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കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡവ്െയർ 

കംപ്യൂട്ടറിവെ ഏറ്റെ ം പ്പ്ധാനവെട്ട രണ്്ട ഘടകങ്ങളാണ ്ഹാർഡ്വെയറ ം സ ാഫ്ടവ്െയറ ം. 

ഈ ആർട്ടിക്കളിൽ പ്പ്ധാനമായ ം കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയറിവനക്ക റിച്ച ്

െിശദീകരിക്കാനാണ് പ്ശമിച്ചിട്ട ള്ളത.് 

കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ പ്പ്ധാനമായ ം മൂന്ന ്തരത്തിൽ തരം തിരിച്ചിരിക്ക ന്ന . 

 ഇൻപ് ട ്ഉപ്കരണങ്ങൾ  

 ഔട്ടപ്് ട്ട ്ഉപ്കരണങ്ങൾ 

 വമമ്മറി ഉപ്കരണങ്ങൾ 

 

ഇൻപുട് ഉപകരണങ്ങൾ 

 

ഈ യൂണിറ്റ ്ഉപ്സയാക്താെ ം കമ്പ്യൂട്ടറ ം തമ്മിെ ള്ള ബന്ധം ഉണ്ടാക്ക ന്ന . ഇൻപ് ട്ട ്

ഉപ്കരണങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന ്മനസ്സിൊക്കാെ ന്ന ഒര  രൂപ്ത്തിസെക്ക ്െിെരങ്ങൾ 

െിെർത്തനം വെയ്യ ന്ന . 

 
 

 കീബ ോർഡ-് കമ്പ്യൂട്ടറിസെക്ക ്ഡാറ്റ ഇൻപ് ട്ട ്വെയ്യാൻ  ഹായിക്ക ന്ന ഏറ്റെ ം 

 ാധാരണെ ം ജനപ്പ്ിയെ മായ ഇൻപ് ട്ട ്ഉപ്കരണം 

 മൗസ-് മൗ  ്ഏറ്റെ ം പ്പ്ൊരമ ള്ള സപ്ായിനറ്ിംഗ ്ഉപ്കരണെ ം കഴ് ർ-നിയപ്രണ 

ഉപ്കരണെ മാണ,് ഒര  വെറിയ ഈരെന െെ െമ ള്ള സബാക്  ്അതിനവ്റ 

െ െട്ടിൽ ഒര  െൃത്താകൃതിയിെ ള്ള പ്ര ്ഉണ്ട,് അത് മൗ ിനവ്റ െെനം 

മനസ്സിൊക്ക കയ ം മൗ  ്ബട്ടണ കൾ അമർത്ത സമ്പ്ാൾ  ിപ്ിയ െിസെക്ക ്

അന ബന്ധ  ിഗ്നെ കൾ അയയ്ക്ക കയ ം വെയ്യ ന്ന . 

 ബ ോയ ്സ്റ്റിക്ക-് ഒര  സമാണിറ്റർ  ്പ്കീനിൽ കഴ്സർ സ്ഥാനം നീക്കാൻ. കമ്പ്യൂട്ടർ-എയ്ഡഡ് 

ഡിസ നിംഗിെ ം ( ിഎഡി) കമ്പ്യൂട്ടർ വഗയിമ കൾ കളിക്ക ന്നതിെ ം ഇത ്

പ്പ്ധാനമായ ം ഉപ്സയാഗിക്ക ന്ന . 

 ലൈറ്റ ്ബപന- പ്പ്ദർശിെിച്ചിരിക്ക ന്ന വമന  ഇനം തിരവെട ക്ക ന്നതിസനാ സമാണിറ്റർ 

 ്പ്കീനിൽ െിപ്തങ്ങൾ െരയ്ക്ക ന്നതിസനാ ഇത ്ഉപ്സയാഗിക്ക ന്ന . 

 ട്ടോക്ക ്ബ ോൾ- മൗ ിന ്പ്കരം സനാട്ടബ് ക്കിസൊ ൊപ്സ്ടാെ് കമ്പ്യൂട്ടറിസൊ 

കൂട തൊയി ഉപ്സയാഗിക്ക ന്ന . ഇത ്പ്ക തി തിര കിയ പ്രാണ,് പ്രിൽ െിരെ കൾ 

െെിെിച്ച ്സപ്ായിനറ്ർ െെിെിക്കാനാക ം 
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 സ്കോനർ- പ്പ്ിന്റ ്വെയ്ത വമറ്റീരിയൽ സ്കാൻ വെയ്യാന ം PC-യിൽ ഉപ്സയാഗിക്കാെ ന്ന ഒര  

ഫയൽ സഫാർമാറ്റിസെക്ക ്പ്രിെർത്തനം വെയ്യാന ം ഒര  സ്കാനർ നിങ്ങവള 

അന െദിക്ക ന്ന . 

