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णनवेदन 
 

मन ष्ट्यप्रािी िा ब द्धीमते्तच्या दृष्टीने सवग प्राण्यात श्रेष्ठ समजला जातो. या ब हद्धमते्तच्या जोरावरि 
त्याने जर्ाला आध हनक हवज्ञानय र्ात नेले. िे हवज्ञान इतक्या झपाट्याने आज प्रर्त िोत आिे की, त्याच्या 
वरे्ाने स्वतः मािसूिी थक्क िोऊन जात आिे. अशा या सतत प्रर्तीपथावर असलेल्या या यंत्रय र्ात ककवा 
हवज्ञानय र्ात आता संर्िक शास्त्रािी भर पडली आिे. िा संर्िक मन ष्ट्य जातीिा जिू एकहनष्ठ सेवकि 
आिे. अद भतू कथेमध्ये हदवा घासल्या बरोबर एखादा राक्षस िात जोडून प्रक  िोतो आहि धनी जी आज्ञा 
देईल ती एकहनष्ठपिे पार पाडतो, त्यािप्रमािे िा संर्िकरुपी सेवक त म्िाला िवी ती माहिती तात्काळ 
आहि तपशीलवार प रहवण्यास हसद्ध असतो. हवशषेतः ‘‘वैयहिक लघ संर्िक” िा तर “धन्यािा बंदा 
र् लामि” समजला जातो. नव्या तरूि हपढीला तर या एकहनष्ठ सेवकाबद्दल हवशषेि क तूिल आिे असे 
कलकत्ता हवद्यापीठात अध्यापन करिाऱ्या श्री. तपन भट्टािायग या प्राध्यापकानंा आढळून आले. या नव्या 
हपढीिे क तूिल पूिग करण्यासाठी आहि सवगसामान्य जनतेलाहि या नवीन उपय ि संशोधनािी माहिती 
व्िावी म्ििून त्यानंी इगं्रजीत एक छो े प स्तक हलहिले. त्यािेि िे मराठी रूपातंर श्री. र. म. भार्वत यानंी 
केले आिे. ते मराठी वािकानंा आज सादर करताना साहित्य संस्कृती मंडळास आनंद िोत आिे. श्री. 
भट्टािायग यािें आहि हवशषेतः अन वादकार श्री. र. म. भार्वत यािें मंडळाच्या वतीने मनःपूवगक आभार.  
 
 
 द. मा. णमरासदार, 

म ंबई,  अध्यक्ष, 

हदनाकं : १८ मािग, १९९९, मिाराष्ट्र राज्य साहित्य आहि संस्कृती मंडळ. 
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मनोगत 
 

सध्यािे य र् िे संर्िक य र् म्ििून ओळखले जाते. आहि ते अर्दी खरे आिे. पन्नास वषांपूवी म ले 
लर्ोरी, हव ी दाडूं, ि तूतू आहि लंर्डी असले खेळ खेळत असत, तर म ली सार्रर्ो े उडहवण्यात दंर् 
असत. घरात बसून खेळण्यािे खेळ म्ििजे पते्त आहि कॅरम! आता िे सवग खेळ इहतिास जमा झाले आिेत. 
आता सात आठ वषांिी म ले स द्धा संर्िकावर ‘स् ार वॉर’ सारखे खेळ खेळण्यात दंर् असतात. किेऱ्यातून 
खडेघाशी करिाऱ्या दऊत-लेखण्या अदृश्य िोऊन आता त्यािंी जार्ा िकिकीत संर्िकानंी घेतली आिे. 
कृहत्रम उपग्रिािे हनयंत्रि करण्यापासून रेल्व े हतहक ाचं्या आरक्षिापयंत जीवनाच्या सवग के्षत्रामंध्ये 
संर्िकािा वापर अपहरिायग झाला आिे.  
 

एवढे असले तरी सवगसामान्य वािकािें संर्िकाहवषयीिे क तूिल सिज शमवतील अशी प स्तके 
िाताच्या बो ावंर मोजता येतील इतकीि आिेत. प्रा. तपन भट्टािायग यानंी हलहिलेल्या ‘धन्यािा बंदा 
र् लाम’ (His Master’s Slave) ह्या प स्तकाने िी उिीव समथगपिे भरून काढली आिे. आध हनक 
संर्िकािी हनर्ममती िा कािी आज झालेला िमत्कार नसून त्याला रे्ल्या तीन िजार वषीतील शास्त्रज्ञाचं्या 
अथक प्रयत्नािंी पार्श्गभमूी असून अनेक शास्त्रज्ञाचं्या पद्धतशीर प्रयत्नािें ते फळ आिे िे संर्िकािी हनर्ममती 
कशी झाली िे सारं्ताना त्यानंी स्पष्ट केले आिे.  
  

संर्िकािी रिना कशी असते, त्यािे कायग कसे िालते, त्यात कशा स धारिा िोत रे्ल्या, त्याच्या 
कायीत कोिते अडथळे येऊ शकतात व त्यािा उपयोर् करून हकती हवहवध प्रकारिी कामे करता येतात िे 
त्यानंी अर्दी सोप्या भाषेत, सवांना पहरहित अशी उदािरिे देऊन हवशद केले आिे. संर्िक हकतीिी 
कायगक्षम असला तरी शवे ी तो मानवािा आज्ञाधारक सेवक आिे िा म द्दा त्यानंी वारंवार स्पष्ट केला आिे. 
 

अन वाद करताना संर्िकाच्या पहरभाषेतील सवगत्र रूढ झालेले इंग्रजी शब्द तसेि ठेवले आिेत. 
परंत  शक्य हततक्या सोप्या भाषेत मराठी भाषेिे वळि कायम ठेवनू अन वाद करण्यािा प्रयत्न केला आिे. िे 
प स्तक वािकािें क तूिल शमहवण्यासाठी उपय ि ठरेल अशी आशा आिे. 
 
 
 

 
र. म. भागवत 
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उपोद घात 
 

 रे्ल्या अनेक वषांमध्ये CSIR ने उच्च वैज्ञाहनक क्षमता आहि उत्कृष्ट दजी र्ाठण्याच्या िेतूने 
आपला पाया मजबतू केला असून वैज्ञाहनक संशोधन व हवकास, राष्ट्रीय मानकािंी हनर्ममती तसेि परीक्षि व 
प्रमािीकरि स हवधा उपलब्ध करून देिे इत्याहद हवहवध के्षत्रात प्रर्ती केली आिे. त्यािप्रमािे सशंोधकानंा 
प्रहशक्षि देिे, जनतेमध्ये हवज्ञानािा प्रसार करिे व देशामध्ये वैज्ञाहनक दृहष्टकोन रुजहविे ह्या के्षत्रातंिी 
CSIR कायगरत आिे. 
 

आज CSIR ने सवग देशभर ४१ प्रयोर्शाळािें स संघह त आहि कायगप्रवि जाळे हविले असून 
त्याचं्याद्वारे पेशीजीवशास्त्र, खािकाम, औषधी वनस्पती, यंत्र अहभयाहंत्रकी, र्हित–प्रहतकृती, मापनशास्त्र 
इत्यादी के्षत्रातं संशोधन आहि हवकासािे कायग िालहवले आिे. 

 
आपले कायग करीत असताना तंत्रज्ञानाच्या नवनवीन के्षत्रामंधील ज्ञान हमळहविे व त्यातील कौशल्य 

प्राप्त करिे ह्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या नव्या नव्या के्षत्रामंध्ये अग्रस्थानी रािण्याच्या आवश्यकतेिा CSIR ला 
हवसर पडलेला नािी. उच्च तंत्रज्ञानाच्या अत्याध हनक के्षत्रामंधील व हवशषेतः लवकर फ लिाऱ्या बाबंूिी 
त्याच्या ऊतीपासून हनर्ममती, DNA वर आधाहरत Finger Printing, समद्र तळातून बि हवध धातंूिे Nodules 
हमळहवण्यािे तंत्र, अराजधातंूच्या हझओलाइ  उत्पे्ररकािंी हनर्ममती, हमश्रधातंूच्या िलक्या हवमानािंी 
हनर्ममती आहि उच्च तापाच्या अहतवािकावंरील संशोधन ह्या के्षत्रातील CSIR िे कायग ह्यािी ग्वािी देईल. 

 
देशातील हवज्ञान आहि तंत्रज्ञानाच्या हवकासािा वरे् कायम राखण्यासाठी तरुि, ि षार शास्त्रज्ञािंा 

ओघ सतत स रू राििे आवश्यक आिे िे लक्षात घेऊन CSIR ने मानवी स्त्रोत हवकासािा जोरदार कायगक्रम 
िाती घेतला आिे. ह्यामध्ये हवज्ञान व तंत्रशास्त्रातील तरुि पदवीधारकाचं्या उमलत्या व्यवसायके्षत्रािा 
हवकास साधण्यासाठी हवद्यापीठ अन दान आयोर्ाबरोबर सिकायीने स रू केलेल्या कायगक्रमािािी समावशे 
आिे.  

 
एवढे असले तरी देशामध्ये हवज्ञानाच्या व तंत्रज्ञानाच्या हवकासाला पूरक असे वातावरि 

असल्याखेरीज ह्या प्रश्नािें इ्च्छत फळ हमळिे शक्य नािी. जर देशातील बि सं्य लोकाचं्या 
कायगके्षत्रापासून हवज्ञान दूर राििार असेल आहि लोकांना हवज्ञानािी भीतीि वा त असेल तर देशामध्ये 
हवज्ञान संस्कृती रुजिार नािी.  

  
CSIR ह्या प्रश्नाहवषयी जार्रुक असून लोकापंयंत हवज्ञान नेण्यािा हवशषेतः म हद्रत माध्यमाचं्या 

द्वारा प्रयत्न करीत आिे. हवज्ञानाच्या संकल्पना, हवज्ञानाने हमळहवलेले यश आहि हवज्ञानािी उपय िता 
लोकाचं्या नजरेस आिून देण्यासाठी इलेक्रॉहनक आहि म हद्रत माध्यमाचं्या द्वारे हवज्ञान जनतेच्या दाराशी 
नेण्यािा कायगक्रम CSIR राबवीत आिे. ह्याम ळे दोन िेतू साध्य िोतील अशी अपेक्षा आिे. एक म्ििजे त्या 
योरे् हवज्ञानाहवषयी सामान्य जनतेमध्ये जार्तृी आहि क तूिल उत्पन्न िोईल. द सरे म्ििजे आपले बौहद्धक 
कायगके्षत्र हनवडू पाििाऱ्या तरुिानंा हवज्ञानाहवषयी व हवशषेतः त्यातील आज अग्रस्थानी असिाऱ्या 
के्षत्राहंवषयी हवस्तृत पायाभतू ज्ञान हमळू शकेल. 
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हवज्ञानाशी झालेल्या ह्या पहरियाम ळे त्यानंा वैज्ञाहनक हवषयािी सखोल व कायम ह किारी आवड 
उत्पन्न िोईल. आहि हवज्ञानाच्या ककवा तंत्रज्ञानाच्या अभ्यासात त्याचं्या आवडी व र् ि ह्यानंा अन रूप असे 
कायगके्षत्र त्यानंा हनवडता येईल. त्याकहरता अधंारात िािपडण्यािा प्रसंर् त्याचं्यावर येिार नािी. परंत  िे 
के्षत्र असे आिे की त्यात हकतीिी कायग केले तरी ते अप रेि रािील.  

  
वरील हविारानंी पे्रहरत िोऊनि CSIR ने आपल्या स विग मिोत्सवी वषीमध्ये हवज्ञान आहि 

तंत्रज्ञानातील हनवडक हवषयावंर म द्दाम हलिून घेतलेली स बोध आहि सहित्र प स्तके प्रहसद्ध करण्यािे 
ठरहवले. ह्यामध्ये अवकाशातून ते अिूंच्या व पेशींच्या अंतरंर्ापयंत हवहवध हवषयािंा समावशे केलेला आिे. 
खर्ोलशास्त्र (Astronomy), िवामानशास्त्र (Meteorology). सम द्र हवज्ञान (Oceanography), नवहनर्ममत 
पदाथग, रोर्प्रहतबंध हवज्ञान व जीवताहंत्रकी िे त्यापैकी कािी मित्वािे हवषय आिेत. 

 
ह्या गं्रथमाहलकेम ळे इष्ट वािक वर्ीच्या सवग थरामंध्ये हवज्ञानाहवषयी हजज्ञासा उत्पन्न िोऊन वािक 

त्याचं्या आवडीच्या हवषयािें अहधक ज्ञान हमळहवण्यास उद्य ि िोतील अशी आशा आिे. हवज्ञानाच्या 
हवस्मयजनक प्रातंात प्रवास करू इ्च्छिाऱ्या वािकानंा ‘श भास्ते पन्थानः’ अशा आमच्या श भेच्छा!  
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प्रास्ताणवक 
 

उत्क्रातंीच्या हशखरावर सवगश्रेष्ठ स्थानी हवराजमान झालेला असला तरीिी मािूस िा वस्त तः द बळा 
प्रािी आिे. जंर्ली बलैाइतका तो शहिमान नािी ककवा िरिासारखा िपळ नािी. ित्ती उिलतो तेवढे 
वजन तो उिलू शकत नािी ककवा हित्त्याएवढ्या वरे्ाने धाव ूशकत नािी. मात्र एका र् िाच्या बाबतीत तो 
(प्राहिजर्तातील) इतर प्राण्यापेंक्षा श्रेष्ठ आिे. तो र् ि म्ििजे त्यािी ब हद्धमत्ता. सािहजकि त्याने इतर 
प्राण्यानंा अंहकत करण्यासाठी (ककवा खरे म्ििजे आपली असमथगता झाकण्यासाठी) व आपले कौशल्य 
वाढहवण्यासाठी आपल्या ब द्धीिा उपयोर् केला आिे. 

 
ह्यामध्ये बऱ्याि प्रमािात यशस्वी झाल्यावर जर्ावर विगस्व र्ाजहवण्यासाठी मािसािी भकू वाढत 

िालली. म्ििजे सामर्थयग वाढहवण्यािे प्रयत्न त्याने स रू केले. ह्या प्रयत्नातून हनरहनराळ्या यंत्रािंी आखिी 
आहि हनर्ममती झाली. यंत्रानंी मािसाच्या िातािंी शिी वाढहवली परंत  मेंदूिी नव्िे. अथीति नंतर त्यािे 
ध्येय मेंदूिी शिी वाढहविे िेि ठरले. ह्यािवळेी त्याने ज्या सिजतेने आपले हनजीव सेवक प्राप्त केले 
त्यावरून मािसािा म ळातील आळशी स्वभाव प्रर्  झाला. एखादे काम प न्िा प न्िा कराव ेलार्ले की 
मािूस लरे्ि कं ाळतो. ह्याि हविाराने प्रभाहवत िोऊन मािसाने आपला नवा हनजीव सेवक म्ििजे 
वैयहिक लघ  संर्िक (Personal Computer) हनमीि केला.  

 
ह्या सेवकािी नवी आवृत्ती म्ििजे व डिाऊसच्या कथामंधील स प्रहसद्ध ‘जीव्िज्’ प्रमािे अत्यतं 

हवर्श्ासू आहि मालकाच्या हितासाठी दक्ष असलेला सेवक आिे. मात्र जीव्िज् प्रमािे ह्या सेवकाला स्वतःिी 
ब द्धी नािी. त्याच्या अंर्च्या सवग शिींिा प रेपूर उपयोर् करून घ्यावयािा असेल तर त्याच्या कायगपद्धतीिी 
पूिग माहिती त्याच्या मालकाला असली पाहिजे. एकदा मालकाने सेवकाच्या कायगपद्धतीिी तत्व ेआत्मसात् 
केली की कोितेिी काम ह्या सेवकाच्या शिी पहलकडिे उरत नािी. इतके की शवे ी पूिगपिे सेवकाच्या 
आधीन िोण्यािा आहि मालक व सेवक ह्यािें नाते नेमके उल े िोण्यािा धोकािी संभवतो.  
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ऋिणनदेश 
 

 ेबलावर ठेवनू वापरता येईल अशा लघ संर्िकािी र्ाथा हलहिण्यािी पे्ररिा रे्ल्या वषी कलकत्ता 
हवद्यापीठात दोन महिने अहतथी प्राध्यापक म्ििून काम करतानाि मला हमळाली. हवद्यापीठातील पदव्य त्तर 
आहि संशोधक हवद्यार्थयांना लघ संर्िकािी मूलतत्त्व े हशकहवण्यािे काम मला सारं्ण्यात आले िोते. ह्या 
हवद्यार्थयांच्या प्रहतसादाने मी िहकति झालो. मी त्यानंा जे हशकव ूशकलो असतो त्यापेक्षािी अहधक ज्ञान 
त्यानंा िव ेिोते. त्यािंा िा उत्साि अत्यंत प्रभाहवत करिारा िोता, आहि त्यािा स खद संसर्ग मला झाला 
ह्याबद्दल मी त्यानंा धन्यवाद देतो. ज्याचं्या प्रयत्नामं ळे मी कलकत्ता हवद्यापीठात अहतथी प्राध्यापक म्ििनू 
रे्लो ते माझे हमत्र प्रा. हसतेश रॉय ह्यािंा मी अत्यंत ऋिी आिे. 

 
िे प स्तक हलहिण्यािी इच्छा मनात असली तरी त्याला प्रत्यक्ष पे्ररिा माझे हमत्र डॉ. बाळ फोंडके 

ह्यानंी हदली. ते एक सन्मान्य, सवगमान्य आहि लोकहप्रय हवज्ञान लेखक आिेत. सािहजकि त्यानंी 
माझ्यासार्या नव्या लेखकाला सवगसामान्य जनतेसाठी हलहिण्यासाठी उते्तजन हदले ह्यात नवल नािी. 
इतकेि नव्िे तर त्या प स्तकाच्या िस्तहलहखतािे वारंवार परीक्षि करून उपय ि सूिनािी केल्या. बाळ, मी 
आपला फार आभारी आिे.  

  
शवे ी आपले खरे हमत्र कशासाठी असतात? आजारी असतानािी क . र्ायत्री मूतीने प स्तकाच्या 

िस्तहलहखतािे अत्यंत काळजीपूवगक वािन करून अनेक सूिना केल्या. र्ायत्री मी त झा अत्यंत ऋिी 
आिे. 

 
कधीकधी आपि अहतशय हनराश झालो असताना आपल्याला हमत्रािंा आधार लार्तो. स दैवाने 

मला असे समजूतदार हमत्र लाभले आिेत. माझे हमत्र श्री. के. संथानम् व त्याचं्या पत्नी तसेि रामान जम् 
अशोक आहि कामेर्श्री स ब्रह्मण्यम् ह्यानंी केलेली बि मोल मदत हवसरिे कसे शक्य आिे? धन्यवाद, सपॅ्टी, 
जया, अशोक व कामेर्श्री!  

 
इतर अनेक व्यिींनीिी ह्या कामात मला हवहवध प्रकारे मदत केली आिे. हवशषेतः डॉ. बी. भार्गव 

ह्यानंी माझ्या िस्तहलहखताबाबत बि मोल सूिना केल्या ह्याबद्दल मी त्यािंा अहतशय ऋिी आिे. 
 
पतीच्या मारे् लार्नू त्याला त्रास देिे िा पत्नीिा िक्कि आिे. माझ्या पत्नीने िे प स्तक प रे 

करण्याहवषयी १४०० हक. मी. दूर अंतरावरूनिी माझ्या मारे् सतत लकडा लावला. त्यावािून मी िे प स्तक 
प रे करू शकलो नसतो ह्यात शकंा नािी. शक ं तले, त ला धन्यवाद.  
 
 
 
 

तपन भट्टाचायय 
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शर्ममष्ठेस 
 
तू स द्धा कधीतरी 
त झ्या स्वतःच्या 
‘हनजीव सेवका’ िा 
त झ्या रुग्िानंा आराम वा ावा 
म्ििून उपयोर् करशील. 
 
 

-बाबा 
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णवकास 
 

संकल्पना 

 
 

मन ष्ट्य िा अहधकार र्ाजहविारा प्रािी आिे. सृष्टीमध्ये आपले अ्स्तत्व ह कहवण्यासाठी त्याने इतर 
प्राण्यावंर विगस्व र्ाजहवले आिे. अनेक य र्ापंासून मािसाने जर्ावर राज्य केले आिे आहि अजूनिी तो 
करीत आिे. पूवीच्या काळी आपली कामे करण्यासाठी मािसे र् लाम बाळर्त असत. परंत  एका मािसाने 
द सऱ्या मािसाला र् लाम म्ििून वार्हविे मािसाच्या हववकेब द्धीला प ले नािी. र् लाम बाळर्ण्यािी प्रथा 
आता नष्ट झाली आिे. र् लामाचं्या ऐवजी मािसाने आपली कामे करिारी यंते्र शोधून काढली आिेत. िी 
यंते्र त्यानंा साहंर्तलेली कामे आळस न करता आहि कसलीिी तक्रार न करता सतत करत राितात. अशा 
कामासंाठीि संर्िकािािी शोध लावण्यात आला. 

 
संर्िकािी मूळ कल्पना हिस्त जन्माच्या ३००० वष े आधीि उदयास आली. त्याकाळी 

मेसोपो ेहमयामधील लोकानंी ‘अबॅकस’ नावािे उपकरि तयार केले िोते. तारामंध्ये मिी अडकवनू तयार 
केलेले िे उपकरि ते सं्या मोजण्यासाठी वापरत असत. िे उपकरि म्ििजेि आध हनक संर्िकािा 
पहिला अवतार िोय. अशा रीतीने नकळत फार पूवीि सरं्िक य र्ािा पाया घातला रे्ला. त्यानंतर स मारे 
३००० वषांनी हिनी लोकानंी ‘अबॅकस’ मध्ये स धारिा केली. ह्या स धारलेल्या साधनाने सं्या मोजिे आहि 
आकडेमोड करिे िी कामे जलद र्तीने करता येऊ लार्ली. आजिी िीनमध्ये ‘अबॅकस’ सरीस वापरले 
जाते. १९९१ च्या एहप्रल महिन्यात िीनमध्ये ‘अबकस – र्िन – स्पधी’ घेण्यात आली. ह्या स्पधेत २४ लक्ष 
स्पधगकानंी भार् घेतला. हकत्येक हिनी लोकािें असे म्िििे आिे की ‘अबकस’ ने हकत्येक वळेा 
संर्िकापेक्षािी जलद आकडेमोड करता येते. 
 

 
अबॅकस 
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आपल्या जीवनाच्या प्रत्येक अंर्ामध्ये सं्यािंा उपयोर् केला जातो. सं्या मोजिे आहि त्यािंी 
आकडेमोड करिे ह्या हशवाय आपल्याला कोितािी व्यविार करिे शक्य नािी. त्याम ळे िी कामे करिारे 
एखादे यतं्र तयार करिे िी आपली फार मोठी र्रज िोती. आपले व्यविार आता बि ताशंी र्हितावरि 
अवलंबून असतात. त्याम ळे आकडेमोड अिूक करिे िी आपली मित्त्वािी र्रज झाली आिे. आकडेमोड 
करताना िकू झाली ककवा र्हिती कोष्टके तयार करताना त्यात ि कीच्या सं्या हलहिल्या रे्ल्या तर ती 
कोष्टके वापरिाऱ्या शास्त्रज्ञानंा, तंत्रज्ञानंा, मार्गदशगक वा ाड्ानंा, बँकाना त्या ि कीिे र्ंभीर पहरिाम 
भोर्ाव े लार्तील. र्हिती कोष्टके तयार करण्यािे काम िातानी करिे फार कठीि आहि कं ाळवािे 
असते. त्यात ि का िोण्यािािी संभव असतो. म्ििूनि कोष्टकासंाठी लार्िारी आकडेमोड हबनिूक करील 
अशा यंत्रािी फार र्रज भासते. संर्िक िे असेि एक यंत्र आिे. ते इतर अनेक प्रकारिी कामे करीत 
असले तरी म ळात संर्िक िे फि आकडेमोड करिारे यतं्र असते. 

