
www.byjusexamprep.com 
 
 

 

हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअरमधील फरक 
• संगणक प्रणाली दोन शे्रणीमंधे्य विभागली जाते: हार्डिेअर आवण सॉफ्टिेअर. हार्डिेअर म्हणजे मॉवनटर, सीपीयू, 

कीबोर्ड आवण माऊस यांसारख्या वसस्टमच्या भौवतक आवण दृश्यमान घटकांचा संदभड. दुसरीकरे्, सॉफ्टिेअर 

वनदेशांच्या संचाचा संदभड देते जे हार्डिेअरला विवशष्ट काये करण्यास सक्षम करते. सॉफ्टिेअर योग्यररत्या कायड 

करण्यासाठी हार्डिेअरमधे्य स्थावपत करणे आिश्यक आहे आवण त्याचप्रमाणे, काये पार पार्ण्यासाठी हार्डिेअर 

उपस्स्थत असणे आिश्यक आहे. दोघेही एकमेकांिर अिलंबून आहेत, तरीही ते एकमेकांपासून िेगळे देखील आहेत. 

• संगणक हार्डिेअर: हार्डिेअर संगणकाच्या भौवतक घटकांचा संदभड देते. संगणक हार्डिेअर म्हणजे संगणकाचा 

कोणताही भाग ज्याला आपण स्पशड करू शकतो. संगणक तयार करण्यासाठी िापरली जाणारी ही प्राथवमक 

इलेक्ट्र ॉवनक उपकरणे आहेत. संगणकातील हार्डिेअरची उदाहरणे म्हणजे प्रोसेसर, मेमरी उपकरणे, मॉवनटर, वपं्रटर, 

कीबोर्ड , माउस आवण सेंटर ल प्रोसेवसंग युवनट. 

• संगणक सॉफ्टिेअर: सॉफ्टिेअर म्हणजे सूचना, कायडपद्धती, दस्तऐिजीकरण यांचा संग्रह आहे जो संगणक प्रणालीिर 

विविध काये करतो. आपण असे म्हणू शकतो की संगणक सॉफ्टिेअर संगणक प्रोसेसरिर कायाडस्ित केलेला 

प्रोग्रावमंग कोर् आहे. कोर् मशीन-स्तरीय कोर् असू शकतो वकंिा ऑपरेवटंग वसस्टमसाठी वलवहलेला कोर् असू 

शकतो. Ms Word, Excel, Power Point, Google Chrome, Photoshop, MySQL इत्यादी सॉफ्टिेअरची 

उदाहरणे आहेत. 

हार्डवेअर सॉफ्टवेअर 

• हार्डिेअरची पुढील चार मुख्य शे्रणीमंधे्य विभागणी 

केली आहे: 

इनपुट उपकरणे 

आउटपुट उपकरणे 

दुय्यम स्टोरेज वर्व्हाइसेस 

अंतगडत घटक 

• सॉफ्टिेअर आणखी दोन मुख्य शे्रणीमंधे्य 

विभागले गेले आहे: 

ऍस्िकेशन सॉफ्टिेअर 

वसस्टम सॉफ्टिेअर 

• इलेक्ट्र ॉवनक आवण इतर सावहत्य िापरून विकवसत • प्रोग्रावमंग भाषा िापरून सूचना िापरून लेखन 

विकवसत केले 

• खराब झाल्यािर, ते निीन घटकासह बदलले जाऊ 

शकते 

• खराब झाल्यािर ते बॅकअप प्रत िापरून पुन्हा 

एकदा स्थावपत केले जाऊ शकते 

• हार्डिेअर हे भौवतक स्वरूपाचे आहे आवण म्हणून 

कोणीही हार्डिेअरला स्पशड करू शकतो आवण पाहू 

शकतो 

• सॉफ्टिेअरला प्रत्यक्ष स्पशड करता येत नाही 

पण तरीही ते िापरले आवण पावहले जाऊ 

शकते 

• हार्डिेअर व्हायरसने संक्रवमत होऊ शकत नाही • सॉफ्टिेअर व्हायरसने संक्रवमत होऊ शकते 

• हार्डिेअर कालांतराने शारीररकररत्या झीज होईल • सॉफ्टिेअर झीज होत नाही परंतु ते बग आवण 

स्ललचमुळे प्रभावित होऊ शकते 

• हार्डिेअरचे उदाहरण म्हणजे हार्ड र्र ाइव्ह, मॉवनटसड, 

सीपीयू, सॅ्कनर, वपं्रटर इ. 

• सॉफ्टिेअरचे उदाहरण म्हणजे Windows 10, 

Adobe Photoshop, Google Chrome इ. 
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