
 

 

அெச�ப�� ெச	த� 

 

க����ட� அெச�பி ெச�வத�� ��னதாக ஒ� 

க����ட�� உள பாக�க ப�றி ெத�!தி�"க ேவ$%�. 

அைத�ப�றி விபர� ேவ$%பவ�க க����ட� பாக�க 

ப"க)ைத �தலி� பா�"க+�. 

 

பாக�க வா��த�: 

உ�க ேதைவ ம�.� வசதி"ேக�ப க����ட�� 

அைம"க� ேபா�� பாக�கைள) ெதளிவாக �0+ ெச�1 

ெகாள ேவ$%�. இத� பி�ன� அவ�றி� விைலக. த�ேபா1 

ேபா�0 காரணமாக+�, மிக எளிதி� கிைட�பதா5� விைலக 

ெப��பா5� ச�யானைவயாகேவ இ�"கி�றன. எனி7� 

விைலைய விட, வி�பைன"� பி!ைதய ச�வ 89 :.:.�ைப 

�"கியமாக கவனி)1 வா��த� ந�ல1. வா��� பாக�க<"� 

எ=வள+ கால� வார$0 எ�ப1 ேபா�ற விபர�கைள த�!த 

அ)தா�சி>ட� ெப�." ெகாவ1 ந�ல1.  

பாக�கைள வா���� ந8�க ைவ)தி�"�� / 

ெச�யவி�"�� க����ட�"� அ1 ஒ)1� ேபா�மா என உ.தி 

ெச�1 ெகாள+�. ஒ� க����ட�"� ேவ$0ய எ�லா� 

பாக�க<� ஒ�. ேச�)த பி�னேர அெச�பி ெச�ய) 



 

 

ெதாட��வ1, அதி� ஏ�பட"A0ய பிரBசிைனகைள" விைரவாக" 

கைளய உத+�. �"கியமாக க����ட�"� கிைட"�� மி�ச"தி 

சரீாக இ�"�மா. பா�)1" ெகாள 9ெடபிைலஸ� அ�ல1 UPS 

அவசிய� ேதைவ.  

தயாரா�த�: 

க����ட�� அெச�பி ெச�ய� ேபாவ1 CPU எ7� 

ெப�0ைய ம�%� தா�. ம�ற பாக�களான மானி�ட�, கீஃேபா��, 

ெமௗ9 �தலியவ�ைற வா�கி அ�ப0ேய இைண"க ேவ$0ய1 

தா�. அெச�பி ெச�>� ேபா1 ச�"�� ேபா�%கைள" ைகயாள 

ேவ$0யி��பதா� ந� ைகயி� (தைல�0ைய" ேகா1த�, 

உ�ல� ேப�� �தலியவ�றி� ைகைய) 1ைட)த� 

�தலியவ�றா�) ஏ�பட"A0ய 9ேட0" மி�சார)ைத �தலி� 

எ�) ெச�ய ேவ$%�. ஜ�ன� அ�ல1 இ��J 

ேமைஜ"கா�கைள) ெதா�% எ�) ெச�யலா�. ைகயி� 9ேட0" 

மி�சார)ைத எ�) ெச�யெவ�ேற உபேயாகி"க�ப%� 

ைக�ப�ைடைய �0!தா� அவசிய� பய�ப%)த+�.  

அெச�பி ெச�ய உபேயாகி"க�ப%� ேமைஜ 

மர)தாலனைவயாக இ�)த� நல�. ேமைஜ மீ1 பாலிய9ட� 

ேபா�ற 1ணிகைளேயா அ�ல1 �ளா90" 

திைரBசைீலகைளேயா க$0�பாக உபேயாகி"க" Aடா1. ச�"�� 



 

 

ேபா�%களி� இைண"�� ப�திகளி� உள ெச�J� ப�ைடகைள 

எ"காரண� ெகா$%� ைகயா� ெதாட"Aடா1.  

அெச�பிளி�: 

CPU வி� எ�லா க�விக<"�� இைண�J� பாலமான 'மத� 

ேபா�ைட ேகபின�0� உள ேப9 �ேள� ைட எ%)1 அதி5ள 

1ைளக<"� ேநராக அ)1ட� ெகா%"க�ப�ட �ளா90" 

ஆணிகைள உபேயாகி)1 ந அைலெபறB ெச�ய ேவ$%�. இத� 

பி�னேர �ராஸஸ�, ெமம� (RAM) உ�பட ேதைவ�ப%� பாக�கைள 

�ைற�ப0 இைண"க ேவ$%�. இ!த இைண�J �ைறக 

ெதாழி�N�ப� மா.� ேபா1 அ=வ�ேபா1 மாறி வ�வதா� அ!த 

பாக)1ட� வ�� மா7வைல� ப0)1 பா�)1 அத�ப0 

இைண"க+�. �"கியமாக மத�ேபா�0� ெச�ய ேவ$0ய 

ெச�0��க இ�"கி�றனவா எ�. மத�ேபா�% மா7வைல� 

பா�"க+�.  

பயா9 ெச�0� (BIOS Settings):  

அெச�பிளி� �0)1, மானி�ட�, கீஃேபா��, ெமௗ9 

ேபா�றவ�ைற CPU உட� இைண)1 க���� ட� தயாரானபி�, 

த�!த பவ� ச�ைள அளி)1 க����டைர உயி��பி"க+�. 

திைரயி� அ1 ெச�� ெச"கி� ேவைலகைள �0)1 ஆபேர�0� 

சி9ட)ைத" காேணா� எ�ப1 ேபா�ற தகவைலB ெசா�னா� 



 

 

உ�கைள) த�0" ெகா%)1" ெகாள+�. உ�க<ைடய 

க����டைர ந8�கேள அெச�பி ெச�1 வி�O�க.  

க����ட�� உள பாக�களி� விபர�கைள பயா9 

ெப��பா5� தானாகேவ �றி)1" ெகா<�. இ�!தா5� 

மத�ேபா�� மா7வ� உதவி>ட� நிBசயி)1" ெகாவ1 நல�.  

பி�ன� ஹா�� 09" பா�மா�, ஆ�பேர0� சி9ட� ேலா� 

ெச�த� எ�. ெம�ெபா� ேவைல தா� பா"கி.  

 


