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myF: 05 – gzpnray; Kiwikfs;(Operating System) 

 
   myF 05: gzpnray; Kiwikfs; 
tpdhf;fs; 
 

1. முறைறை மைன்ம ொருளின்(System software); 3 வறைைள்  

2. பிரய ொை மைன்ம ொருளுை்கு உதொரணை் தருை? 

3.  ணிமெ ல்முறைறை(Operating Syatem)    ன் ொடற்ட விளை்குை ?  

4.    ன் டட்ுமைன்ம ொருளின்(Utility Software)  ன் ொடற்டவிளை்குை ?;  

5.  ணி மெ ல் முறைறையின் நன்றைைள்? 

   6. (a)  ( a) 

                                                                               

 (b) 

  (c) (C)    

  

 (d) 

    

   (d)    (e)  

6.   னருை்குை் ைணினிை்குை் இறடயிலொன மதொடரப்ு  டத்றத    

 டத்றத பூரண  டுத்துை? 

7.  ணிமெ ல்முறைறைற  மதொழில் ொடட்ுை்ைறை  வறை 

 டுத்துை்ை? 

8.  ணிமெ ல்முறைறை  வன்ம ொருள்ைறள  முைொறை மெ ்வதில்  

 ங்கு   ொது? 

      9) முறைறைவழிமுைொறைதத்ுவதில்  ணிமெ ல்முறைறையின்  

      10) நிறனவைமுைொறைத்துவதில்  ணிமெ ல்முறைறையின்  ங்கு? 

      11) யைொ ்பு முைொறைத்துவதில்  ணிமெ ல்முறைறையின்  ங்கு? 

      12) தை்ய ொது  ொவறனயில்  உள்ள இறடமுைை்(GUI) எது? 

      13) வன்வடற்ட பிரிை்குை் "வடட்ு பிரிவிடல் "இன்  அவசி ை்  ொது? 

      14) யைொ ்பு நீடெ்ச்ிற  அவதொனிை்குை் முறை? 
 
 
 
 

khfhzf; fy;tpj; jpizf;fsk; 
tlf;F khfhzk; 

Ra fw;wy; ifNaL –  ,uz;lhk; jtiz 2020   
          juk; 10 - jfty; kw;Wk; njhlu;ghly; njhopDl;gtpay; 

                                                     

