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     SEM -1 
  SUB : કમ્પ્યુટર એ્લીકેશન -1 

Unit 1.  કમ્પ્યુટરની મૂળ એનાટોમી 

 કમ્પ્યુટર એટલ ેશુું? 

 

.  

કમ્પ્યુટર એ ઇલેક્ટટર ોનનક ઉપકરણ છે જ ેવપરાશકર્ાા પાસેથી ડેટા સ્વીકાર ેછે, 

પ્રનિયા કર ેછે, પનરણામો ઉત્પન્ન કર ેછે, વપરાશકર્ાાઓને પ્રદનશાર્ કર ેછે અને 

ભનવષ્યના વપરાશ માટે પનરણામો સુંગ્રનિર્ કર ેછે. ડેટા એ અસુંગનિર્ ર્થ્યો 

અને આુંકડાઓનો સુંગ્રિ છે અને દાખલાઓ, સુંદભા, વગેર ેસુંબુંનિર્ કોઈ વિુ 

માનિર્ી પ્રદાન કરર્ુું નથી ર્ેથી ડેટાનો અથા  "અનસ્ટર ક્ટચડા  ર્થ્યો અને આુંકડા"

.છે માનિર્ી એ એક સ્ટર ક્ટચડા  ડેટા એટલે કે સુંગનિર્ અથાપૂણા અને પ્રોસેસ્ડ ડેટા 

છેડેટા પર પ્રનિયા કરવા અને માનિર્ીમાું રૂપાુંર્નરર્ કરવા માટે ., કમ્પ્યટુરનો 

ઉપયોગ થાય છે 

 કમ્પ્યુટસાની કામગીરી 

 

કમ્પ્યુટર નીચેના કાયો કર ેછે – 

 ઇનપુટ પ્રાપ્ત કરવુું 

કીબોડા , માઉસ, નડનજટલ પેન, વગેર ેજવેા નવનવિ ઇનપુટ ઉપકરણો દ્વારા 

કમ્પ્યુટરને ડેટા આપવામાું આવે છે, સી.ડી.-રોમ, પેન ડર ાઇવ, સ્કેનર, વગેર ે

જવેા ઉપકરણો દ્વારા પણ ઇનપુટ આપવામાું આવી શકે છે. 
 

માનિર્ી પર પ્રનિયા- 
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     પ્રોગ્રામોમાું પૂરા પાડવામાું આવેલ સૂચનોના આિાર ે ઇનપુટ ડેટા પર 

ઓપરશેન કરવામાું આવે છે. 

માનિર્ી સ્ટોર કરી રહ્યા છીએ 

પ્રનિયા કયાા પછી, માનિર્ી પ્રાથનમક અથવા માધ્યનમક સુંગ્રિ ક્ષેત્રમાું 

સુંગ્રનિર્ થાય છે 
. 

 

આઉટપુટ ઉત્પાદન –  

પ્રનિયા કરલેી માનિર્ી અન ેઅન્ય નવગર્ો મોનનટર, નપ્રુંટર, વગેર ેજવેા 

આઉટપુટ ઉપકરણો દ્વારા બાહ્ય નવશ્વમાું પિોુંચાડવામાું આવ ેછે. 

 કમ્પ્યુટરની લાક્ષનણકર્ાઓ- 

 (ગનર્) - 

કમ્પ્યુટર ગનણર્ની ગણર્રી કરર્ી વખરે્ માણસોની ર્ુલનામાું ઘણી વિાર ે

ગનર્ અને ચોકસાઈ સાથ ેકામ કર ેછે. કમ્પ્યુટસા પ્રનર્ સેકન્ડમાું લાખો 

(1,000,000) સૂચનાઓ પર પ્રનિયા કરી શકે છે. કમ્પ્યુટસા દ્વારા ર્ેમના 

ઓપરશેન માટે લેવામાું સમય માઇિોસેકન્્સ અને નેનોસેકન્્સ છે. 
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ચોકસાઈ –  

કમ્પ્યુટસા 100% ચોકસાઈ સાથ ેગણર્રીઓ કર ેછેડેટાની અસુંગર્ર્ા  .

.અથવા અચોક્કસર્ાને કારણ ેભૂલો થઈ શકે છે 

 

ખુંર્ –  

કમ્પ્યુટર સમાન સુસુંગર્ર્ા અને ચોકસાઈથી લાખો કાયો અથવા ગણર્રીઓ 

કરી શકે છેર્નેી  .રે્ કોઈ થાક અથવા એકાગ્રર્ાનો અભાવ અનુભવર્ા નથી .

 યાદશનિર્ેને મનુષ્યની યાદશનિથી પણ શ્રેષ્ઠ બનાવે છે. 

 

વસેનટનલટી –  

વસેનટનલટી એ એક જ ચોકસાઈ અને કાયાક્ષમર્ા સાથે નવનવિ પ્રકારનાું કાયો 

કરવાની કમ્પ્યટુરની ક્ષમર્ાનો સુંદભા આપે છે. 

 

નવશ્વસનીયર્ા – 

કમ્પ્યુટર નવશ્વસનીય છે કારણ કે રે્ સમાન ડેટાના સમાન સેટ માટે સર્ર્ 

પનરણામ આપે છે એટલ ે કે, જો આપણે ઇનપુટનો સમાન સેટ ગમે ર્ેટલી 

વખર્ આપીશુું, ર્ો આપણે રે્ જ પનરણામ પ્રાપ્ત કરીશુું. ઓટોમશેન કમ્પ્યુટર 

ર્મામ કાયો આપમેળે કર ેછે એટલ ેકે રે્ જાર્ ેિસ્ર્ક્ષેપ કયાા નવના કાયો કર ેછે. 

મેમરી - 

કમ્પ્યુટરમાું નબલ્ટ-ઇન મેમરી િોય છે જનેે પ્રાથનમક મેમરી કિેવામાું આવે છે 

જ્ાું રે્ ડેટા સ્ટોર કર ેછે. સેકન્ડરી સ્ટોરજે દૂર કરી શકાય ર્ેવા ઉપકરણો છે 

જમે કે સીડી, પેન ડર ાઈવો, વગેર,ે જનેો ઉપયોગ ડેટા સ્ટોર કરવા માટે પણ 

થાય છે. 

 કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ 
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 નબઝનેસ 
 

 

 

 

કમ્પ્યુટરની ગણર્રી, ખુંર્, ચોકસાઈ, નવશ્વસનીયર્ા અથવા વસેનટનલટીની 

ગનર્ વિુ છે, જણેે ર્ેને ર્મામ વ્યવસાનયક સુંગિનોમાું એકીકૃર્ ભાગ 

બનાવ્યો છે. કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ વ્યવસાનયક સુંગિનોમાું આ માટે થાય છે - 

• પેરોલ ગણર્રીઓ . અુંદાજપત્ર Analysis વેચાણ નવશે્લષણ • નાણાકીય 

આગાિી Employee કમાચારી ડેટાબેઝનુું સુંચાલન St શેરોની જાળવણી, 

વગેર.ે 

 બેંનકુંગ 
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આજ,ે બેંનકુંગ લગભગ સુંપૂણાપણે કમ્પ્યુટર પર આિાનરર્ છે. બેંકો નીચેની 

સુનવિાઓ પૂરી પાડે છે - Account accountનલાઇન એકાઉનન્ટુંગ સુનવિા, 

જમેાું વર્ામાન બેલેન્સ ર્પાસવા, થાપણો અને ઓવરડર ાફ્ટ્સ બનાવવી, 

વ્યાજ ચાજા, શેર અને ટર સ્ટી રકેોડાની ર્પાસ કરવી શામેલ છે. • એટીએમ 

મશીનો કે જ ેસુંપૂણાપણે સ્વચાનલર્ છે ગ્રાિકો માટે બેંકો સાથ ેવ્યવિાર 

કરવાનુું વિુ સરળ બનાવ ેછે. 