 ഡി ിലറ്റസർ- ഇത് അനസൊഗ ്െിെരങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ രൂപ്ത്തിസെക്ക ്പ്രിെർത്തനം 

വെയ്യ ന്ന . 

 ലമബട്കോബ ോൺ-സമസപ്കാസഫാൺ ശബ്ദ ഇൻപ് ട്ട ്വെയ്യ ന്നതിന ള്ള ഒര  ഇൻപ് ട്ട ്

ഉപ്കരണമാണ,് അത് പ്ിന്നീട ്ഡിജിറ്റൽ രൂപ്ത്തിൽ  ംഭരിക്ക ന്ന . 

 മോഗ്നറ്റിക ്ഇങ്ക ്കയോരക്ടർ റെക്കഗ്നിഷൻ (MICR)- ദിെ െ ം ധാരാളം വെക്ക കൾ 

സപ്പ്ാ സ്സ ്വെസയ്യണ്ടതിനാൽ MICR ഇൻപ് ട്ട ്ഉപ്കരണം ബാങ്ക കളിൽ  ാധാരണയായി 

ഉപ്സയാഗിക്ക ന്ന . 

 ഒപ്റ്റിക്കൽ കയോരക്ടർ റെക്കഗ്നിഷൻ (OCR)- സ്കാൻ വെയ്ത ഒര  െിപ്തം വടക് റ്്റിസെക്ക ്

മാറ്റ ന്നതിന ള്ള ഒര  രീതിയാണ.് 

 

ഔട്ട്പുട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ 

 

ഔട്ടപ്് ട്ട ്ഉപ്കരണങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിനവ്റ ഔട്ടപ്് ട്ടിവന ഉപ്സയാക്താക്കൾക്ക ്

മനസ്സിൊക്കാെ ന്ന രൂപ്ത്തിസെക്ക ്െിെർത്തനം വെയ്യ ന്ന . 

 
 

ബമോണിറ്റെുകൾ:  ാധാരണയായി െിഷ്വൽ ഡി ്സേ യൂണിറ്റ ്(VDU) എന്ന ്െിളിക്കവെട ന്ന 

സമാണിറ്ററ കൾ ഒര  കമ്പ്യൂട്ടറിന്വറ പ്പ്ധാന ഔട്ട്പ് ട്ട ്ഉപ്കരണമാണ.് െത രാകൃതിയിെ ള്ള 

രൂപ്ത്തിൽ പ്കമീകരിച്ചിരിക്ക ന്ന പ്ിക്സെ കൾ എന്ന ്െിളിക്കവെട ന്ന വെറിയ സഡാട്ട കളിൽ 

നിന്ന ്ഇത ്െിപ്തങ്ങൾ രൂപ്വെട ത്ത ന്ന . െിപ്തത്തിന്വറ മൂർച്ച പ്ിക്സെ കള വട എണ്ണവത്ത 

ആപ്ശയിച്ചിരിക്ക ന്ന . 

 

സമാണിറ്ററ കൾക്കായി രണ്്ട തരം െയൂെിംഗ ് ്പ്കീന കൾ ഉപ്സയാഗിക്ക ന്ന . 

 കോബ ോഡ്-ബെ ടയൂ ് (സിആർടി):  ിആർടി ഡി ്സേ പ്ിക്സെ കൾ 

എന്നറിയവെട ന്ന വെറിയ െിപ്ത ഘടകങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ.് വെറിയ പ്ിക്സെ കൾ, 

ഇസമജ ്െയക്തത അവെങ്കിൽ മിഴിെ ്മികച്ചതാണ.് 

 ഫ്ലോറ്റ-്പോനൽ ഡിസ്ബേ: CRT-യ മായി താരതമയവെട ത്ത സമ്പ്ാൾ സൊളിയം, ഭാരം, 

സെദയ തി ആെശയകത എന്നിെ ക റച്ച െീഡിസയാ ഉപ്കരണങ്ങള വട ഒര  ക്ലാ  ്

ഫ്ലാറ്റ-്പ്ാനൽ ഡി ്സേ  ൂെിെിക്ക ന്ന . 
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ട്പിന്െർ: ഒര  പ്പ്ിനറ്ർ ഒര  ഔട്ടപ്് ട്ട ്ഉപ്കരണമാണ,് അത് സപ്െറിൽ െിെരങ്ങൾ 

അച്ചടിക്കാൻ ഉപ്സയാഗിക്ക ന്ന . 

