
 

કમ્પ્યટૂરના સાધનોનો પરરચય 

બાળભોગ્ય શબ્દોમાાં  
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સી.પી.ય.ુ (C.P.U.) 

 

C.P.U. નુાં અંગે્રજીમાાં પરુૂાં નામ Central Processing Unit છે. 

C.P.U. ને  ગજુરાતીમાાં  મધ્યસ્થ  પ્રરિયા  એકમ  કહ ે છે. 

C.P.U. ને  કમ્પ્યટૂરનુાં  મગજ  પણ   કહવેામાાં  આવે  છે. 

C.P.U. કમ્પ્યટૂરના સમગ્ર સાંચારન પર અંકુશ  ધરાવે  છે. 

C.P.U. Input પર પ્રરિયા કરી Output તૈયાર કરી આપે છે. 

C.P.U. સસરીકોનની બનેરી એક નાની ચીપ(Chip) હોય છે. 

ચીપ પર  બધી જ  ઈરેક્ટ્રોસનક સરકિટ  મકૂવામાાં આવે  છે. 



 

મોસનટર (Monitor) 

 

મોસનટર (Monitor) ટેલરસવઝન જેવુાં દેખાત ુાં એક સાધન  છે. 

મોસનટર  એ  આઉટપટુ  રિવાઈસ  (સાધન)  ગણાય   છે. 

મોસનટરને વાયર દ્વારા સી.પી.ય.ુ   સાથે  જોિેલુાં  હોય  છે. 

તેને સવઝયઅુર રિસ્્રે યસુનટ (V.D.U.) કહવેામાાં આવે  છે. 

મારહતીનુાં સનરૂપણ અક્ષરો અને લચત્રો બાંને રીતે થઇ શકે છે. 

મોસનટર  સવસવધ  આકાર   અને   કદના  જોવા  મળે  છે. 

આજકાર LCD / LED સ્િીનવાળા મોસનટર જોવા મળે છે. 



 

કી-બોિડ 
 

કી-બોિડ એ કમ્પ્યટૂરનુાં સૌથી મહત્વનુાં ઈનપટુ રિવાઈસ છે. 

કમ્પ્યટૂરમાાં મારહતી કે સચૂનાઓ દાખર કરવા વપરાય છે. 

કી-બોિડ જુદી  જુદી  કી  ની  સાંખ્યામાાં  આવતા  હોય  છે. 

જેમ કે...૮૪,૮૬,૧૦૧,૧૦૪,૧૧૪,૧૨૫,૧૨૮ કી વાળા કી-બોિડ. 

ટેક્ટ્નોરોજી ફેરફારને રીધે કીની સાંખ્યામાાં ફેરફાર આવે  છે. 

આજકાર વાયરરેસ કી-બોિડ પણ બજારમાાં  ઉપરબ્ધ  છે. 

કી-બોિડને  મખુ્ય  પાાંચ   ભાગમાાં  વહેંચવામાાં  આવે   છે. 

મખુ્ય પાાંચ ભાગ :  (૧) ફાંક્ટ્શન કી, (૨) આલ્ફાબેરટકર કી, 

(૩) ન્યમેુરીકર કી,  (૪) કેલ્કયરુેટ કી, (૫) સ્પેસશયર કી. 



 

માઉસ 

માઉસ   એ   એક    અગત્યનુાં    ઈનપટુ   રિવાઈસ   છે. 

િાબી બાજુનુાં માઉસ  બટન  વારાંવાર  વપરાત ુાં  બટન  છે.  

મેન,ુ ટલૂ્સ, કમાન્િ, આઇકન્સ, બટન્સ,  પ્રોગ્રામ્પસ,  ફાઈલ્સ, 

ફોલ્િસડ  સસરેક્ટ્ટ કરવા માટે માઉસનો  ઉપયોગ  થાય  છે. 

માઉસ  બે  કે  ત્રણ બટનવાળી એક નાનકિી રિવાઈસ છે. 

માઉસને  માઉસ  પેિ  પર  રાખીને  ફેરવવામાાં  આવે  છે. 

