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కంయూటర్ చమతి్ర-2021 

 

 కంయూటర్ 

కంయూటర్ అనేద ిక సహఫ్్ట వేర్ లేదా హార్్ వేర్ తృరర గ్హా మ్ దాామహ అందించఫడ్్ షూచనల ఆధాయంగ్హ 
లెకకలు భమిము కహయూకలాతృహలను తుయాహ ంచే ఎలకహ్ా తుక్ మికయం..  

కంయూటయల లక్షణాలు 

1. వేగం - కంయూటర్ సెకనుకు మియౌమనల  గణనలను తృహర సెస్ చమేగలదు. గణన వేగం చాలా 
ఎకుకఴ. 

2. ఖచ్చిత్త్ాం - కంయూటయలల  ఇన తల్్ట సహఫ్్ట వేర్ తృరర గ్హా మ్ లెై తుచేషుు ననందున, భానఴ త్దాలకు 
అఴకహవం లేదు భమిము కంయూటయలల  చాలా ఖచ్చిత్బ నైద ి 

3. వదాధ  - కంయూటయలల  అత్ూంత్ నభమదగ్నివి. ఇది కై వేగం భమిము ఖచ్చిత్త్ాంతో షంకలలశ్బ నై 
భమిము షుదీయఘ గణనలను చేమగలదు. కంయూటయలల  కై షభమంలో వివిధ ఆమైశనుల  
తుయాహ ంచగలయల. 

4. తులా - కంయూటయలల  దాతు బ భమీలో దెద  ముత్ుంలో డేటా లేదా షూచనలను తులా చమేగలఴు, 
అవి ఏ షభమంలోన నైా తిమిగి్ తృ ందఴచుి 

కంయూటయల చమిత్ర 
క మాంతిరక కంయూట ంగ్ మికయం షహామంతో షంఖాూ గణనలను చమేగల ఴూకలు కోషం త్మాయల 
చేమడాతుకల కంయూటర్ ఉదేదశంచఫడ ంది. 
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అఫాకస్ 

చెైనాలో అతేఴృదిధ  చమేఫడ న ముట్ముదట  లెకలకంు మికయం అఫాకస్. ఇద ిదీయఘచత్ేయసహర కహయ చెకక 
చటరం భమిము యషలను కయౌగి్ ఉంట ంది. చెకక చటరంలో క్ష తిజ షభాంత్య మహడ్ెల  భమిము యషలు 
ఉంటాభ, ఇవి మహడ్ల  గుండా వ ళతాభ. క ంటయల యషలు అంకెలను షూచ్చసహు భ. సహధాయణ కడ కలు 
తీసవతే్లను చమేడాతుకల ఈ మికయం ఉయోగి్ంచఫడ్ెత్ేంది. 

నేమర్ ఫో న్  

ఇది ఎభుకలతో త్మాయల చసేన మహడ్ల  షమితితు కయౌగి్ ఉనన మికయం. దతీుతు సహకట ష్ గణతి్ శహషు రజుు డ్ె 
జాన నేమర్ అతేఴృదిధ  చేశహడ్ె. గుణకహయం భమిము విబజన చమేడాతుకల, మికయం అతేఴృదిధ  
చేమఫడ ంది. నేమర్ లోగమిథమ్ లను కడా కనుగ్ొనానడ్ె. 

తృహసహకయౌన 

షంఖూలె ైకడ కలు తీసవేత్లు చేమగల సహభయధయం కయౌగి్న ముదట  గణన మికయం తృహషకలెనై. దీతుతు 
పెరంచ్ గణతి్ శహషు రజుు డ్ె ఫలల జ్ తృహషకల్ట అతేఴృదిధ  చేశహడ్ె. మికయం దాతు చుట ్ కొలత్లో 0 నుండ  9 
షంఖూలను కయౌగి్ ఉనన ఇంటర్ లాక్ చమేఫడ్్ కహగ్ చకహా లతో యౄతృ ందించఫడ ంది. క చకాం దాతు 
బరభణాతున యమిు చసేనుడ్ె, భమొక చకాం క విఫాగం దాామహ కదులుత్ేంది. 

