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ఒక కంయూటర్ అనేది సఴమంచాలకంగ అంకగణిత లేదా తారకిక చయూల యొకి ఏకక్ష ళరణ
ే ులనఽ నియఴశంచడానికి
సాచంచఫడంది. కయూకేభాలు అని లవఫడే సధాయణ వెటల కయూకేభాలనఽ అనఽసరకంచే కంయూటయల సభయధయం,
విసత ితమైన విధఽలనఽ నియఴశంచడానికి వీలు కయౌసఽతంది.

ఇటువంటి కంయూటయలల అనేక యకల నురకళేమిక భరకము వినియోగదాయల రకకరల కోసం నిమంతరణ వూవసథ లుగ
ఉయోగకంచఫడతాయ. మైకోేలేవ్ ఓలెన్స్ భరకము రకమోట్ నిమంతరణలు, నురకళేమిక రోఫో టు
ల భరకము
కంయూటర్ సహమక యౄకలన వంటి నూూకటరీ రకకరల వంటి సధాయణ రతేూక రయోజన రకకరలనఽ ఇది కయౌగక
ఉంటుంది, అయతే వూకితగత కంయూటయలల భరకము సారోటోనఽల వంటి ముఫైల్ రకకరల వంటి సధాయణ రయోజన
రకకరలలో ఇది కడా ఉంది. ఇంటరననట్ కంయూటయల లో అభలవుతేంది భరకము లక్షలాది ఇతయ కంయూటయల నఽ
కలుుతేంది.

నురచీన కలం నఽండ, అఫుకస్ వంటి సధాయణ భానఽూవల్ రకకయభులు గణనలనఽ చేమటంలో రజలకు సహమం
చేళయ. నురకళేమిక విల వం నురయంబంలో, భగాల కోసం భాయా దయవక నభూనాలు వంటి సఽదీయమ
ఘ ైన దఽయభయమైన
నఽలు సఴమంచాలకంగ నియఴశంచడానికి కొనిన మాంత్రరక రకకరలు నిరకాంచఫడాాయ. 20 వ శతాఫద ం
నురయంబంలో భరకంత అధఽనాతన విదఽూత్ మంతారలు రతేూక అనలాగ్ గణనలనఽ చేళయ. ముదటి డజిటల్ ఎలకటానిక్
గణన మంతారలు రనండో రంచ ముదధ ం సభమంలో అభివిదిధ చేమఫడాాయ. కంయూటయల లేగం, శకిత భరకము
లెైవిధూత అటి నఽండ నియంతయంగ భరకము నాటకీమంగ ెరకగకంది. Personal computer are in 1950
onwards 1980 onwards laptop computer in the market it portalble like a notebook

Computer is a electronic Device it contains keybaod,computer
moniter,cntral process unit and software ,it set of programs

LaPTOP COMPUTER – FIRST DEVELOPED IBM year 1975-1980

Microsoft tablet computer -2008 onwards in the market

SUPER COMPUTER IS FASTEST COMPUTER IT IS IN INDIA CDAC PUNE AND
INDIAN INSTITUTE OF SCIENCES THESE COST HIGH SUPERCOMPUTER INDIA YOUVA-1991-2005

సంరదామకంగ, ఒక ఆధఽనిక కంయూటరోల కనీసం ఒక నురవెవంగ్ భూలకం ఉంటుంది, సధాయణంగ ఒక వెంటరల్
నురవెవంగ్ మూనిట్ (CPU), భరకము కొనిన యకల మభరీ. నురవెవంగ్ భూలకం అంకగణిత భరకము తారకిక
కయూకలానులనఽ నియఴశసఽతంది, భరకము ఒక కేభఅభరకక భరకము నిమంతరణ మూనిట్ నిలఴ సభాచాయం
రత్రసందనగ కయూకలానులు కేభానిన భాయచవచఽచ. రకధీమ రకకరలలో ఇనఽట్ రకకరలు (కీఫో యలాలు,
ఎలుకలు, జాయ్టీక్ ముదల ైనవి), అవుటుట్ రకకరలు (భానిటర్ తెయలు, రంటయలల ముదల ైనవి) భరకము
రనండంటి చయూలనఽ చేవే ఇనఽట్ / అవుటుట్ రకకరలు (ఉదా., 2000 ల కలం టచీ్ర
ర న్స). రకధీమ రకకరలు ఒక
ఫాహూ వనయల నఽండ సభాచారనిన త్రరకగక ను ందేందఽకు అనఽభత్రసతయ భరకము అవి ఆరైషనల పయౌతాలనఽ వేవ్
చేమడానికి భరకము త్రరకగక ను ందేందఽకు వీలు కయౌసతయ.
ఆక్ోర్ా ఇంగీలష్ డక్షనరీ రకయం, "కంయూటర్" అనే దం ముటట ముదటగ 1613 లో ది మాంగ్ భాన్స్ గనలనింగ్్ అనే
ుసత కంలో ఆంగల యచయత రకచర్ా ఫత్
ై లెయటచచ రచఽరకంచఫడంది: "నేనఽ టైమ్స్ యొకి నిజమైన కంయూటయలన
చదవడం, భరకము అతేూతత భ ఇలే [sic] ళఴస ఼లుచకుంటాడె, భరకము అతనఽ మీ రోజులనఽ తకుివ సంఖ్ూలో
తగకాంచఽకుంటాడె. " గణనలనఽ లేదా గణనలనఽ నియఴశంచన వూకితని ఈ దం యొకి వినియోగం సాచసఽతంది. ఈ
దం 20 వ శతాఫద ం భధూ వయకు అదే అరథనిన కొనసగకంచంది. 19 వ శతాఫద ం చవరక నఽండ ఈ దానిన దాని ఫాగ
అయథం చేసఽకునన అరథనిన, గణనలనఽ నియఴరకతంచే ఒక మంతరం తీసఽకోవడం నురయంబమైంది. [1]