માઉસના બટનને દબાવવાથી ક્ક્ટ્રક એવો અવાજ આવે છે. 

માઉસના   મખુ્ય   ચાર  કાયો  છે  જે  નીચે  મજુબ   છે. 

(૧) પોઇનન્ટિંગ   (૨) ક્ક્ટ્રરકિંગ   (૩) ડ્રલેગિંગ    (૪) િબર ક્ક્ટ્રરકિંગ 



 

 

પેનડ્રાઈવ 

 

મારહતીના સાંગ્રહ માટેનુાં સૌથી વધારે ઉપયોગી સાધન  છે. 

તેમાાં મારહતીનો સાંગ્રહ પણ ઘણો  વધારે  કરી  શકાય  છે. 

૧, ૨, ૪, ૮, ૧૬, ૩૨  જીબી (GB) સધુીની પેનડ્રાઈવ મળે છે. 

જોઈતી મારહતી સરળતાથી પેનડ્રાઈવમાાં  રઇ  શકાય  છે. 

વધારાની  મારહતીને  સરળતાથી  ભ ૂાંસી  પણ  શકાય  છે. 

તેની  હરેફેર સરળતાથી થઇ શકે છે જે  મોટો  ફાયદો  છે. 

CPU માાં આવેર USB ડ્રાઈવ સાથે રગાિવામાાં  આવે  છે. 

િેટા સાંગ્રહ અને સવસવધતાને આધારે રકિંમત નક્કી થાય  છે. 



 

 

 

રેસર સપ્રન્ટર 

 

સપ્રન્ટર એ એક અગત્યનુાં આઉટપટુ રિવાઈસ (સાધન)  છે. 

રેસર સપ્રન્ટરની ઝિપ અન્ય સપ્રન્ટર  કરતા ઘણી વધારે છે. 

આ  સપ્રન્ટર ૧ સમસનટમાાં ૧૦ થી  વધ ુપજે  સપ્રન્ટ  કરી શકે છે. 

તેના વિે ટેક્ટ્સ્ટ/ગ્રારફક્ટ્સ બાંને મારહતી સપ્રન્ટ કરી શકાય છે. 

રેસર  સપ્રન્ટરનો  ઉપયોગ   બહોળા  પ્રમાણમાાં  થાય  છે. 

આ સપ્રન્ટર પ્રસત ચોરસ ઈંચે ૬૦૦  િોટ્સ સમાવી  શકે  છે. 

હવ ે તો  ૧૨૦૦ િોટ્સવાળા  રસેર સપ્રન્ટર પણ ઉપરબ્ધ  છે. 

આ  સપ્રન્ટરમાાં  પાવિરનો   ઉપયોગ  કરવામાાં  આવે  છે. 



 

 

સ્કેનર 

 

સ્કેનર એ ઈનપટુ રિવાઈસ  તરીકેનુાં અગત્યનુાં સાધન  છે. 

કોઈપણ મારહતીપત્રને  અસર સ્વરૂપમાાં  સાંગ્રરહત  કરે છે. 

જરટર આકૃસતઓ સ્કેન કરી સપ્રન્ટ  પણ  કાઢી  શકાય  છે. 

સ્કેનરને સીપીય ુસાથે  USB   દ્વારા  જોિવામાાં  આવે  છે. 

સ્કેનર    આપણુાં    ઘણુાં   કામ   સરળ   કરી  આપે  છે. 

સ્કેનર    ચાર્જ    કપર   રિવાઈસ    (CCD)    પ્રકાશને 

ઇરેનક્ટ્રક       પલ્સમાાં        રૂપાાંતરરત      કરે      છે. 

સ્કેનરના   મખુ્ય  છ  પ્રકાર  છે  જે   નીચે   મજુબ   છે. 

(૧) ફ્રેટબેિ સ્કેનર  (૨) હને્િ હલે્િ સ્કેનર (૩) ફોટો સ્કેનર 

(૪) સીટ ફેિ સ્કેનર   (૫) ડ્રમ સ્કેનર  (૬) સ્રાઈિ  સ્કેનર 


