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కంప్యూటరల జనమషేన్(తమలు) & రకలు-2021 

 

కంప్యూటర్ అవేమననస్ విఫాగం నోు ట ిప్మిక్షలలో ఎకుువ మారకులు సధ ంచడానికి ఉప్యోగప్డే 
ముఖ్ూబ నై మమియు ప్రత్ేూకబ నై విఫాగం. ఆసకిి గల అభూరకధ ల కొరకు కంప్యూటర్ అవేమననస్ కి 
సంబంధ ంచిన అంశలు pdf రూప్ంత్ో సహా బమేు మీకు అంద సఽి నానం. 

అంశం-కంప్యూటర్ జనమషేన్(తమలు) & రకలు  
Generation            I            II         III              IV          V 

period 1940-1956 1956-1963 1964-1971 1971-present present & beyond 

circuitry Vacuum tube Transistor 
Integrated chips 

(IC) 
Microprocessor 

(VLSI) 

ULSI (Ultra Large 

Scale Integration) 

technology 
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Memory Capacity 20 KB 128KB 1MB 
Semiconductor type 

and very high 
VLSI and ULSI 

Processing Speed 300 IPS inst. Per sec 300 IPS 
1MIPS(1 million 

inst. Per sec.) 
Faster than 3rd 

generation 
Very fast 

Programming 

Language 
Assembly Language 

High level language 

(FORTRAN, COBOL, 

ALGOL) 
C,C++ C,C++,Java 

All the Higher level 

languages, Neural 

networks 

Example of 

computers 
UNIVAC, EDVAC 

IBM 1401, IBM 

7094, CDC 3600,D 

UNIVAC 1108 

IBM 360 series, 

1900 series 

Pentium series 

Multimedia, 

Stimulation 

Artificial 

Intelligence, 

Robotics 

కంప్యూటర్ రకలు 

కంప్యూటరకల  ఆప్మేషన్ ఆధారంగ,ఆకితి ఆధారంగ,యుటియౌట ీఆధారంగ, ఉప్యోగించ ేవిధానం 
ఆధారంగ వమిికమించబడ ంద . 

ఆప్మేషన్ ఆధారంగ 
అనలాగ్ కంప్యూటర్  

ఒక అనలాగ్ కంప్యూటర్ ఫౌతిక ప్మిమాణాల రూప్ంలో నిరంతరం డటేానఽ నిలవ చసేఽి ంద  మమియు చరూల 
సహాయంత్ో గణనలనఽ నిరవహిసఽి ంద . ఇద  గా ఫ్ రూప్ంలో అవుట్ ప్ుట్ ని ఉతతిి చసేఽి ంద . 
వోలటే జ్,  రరజర్(డనం), ఉషోో్ గాత, వేగం మొదలెనై ఫౌతిక వేమియబుల్స్ లెకిుంచడంలో వీటిని 
ఉప్యోగిసి రక. 

డ జిటల్స కంప్యూటర్  

డ జిటల్స కంప్యూటర్ అనదే  కంప్యూటర్ యొకు అతూంత సధారణంగ ఉప్యోగించే రకం మమియు 
డ జిటల్స రూప్ంలో నుర తినిధ్ూం వహించే డేటాత్ో ప్నిచేసోి ంద , సధారణంగ బ ైనమీ 0లు మమియు 1లు. ఇద  
వేగంగ ప్నిచేసఽి ంద  మమియు మమింత ఖ్చిితబ ైన ఫయౌత్ాలనఽ ఇసఽి ంద . ఇంజనీమింగ్ మమియు 
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టెకనలజీ, డ జనైన్, మీసరర్ి మమియు డటేా నుర సరసంగ్ రంగంలో సంకిలషే సమసూలనఽ ప్మిషుమించడానికి 
వీటిని విసిితంగ ఉప్యోగిసి రక. 

హ ైనృరడ్ కంప్యూటర్  

హ ైనృరడ్ కంప్యూటర్ అనదే  అనలాగ్ మమియు డ జిటల్స కంప్యూటరల యొకు సమ్మియత లక్షణం. రదద  
ప్మిశమాలు మమియు వూనుమలలో, ఒక హ ైనృరడ్ కంప్యూటర్ నఽ త్ామిుక కరూకలానులకు అదేవిధ్ంగ 
విభినన సమీకరణాల సమరథవంతబ ైన నుర సరసంగ్ కోసం ఉప్యోగిసి రక. 

