কি

উটার ও কি

উটার ব বহারকারীর িনরাপ া

অথাৎ আমরা এই অধ ােয় জানার চ া করেবা য কীভােব একটা কি উটারেক ব বহার উপেযাগী করেত ও িটিকেয়
রাখেত হয়।

এছাড়াও কি উটার ব বহারকারী িহেসেব আমােদর কী ধরেনর সতকতা অবল ন করেত হেব।

কি

উটার স েক একটু ধারণা

আেগ একটু কি উটার এর িকছু িবষয় স েক যেন িনই
আমরা সাধারণত যই সব কি উটার ব বহার কির স েলা হলঃ
১। ড টপ
২। ল াপটপ
৩। াট ফান
৪। ট াবেলট কি উটার
এ েলার েত কিটেকই ২ িট অংেশ িবভ
স েলা হলঃ
১। কি উটার হাডওয় ার
২। কি উটার সফটওয়ার

করা যায় আেলাচনার সু িবধােথ।

এখন এ েলা স েক একটু সংে েপ জেন িনই

POLL QUESTION-01
মাইে াসফট অিফস হলঃ
(a) সফটওয় ার
(b) হাডওয় ার
(c) দুিটই
(d) কানিটই নয়

কি

উটার হাডওয় ার

একিট কি উিটং িডভাইেসর বাইের ও িভতের যা িকছু দখা যায় সবই আসেল কি উটার হাডওয় ার
মাদারেবাড,

েসসর, পাওয়ার সা াই ইউিনট, র াম, রাম, িডসে সবই এর অ ভু ।

অ াপল মাবাইল

েসসর

ড টপ

েসসর

র াম

কি

উটার হাডওয় ার

একিট কি উিটং িডভাইেসর বাইের ও িভতের যা িকছু দখা যায় সবই আসেল কি উটার হাডওয় ার
মাদারেবাড,

েসসর, পাওয়ার সা াই ইউিনট, র াম, রাম, িডসে সবই এর অ ভু ।

অ াপল মাবাইল মাদারেবাড

ড টপ মাদারেবাড

কি উটার সফটওয় ার
এই িচে User হলাম আমরা যারা কি উটার ব বহার কির এবং
সফটওয় ার এর সমাথক শ িহেসেবই ব বহার হেয়েছ Application
শ িট। কি উটার হাডওয় ার কী তা আমরা আেগই জেনিছ।

িক অপােরিটং িসে ম আবার কী?

POLL QUESTION-03

মাইে াসফট উইে াজ হল(a) অপােরিটং িসে ম
(b) অ াি েকশান
(c) সফটওয় ার
(d) a ও c

POLL QUESTION-02

কি উটার এর কােনা িকছু করেত কী কী লােগ?
(a) ডটা
(b) ই

াকশন

(c) হাডওয় ার
(d) সব েলা

ব বহািরক কাজ
 সফটওয় ার ই টেলশন

পজঃ ১৮-২০

 সফটওয় ার আনই টেলশন

পজঃ ২০-২১

 সফটওয় ার িডিলট

পজঃ ২২-২৪

সফটওয় ার ই টল করার

ে

অেনক েলা িজিনস আেগ ল

রাখেত হেব এই িবষেয় িব ািরত বইেয়

রেয়েছ। যমন সফটওয় ারিট কি উটার এ সােপাট করেব িকনা, সফটওয় ার এর সােথ অেটারান অথবা
িরডিম ফাইল থাকেল তা ব বহার করেল সু িবধা হেব। স েলা একটু মাথায় রাখেত হেব।

আর সফটওয় ার িডিলট িশ ার পূেব রিজি
াইড এ একটু তুেল ধরার চ া কেরিছ।

এিডটর স েক একটু জেন িনেত হেব যার স েক পেরর

রিজি

এিডটর
আিম আমার কি উটার এর একটা ইেমজ ফাইেল রাইট
ি ক কের ওেপন উইথ অপশন এ ি ক করেল পােশ
অেনক েলা সফটওয় ার এর অপশন ওেপন হেয় গল
যখান থেক আমােক অপােরিটং িসে ম পছ মত একিট
অ াি েকশন বেছ িনেত বলেছ যই সফটওয় ার ব বহার
কের স ছিবিট আমােক দখােব।
িক অপােরিটং িসে ম কীভােব জানেলা য আমার
কি উটার এ এই এই সফটওয় ার এখন রেয়েছ এবং
এরা ইেমজ ফাইল দখােত পাের?
তা এমন অেনক জিটল ও খুিটনািট তথ অপােরিটং
িসে ম তার িনেজর এবং ইউজােরর সু িবধােথ জমা কের
রােখ যখন নতুন সফটওয় ার আমরা ই টল কির।

