕಹಣಿಸ್ಥಕೊಳುಳತಾವೆ. 

ಐ ಡಹಿರ್  

ಭತ್ೊಾಂದಪ ದೆೋವದ ಄ಥವಹ ಷಪಾವಿನಂದ ಫಣಣ ನಔಲಿಷಲಪ, ಐ ಡಹರ್ ಫಳಸ್ಥ. ಹಿನೊಲ್ೆ ಫಣಣಖಳಿಖೂ ೃಶಟ ಫಣಣ ಭತಪಾ ಫಲ ಖಪಂಡಿಮನಪೂ 
ತ್ೆಗೆದಪಕೊಳಳಲಪ ಎಡ ಖಪಂಡಿಮನಪೂ ಫಳಸ್ಥ. 

ಜೊಮ್  

ಇ ಈಔಯಣನಪೂ ಫಳಸ್ಥಕೊಂಡಪ ನೋು ಷಂಹದನೆ ಈದೆೀೋವಕಹೆರ್ ಡಹಯ್ದಂಗ್ ಮಹುದೆೋ ಬಹಖದ ನೊೋಟ ಫದಲ್ಹಯ್ದಷಫಸಪದಪ. ಆದಪ 800% ಗೆ 
ಫೆಳರ್ಕನ ಭಹಡಫಸಪದಪ. ಈಔಯಣ ಕೆಳಬಹಖದಲಿಲ ವಿವಿಧ ಝೂಮ್ ಶೆೋಔಡಹವಹಯಪ ಟ್ಟಮನಪೂ 8x ಔಭವಹರ್ 100%, 200%, 600% ಭತಪಾ 800% 

಄ಥೀ, 1x, 2x, 6x ಕಹಣಿಷಪತಾದೆ.  

ೆನ್ಲ್ಸ  

ಂದಪ ಭಪಔಾ ಯೂ ಯೆೋಖ್ೆ, ಸಹಧನ ಅಯ್ಕೆ ಭತಪಾ ಎಳೆಯೋಣ ಎಳೆಯ್ದರಿ. ನೋು ಭಪನೊಲ್ೆಮಲಿಲ ಭತಪಾ ಹಿನೊಲ್ೆಮಲಿಲ ಫಣಣಖಳಲಿಲ ಸೆಳೆಮಲಪ ಎಡ ಭತಪಾ 
ಫಲ ಫಟನಗಳನಪೂ ಫಳಸ್ಥ. 

ಫಿಷ್  

ಮಹುದೆೋ ಫೋಹಹೈಂಡ್ ಚಿತ ಸೆಳೆಮಲಪ, ಇ ಈಔಯಣನಪೂ ಫಳಸ್ಥ. ಆಲಿಲ ನೋು ಔಪಂಚ ದೃ ಫದಲ್ಹಯ್ದಷಲಪ ಸೌಲಬೈನಪೂ ಹಹಖೂ ಕಹೈಲಿಖಫ 

ಡಹಯ್ದಂಗ್ ಔಪಂಚ ಅಕಹಯ ಡೆಮಪತಿಾದಹೀಯೆ. ಇ ಸೌಲಬೈನಪೂ ಡೆಮಲಪ, ಈಔಯಣ ಕೆಳಗೆ ದೆೋವದಲಿಲ ಕಹಣಿಷಪತಾದೆ ಆದಪ ಷಣಣ ಫಹಕ್ೂ ನಂದ ಔಪಂಚ 

ಅಕಹಯ ಭತಪಾ ಗಹತದ ಮತಿಮನಪೂ ಅರಿಸ್ಥ. ಏನಪ ಸೆಳೆಮಲಪ, ಸಹಧನ ಅಯ್ಕೆ ಭತಪಾ ಄ಖತೈವಹದ ಭೌಸ್ ಹಯ್ದಂಟರ್ ಎಳೆಯ್ದರಿ. 

ಏರ್ ಫಿಷ್  

ಸೆರೋ ಭಪದಣ ಇ ಈಔಯಣನಪೂ ಫಳಸ್ಥ. ನೋು ಈಔಯಣ ಕೆಳಗೆ ಗಹತ ೆಟ್ಟಗೆಯ್ದಂದ ಷರಿಮಹದ ಗಹತ ಅಯ್ಕೆ ತಪಂತಪಯಪ ಗಹತ 
ಫದಲ್ಹಯ್ದಷಫಸಪದಪ. ದೊಡಡ ಗಹತದ ಫಣಣದ ಔನಶಠ ಸಹಂದತ್ೆ ನೋಡಪತಾದೆ ಭತಪಾ ಷಣಣ ಗಹತದ ಹೆಚಪು ಸಹಂದತ್ೆ ನೋಡಪತಾದೆ. ಸ್ಥಂಡಿಷದಂತ್ೆ, 
ಹಯ್ದಂಟರ್ ಎಳೆಯ್ದರಿ. ನೋು ಭಪನೊಲ್ೆಮಲಿಲ ಭತಪಾ ಹಿನೊಲ್ೆಮಲಿಲ ಫಣಣಖಳನಪೂ ಡೆಮಪ ಎಡ ಭತಪಾ ಫಲ ಫಟನಗಳನಪೂ ಫಳಸ್ಥ. 