 
संर्िकािी कल्पना कािी एका रात्रीत स िलेली नािी. सृष्टीमधील एखाद्या सजीवािी उत्क्रान्ती 

 प्प्या प्प्याने िजारो वषीत घडून येते. त्यािप्रमािे संर्िकािा हवकासिी  प्प्या प्प्याने िोण्यास शकेडो 
वषांिा काळ लार्ला. ह्या कल्पनेिा खरा हवकास मात्र १९ व्या आहि २० व्या शतकाति झाला. ह्या काळात 
हवज्ञान, र्हित आहि तंत्रज्ञान ह्या के्षत्रात सतत प्रर्ती िोत रे्ली. हवशषेतः बीजर्हित, हत्रकोिहमती, 
सं्यार्िनशास्त्र, कलनशास्त्र (कॅल्क्य लस) इत्यादी के्षत्रातंील नव्या कल्पनामं ळे सं्यार्िनाच्या नव्या 
पद्धती उदयाला आल्या त्यातूनि संर्िकाच्या मूलभतू कायीिी कल्पना हवकहसत िोत रे्ली. उदािरिाथग 
१६१४ मध्ये जॉन नेहपअर ह्या स्कॉह श उमरावाने ‘लॉर्हरथम’ िा शोध लावला व कोष्टके तयार केली. 
त्याने आकडेमोड करण्यासाठी हवहशष्ट प्रकारच्या रुळािंा संि तयार केला. त्याच्या साह्याने हकिक  
आकडेमोड सिज करता येऊ लार्ली.  
 

 
नेहपअरिी िाडे- आकडेमोड करण्यािे एक ज ने साधन 

 
 
संर्िकाच्या कल्पनेने खरे मूळ धरले, ते १८२१ मध्ये. िालगस् बॅबेज (१७९१ – १८७१) िा कें हब्रज 

हवद्यापीठात र्हितािा प्राध्यापक िोता. त्याने ‘हडफरन्स एंहजन’ (Difference Engine) ह्या नावाच्या 
यंत्रािा आराखडा तयार केला. अत्यतं अिूक लॉर्हरथम कोष्टके तयार करिे िा ह्या यंत्रािा म ्य िेतू 
िोता. यंत्रािा आराखडा तयार असला तरी १२ वष े प्रयत्न करूनिी यंत्र तयार झाले नव्िते. पहिले 
‘हडफरन्स एंहजन’ अधगव  असतानाि बॅबेजने द सऱ्या स धाहरत यंत्रािा आराखडा तयार केला. द सरे यंत्र 
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पहिल्यापेक्षा िलके पि अहधक कायगक्षम िोिार िोते. त्यािी बाधंिी िोण्यापूवीि बॅबजे हतसऱ्या ‘हडफरन्स 
एंहजन’ च्या तयारीला लार्ला िोता. िे हतसरे यंत्रिी शवे ी अप रेि राहिले. प ढे १८४३ मध्ये बॅबेजिे पहिले 
एंहजन तयार झाले आहि ते स्वीडनमध्ये वापरून दाखहवण्यात आले.  
 

 
िालगस् बॅबजे – काळाच्या प ढे जािारा र्हिती. 
ह्याने र्हिते करण्यासाठी दोन यंते्र तयार केली. 

A)हडफरन्स एंहजन B) अॅनॅहलह कल एहंजन  
 

बॅबेज िा अत्यतं प्रहतभाशाली र्हिती िोता. ‘हडफरन्स एहंजन’ केवळ बेरजा करू शकत असे. 
इतक्या साध्या यंत्रावर बॅबेज संत ष्ट नव्िता. त्याने बेरीज-वजाबाकी-र् िाकार-भार्ाकार ह्या िारिी हक्रया 
करू शकेल अशा ‘अॅनेहलह कल एहंजन’ नावाच्या यतं्रािा आराखडा तयार करण्यास स रुवात केली. िे यंत्र 
कधीि तयार झाले नािी. परंत  त्याच्या बाधंिीसाठी जी तत्त्व ेबॅबेजने शोधून काढली ती इतकी मूलभतू 
स्वरूपािी िोती की त्याि तत्त्वावंर आध हनक संर्िक तयार केले जातात एवढे साहंर्तले म्ििजे प रे! ह्या 
यंत्रातील अनेक भार्ािें आध हनक संर्िकाच्या भार्ाशंी आश्चयगकारक साम्य िोते. यंत्रातील र्हिती हक्रया 
करिारा मध्यवती भार्, माहिती साठहवण्यािी व्यवस्था, स्मृहतकोष आहि माहिती घेिारे व शवे ी उत्तरे 
देिारे भार् िी ह्या यंत्रािी सवग वैहशष्ट्टे्य आध हनक संर्िकात आढळून येतात.  
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अॅडा ऑर्स् ा बायरन लव्िलेस 

 
 
लेडी अॅडा ऑर्स् ा, लव्िलेसिी काऊण् ेस (१८१५—१८५३) िी स प्रहसद्ध इं् ग्लश कवी लॉडग 

बायरन् ह्यािी म लर्ी! अॅनॅहलह कल एहंजनवर र्हिते करण्याच्या पद्धती तयार करण्याच्या कामात हतने 
बॅबेजच्या बरोबरीने भार् घेतला िोता. ती त्यािी अहतशय ििाती िोती. बॅबजेच्या कामािे मित्त्व इतरानंा 
समजावनू देऊन अॅनॅहलह कल एहंजनच्या कामात रस घेण्यासाठी हतने इतर तज्ज्ञानंािी उद्य ि केले िोते. 
संर्िकाच्या स रुवातीच्या काळात त्यात माहिती व सूिना भरण्यासाठी ‘पंिकाडे’ वापरली जात. 
पंिकाडीिी कल्पनािी बॅबजेनेि प्रथम स िहवली िोती. 
 

 
िॉलहरथ व त्यािे यंत्र 

 
हडसेंबर १९९१ मध्ये लंडनमधील ‘सायन्स म्य हझअम’ ने बॅबेजिी २०० वी जयतंी साजरी केली. 

त्यावळेी त्यािे द सरे ‘हडफरन्स एहंजन’ तयार करून प्रदशगनात ठेवले िोते. आध हनक संर्िकाच्या 
जनकािा िा अहतशय उहित असाि सन्मान िोता. 
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संगिकाचा जन्म : 
 

िालगस् बॅबेजने ज्या यंत्रािी कल्पना केली पि जे तो तयार करू शकला नािी, त्या प्रकारिे यंत्र 
िमगन िॉलहरथ (१८६९—१९२६) ह्या अमेहरकन संशोधकाने १८८७ मध्ये तयार केले. िॉलहरथ अमेहरकन 
सरकारच्या जनर्िना खात्यामध्ये काम करीत िोता. जनर्िनेमध्ये हमळहवलेल्या प्रिंड माहितीिे 
वर्ीकरि करण्यासाठी त्याने िे यंत्र तयार केले िोते. यतं्रािे नाव िोते ‘पंि काडग  ॅब्य ले र’ अनेक याहंत्रक 
ख के आहि हर्अर (दातेरी िाके) बसहवलेले िे यंत्र हवजेवर िालत असे. यंत्रावर जे काम करावयािे 
असेल त्याला योग्य अशी ख क्यािंी ज ळिी प्रथम करावी लारे्. यंत्र स रू झाले की ख क्यािंा आहि 
िाकािंा मोठा आवाज िोई. पोस् काडीच्या आकाराच्या ‘पंिकाडी’ वर हवहशष्ट रकान्यात भोके पाडून 
माहिती नोंदली जाई. ह्यासाठी  ाइपराय रसारखे यंत्र वापरले जाई. अशी भोके पाडलेली ‘पंि—काडे’ 
िॉलहरथच्या यंत्रात भरली जात. काडीवर नोंदलेल्या माहितीप्रमािे ‘ ॅब्य ले र’मध्ये हतिे आपोआप 
वर्ीकरि केले जाई. अमेहरकन सरकारच्या जनर्िनाखात्याने १८८० सालच्या जनर्िनेच्या माहितीिी 
वर्गवारी करण्यासाठी ह्या यतं्रािा उपयोर् केला. एरवी जे काम करण्यासाठी दिा वष ेलार्ली असती ते 
काम ह्या यंत्राने तीन वषीत प रे केले. ह्याच्या त लनेत आध हनक संर्िकाने तेवढेि काम कािी तासाति 
केले जाते. 
 

 
िॉलहरथिे पंि काडग 

 
१९२४ साली संर्िक तयार करिारी पहिली कंपनी अमेहरकेत स्थापन झाली. हतिे नाव 

‘इं रनॅशनल हबहझनेस मशीन कॉपोरेशन’ असे िोते. ‘International Business Machine Corporation’ 
ह्या नावातील शब्दाचं्या आद्याक्षरावंरून हतिे IBM िे संहक्षप्त नाव रूढ झाले आिे. ह्या कंपनीने 
संर्िकाहवषयी संशोधन, त्यािा हवकास आहि संर्िक उद्योर्ािी वाढ या बाबतीत प ढील सात दशकात 
मित्त्वािी कामहर्री बजावली. स मारे ५० वषीनंतर ह्याि कंपनीने लिानशा  ेबलावर रािील असा 
स  स  ीत ‘पसगनल कॉम्प्य  र’(Personal Computer - PC) सवगप्रथम तयार केला.  

 
१९४३ मध्ये प्रा. िॉवडग आयकेन (१९००—१९७३) ह्यानंी अमेहरकेत हवजेवर िालिारा याहंत्रक 

संर्िक तयार केला. त्यािे नाव ‘माकग —1’ (Mark—1) असे िोते. िा संर्िक दिा अंकी दोन सं्यािंा 
र् िाकार केवळ पाि सेकंदात करीत असे िा त्याकाळी र्िनाच्या वरे्ािा हवक्रमि िोता. त्याच्या त लनेत 
आतािा ‘पसगनल कॉम्प्य  र’ (PC) तोि र् िाकार कािी िजाराशं सेकंदात करतो. 



 

 
 अनुक्रमणिका 

द सऱ्या मिाय द्धाच्या स रुवातीपयंत तयार झालेले संर्िक म्ििजे हवजेवर िालिारी याहंत्रक 
उपकरिे िोती. त्यािंा वरे् तसा कमीि िोता. हशवाय कोितीिी आकडेमोड करण्यापूवी त्यातील अनेक 
ख के आहि हर्अर ह्यािंी िातानी ज ळवाज ळव करावी लारे्. म्ििजे संर्िकापेक्षा ते िालहविाऱ्यालाि 
अहधक काम पडत असे. अथीति िी ्स्थती संर्िक िालकानंा फारशी पसतं नव्िती. कोित्यािी मानवी 
कष्टाहंशवाय त्वहरत आहि अिूक काम करिारा संर्िक लोकानंा िवा िोता. म्ििूनि प ढील काळात 
याहंत्रक संर्िकापेक्षा इलेक्रॉहनक संर्िक तयार करण्याकडेि संशोधकािें लक्ष कें हद्रत झाले. िा संर्िक 
मानवी कष्टाहंशवाय काम करील तसेि तो अहधक वरे्ाने आहि अिूकतेने काम करील अशी अपेक्षा िोती. 
 
संगिकाचा आधुणनक अवतार :  
 

जॉन व्िी. अॅ ॅनॉसॉफ िा अमेहरकेतील आयोवा स् े  कॉलेजात प्राध्यापक िोता. १९३९ साली 
त्याने ‘इलेक्रॉहनक हडहज ल’ संर्िक तयार केला. अशा संर्िकािा तो पहिला नम ना मानला जातो. 
१९४० च्या स मारास अमेहरकन सरकारने इलेक्रॉहनक संर्िकाच्या हवकासासाठी एक प्रकल्प स रू केला 
िोता. ह्या संर्िकािे नाव ‘इलेक्रॉहनक न्य महरकल इंह गे्र र अँड कॅलक्य ले र’ Electronic Numerical 
Integrator & Calculator (ENIAC) असे िोते. १९४६ मध्ये पे्न्सल्व्िाहनया हवद्यापीठातील मूर 
स्कूलमधील पन्नास संशोधक आहि तंत्रज्ञानंी पहिला मोठा इलेक्रॉहनक संर्िक तयार केला. त्याच्या आधी 
एक वषग जॉन व्िॉन नॉयमन ह्या जर्प्रहसद्ध िंरे्हरयन अवकाश शास्त्रज्ञाने ENIAC पेक्षा अहधक प्रर्त अशा 
‘इलेक्रॉहनक हडस्क्री  व्िेहरएबल ऑ ोमहॅ क कॉम्प्य  र’ िी कल्पना स िहवली िोती. िा संर्िक १९५० 
मध्ये तयार करण्यात आला. संर्िकाच्या संपूिग आज्ञा आहि कायगपद्धती – म्ििजेि संर्िकािा कायगक्रम 
(प्रोगॅ्रम) – ज्यात भरून ठेवण्यात आली िोती असा िा पहिलाि संर्िक िोता. 

 
स मारे १९६० पयंत इलेक्रॉहनक संर्िकात हनवीत नहलका म्ििजे व्िाल्व्ि वापरत असत. (असे 

व्िाल्व पूवी रेहडओत वापरले जात.) व्िाल्व्िम ळे संर्िकािा आकार खूप मोठा िोत असे. एक संर्िक 
ठेवण्यासाठी मोठ्या खोलीएवढी जार्ा लार्त असे. तो िालहवण्यासाठी खूप वीज खिग िोई. हशवाय 
व्िाल्व्ि तापून खोलीमध्ये खूप उष्ट्िता उत्पन्न िोई. संर्िकाला कायग करण्यासाठी द्यावयाच्या आज्ञा आहि 
माहिती पंिकाडीच्या सिाय्याने हदली जाई. पंिकाडीिी कल्पना प्रथम बबॅेजने स िहवली. ती िॉलहरथने 
अंमलात आिली. अशा पिंकाडीिे र्ठे्ठ िातात घेऊन संर्िकावर काम करिारे लोक इकडे हतकडे जात 
असत. पंिकाडीवर भोके पाडून आज्ञा व माहिती भरिे आहि नंतर ती वाििे िी दोन्िी कामे करण्यासाठी 
वरे्ळे याहंत्रक उपकरि असे. ते खूप आवाज करत असे. ते िालहवण्यास खूप वळे आहि मेिनत खिग 
करावी लारे्. एकंदरीत िा संर्िक वापरिे जरा त्रासदायकि िोते. हशवाय ‘मानवी कष्टािंी र्रज नसावी’ 
िे उहद्दष्ट त्यात अजूनिी साध्य झालेले नव्िते.  
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हसहलकॉन हिप – हिप आहि पे  हनयािे फूल (िौक ीत) 

 ह्याचं्या आकारािी त लना 
 

१९६० नंतरच्या दशकात व्िाल्व्ििी जार्ा रॅ् न्झस् रने घेतली, आहि पंिकाडांिी जार्ा ि ंबकीय 
 ेपने घेतली. त्याम ळे व्िाल्व्ििे अवाढव्य संर्िक जाऊन त्या जार्ी स  स  ीत ‘सॉहलड स् े ’ संर्िक 
आले. िा द सऱ्या हपढीतील संर्िक िोय. ह्या नंतरच्या हतसऱ्या हपढीतील संर्िकामध्ये रॅ्न्झस् रिी जार्ा 
‘मायक्रो प्रोसेसरने’ घेतली. िजारो रॅ् न्झस् र आहि इलेक्रॉहनक घ क ज्या हवद्य त मंडलात लार्त असत 
ते मंडल ‘इंह गे्र ेड सर्मक  (Integrated Circuit – IC) ककवा ‘हिप’ (chip) ह्या नावाने ओळखल्या 
जािाऱ्या अधगवािकाच्या लिानशा त कड्ावर बसवता येऊ लार्ले. ह्या िौकोनी त कड्ािा आकार 
एखाद्या लिान फ लाएवढा िोता. पहिल्या संर्िकात जी कामे करण्यासाठी शकेडो ख के आहि हर्अर 
िोते ककवा इलेक्रॉहनक संर्िकात ज्या कामासंाठी शकेडो व्िाल्व्ि लार्त ती सवग कामे एकाि ‘हिप’ ने 
िोऊ लार्ली. िी लिानशी हिप संर्िकातील सवग र्िन हक्रया करण्यास समथग िोती म्ििून हतला ‘मायक्रो 
प्रोसेसर’ असे नाव देण्यात आले. (मायक्रो = लिान, प्रोसेसर = हक्रया करिारा). 

 
‘सॉहलड स् े  मायक्रो प्रोसेसर’ वापरून १९७५ मध्ये ‘के्र–१’ (CRAY–1) नावािा पहिला 

मिासंर्िक (स पर कॉम्प्य  र) बनहवण्यात आला. िा संर्िक ENIAC ह्या पहिल्या इलेक्रॉहनक 
संर्िकापेक्षा तेवढ्याि वळेात दिालक्ष अहधक हक्रया करीत असे; त्याला जार्ा मात्र ENIAC च्या फि एक 
िजाराशं इतकीि लार्त असे. त्या काळिा तो सवीत शीघ्र संर्िक िोता. आता ‘के्र–१’ पेक्षािी अहधक 
शहिशाली मिासंर्िक भारतानेिी तयार केला आिे. वातावरिाच्या अभ्यासासाठी व िवामानािे भहवष्ट्य 
सारं्ण्यासाठी तो वापरण्यात येिार आिे. ह्या नंतर मायक्रो प्रोसेसर हिपच्या हनर्ममतीमध्ये हवलक्षि प्रर्ती 
झाली. त्याम ळेि लिान आकाराच्या संर्िकािी हनर्ममती शक्य झाली.  
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लघुसंगिक : 
 

१९७०–७५ पयंत संर्िक म्ि ले म्ििजे मोठ्या आकारािाि असावयािा. त्यािी माहिती 
साठहवण्यािी क्षमता मोठी, काम करण्यािा वरे्िी मोठा, तसाि खिगिी मोठाि िोता. असा संर्िक फि 
मोठ्या संस्थानंाि परवडत असे. अशा संर्िकाला ‘मेन फे्रम’ (Main–frame) संर्िक म्िित. १९८० च्या 
स मारास कमी खिीिा आहि लिान आकारािा ‘हमनी’ संर्िक तयार झाला. त्यािी क्षमता ‘मेन फे्रम 
संर्िकापेक्षा’ कमी असली तरी लिानसिान उद्योर्धंद्यानंा तो परवडण्यासारखा िोता. खरे म्ििजे थोड्ा 
वळेात प ष्ट्कळ सामग्रीिे हवश्लेषि करावयािे असले तर ‘हमनी’ आहि ‘हमनी फे्रम’ अशा दोन्िी प्रकारच्या 
संर्िकािंी आवश्यकता असते. उदािरिाथग, १९९१ च्या जनर्िनेच्या सामग्रीिे वर्ीकरि ककवा रेल्वचे्या 
दैनंहदन आरक्षिािे काम ‘मेनफे्रम’ सार्या मोठ्या संर्िकाहशवाय िोिे शक्य नािी. 
 

 
मिासंर्िक 
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 ेबलावर ठेवण्यािा लघ संर्िक ऑहफसात वापरताना 

 
तरीस द्धा मािसाला खरा िवा िोता तो स्वतःिा बंदा र् लाम! िी र्रज मेनफे्रम ककवा हमनी संर्िक 

भार्व ूशकत नव्िते. एखाद्या लिानशा सिज वापरता येईल अशा स्वस्त संर्िकािी खरी र्रज िोती. असा 
लघ संर्िक लिान संस्थानंा, व्यापारी उद्योर्ानंा आहि खाजर्ी व्यिींना हवशषे उपय ि ठरला असता. 
परंत  स मारे १९८० पयंत िी कल्पना म्ििजे एक स्वप्नि राहिले िोते. त्या स मारास अमेहरकेतील ‘हसअ ॅल 
कॉम्प्य  सग’ ह्या कंपनीने मायक्रोप्रोसेसर हिप वापरून लघ संर्िकासाठी लार्िारी इलेक्रॉहनक मंडले 
तयार केली. इंग्लंडमध्ये ‘हसक्लेअर’ कंपनीने झेहनक्स नावािा घरी वापरता येईल असा संर्िक तयार 
केला. घरातील  ी. व्िी.ला संर्िक जोडला की  ी. व्िी.च्या पडद्यावर उत्तरे हदसत. िा संर्िक लरे्ि 
लोकहप्रय झाला. शवे ी १९८१ मध्ये IBM कंपनीने सवगप्रथम पहरपूिग असा लघ संर्िक तयार केला. तो 
लिानशा  ेबलावर ठेवता येत असे. एका व्यिीच्या वापरासाठीि तो केला िोता. म्ििून त्याला ‘पसगनल 
कॉम्प्य  र’ (Personal Computer – PC) असे नाव देण्यात आले. त्यािे PC िे संहक्षप्त व्यापारी नाव 
(रेडमाकग ) अहतशय लोकहप्रय ठरले. ह्यानंतर थोड्ात काळात इतर अनेक कंपन्यानंी PC सारखे 
लघ संर्िक बनवले. त्यातील हकत्येक संर्िक PC पेक्षािी अहधक िारं्ले िोते. १९८० नंतरच्या दशकात 
‘अॅपल’ ह्या अमेहरकन कंपनीने नवीन हिप वापरून महॅकन् ॉश – ककवा मकॅ नावािा संर्िक तयार केला. 
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तो लरे्िि IBM – PC बरोबर स्पधी करू लार्ला. िळूिळू अहधकाहधक कायगक्षम अशा हिपा तयार 
करण्यात आल्या. अशा रीतीने लघ संर्िकािी क्षमता, वरे् आहि अिूकता िळूिळू वाढत रे्ली. 
 

 
 
स मारे २० वष े‘मेनफे्रम’ आहि ‘हमनी’ संर्िकािंी सद्दी िालू राहिल्यानंतर लघ संर्िकािंा जमाना 

स रू झाला. ह्यािा अथग असा नव्िे की ‘मेनफे्रम’ ककवा ‘हमनी’ संर्िक मारे् पडले. अजूनिी अत्यंत 
र् ंतार् ंतीच्या कामासंाठी त्यािंा उपयोर् वाढत्या प्रमािावर िोति आिे.  
 

लघ संर्िकाम ळे अखेर मािसाला िवा तसा खाजर्ी र् लाम हमळाला. संर्िकाच्या उपयोर्ानंा 
एक नव ेदालन उघडून हमळाले. द काने, बँका, शाळा, कॉलेजे, व्यापारी ससं्था, लघ उद्योर् इतकेि नािी 
तर घराघरातून लघ संर्िकािंा वापर स रू झाला. ‘मेनफे्रम’ ककवा ‘हमनी संर्िक’ परवडत नािी िी 
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अडिि आता राहिली नािी. थोड्ाि काळात  ेहलफोनच्या द्वारे लघ संर्िक मेनफे्रम संर्िकाला जोडता 
येऊ लार्ले. त्याम ळे तर माहितीच्या देवघेवीमध्ये नव ेपवगि स रू झाले. 