 વીમા- 

 

વીમા કુંપનીઓ કમ્પ્યટુરની મદદથી ર્મામ રકેોડાને અદ્યર્ન રાખી રિી છે. 

વીમા કુંપનીઓ, ફાઇનાન્સ િાઉસ અને સ્ટોક બ્રોનકુંગ કુંપનીઓ ર્ેમની 

નચુંર્ાઓ માટે કમ્પ્યટુરનો વ્યાપક ઉપયોગ કર ેછે. 

વીમા કુંપનીઓ માનિર્ી દશાાવર્ા ર્મામ ગ્રાિકોનો ડેટાબેઝ જાળવી રિી છે 

- 

Policies નીનર્ઓ સાથે ચાલ ુરાખવાની પ્રનિયા 

The નીનર્ઓની શરૂઆર્ની ર્ારીખ 

A પોનલસીના આગામી િપ્તા 

• મેચ્યોનરટી ર્ારીખ 

• રુનચ કારણે 

V સવાાઇવલ બેનનનફ્સ 
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• બોનસ 

 નશક્ષણ - 

 

  

કમ્પ્યુટર નશક્ષણ પ્રણાલીમાું ઘણી સનુવિાઓ પ્રદાન કરવામાું મદદ કર ે

છે. 

 કમ્પ્યુટર સીબીઇ (કમ્પ્યટુર આિાનરર્ નશક્ષણ) ર્રીકે ઓળખાર્ી 

નશક્ષણ પ્રણાલીમાું એક સાિન પ્રદાન કર ેછે. 

 સીબીઇમાું નનયુંત્રણ, નડનલવરી અન ેનશક્ષણનુું મૂલ્યાુંકન શામેલ છે. 

 • કમ્પ્યુટર નશક્ષણ કમ્પ્યુટર નવદ્યાથીઓની સુંખ્યાનો ગ્રાફ ઝડપથી વિી 

રહ્યો છે. 

 • એવી ઘણી પદ્ધનર્ઓ છે કે જમેાું શકૈ્ષનણક સુંસ્થાઓ કમ્પ્યટુરનો 

ઉપયોગ નવદ્યાથીઓન ેનશનક્ષર્ કરવા માટે કરી શકે છે. 

 ર્ેનો ઉપયોગ નવદ્યાથીના પ્રદશાન નવશે ડેટાબેસ ર્યૈાર કરવા માટે થાય 

છે અને આ આિાર ેનવશે્લષણ િાથ િરવામાું આવે છે. 

 માકેનટુંગ  - 

 માકેનટુંગમાું, કમ્પ્યટુરનો ઉપયોગ નીચ ેમજુબ છે - 
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 જાિેરાર્ - કમ્પ્યટુર સાથે, જાિેરાર્ વ્યાવસાનયકો કલા અન ેગ્રાનફક્ટસ 

બનાવે છે, નકલ લખ ેછે અન ેસુિાર ેછે, અને વિુ ઉત્પાદનો વેચવાના 

લક્ષ્ય સાથે જાિેરાર્ો છાપી અને ફેલાવે છે. 

 ઘર ખરીદી – 

  ઘર ખરીદી કમ્પ્યુટરાઇઝ્ડ કેટલોગના ઉપયોગ દ્વારા શક્ય બન્યુું છે જ ે

ઉત્પાદનની માનિર્ીની provideક્ટસેસ પ્રદાન કર ેછે અને ગ્રાિકો દ્વારા 

ભરવામાું આવર્ા ઓડારની સીિી પ્રવેશની મુંજૂરી આપે છે. 

 સ્વાસ્થ્ય કાળજી 

 િોનસ્પટલો, લેબો અને દવાખાનાઓમાું કમ્પ્યુટસા એ મિત્વનો ભાગ 

બની ગયા છે. ર્ઓે દદીઓ અન ેદવાઓનો રકેોડા  રાખવા માટે 

િોનસ્પટલોમાું ઉપયોગમાું લવેાય છે. ર્ેનો ઉપયોગ નવનવિ રોગોના 

નનદાન અને નનદાનમાું પણ થાય છે. ઇસીજી, ઇઇજી, અલ્ટર ાસાઉન્્સ 

અને સીટી સ્કેન વગેર ેપણ કોમ્પ્યુટરાઇઝ્ડ મશીનો દ્વારા કરવામાું આવે 

છે. 

 આરોગ્ય સુંભાળના કેટલાક મુખ્ય ક્ષતે્રો નીચ ેઆપેલ છે જમેાું કમ્પ્યટુરનો 

ઉપયોગ કરવામાું આવે છે. 
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 ડાયગ્નોનસ્ટક નસસ્ટમ - કમ્પ્યટુરનો ઉપયોગ ડેટા એકનત્રર્ કરવા અને 

માુંદગીના કારણન ેઓળખવા માટે થાય છે. 

 લેબ-ડાયગ્નોનસ્ટક નસસ્ટમ - બિા પરીક્ષણો કરી શકાય છે અને કમ્પ્યુટર 

દ્વારા અિેવાલો ર્ૈયાર કરવામાું આવ ેછે. 

 Ent દદીની દેખરખે નસસ્ટમ - આનો ઉપયોગ દદીના નચહ્નોને 

અસામાન્યર્ા જવેા કે કાનડાયાક એરસે્ટ, ઇસીજી, વગેરમેાું ર્પાસવા માટે 

થાય છે. 

 • ફામાા ઇન્ફોમેશન નસસ્ટમ - કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ ડરગ લબેલ્સ, 

સમાનપ્તની ર્ારીખ, િાનનકારક આડઅસરો, વગેર ેર્પાસવા માટે થાય 

છે. 

 Ge સજારી - આજકાલ, શસ્ત્રનિયા કરવા માટે પણ કમ્પ્યટુરનો ઉપયોગ 

થાય છે 

 એનન્જનનયનરુંગ નડઝાઇન - 

 એન્જીનનયનરુંગ િેર્ુ માટે કમ્પ્યટુરનો વ્યાપકપણે ઉપયોગ થાય છે. 

 મુખ્ય ક્ષેત્રોમાુંનુું એક સીએડી (કમ્પ્યટુર સિાનયર્ નડઝાઇન) છે જ ે

છબીઓનુું નનમાાણ અને ફેરફાર પ્રદાન કર ેછે. કેટલાક ક્ષેત્રો છે - 
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 Ruct સ્ટર ક્ટચરલ એનન્જનનયનરુંગ –  

 વિાણો, ઇમારર્ો, બજટે, નવમાન, વગેરનેી નડઝાઇન માટે ર્ાણ અન ે

ર્ાણ નવશે્લષણની જરૂર છે. 

 •દ્યોનગક ઇજનેરી - કમ્પ્યુટર, લોકો, સામગ્રી અને ઉપકરણોની સુંકનલર્ 

નસસ્ટમોની રચના, અમલીકરણ અન ેસુિારણા સાથેના કમ્પ્યુટસા. 

 It આનકા ટેક્ટચરલ એનન્જનનયનરુંગ - કમ્પ્યુટસા નગરોના ્લાનનુંગ, 

ઇમારર્ોની નડઝાઇન કરવામાું, 2 ડી અને 3 ડી બુંને રખેાુંકનો ઉપયોગ 

કરીને સાઇટ પરની ઇમારર્ોની શ્રેણી નક્કી કરવામાું મદદ કર ેછે. 

 લશ્કરી – 

 

 

કમ્પ્યુટસા મોટા પ્રમાણમાું સુંરક્ષણમાું વપરાય છે. આિુનનક ટાુંકી, નમસાઇલો, 

શસ્ત્રો, વગેર.ે લશ્કરી પણ કોમ્પ્યુટરાઇઝ્ડ કુંટર ોલ નસસ્ટમ્પસનો ઉપયોગ કર ેછે. 