ಟೆಕ್್್  

ಟೆೈಪ್ ಭತಪಾ ಷಯೂ ಠ್ೈ, ಇ ಈಔಯಣನಪೂ ಫಳಸ್ಥ. ಈಔಯಣನಪೂ ಅಯ್ಕೆ ಭತಪಾ ಂದಪ ಠ್ೈ ಪೆೋಮ್ ಭಹಡಲಪ ಎಳೆಯ್ದರಿ. ನೋು ಫಮಷಪ 

ಗಹತಕೆೆ ಔಣಿೋೀಮವಹರ್ ಹಯ್ದಂಟರ್ ಎಳೆಯ್ದರಿ. ಟೆಕ್ೂಾ ಟೂಲ್ಹರ್ ಷಯೂ ಠ್ೈ ಯದೆಮ ತಕ್ಷಣ ಕಹಣಿಷಪತಾದೆ. ಆದಪ ಮಹುದೆೋ ಕಹಯಣದಿಂದ 

ಲಬೈವಿಲಲ ವೆೋಳ ,ೆ ಄ದೆೋ ಷರ್ಕಮಗೊಳಿಷಲಪ ವಿೋಕ್ಷಿಸ್ಥ ಮನಪ> ಟೆಕ್ೂಾ ಟೂರ್ಲ್ ಫಹರ್ ಹೊೋರ್. ಟೆಕ್ೂಾ ಟೂಲ್ಹರ್ ನೋು ಗಹತ, ಶೆೈಲಿ, ಠ್ೈದ ಫಣಣ 
ಆತ್ಹೈದಿಖಳನಪೂ ಄ನಯ್ದಷಫಸಪದಪ ಆದಪ ಪಹಂಟಗಳು ಅಯ್ಕೆಮನಪೂ ಹೊಂದಿಯಪತಾದೆ, ನೋು ಅಯ್ಕೆ ಭಹಡಿದ ಠ್ೈ ಫಮಷಪ. ಠ್ೈ ಪೆೋಮ್ ಳಗೆ ರ್ಕಲಕ್ 

ಠ್ೈನಪೂ ನಭೂದಿಸ್ಥ, ಭತಪಾ ಄ಖತೈ ವೆೋಳ  ೆ ನಂತಯ ಄ದೆೋ ಪಹಭಹೀಟ್. ಠ್ೈ ಈಔಯಣನಪೂ ಅಯ್ಕೆ ಭಹಡಿದಹಖ, ನೋು ಠ್ೈ ಭಹತ 
಄ಂಟ್ಷಫಸಪದಪ. ನೋು ಗಹಫಕ್ೂ ಄ಂಟ್ಷಲ್ಹಖಪುದಿಲಲ. 
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ಈಔಯಣ ಷಹಧನಖಳು 

ಭುಔತ ಯೊ ಅಯೆಕ  

ಂದಪ ಚಿತದ ಄ಷಭಹನವಹದ ಬಹಖವಹರ್ ಅಯ್ಕೆ, ನಂತಯ ದೆೋವದಲಿಲ ಷಪಭಹಯಪ ಹಯ್ದಂಟರ್ ಎಳೆಯ್ದರಿ ಇ ಈಔಯಣನಪೂ ಷರ್ಕಮಗೊಳಿಷಲಪ. 
ನೋು ಫಹಕ್ೂ ಹೊಯಗೆ ರ್ಕಲರ್ಕೆಸ್ಥ ಅಯ್ಕೆಮ ಫಹಕ್ೂ ತ್ೆಗೆದಪಹಹಔಫಸಪದಪ. 

ಅಯೆಕ  

ಚಿತನಪೂ ಏಔಯೂದ ಬಹಖವಹರ್ ಅಯ್ಕೆ ಭಹಡಲಪ, ಇ ಈಔಯಣನಪೂ ಫಳಸ್ಥ. ಈಔಯಣನಪೂ ಅಯ್ಕೆ ಭತಪಾ ಡಹಯ್ದಂಗ್ ದೆೋವನಪೂ ಅಯ್ಕೆ 
ಔಣಿೋೀಮವಹರ್ ಎಳೆಯ್ದರಿ. 

ಎಯೆೀಷರ್ / ಔಲರ್ ಎಯೆೀಷರ್  

ಚಿತ ಂದಪ ಬಹಖವಹರ್ ಄ಳಿಸ್ಥ, ಎಯೆೋಷರ್ ಈಔಯಣನಪೂ ಫಳಸ್ಥ. ಈಔಯಣ ಕೆಳಗೆ, ಂದಪ ಎಯೆೋಷರ್ ಅಕಹಯ ರ್ಕಲಕ್ ಭಹಡಿ. ನೋು ಄ಳಿಷಲಪ 
ಫಮಷಪ ದೆೋವದಲಿಲ ಹಯ್ದಂಟರ್ ಎಳೆಯ್ದರಿ. ಅಯ್ಕೆ ಹಿನೊಲ್ೆ ಫಣಣ ಎಯೆೋಷರ್ ಬ್ರಟಪಟಹೊೋಖಪತಾದೆ ಮಹ ಫಣಣ ತ್ೊೋರಿಷಪತಾದೆ. ನೋು ಫಲ-ಖಪಂಡಿಮನಪೂ 
ಫಣಣ ೆಟ್ಟಗೆ ಯಲಿಲ ಭತ್ೊಾಂದಪ ಫಣಣದ ಹಿನೊಲ್ೆ ಫಣಣ ಫದಲ್ಹಯ್ದಷಫಸಪದಪ. ನೋು ಄ಳಿಸ್ಥ ಫಮಷಪ ಫಣಣ ಭತಪಾ ನೋು ಄ದನಪೂ ಫದಲ್ಹಯ್ದಷಲಪ ಫಮಷಪ 

ಫಣಣನಪೂ ಹಿನೊಲ್ೆ ಫಣಣ ಭಪಂಬಹಖ ಫಣಣ ಫದಲ್ಹಯ್ದಷಪ ಭೂಲಔ ಂದಪ ನದಿೀಶಟ ಫಣಣ ಫದಲ್ಹಯ್ದಷಫಸಪದಪ. ನೋು ಎಯೆೋಷರ್ ರ್ಕಲಕ್ ಭಹಡಿದಹಖ, ನೋು 
ಫಣಣ ಫದಲ್ಹಯ್ದಷಲಪ ಫಲ ರ್ಕಲಕ್ ಭಹಡಫಸಪದಪ. ನೋು ಷಂಹದಿಸ್ಥ ಮನಪವಿನಂದ ತಿ ಫದಲ್ಹಣೆಗೆ ಯದಪೀಗೊಳಿಸ್ಥ ರ್ಕಲರ್ಕೆಸ್ಥ ಭೂಯಪ ಫದಲ್ಹಣೆ ಯೆಗೆ 
ಯದಪೀ ಭಹಡಫಸಪದಪ. 
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ಲೆೈನ್  