 
रे्ल्या दिा वषीत ‘Very Large Scale Integration’ नामक अत्याध हनक तंत्राम ळे मायक्रोप्रोसेसर 

हिपमध्ये फार मोठी स धारिा झाली आिे. IBM – PC कामािा वरे् आहि माहिती साठहवण्यािी क्षमता ह्या 
दोन्िी बाबतीत मार्ासलेला िोता. त्यानंतर इलेक्रॉहनक तंत्रज्ञानात अनेक नवीन कल्पना उदयास आल्या. 
तेव्िा PC – XT संर्िकािा जन्म झाला. PC – XT आहि मूळ PC ह्याचं्यामध्ये एकि मायक्रोप्रोसेसर हिप 
वापरण्यात आली िोती. नंतर आलेल्या PC – XT ह्या संर्िकात स धाहरत प्रकारिी हिप वापरली िोती. 
ती अहधक कायगक्षम आहि वरे्वान िोती. ह्या हिप मध्येिी वळेोवळेी स धारिा केल्या रे्ल्या. आता १९९० 
नंतर आलेले PC संर्िक तर पूवीच्या मेनफे्रम आहि हमनी संर्िकाइतकेि कायगक्षम आिेत. 

 
अशा रीतीने लघ संर्िकाच्या रूपाने मािसाला हवशषे खिग न करता आपली कामे न कं ाळता, न 

ि कता हबन तक्रार करिारा बंदा र् लाम आता घरबसल्या हमळू लार्ला, आहि त्यािे स्वप्न प रे झाले.  
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रचना 
 

सेवक : 

 
 

‘संर्िकाने मािसावर ताबा हमळहवला’ असे दाखहविाऱ्या अनेक हवज्ञानकथा आत्तापयंत हलहिल्या 
रे्ल्या आिेत. अशा कथामंधील मलूभूत तत्त्व िे की ‘संर्िक िा मािसापेक्षा अहधक ि शार असतो’. 
संर्िकाला ब द्धी असते असेिी मानलेले असते. अथीति त्याला दाडंर्ी स्मरिशिी असते िेिी ओघानेि 
येते.  ेबलावर ठेवलेला लघ संर्िकस द्धा मािसापेक्षा अहधक शहिमान समजला जातो कारि मािसाला 
जमिार नािीत अशी अनेक कामे तो करतो. 

 
सत्य मात्र ह्यापेक्षा फार वरे्ळे आिे. लघ संर्िकाच्या रूपाने मािसाला असा एक हवर्श्ासू नोकर 

हमळाला आिे की जो कोितेिी काम हबनतक्रार करतो. लघ संर्िक िा मािसाने तयार केलेला, 
आश्चयगजनक अशी कामे करिारा हनजीव र् लाम आिे. त्याला ब द्धी आिे का? त्याला मेंदू आिे का? त्याला 
स्मरिशिी आिे का? जर नसेल तर तो मािसाने हदलेल्या आज्ञा कशा पाळतो? ह्या सवग प्रश्नािंी उत्तरे 
हमळहवण्यासाठी संर्िकािी रिना कशी असते िे पिाव ेलारे्ल. 
 

 
मानवी अवयव व संर्िकािे अवयव यािंी त लना 
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मन ष्ट्यािे शरीर स रळीत कायग करीत रिाते, ह्यािी तीन कारिे आिेत. मन ष्ट्याला हृदय आिे. ते 
त्याला रिािा प रवठा करून हजवतं ठेवते. त्याला मेंदू आिे. तो हविार करतो आहि शरीराच्या सवग 
हक्रयावंर हनयंत्रि ठेवतो. ह्याहशवाय मािसाला आिखी असे अवयव आिेत की, जे मेंदूला बाह्य जर्ािे 
ज्ञान करून देतात आहि बाह्य जर्ाशी त्यािा संवाद साधू शकतात. 

 
काम करिाऱ्या कोित्यािी हजवतं ककवा हनजीव नोकराला प ढील तीन र्ोष्टींिी आवश्यकता असते 

– तो काम करू शकला पाहिजे, त्याच्या कामावर हनयंत्रि ठेवले अशी कािीतरी व्यवस्था िवी आहि 
आपल्या मालकाशी त्यािा संवाद साधला पाहिजे. लघ संर्िकासार्या हनजीव नोकरालािी ह्या तीन 
र्ोष्टींिी पूतगता करावीि लार्ते. 

 
पहिली र्ोष्ट म्ििजे काम करण्यासाठी त्याला ऊजी हमळाली पाहिजे. िे अथीति हवजेम ळे साध्य 

िोते. जोपयंत संर्िकाला हवजेिा प रवठा िोत असतो तोपयंत तो ‘हजवतं’ि असतो आहि काम करू 
शकतो. ह्यात एक र्ंमत अशी आिे की संर्िक वीज िालू आिे तो पयंति ‘हजवतं’ असतो. वीज रे्ली की 
तो ‘मृतवत्.’ असतो. अशा रीतीने संर्िकाला वारंवार ‘जन्ममरिा’च्या फेऱ्यातून जाव ेलार्ते.  

 
द सरी र्ोष्ट अशी की संर्िकाच्या कामावर हनयंत्रि ठेवले अशा यंत्रिािी हसद्ध असावी लार्ते. 

हतसरी र्ोष्ट अशी की आपल्या मालकाशी संवाद साधण्यासाठीिी संर्िकाला खास अशी व्यवस्था असावी 
लार्ते. 
 
संगिकाचा मेंदू : 
 

मािसाच्या शरीरािे हनयंत्रि करिारा मेंदू जसा त्याला आवश्यक असतो, तसाि संर्िकालािी 
‘मेंदू’ म्ििजे त्यािे संपूिग हनयंत्रि करिारा भार् आवश्यक असतो. संर्िक हनजीव असल्याम ळे त्याला 
प्रत्येक र्ोष्ट करण्यासाठी मार्गदशगनािी जरूरी असते. अर्दी स रुवातीच्या याहंत्रक र्िनयंत्रामंध्ये असे 
मार्गदशगन ख क्यािंी व हर्अरिी ज ळिी करून द्याव ेलार्त असे. 
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संर्िकािे मध्यवती हनयंत्रक कें द्र (CPU) व मेंदू ह्यािंी त लना 
करता येते. मेंदूमध्ये िेतातंतू हवद्य त् धारेमाफग त इहंद्रये व मेंदू 
ह्याचं्यामध्ये संवदेनेिे विन करतात. त्यािप्रमािे संर्िकामध्ये 
इनप   व आऊ प   यंत्रिेच्या द्वारे संदेशािी देवािघेवाि िोते. 

 
लघ संर्िकामध्ये जे हनयंत्रक कें द्र असते. त्याला मध्यवती हनयतं्रक कें द्र (Central Processing 

Unit – CPU) असे नाव आिे. िाि संर्िकािा मेंदू. मानवी मेंदूिे तीन घ क असतात – मोठा मेंदू, 
लिान मेंदू आहि लंबमज्जा. मोठा मेंदू ब द्धी, स्मरिशिी, हविार करिे व हनिगय घेिे ह्यािंी जबाबदारी 
घेतो. लिान मेंदू सवग अवयवािंी स सूत्रता राखतो तर लंबमज्जा तिान, भकू इ. संवदेनावंर हनयतं्रि ठेवते. 
साधारिपिे अशीि कामे करिारे तीन घ क मध्यवती हनयतं्रक कें द्रात (CPU मध्ये) असतात. िे तीन 
घ क हनरहनराळी कामे करतात. संर्िकािे मूळ र्िनेिे काम करिारे दोन घ क हनयंत्रक हवभार् 
(Control Unit – CU) आहि र्हित–तकग –हवभार् (Arithmetic Logic Unit – ALU) िे िोत. हनयंत्रक 
हवभार् म्ििजे –CU संर्िकाला हमळालेल्या माहितीिा अथग लाविे, ती हनरहनराळ्या हठकािी पाठहविे व 
हतच्यावर हक्रया करिे िी कामे करतो. र्हित–तकग –कें द्र म्ििजे ALU– सं्यािें र्िन करिे व तार्मकक 
हक्रया करिे िी कामे करतो. िे दोन हवभार् संर्िकाच्या मेंदूिे अत्यंत मित्त्वािे घ क असतात. संर्िकािे 
सवग काम त्याचं्या हनयंत्रिाखाली िालते. संर्िकातील मायक्रो प्रोसेसर हिपमध्ये िे दोन हवभार् बसहवलेले 
असतात. ह्या हिपवरि संर्िकािी क्षमता व कामािंी हवहवधता अवलंबून असते. 
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संर्िकािी शरीर रिना 

 
संर्िकाला ‘मेंदू’ आिे म्ििून त्याला ब द्धीिी आिे असे मानिे मात्र ि कीिे ठरेल. संर्िक िा 

अत्यंत प्रामाहिक आहि कष्टाळू नोकर आिे. साहंर्तलेले काम तो अर्दी नी  करेल, परंत  त्याच्या 
मालकाला नेमके काय िव ेआिे िे त्याला कळले तरि! त म्िीि त्यािे मालक असाल तर कोिते काम कसे 
करावयािे ह्याच्या अर्दी हबनिूक सूिना त्याला हदल्या पाहिजेत. त म्िाला काय पाहिजे िे एरवी त्याला 
समजिार नािी. ह्यािे कारि असे की मािसाप्रमािे तो स्वतः हविार करू शकत नािी. त्याला स्वतःिी 
कल्पनाशिीिी नािी. थोडक्यात सारं्ावयािे म्ििजे संर्िक िा एक अर्दी र्रीब पि ब हद्धिीन 
कल्पनाशिी नसलेला सारं्काम्या नोकर आिे. ‘संर्िक िा ऑहफसात काम करिाऱ्या कष्टाळू पि 
कसलेिी स्वातंत्र्य नसलेल्या, ब द्धी नसलेल्या आहि स्वतःिून कािीिी न करिाऱ्या मािसासारखा आिे’ 
असे विगन पी र नॉ गन ह्या अमेहरकन तज्ज्ञाने केले आिे. 
 
संगिकाची स्मृती : 
 

संर्िकाला मेंदू असतो तशी स्मरिशिी म्ििजे स्मृती असते का ? संर्िकाला खरोखरि स्मृती 
असते. िा त्याच्या मध्यवती हनयंत्रक कें द्रािा हतसरा घ क असतो. मात्र मानवाच्या स्मृतीसारखी िी स्मृती 
नसते. मानवािी स्मृती दीघगकाळ ह कते. आपल्या लिानपिी घडलेले प्रसंर् आहि तेव्िा केलेल्या खोड्ा 
आपि म्िातारपिी स द्धा आठवत असतो. संर्िकािी स्मृती मात्र तात्प रती असते. त मच्या संर्िकाच्या 
स्मृतीमध्ये त म्िी िव्या त्या र्ोष्टी घालू शकता आहि नको असतील त्या र्ोष्टी काढू शकता. त्याच्या 
स्मृतीमध्ये जेवढी माहिती त म्िी भरली असेल तेवढीि तो आठव ूशकतो. म ्य म्ििजे संर्िक बंद केला 
की तो सवग र्ोष्टी हवसरतो. त्यािी स्मृती पूिगपिे प सली जाते.  
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संर्िक-स्मृती व ऑहफसातील  ेबल. (नॉ गनिे उदािरि) 

 
 संर्िकािी स्मृती त्याला लार्िारी माहिती ठेवण्यािी तात्प रती जार्ा असते. तेथून संर्िक 

जरूर ती माहिती घेतो. संर्िकाच्या स्मृतीिी त लना पी र नॉ गनने ऑहफसात काम करिाऱ्या मािसाच्या 
 ेबलाशी केली आिे. ऑहफसातील मािूस काम करत असतो तेव्िा  ेबलावर कार्द, पे्न्सली, रबर इ. 
साहित्य ठेवतो. काम झाले की तो सवग साहित्य उिलून ठेवतो आहि  ेबल हरकामे करतो. द सऱ्या हदवशी 
प न्िा तो िव ेअसलेले साहित्य  ेबलावर काढून ठेवतो. ह्याि प्रमािे संर्िकाच्या स्मृतीमध्ये िवी असेल 
तेवढीि माहिती िवा तेवढा वळे ठेवली जाते. काम झाल्यानंतर नको असलेली सवग माहिती काढून  ाकली 
जाते. स्मृतीमधील तेवढी जार्ा द सऱ्या कामािी माहिती भरण्यासाठी वापरली जाते.  

  
सरं्िकािी स्मृती िी त्याला लार्िारी माहिती भरून ठेवण्यािी पहिली जार्ा असते, अर्दी 

ऑहफसातील  ेबलासारखीि! ह्या स्मृतीला रॅण्डम अॅक्सेस मेमरी (Random Access Memory – Ram) 
असे नाव आिे. िी स्मृती म्ििजे IC हिपािंी माहलकाि असते. जोपयंत वीजप रवठा आिे तोपयंत ह्या 
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हिपामंध्ये माहिती रािू शकते. वीजप रवठा बंद झाला की सवग माहिती नष्ट िोते. म्ििूनि RAM िी अर्दी 
तात्प रती स्मतृी असते. 

 
संर्िक आहि ऑहफसातील मािसू ह्यािंी त लना फार तािनू िालिार नािी. त्याचं्यामध्ये कािी 

साम्य असले तरी फरकिी बरेि आिेत. ऑहफसात आल्यावर कमगिारी काम स रू करतो. ‘आता तू काम 
स रू कर’ अशा आजे्ञिी तो वा  पिात नािी. संर्िक मात्र अशा आजे्ञहशवाय कािीिी काम करत नािी. 
ऑहफसातील कमगिारी कािी साधी अडिि आली तर स्वतःि सोडवनू काम िालू ठेवतो. संर्िकाला मात्र 
असे करता येत नािी. आज्ञा देण्यात थोडी जरी िूक झाली तरी आज्ञा बरोबर नािी म्ििून तो अडून बसतो.  

 
उदािरिाथग Command िा शब्द Comand असा हलहिला तर ऑहफस कमगिारी स्पेकलर्िी िकू 

लक्षात घेऊन काम िालू ठेवील. संर्िक मात्र ‘ि कीिी आज्ञा हदली’ एवढे सारं्ून स्वस्थ बसेल. तो शब्द 
बरोबर हलहिल्या हशवाय संर्िक कािीिी काम करिार नािी. ऑहफस कमगिारी हविार करू शकतो परंत  
संर्िक हविार करू शकत नािी म्ििूनि त्याचं्यामध्ये असा फरक हदसून येतो. 
 
संगिकाचे अवयव : 
 

संर्िकािी त लना ऑहफस कमगिाऱ्याशी करावयािी तर त्याचं्यामधील आिखी कािी बाबती 
मधील साम्य दाखहवले पाहिजे. ऑहफस कमगिारी  ेबल वापरतो. त्याला लार्िाऱ्या वस्तू तो  ेबलावर 
ठेवतो. परंत  त्याच्या  ेबलाला अनेक खि असतात. हशवाय कपा ेिी असतात. ताबडतोब न लार्िाऱ्या 
वस्तू  ेबलाच्या खिात आहि कपा ात ठेवल्या जातात. त्यातील ज्या वस्तू िव्या असतील त्या काढून तो 
 ेबलावर ठेवतो, आहि काम करतो. 
 

ऑहफस कमगिाऱ्याजवळ वस्तू ठेवण्यासाठी दोन प्रकारिी जार्ा असते. एक म्ििजे त्यािे  ेबल. 
इथे वस्तू तात्प रत्या ठेवल्या जातात. द सऱ्या प्रकारिी जार्ा म्ििजे कपा े, फाईली ठेवण्यािे कॅहबने  इ. 
ह्या हठकािी वस्तू ठेवण्यािी कायम व्यवस्था असते. त्यातील वस्तू कामाप रत्या  ेबलावर ठेवल्या जातात 
आहि काम झाल्यावर मूळ जारे्वर ठेवल्या जातात. काम करण्यािी जार्ा म्ििजे प्राथहमक जार्ा आहि 
कपा े इ. ह्या द य्यम जार्ा. 
 

संर्िकाच्या कामासाठी लार्िारी माहिती साठवनू ठेवण्यासाठी अशाि प्रकारे त्यात प्राथहमक 
आहि द य्यम जार्ा करून ठेवलेल्या असतात. संर्िकातील तात्प रती स्मृती म्ििजे RAM िी प्राथहमक 
स्वरूपािी. परंत  संर्िकाला कायम रािू शकेल अशी द य्यम स्वरूपािी स्मृतीिी असावयास िवी. ह्या 
स्मृतीमध्ये नेिमी लार्िारी माहिती कायम स्वरूपात साठहवता आली पाहिजे. जोपयंत आपि ती माहिती 
काढून  ाकत नािी तोपयंत ती ह कून राहिली पाहिजे. ह्या द य्यम माहितीमधूनि सरं्िकाला एखादे काम 
करताना लार्िारी माहिती जशी लारे्ल तशी प रहवली जाते. कामासाठी कपा ातून वस्तू काढून 
घेण्यासारखीि िी हक्रया असते.  
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फ्लॉपी हडस्क ककवा िाडग हडस्कच्या  ेपिी दोन्िी पृष्ठे ि ंबकीय  
असतात, तर ऑहडयो/ ्व्िहडओ  ेपिे एकि पृष्ठ ि ंबकीय असते. 

 
ह्यात एक फरक असा की प्रत्यक्ष कामात आपि वस्तू वापरतो, त्याऐवजी संर्िकात माहिती 

वापरतात. द सरा फरक असा की वस्तू वापरताना कपा ातून बािेर काढावी लार्ते, तशी द य्यम 
स्मृतीमधील माहिती तेथून बािेर जात नािी. माहिती तेथेि रिाते, पि प्राथहमक स्मृतीमध्ये ती उतरवनू 
घेतली जाते. 
 

 
िाडग हडस्क व ऑहडओ कॅसे  ह्यािंी त लना 

 
द य्यम स्मृतीमध्ये माहितीिी नोंद करण्यासाठी दोन मित्त्वािी साधने वापरली जातात. एका 

साधनािे नाव फ्लॉपी हडस्के  (ककवा न सते फ्लॉपी) व द सऱ्यािे नाव ‘िाडग हडस्क’ असे आिे. 
 ेपरेकॉडगरच्या कॅसे मध्ये ककवा ्व्िहडओ कॅसे मध्ये ि बंकीय पद्धतीने आवाज आहि हित्र ह्यािंी नोंद िोते. 
‘फ्लॉपी’ आहि ‘िाडग हडस्क’ िी स द्धा ि बंकीय पद्धतीने नोंद करिारी साधने आिेत. ‘फ्लॉपी हडस्के ’ 
म्ििजे प्लॅ्स् किी एक अर्दी पातळ तबकडी असते. हतच्या दोन्िी पृष्ठभार्ावंर ि ंबकीय पदाथीिा 
अहतशय पातळ थर हदलेला असतो. ह्या पातळ थरावरि संर्िकाच्या स्मृतीत ठेवावयािी माहिती ि ंबकीय 
पद्धतीने नोंदली जाते. ह्यासाठी स्मतृीमध्ये ठेवावयाच्या माहितीिे प्रथम ि ंबकीय संदेशात रूपातंर केले 
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जाते. ह्या संदेशाचं्या तीव्रतेप्रमािे फ्लॉपीवरील ि ंबकीय पदाथीला कमी–अहधक ि ंबकत्व प्राप्त िोते. म द्दाम 
काढून  ाकले नािी तर फ्लॉपीवरील ि ंबकत्व तसेि कायम रिाते. 
 

 
 
ज्या ि ंबक-व ेोळ्याम ळे  ेपवर ि ंबकीय संदेश नोंदले जातात आहि वािले जातात त्याला ‘रीड – 

राइ –िेड’ ककवा न सते ‘िेड’ असे म्िितात. फ्लॉपीला स द्धा ि ंबकीय संदेश नोंदण्यासाठी आहि 
वािण्यासाठी ‘रीड–राइ –िेड’ लार्ते. फ्लॉपीच्या दोन्िी बाजंूना माहिती नोंदलेली असल्याम ळे हतच्या 
प्रत्येक बाजूला ‘रीड–राई –िेड’ बसहवलेले असते. प्रत्यक्ष वापरताना फ्लॉपी एका आसावर ठेवली जाते. 
तो आस िळूिळू वत गळाकार हफरतो आहि त्याच्याबरोबर फ्लॉपीिी हफरते. दोन्िी बाजंूिी ‘िेड’ मारे्–प ढे 
सरकून फ्लॉपीवर पाहिजे त्या हठकािी माहितीिी नोंद करतात ककवा िव्या त्या हठकाििी माहिती 
वाितात. फ्लॉपीिा पृष्ठभार् खराब िोऊ नये म्ििू फ्लॉपीवर कार्दािे आवरि घातलेले असते. ‘िाडग 
हडस्क’ म्ििजे फ्लॉपीसार्या अनेक तबकड्ािंी िवड असते. ह्या तबकड्ा एका आसावर बसहवलेल्या 
असतात. प्रत्येक तबकडीच्या वर आहि खाली ‘रीड–राइ –िेड’ असते. िाडग हडस्क मधील तबकड्ा 
हजतक्या जास्त तेवढी हतच्यात जास्त माहिती साठहवता येते. फ्लॉपी हडस्के  संर्िकामधून बािेर काढता 
येते. िाडग हडस्क मात्र सरं्िकात कायमिी बसहवलेली असते. ती खराब िोऊ नये म्ििून िवाबदं 
आवरिात ठेवलेली असते.  
 
संगिकाशी संवाद : 
 

‘त म्िी मालक असाल तर त म्िी नोकराशी बोलून त्याला काम कसे करावयािे ते सारं् ू शकाल, 
ककवा त मच्या सूिना त्याला हलिून द्याल. त मिे बोलिे ऐकून ककवा सूिना वािनू तो काम करू शकेल. 
त मिा संर्िक मात्र ऐकू शकत नािी आहि वािूिी शकत नािी, हनदान अजून तरी. म्ििूनि संर्िकाशी 
संवाद करण्यासाठी वरे्ळी व्यवस्था करावी लार्ते. 

 
संर्िकाला माहिती प रहविे आहि त्याला काम करण्याहवषयी वळेोवळेी सूिना देिे ह्याला 

सरं्िकाच्या भाषेत ‘इनप  ’ (Input) असे म्िितात. इनप   देण्यासाठी संर्िकाला एक ‘कीबोडग’ 
जोडलेला असतो. िा कीबोडग  ाइपराय रच्या कीबोडग सारखाि असतो. ह्याला ‘QWERTY ले आऊ ’ 
असे म्िितात, कारि कीबोडगच्या वरून द सऱ्या ओळीत ह्या क्रमाने अक्षरे असतात. परंत   ाइपरा रपेक्षा 
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आिखी जास्त ‘की’ संर्िकाच्या कीबोडगवर असतात.  ाइपराय रप्रमािे संर्िक कार्दावर कािी 
‘ ाइप’ करू शकत नािी. तसेि संर्िकािा कीबोडग इलेक्रॉहनक असतो. ह्या कीबोडगवर 
 ाइपराय रप्रमािे अक्षरे आहि सं्या व इतर हिन्िे  ाइप करता येतात. ह्याहशवाय संर्िकाच्या 
कामाहवषयी त्याला सूिना देण्यासाठी आिखी कािी ‘की’ संर्िकामध्ये असतात. उदा. ENTER (ककवा 
RETURN) असे हलहिलेली ‘की’ फार मित्त्वािी असते. ती दाबल्याहशवाय कोितीिी आज्ञा संर्िक वाित 
नािी, आहि कोितेिी काम स रू करत नािी. ह्याप्रमािे इतर अनेक ‘की’ हवहशष्ट कामाचं्या आज्ञा 
देण्यासाठी ठेवलेल्या असतात. उदा. DEL िी की हलहिलेली अक्षरे काढून  ाकण्यासाठी असते.  
 