 ഇംപോക്റ്റ ്ട്പിന്െെുകൾ: ഇംപ്ാക്റ്റ ്പ്പ്ിന്ററ കൾ, സപ്െറിൽ അമർത്ത ന്ന 

റിബണിൽ അടിച്ച വകാണ്്ട പ്പ്തീകങ്ങൾ പ്പ്ിന്റ ്വെയ്യ ന്ന . 

 ബനോൺ-ഇംപോക്ട ്ട്പിന്െെുകൾ: സനാൺ-ഇംപ്ാക്ട ്പ്പ്ിനറ്റ കൾ റിബൺ 

ഉപ്സയാഗിക്കാവത പ്പ്തീകങ്ങൾ പ്പ്ിന്റ ്വെയ്യ ന്ന . ഈ പ്പ്ിന്ററ കൾ ഒര   മയം ഒര  

പ്ൂർണ്ണ സപ്ജ ്പ്പ്ിന്റ ്വെയ്യ ന്ന , അതിനാൽ അെവയ സപ്ജ ്പ്പ്ിന്ററ കൾ എന്ന ം 

െിളിക്ക ന്ന . സെ ർ പ്പ്ിന്ററ കൾ, ഇങ്ക്വജറ്്റ പ്പ്ിന്ററ കൾ. 

 

റമമ്മെി ഉപകരണങ്ങൾ: 
 

ഡാറ്റ സപ്പ്ാ സ്സ ്വെസയ്യണ്ടത ം സപ്പ്ാ സ്സിംഗിന ്ആെശയമായ നിർസേശങ്ങൾ 

 ംഭരിക്ക ന്നത മായ കമ്പ്യൂട്ടറിവെ സറാസറജ ് ്സപ് ാണ ്കമ്പ്യൂട്ടർ വമമ്മറി. വമമ്മറിവയ 

വ െ കൾ എന്ന ്െിളിക്ക ന്ന വെറിയ ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്ക ന്ന . ഓസരാ വൊസക്കഷ്ന ം 

വ െിന ം പ്ൂജയം മ തൽ വമമ്മറി സ   ്സമന  ്ഒന്ന ്െവര െയതയാ വെട ന്ന ഒര  

അദവിതീയ െിൊ മ ണ്്ട. 

 

വമമ്മറി പ്പ്ാഥമികമായി രണ്്ട തരത്തിൊണ:് 

 ലട്പമെി റമമ്മെി/റമയിൻ റമമ്മെി: കമ്പ്യൂട്ടർ നിെെിൽ പ്പ്െർത്തിക്ക ന്ന 

ഡാറ്റയ ം നിർസേശങ്ങള ം മാപ്തസമ പ്പ്ാഥമിക വമമ്മറിയിൽ  ൂക്ഷിക്കൂ. ഇതിന ്

പ്രിമിതമായ സശഷ്ിയ ണ്്ട, പ്െർ ഓഫ ്വെയ്യ സമ്പ്ാൾ ഡാറ്റ നഷ്ടവെട ം. 

 റസക്കൻഡെി റമമ്മെി: ഇത്തരത്തിെ ള്ള വമമ്മറിവയ ബാഹയ വമമ്മറി അവെങ്കിൽ 

അസ്ഥിരമൊത്ത വമമ്മറി എന്ന ം െിളിക്ക ന്ന . ഇത ്പ്പ്ധാന വമമ്മറിസയക്കാൾ സെഗത 

ക റൊണ.് ഡാറ്റ/െിെരങ്ങൾ ശാശവതമായി  ംഭരിക്ക ന്നതിന ്ഇെ ഉപ്സയാഗിക്ക ന്ന . 