ఆనెల న్స
ల ఎటిభాలజీ డక్షనరీ "1640 లలో" కంయూటర్ "యొకి ముదటి ధివీకరకంచఫడన లడకంనఽ ఇసఽతంది, ["
అయథం చేసఽకునే వూకిత ", ఇది" ... కంుూట్ నఽండ గణన (వి.) ". ఈ దం యొకి లడకం "గణన మంతరం" (ఏ
యకమైన) 1897 నఽండ. ఆనెల న్స
ల ఎటిమోలజీ డక్షనరీ ఈ దం యొకి "ఆధఽనిక ఉయోగం", "నుర ర గేభఫుల్ డజిటల్
ఎలకటానిక్ కంయూటర్" అని అయధం "1945 నఽండ ఈ ేయలతో 1937 నఽండ వదధ ాంతయమైన [భావన] లో, టృరకంగ్
మఴ఼న్స వల" అని సాచసఽతంది. [2]

చరకతర
రధాన లూసం: కంయూటింగ్ హరైాేర్ చరకతర
20 వ శతానృద భుందఽ

ఇషంగో ఎభుక
లేలాది సంవత్రలు కంయూటచషనఽి సహమడటానికి రకకరలనఽ ఉయోగకసత ఽనానయల, ఎకుివగ లేళ్
ర ళతో
ఒకరకతో ఒకరకతో భాటాలడటం. ముటట ముదటి ల కిింు సధనం ఫహుళ ఒక యకమైన వటక్ యొకి యౄం. తయలలత
ఎయేటి నెలవంక అంతటా రకకరకాంగ్ కీంగ్ సధనాలు కయౌకుూయ్ (కైల గోఱ్లు, శంకువులు ముదలన
ై వి), వీటిలో
వసఽతవులనఽ, ఫహుళ వువుల లేదా ధానాూలు, ఖ్ాళీ ఫలల ఫడని ఫంకభటిట కంటైనయల లో భూవలేమఫడాాయ. [3]
[4] ల కిింు రడెల ఉయోగం ఒక ఉదాహయణ.

అఫాకస్ ముదట అంకగణిత నఽలకు ఉయోగకంచఫడంది. 2400 BC నాటికి ఫానృలోనిమాలో ఉయోగకంచన
రకకరల నఽండ రోభన్స అఫాకస్ అభివిదిధ చేమఫడంది. అటి నఽండ, అనేక ఇతయ ల కిింు టటటలు లేదా
టిటకలు కనిెటటఫడాాయ. ఒక భధూముగ మూరోమన్స ల కిింు హౌసరల , ఒక గీవన వసత ంై టిటకలో
ఉంచఫడెతేంది భరకము కొనిన నిమభాల రకయం గుయలతలనఽ దానిెైకి తయయౌంచాయల, డఫుు ముతాతలనఽ
ల కిించడంలో ఇది సహమడెతేంది.

ురతన గీక
ే ు-యౄకలన Antikythera మంతారంగం, 150 భరకము 100 BC భధూకలం నాటిద,ి ఇది రంచంలో
ురతనమైన అనలాగ్ కంయూటర్.
డెరనక్ J. డె సర లా ెస్
ై రకయం, ఆంటికటథ
ి యె మకనిజం ముటట ముదటి మాంత్రరక అనలాగ్ "కంయూటర్" అని
నభుాతాయల. [5] ఇది ఖ్గోళ్ సథనాలనఽ ల కిించేందఽకు యౄను ందించఫడంది. ఇది 1901 లో కనఽగొనఫడంది
Antikythera గీక
ే భధూ, భరకము వరి 100 BC కలానికి
ే ు దీఴం ఆఫ్ Antikythera, Kythera భరకము కీట్
చెందినది. Antikythera మంతారంగం యొకి నుర లచదగకన సంకిలషటత యొకి సథయని లెయూ సంవత్రల తయలలత
త్రరకగక కనించదఽ.

ఖ్గోళ్ భరకము నావిగైషన్స ఉయోగం కోసం గణన భరకము కొలతకు అనేక మాంత్రరక సధనాలు నిరకాంచఫడాాయ.
11 వ శతాఫద ం ఆయంబంలో అఫు రైహన్స అల్-నృయౄని కనఽగొనన ఒక నక్షత్య చాయలటు నులనివమరా గురకతంచాయల. [6]
ఆసరట ో లాఫేని శెల నివటక్ రంచంలో కనఽగొనానయల, ఇది 1 వ లేదా 2 వ శతాఫాదల BC లో భరకము తయచఽగ శనుర్ి