 
संर्िकाच्या की बोडग वरील अक्षरािंी माडंिी 

 
‘इनप  ’ म्ििजे संर्िकाला सूिना देिे, त्यािप्रमािे ‘आऊ प  ’ म्ििजे संर्िकाकडून उत्तर 

हमळिे. संर्िकाकडून ‘आऊ प  ’ हमळहवण्यासाठीिी खास व्यवस्था करावी लार्ते. ‘आऊ प  ’ च्या द्वारे 
संर्िक मालकाशी आपल्या नेिमीच्या भाषेत बोलतो ककवा संवाद साधतो असे म्ििावयास िरकत नािी. 
संर्िक तीन प्रकारे ‘आऊ प  ’ देऊ शकतो. संर्िकाला ‘्व्िहडओ–पडदा’ ककवा ‘मॉहन र’ जोडता 
येतो. संर्िक ह्या पडद्यावर सवग उत्तरे दाखवू शकतो. ह्या पडद्यावर संर्िक केवळ उत्तरेि दाखहवतो असे 
नािी तर आपि संर्िकाला जी माहिती प रहवतो तीिी िवी असेल तेव्िा दाखव ूशकतो. पडद्यावर उत्तर 
न सते दाखहवण्याऐवजी संर्िक ते कार्दावर छापून देऊ शकतो. ह्यासाठी संर्िक, त्याच्या म द्रकाशी 
(Printer) जोडावा लार्तो. ह्याखेरीज संर्िक हिते्र, आकृती आहि आलेखिी दाखव ूशकतो ककवा छापू 
शकतो. 
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क्षमता : 
 

संर्िकाला मेंदू असतो, स्मृती असते, त्याला इनप   देण्यािी आहि आऊ प   घेण्यािी साधने 
असतात िे सवग खरे असले तरी संर्िक िा मूलतः फि एकि हक्रया करू शकतो; ती म्ििजे 
सं्यार्िनािी! तसेि सं्यावंरील कािी हक्रया तो करू शकतो, उदा. दोन सं्यािंी त लना करिे. मात्र 
ह्या दोन्िी हक्रया तो हवलक्षि वरे्ाने करतो. थोडक्यात संर्िक िा अक्षरशः केवळ र्िकि आिे. मर् 
संर्िक आहि इलेक्रॉहनक कॅल ्क्य ले र ह्यात फरक कोिता? दोघेिी र्िनेिेि काम करत नािीत का? 

 
दोघामंध्ये एकि फरक आिे. तो असा की संर्िक सं्यावंर कािी तार्मकक हक्रया करू शकतो. त्या 

हक्रया कॅल ्क्य ले र करू शकत नािी. केवळ ह्या त्याच्या र् िाम ळे ज्यािंा र्िनहक्रयेशी कािी संबधं नािी 
असे वरवर आपल्याला वा ते अशा अनेक र्ोष्टी संर्िक करू शकतो. उदा. त मच्या आजे्ञप्रमािे संर्िक 
लेख, प स्तके हलिू शकतो, हिते्र काढू शकतो, ककवा  ेहलफोनिा नंबर हफरव ूशकतो. ह्याम ळे संर्िक 
कोितािी िमत्कार करू शकतो असे अनेकानंा वा ते. वास्तहवकपिे ह्या सवग र्ोष्टी तो सं्या मोजू शकतो, 
त्याचं्यावर हक्रया करू शकतो आहि त्याला स्मृती असते म्ििूनि करू शकतो.  
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शब्दाशब्दाने  
 

रडण्याचे णशक्षि 

 
 

नवीनि जन्मलेल्या म लाला बोलता येत नािी. पि त्याला काय िव ेआिे िे इतरानंा ते सारं् ू
शकते. त्याला रडता येते आहि इतर आवाज करता येतात. त्याम ळे भकू, तिान, आनंद, भीती अशा भावना 
ते सिज व्यि करू शकते. मूल जसजसे मोठे िोईल तसतसे इतरािें ऐकून बोलू लार्ते. एकेक अक्षर 
हशकत हशकत ते शब्द आहि वाक्येिी बोलावयास हशकते, आता ते इतराशंी संवाद साधू शकते. हलिावयास 
हशकल्यावर त्यािा संवाद अहधक िारं्ला िोऊ लार्तो. शवे ी बोलण्या–हलहिण्यातून ते सवग भाषा पूिगपिे 
आत्मसात करते. 

 
संर्िक आपल्या मालकाशी संवाद साधतो तेव्िा त्याला आधी ‘रडिे’ स द्धा हशकाव ेलार्ते. नंतर 

तो भाषा हशकतो. हशवाय तो वारंवार नवा जन्म घेत असतो. तेव्िा प्रत्येक वळेी त्याला पहिल्यापासून ‘रडिे’ 
हशकाव ेलार्ते.  

  
लघ संर्िक बनवतात कसा? अनेक इलेक्रॉहनक साधने एकत्र ज ळवनू लघ संर्िक तयार िोतो. 

त्याला ‘सजीव’ करण्यासाठी आहि हजवतं ठेवण्यासाठी त्याला सतत वीज प रवावी लार्ते. इतकेि नव्िे 
तर संर्िकाला बाह्य जर्ाशी संवाद साधावयािा असेल तर तोिी हवजेिा उपयोर् करूनि साधावा 
लार्तो. संर्िकाला प रहवलेल्या हवजेमध्ये अनेक प्रकारिे बदल करता येतात. त्याला प रहवलेली 
हवद्य तधारा (Current) कमी ककवा जास्ती करता येते, हतिे हवभवातंर (Voltage) बदलता येते. ह्या सवग 
बदलािंा योग्य उपयोर् करून संर्िकािी मूळाक्षरे ककवा बाराखडी तयार करता येते. ह्या अक्षराचं्या 
साह्याने संर्िक आपल्या मालकाशी संवाद साधू शकतो.  

  
संर्िकािी भाषा तयार करिे िे काम साधे सोपे नािी. आपल्या भाषेत अक्षरे आहि सं्या 

असतात. अक्षरापंासून शब्द आहि शब्दापंासून वाक्ये तयार िोतात. वाक्ये तयार करण्यािे हनयम असतात. 
ह्याहशवाय भाषा असहंदग्ध आहि सवगत्र सारखी असली पाहिजे.  
 

ह्या सवग अ ी संर्िकाच्या भाषेलािी लार्ू असतात. हवद्य तधारेमध्ये हनरहनराळे बदल करून 
संर्िकािी भाषा तयार करता येते असे म्ि ले तरी त्यात अनेक अडििी येतात. उदा. असे समजा की 
कमी—जास्त व्िोल् िी क्षहिक हवद्य तधारा– म्ििजे पल्स—वापरून हनरहनराळी अक्षरे करावयािी असे 
ठरहवले, तर 1.0 व्िोल् िी पल्स म्ििजे A, 1.1 व्िोल्  म्ििजे B. अशी वरे्वरे्ळी अक्षरे आहि सं्या 
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वरे्वरे्ळ्या पल्सनी दाखहवता येतील. संर्िक हकती व्िोल् िी पल्स आली ते ओळखून कोिते अक्षर ते 
सारं्ू शकेल. असे करण्यात कोित्या अडििी येऊ शकतील ते पिा. 

 
पहिली अडिि अशी ह्यामध्ये A to Z िी २६ लिान अक्षरे आहि A to Z िी २६ कॅहप ल अक्षरे अशी 

५२ अक्षरे लार्तील. त्याहशवाय 0 ते 9 िे दिा अकं लार्तील. त्याहशवाय हवरामहिन्िे, र्हितातील हिन्िे 
ह्या सवांिा हविार केला तर एकूि १२८ हिन्िे वापरावी लार्तील. म्ििजेि वरे्वरे्ळ्या व्िोल् च्या १२८ 
पल्स वापराव्या लार्तील. प्रत्येक पल्स द सरीपासून ओळखता येईल इतकी वरे्ळी असावयास िवी. 
तरीस द्धा एकूि १२८ हिन्िानंा लार्िारा व्िोल् ेजिा पल्ला फार मोठा असून िालिार नािी. थोडी ताहंत्रक 
अडिि अशी की, संर्िकािी यंत्रिा व्िोल् ेजमधील सूक्ष्म फरक ओळखू शकेल इतकी संवदेनशील 
असली पाहिजे. त्यात िूक झाल्यास एका हिन्िाऐवजी द सरे हिन्ि वािले जाईल. ह्या हशवाय संर्िकाच्या 
इलेक्रॉहनक यंत्रिेमधील कािी हबघाडाम ळे पल्सिे व्िोल् ेज बदलले तरीिी सदेंशात घो ाळा िोऊ 
शकेल. 
 
संखयातूंन अक्षरे आणि शब्द : 
 

संर्िकाच्या भाषेतील हिन्िािंी सं् या कमी करण्यासाठी सं्याचं्या सिाय्याने अक्षरे आहि इतर 
हिन्िे दाखहवता येतात. उदा. 65 म्ििजे A, 66 म्ििजे B इत्यादी. कोितीिी सं्या हलहिण्यासाठी 0 to 9 
िे फि दिा अंक प रतात. म्ििजेि १२८ हिन्िाऐंवजी ह्या पद्धतीत फि १०ि हिन्िे प रतील. ह्या पद्धतीने 
पहिल्यापेक्षा काम खूप सोपे िोते िे खरे! पि ह्यािीपेक्षा सोपी अशी आिखी एक पद्धत आिे ती म्ििजे फि 
0 आहि 1 िे दोनि अंक वापरिे. िी पद्धत वापरिे फारि सोपे आिे. हवद्य तधारा विात असेल [ON] तर 1 
आहि बंद असेल [OFF] तर 0 अशी हिन्िे ठरहवता येतात. म्ििजे ह्या पद्धतीत व्िोल् ेज बदलण्यािा 
प्रश्नि उद्भवत नािी. फि हवद्य तधारा िालू करिे ककवा बंद करिे एवढेि काम उरते. संर्िकातील 
इलेक्रॉहनक यंत्रिेलािी हवद्य तधारा िालू आिे की बंद आिे िे ओळखिे फारि सोपे आिे.  
 

सं्या हलहिण्यासाठी 0 आहि 1 िी दोनि हिन्िे प रतात, िे जॉजग बलू (१८१५–१८६४) ह्या 
इं्ग्लश र्हिततज्ज्ञाने दाखवनू हदले. म्ििनू ह्या पद्धतीला ‘बूहलयन पद्धती’ असे नाव हदले रे्ले. ह्या 
सं्यालेखन पद्धतीिे द सरे नाव ‘हद्वहिन्ि पद्धती’ (Binary System) असे आिे. िेि नाव आता प्रिारात 
आिे. 
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जॉजग बूल इं् ग्लश प्रहतभावतं संशोधक 

 
आपि जी दिा हिन्िािंी दशमान पद्धती सं्या हलहिण्याकहरता वापरतो हतिा पाया 10 िी सं्या 

आिे. 10 च्या प ीत आपि अंकािंी स्थाने सारं्तो – जसे दशक (10), शतक (100), सिस्त्र (1000), इ. 
हद्वहिन्ि पद्धतीमध्ये 2 िी सं् या पाया म्ििनू धरली जाते. दशमान पद्धतीत 28 िी सं्या तयार करताना 
आपि 2 × 10 असे करून त्यात 8 िी एकं स्थानािी सं् या हमळहवतो. ह्याि रीतीने 9083 िी सं् या अशी 
तयार करतो.  
  
9083 = 9000 + 0 + 80 + 3 

 = [(90 x 103) + (0 x 102) + (8 x 101) + (3 x 100)]  
 
दशमान  
पद्धतीतील  
सं्या  

 
हद्वहिन्ि पद्धतीतील तीि सं्या 

 

० = (० x २२) + (० x २१) + (० x २०) = ००० 

 

१ = (० x २२) + (० x २१) + (१ x २०) = ००१ 

२ = (० x २२) + (१ x २१) + (० x २०) = ०१० 

३ = (० x२२) + (१ x २१) + (१ x २०) = ०११ 

४ = (१ x २२) + (० x २१) + (० x २०) = १०० 

५ = (१ x २२) + (० x २१) + (१ x २०) = १०१ 

६ = (१ x २२) + (१ x २१) + (० x २०) = ११० 

७ = (१ x २२) + (१ x २१) + (१ x २०) = १११ 

 
हद्वहिन्ि पद्धती आहि ्स्वि ह्यािें कायग सारखे असते. बदं असलेले ्स्वि  

म्ििजे 0 आहि िालू असलेले ्स्वि म्ििजे 1 
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हद्वहिन्ि पद्धतीमध्ये ह्याि पद्धतीने सं्या तयार करतात. फरक इतकाि की त्यात 2 िे घात 
वापरलेले असतात आहि 0 आहि 1 िे दोनि अंक असतात. ह्या पद्धतीने दशमान पद्धतीतील दोन िी सं्या 
हद्वहिन्ि पद्धतीत 10, तीन िी 11, िार िी 100, पाि िी 101 अशी हलिीली जाते. दशमान पद्धतीमधील 58 
िी सं्या 111010 अशी हलहिली जाते.  
  

58 = 32 + 16 + 8 + 0 + 2 + 0 

= (1 x 2) + (1 x 2) + (1 x 2) + (0 x 2) + (1 x 2) + (0 x 2) 
= 111010 

 
हद्वहिन्ि पद्धतीमध्ये र्हिती हक्रया करण्यािे हनयमिी आिेत. हद्वहिन्ि पद्धतीच्या अहधक खोलात न 

जाता एवढे लक्षात ठेवले पाहिजे की हतच्याम ळे संर्िकािी भाषा तयार करण्यािे काम अहतशय स लभ 
झाले. 

 
हद्वहिन्ि पद्धतीमध्ये हलहिलेल्या सं्येच्या प्रत्येक अंकाला ‘हब ’ (Bit) असे म्िितात. िे नावं 

‘Binary Digit’ ह्या नावातील स रुवात आहि शवे  एकत्र करून तयार केले आिे. अर्दी स रुवातीच्या 
लघ संर्िकात आठ हब  असलेल्या सं्या वापरल्या जात. अशा सं्येपासून हनरहनराळी १२८ हिन्िे तयार 
करता येतात. अहधक िारं्ल्या मायक्रोप्रोसेसर हिपम ळे आता १६ हब  ककवा ३२ हब  असलेल्या सं्या 
वापरता येऊ लार्ल्या आिेत. त्याम ळे संर्िकािी कायगक्षमता हकतीतरी वाढली आिे. 

 
आठ हब ाचं्या र् ाला ‘बाइट्’ असे नाव आिे. संर्िकािी कायगक्षमता तो हकती ‘बाइ ’ वापरू 

शकतो ह्यावरून ठरहवली जाते. सवगसाधारिपिे लघ संर्िकािी स्मतृी ६४० हकलो बाइट् (६४० KB) 
इतकी हिन्िे साठव ू शकते. फ्लॉपी हडस्के  ककवा िाडग हडस्किी क्षमता हकलोबाइट् (KB) मध्ये ककवा 
मेर्बॅाइट् (MB) मध्ये साहंर्तली जाते. (मेर्बॅाइ स् = १० लक्ष बाइट्). फ्लॉपी हडस्के  ३ १/२ इंि व्यास 
ककवा ५ १/४ इंि व्यास अशा दोन आकारात हमळते. ५ १/४ व्यासाच्या फ्लॉपीिी क्षमता ३६० (KB) ककवा 
१.२ (MB) एवढी असते. ३.५” व्यासाच्या फ्लॉपीिी क्षमता ७२० (KB) ककवा १.४४ (MB) ककवा २.८८ 
(MB) एवढी असते. िाडग हडस्किी क्षमता ह्यापेक्षा खूपि जास्त म्ििजे २०, ४०, ८० ककवा १२० MB इतकी 
ककवा अहधकिी असू शकते.  

 
नेिमीच्या व्यविारात हकलो १००० (१०३) आहि मेर् ॅ= १०००००० (१०६) असा अथग असला तरी 

संर्िकाच्या भाषेत हकलो = १०२४ (२१०) आहि मेर् ॅ= १,०४८,५७६ (२२०) असा अथग असतो. िे वरे्ळेपि 
दाखहवण्यासाठी नेिमीिी हकलो िी सं्या लिान k ने तर कॉम्प्य  रिी हकलो िी सं्या कॅहप ल K ने 
दाखहवतात.  
 
संभाषि : 
 

हद्वहिन्ि सं्या पद्धतीने सरं्िकाच्या भाषेिा प्रश्न सोडहवता येतो िे आपि पाहिले. एका 
हिन्िासाठी एक आठ अंकी सं्या म्ििजे बाइट् वापरता येतो. अशा तऱ्िेने इंग्रजी भाषेतील लिान आहि 
कॅहप ल अक्षरे, अंक, आहि इतर हिन्िे ह्याचं्यासाठी प्रत्येकी एक बाइट् म्ििजे आठ अंकी हद्वहिन्ि सं्या 
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ठरवनू देण्यात आली आिे. ह्या साकेंहतक यादीला ASCII म्ििजे American Standard Code for 
Information Interchange असे नाव आिे. ह्या सकेंतापं्रमािे 65 म्ििजेि 1000001 िी सं्या A िे अक्षर 
दाखहवते, 66 म्ििजेि 1000010 िी सं्या B िे अक्षर, 97 म्ििजे 1100001 िी सं्या a, तर 122 
(1111010) िी सं्या z िे अक्षर दाखहवते. 
 

 
अक्षर आहि शब्द 

 
परंत , संर्िकाच्या भाषेत फि इंग्रजी भाषेच्या हिन्िािंी सोय करून भार्त नािी. संर्िकाला 

द्यावयाच्या हवहशष्ट आज्ञासंाठीिी साकेंहतक हिन्िे ठरवावी लार्तात. ASCII च्या यादीत अशा हिन्िािंािी 
समावशे केलेला आिे. उदािरिाथग, ENTER ह्या हिन्िासाठी 13 (1110) िी सं्या तर DEL हिन्िासाठी 
127 (11111111) िी सं्या ठरहवण्यात आली आिे. 

 
ASCII प्रमािे भारतीय भाषासंाठीिी साकेंहतक हिन्िािंी यादी तयार करण्यात आली आिे. ह्या 

यादीला ISCII, (Indian Standard Code for Information Interchange) असे नाव आिे. भारतामध्ये 
अनेक भाषा आहि हलपी आिेत. त्याम ळे िी साकेंहतक यादी साध्या फि देवनार्री हलपीसाठी तयार केली 
आिे. इतर हलप्यासंाठीिी साकेंहतक हिन्िे तयार करण्यािा प्रयत्न स रू आिे. 

 
८ हब  संर्िकापेक्षा १६ हब  संर्िक जास्त िारं्ला िे आता सिज समजेल. ८ हब च्या 

संर्िकात फि १२८ हिन्िे वापरता येतात. १६ हब  यतं्रामध्ये २५६ हिन्िे वापरता येतात. सध्या वापरात 
असलेल्या संर्िकासंाठी ASCII मधील १२८ हिन्िाहंशवाय आिखी १२८ हिन्िािें सकेंत ठरहवण्यात आले 
आिेत. मात्र ASCII मधील हिन्िे सवग संर्िकात सारखीि आिेत, तर प ढिी १२८ हिन्िे हनरहनराळ्या 
संर्िकात हनरहनराळी आिेत. खरे म्ििजे िी १२८ हिन्िे जमगन, फ्रें ि, जपानी, स्पॅहनश, डि इ. भाषातंील 
हिन्िासंाठी वापरण्यात आली आिेत. त्याम ळे आता संर्िकािा वापर इं्ग्लशहशवाय इतर भाषासंाठीिी 
िोऊ लार्ला आिे. 

 
प्रत्यक्ष संर्िकाला मात्र इं् ग्लश भाषा येत नािी. त्याच्याशी खास संर्िकाच्या भाषेति संवाद 

साधावा लार्तो. संर्िकािी भाषा सं् यािंी, हबट् आहि बाइट्िी असते. इतर कोितीिी भाषा त्याला 
समजत नािी. त्याच्या भाषेखेरीज इतर भाषामंधून हदलेल्या आज्ञा त्याला म ळीि समजत नािीत आहि तो 
त्या आज्ञा म ळीि मानत नािी.  
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संर्िकाच्या मालकाप ढे िी एक समस्याि उभी रिाते. पि प्रत्येकाला संर्िकािी भाषा हशकिे 

शक्य नािी. आहि मालकाने नोकरािी भाषा का हशकावी? नोकरालाि मालकािी भाषा समजली पाहिजे. 
स दैवाने मािसाने ह्या समस्येवरिी कल्पकतेने उपाय शोधून काढला आिे.  
 

समजा ज्याला फि इं्ग्लश येते असा मािूस ग्रीसमध्ये रे्ला, तर तेथील लोकाशंी तो कसे 
बोलतो? अथीति द भाष्ट्यामाफग त! ज्याला इं् ग्लश भाषा आहि ग्रीक भाषािी येते अशा मािसाशी तो बोलतो. 
द भाषी ग्रीक मािसाला ते त्याच्या भाषेत सारं्तो. त्यािे उत्तर इं्ग्लश येिाऱ्याला त्याच्या भाषेत सारं्तो. 
संर्िकाच्या बाबतीतिी अशा द भाष्ट्यािी मदत घेतली जाते. संर्िकाशी संवाद साधण्यासाठी खास 
द भाष्ट्यािे काम करिारी साधने शास्त्रज्ञांनी तयार केली आिेत. त्यानंा ‘प्रोगॅ्रम’ असे नाव आिे. प्रत्येक प्रोगॅ्रम 
म्ििजे त्या त्या कामासाठी वापरण्यात येिारा शब्दकोश असतो. आपल्या साध्या भाषेतील शब्दािें अथग 
त्यात संर्िकाच्या भाषेत हलहिलेले असतात. संर्िकाला द्यावयाच्या आज्ञािी त्यात समाहवष्ट केलेल्या 
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असतात. िा सवग ‘प्रोगॅ्रम’ फ्लॉपीवर ककवा िाडग हडस्कवर नोंदलेला असतो. आपि संर्िक वापरतो तेव्िा 
अशा प्रोगॅ्रमच्या माफग त संर्िकाशी संवाद साधत असतो.  

 
भाषेिा म ्य प्रश्न सोडहवल्यानंतर संर्िक त्याच्या मालकािे कोितेिी काम करण्यास समथग 

असतो. मात्र एक र्ोष्ट हवसरता कामा नये की, संर्िकािा वीजप रवठा बंद केला की तो हशकलेले सवग 
हवसरतो. द सऱ्या हदवशी त्याला प न्िा सवग कािी नव्याने हशकाव ेलार्ते. मर्ि तो त मिे काम करू शकतो.  
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कसे णशकतो? 
 