 ல்யவ  னர ்  paja ொன  

paj,ைணினியின் உள்ளடீட்ு  

ெொதனங்ைள் ,மவளியீடட்ு 

ெொதனங்ைள் ,நிறனவைை் 

,முறைவழி 

,யைொ ்புைள்,ைொ ்பு,வறல றை ்பு 

முைொறை மெ ்தல்  ல்யவறு  

மைன்ம ொருடை்றள நிறுவுதல் 

,மதொழிை் ட யதறவ ொன  

ைட்டறளைறள வழங்குதல் 

,ைணினியின் உள்ளடீட்ு  

ெொதனங்ைள் ,மவளியீடட்ு 

ெொதனங்ைள் ,நிறனவைை் 

,முறைவழி 

,யைொ ்புைள்,ைொ ்பு,வறல றை ்பு 

முைொறை மெ ்தல் 

 ல்யவறு  மைன்ம ொருடை்றள 

நிறுவுதல் ,மதொழிை் ட 

யதறவ ொன  ைட்டறளைறள 

வழங்குதல் ,ைணினியின் 

உள்ளடீட்ு  ெொதனங்ைள் 

,மவளியீடட்ு ெொதனங்ைள் 

,நிறனவைை் ,முறைவழி 

,யைொ ்புைள்,ைொ ்பு,வறல 

றை ்பு முைொறை மெ ்தல் 

 ல்யவறு  மைன்ம ொருடை்றள 

நிறுவுதல் ,மதொழிை் ட 

யதறவ ொன  ைட்டறளைறள 

வழங்குதல் ,ைணினியின் 

உள்ளடீட்ு  ெொதனங்ைள் 

,மவளியீடட்ு ெொதனங்ைள் 

,நிறனவைை் ,முறைவழி 

,யைொ ்புைள்,ைொ ்பு,வறல றை

 ்பு முைொறை மெ ்தல் 

 ல்யவறு  மைன்ம ொருடை்றள நிறுவுதல் 

,மதொழிை் ட யதறவ ொன  ைட்டறளைறள 

வழங்குதல் ,ைணினியின் உள்ளடீட்ு  

ெொதனங்ைள் ,மவளியீடட்ு ெொதனங்ைள் 

,நிறனவைை் ,முறைவழி 

,யைொ ்புைள்,ைொ ்பு,வறல றை ்பு 

முைொறை மெ ்தல்  ல்யவறு  

மைன்ம ொருடை்றள நிறுவுதல் 

,மதொழிை் ட யதறவ ொன  ைட்டறளைறள 

வழங்குதல் ,ைணினியின் உள்ளடீட்ு  

ெொதனங்ைள் ,மவளியீடட்ு ெொதனங்ைள் 

,நிறனவைை் ,முறைவழி 

,யைொ ்புைள்,ைொ ்பு,வறல றை ்பு 

முைொறை மெ ்தல் 

 ல்யவறு  மைன்ம ொருடை்றள 

நிறுவுதல் ,மதொழிை் ட 

யதறவ ொன  ைட்டறளைறள 

வழங்குதல் ,ைணினியின் 

உள்ளடீட்ு  ெொதனங்ைள் 

,மவளியீடட்ு ெொதனங்ைள் 

,நிறனவைை் ,முறைவழி 

,யைொ ்புைள்,ைொ ்பு,வறல 

றை ்பு முைொறை மெ ்தல் 

 ல்யவறு  மைன்ம ொருடை்றள 

நிறுவுதல் ,மதொழிை் ட 

யதறவ ொன  ைட்டறளைறள 

வழங்குதல் ,ைணினியின் 

உள்ளடீட்ு  ெொதனங்ைள் 

,மவளியீடட்ு ெொதனங்ைள் 

,நிறனவைை் ,முறைவழி 

,யைொ ்புைள்,ைொ ்பு,வறல 

றை ்பு முைொறை மெ ்தல் 

 ல்யவறு  மைன்ம ொருடை்றள நிறுவுதல் 

,மதொழிை் ட யதறவ ொன  ைட்டறளைறள 

வழங்குதல் ,ைணினியின் உள்ளடீட்ு  

ெொதனங்ைள் ,மவளியீடட்ு ெொதனங்ைள் 

,நிறனவைை் ,முறைவழி 

,யைொ ்புைள்,ைொ ்பு,வறல றை ்பு முைொறை 

மெ ்தல்  ல்யவறு  மைன்ம ொருடை்றள 

நிறுவுதல் ,மதொழிை் ட யதறவ ொன  

ைட்டறளைறள வழங்குதல் ,ைணினியின் 

உள்ளடீட்ு  ெொதனங்ைள் ,மவளியீட்டு 

ெொதனங்ைள் ,நிறனவைை் ,முறைவழி 

,யைொ ்புைள்,ைொ ்பு,வறல றை ்பு முைொறை 

மெ ்தல் 
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tpilfs; 
1) 

 gzpnray; Kiwik(System Software) 
 gad;ghl;L nkd;nghUl;fs;(Utility Software) 
 nkhop ngau;gpfs;(Language Translator) 

2) 
 nrhy;Kiw topg;gLj;jy;(word) 
 tpupjhs; 
 juTj;jsk; 
 fzpdp tpisahl;Lf;fs; 

3) 
fzpdpapy; epWtg;gl;Ls;s nkd;nghUl;fs; td;nghUl;fs;  Mfpatw;iw 
Kfhik nra;J gadu; gad;gLj;j trjp nra;J nfhLj;jy;. 
4) 

ைணினிapல் நிறுவ ்  ்டட்ு உள்ள ஏறன    மைன்ம ொருடை்றள        

 கு ் ொ ்வு மெ ்தல் ,இற  ொை்ைல், மெ ல் ொடட்ுை்கு மிை ம ொருத்தைொன 

மைன்ம ொருறள  மதரிவு மெ ்தல், ைணினிற    ொதுைொத்தல் . 