സപ്പ്മറി വമമ്മറിയിൽ പ്പ്ധാനമായ ം രണ്്ട തരം ഓർമ്മകൾ അടങ്ങിയിരിക്ക ന്ന : 

 െോൻഡം ആകസ്സ് റമമ്മെി (െോം): ഡാറ്റ, സപ്പ്ാപ്ഗാം, സപ്പ്ാപ്ഗാം റി ൾട്ട ്എന്നിെ 

 ംഭരിക്ക ന്നതിന ള്ള  ിപ്ിയ െിനവ്റ ആരരിക വമമ്മറിയാണ് റാം. വമഷ്ീൻ 

പ്പ്െർത്തിക്ക ന്നത ്െവര ഡാറ്റ  ംഭരിക്ക ന്ന റീഡ്/സററ്റ ്വമമ്മറിയാണിത.് വമഷ്ീൻ 

 വിച്ച ്ഓഫ ്വെയ്ത ഉടൻ തവന്ന ഡാറ്റ മായക്്ക ം. 

 റാം അസ്ഥിരമാണ,് ഇ. കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഫ ്വെയ്യ സമ്പ്ാസഴാ സെദയ തി 

തകരാറ ണ്ടാക സമ്പ്ാസഴാ അതിൽ  ംഭരിച്ചിരിക്ക ന്ന ഡാറ്റ നഷ്ടവെട ം. അതിനാൽ 

കമ്പ്യൂട്ടറ കളിൽ ഒര  ബാക്കെ ്തടസ്സമിൊത്ത പ്െർ  ിറം (UPS) ഉപ്സയാഗിക്കാറ ണ്്ട. 

റാം വെറ താണ,് അതിന്വറ വഭൗതിക െെ െത്തിെ ം അത് സകെശം െയ്ക്കാൻ 

കഴിയ ന്ന ഡാറ്റയ വട അളെിെ ം. 

പ്പ്ധാനമായ ം മൂന്ന ്തരം റാം െഭയമാണ:് 

 ലഡനോമിക ്െോൻഡം ആക്സസ് റമമ്മെി (DRAM): മിക്ക െയക്തിഗത 

കമ്പ്യൂട്ടറ കളിെ ം ഉപ്സയാഗിക്ക ന്ന ഒര  തരം ഫി ിക്കൽ വമമ്മറി. സഡനാമിക് 

എന്ന പ്ദം  ൂെിെിക്ക ന്നത ്വമമ്മറി നിരരരം പ് ത ക്കണം2 (പ് നർജ്ജനം വെയ്യ ക) 

അവെങ്കിൽ അതിനവ്റ ഉള്ളടക്കം നഷ്ടവെട ന്ന  എന്നാണ.് ഇത്തരത്തിെ ള്ള വമമ്മറി 

കൂട തൽ ൊഭകരമാണ്. 

 സ്റ്റോറ്റിക ്െോൻഡം ആക്സസ് റമമ്മെി (SRAM): DRAM-സനക്കാൾ സെഗതസയറിയത ം 

അസ്ഥിരത ക റെത മായ ഒര  തരം വമമ്മറി, എന്നാൽ കൂട തൽ ശക്തി 

ആെശയമ ള്ളത ം കൂട തൽ വെെസെറിയത മാണ.് DRAM സപ്ാവെ പ് ത സക്കണ്ട 

ആെശയമിെ എന്ന െസ്ത തയിൽ നിന്നാണ ്റാറ്റിക് എന്ന പ്ദം ഉര ത്തിരിെത.് 
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 സിൻട്കണസ ്ലഡനോമിക ്െോൻഡം ആക്സസ് റമമ്മെി (SDRAM): െളവര ഉയർന്ന 

സക്ലാക്ക ്സ്പീഡിൽ പ്പ്െർത്തിക്കാൻ കഴിയ ന്ന ഒര  തരം DRAM. 

 

െീഡ് ഒൺൈി റമമ്മെി (ബെോം): നമ ക്ക ്ൊയിക്കാൻ മാപ്തം കഴിയ ന്നത ം എന്നാൽ അതിൽ 

എഴ താൻ കഴിയാത്തത മായ വമമ്മറി. ഇത്തരത്തിെ ള്ള വമമ്മറി അസ്ഥിരമെ. നിർമ്മാണ 

 മയത്ത ്െിെരങ്ങൾ അത്തരം ഓർമ്മകളിൽ സ്ഥിരമായി  ൂക്ഷിക്ക ന്ന . ഒര  കമ്പ്യൂട്ടർ 

ആരംഭിക്ക ന്നതിന ്ആെശയമായ നിർസേശങ്ങൾ ഒര  സറാം  ംഭരിക്ക ന്ന . ഈ 

പ്പ്െർത്തനവത്ത ബൂട്ട് ്പ്ടാെ ്എന്ന ്െിളിക്ക ന്ന . 