ನೆೋಯ ಯೆೋಖ್ೆ ಇ ಈಔಯಣನಪೂ ಫಳಷಫಸಪದಪ. ಭೌಸ್ ಹಯ್ದಂಟರ್ ಎಳೆಮಪವಹಖ ಶಫ್ಟಟ ರ್ಕೋಲಿಮನಪೂ ಕೆಳಗೆ ಹಿಡಿಮಪ ಂದಪ ಡೆದಪ ಹೊೋಖದ, 

ಷಭತಲ ಄ಥವಹ 45 ಡಿರ್ ಒಯೆಮಹರ್ ಎಳೆಯೋಣ. ನೋು ಫಮಸ್ಥದಲಿಲ ನೋು ಸಹಲಪ ದೃ ಫದಲ್ಹಯ್ದಷಫಸಪದಪ. 

ಔರ್ವಯ Z  

ಔವ್ೀ ಈಔಯಣನಪೂ ಂದಪ ತಿಯಪು ಎಳೆಯೋಣ ಫಳಷಲ್ಹಖಪತಾದೆ. ಂದಪ ತಿಯಪು ಸೆಳೆಮಲಪ, ಮೊದಲ ನೆೋಯ ಯೆೋಖ್ೆ, ಭತಪಾ ನಂತಯ 

ಔಭಹನಪಖಳನಪೂ ಭಹಡಲಪ ಮಹುದೆೋ ದಿರ್ಕೆನಲಿಲ ಎಯಡಪ ಫಹರಿ ಭೌಸ್ ಹಯ್ದಂಟರ್ ಎಳೆಯ್ದರಿ. ತಿ ಯೆೋಖ್ೆಮಪ ಔನಶಠ ಂದಪ ಚಹ ಹೊಂದಿವೆ ಅದಯೆ 
ಎಯಡಪ ಭಹಡಫೆೋಔಪ. 

 ಅಮತ್  

ಇ ಈಔಯಣನಪೂ ಂದಪ ಅಮತ ಄ಥವಹ ಚದಯ ಸೆಳೆಮಲಪ ಫಳಷಲ್ಹಖಪತಾದೆ. ಂದಪ ಅಮತ ಸೆಳೆಮಲಪ, ಸಹಧನ ಅಯ್ಕೆ ಭತಪಾ ಔಣಿೋೀಮವಹರ್ 

ಎಳೆಯ್ದರಿ. ಭೌಸ್ ಹಯ್ದಂಟರ್ ಎಳೆಮಪವಹಖ ಂದಪ ಚದಯ ಸೆಳೆಮಲಪ, ಶಫ್ಟಟ ರ್ಕೋಲಿಮನಪೂ ತಿಾ ಹಿಡಿದಪ. ನೋು ಕೆೋಲ ರಿೋತಿಮ ಯೂಯೆೋಖ್ೆಮನಪೂ 
ಫಖರ್ ಸೆಳೆಮಲಪ ಯೂಯೆೋಖ್ೆಮನಪೂ ತಪಂಫಪತಾವೆ ಄ಥವಹ ಭಹತ ತಪಂಫಲಪ ಮಹುದೆೋ ಶೆೈಲಿಗೆ ಅಯ್ಕೆ ಭಹಡಫಸಪದಪ ಷಸ ಅಮತ ಄ಥವಹ ಚೌಔದ 

ಖಡಿ ದೃ ಫದಲ್ಹಯ್ದಷಲಪ ಭತಪಾ ಭಹಡಫಸಪದಪ. , ದೃ ಫದಲ್ಹಯ್ದಷಲಪ ಲ್ೆೈನ್ ಄ಥವಹ ಔವ್ೀ ಈಔಯಣ ಎಯಡೂ ಅಯ್ಕೆ ಭಹಡಲಪ ನಂತಯ ಚಿತ 
಄ದೆೋ ದೃ ಡೆಮಲಪ ಅಮತ ಅಯ್ಕೆ. ಆಲಿಲ ನೋು ಭಪನೊಲ್ೆಮಲಿಲ ಭತಪಾ ಹಿನೊಲ್ೆಮಲಿಲ ಫಣಣಖಳನಪೂ ಫಳಷಲಪ ಎಡ ಭತಪಾ ಫಲ ಫಟನಗಳನಪೂ ಫಳಸ್ಥ. 

ಫಸುಬುಜಹಔೃತ್ರ  

ಇ ಈಔಯಣನಪೂ ಎಯಡಪ ದಿಔಪೆಖಳನಪೂ ಹೊಂದಪುದಪ ಮಹುದೆೋ ಭಪಚಿುದ ದೆೋವದಲಿಲ ಸೆಳೆಮಲಪ ಫಳಷಲ್ಹಖಪತಾದೆ. ಫಸಪಬಪಜಹಔೃತಿ ಸೆಳೆಮಲಪ, 
ಹಯ್ದಂಟರ್ ಎಳೆಯ್ದರಿ ಭತಪಾ ತಿ ಭೂಲ್ೆಮಲಿಲ ರ್ಕಲಕ್ ಭಹಡಿ, ಭತಪಾ ಭಹಡಲ್ಹಖಪತಾದೆ ನಂತಯ ಡಫರ್ಲ್ ರ್ಕಲಕ್ ಭಹಡಿ. ಡಹಾಗ್ ಭಹಡಪವಹಖ ಭಹತ 45 

ಡಿರ್ ಭತಪಾ 90 ಡಿರ್ ಕೊೋನಖಳಲಿಲ ಫಳಷಲಪ, ತಿಾ ಹಿಡಿದಪಕೊಳಿಳ. ನೋು ಈಔಯಣ ಕೆಳಬಹಖದಲಿಲ ಫರ್ಲ್ ಶೆೈಲಿಮ ರ್ಕಲರ್ಕೆಸ್ಥ ಫಣಣ ತಪಂಬ್ರದ ಫಸಪಬಪಜಹಔೃತಿ 

ಯಚಿಷಫಸಪದಪ. 