রিজি

এিডটর
সই ইনফরেমশন অেনকটা রিজ ার খাতায় আমরা যমন
অেনক েয়াজনীয় তথ িলেখ রািখ তমিন অপােরিটং
িসে ম তার রিজি এিডটের িলেখ রােখ
সফটওয় ার িডিলট করেল অেনক সময় সই জায়গায় সই
সব তথ থেক যায় যা পের সমস ার কারণ হেত পাের। তাই
সফটওয় ার িডিলট তখিন হেব যখন অপােরিটং িসে ম এর
মমিরেত এর কান অি
আর থাকেব না। তাই বই এ
সফটওয় ার িডিলট বলেত রিজি
এিডটর থেক ওই
সফটওয় ার এর তথ িডিলট করােক বুিঝেয়েছ।
এজন সফটওয় ার আনই টল করার পর ওই সফটওয় ার
এর রিজি িডিলট করেত হেব।

POLL QUESTION-04
আিম আইিডিব ভবন থেক একিট কি উটার িকেন িনেয় এেসিছ। বাসায় এেস প ােকট খুেল পাওয়ার বাটন
চাপেতই আিম দখেত পলাম উইে াজ লাড হে । আিম এখন যেকােনা সফটওয় ার ই টল কের কাজ করেত
পাির। আিম আসেল িকেনিছ—
(a) এক সট হাডওয় ার
(b) একিট অপােরিটং িসে ম
(c) দুিটই
(d) কানিটই নয়

আমার কি উটার কন এত

া?

কি উটার িবিভ কারেণ া হেয় থােক। তার কেয়কিট স েক বইেয় তুেল
ধরা আেছ। আমরা একটু ভালভােব স েলা বুঝার চ া করেবা।
১। অত ািধক িরেসাস ব বহার : যিদ আমরা কি উটার এ অেনক িকছু এক সােথ
করেত চাই তখন েসসর ক এিক সােথ অেনক কাজ করেত হয় এবং র াম কও
এিক সােথ অেনক ডটা রাখেত হয় এবং ডটা হাড াইভ থেক বার বার িনেয় আসেত
হয় এবং রেখ আসেত হয়। তাই তখন কি উটার অেনক কাজ করেলও তারাতাির
কােনা িনিদ কাজ করেত পাের না অন কােজর চাপ থাকায়। কি উটার এর
হাডওয় ার এর তুলনায় অেনক জিটল সফটওয় ার ব বহার করেলও এিক কারেণ
কি উটার া হেয় যায়।
২। ব াক াউ
েসস বেড় যাওয়া : আমরা কি উটার এ অেনক সময় অেনক
সফটওয় ার ই টল দই। সই সব সফটওয় ার সবসময় ব বহার না করেলও স েলা
ব াক াউে চলেত থাকেত পাের িবিভ কারেণ। ই ারেনট থেক আপেডট নয়ার
জেন অথবা কি উটার এর
ার জেন । তা কি উটার এ সফটওয় ার এর
সংখ া বেড় গেল এইসব েসেসর সংখ াও বেড় যায়। তাই অ েয়াজনীয় সফটওয় ার
কি উটার এ বিশিদন রাখার কান মােন নই।

আমার কি উটার কন এত

া?

কি উটার িবিভ কারেণ া হেয় থােক। তার কেয়কিট স েক বইেয় তুেল
ধরা আেছ। আমরা একটু ভালভােব স েলা বুঝার চ া করেবা।
৩। ভাইরাস : িকছু িকছু ভাইরাস, ম ালওয় ার অযথা েসসর ক িবিভ কােজ
ব রােখ যা থেক ইউসােরর লাভ হয় না িক
েসসর ব থাকায় ইউসােরর
েয়াজনীয় কাজ ধীের ধীের স
হয়। যার ফল িতেত কি উটার া মেন
হয়। ভাইরাস এজেন যােত কি উটার এ আ মন না করেত পাের সই িদেক
খয়াল রাখেত হেব এবং এজন এি ভাইরাস সফটওয় ার ব বহার করেত হেব
এবং সতকতার সােথ অন কি উটার থেক ডটা আদান দান করেত হেব।
৪। সফটওয় ার আপেডট না করা : এি ভাইরাস সফটওয় ার আপেডট না করেল
নতুন নতুন ভাইরাস স েক স অবগত না থাকার কারেণ সই সব ভাইরাস
কি উটার এ আসেল এি ভাইরাস স েলা সনা করেত পাের না।
৫। িড