പ്പ്ധാനമായ ം നാെ ്തരം സറാമ കൾ െഭയമാണ:് 

 MROM (മോസക്്ഡ് ബെോം): മ ൻകൂട്ടി സപ്പ്ാപ്ഗാം വെയ്ത ഡാറ്റസയാ നിർസേശങ്ങസളാ 

അടങ്ങ ന്ന ഹാർഡ് െയർഡ് ഉപ്കരണങ്ങളായിര ന്ന  ആദയ സറാമ കൾ. 

ഇത്തരത്തിെ ള്ള സറാമ കൾ െിെക റെ മാസ്ക ്സറാമ കൾ എന്നാണ ്

അറിയവെട ന്നത.് 

 PROM (ബട്പോട്്ോം റെയ്യോവുന്ന വോയന മോട്രം റമമ്മെി): ഒര  ഉപ്സയാക്താെിന ്

ഒരിക്കൽ മാപ്തം പ്രിഷ്ക്്കരിക്കാെ ന്ന റീഡ്-ഒൺെി വമമ്മറിയാണ് PROM. 

ഉപ്സയാക്താെ ്ഒര  ശൂനയമായ PROM ൊങ്ങ കയ ം ഒര  PROM സപ്പ്ാപ്ഗാം ഉപ്സയാഗിച്ച് 

ആെശയമ ള്ള ഉള്ളടക്കങ്ങൾ നൽക കയ ം വെയ്യ ന്ന  

 EPROM (മോയക്്കോവുന്നരും ബട്പോട്്ോം റെയ്യോവുന്നരുമോയ െീഡ് ഒൺൈി 

റമമ്മെി): 40 മിനിറ്റ ്െവര സദർഘയമ ള്ള അൾപ്ടാ െയെറ്റ ്സെറ്റിസെക്ക ്എക ്്

സപ്ാ  ്വെയ്ത് EPROM മായക്്കാനാക ം.  ാധാരണയായി, ഒര  EPROM ഇസറ ർ ഈ 

പ്പ്െർത്തനം സകെരിക്ക ന്ന . 

 EEPROM (ലവദ്യുരപരമോയി മോയക്്കോവുന്നരും ബട്പോട്്ോം റെയ്യോവുന്നരുമോയ 

വോയന മോട്രം റമമ്മെി): EEPROM സപ്പ്ാപ്ഗാം വെയ്യ കയ ം ഇെക്പ്ടിക്ക ്ആയി മായ്

ക്ക കയ ം വെയ്യ ന്ന . ഇത ്ഏകസദശം പ്തിനായിരം തെണ മായക്്കാന ം റീസപ്പ്ാപ്ഗാം 

വെയ്യാന ം കഴിയ ം. മായക്്ക ന്നതിന ം സപ്പ്ാപ്ഗാമിംഗിന ം ഏകസദശം 4 മ തൽ 10 എം

എ  ്(മിെി വ ക്കൻഡ്) എട ക്ക ം. 

 

കോറഷ റമമ്മെി:  ിപ്ിയ  സെഗത്തിൊക്കാൻ കഴിയ ന്ന െളവര ഉയർന്ന സെഗതയ ള്ള 

അർദ്ധൊെക വമമ്മറിയാണിത.് ഇത ് ിപ്ിയ െിന ം വമയിൻ വമമ്മറിക്ക ം ഇടയിെ ള്ള ഒര  

ബഫറായി പ്പ്െർത്തിക്ക ന്ന . 

 

റസക്കൻഡെി റമമ്മെി: ഇത്തരത്തിെ ള്ള വമമ്മറിവയ ബാഹയ വമമ്മറി എന്ന ം 

െിളിക്ക ന്ന . ഇത ്പ്പ്ധാന വമമ്മറിസയക്കാൾ സെഗത ക റൊണ,് അസ്ഥിരമെ. 

ഡാറ്റ/െിെരങ്ങൾ ശാശവതമായി  ംഭരിക്ക ന്നതിന ്ഇെ ഉപ്സയാഗിക്ക ന്ന . ദവിതീയ 

വമമ്മറികള വട ഉള്ളടക്കം ആദയം പ്പ്ധാന വമമ്മറിയിസെക്ക ്മാറ്റ ന്ന , ത ടർന്ന ്CPU-ന ്അത് 

ആക്സ  ്വെയ്യാൻ കഴിയ ം. ഉദാഹരണത്തിന:് ഡിസ്ക,് സിഡി-ബെോം, ഡിവിഡി ത ടങ്ങിയെ. 
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