फारच सोपे 

 
 

लिान मूल जसजसे मोठे िोते तसतसे ते अनेक र्ोष्टी हशकू लार्ते. आजूबाजूला घडिाऱ्या र्ोष्टी 
पािून, ऐकून आहि इतरानंी हदलेल्या हशकविीतून त्यािे हशक्षि िोत असते. उदािरिाथग, मूल पािी पािते 
आहि ते हपण्यासाठी आहि आंघोळीसाठी वापरतात िे त्याला अन भवाने कळते. हनरीक्षिामधून त्याला 
आजूबाजूच्या र्ोष्टींिा अहधकाहधक पहरिय िोत जातो. म लािे हशक्षि त्याच्या आजूबाजूच्या पहरसरावर 
अवलंबून असते. इतकेि नव्िे तर त्याच्या प ढच्या हशक्षिावरिी त्याच्या स रुवातीच्या हशक्षिािा प्रभाव 
पडलेला असतो. 

  
संर्िकािेिी असेि आिे. सरं्िकािे सवग कायग त्याच्या स रुवातीच्या हशक्षिावरि अवलंबून असते. 

हशवाय वीजप रवठा बंद केला (ककवा आपोआप बंद पडला) तर संर्िक हशकलेल्या सवग र्ोष्टी हवसरतो. 
प न्िा काम स रू करताना त्याला सवग र्ोष्टी प न्िा हशकवाव्या लार्तात. कीबोडग, मॉहन रिा पडदा, कप्र र इ. 
साधने वापरावयािी आिेत िे त्याला आधी सारं्ावे लार्ते आहि ती कशी वापरावयािी िेिी सारं्ाव ेलार्ते. 
िी सवग माहिती संर्िकाला देण्यासाठी एक यंत्रिा त्यात बसहवलेली असते. हतला ‘ऑपरेक र् हस्स् म’ 
(OS) असे म्िितात. ह्या यतं्रिेवरि तो काय करू शकेल आहि काय नािी िे ठरते. सध्या लघ संर्िकात 
वापरली जािारी ‘ऑपरेक र् हस्स् म’ म्ििजे हडस्क ऑपरेक र् हस्स् म (Disk Operating System – 
DOS) िी िोय. िी यंत्रिा फ्लॉपी ककवा िाडग हडस्कवर असल्याम ळे हतला वरील नाव (DOS) देण्यात आले 
आिे. हतला कधीकधी PC – DOS ककवा MS – DOS (मायक्रो सॉफ्  DOS) असेिी म्िितात. 
 
णशक्षिाचा पाया :  
  

त म्िाला मिाहवद्यालयात जाऊन वैद्यकीय हशक्षि घ्यावयािे असेल तर प्रथम त म्िाला हवज्ञान, 
र्हित, इंग्रजी इ. हवषयािें हशक्षि ठराहवक मयीदेपयंत घ्याव े लार्ते. त म्िाला इतराशंी त्या हवषयावर 
बोलता येईल आहि इतर लोक काय बोलतात िे समजेल इतके आवश्यक पूवग-ज्ञान हमळवाव े लार्ते. 
नंतरि त म्िी वैद्यकीय हशक्षि घेऊ शकता. 

 
संर्िकालािी कोितेिी काम करण्यापूवी कािी प्राथहमक हशक्षि घ्याव ेलार्ते. ते देण्यािे काम 

‘ऑपरेक र् हस्स् म’ करते. हतच्यामाफग त संर्िकाला त्याच्या कामासाठी लार्िारे प्राथहमक ज्ञान हदले 
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जाते. त्याम ळे तो प ढील र् ंतार् ंतीिी कामे करण्यास सज्ज िोतो. थोडक्यात असे म्ििता येईल की 
संर्िकािे इलेक्रॉहनक हवर्श् आहि त्याच्या मालकािे खरे हवर्श् ह्याचं्यामधील द वा म्ििजे DOS. 

 
‘ऑपरेक र् हस्स् म’ म्ििजे संर्िकाशी संलग्न केलेल्या ‘प्रोगॅ्रम’िी माहलका असते. प्रोगॅ्रमच्या 

साह्याने संर्िकाला त्याला जोडलेल्या कीबोडग, मॉहन र, कप्र र, फ्लॉपी इ. साधनािंी माहिती हदली जाते. 
ह्या सवग साधनानंा ‘िाडगवअेर’ (Hardware) असे म्िितात. ‘ऑपरेक र् हस्स् म’ संर्िकाला हदल्या 
जािाऱ्या आज्ञािंी माहिती देते आहि हनरहनराळ्या आज्ञानंा अन सरून कोित्या हक्रया करावयाच्या ह्यािीिी 
माहिती देते. संर्िक उपयोजकाला संर्िक काय करू शकेल ह्यािी सवग माहिती असल्याम ळे तो 
संर्िकािा योग्य उपयोर् करू शकतो. थोडक्यात असे म्ििता येईल की ऑपरेक र् हस्स् म हशवाय 
संर्िक कािीिी करू शकत नािी.  
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अभ्यासक्रम : 
 

संर्िकाला प्राथहमक हशक्षि कसे हदले जाते ते पािू. संर्िकािे सवग ‘प्रोगॅ्रम’ फ्लॉपी हडस्के  
ककवा िाडग हडस्कवर नोंदलेले असतात. अशा हडस्के ला ‘हस्स् म हडस्के ’ ककवा ‘बू  हडस्के ’ 
म्िितात. ‘बू  हडस्के ’ मधील ‘प्रोगॅ्रम’ संर्िक वाितो, आहि ती सवग माहिती आपल्या प्राथहमक म्ििजे 
RAM स्मृतीमध्ये साठवनू ठेवतो. नंतर तेथूनि त्याला िवी असलेली माहिती तो घेतो. 

 
‘संर्िक DOS प्रोगॅ्रम वाितो’ असे म्ि ले खरे. पि DOS मध्ये कािी प्रोगॅ्रम आिे िे संर्िकाला 

कसे समजते? संर्िक स रू केला तरी DOS मध्ये नेमका कोठे प्रोगॅ्रम आिे िे त्याला समजत नािी. िी 
माहिती त्याला DOS कडूनि प्रथम हदली जाते. 
 

 
ROM हिप 

 
DOS प्रोगॅ्रम कोठे आिे िे सरं्िकाला ठाऊक नसते, मर् तो DOS प्रोगॅ्रम वाििार कसा? आहि 

संर्िकाने वािल्याहशवाय प्रोगॅ्रम कोठे आिे िे त्याला कळिार कसे? ह्या िमत्काहरक पहर्स्थतीतून मोठ्या 
य िीने मार्ग काढला आिे. त्यासाठी एक खास हिप सरं्िकात बसहवलेली असते. हतला Read Only 
Memory (ROM) असे नाव आिे. िी एक हवहशष्ट प्रोगॅ्रम हलहिलेली मायक्रो प्रोसेसर हिप असते. 
हतच्यावरील प्रोगॅ्रम फि वािता येतो. त्यात कोितीिी इतर माहिती भरता येत नािी. िी हिप िा प्रत्येक 
संर्िकािा अत्यावश्यक भार् असतो. हतच्यावर Basic Input-Output System – BIOS ह्या नावािा 
प्रोगॅ्रम कायमिा नोंदलेला असतो. ह्याला कधी कधी ROM – BIOS असेिी म्िितात, कारि तो ROM 
हिपवर हलहिलेला असतो. 

 
ROM – BIOS िी दोन म ्य काये असतात. प्रथम तो प्राथहमक स्मृती म्ििजे RAM मध्ये हकती 

जार्ा आिे ते तपासतो. िी जार्ा PC ककवा PC – XT मध्ये 640 KB असते. ह्यानंतर BIOS संर्िकाला 
पहिल्या फ्लॉपीवरील पहिल्याि हवभार्ातील माहिती वािण्यास सारं्तो. ह्या फ्लॉपीला A ड्राइव्ि ककवा A : 
असे नाव आिे A ड्राइव्ि मध्ये फ्लॉपी हडस्के  नसेल तर BIOS संर्िकाला C ड्राइव्ि (C :) मधील 
पहिल्या हवभार्ातील माहिती वािण्यास सारं्तो. C ड्राइव्ि म्ििजे पहिली िाडग हडस्क असते. ह्या 
प्रोगॅ्रमहशवाय BIOS मध्ये कािी ि कािें संदेशिी नोंदलेले असतात. जर प्रोगॅ्रम वापरण्यात कािी िकू झाली 
असेल तर तसा संदेश मॉहन रच्या पडद्यावर हदसतो. 
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संर्िकाला एकदा DOS प्रोगॅ्रम हमळाला की ROM – BIOS िे कायग संपते. त्यानंतर तो 
संर्िकाच्या कामात भार् घेत नािी. 

 
हडस्के  ककवा हडस्कवरच्या अर्दी पहिल्या भार्ाला ‘बू  सेक् र’ (Boot Sector) असे म्िितात. 

ह्या भार्ात ‘बू  स्रपॅ लोडर’ नावािा प्रोगॅ्रम असतो. िा प्रोगॅ्रम संर्िकाला तीन DOS प्रोगॅ्रम वािण्यास 
सारं्तो. िे प्रोगॅ्रम वािनू सरं्िक त्यातील माहिती RAM मध्ये नोंदवनू ठेवतो. एवढे काम झाल्यावर 
‘संर्िक आता काम करण्यास हसद्ध आिे’ असे DOS त म्िाला सारं्तो. पडद्यावर DOS एक हवहशष्ट खूि 
दाखहवतो, त्यावरून संर्िकाला आपि आता आज्ञा देऊ शकतो िे त म्िाला समजते. 

 
अशा रीतीने ROM BIOS प्रोगॅ्रमच्या सूिनेप्रमािे संर्िक DOS प्रोगॅ्रम वािून RAM मध्ये साठवनू 

ठेवतो. ह्यानंतर प ढील सवग कायीिी सूते्र DOS कडे जातात. ह्या संर्िकाच्या प्राथहमक कामाला बूक र् 
(Booting) असे म्िितात. 

 
णवकास : 
 

संर्िकािे िे हशक्षि प्रत्येक वळेी तो स रू करताना कराविे लार्ते. कारि संर्िक बंद केला की 
त्यािी स्मृती नष्ट िोते आहि हशकलेल्या सवग र्ोष्टी तो हवसरून जातो. DOS प्रोगॅ्रममध्ये कािी िकू झाली 
तर संर्िक तो वािति नािी. फि िूक झाल्यािा संदेश पडद्यावर दाखहवतो. 

 
DOS प्रोगॅ्रम सवगप्रथम PC वर वापरण्यात आला. इतर कािी संर्िकावंर हनराळे प्रोगॅ्रमिी 

वापरण्यात आले. ह्या सवीत DOS अहतशय यशस्वी ठरलेला प्रोगॅ्रम आिे. त्याम ळे आता जर्भर बि तेक सवग 
लघ  संर्िकात तोि वापरला जातो. वरे्वरे्ळ्या कंपन्याचं्या संर्िकात DOS प्रोगॅ्रम वापरता यावा म्ििनू 
त्याच्याबरोबर वापरण्यािे अनेक इतर प्रोगॅ्रम तयार करण्यात आले आिेत. अशा प्रोगॅ्रमला ‘सॉफ् वअेर’ 
असे म्िितात. DOS प्रोगॅ्रम जर्भर वापरला जातो. त्याम ळे त मच्या संर्िकातील फ्लॉपी घेऊन त म्िी 
परदेशी रे्लात तर तेथेिी ती फ्लॉपी त म्िी वापरू शकता. त्याम ळे अनेक शहिशाली प्रोगॅ्रम जर्ात सवगत्र 
वापरले जात आिेत. 

 
रे्ल्या दिा वषीत DOS मध्ये अनेक स धारिा करण्यात आल्या आिेत. १९८१ मध्ये DOS प्रथम 

वापरला रे्ला तेव्िा त्याला 1.0 असे नाव हदले रे्ले. त्यावळेी - IBM PC मध्ये िाडग हडस्क नव्िती. त्याम ळे 
DOS 1.0 फि फ्लॉपी हडस्के  वापरू शकत असे. DOS 2.0 िाडग हडस्किी वापरू लार्ला. अशा स धारिा 
िोत िोत आता ऑक् ो. 1991 मध्ये DOS 5.0 िा स धाहरत प्रोगॅ्रम वापरला जात आिे. 
 
उणिवा : 
 

DOS िा सवगदूर वापरला जािारा आहि अत्यतं उपय ि प्रोगॅ्रम असला तरी त्यालािी कािी मयीदा 
आिेत. पहिली मयीदा अशी की 640 KB पेक्षा अहधक RAM स्मृती तो वापरू शकत नािी. ह्यापंैकी स मारे 50 
ते 70 KB स्मृती त्याला स्वतःलाि लार्ते. त्याम ळे त्याला इतर कामासंाठी फि स मारे 580 KB स्मृती 
वापरता येते. ह्या मयीदेम ळे ज्यानंा RAM स्मृतीमध्ये बरीि जार्ा लार्ते, असे प्रोगॅ्रम त्यानंा आिखी 
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साधनािंी जोड हदल्याहशवाय PC वर वापरता येत नािीत. जेवढी जास्त स्मृती संर्िकाजवळ असेल तेवढा 
तो अहधक कायगक्षम असतो. ह्या समस्येवर मात करण्यासाठी DOS मध्ये आता बऱ्याि स धारिा केल्या जात 
आिेत. 
 

ह्याहशवाय DOS वरील आिखी दोन मयीदावंर अजूनिी उपाय सापडलेला नािी. एक म्ििजे 
DOS प्रोगॅ्रम एका वळेी एकि काम करू शकतो. त्याम ळे एका वळेी एकि व्यिी PC वापरू शकते. एका 
वळेी अनेक कामे करिे ककवा एक संर्िक एकाि वळेी अनेक व्यिींनी वापरिे DOS मध्ये शक्य िोत नािी. 
अथीति कािी इलेक्रॉहनक यंत्रिा DOS च्या जोडीला वापरून त्याच्यावर एकापेक्षा अहधक लोक काम 
करू शकतात. तरीिी UNIX प्रोगॅ्रमप्रमािे DOS एकाि वळेी अनेक कामे करू शकत नािी िे खरे!  
 

 
एकावळेी एकि 
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सेवकाला आज्ञा देिे 
 

मागय 

 
 

जेव्िा त म्िी द सऱ्या व्यिीकडून एखादे काम करून घेता तेव्िा त म्िी त्या व्यिीला काय करायिे ते 
समजावनू देता आहि मर् ते काम कर म्ििून सारं्ता. िे सारं्ताना त म्िी त्या व्यिीला अनेक र्ोष्टींिे ज्ञान 
आिे असे र्ृिीत धरलेले असते. त्याम ळे त्या कामाहवषयी आवश्यक असिाऱ्या बारीकसारीक सूिना त म्िी 
हतला देत नािी. उदा. त म्िाला द कानातून पे्न्सल आिायिी असेल तर त म्िी त्या व्यिीला ‘द कानात जा 
आहि एक पे्न्सल आि’ इतकेि सारं्ता. फार तर कोित्या द कानातून पे्न्सल आिायिी िे त म्िी सारं्ता. 
पि पे्न्सल म्ििजे काय िे सारं्त नािी. तसेि ‘पे्न्सल घेऊन परत ये आहि मला दे’ असेिी हतला सारं्ाव े
लार्त नािी. ह्या सवग सूिना आवश्यक असल्या तरी त्या हतला ठाऊक आिेत असे त म्िी मानता. ‘पे्न्सल 
आि’ ह्या एका सूिनेत इतर सवग सूिनािी र्ृिीत धरलेल्या असतात. ह्या न साहंर्तलेल्या सूिना पाळायच्या 
असतात िे कोिािी व्यिीला ठाऊक असतेि.  
 

त मच्या संर्िकाला सूिना देताना मात्र ह्या र्ोष्टींिे भान ठेवाव ेलार्ते. त मिा िा नोकर म्ििजे 
एक हनजीव वस्तू आिे आहि त्याला आहजबात ब द्धी नािी. म्ििूनि कोिते काम करायिे आहि कसे 
करायिे िे संर्िकाला हनहश्चत शब्दात आहि स्पष्टपिे सारं्ाव ेलार्ते. त म्िी जेवढ्या सूिना द्याल तेवढ्याि 
तो पाळील. अहधक कािीिी करिार नािी. त म्िी मनात धरलेल्या पि स्पष्टपिे न साहंर्तलेल्या सूिना तो 
स्वतः िोऊन पाळील असे समजून िालत नािी.  
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संर्िकाकडून कामे करून घेताना प्रत्येक कामाच्या सवग बारीक सारीक सूिना त्याला द्यायच्या 
म्ििजे हकिक  आहि त्रासदायक काम असते. अशा पहर्स्थतीत प्रत्येकाला आपल्या ह्या र् लामािा नी  
उपयोर् करून घेता येिार नािी, मर् संर्िक िा फि कािी तज्ज्ञ लोकानंाि उपयोर्ी पडू शकेल असे 
कदाहित त म्िाला वा ेल. 

 
स दैवाने पहर्स्थती इतकी वाई  नािी. आपल्याला संर्िक योग्य प्रकारे वापरता यावा ह्यासाठी 

मदत करिारे तज्ज्ञ लोक असतात. त्यांना ‘सॉफ् वअेर हडझायनर’ ककवा ‘प्रोगॅ्रमर’ असे म्िितात. 
संर्िकाला ज्या आज्ञा द्यावयाच्या असतील त्या संर्िकाच्या भाषेत हलहिण्यािे काम िे तज्ज्ञ करतात. 
त्याम ळे संर्िक आपि सारं् ूती कामे व्यव्स्थत पार पाडतो. अशा आज्ञा हलहिलेल्या संिाला ‘प्रोगॅ्रम’ असे 
म्िितात. त्यामध्ये प्रत्येक काम कसे करावयािे ह्याहवषयी सवग आज्ञा स्पष्टपिे हलहिलेल्या असतात. 
आपल्याला करावयाच्या कामािा ‘प्रोगॅ्रम’ संर्िकाला द्यावयािा इतकेि काम आपल्याला कराव ेलार्ते.  

 
प्रत्येक व्यिीला आपि जसे एक नाव देतो, तसे संर्िकाच्या प्रत्येक प्रोगॅ्रमला ककवा 

सॉफ् वअेरला एक नाव हदलेले असते. प्रत्येक प्रोगॅ्रम त्याच्या हवहशष्ट नावाने ओळखला जातो. ह्या नावाला 
‘कमाडं नेम’ (Command name) असे म्िितात. सरं्िक वापरिाऱ्या व्यिीला कोित्यािी प्रोगॅ्रमिे 
हवहशष्ट नाव ठाऊक असिे मित्त्वािे असते. त्या प्रोगॅ्रममध्ये कोित्या आज्ञा हदलेल्या आिेत ह्यािी माहिती 
असण्यािी जरुरी नसते. जेव्िा आपल्याला संर्िकाकडून एखाद्या प्रोगॅ्रमप्रमािे काम करवनू घ्यावयािे 
असते तेव्िा संर्िकाला फि त्या प्रोगॅ्रमिे नाव साहंर्तले की झाले. संर्िक त्या प्रोगॅ्रमबरि कूम सवग काम 
न ि कता पार पाडतो. संर्िकामधील DOS यंत्रिा हदलेल्या प्रोगॅ्रममधील सवग हक्रया क्रमाने घडवनू 
आिते.  

 
संर्िकाला द्यावयाच्या आज्ञा दोन प्रकारच्या असतात. एक म्ििजे संर्िकाच्या अंतर्गत 

कायीहवषयी द्यावयाच्या आज्ञा व दोन हवहशष्ट कामे करण्यासाठी द्यावयाच्या इतर आज्ञा. अंतर्गत 
कामाहंवषयीच्या आज्ञा DOS मध्ये समाहवष्ट केलेल्या असतात. त्यानंा ‘अंतर्गत DOS आज्ञा’ असे म्िितात. 
संर्िक स रू करताना RAM स्मृतीमध्ये DOS प्रोगॅ्रम नोंदवावा लार्तो. त्यािवळेी ‘अंतर्गत DOS आज्ञा’ 
स द्धा त्यात नोंदल्या जातात. अंतर्गत आज्ञा सेवकाला आज्ञा देिेहनरहनराळ्या असतात. उदा. TIME िी 
आज्ञा त्यात असते. ह्या आजे्ञप्रमािे संर्िक पडद्यावर प्रत्येक क्षिािी वळे दाखहवतो. DATE ह्या आजे्ञन सार 
संर्िक प्रत्येक हदवसािी तारीख पडद्यावर दाखहवतो. DIR िी आज्ञा हदली की हडस्कमध्ये असलेल्या सवग 
माहितीिी यादी पडद्यावर दाखहवली जाते. संर्िकाच्या कामासाठी उपय ि ठरिाऱ्या अशा स मारे पंिवीस 
अंतर्गत आज्ञा DOS मध्ये नोंदलेल्या असतात. 
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बाजारात जा 
 

स् ेशनरीच्या द कानात जा 

 

पे्न्सल मार् – लाबं लाकडी रुळासारखी, मध्ये हशसे 
असलेली, हलहिण्यासाठी उपयोर्ी वस्तू 

 

द कानदाराला पसेै दे 

 

पे्न्सल घेऊन ये 

 

ती मला दे 
 

 
पे्न्सल आिण्यासाठी हलिीलेला संर्िक प्रोग्राम 

 
अंतर्गत कामे सोडून इतर कामाहंवषयीच्या आज्ञा DOS मध्ये नसतात. त्या स्वतंत्रपिे नोंदवाव्या 

लार्तात. अशा प्रकारिी अनेक कामे असतात. उदा. हनरहनराळ्या प्रकारिा मजकूर नोंदहविे व त्यात 
वरे्वरे्ळे बदल करिे ह्या कामासाठी एक प्रोगॅ्रम त मच्याकडे असेल, ‘लपवा आहि शोधा’ असा खेळ 
खेळिारा द सरा प्रोगॅ्रम असेल ककवा संर्िकाच्या पडद्यािा ड्रॉईंर् बोडग सारखा उपयोर् करून त्यावर हिते्र 
काढण्यासाठी हतसरा एखादा प्रोगॅ्रम त मच्याकडे असेल. अशा हवहवध प्रकारिे शकेडो प्रोगॅ्रम संर्िक तज्ज्ञ 
व्यिींनी ककवा कंपन्यानंी तयार केलेले आिेत. त्याचं्याम ळे आपले काम सोपे झाले आिे. 