કેટલાક લશ્કરી ક્ષેત્રો જ્ાું કમ્પ્યટુરનો ઉપયોગ કરવામાું આવ્યો છે રે્ છે - 

• નમસાઇલ નનયુંત્રણ 

• લશ્કરી વાર્ચીર્ 

• લશ્કરી કામગીરી અને આયોજન 

• સ્માટા  શસ્ત્રો 

વાર્ચીર્ 
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સુંદેશાવ્યવિાર એ સુંદેશ, નવચાર, નચત્ર અથવા ભાષણ પિોુંચાડવાનો એક 

રસ્ર્ો છે જ ેરે્ વ્યનિ દ્વારા સ્પષ્ટ અન ેયોગ્ય રીર્ ેપ્રાપ્ત થાય છે અને સમજી 

શકાય છે, જનેા માટે ર્ેનો િેર્ ુછે. આ કેટેગરીમાું કેટલાક મુખ્ય ક્ષેત્રો છે  

 

ઇ-મેઇલ 

 ચેનટુંગ 

યુઝનેટ 

 એફટીપી 

 ટેલનેટ 

• નવનડઓ કfereન્ફરનન્સુંગ 

 સરકાર - 

 કમ્પ્યુટસા સરકારી સવેાઓમાું મિત્વપૂણા ભૂનમકા ભજવ ેછે. આ 

કેટેગરીમાું કેટલાક મુખ્ય ક્ષેત્રો છે - 

 

બજટે 

Tax વેચાણ વેરા નવભાગ 

Come આવકવેરા નવભાગ 

Male પુરુષ / સ્ત્રી ગુણોત્તરની ગણર્રી 
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Voters મર્દારોની યાદીઓનુું કમ્પ્યટુરકરણ 

PAN પાનકાડાનુું કમ્પ્યુટરાઇઝેશન 

• િવામાનની આગાિી 
. Bajēṭa 

 

 

 

 પસાનલ કમ્પ્યુટર એટલ ેશુું? 

 વ્યનિગર્ કમ્પ્યટુર એ કમ્પ્યટુર નાની અને ઓછી નકુંમર્નો િોય છે, જ ે

વ્યનિગર્ ઉપયોગ (અથવા વ્યનિઓના નાના જૂથ દ્વારા ઉપયોગ કરવા) 

માટે બનાવાયલે છે. ડેસ્કટ .પ કમ્પ્યુટસા (ડેસ્કટops્સ) ને વણાવવા માટે 

"પસાનલ કમ્પ્યુટર" શબ્દનો ઉપયોગ થાય છે. રે્ ઘણીવાર ટૂુંકાક્ષર પીસી 

અથવા માઇિો કમ્પ્યુટરન ેટૂુંકાવી દેવામાું આવે છે, જનેો અુંગ્રજેીમાું અથા 

"પસાનલ કમ્પ્યુટર" છે. રે્ ખૂબ જ સામાન્ય પ્રકારનાું મશીનો છે. 

પસાનલ કમ્પ્યુટર (એિોનમ પીસી) એ સેન્ટરલ પ્રોસેનસુંગ યુનનટ (સીપીયુ) માું 

નસુંગલ (આઇસી) ઇનન્ટગ્રેટેડ સનકાટ પર અુંકગનણર્, ર્કા  અન ેનનયુંત્રણ 

સનકાટરી િરાવ ેછે; બ ેપ્રકારની મેમરી, મુખ્ય મેમરી, જમે કે રમે, અને રોમ, 

મેગ્નેનટક િાડા  નડસ્ક (એચડીડી) અને ક compમ્પપેક્ટટ નડસ્ક અને નવનવિ 

ઇનપુટ / આઉટપુટ ઉપકરણો, જમેાું નડસ્્લ ેસ્િીન, કીબોડા  એન્ડમાઉસ, 

મોડેમ અને નપ્રુંટર શામેલ છે. 
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 કમ્પ્યુટરનો અન્ય પ્રકાર 

  

 
1) કીબોડા 

 

કીબોડા  એ સૌથી સામાન્ય અન ેખૂબ જ લોકનપ્રય ઇનપુટ નડવાઇસ છે જ ે

કમ્પ્યુટર પર ડેટા ઇનપુટ કરવામાું મદદ કર ેછે. કીબોડાનુું લેઆઉટ પરુંપરાગર્ 

ટાઇપરાઇટરની જમે છે, જો કે અનર્નરિ કાયો કરવા માટે કેટલીક વિારાની 

કીઓ પ્રદાન કરવામાું આવી છે. 
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કીબો્સા બે કદના keys 84 કી અથવા 101/102 કીઓનાું િોય છે, પરુંર્ુ િવે 

104 કી અથવા 108 કીવાળા કીબોડા  નવન્ડોઝ અને ઇન્ટરનેટ માટે પણ 

ઉપલબ્િ છે. 

કીબોડા  પરની કી નીચ ેમજુબ છે: 

 

 
Sr.No  

કી  
વણાન 

1 ટાઇનપુંગ કી  

 

આ કીઓમાું લટેર કીઓ (A-Z) અન ે

અુંક કી (0-9) શામેલ છે જ ેસામાન્ય રીર્ે 

ટાઇપરાઇટરની જમે લેઆઉટ આપે છે 

 

2 

ન્યુમેનરક કીપેડ 

 

ર્ેનો ઉપયોગ સુંખ્યાત્મક ડેટા અથવા 

કસાર મૂવમેન્ટ દાખલ કરવા માટે થાય છે. 

સામાન્ય રીર્,ે ર્ેમાું 17 કીનો સમૂિ િોય છે 

જ ેમોટાભાગના મશીનો અને કેલ્કુ્યલેટર 

દ્વારા ઉપયોગમાું લેવામાું આવર્ી સમાન 

ગોિવણીમાું મૂકવામાું આવે છે. 
 

 

3 

ફુંક્ટશન કી 

 

ફુંક્ટશન કીઓ બાર ફુંક્ટશન કીઓ કીબોડા  

પર િાજર છે જ ેકીબોડાની ટોચ પર સળુંગ 

ગોિવાય છે. દરકે ફુંક્ટશન કીનો અનોખો 

અથા છે અને ર્ેનો ઉપયોગ અમુક નવનશષ્ટ 

િેર્ ુમાટે થાય છે. 
 

 

4 

 

નનયુંત્રણ 

કીઓ 

આ કીઓ કસાર અન ેસ્િીન નનયુંત્રણ પ્રદાન 

કર ેછે. ર્ેમાું ચાર નદશાત્મક એરો કીઓ 

શામેલ છે. કુંટર ોલ કીઝમાું િોમ, એન્ડ, 

ઇન્સટા , નડલીટ, પેજ અપ, પેજ ડાઉન, 
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કુંટર ોલ (Ctrl), વૈકનલ્પક (Alt), એસ્કેપ 

(Esc) શામેલ છે. 
 

 
5 

નવશેષ િેર્ ુકી 

 

કીબોડામાું કેટલીક નવનશષ્ટ િેર્ ુકીઝ પણ 

શામેલ છે જમે કે એન્ટર, નશફ્ટટ, કે્સ 

લockક, નમ લockક, સ્પેસબાર, ટ ,બ અન ે

નપ્રુંટ સ્િીન. 
 

 

 

 
 

 

 માઉસ - 

માઉસ એ સૌથી લોકનપ્રય પોઇું નટુંગ નડવાઇસ છે. રે્ એક ખૂબ જ 

પ્રખ્યાર્ કસાર-કુંટર ોલ નડવાઇસ છે જનેા પાઉન્ડ પર રાઉન્ડ બોલ સાથ ે

એક નાનો પામ સાઈઝ બ havingક્ટસ છે જ ેમાઉસની ગનર્ન ેસુંવેનદર્ 

કર ેછે અને જ્ાર ેમાઉસ બટનો દબાવવામાું આવ ેછે ત્યાર ેર્ેને 

સુંબુંનિર્ નસગ્નલો મોકલે છે. 