ంచ్ కహర్్ సష్మ్ 

ంచ్్ కహర్్ సష్మ్ ను హెయమన సో లెమిత్ అనే అబ మికన గణాంకవతే్ు  కనుగ్ొనానడ్ె. డేటాను తులా 
చేమడాతుకల భమిము తిమిగి్ తృ ందడాతుకల దీతుతు ఉయోగి్ంచాయల. ంచ్ డ్ సో ల్ట్(యంధార ల) యౄంలో, 
సష్మ్ డేటాను తులా చమేఴచుి. 
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చామెలస్ ఫాఫలజ్ కహయౌకుూలేట ంగ్ ఇంజనుల  (1792-1871) 

అంకగణిత్ ఴూకతుకయణ భమిము గణతి్ గణనలను ఖచ్చిత్ంగ్హ మిశకమించడాతుకల ఫాఫలజ్ డ పమెన్ 
ఇంజిన ను కనుగ్ొనానయల. త్యలవహత్, అత్ను త్న ముదట  కంయూటర్ కు కొతున బ యలగుదలలను 
యౄతృ ందించాడ్ె. షఴమించ్చన మంతరా తున “Analytical Engine”(విశలలశణాత్మక ఇంజిన) అంటాయల. అత్ను 
నాలుగు తృహర థమిక అంకగణిత్ విధుల సేకయణతో క మంతరా తున యౄతృ ందించాలతు అనుకునానడ్ె. 
విశలలశణాత్మక ఇంజిన యొకక యౄకలన షూతరా తున ఇనుట్, అఴుట ట్, బ భమీ, సెంటరల్ట తృహర ససెంగ్ 
మూతుటాా  విబజించఴచుి. విశలలశణాత్మక ఇంజిన యొకక ఫాగ్హలు భమిము తు షూత్రం నేట  కంయూటర్ 
భాదిమిగ్హనే ఉంటాభ. అందుఴలల , చామెలస్ ఫాఫలజీతు కంయూటర్ తాభసుడ గ్హ లుసహు యల. 

సో లెమిత్ బ షన 

ట ్క భమిము ంచ్ కహయల్ లతో సో లెమిత్ మంతరా తున చేమహియల. మంత్రం ంచ్ యంధార లను గాహ ంచ్చ, 
షంఖూను గుమిుంచ్చ అఴషయబ ైన గణన చసే డేటాను తులా చమేగలదు. ఈ మంతరా తున సయమన సో లెమిత్ 
కనుగ్ొనానడ్ె. 

భార్క-I కంయూటర్ 

ముట్ముదట  ఎలకో్ా -బ కహతుకల్ట కంయూటయల మికమహతున సో వహర్్ హాతేా ఐకెన అతేఴృదిధ  చేశహయల. అత్ను 
IBM తో భార్క I కంయూటర్ ను అతేఴృదిధ  చమేడాతుకల సో లెమిత్ యొకక ంచ్ కహర్్ భమిము ఫాఫలజ్ 
యొకక షూతార లను ఉయోగి్ంచాడ్ె. భార్క III కంయూటర్ లో, అత్ను కొతున ఎలకహ్ా తుక్ ఫాగ్హలు 
భమిము భాగె్నట క్ డ్రమ్ బ భమీతు ఉయోగి్ంచాడ్ె. భార్క IV కంయూటర్ లో, అత్ను అతున ఎలకహ్ా తుక్ 
ఫాగ్హలు భమిము భాగె్నట క్ డ్రమ్ బ భమీ & భాగె్నట క్ కోర్ బ భమీతు ఉయోగి్ంచాడ్ె. 
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ముదట  అన-తృరర గ్హా భఫుల్ట( Un-programmable) ఎలకహ్ా తుక్ డ జిటల్ట కంయూటర్ 
(ABC) 

అటనాసహఫ్-ఫెమీా కంయూటర్ (ABC) ముదట  ఎలకహ్ా తుక్ కంయూటర్. దతీుతు జాన విన ్ంట్ అటనాసహఫ్ 
భమిము కలలతౄర ర్్ ఇ. ఫెమాీ యౄతృ ందించాయల. షయళ తెజగణిత్ షమీకయణాల ఴూఴషథలను మశికమించడాతుకల 
ఇది యౄతృ ందించఫడ ంద.ి తులా కోషం కెతృహసటయలను ఉయోగి్ంచ్చన ముట్ముదట ది.  

ఎలకహ్ా తుక్ నూూభమికల్ట ఇంట గ్ైాటర్ భమిము కహయౌకుూలేటర్ - ENIAC 

షంఖాూల షభషూలను మిశకమించడ్ం ఴంట  సహధాయణ రయోజనాల కోషం ఉయోగి్ంచే ముదట  
ఎలకహ్ా తుక్ కంయూటర్ ENIAC. దీతుతు జ.ె ెరషర్ ఎకెర్్ భమిము జాన భౌచ్లల  కనుగ్ొనానయల. 