  
आज्ञा कशी द्यावी : 
 

एखाद्या प्रोगॅ्रमसाठी तयार केलेल्या सवग आज्ञािंी यादी असते. हतला ‘फाईल’ (File) असे 
म्िितात. एका प्रोगॅ्रमकहरता एक फाइल प रेल की आिखी फायली लार्तील िे तो प्रोगॅ्रम हकती 
र् ंतार् ंतीिा आिे ह्याच्यावर अवलंबनू असते. संर्िकाच्या फायली आहि ऑहफसमधील फायली ह्यात 
खूपि सारखेपिा आिे. ऑहफसच्या फायलीत कार्द ठेवलेले असतात आहि प्रत्येक कार्दावर कािीतरी 
माहिती हलहिलेली असते. त्यािप्रमािे संर्िकाच्या फायलीत प्रोगॅ्रमच्या आज्ञा हलहिलेल्या असतात. 
ऑहफसमधील फायली ज्याप्रमािे कपा ात ठेवलेल्या असतात त्यािप्रमािे संर्िकाच्या फायली फ्लॉपी 
ककवा िाडग हडस्कवर नोंदलेल्या असतात. प्रत्येक फायलीला हतिे हवहशष्ट नाव हदलेले असते. िे नाव 
देताना DOS ने घालून हदलेले कािी हनयम पाळाव ेलार्तात. फायलीच्या नावािे दोन भार् असतात, एक 
फायलीिे मूळ नाव आहि दोन – हवस्ताहरत नाव (Extension). िी दोन नाव ेत्याचं्यामध्ये पूिगहवराम ककवा 
क ब देऊन अलर् केलेली असतात. फायलीच्या नावात ककवा हवस्ताहरत नावात कािी हवरामहिन्िे ककवा 
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र्हितातील हिन्िे वापरता येत नािीत. फयलीच्या नावात कमीत कमी एक अक्षर आहि जास्तीत जास्त 
आठ अक्षरे असतात, हवस्ताहरत नावात शनू्यपासून तीनपयंत अक्षरे िालतात. फायलीिे नाव हलहिताना 
कोित्यािी दोन अक्षरात हरकामी जार्ा सोडता येत नािी. फायलीिे हवस्ताहरत नाव सामान्यपिे ती 
कोित्या प्रकारिी फाइल आिे िे दाखहवते.  

 
संर्िकाच्या फायलींिे दोन म ्य र्  पाडता येतात, आज्ञाहंकत (Executable) आहि 

हनराज्ञाहंकत (Non-executable). आज्ञाहंकत फाइल सरं्िकाकडून हवहशष्ट काम करून घेण्यासाठी तज्ज्ञ 
प्रोगॅ्रमरने तयार केलेली असते. हतच्या नावात संर्िकाला द्यावयाच्या आजे्ञिा समावशे केलेला असतो. 
आज्ञाहंकत फाइलिी .COM, .EXE व .BAT िी तीनि हवस्ताहरत नाव े(Extensions) असू शकतात. ह्या 
आज्ञाहंकत फायलींखेरीज आिखी कािी प्रोगॅ्रमसाठी आज्ञाहंकत फायली तयार करता येतात. त्यािंी 
हवस्ताहरत नाव ेवरील तीन नावापेंक्षा वरे्ळी असतात. ह्या फायलीस द्धा खास कामासाठी तज्ज्ञ प्रोगॅ्रमरनी 
बनहवलेल्या असतात.  

 
इतर सवग फायली हनराज्ञाहंकत (Non-executable) ह्या र् ात मोडतात. अशा फायलींमध्ये 

हनरहनराळ्या प्रकारिी माहिती (Data) व इतर मजकूर असतो. िी माहिती ककवा मजकूर आज्ञाहंकत 
फाइलकडून काम करून घेण्यासाठी वापरला जातो. 

 
व्यवस्था :  

 
संर्िकािे कायग आता अहधक र् ंतार् ंतीिे िोत िालले आिे असे वा ले तरी ते अहधक 

स व्यव्स्थतिी िोत िालले आिे. प्रथम आपि सरं्िकाला वरे्वरे्ळ्या आज्ञा हशकहवतो. अंतर्गत 
कामासंाठी त्याला DOS हदल्या जातात, तर इतर कामासंाठी आवश्यक असलेल्या आज्ञा वरे्वरे्ळ्या 
फायलींच्या द्वारे हदल्या जातात. ह्या का ेकोर व्यवस्थेम ळे संर्िकासारखा आपला हनब गद्ध सेवक त्याला 
हदलेल्या आज्ञा िोखपिे पाळू शकतो. 

 
िे संर्िकाबद्दल झाले. पि आपिा संर्िकाच्या मालकािें काय? संर्िकाकडून करून घेण्यािी 

कामे हदवसेंहदवस वाढत आिेत. त्यासाठी शकेडो प्रोगॅ्रम तयार केले जात आिेत आहि त्यानंा लार्िाऱ्या 
फायलींिी सं्या िजारोंच्या घरात रे्ली आिे. संर्िकािे प्रोगॅ्रमिी आता खूप मोठे आहि र् ंतार् तंीिे िोत 
िालले आिेत. ह्यािे कारि असे प्रोगॅ्रम सिज िाताळू शकतील अशा कायगक्षम यंत्रिा आता उपलब्ध झाल्या 
आिेत. ह्यातील कािी प्रोगॅ्रम तर इतके लाबंलिक असतात की त्याचं्या फायली साठहवण्यासाठी फ्लॉपी 
हडस्क प रत नािी. त्यासाठी िाडग हडस्क वापरावी लार्ते. अशा तऱ्िेने हनरहनराळे प्रोगॅ्रम अनेक हडस्कवर 
आपि साठवनू ठेवले तर कोिते प्रोगॅ्रम नेमके कोित्या फायलींवर आिेत िे कसे समजिार? आहि 
एखाद्या प्रोगॅ्रमसाठी लार्िारी फाइल नेमकी कशी शोधिार? म ्य म्ििजे आपि संर्िकािे मालक 
असताना ह्या सवग र्ोष्टी लक्षात ठेवण्यािा त्रास आपि का घ्यावयािा?  

 
अथीति, हनरहनराळ्या प्रोगॅ्रमसाठी लार्िाऱ्या वरे्वरे्ळ्या फायली साठवनू ठेवण्यासाठी कािीतरी 

व्यवस्था करिे जरुरीिे असते, नािीतर मोठाि र्ोंधळ उडेल. हदवसेंहदवस तयार िोिारे नवीन प्रोगॅ्रम 
आहि अहधकाहधक माहिती िाताळण्यािी र्रज ह्याम ळे िाडग हडस्किी साठवि क्षमतािी सतत वाढत आिे. 
आध हनक िाडग हडस्किी क्षमता फारि मोठी म्ििजे २० MB पासून ८०० MB असू शकते. सध्याच्या फ्लॉपी 
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हडस्किी क्षमतास द्धा १.४४ MB पासून २.८८ MB एवढी असते. अशा एका फ्लॉपीवर शकेडो फायली 
साठहवता येतात. िाडग हडस्कवर तर हकतीतरी जास्ती फायली साठहवता येतात. अथीति ह्या फायली 
साठहवण्यासाठी योग्य ती व्यवस्था केली नािी तर जशा फायली वाढत जातील तशी अव्यवस्थािी वाढेल. 

 
एखाद्या कोठाराशी ह्यािी त लना करता येते. कोठार म्ििजे एक खूप मोठी खोली असते. हतला 

एकि दार असते. कोठारात वस्तू येऊ लार्ल्या की प्रथम त्या एकत्र ठेवल्या जातात. वस्तंूिी सं्या आहि 
प्रकार वाढू लार्ले आहि त्या सवग एकत्र ठेवल्या तर एखादी वस्तू शोधिे कठीि िोऊन बसते. मर् 
कोठारामध्ये वरे्वरे्ळ्या वस्तंूसाठी वरे्वरे्ळे भार् पाडले जातात आहि एका भार्ात एकाि प्रकारच्या वस्तू 
ठेवल्या जातात. तसेि प्रत्येक भार्ाला वरे्ळे नाव हदले जाते. ते नाव बघनू आपल्याला िवी असलेली वस्तू 
कोठे आिे ते समजू शकते. मात्र कोठारात अनेक वस्तू ठेवल्या असल्या तरी त्याला दार एकि असते. 
कोठारातील वस्तंूिे प्रकार वाढले तर कोठारािे आिखी भार् पाडले जातात. असे करता करता 
कोठारातील सवग जार्ा संपेपयंत आपि कोठारात हनरहनराळ्या वस्तू भरू शकतो. अशा रीतीने कोठारात 
वस्तू साठहवण्यासाठी आपि पद्धतशीर व्यवस्था करू शकतो. 

 
िाडग हडस्कमध्ये हनरहनराळ्या फायली साठहवण्याकहरता िीि पद्धत वापरली जाते. कोठारात प्रवशे 

करण्यासाठी प्रवशेद्वार असते. तसे िाडग हडस्कलािी एक ‘प्रवशेद्वार’ असते. हतच्यावर कोितीिी फाइल 
नोंदवावयािी असेल तर प्रथम िाडग हडस्कच्या ‘प्रवशेद्वारा’ पासून स रुवात करावी लार्ते. ह्या भार्ाला ‘रू  
हडरेक् री’ (Root directory) असे म्िितात. ह्यानंतर िाडग हडस्कच्या वरे्वरे्ळ्या भार्ात हनरहनराळ्या 
फायलींिी नोंद करता येते.  
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िाडग हडस्कवर सामग्री संग्रहित करण्यािी रीत एखाद्या  
र्ोदामात माल ठेवण्याच्या रीतीसारखीि असते. 

 
ह्या प्रत्येक भार्ाला ‘सब-हडरेक् री’ (Sub directory) असे म्िितात. िाडग हडस्कवर एकिी सब हडरेक् री 
नसली तरी रू  हडरेक् री मात्र असावीि लार्ते. एखाद्या मोठ्या खोलीिे आपि पडद्याचं्या साह्याने 
आिखी भार् करू शकतो. त्यािप्रमािे एका सबहडरेक् रीमध्ये एक ककवा अनेक प्रोगॅ्रम साठहवता येतात. 
सब हडरेक् रीला हतच्यामधील प्रोगॅ्रमान सार नाव देता येते. जसे ऑहफसच्या कामासाठी लार्िारे 
‘स्पे्रडशी ’ प्रोगॅ्रम असलेल्या फायली ‘लो स’ (LOTUS) नावाच्या सब हडरेक् रीत असतात. हनरहनराळ्या 
प्रकारिी माहिती (Data) नोंदहवलेल्या फायली ‘डीबसे’ (DBASE) नावाच्या सब हडरेक् रीत असतात. 
फायलीला नाव देण्यािे जे हनयम आिेत तेि सबहडरेक् रीला नाव देताना वापरले जातात.  

 
मित्त्वािी र्ोष्ट िी की कोितीिी सब हडरेक् री वापरावयािी असली तरी प्रथम रू  

हडरेक् रीमध्येि जाव े लार्ते. हतच्यामाफग त सबहडरेक् रीमध्ये जाता येते. िाडग हडस्कप्रमािे फ्लॉपी 
हडस्कवरिी प्रथम रू  हडरेक् रीमध्ये जाव ेलार्ते. एखाद्या घरात हशरताना आपि प्रथम हदवािखान्यात 
प्रवशे करतो. तेथूनि घरातील इतर खोल्यामंध्ये जाता येते. त्यािप्रमािे िाडग हडस्कवर ककवा फ्लॉपी 
हडस्कवर प्रथम रू  हडरेक् रीत जाव ेलार्ते. तेथून इतर हडरेक् रीत जाता येते. जर संर्िकािा ‘बू  
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सेक् र’ (Boot Sector) िाडग हडस्कवर असेल तर हतच्यावरील DOS यतं्रिेच्या फायली रू  
हडरेक् रीमध्येि नोंदहवलेल्या असतात.  

 
आज्ञापालन : 

 
एखाद्या हडस्कवर िव्या असलेल्या फायली नोंदहवल्या आहि ती संर्िकात घालून तो त मिी आज्ञा 

ऐकण्यास तयार झाला की त म्िी त्याच्याकडून िव े असलेले काम करण्यािी आज्ञा देऊ शकता. प्रथम 
संर्िक त म्िी हदलेली आज्ञा वाितो. त्यानंतर ती आज्ञा अंमलात आिण्यासाठी आवश्यक असलेल्या 
सूिना तो शोधू लार्तो. प्रथम तो RAM स्मृतीमध्ये पाितो. त्या हठकािी सवग अंतर्गत DOS आज्ञा संर्िक 
स रू करतानाि नोंदलेल्या असतात. जर त म्िी हदलेली आज्ञा आहि हतच्या बरोबर संलग्न असलेल्या 
सूिना त्याला RAM मध्ये सापडल्या तर त्याचं्याबरि कून तो त मिे काम करून  ाकतो. उदा. जर त म्िी 
संर्िकाला DIR िी अंतर्गत आज्ञा हदली तर तो RAM मधून हतच्याहवषयीच्या सूिना शोधून काढतो आहि 
हडस्कवर असलेल्या सबहडरेक् रींिी आहि फायलींिी यादी पडद्यावर दाखहवतो.  

 
जर त म्िी हदलेली आज्ञा ‘अंतर्गत DOS आज्ञा’ नसेल तर, संर्िक त म्िी हदलेल्या आजे्ञिे नाव 

आहि .COM, .EXE ककवा .BAT ह्यापैकी एखादे हवस्ताहरत नाव असलेली फाइल .COM, .EXE आहि 
.BAT ह्या क्रमाने शोधून काढतो. संर्िकाला ती फाइल सापडली की DOS यंत्रिा त्याला ती फाइल 
वािून हतिा अथग लावनू ती RAM स्मृतीमध्ये ठेवण्यास सारं्ते. िे झाल्यानंतर संर्िक RAM मध्ये ठेवलेल्या 
सूिनाबंरि कूम सवग काम पार पाडतो. 

 
वरील दोन्िी हक्रया संर्िक एखाद्या हवर्श्ासू नोकराप्रमािे, कोितीिी तक्रार न करता त्याि क्रमाने 

हबनिूक पार पाडतो. जर त म्िी हदलेली आज्ञा वरील दोन्िी हठकािी हमळाली नािी तर संर्िक त म्िाला 
‘ि कीिी आज्ञा’ ककवा ‘फाइल सापडत नािी’ असा सदेंश पडद्यावर दाखहवतो अशा संदेशाला ि कीिा 
सदेंश (error message) असे म्िितात. 

 
त मिा िा सेवक दोन प्रकारच्या आज्ञा समजू शकतो आहि अंमलात आिू शकतो. एक प्रकार 

म्ििजे अंतर्गत आज्ञा ककवा बाह्य यंत्रिेद्वारा हदलेल्या आज्ञा. ह्या आज्ञा व त्याचं्या संबहधत इतर सूिना 
RAM समृतीमध्ये ठेवल्या जातात. त मिे काम पूिग िोईपयंत ह्या आज्ञा व सूिना RAM स्मृतीमध्ये कायम 
रिातात. उदा. त म्िी संर्िकाला ब हद्धबळ खेळण्यािा प्रोगॅ्रम हदला तर त्या प्रोगॅ्रममधील सवग सूिना 
संर्िक RAM मध्ये ठेवतो. जोपयंत त म्िी िा खेळ खेळत आिात तोपयंत ह्या सूिना RAM मध्येि राितात. 
त म्िी खेळ थाबंवलात की RAM मधील सूिना नष्ट िोतात आहि त्यानंी व्यापलेली जार्ा इतर प्रोगॅ्रमसाठी 
मोकळी िोते. साधारिपिे एक प्रोगॅ्रम वापरला जात असताना DOS यंत्रिा द सरा कोितािी प्रोगॅ्रम 
त म्िाला वापरू देत नािी.  

 
परंत  प्रोगॅ्रमिा द सरा एक प्रकार आिे. ह्या प्रकारिा प्रोगॅ्रम संर्िकाला हदला की संर्िक बदं 

करेपयंत तो RAM स्मृतीमध्ये कायम राितो. अशा प्रोगॅ्रमला ‘मेमरी रेहसडें  प्रोगॅ्रम’ (Memory resident 
programme) असे म्िितात. इतर प्रोगॅ्रम िालू असतानािी ‘मेमरी रेहसडें  प्रोगॅ्रम’ आपले काम स्वतंत्रपिे 
करत राितो. उदा. त मच्या रोजच्या कामाचं्या वळेा दाखहविारा ‘अॅपॉइं में ’ प्रोगॅ्रम त म्िी संर्िकाला 
हदलात तर त म्िी इतर प्रोगॅ्रम वापरत असतानाि ‘अॅपॉइ ंमें ’ प्रोगॅ्रमिे काम िालू असते. मध्येि त म्िाला 
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आता कोिते काम आिे िे पिावयािे असेल तर ‘अॅपॉइ ंमें ’ प्रोगॅ्रम त म्िाला ते दाखहवतो आहि हकतीिी 
वळे त म्िी तो प्रोगॅ्रम वापरू शकता. ह्या नंतर त म्िी प न्िा इतर प्रोगॅ्रमकडे वळू शकता. मेमरी रेहसडें  
प्रोगॅ्रमिे वैहशष्ट्ट्य असे की तो संर्िकाला एकदाि द्यावा लार्तो. त्यानंतर तो प न्िा प न्िा हकतीिी वळे 
वापरता येतो. मात्र ‘मेमरी रेहसडें  प्रोगॅ्रम’ RAM स्मृतीमधील कािी जार्ा अडहवतो. त्याम ळे इतर 
प्रोगॅ्रमसाठी तेवढी जार्ा उपलब्ध िोत नािी.  

 
णवलंब : 
 

संर्िकाला द्यावयाच्या आज्ञा त्याच्या की-बोडगवरील अक्षरे  ाइप करून द्याव्या लार्तात. 
जसजशी आपि अक्षरे  ाइप करू तसतशी ती एकामार्ून एक अशी ‘की-बोडग-बफर’ मध्ये नोंदहवली 
जातात, आहि संर्िक ती वािीपयंत तेथेि रिातात. ‘बफर’ िी संर्िकािी तात्प रती स्मतृी असते. 
संर्िक एकावळेी एकि काम करू शकतो. त्याम ळे पहिले काम प रे केल्याहशवाय संर्िक प ढील आज्ञा 
वािू शकत नािी. प ढील आज्ञा स्मृतीमध्ये ठेवण्यासाठी ‘बफर’िा उपयोर् िोतो. ‘की – बोडग – बफर’ मध्ये 
एकावळेी फि अकरा अक्षरे रािू शकतात. फ्लॉपीवरील ककवा िाडग हडस्कवरील मजकूर संर्िक वाितो 
तेव्िािी वािलेली अक्षरे कािी काळ ‘बफर’ स्मृतीमध्ये ठेवली जातात. िी बफर स्मतृी मात्र की – बोडग – 
बफर पेक्षा बरीि मोठी असते. 
 

 
बफर- संर्िकामधील ‘बािेर रे’ 

 
ऑहफसमधील कामाशी ह्यािी त लना करता येईल. ऑहफसमध्ये एखादे काम प रे झाल्यावर त्यािी 

फाइल द सरीकडे पाठवावयािी असेल तर ‘बािेर’ (OUT) असे हलहिलेल्या रे मध्ये ठेवली जाते. एक 
हशपाई येऊन ती फाइल घेऊन जातो. संर्िकातील ‘बफर’ अशा रेसारखे काम करतो. रेमध्ये फाइल 
तात्प रती ठेवली जाते त्याप्रमािे संर्िकाला द्यावयािी आज्ञा ककवा माहिती तात्प रती ‘बफर’ मध्ये ठेवली 
जाते. नंतर संर्िक ती माहिती उपयोर्ात आितो. बफरमध्ये माहिती ठेवण्याम ळे संर्िकािा वरे् कमी 
िोईल असे वा ले तरी वास्तहवक त्याम ळे संर्िकािा वरे् वाढतो. बफर नसता तर मात्र संर्िकाच्या 
कामाला उशीर लार्ला असता. 
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 संर्िक अहतशय वरे्ाने काम करत असला तरी त्यािा वरे् प रेसा नसतो. त्याच्या कामाला वळे 
लार्ण्यािी तीन कारिे आिेत. पहिले कारि सरं्िकामध्ये वापरलेली मायक्रो–प्रोसेसर–हिप. 
संर्िकािा वरे् ह्या हिपवर अवलंबनू असतो. उदा. PC–XT िा PC–AT पेक्षा मदंर्तीने काम करतो. 
PC–AT मध्येिी संर्िकािे हवहवध प्रकार त्यातंील हिपप्रमािे कमी–अहधक वरे्ाने काम करतात. 
 

द सरे कारि म्ििजे संर्िकाला फाइल वािण्यासाठी लार्िारा वळे. फाइल वािण्यािे काम 
याहंत्रक असते. ‘रीड–राइ –िेड’ खालून फ्लॉपी हफरत असताना हतच्यावरील फाइल वािली जाते. 
तसेि िाडग हडस्क वरील प्लॅ र हफरत असताना त्याच्या वरील फाइल वािली जाते. प्लॅ रिा हफरण्यािा 
वरे् फ्लॉपीच्या दिाप  असतो. अथीति िाडग हडस्कवरील फाइल वािण्यािे काम फ्लॉपीच्या दसप  
वरे्ाने िोते. 

 
संर्िकाच्या कामाला हवलंब िोण्यािे आिखी एक कारि म्ििजे एखाद्या कामासाठी वापरण्यात 

आलेला प्रोगॅ्रम िे िोय. एकाि कामासाठी दोन वरे्वरे्ळे प्रोगॅ्रम असतील तर एक द सऱ्यापेक्षा अहधक वरे्ाने 
काम करिारा असू शकतो. एखादी आज्ञा अंमलात आिण्यास संर्िकाला हकती वळे लार्तो िे आपि 
वापरलेल्या सॉफ् वअेरवर म्ििजेि पयीयाने ते तयार करिाऱ्या प्रोगॅ्रमरवर अवलंबून असते. म्ििजे 
संर्िक वापरिारी अ–तज्ज्ञ व्यिी आहि मायक्रो–संर्िक ह्यानंा जोडिारा द वा िा हवलंबाला कारिीभतू 
िोत असतो. 

 
आपला िा सेवक पाहिजे तेवढ्या वरे्ाने काम करत नािी. पि तो हकती वरे्ाने आपल्या आज्ञा 

पाळील िे संर्िकािी रिना, त्याला कोित्या प्रकारिी आज्ञा हदली आहि कशा प्रकारे हदली ह्यावर 
अवलंबून असते. संर्िकाच्या वरे्ावर मयीदा असतात. त्या बि ताशंी मानवहनर्ममति असतात.  
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स्नायुबल 
 

णनबुयद्ध सेवक 

 

 
अहलकडच्या लघ संर्िकािंा काम करण्यािा वरे्, त्यािें कामातील प्रावीण्य आहि हनरहनराळ्या 

प्रकारिी कामे करण्यािी क्षमता इतकी वाढली आिे की कोित्यािी प्रकारिी माहिती िाताळिे िे त्यानंा 
एखाद्या खेळासारखे सोपे झाले आिे. पूवीच्या काळातील मेनफे्रम ककवा हमनी संर्िकस द्धा जी कामे करू 
शकत नसत अशी हकतीतरी कामे आध हनक लघ संर्िक सिज करतात. १९८०–९० ह्या दशकाच्या 
स रुवातीला इंग्लंडमध्ये कसक्लेअर कंपनीने आहि अमेहरकेत IBM कंपनीने प्रथमि आपापले लघ संर्िक 
बाजारात आिले. तेव्िा लघ संर्िकाच्या प ढील हपढ्या संर्िक जर्तात केवढी क्रातंी घडवनू आितील 
ह्यािी कोिालािी कल्पना नव्िती. 