સામાન્ય રીર્ ેર્ેમાું બ ેબટનો િોય છે જનેે ડાબી અને જમણી બટન કિે 

છે અને બટનોની વચ્ચે એક પૈડુું  િાજર છે. માઉસનો ઉપયોગ સ્િીન પર 
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કસારની નસ્થનર્ન ેનનયુંનત્રર્ કરવા માટે થઈ શકે છે, પરુંર્ ુર્ેનો ઉપયોગ 

કમ્પ્યુટરમાું ટેક્ટસ્ટ દાખલ કરવા માટે થઈ શકર્ો નથી. 

 

ફાયદા 

 

Use વાપરવા માટે સરળ 

Very ખૂબ ખચાાળ નથી 

       Keyboard કીબોડાની એરો કી કરર્ા કસારને વિુ ઝડપથી ખસેડે છે. 
 

 

પીડીએ: પસાનલ નડનજટલ સિાયક 

પીડીએ એ કીબોડા  નવનાનુું મોબાઇલ ઉપકરણ છે, પરુંર્ુ પેન જવેા સ્ટાઇલની 

સિાયથી શબ્દોને લખવા અથવા દોરવા માટે સ્િીન સાથે. ર્ેમની પાસ ેનોુંિો 

લેવાની, ગ્રાફ વાુંચવા, ઇન્ટરનેટથી કનેક્ટટ થવાની, અપલોડ કરવાની અન ે

ડાઉનલોડ કરવાની ક્ષમર્ા છે. ર્ેઓ પામટોપ, િાથથી પકડેલા કમ્પ્યુટર ર્રીકે 

પણ ઓળખાય છે. 
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નવશેષર્ા 

o ટચ સ્િીન: વપરાયેલી એન્લકેશન માટે શોટાકટ બનાવવા માટે ર્ેમાું એક 

અથવા બ ેબટનો િોઈ શકે છે. નનિુંર્ર, વપરાશકર્ાાને પેન જવેા સ્ટાઇલને 

સ્પશા કરીને અથવા ર્ેનો ઉપયોગ કરીને કોઈ ટેક્ટસ્ટ દાખલ કરવો પડશે. 

મેમરી કા્સા: પિેલાના પીડીએ પાસ ેમેમરી સ્લોટ ન િર્ો પરુંર્ ુિવે કેટલાક 

પીડીએમાું મેમરી કાડા  સ્લોટ અન ેયએુસબી ફ્ટલશે ડર ાઇવ સ્લોટ િોઈ શકે છે. 

ઓ વાયડા  કનેનક્ટટનવટી: અગાઉના પીડીએ સીરીયલ બુંદરો અથવા અન્ય 

ઉપકરણો દ્વારા કમાચારી કમ્પ્યુટરથી કનેક્ટટ કરવામાું સક્ષમ િર્ા. િવે 

યુએસબી કેબલ્સનો ઉપયોગ ર્ેમન ેકનેક્ટટ કરવા માટે થાય છે. 

o વાયરલેસ કનેનક્ટટનવટી: પીડીએમાું બ્લૂટૂથ અને Wi-Fi છે જ ેવાયરલેસ છે. 

ratingપરનેટુંગ નસસ્ટમ: પ્રી-ઇન્સ્ટોલ કરલેી .પરનેટુંગ નસસ્ટમ્પસ પામ ઓએસ, 

વેબઓએસ છે. 

o નેનવગશેન: કેટલાક પીડીએમાું નબલ્ટ-ઇન જીપીએસ િોઈ શકે છે અન ે

કેટલાક બાહ્યરૂપે જીપીએસથી કનેક્ટટ થઈ શકે છે. 

કિોર પીડીએ: કિોર પીડીએમાું બારકોડ રીડસા, રનેડયો-ફ્રીક્વન્સી 

આઇડેનન્ટનફકેશન રીડસા, મેગ્નેનટક સ્ટર ાઇપ કાડા  રીડસા અથવા સ્માટા  કાડા  

રીડસા જવેી કેટલીક વિારાની સુનવિાઓ શામલે છે. 
 

o ઓ ટેબ્લેટ કમ્પ્યુટર, કમ્પ્યટુર જ ેલેપટોપ કમ્પ્યુટર અને સ્માટાફોન 

વચ્ચેના કદમાું મધ્યવર્ી િોય. પ્રારુંનભક ટેબ્લેટ કમ્પ્યટુસાએ ઇનપુટ 

માનિર્ી માટે કીબોડા  અથવા સ્ટાઇલસનો ઉપયોગ કયો િર્ો, પરુંર્ ુઆ 

પદ્ધનર્ઓ પછીથી ટચ સ્િીન દ્વારા નવસ્થાનપર્ કરવામાું આવી િર્ી. 
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o  
o iPad 

o ટેબ્લેટ કમ્પ્યટુરનો પુરોગામી એ સ્ટાઇલેટર (1957) અન ેરેંડ ટેબ્લેટ 

(1961) જવેા ઉપકરણો િર્ા જમેણે મોટા કમ્પ્યટુરમાું ઇનપુટ માટે 

સ્ટાઇલસનો ઉપયોગ કયો િર્ો. 1968 માું ઉર્ાિ યુનનવનસાટીના 

સ્નાર્ક નવદ્યાથી lanલન કેએ, નાના, શનિશાળી ટેબ્લટે-સ્ટાઇલ 

કમ્પ્યુટરની ર્ેમની દ્રનષ્ટને પ્રોત્સાિન આ્યુું, જનેે પછીથી ડાયનાબુક 

કિેવાર્ુું; જો કે, કેએ ખરખેર ડાયનાબુક ક્યારયે બનાવ્યો ન િર્ો. પ્રથમ 

સાચા ટેબ્લેટ કમ્પ્યુટસા કેનમ્પબ્રજ નરસચાના ઝેડ 88 અન ેનલનસ 

ટેક્નોલોજીઓ ’રાઇટ-ટોપ’ િર્ા, જ ે1987 માું રજૂ કરવામાું આવ્યા 

િર્ા. 0.9 નકગ્રા (2 પાઉન્ડ) વજનવાળા, ઝેડ 88 એ રાઈટ-ટોપ કરર્ા 

વિુ પોટેબલ િર્ુું, જનેુું વજન 4 નકલો (9 પાઉન્ડ) િર્ુું કારણ કે રે્ 

આુંર્નરક ફ્ટલોપી નડસ્ક ડર ાઇવ સાથે આવ્યુું છે. 

 ઇબુક રીડર- - 

 ઇબુક રીડર એ નડનજટલ પુસ્ર્કો અને સામનયક વાુંચવા માટેનુું પોટેબલ -

ઇલેક્ટટર ોનનક ઉપકરણ છે, જનેે ઇ બકુ-ર્રીકે વિુ સારી રીર્ ેઓળખવામાું 

આવે છેબુક રીડર સામાન્ય રીર્ ેન્યૂનર્મ શનિનો ઉપયોગ કરીન ેલાુંબા -ઇ .

બુક વાચકો -મોટાભાગના ઇ .સમય સુિી ચલાવવા માટે બનાવવામાું આવ ેછે

.શાિી ર્કનીક પર આિાર રાખ ેછે-ર્ેમના પ્રદશાન માટે ઇ 

https://cdn.britannica.com/89/136089-050-BFA56CE2/iPad-2010.jpg
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સ્માટાફોન 

સ્માટાફોનનો ઉપયોગ ફોન ક makeલ્સ કરવા અને ટેક્ટસ્ટ સુંદેશા મોકલવા 

માટે થાય છે પરુંર્ુ ર્ેનો ઉપયોગ ઇન્ટરનેટ accessક્ટસેસ કરવા અને ર્મારા 

ઇમેઇલ્સ ર્પાસી, ઇન્ટરનેટ પર શોિ કરવા અને ઘણુું બિુ કરવા માટે થઈ 

શકે છે. સ્માટાફોનની ઘણી નવનવિ બ્રાું્સ છે દા.ર્. 

• આઇફોન - Appleપલ દ્વારા બનાવવામાું આવેલ 

Samsung સેમસુંગ, એચટીસી, વગેર ેદ્વારા બનાવેલા એન્ડર ોઇડ ફોન્સ. 