ఆకితి ఆధారంగ 
బ ైకోా కంప్యూటర్  

బ ైకోా కంప్యూటరకల  వూకిిగత ఉప్యోగం కోసం చిననవి, చవకనైన కంప్యూటర్. ఆటలనఽ ఆడటానికి మమియు 
ఇంటమననట్  కనై ఇళ్లలో వీటిని ఎకుువగ ఉప్యోగిసి రక. 

మ్మనీ కంప్యూటర్  

మ్మనీకంప్యూటరకల  రదద  కంప్యూటర్ కునన లక్షణాలు మమియు సమమథ ాలనఽ కయౌగి ఉంటాభ కని ఫౌతిక 
ప్మిమాణంలో చిననవి. వీటిని చినన లటదా మధ్ూ శరణాి ఆప్మేటింగ్ నృజినెస్ మమియు సరైంటపిక్ అల కేషన్ 
లకు ఉప్యోగిసి రక. 

బ భన్ పరరమ్ కంప్యూటర్  

బ భన్ పరరమ్ కంప్యూటరకల  ఖ్మీద నైవి మమియు రదద  సరైజు కంప్యూటరకల  మమియు అవి ఏకకలంలో 
వందలాద  వినియోగదారకలకు మదదతు ఇచేి సమమథ ానిన కయౌగి ఉంటాభ. వీటిని నిమిధషే రదద  ఎతుి న 
అల కేషన్ ల కొరకు ఉప్యోగిసి రక. 
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సాప్ర్ కంప్యూటర్  

సాప్ర్ కంప్యూటరకల  శకిివంతబ ైనవి, ఖ్మీద నైవి మమియు వేగవంతబ నై కంప్యూటరకల . సరకనఽకు నృయౌయనఽల  
మమియు టిరయౌయనల  కొదదద  లెకులనఽ నిరవహించడానికి సమాంతర మమియు గాిడ్ నుర సరసంగ్ నఽండ  నిమిణ 
మమియు కమూచరణ సాత్రా లనఽ కయౌగి ఉంట ంద . వత్ావరణ సాచన, ఫ్యల భడ్ డ ైనమ్మక్్, గా పక్ డ జనైన్ 
మొదలెనై రదద  మొతింలో గణిత గణనలు అవసరబ ైన అనఽవరినాల కోసం వీటిని ఉప్యోగిసి రక. 

ఫారతదేశ వత్ావరణ అంచనానఽ బ రకగుప్రచడానికి ఫారతదేశం ఇటవీల ‘మ్మహిర్’ సాప్ర్ 
కంప్యూటర్ నఽ నుర రంభించింద . 

 ప్రప్ంచంలో మొదటి సాప్ర్ కంప్యూటర్- Cray CDC 6600 
 ప్రప్ంచంలో అతూంత వేగవంతబ ైన సాప్ర్ కంప్యూటర్- USA దావమ సమ్మిట్ 
 ఫసే్ సాప్ర్ కంప్యూటర్ ఆఫ్ ఇండ యా- PARAM 8000 
 ఫారతదేశంలో నూసరే సే్ సాప్ర్ కంప్యూటర్- ప్రతయూష్ 

యుటియౌటీ ఆధారంగ 
జనరల్స ప్రస్ కంప్యూటర్  

సధారణ ప్రయోజనం కంప్యూటర్ విసిితబ ైన వివిధ్ రకల కరూకలానులనఽ చయేగలదఽ. ఇద  తన 
అంతరిత సేో మేజీలో విభినన నోుర గా మ్ లనఽ నిలవ చేసఽి ంద  మమియు అమలు చసేఽి ంద . అనిన బ భన్ పరరమ్ 
లు, సరవరకల , లాూప్ టాప్ మమియు డ స్ు టాప్ కంప్యూటర్ లు, సిరే్ నోూ న్ లు మమియు టాబ ల ట్ లు 
జనరల్స ప్రస్ కంప్యూటర్ ప్మికమలు. 

సరషల్స ప్రస్ కంప్యూటర్  

ఈ కంప్యూటరకల  నిమిదషే సమసూలనఽ ప్మిషుమించడానికి రూను ంద ంచబడాా భ. కంప్యూటర్ లో 
సాచనలు(instructions) శశవతంగ ముందసఽి గ నుోర గా మ్ చయేబడత్ాభ. ఇద  ఆటోబేటడె్ తయామీ 
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ప్రకిాయల దావమ ప్యమిిగ నియంతిరంచబడుతుంద . ఉదాహరణ – ఎభర్ కా ఫే్ట కంటోర ల్స ససేమ్, ఎలకేా నిక్ 
ఓటింగ్ బ షన్ లు మొదలెైనవి. 