 
वैयहिक लघ संर्िक (PC) तीन प्रकारिे असतात. PC, PC–XT आहि PC–AT. प्रत्येकािे 

स्वतःिे वरे्ळे सामर्थयग आिे आहि त्र  ीिी आिेत. फि PC–AT जे करू शकतो असे एखादे काम PC करू 
शकिार नािी. प ढे उल्लेहखलेल्या अनेक कामासंाठी िाडग हडस्किी आवश्यकता असते. ती कामे 
करण्यासाठी PC–XT ककवा PC–AT ह्यािंीि आवश्यकता असते. सामान्यपिे त मच्या लघ संर्िकािी 
हवहवध कामे करण्यािी क्षमता तीन घ कावंर अवलंबून असते –१) संर्िकािे िाडगवअेर २) त म्िी 
वापरलेले सॉफ् वअेर, ३) त मिी कल्पकता. 

 
त मिा संर्िक कोिती कामे करू शकेल ह्यािी संपूिग यादी देिे शक्य नािी. त्यापेक्षा तो काय करू 

शकिार नािी िे सारं्िे सोपे िोईल. आत्तापयंत वारंवार साहंर्तल्याप्रमािे संर्िकाला हविारशिी नसते 
आहि स्वातंत्र्यिी नसते. थोडक्यात सारं्ावयािे तर संर्िक कोितािी हनिगय, हकतीिी साधा असला तरी, 
स्वतः घेऊ शकत नािी. म्ििूनि संर्िकािे मालक म्ििून त म्िीि त्याला स्पष्ट आहि अिूक सूिना देऊन 
त म्िाला िवी असलेली कामे त्याच्याकडून करवनू घ्यावी लार्तात. 

 
आपल्यापकैी अनेकानंा असे वा ते की संर्िक कधीिी िूक करीत नािी. परंत  असे हवधान जरा 

जपूनि करावयास िव.े कारि कािी हबघाड झाला तर संर्िकिी ि का करू शकतो. संर्िकािी 
इलेक्रॉहनक यतं्रिा इतर कोित्यािी इलेक्रॉहनक यतं्रिेप्रमािे कधी कधी हबघडते. फ्लॉपी ककवा िाडग 
हडस्कवर नोंदहवलेल्या फायली हडस्क खराब झाल्याम ळे ककवा नको असिाऱ्या अहनष्ट आज्ञा त्यात 
घ सडल्या रे्ल्याम ळे नी  काम करीत नािीत. अशा पहर्स्थतीत संर्िक ि का करू शकतो. मात्र असे 



 

 
 अनुक्रमणिका 

हबघाड िोिार नािीत ह्यािी काळजी घेतली तर संर्िक कधी िूक करत नािी. मर् िा बंदा र् लाम अर्दी 
प्रामाहिकपिे आहि खात्रीशीरपिाने आपल्याला िमत्कार वा ेल अशी अवघड कामेिी सिज करतो.  

 
सामर्थयय : 
 

लघ संर्िकािी हक्षहतजे हवस्तृत करण्यामध्ये मानवी प्रहतभा कधी थकलेली नािी. रे्ल्या कािी 
वषीत संर्िक प्रोगॅ्रमर तज्ज्ञानंी त म्िाला कोित्यािी प्रकारिे काम करता येईल असे हवलक्षि कायगक्षम 
प्रोगॅ्रम तयार केले आिेत. संर्िकावर सध्या जी कामे करता येतात त्यािें दिा–बारा ढोबळ र्  पाडता 
येतात. ह्या प्रत्येक र् ात केल्या जािाऱ्या कामािें अनेक उप–प्रकार पडतात.  

 
णलखाि व संगिक – प्रकाशन :  

 
लघ संर्िकाकडून जी कामे करून घेतली जातात त्यात हनरहनराळ्या प्रकारिा मजकूर तयार 

करिे 
 

 
संर्िकाच्या जर्ात सूयग कधीि मावळत नािी.- 
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लघुसंगिकाची णवणवध कामे 

मेल मजग – संपकग  व्यवस्थापन 

प स्तके – अिवाल – हनयतकाहलके 

व्या्यान प्रात्याहक्षक साहित्य 

इलेक्रॉहनक तिे 

आर्मथक जमाखिग व हवश्लेषि 

संग्रिातील वस्तंूिी यादी व हवश्लेषि 

व्यवस्थापनासाठी माहिती साठहविे व देिे 

गं्रथालय व लेखा व्यवस्थापन 

रुग्िालय व व्यवस्थापन 

घरर् ती जमाखिग व यादींिे व्यवस्थापन 

सं्याशास्त्रीय व र्हिती हवश्लेषि 

रेखाहिते्र, आलेख, तिे इ. 

्व्िहडओ दशगन 

जनसपंकग  

संर्िक खेळ व ... प्रहतकृती 

माध्यहमक व उच्चहशक्षि 

हवद्य त ककवा इलेक्रॉहनक पहरपथ आरेखन 

वैज्ञाहनक व अहभयाहंत्रकी आराखड्ािंी नवहनर्ममती 

भहवष्ट्यात्मक हवश्लेषि 

वैज्ञाहनक हवश्लेषि 

आर्ामी अंदाज वतगहविे 
 
आहि हवहवध प्रकारिी कार्दपते्र तयार करिे िे काम सवीत अहधक प्रमािात केले जाते. कार्द, लेखिी 
आहि शब्दकोष ह्याचं्या साह्याने त म्िी स्वतः जे करू शकता ते ते सवग अहधक सिजतेने आहि वरे्ाने त म्िी 
संर्िकाच्या साह्याने करू शकता. ककबि ना, संर्िकाम ळे त म्िी त मच्या हलखािािा स व्यव्स्थतपिा, 
अिूकपिा, आकषगकपिा आहि त्यािी वािनीयता हकतीतरी वाढव ू शकता. त मच्या हलखािािी शलैी 
स धारण्यासाठी ककवा बदलण्यासाठीिी अनेक मार्गदशगक प्रोगॅ्रम उपलब्ध आिेत. त म्िाला िव्या त्या 
कोित्यािी संदभीतील शब्द, ओळी, संपूिग पहरच्छेद ककवा अहधक मजकूर इलेक्रॉहनक यंत्रिेच्या साह्याने 
क्षिाधीत त म्िी त मच्या मजक रात त म्िाला िवा हतथे दाखल करू शकता. हनराळ्या शब्दात सारं्ावयािे तर 
संर्िक नसताना त म्िी लेखनाच्या बाबतीत जे करू शकत िोता त्यापेक्षा हकतीतरी अहधक र्ोष्टी 
सरं्िकाच्या लेखन – प्रोगॅ्रमच्या साह्याने आता करू शकता.  
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ह्यािीपेक्षा आश्चयगकारक र्ोष्ट म्ििजे PC – XT ककवा PC – AT च्या साह्याने प स्तके ककवा 
हनयतकाहलके छापिे आहि प्रकाहशत करिे. ह्याला Desk Top Publishing (DTP) असे म्िितात. 
‘संर्िक - प्रकाशन’ असे नाव त्याला देता येईल. प स्तक छापण्यासाठी जे जे कराव ेलार्ते ते ते सवग DTP 
पॅकेज वापरून शीघ्र र्तीने, अर्दी थोड्ा वळेात करता येते. प स्तकातील मजकूर म हद्रत करिे, त्यातील 
ि का द रुस्त करिे, प स्तकात घालावयाच्या रेषाकृती, तिे आहि आलेख तयार करिे, मजकूर, त्यातील 
शीषगके आहि आकृती ह्यािंी माडंिी करिे व शवे ी त्यात कृष्ट्िधवल ककवा रंर्ीत हिते्र घालिे िी सवग कामे 
योग्य ते प्रोगॅ्रम वापरून सरं्िकाच्या साह्याने करता येतात. उदा. िे प स्तक सरं्िकावर  ंकहलहखत 
करून, त्यातील ि का द रुस्त करून आहि संपाहदत करून एका प्रमाहित DTP पॅकेजच्या साह्याने 
छापलेले आिे. ह्या सवग र्ोष्टी लघ संर्िकाच्या साह्याने एक िाडग हडस्क वापरून केलेल्या आिेत. 
इंग्रजीखेरीज इतर भाषामंध्येिी DTP पॅकेजे उपलब्ध आिेत. 
 
माणहती व व्यवस्थापन : 

 
आपले आध हनक य र् शकेडो हवहवध हवषयावंरील माहितीिा प्रिंड ‘स्फो ’ अन भवीत आिे. १९९१ 

मध्ये भारतािी जनर्िना झाली. ह्या जनर्िनेत स मारे ८४ को ी ४० लक्ष लोकािंी हवहवध प्रकारिी 
माहिती आहि आकडेवारी र्ोळा करण्यात आली. प्रत्येक व्यिीबद्दल ९० म द्यावंर माहिती हमळहवण्यात 
आली. म्ििजे एकूि स मारे ७५ अब्ज नोंदी (७५ X १०० X १०००००००) ह्यावळेी करण्यात आल्या. ह्या 
प्रिंड आकडेवारीिे व माहितीिे हवश्लेषि करिे िे काम शहिशाली आहि वरे्वान ‘मेनफे्रम’ संर्िकावािनू 
थोड्ाशा कालावधीत करिे अशक्य िोते. 

 
लघ संर्िक हकतीिी कायगक्षम असला तरी एवढे काम तो करू शकत नािी ह्यात शकंा नािी. 

उल , त म्िाला नेिमी लार्िाऱ्या ५०० दूरध्वनी क्रमाकंािी यादी त मच्याजवळ असेल तर त्या यादीिी 
छाननी करून तो त म्िाला िवी असलेली कोितीिी माहिती सिज काढून देईल. 

 
िी दोन  ोकािी उदािरिे एवढ्यासाठी घेतली की, माहितीिे ककवा आकडेवारीिे हवश्लेषि करून 

हनष्ट्कषग काढिे िे काम लघ संर्िक एखाद्या मेनफे्रम संर्िकाइतक्याि कायगक्षमतेने करतो. परंत  
िाताळलेल्या आकडेवारीिा आकार आहि हवश्लेषि करण्यािा वरे् ह्यात मात्र लघ सरं्िक कमी पडतो िा 
म द्दा त मच्या लक्षात यावा. 

 
आपि करत असलेली कािी कामे ठराहवक पद्धतीिी असतात; तसेि कािी कामे एकाि पद्धतीने 

प न्िा प न्िा करावी लार्तात. अशी कामे अथीति कं ाळवािी असतात. िी कामे लघ संर्िकाकडून करून 
घेतली तर कं ाळवािे काम वारंवार करण्यािा आपला त्रास वािहवता येतो. संर्िकाच्या वापरामार्ील िा 
म ्य हविार आिे. र्ोळा केलेल्या एकाि प्रकारच्या आकडेवारीिे व माहितीिे हवश्लेषि करिे िे काम 
वरील प्रकारात बसते आहि लघ संर्िक िे उत्तम प्रकारे करू शकतो. अथीति लघ संर्िकाच्या वरे्ाला 
आहि कामाच्या हवहवधतेला कािी मयीदा पडतात िे लक्षात ठेवले पाहिजे.  
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संर्िकाद्वारे छपाई – नम न्यािंा तिा 
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हवहवध प्रकारिी माहिती िाताळता यावी ह्यासाठी अत्यतं कायगक्षम आहि स लभ असे अनेक प्रोगॅ्रम 
आता तयार करण्यात आले आिेत. आर्मथक हवश्लेषिापासून िॉ्स्प ल, गं्रथालय ककवा इतर कोित्यािी 
संस्थेच्या व्यवस्थापनेतील सवग प्रश्न लघ संर्िक िाताळू शकतो. हवशषेतः द काने, लिान उद्योर्, शाळा, 
मिाहवद्यालये, हवद्यापीठे, संशोधन संस्था ककवा हनरहनराळे धंदेवाईक लोक आहि खाजर्ी व्यिी ह्यानंा 
आपापल्या कामाच्या व्यवस्थापनामध्ये लघ संर्िक िे एक वरदानि हमळाले आिे.  

 
नेिमीच्या ठराहवक माहितीच्या हवश्लेषिाखेरीज अत्यंत ्क्लष्ट अशा र्हिती आकडेवारीिे 

हवश्लेषििी लघ संर्िक करू शकतो. ह्यामध्ये सवग प्रकारच्या सं्याशास्त्रीय माहितीिे हवश्लेषि, 
सं्यात्मक पद्धतींनी समीकरिे सोडहविे ककवा उपलब्ध आकडेवारीशी ज ळतील असे आलेख व समीकरिे 
तयार करिे इत्यादी कामािंा समावशे िोतो. ह्या प्रत्येक कामाला उपयोर्ी पडिारी अनेक सॉफ् वअेर 
पॅकेजे बाजारात उपलब्ध असतात.  

 
आकृती व चलणचते्र (Animation) : 

 
लघ संर्िक जी कामे करतो त्यामध्ये नाना प्रकारच्या आकृती, आलेख, हिते्र आहि िलहिते्र 

काढिे िे काम सवीत आश्चयगजनक आिे असे म्ििावयास िरकत नािी. िी कामे करिाऱ्या हवहवध प्रोगॅ्रमानंा 
‘ग्राहफक’ (Grafics) आहि ‘अॅहनमेशन’ (Animation) पॅकेज असे म्िितात. ह्या पॅकेजच्या साह्याने 
हनरहनराळ्या प्रकारिे तिे, आकृती, आलेख काढता येतात, तसेि हवहवध प्रकारच्या वळिाचं्या अक्षरात 
मजकूर आहि शीषगके तयार करता येतात; ह्याहशवाय हवहवध प्रकारिी ि बेिूब साधी ककवा िलहिते्रिी 
काढता येतात. ह्याम ळे  
 

 
संर्िकाने काढलेली हिते्र  
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प्रात्यहक्षकासहित व्या्याने, दूरदशगन कायगक्रम, व्यावसाहयक आहि शकै्षहिक कायगक्रम ह्याचं्यासाठी दृक्-
श्राव्य साधने तयार करून त्या कायगक्रमािंी उपय िता आहि पहरिामकारकता हकतीतरी वाढहवता येते. 
ग्राहफक ककवा अहॅनमेशन पॅकेज वापरून काय साधता येईल ह्याला फि मानवी कल्पकतेिीि मयीदा आिे. 

  
संगिकाधाणरत/आरेखन/उत्पादन (CAD/CAM) : 

 
लघ संर्िक ज्यात मित्त्वपूिग मदत करू शकतो अशी आिखी दोन के्षते्र म्ििजे अहभयाहंत्रकी 

आराखडे तयार करिे आहि उत्पादन प्रहक्रयेवर हनयंत्रि ठेविे िी िोत. त्यानंा ‘कॉम्प्य  र एडेड हडझाइन’ 
(Computer Aided Design) ककवा CAD आहि ‘कॉम्प्य  र एडेड मनॅ्य फॅक्िर’ (Computer Aided 
Manufacture) ककवा CAM असे म्िितात. इमारती, यंते्र, मो ारी, फर्मनिर ह्यािें आराखडे िाताने काढले 
जात असत. आता िे आराखडे काढण्यासाठी मोठ्या प्रमािावर संर्िकािी मदत घेतली जात आिे. 
मोठमोठे ड्रॉईंर्बोडग, कार्द, पे्न्सली, रबर आहि पट्ट्या व र् िे घेऊन ड्रॉफ् स् मन आराखडे काढत 
असत. आता तेि आराखडे केवळ संर्िकािी ‘की’ दाबून पडद्यावर पािता येतात इतकेि नव्िे तर 
इमारतीिा ककवा यंत्रािा ‘प्लॅन’ आहि बाजूने हदसिारे हित्र एकाि वळेी हदसू शकते. ह्याम ळे आराखडे 
काढण्यािे कं ाळवािे, श्रमािे काम आता खूपि कमी झाले आिे. वस्तंूच्या उत्पादन प्रहक्रयेतील 
हनरहनराळ्या कामावंर देखरेख करिारी आहि हनयंत्रि ठेविारी अनेक प्रमाहित ताहंत्रक सॉफ् वअेर पॅकेजे 
आहि तत्संबंहधत इलेक्रॉहनक यंत्रिा आता सरीस उपलब्ध िोत आिेत. CAD आहि CAM ह्या पद्धतींिा 
उपयोर् आता वाढत्या प्रमािावर िोत आिे. 
 

 
संर्िकाद्वारे आरेखन 
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कृणत्रम बुणद्धमत्ता : 
 
‘कृहत्रम ब हद्धमत्ता’ (Artificial Intelligence) ककवा AI ह्या नावाने ओळखल्या जािाऱ्या के्षत्रािा 

उदय िी बि धा संर्िकाच्या हवर्श्ातील सवीत उत्कंठावधगक र्ोष्ट ठरेल. िे नाव प्रथम डा गमथ 
कॉलेजमधील प्राध्यापक जॉन मकॅाथी ह्यानंी १९५६ मध्ये ठेवले. वरील नावात दशगहवल्याप्रमािे संर्िकाला 
हवहशष्ट पहर्स्थतीमध्ये स्वतः हनिगय घेण्यािी क्षमता बिाल करण्यािे प्रयत्न शास्त्रज्ञानंी िालहवले 
आिेत.सध्या िे के्षत्र अनेक प्रयोर्ानंा ख ले आिे. एकदा ह्या के्षत्रािी पूिग वाढ झाली की अनेक हनिगय 
प्रहक्रयामंध्ये संर्िकािी मदत घेिे शक्य िोईल. उदा.रिके्षत्रावरील डावपेि लढहवण्यात व योग्य हनिगय 
घेण्यात ह्या के्षत्रािी मदत िोऊ शकेल. 
 

‘कृहत्रम ब हद्धमत्ता’ हनमीि करण्यासाठी संर्िकाजवळ प्रिंड स्मृती असावयास िवी. त्यासाठी 
‘मेनफे्रम’ ककवा ‘हमनी’ संर्िकािंी आवश्यकता असते. तरीिी कािी प्रमािात लघ संर्िकालािी ‘कृहत्रम 
ब हद्धमत्ता’ बिाल करण्यािे प्रयत्न यशस्वी झाले आिेत. हशक्षिके्षत्रात आहि हवशषेतः अपंर्ानंा हशक्षि 
देण्याच्या कामी ह्या के्षत्रािा मोठा उपयोर् िोण्यािी शक्यता आिे.  
 

 
यंत्रमानव 

 
इतर के्षते्र : 
 

वर उल्लेहखलेल्या के्षत्राहंशवाय इतर अनेक के्षत्रामंध्ये लघ संर्िकािा उपयोर् करून घेण्यािे प्रयत्न 
िालू आिेत. त्यासाठी नवनवीन कल्पना वापरल्या जात आिेत. संर्िकािी िाडगवअेर आहि सॉफ् वअेर 
यंत्रिा स धारून अहधक कायगक्षम करण्यािे प्रयत्निी िालू आिेत. हशक्षि, संर्ीत हनर्ममती, एका भाषेतील 
हलखािािे द सऱ्या भाषेत भाषातंर, तसेि दूरध्वनी,  ेलेक्स आहि फॅक्स यंत्रिाशंी संपकग  साधिे इत्यादी 
के्षत्रात संर्िकािंा उपयोर् करण्यािे प्रयत्न िालू आिेत. 
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रोग आणि आजार  
 

णवषािू (व्हायरस) : 

 

 
एकदा लोकानंा संर्िकािंी सवय झाल्यावर एखादा संर्िक आपले काम थाबंवील आहि 

मालकािी आज्ञा मानिार नािी अशी कल्पनािी कोिी करू शकले नािी. परंत  १९८७ साली नेमके िेि 
घडले, प्रथम अमेहरकेत आहि नंतर सवग जर्भर! संर्िक काम करीनासे झाले इतकेि नव्िे तर 
िमत्काहरक रीतीने वार्ू लार्ले. ह्यापेक्षािी भीहतदायक र्ोष्ट िी की अनेक संर्िकामंधील िाडग 
हडस्कवरील नोंदहवलेल्या फायलींमधील मजक रात हवहित्र बदल िोऊ लार्ले ककवा िाडग हडस्क हबघडून 
रे्ल्या. अमेहरकेच्या संरक्षि खात्यातील अनेक मित्त्वाच्या िाडग हडस्क पूिग हबघडून रे्ल्या. िी एक र्ंभीर 
समस्याि तज्ज्ञासंमोर उभी राहिली. अनेक संर्िक तज्ज्ञ संर्िकाच्या हवहित्र वार्ि कीिे कारि 
शोधण्यात रातं्रहदवस मग्न झाले. शवे ी असे िोण्यािे कारि म्ििजे मानव – हनर्ममत ‘हवषाि’ू आिे िे 
तज्ज्ञानंी शोधून काढले. ‘हवषाि’ूला संर्िकाच्या भाषेत ‘व्िायरस’ (Virus) असे म्ि ले जाते. ‘व्िायरस’ 
म्ििजे ‘संर्िकाच्या कामात हबघाड करिारी आज्ञा’ असे थोडक्यात म्ििता येईल. 

 
संर्िकातील फायलींवरील माहिती आहि आकडेवारी नष्ट करून  ाकिाऱ्या ह्या सकं ाला 

अमेहरकेतील ‘ ाईम’ (Time) ह्या हनयतकाहलकाने १९८८ मध्ये प्रथम प्रहसद्धी हदली. लािोरमध्ये रिािाऱ्या 
बाहसत आहि अमजाद ह्या दोन पाहकस्तानी बधंूंनी ‘बे्रन’ (Brain) आहि ‘आशर’ (Ashar) ह्या नावािे दोन 
‘व्िायरस’ प्रोगॅ्रम तयार केले. ह्या दोन व्िायरसानंी अनेक लघ संर्िकाचं्या फायली नष्ट करून जर्भर 
ध माकूळ घातला िोता. ‘आशर’ व्िायरस जर एखाद्या हडस्कवर आला तर ‘नरकात स्वार्त असो’ 
(Welcome to the dungeon) असा संदेश पडद्यावर हदसत असे. ह्या व्िायरसच्या हवनाशकारी द र् गिािंी 
ती सूिनाि िोती. आशर व्िायरसच्या प्रोगॅ्रमम ळे हडस्कवर पूिगपिे हनरुपयोर्ी आज्ञा हलहिल्या जाऊन मूळ 
प्रोगॅ्रम नष्ट िोत असे. ‘बे्रन’ व्िायरसिे C Brain असे नाव फायलींवर येऊ लार्ले त्याम ळे त्यािा शोध 
लार्ला. िा व्िायरसिी फायली नष्ट करतो आहि संर्िकािे काम मंदावतो. अनेक हवनाशकारी व्िायरस 
िाडग हडस्क ककवा फ्लॉपी हडस्कवरील ब ू सेक् रमध्ये हशरकाव करतात आहि तेथील सवग आज्ञा नष्ट 
करतात. ह्या दोन बंधंूनी ‘आम्िी िे िारं्ल्या उदे्दशाने केले’ असे नंतर साहंर्तले पि त्यावर कोिी हवर्श्ास 
ठेवला नािी. 
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व्िायरस संक ािी िी स रुवात िोती. संर्िकामध्ये कधी कधी हबघाड िोिे अपेहक्षति असते. 

संर्िकामधील स पहरहित हबघाड िे बि धा िाडग वअेरमधील हबघाडाम ळे हनमीि झालेले असतात. सवगि 
इलेक्रॉहनक यंत्रिामंध्ये कािीना कािी हबघाड अधूनमधून िोतात, तसे संर्िकातिी िोतात. तसेि 
ध ळीम ळे ककवा दम पिाम ळे एखाद्या फ्लॉपीच्या कामात अडथळा येण्यािी शक्यता असते. फ्लॉपी ककवा 
क्वहित् एखादी िाडग हडस्क अयोग्य ्स्थतीत ठेवली ककवा अयोग्य रीतीने िाताळली तर कायमिी बाद िोऊ 
शकते. परंत  िाडग वअेर यतं्रिा अर्दीि हनष्ट्काळजीपिा केल्याखेरीज कायमिी हबघडत नािी. म ्य 
म्ििजे त्यातील दोषािंी तज्ज्ञानंा िारं्ली माहिती असते आहि ते दूरिी करता येतात.  
 