ದ್ಧೀಗಯೃತ್ತ  

ಇ ಈಔಯಣನಪೂ ಫಳಸ್ಥಕೊಂಡಪ ನೋು ದಿೋಗೀೃತಾದ ಄ಥವಹ ೃತಾದ ಸೆಳೆಮಫಲಲದಪ. ಈಔಯಣನಪೂ ಅಯ್ಕೆ ಭತಪಾ ಔಣಿೋೀಮವಹರ್ ಹಯ್ದಂಟರ್ 

ಎಳೆಯ್ದರಿ. ನೋು ಎಳೆಯ್ದರಿ ಂದಪ ೃತಾನಪೂ ಸೆಳೆಮಲಪ, ತಿಾ ಹಿಡಿದಪಕೊಳಿಳ. ನೋು ಈಔಯಣ ಕೆಳಬಹಖದಲಿಲ ಫರ್ಲ್ ಶೆೈಲಿಮ ರ್ಕಲರ್ಕೆಸ್ಥ ಫಣಣ ತಪಂಬ್ರದ 

ದಿೋಗೀೃತಾದ ಄ಥವಹ ೃತಾದ ಯಚಿಷಫಸಪದಪ. ಸಹಲಿನ ಫಣಣ ಫದಲ್ಹಯ್ದಷಲಪ ಫಣಣ ೆಟ್ಟಗೆ ಯಲಿಲ ಹೊಷ ಫಣಣ ರ್ಕಲಕ್ ಭಹಡಿ, ಄ಥವಹ ಫರ್ಲ್ ಫಣಣ 
ಫದಲ್ಹಯ್ದಷಲಪ ಹೊಷ ಫಣಣ ಫಲ ರ್ಕಲಕ್ ಭಹಡಿ. 

ೃತಹತಕಹಯದ ಅಮತ್  

ಇ ಈಔಯಣನಪೂ ಫಳಕೆ ಅಮತ ಈಔಯಣ ಷಭನಹರ್ಯಪತಾದೆ. ವಿಶೆೋಶವಹರ್, ಆದಪ ಅಮಹತ ದಪಂಡರ್ನ ಭೂಲ್ೆಖಳಲಿಲ ದರ್ಷಪತಾದೆ. 

ಮನುಖಳು 

ೆೋಂಟ್ ಄ಥವಹ ಫಣಣದ ಔಪಂಚ ಂದಪ ೆೈಂಟ್ ಔಡತ ಔಪವಲತ್ೆಯ್ದಂದ ವಿವಿಧ ಮನಪ ಅಯ್ಕೆಖಳನಪೂ ದರ್ಷಪತಾದೆ. ಮನಪಖಳು ಕೆಲಷದ ತಭೇ 
ದೆೋವನಪೂ ಄ಲಂಬ್ರಸ್ಥ ರ್ೋೀಔರಿಷಲ್ಹರ್ದೆ ಭಹಡಲ್ಹರ್ದೆ. ಔಡತದ ಸಷಾಕ್ೆೋದ ನೋು ಪೆೈರ್ಲ್ ಮನಪ ಡೆಮಪತಿಾದಹೀಯೆ, ಆದೆೋ ಔಪವಲ ಯೆೋಖ್ಹಚಿತ 
ಮಹುದೆೋ ನೋು ಎಡಿಟ್ ಮನಪ ಭಹಡಫೆೋಕಹಖಪತಾದೆ ಆತ್ಹೈದಿ ಆದಪ ಪೆೈರ್ಲ್, ಷಂಹದಿಸ್ಥ, ವಿೋಕ್ಷಿಸ್ಥ, ಚಿತ, ಫಣಣಖಳು ಭತಪಾ ಷಹಹಮ ಎಂದಪ ಟ್ಟಗೆ ಅಯಪ 
ಮನಪಖಳಲಿಲ, ಫೆಂಫಲಿಷಪತಾದೆ. 
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ಪೆೈಲ್ಸ ಮನು  ಇ ಮನಪ ವಿವಿಧ ಔಡತ ಕಹಮಹೀಚಯಣೆ ಅಯ್ಕೆಖಳನಪೂ ಄ದಪ ಳಗೊಂಡಿಯಪತಾದೆ. 

New ಸೆೊಷ w 

ಇ ಅಯ್ಕೆಮಪ ೆೈಂಟ್ ಂದಪ ಹೊಷ ಔಡತನಪೂ ಯಚಿಷಲಪ ಫಳಷಲ್ಹಖಪತಾದೆ. ನೋು ಮಹುದೆೋ ಔಡತ ಕೆಲಷ ಭತಪಾ ನೋು ತಕ್ಷಣ ನೋು ಷಪಾತ 

ಪೆೈರ್ಲ್ ಳಗೆ ಄ಥವಹ ಔಡತ ಈಳಿಷಲ್ಹರ್ಲಲ ಄ಲಲ, ಆಲಲದಿದೀಯೆ ಄ದಪ ನೆೋಯವಹರ್ ಹೊಷ ಔಡತ ದರ್ಷಪತಾದೆ ಈಳಿಷಲಪ ಫಮಷಪ ಎಂಫಪದನಪೂ 
ಕೆೋಳುತ್ ಾೆೋವೆ ಇ ಅಯ್ಕೆಮನಪೂ ಆದೀಯೆ. ಇ ಅಯ್ಕೆಮನಪೂ ಭನವಿ ಶಹಟೆೀಟ್ Ctrl + N. ಅರ್ದೆ 