ఎలకహ్ా తుక్ డ సేరటే్ వేమిమఫుల్ట ఆటోబేట క్ కంయూటర్ - EDVAC 

ENIAC త్మహాతి కంయూటర్  EDVAC. ఈ కంయూటర్ లో, అంకగణితాల కోషం ఫెైనమీ షంఖూలు 
ఉయోగి్ంచఫడా్ భ భమిము అంత్యాత్ తులాకు షూచనలు కడా డ జిటల్ట యౄతృహలోల  వహర మఫడ ంది. 

ఎలకహ్ా తుక్ డ లే సర్ మైజ్ ఆటోబేట క్ కహయౌకుూలేటర్ - EDSAC 

EDSAC ముదట  తృహర కల్కల్ట జనయల్ట యస్ సర్ ర్్ తృరర గ్హా మ్ ఎలకహ్ా తుక్ కంయూటర్. ఇది వహన నూూభాన 
మంత్ర షూతరా ల రకహయం తుమిమంచఫడ ంది. 

మూతుఴయ్ల్ట ఆటోబేట క్ కంయూటర్ - UNIVAC 

వహణిజూయంగ్హ లతేంచ ేముదట  కంయూటర్ UNIVAC. దీతుతు ఎకెర్్-భౌచ్లల  కంయూటర్ కంెతూ త్మాయల 
చేసంది. ఇది ఆధుతుక కంయూటయల ుట ్ కను షూచ్చషుు ంది. 

 

బ ైకోా  తృహర సెషర్ - INTEL 4004 
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1969 లో, ఇంటెల్ట కహమొమైశన ముదట  జనయల్ట యస్ తృరర గ్హా భఫుల్ట తృహర సెషర్ INTEL 4004 ను 
యౄతృ ందించ్చంది. ఇది MCS-4 అతు లుఴఫడ ేనాలుగు చ్చప్ లు. ఇందులో సెంటరల్ట తృహర సెసంగ్ మూతుట్ 
చ్చప్ (4004) అలాగై్ కష్మ్ అల కైశన్ తృరర గ్హా మ్ ల కోషం షతృర మ్ింగ్ మీడ్-ఒతూల  బ భమీ చ్చప్, డేటాను తృహర సెస్ 
చేమడాతుకల మాదృచ్చిక-మాకె్స్ బ భమీ (RAM) చ్చప్ భమిము ఇన ుట్ / అఴుట ట్ (I / O) తృర ర్్  
కోషం షఫ్్ట-మిజిష్ర్ చ్చప్ లు ఉనానభ.  

కొతున భుఖూబ ైన అంశహలు  

 కంయూటర్ తాభసుడ్ె- చామెలస్ ఫాఫలజ్ 

 ఆధుతుక కంయూటర్ సెనై్ తాభసుడ్ె - అలాన టృూతుంగ్ 

 ముదట  నాన-తృరర గ్హా భఫుల్ట ఎలకహ్ా తుక్ డ జిటల్ట కంయూటర్ - అటనాసహఫ్ ఫెమీా కంయూటర్ (ABC) 

 ముదట  జనయల్ట యస్ ఎలకహ్ా తుక్ డ జిటల్ట కంయూటర్ - ఎలకహ్ా తుక్ నూూభమికల్ట ఇంట గాై్టర్ 

భమిము కహయౌకుూలేటర్ (ENIAC) 

 ముదట  బ ైకోా  తృహర సషెర్ - INTEL 4004 

 ముదట  వహణజిూయంగ్హ లతేంచే కంయూటర్-మూతుఴయ్ల్ట ఆటోబటే క్ కంయూట్ 

 

భమకిొంత్ ఉచ్చత్ ష్డీ బ టమీమిల్ట తృ ందండ : 

బ ేన ల వహమ ికమంెట్ అపెరై్్ PDF  తలెుగుల  ో  బ ేన లవహమ ీకమంెట్ అపెరై్్PDF  English ల  ో

జూన న లవహమ ీకమంెట్ అపెరై్్ PDF తలెుగులో  ఆంధరరదశే్ సే్ట్ GK PDF 

తలెంగ్హణా సే్ట్ GK PDF తలెుగు లో Static, Banking, Computer Awareness PDF 
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----------------------ధనూవహదాలు-------------------- 