  உ++ை்  :-நெச்ு நிரல் எதிர ்மைன்ம ொருள் ,றுவடட்ு வடிவறைத்தல் 

 5)     

 ல்யவறு  மைன்ம ொருடை்றள நிறுவுதல் ,மதொழிை் ட யதறவ ொன        

ைட்டறளைறள வழங்குதல் ,ைணினியின் உள்ளடீட்ு  ெொதனங்ைள் 

,மவளியீடட்ு ெொதனங்ைள் ,நிறனவைை் ,முறைவழி 

,யைொ ்புைள்,ைொ ்பு,வறல றை ்பு முைொறை மெ ்தல்   
6)    

 a-   னர ் 

  b-பிரய ொைமைன்ம ொருள்  

  c- ணிமெ ல்முறைறை  

  d-ஏறன  முறைறை மைன்ம ொருள்  

  e-வன்ம ொருள் 
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 7)      

 தனி ்  ன் ொடு :- ஒருதடறவயில்    னருை்கு   ைடட்ுை் 

யெறவற  வழங்குை்( MSDOS) 

  ல்   ன் ொடு :- ஒருதடறவயில்  ஒன்றுை்கு ஒன்றுை்கு  யைட் டட     

  னரை்ள் ைணினியில் மதொழில் ொடுறள யைை்மைொள்ளல் Linux, 

Windows Server 

  ல் மைொள் ணி :- ஒயரதடறவயில்  ல்யவறு மெ ல் ொடுைறள     

யைை்மைொள்ளை்கூடி து Windows 7, Windows 8, Ubuntu , Mac OS 

 நிைழ் யநரை் :- உள்ளடீு வழங்கி துை் தொைதமின்றி துலங்ைறள  

வழங்ை கூடி து 

8)  

 முறைவழி முைொறை (Process Management) 

 நிறனவை முைொறை (Memory Mangement) 

 ெொதன முைொறை (Device Management) 

 யைொ ்பு  முைொறை (File Management) 

 ைொ ்பு  முைொறை (Security Mnagement) 

 வறல றை ்பு முைொறை(Natwork Management) 

 

9)         

 யநரை் ஒதுை்கிடல்  

 நிறனவைத்றத ஒதுை்கி மைொள்ளல்  

 உரி முறைறை  உள்ளடீு 

 

10) 

 முறைறை வழி ் டுத்தலுை்கு யதறவ ொன  இடத்றத  நிறனவைத்தில்  

ஒதுை்கி மைொடுத்தல்  

 அந்த முறைறை வழிற  நிறனவைத்தில்  இருந்து நீை்குதல்  

11) 

  புதி  யைொ ்புை்ைறள உருவொை்ைளுை் அறத   யெமித்தலுை்  

 யதறவ அை்ை யைொ ்புை்ைறள  நீை்குதல்  

 யைொ ்பு  உறைைறள உருவொை்குதல் ,நீை்குதல்  

 யைொ ்புைள் ,யைொ ்புஉறைைளுை்கு மீள்  ம  ரிடுதல்  

 யைொ ்புைள் ,யைொ ்புஉறைைள்  இடங்ைறள ம  ரிடுதல் 
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12)  

வறர ்பி ல்   னர ்இறடமுைை்(Graphical user interface) 

 

 

13) 

 

 ைணினியில்  யதறவ ் டுை்  விட ங்ைறள யவறு யவைொை யெமித்தல்  

 ஓயர  ைணினியில்  ல  ணிமெ ல்முறைறைைறள நிறுவுதல்  

  ணிமெ ல் முறைறையின்  யதறவைறள   மெ ்தல் 

 

14) 

i. Start     

ii. Control panel     

iii. FolderOption  

iv. View HideExtensions  for known file type (ெரி அறட ொலத்றத  நீை்குதல்)   

v. OK 
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சில  உதொரணை் யைொ ்பு நீட்சி ,வறைைள் :- 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