Open ಒನ್ 

ಇ ಅಯ್ಕೆಮಪ ಮಹುದೆೋ ೆೋಂಟ್ ಄ಸ್ಥಾತದಲಿಲಯಪ ಔಡತನಪೂ ತ್ೆಯೆಮಲಪ ಫಳಷಲ್ಹಖಪತಾದೆ. ನೋು ಄ಖತೈವಿದೆ ತ್ೆಯೆಮಪ ಮೊದಲಪ, ಮಹುದೆೋ 
ಔಡತ ಕೆಲಷ ಭಹಡಪತಿಾದೀಯೆ, ನೋು ಷಪಾತ ಫದಲ್ಹಣೆಖಳನಪೂ ಄ಥವಹ ಈಳಿಷಲಪ ಫಮಷಪ ಎಂಫಪದನಪೂ ಕೆೋಳಲಪ ಭತಪಾ ದೃಢೋಔಯಣ ಡೆದ 

ನಂತಯ ಆದಪ ಷಪಾತ ಔಡತನಪೂ ಭಪಚುಲಪ ಭತಪಾ ಄ಖತೈ ತ್ೆಯೆಮಪತಾದೆ. ಇ ಅಯ್ಕೆಮನಪೂ ಶಹಟೆೀಟ್ Ctrl + O ಅರ್ದೆ. 

Save ಈಳಿಸಿ 

ಆದಪ ಹಹಡ್ೀ ಡಿಸ್ೆ, ಪಹಲಪಿ ಡಿಸ್ೆ ಄ಥವಹ ಕಹಂಹೈಕ್ಟ ಡಿಸ್ೆ ಶಹವತವಹರ್ ಮಹುದೆೋ ಔಡತನಪೂ ಈಳಿಷಲಪ ಫಳಷಲ್ಹಖಪತಾದೆ. ನೋು ಮೊದಲ 

ಫಹರಿಗೆ ಔಡತನಪೂ ಈಳಿಷಪಲಿಲ ವೆೋಳ ,ೆ ಡೆೈಲ್ಹಗ್ ಫಹಕ್ೂ ಈಳಿಸ್ಥ ಔಡತದ ಕೆೋಳುತ್ ಾೆೋವೆ ಆದಪ ಕಹಣಿಷಪತಾದೆ. ಅದಯೆ ಔಡತ ಇಗಹಖಲ್ೆೋ ಹೆಷರಿನಲಿಲ 
ಈಳಿಸ್ಥದ ವೆೋಳ ,ೆ ಆದಪ ಭತ್ೊಾಂದಪ ಹೆಷಯಪ ಕೆೋಳಲಪ ಸಹಧೈವಿಲಲ, ಆತಿಾೋಚಿನ ಫದಲ್ಹಣೆಖಳನಪೂ ಹಿಂದಿನ ಹೆಷರಿನಲಿಲ ಈಳಿಷಲ್ಹಖಪತಾದೆ. ೆೈಂಟ್ 

ಪೆೈರ್ಲ್ ಡಿೋಪಹರ್ಲ್ಟ ವಿಷಾಯಣೆ ಷಮಂಚಹಲಿತವಹರ್ ಔಡತದ ಹೆಷಯಪ ಸೆೋರಿಷಲ್ಹಖಪತಾದೆ ಆದಪ .BMP, ಅರ್ದೆ. ಇ ಅಯ್ಕೆಮನಪೂ ಶಹಟೆೀಟ್ Ctrl + S. 

ಅರ್ದೆ 

Save As ಄ಂತೆ ಈಳಿಷು 

ಇ ಅಯ್ಕೆಮಪ ಷಸ ಹೊಷ ಹೆಷರಿನಲಿಲ ಹೊಷ ಔಡತ ಄ಥವಹ ಄ಸ್ಥಾತದಲಿಲಯಪ ಔಡತನಪೂ ಈಳಿಷಲಪ ಫಳಷಲ್ಹಖಪತಾದೆ. ಹೊಷ ಹೆಷರಿನಲಿಲ 
಄ಸ್ಥಾತದಲಿಲಯಪ ಔಡತನಪೂ ಭಹಹೀಡಪಖಳಹರ್ವೆ ಈಳಿಷಲಪ ನೋು ಂದಪ ಹೊಷ ಹೆಷಯನಪೂ ನೋಡಲಪ ಄ನಪಭತಿಷಪ ಆದನಪೂ ಈಯೋರ್ಸ್ಥ. 

Print Preview ಪ್ಲಿಂಟ್ ಪ್ಲಿವಿೀರ್ವ 

ಇ ಅಯ್ಕೆಮಪ ಔಂಡಪಹಿಡಿಮಲಪ ಅದೀರಿಂದ ಪಿಂಟರ್ ಭೂಲಔ ಄ಂತಿಭ ಓಟಪೃಟ್ ಏನೆಂದಪ ಭಪದಣದ ಹಿಂದಿನ ನೊೋಟನಪೂ ದರ್ಷಪತಾದೆ. 

Page Setup ೆೀಜ್ ಷೆಟಪ್ 

ಇ ಅಯ್ಕೆಮನಪೂ ಫಳಸ್ಥ ನೋು ದಹಕಲ್ೆಮ ಕಹಖದ ಗಹತ ಹೊಂದಿಷಫಸಪದಪ, ಹಹಖೂ ಄ಂಚಿನಲಿಲ ದಸಹಾವೆೋಜಿನ ಮೋಲ್ೆ ವಿಶಮಖಳ ಷರಿಮಹದ ೈಸೆಿ 
ಡೆಮಲಪ ಆಲಿಲ ಹೊಂದಿಷಫಸಪದಹರ್ದೆ ಎಂದಪ ದೃಷ್ಟಟಕೊೋನ, ಷಸ ಪಿಂಟ್ ಓಟ್ ೈಸೆಿ ಕಹಯ ಷರಿಮಹರ್ಯಪತಾದೆ. 