 Nokia નોનકયા દ્વારા બનાવેલા નવુંડોઝ ફોન્સ, દરકે ફોન વચ્ચેનો ર્ફાવર્ એ 

છે કે ર્ેમની પાસ ેનવનવિ ઉત્પાદકો દ્વારા નવકનસર્ એક અલગ 

operatingપરનેટુંગ નસસ્ટમ છે. ર્મે ર્મારા આુંગળીઓનો ઉપયોગ ર્મારા 

ફોનની ટચ સ્િીનને નનયુંનત્રર્ કરવા માટે કરી શકો છો અથવા ર્મે પેંનસલ 

જવેા નડવાઇસનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો જનેે સ્ટાઈલસ કિેવામાું આવે છે 

જ ેર્ેનો ઉપયોગ સરળ બનાવે છે. ર્મન ેમોટાભાગની ઇલેક્ટટર ોનનક શો્સમાું 

વેચાણ માટેનુું એક સ્ટાઇલ મળશે. એક શબ્દ જ ેર્મને ઘણુું જોશે: 

એન્લકેશન્સ રે્ શબ્દ એન્લકેશન માટે ટૂુંકા છે. રે્ એક શોટાકટ છે જ ેર્મને 

ઇચ્છો રે્ પ્રોગ્રામ અથવા વેબસાઇટ પર સીિા જ જવાની મુંજૂરી આપે છે 

પ્રવેશ. રે્ નચત્ર અથવા પ્રર્ીક દ્વારા રજૂ થાય છે. ર્મે ર્મારા ફોન પર ઘણી 

બિી એ્સ જોશો. * મિેરબાની કરીને નોુંિ કરો કે સ્માટાફની નવનવિ બ્રાન્્સ 
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 સુંનક્ષપ્તમાું પનરચય: 

      

વીડીય ુનીચેનામાુંથી કોઈપણનો સુંદભા લઈ શકે છે: 
 

 

1. નવઝ્યુઅલ નડસ્્લ ેયુનનટ માટે ટૂું કુું , વીડીય ુએ એક નબ્રટીશ શબ્દ છે જનેો 

ઉપયોગ ટેક્ટસ્ટ અન ેછબીઓ પ્રદનશાર્ કરવા માટે કમ્પ્યટુરનો ઉપયોગ કરલેા 

કોઈપણ ઉપકરણનુું વણાન કરવા માટે થાય છે. ઉદાિરણ ર્રીકે, ફ્ટલેટ-પેનલ 

નડસ્્લે અને પ્રોજકે્ટટર, બુંને વીડીયુના ઉદાિરણો છે. જો કે, વીડીયુનો ઉપયોગ 

સીઆરટી મોનનટરના વણાન માટે થાય છે, જ ેિવ ેપ્રાચીન િોરણ છે, જ ે

એલઇડી જવેી ફ્ટલેટ-પેનલ નડસ્્લ ેપદ્ધનર્ઓ દ્વારા બદલવામાું આવ્યુું છે. 

પ્રારુંનભક વીડીયુમાું 13 "સ્િીન કદ િર્ા. 1990 ના દાયકાના મધ્યભાગમાું, 

15" અન ે17 "વીડીયુ સ્િીન કદ વિુ સામાન્ય બન્યુું, લગભગ 20" સ્િીન કદ 

જ્ાર ેબજારમાું ઉભરી આવ્યા. 2000 ના દાયકાની શરૂઆર્માું, 15 "અને 

17" સ્િીન કદવાળા ફ્ટલટે-પેનલ મોનનટસ ેલોકનપ્રયર્ા મેળવી અન ેસીઆરટી 

મોનનટરને બદલવાનુું શરૂ કયુું. 
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નવનડઓ નડસ્્લ ેએકમ માટે ટૂું કુું, વીડીયુ એ એક 

કમ્પ્યુનટુંગ નડવાઇસ છે જ ેવપરાશકર્ાા દ્વારા ઇનપુટ 

કરવાની મુંજૂરી આપે છે અને કમ્પ્યટુર મોનનટરની 

જમે નડસ્્લેમાું આઉટપુટ આપે છેવીડીયુમાું નડસ્્લે  .

નડવાઇસ અને કીબોડા  િોય છે, અન ેર્ેમાું માઉસ 

શામેલ િોઇ શકે છેયુનાઇટેડ સ્ટે્સમાું ., ર્ેને 

ક્યારકે નવનડઓ નડસ્્લ ેટનમાનલ અથવા વીડીટી 

ર્રીકે ઓળખવામાું આવ ેછે. સૌથી વિેલા 

વીડીયુમાુંના બ ેકoreમોડોર પીઈટી અને રનેડયો 

શckક ટીઆરએસ-80૦ મોડેલ 1 િર્ા, જનેો 

નવકાસ 1977 માું થયો િર્ોપ્રારુંનભક વીડીયુના  .

 અન્ય ઉદાિરણોમાું આઇબીએમ2260, 

ટેલીનવનડઓ 920 સી અને ટેક્ટસાસ ઇન્સ્ટુમેન્ સ 

મોડેલ 911 નો સમાવશે થાય છેઆ દરકે વીડીયુ  .

ઇન નડસ્્લે સ્િીન અને કીબોડા  -એક જ િર્ા નબલ્ટ

.સાથેનુું એકમ  

 એચડીડી એટલે િાડા  નડસ્ક ડર ાઇવએચડીડી  .

િાડા  ર્રીકે પણ ઓળખાય છે 
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  નડસ્ક, િાડા  ડર ાઇવ અથવા નફક્ટસ નડસ્ક. 

એચડીડી એ એક ડેટા સ્ટોરજે નડવાઇસ છે, જ ેનડનજટલ ડેટા સ્ટોર કરવા માટે 

ચુુંબકીય સ્ટોરજેનો ઉપયોગ કર ેછે અને રોનટુંગ ્લેટસાનો ઉપયોગ કરીને ર્ેને 

લાવે છે. કમ્પ્યટુર નસસ્ટમમાું, િાડા  નડસ્ક ડર ાઇવ્સનો ઉપયોગ મુખ્ય સુંગ્રિ 

ઉપકરણ ર્રીકે થાય છે. રે્ ઇલેક્ટટર ોનમકેનનકલ ઉપકરણ છે જ ેનોન-વોલેટાઇલ 

મેમરી િરાવે છે. એચડીડી એ operatingપરનેટુંગ નસસ્ટમ, મોટી નસસ્ટમ 

ફાઇલો સ્ટોર કરવામાું પણ સક્ષમ છે અને ડેસ્કટopsપ, મોબાઇલ અન ેગ્રાિક 

ઇલેક્ટટર ોનનક્ટસમાું જોવા મળે છે. 

1953 માું, આઇબીએમ એનન્જનનયરોએ એચડીડીની રચના કરી જથેી ઓછા 

ખચે ડેટાની ઉચ્ચ ક્ષમર્ાની રને્ડમ accessક્ટસેસ મળી શકે. શરૂઆર્માું, િાડા  

નડસ્કનુું કદ રનેફ્રજરટેર જવેુું જ છે અને રે્ 3.75 મેગાબાઇટ ડેટા સ્ટોર કરી 

શકશે. જમે જમે ટેક્નોલ advજી આગળ વિે છે, િાડા  નડસ્કનુું કદ ઘટે છે અને 

1980 ના દાયકાના મધ્યભાગમાું રે્ 3.5 ઇું ચના કદમાું ઉપલબ્િ છે. 2007 માું 

નિટાચીએ 1 ટીબી િાડા  નડસ્ક નરલીઝ કરી િર્ી જ્ાર ે2015 માું 

એચજીએસટીએ 10 ટીબી િાડા  ડર ાઇવ્સ શરૂ કરી િર્ી. સીગેટે િાડા  નડસ્ક 

લોુંચ કરી છે જ ેએસએમઆર (નશુંગ્ડ મેગ્નેનટક રકેોનડુંગ) ર્કનીકનો ઉપયોગ 

કર ેછે. આગળ, એચજીએસટીએ પ્રથમ નિનલયમથી ભરલેી િાડા  નડસ્ક ડર ાઇવ 

બનાવી. િેનલયમનો ઉપયોગ થાય છે કારણ કે રે્ િવામાું ઓછા ગાense, િુંડા 

અને િળવા છે ર્થેી પ્રભાવ અને િાડા  નડસ્કની ડર ાઇવ ઘનર્ામાું વિારો થાય 

છે. 

