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పేస్బుక్లో ఫాగస్తామూం చేయండి
కంయూటర్ చిప్స్ రతి కంయూటమలో అవస్రబైన ఫాగం. కంయూటర్ చిప్స్ లేక ండా, కంయూటరలో ఇటిక్ీ ఇంటలో
లేదా ముతా ం గది మిమాణంలో ఉంటాభ. కంయూటర్ చిప్స యొకక ఆవిష్కరణ యునైటెడ్ సేేట లలోతు దాదాు
రతికకమిక్ీ క కంయూటరలన కయౌగి ఉంది. కంయూటర్ చిప్స్ లేక ండా మీరల ఈ వ్తూస్ం ఈమలజు చదవలేరల. క్తబటిే
కంయూటర్ చిప్స్ ఖచిితంగత ఎలా తు చేస్ా తభ? కంయూటర్ చిప్స యొకక తుతీరల గుమించి మమిక్ ంత అరథం
చేస్బక్లవడాతుక్ి ఈ వ్తూస్ం మీక స్హాయం చేస్ా బంది మమియు మీ కంయూటమలో మలజువ్తమీ మలజువ్తమీ చూసే
స్మాచామతతున మీక ంంచడాతుక్ి వ్తరల ఏమి చేస్ా తరల.
రతి కంయూటర్ చిున సయౌక్తన్ మమియు లోహాలతో తుమిమంచారల. కంయూటర్ చిప్స నబ ఇంటిగట
రే ెడ్ స్ర్కూట్ అతు
కూడా ల స్తారల. రతి చితృలో అనేక టారతు్స్ే రో ల తృతరసెస్రలన తయారల చేస్ా తరల. క చితృలో దబల మియౌయన్
టారతు్స్ే రో ల ఉండవచబి. ఈ ముకకల క ఎలక్ిేికల్ సగనల్ నబ స్ృషే ంచడాతుక్ి కయౌస ఉంటాభ. క క్రందర
తృతరసెసంగ్ యూతుటలో వివిధ చిప్స్ బమమీతు తులా స్థ లంతో వ్ేమరారల ముతాాలోో ఉంచబడతాభ. ఈ CPU ల
కంయూటర్ యొకక వమహౌస్బన చేస్ా బంది.

ముదటి కంయూటర్ చిప్స 8-బిట్ చిప్స. చాలా డాక ూబంట్ పెైల్్ ఇంతకంటే చాలా ెదదవిగత ఉనానభ, క్తతూ 1970
లలో ఇది ముదట తయారల చేయబడినుడు, అది క చినన చితృలో ఉనన స్థ లంగత మిగణంచబడింది. అకకడ
నబండి వ్తరల మమింత స్మాచారం కయౌగి చినన మమియు చినన చిప్స్ తయారల చేయగయౌగతరల.

రతి చిప్స కమూూతుక్రట్ చేయడాతుక్ి మమియు క్తరూకలాతృతలక క ఫాష్నబ ఉయోగిస్ా బంది. దీతుతు చేయడాతుక్ి
ఉయోగించే తృల ర గతేమింగున అసెంబ్లో ఫాష్గత ల స్తారల. కంయూటర్ చిప్స యొకక మూడు రధాన విధబల
ఉనానభ. ఇది గణత స్మీకరణాలనబ తురాహంచడాతుక్ి క అంకగణత / తరకం యూతుటనన ఉయోగిస్ా బంది.
వ్తరల క చిప్స నబండి మమొకదాతుక్ి బమమీతు తరయౌంచవచబి. మమియు వ్తరల తురణయాల మమియు ఆ తురణయాల
ఆధారంగత స్ూచనలనబ స్ృషే ంచవచబి.

కంయూటర్ చిప్స ఉయోగించే బమమీ యొకక మండు రధాన రక్తల ఉనానభ: ROM మమియు RAM. ROM
చదవడాతుక్ి-మాతరబే బమమీ మమియు కంయూటర్ ఉయోగించే శతశ్ాత స్మాచారం క్లస్ం ఉయోగిస్ా తరల.
RAM మతండమ్ యాక్్స్ బమమీ మమియు చదవదగిన లేదా వ్తరయదగిన బమమీ క్లస్ం ఉయోగిస్ా తరల.
కంయూటర్ మూసవ్ేసనుడు RAM యమిాగత తుడిచిెటే నక తృల భంది.

క కంయూటర్ చిప్స క్ింది స్ూచనల తృల ర గతేమింగ్ అతు ల స్తారల. కంయూటరలో చదవడాతుక్ి "నేమిన" వివిధ
ఫాష్ల ఉనానభ. ఈ ఫాష్ల C ++, తృతరథమిక మమియు C. వంటి తృల ర గతేమింగ్ చేస్ా తభ. కంయూటర్ చిప్స
తృల ర గతేమింగ్ లాంగరాజున తీస్బక ంటనంది మమియు దాతుతు చరూగత అనబవదిస్ా బంది. తృల ర గతేమరలో చాలా స్మయం
తీస్బక ంటారల, కంయూటరలన స్తధారణ కమాండున అనబస్మిస్ా తభ.