Print ಪ್ಲಿಂಟ್ 

ಇ ಅಯ್ಕೆಮಪ ಷಪಾತ ತ್ೆಯೆಯ್ದತಪ ದಹಕಲ್ೆ ಪಿಂಟರ್ ಭೂಲಔ ಕಹಖದದ ಮೋಲ್ೆ ಹಹಡ್ೀ ತಿಮನಪೂ ಄ಥವಹ ಪಿಂಟ್ ಓಟ್ ನೋಡಪತಾದೆ. 
ಭಪದಿತವಹಖಫಸಪದಪ ಷರಿಮಹದ ಪಿಂಟರ್ ಹೆಷಯಪ, ತಿಖಳ ಷಂಖ್ೆೈ, ುಟಖಳ ಶೆೋಣಿಮನಪೂ ಅಯ್ಕೆ ಹೊಂದಿವೆ ಆದಪ ಪಿಂಟ್ ಷಂವಹದ ಫಹಕ್ೂ 
ದರ್ಷಪತಾದೆ, ಪಿಂಟರ್ ಆತ್ಹೈದಿ ಇ ಡೆೈಲ್ಹಗ್ ಫಹಕ್ೂ ಭನವಿ ಶಹಟೆೀಟ್ ಕಹಖದದ ಸೆಟ್ಟಂಖಗಳನಪೂ Ctrl + P. ಅರ್ದೆ 

Exit ಎಕ್ರ್ಟ್ 

ಇ ಅಯ್ಕೆಮಪ ೆೈಂಟ್ ಭಪಚಪು ಄ನಪಭತಿಷಪತಾದೆ. ನೋು ಮಹುದೆೋ ಔಡತ ಕೆಲಷ ಭತಪಾ ಇ ಅಯ್ಕೆಮನಪೂ ರ್ಕಲಕ್ ಭಹಡಿದಯೆ, ಄ದಪ ಈಳಿಷಲಪ 
ಕಚಿತತ್ೆಖಳನಪೂ ಕೆೋಳುತ್ ಾೆೋವೆ ಭತಪಾ ನೋು ಹೆೋಳಲಪ "ಹೌದಪ" ಆದಪ ಄ಂತಿಭವಹರ್ ಫಣಣದ ಭಪಚಪುುದಪ. ಇ ಅಯ್ಕೆಮನಪೂ ಶಹಟೆೀಟ್ ಔಯೆ Alt + ಎಫ್ಟ 

4 ಅರ್ದೆ. 
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ಲೆೈನ್  

ನೆೋಯ ಯೆೋಖ್ೆ ಇ ಈಔಯಣನಪೂ ಫಳಷಫಸಪದಪ. ಭೌಸ್ ಹಯ್ದಂಟರ್ ಎಳೆಮಪವಹಖ ಶಫ್ಟಟ ರ್ಕೋಲಿಮನಪೂ ಕೆಳಗೆ ಹಿಡಿಮಪ ಂದಪ ಡೆದಪ ಹೊೋಖದ, 

ಷಭತಲ ಄ಥವಹ 45 ಡಿರ್ ಒಯೆಮಹರ್ ಎಳೆಯೋಣ. ನೋು ಫಮಸ್ಥದಲಿಲ ನೋು ಸಹಲಪ ದೃ ಫದಲ್ಹಯ್ದಷಫಸಪದಪ. 

ಔರ್ವಯ Z  

ಔವ್ೀ ಈಔಯಣನಪೂ ಂದಪ ತಿಯಪು ಎಳೆಯೋಣ ಫಳಷಲ್ಹಖಪತಾದೆ. ಂದಪ ತಿಯಪು ಸೆಳೆಮಲಪ, ಮೊದಲ ನೆೋಯ ಯೆೋಖ್ೆ, ಭತಪಾ ನಂತಯ 

ಔಭಹನಪಖಳನಪೂ ಭಹಡಲಪ ಮಹುದೆೋ ದಿರ್ಕೆನಲಿಲ ಎಯಡಪ ಫಹರಿ ಭೌಸ್ ಹಯ್ದಂಟರ್ ಎಳೆಯ್ದರಿ. ತಿ ಯೆೋಖ್ೆಮಪ ಔನಶಠ ಂದಪ ಚಹ ಹೊಂದಿವೆ ಅದಯೆ 
ಎಯಡಪ ಭಹಡಫೆೋಔಪ. 

 ಅಮತ್  

ಇ ಈಔಯಣನಪೂ ಂದಪ ಅಮತ ಄ಥವಹ ಚದಯ ಸೆಳೆಮಲಪ ಫಳಷಲ್ಹಖಪತಾದೆ. ಂದಪ ಅಮತ ಸೆಳೆಮಲಪ, ಸಹಧನ ಅಯ್ಕೆ ಭತಪಾ ಔಣಿೋೀಮವಹರ್ 

ಎಳೆಯ್ದರಿ. ಭೌಸ್ ಹಯ್ದಂಟರ್ ಎಳೆಮಪವಹಖ ಂದಪ ಚದಯ ಸೆಳೆಮಲಪ, ಶಫ್ಟಟ ರ್ಕೋಲಿಮನಪೂ ತಿಾ ಹಿಡಿದಪ. ನೋು ಕೆೋಲ ರಿೋತಿಮ ಯೂಯೆೋಖ್ೆಮನಪೂ 
ಫಖರ್ ಸೆಳೆಮಲಪ ಯೂಯೆೋಖ್ೆಮನಪೂ ತಪಂಫಪತಾವೆ ಄ಥವಹ ಭಹತ ತಪಂಫಲಪ ಮಹುದೆೋ ಶೆೈಲಿಗೆ ಅಯ್ಕೆ ಭಹಡಫಸಪದಪ ಷಸ ಅಮತ ಄ಥವಹ ಚೌಔದ 