ఉప్యోగించే విధానం ఆధారంగ  
నుమ్ టాప్ కంప్యూటర్  

నుమ్ టాప్ కంప్యూటరకల  చిననవి, ఇవి అరచేతిలో సమనిుో త్ాభ. ఇన్ ప్ుట్ ఇవవడానికి ఎలకేా నిక్ రన్ నఽ 
ఉప్యోగిసి రక. ఇవి చినన డ స్ు నిలవనఽ కయౌగి ఉంటాభ మమియు వెరై్ లెస్ నటె్ వర్ు కు కనెకే్ 
చేయబడత్ాభ. 

లాూప్ టాప్ కంప్యూటర్  

లాూప్ టాప్ కంప్యూటరకల  తకుువ బరకవుత్ో నోు రేబుల్స గ ఉంటాభ. దదనిని త్ేయౌకగ రవణా చయేవచఽి 
మమియు ఎభర్ రల న్, మీటింగ్ లు మొదలెైన త్ాత్ాుయౌక సథలంలో ఉప్యోగించవచఽి. ఇవి తకుువ 
విదఽూత్ వినియోగం కొరకు రూను ంద ంచబడాా భ మమియు జతచయేబడా కీబో రా్ మమియు టచ్ నుూడ్ కయౌగి 
ఉంటాభ. 

ప్ర్నల్స కంప్యూటర్ (PC)  

వూకిిగత కంప్యూటర్ అనదే  ఖ్రకిత్ో కూడుకునన కంప్యూటర్, ఇద  ఒకే వినియోగదారక కోసం 
రూను ంద ంచబడ ంద . స బ ైకోా నుర సరసర్ టెకనలజీరై ఆధారప్డ  ఉంట ంద , ఇద  స తయామీదారకలకు 
మొతిం సరంటరల్స నుర సరసంగ్ యూనిట్ (CPU) నఽ ఒకే చిప్ లో సరట్ చేయడానికి అనఽమతిసఽి ంద . 

వర్ు సరేషన్  

ప్ర్నల్స కంప్యూటర్ కంటే వర్ు సరేషన్ (WS) వేగంగ ఉంట ంద . ఇద  మంచి మయే్ టాసుంగ్ సమరధాం, 
అదనప్ు మండమ్-యాకన్స్ బ మమీ, హయూర్ సడ్ గా పక్్ ఎడాపే్రకల  మమియు డ ైవై్ సమరథాం కయౌగిన 
వినియోగదారక లటదా వినియోగదారకల సమూహం కోసం రూను ంద ంచబడ ంద . 



   Computer’s Generation and its Types (Computer Awareness-2021) 

6       Adda247.com/te/      |               what’s app group               |                Adda247 App 
 

కలభంట్ మమియు సరవర్  

సరవర్ అనదే  వినియోగదారకలకు నెట్ వర్ు ల ఫాగసవమాూనికనై నిరవహించే ప్మికరం. అల కేషన్ సరవర్, 
పరైల్స సరవర్, వరకివల్స సరవర్, బ భల్స సరవర్ అనవేి కొనిన రకల సరవర్. సరవర్ దావమ చయేబడా 
సమీవస్ యొకు మిసవింగ్ ఎండ్-కలభంట్. ఇద  సరవర్ నఽ అభూమిథసఽి ంద  మమియు సరవర్ త్ో నుర ప్ూతనఽ 
ను ందఽతుంద . 

 

 

మమకిొంత ఉచిత సేడీ బ టమీయిల్స ను ందండ : 

బ ేనలె వమ ికమనంట్ అపరరై్్ PDF  త్ లుగుల  ో  బ ేనలెవమ ీకమనంట్ అపరరై్్PDF  English ల  ో

జూన్ నలెవమ ీకమనంట్ అపరరై్్ PDF త్ లుగులో  ఆంధ్రప్రదశే్ సరేట్ GK PDF 

త్ లంగణా సరేట్ GK PDF త్ లుగు లో Static, Banking, Computer Awareness PDF 
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----------------------ధ్నూవదాలు-------------------- 