િાડા  ડર ાઈવો 2 પ્રકારની િોય છે: 
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• િાડા  નડસ્ક ડર ાઇવ: ત્યાું એક અથવા વિુ ફરર્ી નડસ્ક અન ેચુુંબકીય સુંગ્રિ છે. 

• સોનલડ સ્ટેટ ડર ાઇવ્સ (એસડીડી): ર્ેમની પાસે કોઈ મૂનવુંગ ભાગ નથી અને 

ર્ેમાું ફ્ટલેશ મેમરી ટાઇપ સ્ટોરજે નથી. 

 

 સીડી અને ડીવીડી 
 

 

And સીડી અન ેડીવીડી એ icalન્ટકલ નડસ્કનાું સુંસ્કરણો છે જ ેમુખ્યત્વ ેકદ 

અને ઉત્પાદન પદ્ધનર્માું અલગ પડે છે. સામાન્ય રીર્,ે ડીવીડી સીડી કરર્ા 

વિાર ેડેટા સ્ટોર કરી શકે છે, ર્ેનુું એક કારણ એ છે કે સીડી ફિ એક જ બાજુ 

પર પોનલકાબોનેટ સબસ્ટર ેટ િરાવ ેછે જ્ાર ેડીવીડીમાું રે્ બુંન ેબાજુઓ પર 

િાજર િોય છે 

 

• બ્લુ-ર ેનડસ્ક અન ેડર ાઇવ 

 બ્લુ-ર ેનડસ્ક, બીડી અથવા બીડી-રોમ, ર્ેર ગ્રાિક ઇલેક્ટટર ોનનક્ટસ અન ેપીસી 

કુંપનીઓ દ્વારા નવકનસર્ optન્ટકલ નડસ્ક ફોમેટ છે. આ કુંપનીઓમાું ડેલ, 

નિટાચી, િેવલટે પેકાડા , એલજી, નમત્સુનબશી, પેનાસોનનક, સોની અને ટીડીકે 

શામેલ છે. બ્લૂ-ર ેપ્રથમ જાન્યઆુરી, 2006 ના રોજ સીઇએસ ખારે્ રજૂ 

કરવામાું આવ્યો િર્ો, 25 જીબી નસુંગલ-લેયર નડસ્ક (્યુઅલ-લયેર નડસ્ક પર 
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50 જીબી) સ્ટોર કર ેછે, અન ેરે્ પ્રમાણભૂર્ સીડી જટેલુું જ કદનુું છે. બ્લુ-ર ે

નડસ્ક ્લેયરમાું નચત્ર બ્લુ લેસર બર્ાવ ેછે. 

બ્લૂ-રનેે પ્રથમ Appleપલ, ડેલ, નફનલ્સ, પાયોનનયર, સોની, સન, ટીડીકે અને 

ઉપર જણાવેલ અન્ય કુંપનીઓએ ટેકો આ્યો િર્ો. 19 ફેબ્રુઆરી, 2008 ના 

રોજ, બ્લુ-રએે િાઇ-ડેનફનેશન નડસ્ક ફોમેટ યુદ્ધોમાું એચડી ડીવીડીન ેિરાવ્યુું. 

• યુએસબી ફ્ટલેશ ડર ાઇવ: યુએસબી ફ્ટલેશ ડર ાઇવ - જનેે યુએસબી સ્ટીક, 

યુએસબી થુંબ ડર ાઇવ અથવા પેન ડર ાઇવ ર્રીકે પણ ઓળખવામાું આવે છે - 

રે્ ્લગ-અને-્લે પોટેબલ સ્ટોરજે છે 

યુએસબી ફ્ટલેશ ડર ાઇવનો ઉપયોગ િુંમેશાું સ્ટોરજે, ડેટા બેક-અપ અન ે

કમ્પ્યુટર ફાઇલોના ટર ાન્સફર માટે થાય છે. ફ્ટલોપી નડસ્ક અથવા સીડીની 

ર્ુલનામાું, રે્ ઓછી, ઝડપી, નોુંિપાત્ર રીર્ ેવિુ ક્ષમર્ા િરાવ ેછે, અને ફરર્ા 

ભાગોના અભાવને કારણ ેવિુ ટકાઉ છે. 

 

 

 

 વેબકેમ અને નવનડઓ કેમેરા- 
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વેબકેમ એ એક નાનો નડનજટલ નવનડઓ ક cameraમેરો છે જનેો સીિો 

અથવા પરોક્ષ રીર્ ેકમ્પ્યુટર અથવા કમ્પ્યુટર નટેવકા  સાથ ેકનેક્ટટ થાય છે. 

વેબકેમ્પસ એ સ softwareફ્ટટવેર સાથ ેઆવ ેછે જ ેવપરાશકર્ાાઓને વબે 

પરથી નવનડઓ રકેોડા  કરવામાું અથવા સ્ટર ીમ કરવામાું મદદ કરવા માટે 

કમ્પ્યુટર પર ઇન્સ્ટોલ કરવાની જરૂર છે. 

 

 માઇિોફોન અને સ્પીકસા - 

સ્પીકસા અને માઇિોફોન બુંન ેટર ાુંસ્યુસર છે - ઘટકો જ ેenergyજાાન ેએક 

પ્રકારથી બીજામાું રૂપાુંર્નરર્ કર ેછે. વિા નવદુ્યર્ પ્રવાિોન ેધ્વનન ર્રુંગોમાું 

ફેરવે છે; માઇિોફોન અવાજને નવદુ્યર્ energyજાામાું ફેરવ ેછે. 
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1) જોયનસ્ટક 

 

જોયનસ્ટક એ એક પોઇું નટુંગ નડવાઇસ પણ છે જનેો ઉપયોગ મોનનટર સ્િીન 

પર કસાર પોનઝશનને ખસેડવા માટે થાય છે. રે્ એક લાકડી છે જ ેર્ેના નીચલા 

અને ઉપલા બુંને છેડા પર ગોળાકાર બોલ િરાવ ેછે. નીચલા ગોળાકાર બોલ 

સોકેટમાું આગળ વિે છે. જોયનસ્ટકને ચારયે નદશામાું ખસેડી શકાય છે. 

 

જોયસ્ટીકનુું કાયા માઉસની જમે જ છે. ર્ેનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે કમ્પ્યટુર 

સિાનયર્ થાય છે  

નડઝાઇનનુંગ (સીએડી) અન ેકમ્પ્યટુર વગાડવુું 
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લાઇટ પેન 

 

લાઇટ પેન એ એક પોઇું નટુંગ નડવાઇસ છે જ ેપેન જવેુું જ છે. ર્ેનો 

ઉપયોગ પ્રદનશાર્ મેન ૂઆઇટમ પસુંદ કરવા અથવા મોનનટર સ્િીન 

પર નચત્રો દોરવા માટે થાય છે. ર્ેમાું ફોટોસેલ અન ેએક નાની 

ટ્યુબમાું મૂકવામાું આવેલ એક optન્ટકલ નસસ્ટમ શામેલ છે. જ્ાર ે

મોનનટર સ્િીન ઉપર લાઇટ પેનની ટોચ ખસેડવામાું આવ ેછે અને 

પેન બટન દબાવવામાું આવે છે, ત્યાર ેર્ેનો ફોટોસેલ સેનન્સુંગ 

એનલમેન્ટ સ્િીન સ્થાન શોિી કા .ે ેછે અને ર્ેને સુંબુંનિર્ સુંકેર્ 

સીપીયુને મોકલે છે. 
 