ಖಡಿ ದೃ ಫದಲ್ಹಯ್ದಷಲಪ ಭತಪಾ ಭಹಡಫಸಪದಪ. , ದೃ ಫದಲ್ಹಯ್ದಷಲಪ ಲ್ೆೈನ್ ಄ಥವಹ ಔವ್ೀ ಈಔಯಣ ಎಯಡೂ ಅಯ್ಕೆ ಭಹಡಲಪ ನಂತಯ ಚಿತ 
಄ದೆೋ ದೃ ಡೆಮಲಪ ಅಮತ ಅಯ್ಕೆ. ಆಲಿಲ ನೋು ಭಪನೊಲ್ೆಮಲಿಲ ಭತಪಾ ಹಿನೊಲ್ೆಮಲಿಲ ಫಣಣಖಳನಪೂ ಫಳಷಲಪ ಎಡ ಭತಪಾ ಫಲ ಫಟನಗಳನಪೂ ಫಳಸ್ಥ. 

ಫಸುಬುಜಹಔೃತ್ರ  

ಇ ಈಔಯಣನಪೂ ಎಯಡಪ ದಿಔಪೆಖಳನಪೂ ಹೊಂದಪುದಪ ಮಹುದೆೋ ಭಪಚಿುದ ದೆೋವದಲಿಲ ಸೆಳೆಮಲಪ ಫಳಷಲ್ಹಖಪತಾದೆ. ಫಸಪಬಪಜಹಔೃತಿ ಸೆಳೆಮಲಪ, 
ಹಯ್ದಂಟರ್ ಎಳೆಯ್ದರಿ ಭತಪಾ ತಿ ಭೂಲ್ೆಮಲಿಲ ರ್ಕಲಕ್ ಭಹಡಿ, ಭತಪಾ ಭಹಡಲ್ಹಖಪತಾದೆ ನಂತಯ ಡಫರ್ಲ್ ರ್ಕಲಕ್ ಭಹಡಿ. ಡಹಾಗ್ ಭಹಡಪವಹಖ ಭಹತ 45 

ಡಿರ್ ಭತಪಾ 90 ಡಿರ್ ಕೊೋನಖಳಲಿಲ ಫಳಷಲಪ, ತಿಾ ಹಿಡಿದಪಕೊಳಿಳ. ನೋು ಈಔಯಣ ಕೆಳಬಹಖದಲಿಲ ಫರ್ಲ್ ಶೆೈಲಿಮ ರ್ಕಲರ್ಕೆಸ್ಥ ಫಣಣ ತಪಂಬ್ರದ ಫಸಪಬಪಜಹಔೃತಿ 

ಯಚಿಷಫಸಪದಪ. 

ದ್ಧೀಗಯೃತ್ತ  

ಇ ಈಔಯಣನಪೂ ಫಳಸ್ಥಕೊಂಡಪ ನೋು ದಿೋಗೀೃತಾದ ಄ಥವಹ ೃತಾದ ಸೆಳೆಮಫಲಲದಪ. ಈಔಯಣನಪೂ ಅಯ್ಕೆ ಭತಪಾ ಔಣಿೋೀಮವಹರ್ ಹಯ್ದಂಟರ್ 

ಎಳೆಯ್ದರಿ. ನೋು ಎಳೆಯ್ದರಿ ಂದಪ ೃತಾನಪೂ ಸೆಳೆಮಲಪ, ತಿಾ ಹಿಡಿದಪಕೊಳಿಳ. ನೋು ಈಔಯಣ ಕೆಳಬಹಖದಲಿಲ ಫರ್ಲ್ ಶೆೈಲಿಮ ರ್ಕಲರ್ಕೆಸ್ಥ ಫಣಣ ತಪಂಬ್ರದ 

ದಿೋಗೀೃತಾದ ಄ಥವಹ ೃತಾದ ಯಚಿಷಫಸಪದಪ. ಸಹಲಿನ ಫಣಣ ಫದಲ್ಹಯ್ದಷಲಪ ಫಣಣ ೆಟ್ಟಗೆ ಯಲಿಲ ಹೊಷ ಫಣಣ ರ್ಕಲಕ್ ಭಹಡಿ, ಄ಥವಹ ಫರ್ಲ್ ಫಣಣ 
ಫದಲ್ಹಯ್ದಷಲಪ ಹೊಷ ಫಣಣ ಫಲ ರ್ಕಲಕ್ ಭಹಡಿ. 

ೃತಹತಕಹಯದ ಅಮತ್  

ಇ ಈಔಯಣನಪೂ ಫಳಕೆ ಅಮತ ಈಔಯಣ ಷಭನಹರ್ಯಪತಾದೆ. ವಿಶೆೋಶವಹರ್, ಆದಪ ಅಮಹತ ದಪಂಡರ್ನ ಭೂಲ್ೆಖಳಲಿಲ ದರ್ಷಪತಾದೆ. 