చాలా కంయూటర్ చిప్స్ వ్తమి టారతు్స్ే రోెై చాలా విభినన స్ూచనలనబ మాతరబే తురాహంచగలవు. స్గటనన, క
కమాండ్ అమల చేయబడటాతుక్ి ముందబ టారతు్స్ే రో యొకక ఐదబ చక్తేల డుతుంది. అభతే, టారయౌస్ే రో ల

మంచి తుతు స్మకూరలిక తు, తురంతమతయంగత చబరలక గత మమియు తురంతరంగత చబరలక గత తుచేసే విధంగత
ెైో తుంగ్
ెల
అనే క్ తా ధోరణ ఉంది. ెైో తుంగ్
ెల
రతి కక టారతు్స్ే ర్ చకేం స్ంభవిస్బాంది.
క్తాంటం కంయూటింగ్
క్తాంటం కంయూటింగ్ అనేది క్తాంటం-బక్తతుకల్ పెనోతుననబ ఉయోగించి, అటనవంటి స్ూమొజిష్న్ మమియు
కలభక వంటి వ్తటితు ఉయోగిస్ా బంది. [1] క్తాంటం కంయూటింగున తురాహంచే క మికరం క్తాంటం
కంయూటర్. అవి టారతు్స్ే రో ఆధారంగత బైనమీ డిజిటల్ ఎలక్తేితుక్ కంయూటరో నబండి వ్ేరలగత ఉంటాభ. స్తధారణ
డిజిటల్ కంయూటింగిక డేటా బైనమీ అంక్ల (బిటన
ో ) గత ఉంటనంది, వీటిలో రతి కకటి మండు ఖచిితబైన మతష్టతేాలోో
కటి (0 లేదా 1), క్తాంటం గణన క్తాంటం బిటన్ు ఉయోగిస్ా బంది, ఇవి మతష్టతేాల ఉగేహాలెై ఉంటాభ. క
క్తాంటం టయూమింగ్ యంతరం అటనవంటి కంయూటర్ యొకక సెైదధ ాంతిక నమూనా, ఇది యూతువర్ల్ క్తాంటం
కంయూటమతా కూడా ల వబడుతుంది. 1982 లో తృతల్ బతుయోఫ్ (డి) [2] మమియు యూమి మణన్, 1982 లో
మిచర్్ పేనామన్, [4] మమియు డేవిడ్ డుూచ్చి 1985 లో తు చేస్ా ూ క్తాంటం కంయూటింగ్ రంగం తృతరరంభించబడింది.
[5] క్తాంటం బిట్్ వలె సనో తో కూడిన క క్తాంటం కంయూటరలన 1968 లో క్తాంటం సేసటెైమా ా
ఉయోగించేందబక కూడా ర్తృ ందించారల. [6]

2018 నాటిక్,ి అస్ల క్తాంటం కంయూటరో అభివృదిధ ఇంక్త చిననదైనటిక్ీ, క్తాంటం కంయూటింగ్ క్తరూకలాతృతల
చాలా తక కవ స్ంఖూలో క్తాంటం బిటలలో అమల చేయబడా్భ. [7] రయోగతతమక మమియు సెైదధ ాంతిక మిశోధన
క్ నస్తగుతుంది, గూఢ యౌ విశలోష్ణ వంటి తృౌర, వ్తూతృతర, వ్తణజ్ూం, మతూవరణ మమియు జ్ాతీయ భదరతా
అవస్మతల క్లస్ం క్తాంటం కంయూటరో నబ అభివృదిధ చేయడాతుక్ి అనేక జ్ాతీయ రభుతాాల మమియు సెైతుక
ఏజ్తూ్ల క్తాంటం కంయూటింగ్ మిశోధనక తుధబల అందిస్ా బనానభ. [8] IBM క్తాంటం అనబభవం తృతరజ్క్ే
దాామత క చినన 20-క్తార్ే క్తాంటం కంయూటర్ ఉంది మమియు రయోగతల క్లస్ం అందబబాటనలో ఉంది. డి-వ్ేవ్
సస్ే మ్్ ఎనేతుయౌంగున ఉయోగించే క్తాంటం కంయూటర్ యొకక వ్తమి స్ాంత ర్తృతతున అభివృదిధ చేస్ా ల ంది. [9]

ెదద-స్తథభ క్తాంటం కంయూటరలో సమిస్ ఆలోామిథం (క్తాంటమ్ అలోామిథం) మమియు క్తాంటమ్ అనబకరణ-అనేక
శ్మీర అనబకరణనబ ఉయోగించి యమతణంక క్తరక్తయ్కరణ వంటి ఉతా మబైన తయౌసన అలోామిథంలనబ ఉయోగించే
ఏ శతస్ా య
కంయూటరో కంటే సదాధంతరంగత క్ తున స్మస్ూలనబ చాలా తారగత మిష్కమించగలగతయౌ. వూవస్థ ల .
ీ
సమోన్ యొకక ఆలోామిథం వంటి క్తాంటం అలోామిథంల ఉనానభ, ఇవి ఏవ్ైనా స్ంఫావూ స్తంరదాభక అలోామిథం

కంటే వ్ేగంగత అమల అవుతాభ. [10] క శతస్ా య
కంయూటర్ స్ూతరంలో (విశలష్బైన వనరలలతో) క
ీ
క్తాంటం అలోామిథం, దేవ్ నబ అనబకమించాయౌ