 

ટર ેક બોલ એ ઇનપુટ નડવાઇસ છે જનેો ઉપયોગ મોટાભાગે નોટબુક 

અથવા લેપટોપમાું થાય છે 

કમ્પ્યુટર, માઉસને બદલે. આ એક બોલ છે જ ેઅડિો દાખલ 

કરવામાું આવે છે અને બોલ પર આુંગળીઓ ખસેડીને, પોઇન્ટર 

ખસેડી શકાય છે. આખુું નડવાઇસ ખસે્યુું ન િોવાથી, ટર ેક બોલન ે

માઉસ કરર્ા ઓછી જગ્યાની જરૂર પડે છે. એક ટર ેક બોલ નવનવિ 

આકારમાું આવે છે જમે કે બોલ, એક બટન અન ેચોરસ 
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નપ્રન્ટરો 

 

નપ્રુંટર એ એક એવુું ઉપકરણ છે જ ેકમ્પ્યુટરથી ટેક્ટસ્ટ અન ેગ્રાનફક 

આઉટપુટ સ્વીકાર ેછે અને માનિર્ીને કાગળ પર સ્થાનાુંર્નરર્ કર ે

છે, સામાન્ય રીર્ે કાગળની માનક કદની શી્સમાું. ... લેસર નપ્રુંટર, 

ડરમ પર શીટ રોલ ર્રીકે પસુંદ કરલેા કાગળના ક્ષેત્રોમાું શાિી (ટોનર 

ર્રીકે ઓળખાય છે) આકનષાર્ કરવા માટે અરીસામાુંથી 

પ્રનર્નબુંનબર્ લેસર બીમનો ઉપયોગ કર ેછે. 

 

 

"એક નપ્રુંટર એ બાહ્ય આઉટપુટ નડવાઇસ છે જ ેકમ્પ્યુટરથી ડેટા લ ે

છે અને કાગળ પર ગ્રાનફક્ટસ / ટેક્ટસ્ટના રૂપમાું આઉટપુટ ઉત્પન્ન કર ે

છે". 
 

 

 

 

 
 
 

 Prin અસર નપ્રન્ટરો 

 •. ડોટ-મેનટર ક્ટસ નપ્રુંટસા 

 •. ડેઝી-વ્િીલ નપ્રન્ટરો 

 • .લાઇન નપ્રન્ટરો 

 • ડરમ નપ્રુંટર 

 • ચેઇન નપ્રન્ટરો 

 • .બેન્ડ નપ્રન્ટરો 

 • .અન-ઇફેક્ટટ નપ્રન્ટરો 

 • .ઇું ક-જટે નપ્રન્ટરો 

 Ase લેસર નપ્રન્ટરો 
 s 
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ત્યાું બ ેપ્રકારનાું નપ્રુંટર છે. 

અસર નપ્રુંટસા 

ઇફેક્ટટ નપ્રુંટર કાગળ સાથ ેસુંપકા  બનાવે છે. રે્ સામાન્ય રીર્ ેિણ 

અથવા નપનનો ઉપયોગ કરીને કાગળ સામે શાિી નરબન 

દબાવવાથી છાપવાની છબી બનાવ ેછે. નીચ ેઇફેક્ટટ નપ્રન્ટરોનાું 

કેટલાક ઉદાિરણો છે. 

 ડોટ મેનટર ક્ટસ 

D ડોટ મેનટર ક્ટસ શબ્દ ઇમજે બનાવવા માટે નબુંદુઓનો ઉપયોગ 

સૂચવે છે. કોઈ ડોટ મનેટર ક્ટસ છબીમાું, ગુણવત્તા દર ઇું ચ નબુંદુઓની 

સુંખ્યા દ્વારા નક્કી કરવામાું આવે છે. 

 

વૈકનલ્પક રૂપે નપન નપ્રુંટર ર્રીકે ઓળખવામાું આવે છે, ડોટ મનેટર ક્ટસ 

નપ્રુંટસા સૌ પ્રથમ આઇબીએમ દ્વારા 1957 માું રજૂ કરવામાું આવ્યા 

િર્ા. જો કે, પ્રથમ ડોટ મેનટર ક્ટસ ઇફેક્ટટ નપ્રુંટર 1970 માું સેન્ટર ોનનક્ટસ 

દ્વારા બનાવવામાું આવ્યો િર્ો. ડોટ મેનટર ક્ટસ નપ્રુંટસા શાિી શટૂ 

કરવા અથવા શાિી નરબનન ેપ્રિાર કરવા માટે નપ્રન્ટ િેડનો ઉપયોગ 

કર ેછે. ટેક્ટસ્ટ અને છબીઓ બનાવવા માટે સેંકડોથી િજારો નાના 

નબુંદુઓ મૂકો. આજ,ે ઇું કજટે નપ્રન્ટરો અને લેસર નપ્રન્ટરોની 

ર્ુલનામાું, ડોટ મેનટર ક્ટસ નપ્રુંટર ર્ેમની ઓછી ગુણવત્તાવાળી છબીઓ 

અને િીમી છાપવાની ગનર્ને કારણે ઉપયોગ કરર્ા કરર્ા ઓછા 
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ઉપયોગમાું લવેાય છે. જો કે, ર્ેઓ િજી પણ કેટલાક ક્ષેત્રમાું autoટો 

પાટા  સ્ટોસા અને પેકેજ નડનલવરી કુંપનીઓમાું ઘણો ઉપયોગ કર ેછે. 

Is ડેઇઝી-વ્િીલ નપ્રુંટસા 

ટાઇપરાઇટર પરના પ્રકારની ગણુવત્તા મેળવવા માટે, ડેઝી-વ્િીલ 

ઇફેક્ટટ નપ્રુંટરનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. ર્ેને ડેઝી-વ્િીલ નપ્રુંટર 

કિેવામાું આવ ેછે કારણ કે નપ્રન્ટ નમકેનનઝમ ડેઝી જવેી લાગ ેછે; 

દરકે "પાુંખડી" ના અુંર્ે એક સુંપૂણા રચાયેલ પાત્ર છે જ ેઘન-રખેા 

નપ્રન્ટ બનાવે છે. એક િણ એક "પાુંખડી" િરાવે છે જ ેનરબન સામેનુું 

પાત્ર િરાવે છે, અને રે્ પાત્ર કાગળ પર છાપ ેછે. ર્ેની ગનર્ સામાન્ય 

રીર્ે 25-55 અક્ષરો પ્રનર્ સેકુંડ િીમી છે. 

 

 Line Printers 
In business where enormous amount of material are printed, the character-
at-a-time printers are too slow; therefore, these users need line-at-a-time 
printers. Line printers, or line-at-a-time printers, use special mechanism that 
can print a whole line at once; they can typically print the range of 1,200 to 
6,000 lines per minute. Drum, chain, and band printers are line-at-a-time 
printers. 
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 Drum Printer 
A drum printer consists of a solid, cylindrical drum that has raised characters 
in bands on its surface. The number of print positions across the drum equals 
the number available on the page. This number typically ranges from 80-132 
print positions. The drum rotates at a rapid speed. For each possible print 
position there is a print hammer located behind the paper. These hammers 
strike the paper, along the ink ribbon, against the proper character on the 
drum as it passes. One revolution of the drum is required to print each line. 
This means that all characters on the line are not printed at exactly the same 
time, but the time required to print the entire line is fast enough to call them 
line printers. Typical speeds of drum printers are in the range of 300 to 2000 
lines per minute. 
 
 

 

 Chain Printers 
A chain printer uses a chain of print characters wrapped around two pulleys. 
Like the drum printer, there is one hammer for each print position. Circuitry 
inside the printer detects when the correct character appears at the desired 
print location on the page. The hammer then strikes the page, pressing the 
paper against a ribbon and the character located at the desired print position. 
An impression of the character is left on the page. The chain keeps rotating 
until all the required print positions on the line have filled. Then the page 
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moves up to print the next line. Speeds of chain printers range from 400 to 
2500 characters per minute. 
 