ಮನುಖಳು 

ೆೋಂಟ್ ಄ಥವಹ ಫಣಣದ ಔಪಂಚ ಂದಪ ೆೈಂಟ್ ಔಡತ ಔಪವಲತ್ೆಯ್ದಂದ ವಿವಿಧ ಮನಪ ಅಯ್ಕೆಖಳನಪೂ ದರ್ಷಪತಾದೆ. ಮನಪಖಳು ಕೆಲಷದ ತಭೇ 
ದೆೋವನಪೂ ಄ಲಂಬ್ರಸ್ಥ ರ್ೋೀಔರಿಷಲ್ಹರ್ದೆ ಭಹಡಲ್ಹರ್ದೆ. ಔಡತದ ಸಷಾಕ್ೆೋದ ನೋು ಪೆೈರ್ಲ್ ಮನಪ ಡೆಮಪತಿಾದಹೀಯೆ, ಆದೆೋ ಔಪವಲ ಯೆೋಖ್ಹಚಿತ 
ಮಹುದೆೋ ನೋು ಎಡಿಟ್ ಮನಪ ಭಹಡಫೆೋಕಹಖಪತಾದೆ ಆತ್ಹೈದಿ ಆದಪ ಪೆೈರ್ಲ್, ಷಂಹದಿಸ್ಥ, ವಿೋಕ್ಷಿಸ್ಥ, ಚಿತ, ಫಣಣಖಳು ಭತಪಾ ಷಹಹಮ ಎಂದಪ ಟ್ಟಗೆ ಅಯಪ 
ಮನಪಖಳಲಿಲ, ಫೆಂಫಲಿಷಪತಾದೆ. 
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Edit menu ಎಡಿಟ್ ಮನು 

ಇ ಮನಪ ಚಿತ ಭಹೀಡಿಷಲಪ ಸಲವಹಯಪ ಅಯ್ಕೆಖಳನಪೂ ಳಗೊಂಡಿದೆ. 

Undo ಯದುದಗೆೊಳಿಸಿ 

ಇ ವೆೈಶಶಟಾು ಫಳಕೆದಹಯರಿಗೆ ಔಳೆದ ಕಹಮಹೀಚಯಣೆ (ಯಪ) ಯದಪೀ ಄ನಪಭತಿಷಪತಾದೆ. ಶಹಟೆೀಟ್ Ctrl + Z ಅರ್ದೆ. 

Repeat ುನಯಹತ್ರಯಸಿ 

ಇ ಅಯ್ಕೆಮಪ ಯದಪೀಗೊಳಿಸ್ಥ ಫಳಸ್ಥ ಮಹುದೆೋ ಕಹಮಹೀಚಯಣೆಮನಪೂ ಯದಪೀ ತಕ್ಷಣ ನಭೇ ಡಹಔಪೈಮಂಟ್ ಯದಪೀ ರಿಣಹಭ ಯದಪೀ ಫಮಸ್ಥದಯೆ, ನಂತಯ 

ನೋು ುನಯಹತಿೀಸ್ಥ ಅಜ್ಞೆಮನಪೂ ಫಳಸ್ಥಕೊಂಡಪ ಷಪಾತ ಯದಪೀ ಯದಪೀ ಹೊಂದಿದೀಯೆ, ನೋು, ಄ಂದಯೆ ಯದಪೀಗೊಳಿಸ್ಥ ಕಹಮಹೀಚಯಣೆ (ಯಪ) ಯದಪೀ 
ಷಹಹಮ. ಆದಪ ಷಂಯಣೀವಹರ್ ನೋು ಎಯಡಪ ಫಹರಿ ಮವಸ್ಥಮಹರ್ ಯದಪೀಗೊಳಿಸ್ಥ ಅಯ್ಕೆಮನಪೂ ಫಳಸ್ಥದೀಯೆ, ಅಯ್ಕೆಮನಪೂ ಭತ್ ಾೆ ಎಯಡಪ ಫಹರಿ 

ಫಳಷಫಸಪದಪ, ಯದಪೀಗೊಳಿಸ್ಥ ಅಯ್ಕೆಮನಪೂ ಄ಲಂಬ್ರಸ್ಥಯಪತಾದೆ. ಇ ಅಯ್ಕೆಮನಪೂ ಅಫ್ಟ ಶಹಟೆೀಟ್ F4 ಅರ್ದೆ. 

Cut ಔಟ್ 

ಆದಪ ಚಿತ ಮಹುದೆೋ ಅಮೀ ಬಹಖನಪೂ ತ್ೆಗೆಮಲಪ ಫಳಷಲ್ಹಖಪತಾದೆ. ಇ ಅಯ್ಕೆಮನಪೂ ಅಫ್ಟ ಶಹಟೆೀಟ್ Ctrl + X ಅರ್ದೆ 

Copy ಕಹಪ್ಲ 

ಇ ಅಯ್ಕೆಮಪ ದೆೋವದಲಿಲ ಯೆೋಖ್ಹಚಿತ ಅಯ್ಕೆ ತಿಮನಪೂ ಔಳುಹಿಷಲಪ ಫಳಷಲ್ಹಖಪತಾದೆ. ಶಹಟೆೀಟ್ Ctrl + C ಅರ್ಯಪತಾದೆ. 

Paste ೆೀರ್ಸಟ 

ಇ ಅಯ್ಕೆಮಪ ಡಹಔಪೈಮಂಟ್ ದೆೋವಕೆೆ ರ್ಕಲಪ್ೋಡ್ೀ ವಿಶಮನಪೂ ಭತ್ ಾೆ ಔಯೆ ಭಹಡಲಪ ಫಳಷಲ್ಹಖಪತಾದೆ. ನೋು ಔಟ್ ಄ಥವಹ ಕಹಪಿ ಭಹಡಪ 
ಅಯ್ಕೆಮನಪೂ ಫಳಸ್ಥಕೊಂಡಪ ರ್ಕಲಪ್ೋಡ ಗೆೀ ಮಹುದೆೋ ವಿಶಮದ ಔಳುಹಿಷಲಪ ಫಂದ, ಆದಪ ಕೆೋಲ ಆತಿಾೋಚಿನ ವಿಶಮ ಭಹಡಪತಾದೆ ಭತಪಾ ಹಿಂದಿನ 

ಭಹೈಟರ್ ಆತಿಾೋಚಿನ ಂದಪ ತಿದಿೀ ಅಖಪತಾದೆ. ಇ ಅಯ್ಕೆಮನಪೂ ಅಫ್ಟ ಶಹಟೆೀಟ್ Ctrl + V ಅರ್ದೆ. 
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