াগেমে শন : এ স েক আমরা িব ািরত জানেত পারব একটু পেরই।

কি

উটার ভাইরাস আসেল কী?
যেহতু সফটওয় ার কী তা আমরা এখন ভালভােব বুিঝ। তাই
সফটওয় ার শ িট ব বহার কেরই আমরা কি উটার ভাইরাস কী তা
বুেঝ নই চল।
কি উটার এ অেনক সফটওয় ার আমরা ব বহার কির যা ইউজার
িনেজর ই ায় কি উটার এ িনেয় আেসন এবং তা ইউজার ক িবিভ
কােজ সাহায কের।
ভাইরাস হল সই সব সফটওয় ার য েলা আেগর িঠক উে া।
তারমােন ইউজােরর সরাসির ই া ছাড়াই তারা কি উটার এ জায়গা
কের নয় এবং এমন সব কাজ কের যােত ইউজার িবিভ ভােব িতর
স ু খীন হয় যমন ডটা চুির, কি উটার া কের দওয়া, নানা রকম
সমস া সৃ ি করা।
তা যই ধরেনর খারাপ কাজ কের সই অনুযায়ী এক এক ধরেনর
ভাইরাস ক মালওয় ার, রা মওয় ার ইত ািদ ভােগ িবভ করা হয়। স
িদেক আর নাই গলাম আজ।

িড
িড
আর

াগেমে শন

বলেত এখােন ায়ী মমির যমন হাডিড , মমির কাড, রাম ইত ািদেক বাঝােনা হে ।
াগেমে শন অথ িবভাজন।

তাহেল কী একটা িড

ভে অেনক লা িডে

না আসেল একটা িডে

তা অেনক জায়গা থােক। তা জায়গা েলা ভাগ হেয় যায় যার ফেল িকছু সমস া এর সৃ ি

হয়। ব াপারটা পির ার করিছ।

পিরণত হেয় যায়?????

িড

উপেরর ছিবিট একিট িড
াগেম
রিঙন ঘর আমরা দখেত পাি এ
একািধক সল লােগ অপােরিটং িসে
১০ িট সল লােগ তাহেল ওই ১০ িট

াগেমে শন

র সফটওয় ার এর। যার কাজ াগেমে শন দূ র করা। তা উপের যই ছাট
লা িডে র ু
সল বা জায়গা। তা সাধারণত কান ফাইল য লা রাখেত
ম স লােক পাশাপািশ রাখার চ া কের। যমন একটা িভিডও ফাইল রাখেত যিদ
সল যন পাশাপািশ হয় এমন চ া কের অপােরিটং িসে ম।

িড

াগেমে শন

তা মেন
আসা াভািবক কন এত ক কের পাশাপািশ রাখার। মেন কর যই িভিডও ফাইলিট তুিম এখন কান
িমিডয়া য়াের দখেব তােক পুেরা ফাইলিট এখন িনেয় আসেত হেব। তা যিদ ফাইলিট িবিভ যায়গায় ছিরেয় িছিটেয়
থােক তাহেল সব জায়গা থেক ফাইল এর অংশ িবেশষ কুিরেয় িনেয় আসেত অেনক সময় অপচয় হেব।

িড

াগেমে শন

তাহেল ফাইেলর সাইজ যখন অেনক বড় হয়। তখন িডে সবসময় পাশাপািশ রাখা স ব হয় না ফাইল েলা কননা পাশাপািশ এত বড়
ফাকা জায়গা সব সময় থােক না। তাই তখন বাধ হেয় একটা বড় ফাইল ক ছিরেয় িছিটেয় ভাগ কের কের রাখেত হয়। যমন িচে
ধের নাও সবুজ সল েলা একিট িবশাল ফাইেলর অেনক লা অংশ আবার বলিছ ধের নাও আসেল সবুজ সল লা অন িকছু বাঝায়
ওই সফটওয় ারিটেত । তখন িতবার একািধক অংশ যখন কি উটার এর েয়াজন হয় তখন সই অংশ েলা দূ ের দূ ের থাকেল িড
থেক র াম এ আনেত অেনক বিশ সময় লােগ।

িড

াগেমে শন

তাই আমােদরেক এই াগেমে শন সমস া দূ র করেত িড
াগেম র ব বহার করেত হেব। যােত য সল লা একসােথ ব বহার
হয় স েলা যােত পাশাপািশ থােক। আসা কির বুঝেত পেরছ।
পরবতী

ােস আমরা কি উটার িসিকউিরিট স

েক আেরকটু জানব এবং কি উটার াবল িটং িনেয় আেলাচনা করব।

POLL QUESTION-05
কান সফটওয় ার ব বহার করেল কি উটার এর ি
(a) মাইে াসফট অিফস
(b) জুম
(c) িড

িড াগেম র

(d) িভ এল িস িমিডয়া

য়ার

ড বাড়েত পাের-