 
 

 Band Printers 
A band printer operates similar to chain printer except it uses a band instead 
of a chain and has fewer hammers. Band printer has a steel band divided 
into five sections of 48 characters each. The hammers on a band printer are 
mounted on a cartridge that moves across the paper to the appropriate 
positions. Characters are rotated into place and struck by the hammers. Font 
styles can easily be changed by replacing a band or chain. 

 

Non-Impact Printers 
Non-impact printers do not use a striking device to produce characters on 
the paper; and because these printers do not hammer against the paper they 
are much quieter. Following are some non-impacted printers. 
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 Inkjet printer 
 

 

The most popular printer for home computer 
users that prints by spraying streams of 

quick-drying ink on paper. The ink is stored in 

disposable ink cartridges, and often a 

separate cartridge is used for each of the 
major colors. These colors are 

usually CMYK (cyan, magenta, yellow, and 

black). The picture is an example of a 

computer inkjet printer. 

Although inkjet printers themselves are 

often relatively inexpensive, the ink 

cartridges used in the printers can 

increase the overall cost of the printer. 

https://www.computerhope.com/jargon/p/printer.htm
https://www.computerhope.com/jargon/c/cartridg.htm
https://www.computerhope.com/jargon/c/cmyk.htm
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 Laser printer 

 

The laser printer was first developed 

at Xerox PARC by Gary Starkweather and 

released in 1971 that utilizes laser technology 
to print images on the paper. Laser printers 

are often used for corporate, school, and 

other environments that require print jobs to 

be completed quickly and in large quantities. 
The picture is of an HP LaserJet printer and a 

good example of a laser printer. As the image 

shows, a laser printer is usually larger than 

an inkjet printer found in most homes. 

Thermal printer 
A thermal printer may refer to any of the 

following: 

 

https://www.computerhope.com/jargon/x/xparc.htm
https://www.computerhope.com/people/gary_starkweather.htm
https://www.computerhope.com/history/1971.htm
https://www.computerhope.com/jargon/l/laser.htm
https://www.computerhope.com/comp/hp.htm
https://www.computerhope.com/jargon/l/laserjet.htm
https://www.computerhope.com/jargon/i/inkjetpr.htm
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1. A thermal impact 

printer or electrothermal printer is a 

printer that uses heated pins to "burn" 

images onto heat-sensitive paper. These 

printers are commonly used in calculators 

and fax machines; and although they are 

inexpensive and print relatively fast, they 

produce low resolution print jobs. 

2. A thermal printer, thermal transfer 

printer, or thermal wax-transfer 

printer uses thermal wax ribbon to melt 

colored wax on paper for a photo print. It 

was invented by Jack Kilby. 

 

 
 Multifunction printer 

Alternatively referred to as 

a MFP (multifunction printer), AIO is 

short for All-in-One. AIO describes a 
hardware device such as an All-in-

One printer that is a printer, fax, and 

scanner all in one device. The picture is 

an example of a Samsung All-in-One 
printer that is a fax, laser printer, 

sheetfed scanner, and flatbed scanner. 

https://www.computerhope.com/people/jack_kilby.htm
https://www.computerhope.com/jargon/p/printer.htm
https://www.computerhope.com/jargon/f/fax.htm
https://www.computerhope.com/jargon/l/laseprin.htm
https://www.computerhope.com/jargon/o/optiscan.htm
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Advantages of All-in-One devices 

 Take up less desk space and room by combining 

multiple devices (e.g., fax, printer, scanner) into 

one device. 

 Less cords. Since the printer and the scanner are one 

device the AIO only requires one power cord and 

usually one data cable (e.g., USB). 

Scanner : 

 

Having a scanner in the office simplifies record keeping, but with so many types of scanners 

available, you'll need to pick which model best fits your needs. Flatbed scanners and 

production scanners offer versatility but take up a large space. Handheld scanners allow 

scanning any size item with just a compact device, but produce low quality images. Sheetfed 

https://www.computerhope.com/jargon/c/cable.htm
https://www.computerhope.com/jargon/u/usb.htm
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scanners scan from loose papers, making them ideal for digitizing stacks of records, receipts 

or business cards. 

Flatbed Scanners 
The most common type of scanner, flatbed scanners have a large glass surface and a lid. 

These scanners work best with flat objects, such as photos and papers, but you can also place 

larger items such as open books onto the scanner bed. Some models of flatbed scanner come 

built in to all-in-one devices, which function as printers, scanners, copy machines and fax 

machines. 

 

 

Production Scanners 
Production scanners operate similarly to flatbed scanners, but offer far faster operation and the 

durability to last through high-volume work. These machines also feature a feed device for 

scanning multiple documents quickly. Unlike regular flatbed scanners, which are often priced at 

the consumer level, production scanners sell for thousands of dollars and are targeted to 

publishing companies and other businesses that need to scan numerous documents daily. 

 

 

Hand Scanners 
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Hand scanners or handheld scanners are small wand-shaped devices. You use a hand 

scanner by slowly dragging it over the entire surface area of the document you want to scan. 

Unlike flatbed scanners, hand scanners allow you to scan items of any size. Because they rely 

on a steady hand and due to their small size, however, they often offer lower quality output 

than a flatbed. 

 

Sheetfed Scanner 
Sheetfed scanners scan loose papers placed in a tray by pulling them across a static scanning 

lens. These devices make it easier to scan a large stack of papers than a flatbed scanner, 

where you would have to insert and remove each page. Due to their design, however, they 

won't work to scan books or large papers that don't fit in the tray. Some sheetfed scanners 

feature additional trays designed for smaller items such as business cards. 

 

 

 


	SEM -1
	કમ્પ્યુટર નીચેના કાર્યો કરે છે –

	ચોકસાઈ –
	કમ્પ્યુટર્સ 100% ચોકસાઈ સાથે ગણતરીઓ કરે છે. ડેટાની અસંગતતા અથવા અચોક્કસતાને કારણે ભૂલો થઈ શકે છે.
	ખંત –
	કમ્પ્યુટર સમાન સુસંગતતા અને ચોકસાઈથી લાખો કાર્યો અથવા ગણતરીઓ કરી શકે છે. તે કોઈ થાક અથવા એકાગ્રતાનો અભાવ અનુભવતા નથી. તેની યાદશક્તિ તેને મનુષ્યની યાદશક્તિથી પણ શ્રેષ્ઠ બનાવે છે.
	કમ્પ્યુટરની ગણતરી, ખંત, ચોકસાઈ, વિશ્વસનીયતા અથવા વર્સેટિલિટીની ગતિ વધુ છે, જેણે તેને તમામ વ્યવસાયિક સંગઠનોમાં એકીકૃત ભાગ બનાવ્યો છે. કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ વ્યવસાયિક સંગઠનોમાં આ માટે થાય છે - • પેરોલ ગણતરીઓ . અંદાજપત્ર Analysis વેચાણ વિશ્લેષણ • નાણાકીય આગ...
	 બેંકિંગ
	આજે, બેંકિંગ લગભગ સંપૂર્ણપણે કમ્પ્યુટર પર આધારિત છે. બેંકો નીચેની સુવિધાઓ પૂરી પાડે છે - Account accountનલાઇન એકાઉન્ટિંગ સુવિધા, જેમાં વર્તમાન બેલેન્સ તપાસવા, થાપણો અને ઓવરડ્રાફ્ટ્સ બનાવવી, વ્યાજ ચાર્જ, શેર અને ટ્રસ્ટી રેકોર્ડની તપાસ કરવી શામેલ છે. •...
	 માઉસ -
	 Line Printers
	 Drum Printer
	 Chain Printers
	 Band Printers

	Non-Impact Printers
	 Inkjet printer
	 Laser printer
	Thermal printer
	Advantages of All-in-One devices
	Flatbed Scanners
	Production Scanners
	Hand Scanners
	Sheetfed Scanner