परंत  सवीत िाहनकारक असे संर्िक दोष कािी बाहलश आहि उद्ध  स्वभावाच्या व्यिींम ळे 
हनमीि झालेले असतात. सरं्िक वापरिाऱ्या इतर लोकािें झालेले न कसान पािून अशा व्यिींना आनंद 
िोत असतो. िे दोष मानवहनर्ममत व्िायरसम ळे उत्पन्न झालेले असतात. असा दोष शोधून काढिे कठीि 
असते आहि दूर करिे तर फारि कठीि असते. १९८७ मध्ये स रू झालेली व्िायरसिी लार्ि अजूनिी 
संर्िक जर्तात ध माकूळ घालीत आिे.  
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संसगय :  
 

संर्िकातील ह्या हवहित्र दोषाला व्िायरस (हवषािू) िे नाव देण्यात आले ह्यािे कारि त्यािे 
सजीव सृष्टीतील व्िायरसशी अहतशय साम्य असते. जैहवक व्िायरसमध्ये कें द्रकात न्यू् क्लइक आम्ल असून 
भोवती प्रहथनािें आवरि असते. न्यू्क्लइक आम्लामध्ये व्िायरसिे र् िधमग साकेंहतक रिनेने साठहवलेले 
असतात. एखाद्या सजीव पेशीत हशरलेला व्िायरस आपल्यासारखे आिखी व्िायरस उत्पन्न करू शकतो. 
संर्िक व्िायरस िा एक छो ासा प्रोगॅ्रम असतो. त्यामध्ये कािी आज्ञा नोंदलेल्या असतात. ह्या आज्ञा 
संर्िकाच्या कायीत र्ोंधळ उत्पन्न करतात आहि स्वतःसार्या आिखी आज्ञा हनमीि करतात. अशा 
प्रकारे दोन्िी व्िायरस हवहशष्ट कायग करण्याकहरता साकेंहतक सूिना धारि करतात. आहि योग्य पहर्स्थती 
हमळताि त्या अंमलात आितात. जैहवक व्िायरसाचं्या हवहवध जाती असतात त्याि प्रमािे प्रत्येक संर्िक 
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व्िायरसिािी हवहशष्ट प्रकार आहि खूि असते. जैहवक व्िायरसला आपले अ्स्तत्व ह कहवण्यासाठी 
पेशीिा आधार लार्तो त्यािप्रमािे संर्िक व्िायरसला एखाद्या हडस्किा. 

 
संर्िक व्िायरसिी प नर्मनर्ममती जैहवक व्िायरसप्रमािेि िोते. संर्िकातील व्िायरस प्रथम एका 

नेिमी उपयोर्ात येिाऱ्या फ्लॉपी हडस्कवर हनमीि केला जातो. िी फ्लॉपी सरं्िकात घातली की 
हतच्यावरील व्िायरस द सऱ्या िारं्ल्या फ्लॉपीवर ककवा िाडग हडस्कवर जातो. अशा रीतीने संर्िक 
व्िायरस थोड्ाि काळात एका हडस्कवरून द सरीवर असा पसरत जातो. 

 
जैहवक व्िायरस िा हनसर्गहनर्ममत असतो. संर्िक व्िायरस मात्र कािी द ष्ट ब द्धीच्या व्यिींना 

संर्िक वापरिाऱ्या लोकानंा त्रास देण्याच्या िीनवृत्तीने म द्दाम हनमीि केलेला असतो. 
 
अलीकडे जैवताहंत्रकी आहि जन क अहभयाहंत्रकी शास्त्रातील प्रर्तीम ळे एखाद्या व्िायरसिे र् िधमग 

बदलून तो कमी ककवा अहधक िाहनकारक बनहवता येतो. त्यािप्रमािे संर्िक-व्िायरसमध्येिी बदल 
करता येतो. त्याम ळे एका व्िायरसपासून हनमीि झालेले व्िायरस आढळतात. मात्र िे बदललेले संर्िक 
व्िायरस नेिमीि मूळ व्िायरसपेक्षा अहधक िाहनकारक असतात. 

 
१९९१ सालापयंत ६०० िून अहधक संर्िक व्िायरस शोधून त्यानंा नाव े देण्यात आली आिेत. 

त्यातील अनेक व्िायरस एखाद्या मूळ व्िायरसपासून हनमीि झालेले आिेत. ते वजा केले तरी ५०० िून 
अहधक व्िायरस उरताति. आहि िी सं् या हदवसेंहदवस वाढति आिे. 

 
लक्षिे 

 
स दैवाने व्िायरसिी लार्ि झालेला संर्िक त्याच्या अ्स्तत्वािी कािी लक्षिे दाखव ूलार्तो. त्या 

लक्षिावंरून व्िायरसिे हनदान करता येते व त्यावर योग्य उपाय करता येतात. एवढेि नव्िे तर प न्िा 
व्िायरसिी लार्ि िोऊ नये म्ििून कािी प्रहतबधंक उपायिी करता येतात. 

 
व्िायरस सामान्यपिे तीन वर्ीत हवभार्ता येतात – रोजन िॉसग व्िायरस, बू  सेक् र व्िायरस 

आहि फाइलीिे व्िायरस. ह्यापैकी रोजन िॉसग व्िायरस सवीत धोकादायक असतो. तो िाडग हडस्किे ककवा 
फायलीिे सवीत अहधक न कसान करतो. ग्रीक कथेतील ‘रोजन िॉसग’च्या पो ात लपलेल्या सैहनकापं्रमािे 
िा व्िायरस खऱ्या भासिाऱ्या प्रोगॅ्रमच्या माफग त संर्िकात हशरतो आहि तेथे ध माकूळ घालतो. त्याम ळे तो 
ओळखण्यास अहतशय कठीि असतो. 

 
बू  सेक् र व्िायरस िाडग हडस्कच्या बू  सेक् रमधील मूळ आज्ञा बदलून तेथे स्वतःच्या आज्ञा 

प्रस्थाहपत करतो. जेव्िा त म्िी संर्िक स रू करता तेव्िा RAM BIOS यंत्रिा त्याला DOS मधील ब ू 
सेक् र वािण्यास सारं्ते. हडस्कवर सवगप्रथम ब ू सेक् रि असतो. ब ू सेक् रमध्ये व्िायरस असेल तर 
प्रथम त्यािा प्रोगॅ्रम वािला जाऊन RAM मध्ये नोंदला जातो. तेथून तो इतर फ्लॉपींवर ककवा िाडग हडस्कवर 
प्रसृत िोतो.  
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रोजन िॉसग व्िायरसिी लार्ि 

 
रोजन िॉसग ककवा ब ू सेक् र व्िायरस संर्िकाच्या कायीिी र्ती कमी करतो. त्याम ळे कोितेिी 

काम करण्यास खूप हवलंब िोतो. बू  सेक् र व्िायरसम ळे शवे ी सवग हडस्क आहि त्याचं्यावरील फायली 
हनकामी िोतात. 

 
फाइल व्िायरस बि धा आज्ञाहंकत (Executable) फायलींमध्ये हशरतो. फायली हवहित्रपिे 

वार्तात. त्यािंी लाबंीिी ठराहवक प्रमािात वाढते. आज्ञाहंकत फाइलिी वाढलेली लाबंी िी व्िायरसिी 
लार्ि झाल्यािी हनहश्चत खूि असते. 

 
व्िायरसिी लार्ि झाल्यािी आिखी अनेक लक्षिे असू शकतात. ती सिजासिजी लक्षात 

येण्यासारखी नसतात. व्िायरसिे काम कोिते आिे ह्याच्यावर त्यािी लक्षिे अवलंबनू असतात. पडद्यावर 
हवहित्र संदेश येिे ह्याच्यापासून पूिग फाइल नष्ट िोिे येथपयंत अनेक हवहवध लक्षिे असू शकतात. 

 
बि तेक व्िायरस एखाद्या सशंयास्पद ककवा हवहित्र वार्ि कीमाफग त आपले अ्स्तत्व प्रर्  करतात. 

उदा. त मच्या संर्िकाच्या पडद्यावर ‘Stoned’, ‘Legalize Marijuana’ ककवा ‘Happy Birthday’ असा 
संदेश एकाएकी येऊ लार्ला तर त्याला ‘Stoned’ ककवा ‘Joshi’ नावाच्या व्िायरसने पछाडले आिे असे 
समजाव.े त मिा संर्िक जर िाडग हडस्क बू  करण्यािे नाकारत असेल तर त्याला व्िायरसिी लार्ि 
झाली असण्यािी शक्यता असते. लघ संर्िकाला नेिमीिी कामे करावयास नेिमीपेक्षा बराि अहधक काळ 
लार्त असेल ककवा संर्िक अिानक काम करावयािे थाबंवीत असेल तर िी स द्धा व्िायरस लार्ि 
झाल्यािी हिन्िे असतात. 
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ह्या हिन्िाहंशवाय व्िायरस लार्ि झाल्यािी इतरिी लक्षिे हदसू शकतात. सवगि व्िायरस अशी 
सिज हदसिारी लक्षिे दाखवतात असे नािी. ‘Do nothing virus’ ह्या नावािा व्िायरस संर्िकाच्या RAM 
स्मृतीमध्ये वास्तव्य करतो आहि िळूिळू सवग प्रोगॅ्रम व इतर फायली नष्ट करतो. िे लक्षात येईपयंत फार 
उशीर झालेला असतो. कािी व्िायरस फायलीिा अहधकाहधक भार् िळूिळू हबघडवत जातात. िी र्ोष्ट 
सिजासिजी समजत नािी. त मच्या फायलीिी द सऱ्या त्याि प्रकारच्या िारं्ल्या फाइलशी वारंवार त लना 
करून पाहिले तरि व्िायरसिी लार्ि झाली आिे िे समजून येते. कािी व्िायरस DOS मधील इष्ट 
असलेल्या आज्ञा बदलून तेथे िाहनकारक आज्ञा नोंदहवतात. उदा. ‘COPY’ िी अंतर्गत आज्ञा एका 
हडस्कवरील मजकूर द सऱ्या हडस्कवर घेण्यासाठी हदली जातो. परंत  व्िायरस िी आज्ञा बदलून तो मजकूर 
प सून  ाकण्यािी आज्ञा देतो. त्याम ळे त्या हडस्कवरिा सवग मजकूर प सला जातो. व्िायरस शोधण्यासाठी 
असलेला प्रोगॅ्रम वापरून हडस्क तपासल्याहशवाय अशा व्िायरसिे अ्स्तत्व लक्षात येत नािी. 
 
मजेदार नावे : 
 

संर्िक व्िायरसािें अनेक प्रकार आता शोधून काढण्यात आले आिेत. त्या सवांना मजेदार नाव े
देण्यात आली आिेत. कधी कधी व्िायरस शोधून काढल्यावर, जर तो करिाऱ्यािे नाव ठाऊक असेल, तर 
तेि नाव व्िायरसला हदले जाते. व्िायरस काय करतो ह्यावरूनिी त्याला नाव हदले जाते. उदा. एका 
व्िायरसिे नाव ‘Friday the 13th’ असे ठेवण्यात आले आिे. कारि ज्या श क्रवारी १३ तारीख येईल त्या 
हदवशी तो आपले भयकंर कायग करतो. ह्या व्िायरसम ळे .COM आहि .EXE ह्या फायलींिी लाबंी प्रत्येक 
वळेी थोडी थोडी वाढत जाते. त्याम ळे िळूिळू प्रोगॅ्रम प रा िोण्यास हवलंब िोतो. जर ह्यािी लार्ि झालेली 
फाइल १३ तारखेच्या श क्रवारी संर्िकाच्या स्मृतीत घातली तर सवग फाइल प सली जाते.  

 
ह्यािप्रमािे ‘April 1st’, ‘April 15’. Tuesday 1st आहि Black Monday अशी कािी व्िायरसािंी 

नाव ेआिेत. एका व्िायरसला ‘Raindrop’ ककवा ‘Falling Letters’ अशी नाव े हदली आिेत. त्यािे कारि 
त्याच्याम ळे संर्िकाच्या पडद्यावर म हद्रत केलेली अक्षरे पावसाच्या थेंबाप्रमािे  पा प कोसळू लार्तात. 
ह्यािप्रमािे AIDS, Happy New Year, Christmas, Armageddon, Beast, Blood, Disk Killer, Data 
crime, Doctor आहि Joker अशी नाविेी व्िायरसानंा हदली र्ोली आिेत. 

 
रेन ड्रॉप’ व्िायरसिा िल्ला 
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कािी व्िायरसानंा देशािंी ककवा र्ावािंी ककवा राजकीय प ढाऱ्यािंी नाव े देण्यात आली आिेत. 
‘Alabama’, Big Italian, Jerusalem, Hong Kong, New Zealand, Saddam, Kennedy िी त्यातील 
कािी उदािरिे! िे पािून एक र्ोष्ट मान्य करावी लारे्ल, ती म्ििजे व्िायरसानंा नाव े देिाऱ्यािंी 
हवनोदब द्धी िारं्लीि शाबूत आिे.  

 
प्रणतबंध आणि उपाय : 
 

व्िायरससार्या घातक र्ोष्टींिी हनर्ममती करण्यात मात्र कोितीिी हवनोदब द्धी ककवा र्ंमत नािी. 
ह्या सकं ाहवरुद्ध जार्रूकपिे प्रहतबंध करण्यासाठी उपाय योजले नािीत तर अनेक हदवस, महिने ककवा 
वष ेखपून मोठ्या मेिनतीने तयार केलेले प्रोगॅ्रम ककवा जमहवलेली माहिती क्षिाधीत नष्ट िोऊन जाते. 
स दैवाने व्िायरस हनमीि करिाऱ्याबंरोबरि त्यानंा शोधून काढिाऱ्यािंी आहि त्यानंा प्रहतबधं करिाऱ्यािंी 
सं्यािी जर्भर वाढत आिे. 

 
संर्िक वापरिाऱ्यानंी ह्या घातक रोर्ाहवषयी सतत जार्रूक राहिले पाहिजे. त्यासाठी प ढील 

उपाय करता येतील. 
 

❏ ज्याचं्यावर प्रोगॅ्रम ककवा माहिती नोंदहवली आिे अशा र्ोष्टींिी अधूनमधून तपासिी करून त्यानंा 
व्िायरसिी लार्ि झालेली नािी ह्यािी खात्री करून घ्यावयास िवी. त्याकहरता आपला संर्िक कािी 
संशयास्पद र्ोष्टी करतो की काय ह्याच्याकडे लक्ष ठेवावयास िव.े 

 
❏ व्िायरस सापडला तर त्याला लरे्ि नष्ट केला पाहिजे. 
 
❏ आपल्या फायली स रहक्षत ठेवण्यासाठी प्रहतबधंक उपाय सतत योजले पाहिजेत. संर्िक- 

स्मृतीमध्ये दडलेला व्िायरस शोधून काढिारे, त्याला नष्ट करिारे आहि प न्िा त्यािी लार्ि िोण्यास 
प्रहतबधं करिारे प्रोगॅ्रम ह्यासाठी वापरता येतात. त्यािप्रमािे इतराकंडे आिलेल्या हडस्क वापरण्यापूवी 
त्यािंी तपासिी केली पाहिजे. 

 
❏ ज्यानंा व्िायरसिी लार्ि झालेली नािी असे आपले प्रोगॅ्रम िारं्ल्या ‘हनरोर्ी’ हडस्कवर 

नोंदहवले पाहिजेत. ह्या फ्लॉपींवर द सरी कसलीिी नोंद िोिार नािी अशा रीतीने त्या स रहक्षत ठेवल्या 
पाहिजेत. 
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रोर्ापंासून बिाव करण्यासाठी लस वापरतात त्याप्रमािे संर्िकािे  

संरक्षि करण्यासाठी व्िायरस प्रहतबधंक प्रोगॅ्रम वापरतात 
 

व्िायरसिी तपासिी करिारे कािी उत्तम प्रोगॅ्रम बाजारात उपलब्ध आिेत. हनरहनराळ्या 
व्िायरसािें हवहशष्ट र् िधमग ज्ञात असतात. त्याचं्यावरून त्यािंा शोध लावता येतो. प्रत्येक व्िायरसिी कािी 
ठराहवक बाइ नी तयार झालेली एक खूि असते. जि ूकािी त्या व्िायरसिी सिीि! िी सिी ठाऊक 
झाली तर तो व्िायरस ओळखता येतो. हनरहनराळ्या व्िायरसाचं्या ज्ञात झालेल्या सह्यािंी यादी एका 
हडस्कवर नोंदलेली असते. व्िायरस – तपासिी – प्रोगॅ्रम ह्या फाइलीमधील सिी आपल्या हडस्कवर आिे 
का िे तपासतो आहि व्िायरस सापडला तर त्यािी सूिना देऊन त्याला नष्ट करतो. नंतरि तो ‘हनरोर्ी’ 
केलेली फाइल RAM मध्ये घालून हतिी प ढील कामे स रू करतो. व्िायरसिी लार्ि िोऊ नये ह्यासाठी 
कािी व्िायरस – प्रहतबधंक प्रोगॅ्रम तयार करण्यात आले आिेत. आपल्या अत्यतं मित्त्वाच्या फायली 
संरहक्षत करण्यासाठी त्यािंा उपयोर् करता येतो. 

 
ह्यािा अथग असा की व्िायरसानंा अ काव करावयािा असेल तर हजतक्या व्िायरसाचं्या सह्या 

सापडतील हततक्या शोधल्या पाहिजेत. आपल्या संर्िकावर एखादा व्िायरस सापडला नािी तरी द सरा 
एखादा व्िायरस नसेलि अशी खात्री देता येत नािी. म्ििून हजतक्या व्िायरसाचं्या सह्या हमळतील त्या 
शोधून त्यािंा संग्रि करिे िे फार मित्त्वािे आिे. व्िायरसािंा उच्छाद थाबंहवण्यासाठी सवग संर्िक 
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मालकानंी आपल्याजवळ असलेली माहिती इतरानंा म िपिे प रहवली पाहिजे. सवांनी सिकायग केले तर 
व्िायरसािंा त्रास बंद करता येईल व प्रत्येकजि आपल्या संर्िकािा प रेपूर वापर करू शकेल.  
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धन्याचे कायय 
 

प्रगती 

 
 
हदवसेंहदवस मािसािा संर्िक सेवक अहधकाहधक स  स  ीत आहि एकहनष्ठ िोत िालला आिे. 

आता लघ संर्िकाला सारखे  ेबलावर बसून रािण्यािी र्रज नािी. आता मालक जेथे जाईल तेथे त्यािा 
िा एकहनष्ठ सेवक जाऊ शकतो. इलेक्रॉहनक अहभयाहंत्रकीमधील प्रर्तीम ळे आता एका लिानशा बॅरे्त रािू 
शकेल असा ब ॅरीवर िालिारा ‘लॅप ॉप’ (Laptop) संर्िक म्ििजे माडंीवर ठेवता येईल असा संर्िक 
सवग जर्भर वापरला जात आिे. हफरते हवके्रते, उद्योजक आहि इतर धंदेवाईक लोकानंा त्याचं्या रोजच्या 
कामामध्ये ‘लॅप ॉप’ संर्िक िे एक वरदानि ठरले आिे.  

 
१९८०-९० ह्या दशकाच्या उत्तराधीत लॅप ॉपनंतर त्याच्यािूनिी लिान, तळिातावर रािू शकेल 

असा पाम ॉप (Palmtop) संर्िक उपलब्ध झाला. आता िा सेवक बॅरे्त बसून नव्िे तर एखाद्या 
इलेक्रॉहनक कॅलक्य ले रप्रमािे मालकाच्या हखशात बसून सवगत्र जाऊ लार्ला आिे.  
 

 
लॅप  ॉप – माडंीवर ठेवता येईल असा संर्िक 
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परंत  उत्कृष्टतेच्या सतत शोधात असलेला मानवी मेंदू येथेि थाबंलेला नािी. जपानी उद्योर्ानंी 
अंर्ावर कोठेिी धारि करता येतील अशा संर्िकािें नम ने तयार केले आिेत. संर्िकासाठी लार्िारी 
सवग ताहंत्रक यंत्रिा त्यात असतेि. हशवाय तो अंर्ावर एखाद्या अलंकारासारखा शोभेल अशी त्यािी रिना 
केलेली असते. संर्िकािे ‘इन-प  ’ आहि ‘आऊ -प  ’ िे भार् (म्ििजे की-बोडग व संर्िकािा पडदा) िे 
भार् घड्ाळाप्रमािे मनर् ावर ककवा कंबरपट्ट्याप्रमािे, कमरेभोवती धारि करता येतात. संर्िकािे 
इतर सवग भार् एका बारीक नळीमध्ये बसहवलेले असतात. िी नळी पाठीवर ठेवनू कपड्ाखाली झाकता 
येते. अशा रीतीने सवग ताहंत्रक र्रजा पूिग करून संर्िक त्याच्या मालकािे सौंदयगिी ख लव ूशकतो. हशवाय 
जेथे मालक जाईल तेथे जाऊन तो त्यािी अखंड सेवा करू शकतो.  
 

 
पाम  ॉप – म ठीत रािील असा संर्िक 

 
सध्या असा अंर्ावर बाळर्ण्यािा संर्िक कािी हवहशष्ट कामेि करू शकतो. परंत  आिखी 

थोड्ाि काळात तो आिखी कामे करण्यास हशकेल आहि हवसाव्या शतकाच्या अखेरीपयंत िा अलंकाहरक 
संर्िक  ेबलावरच्या लघ सरं्िकासारखी सवग कामे करू लार्ले.  
 
धन्याचे कतृयत्व :  

 
संर्िकाला अनेक प्रकारिे ज्ञान, ताहंत्रक माहिती आहि वरे्वरे्ळी कामे करण्यािे हशक्षि देऊन 

त्याच्याकडून कोितेिी काम करून घेता येते, तसेि त्याला नवनवीन कामे करावयास हशकहवता येते. 
अत्यंत कायगक्षम नव्या हिपा वापरून त्यािा आकारिी अर्दी लिान करता येतो. तरीिी एका मयीदेपयंति 
िे साध्य िोते. ती मयीदा र्ाठल्यावर संर्िक थाबंतो. 

 
ह्याि हठकािी संर्िकाच्या मालकाला आपली ब हद्धमत्ता पिाला लावनू आपल्या नोकराला अहधक 

हशकावयास आहि कामे करावयास भार् पाडाव े लार्ते. आत्तापयंत मानवाने संर्िकाच्या प्रर्तीमधील 
अनेक अडथळे आपल्या ब हद्धकौशल्याने ओलाडंले आिेत, त्याम ळेि संर्िक वापरिाऱ्या लोकािें काम 
स कर झाले आिे. 
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मानवी मेंदूिी प्रहतभाशिी अजूनिी सवगश्रेष्ठ ठरली आिे. 

 
असे असले तरी, संर्िकािा जास्तीत जास्त फायदा करून घेण्यासाठी मालकालास द्धा 

संर्िकािी कायगपद्धती आहि काम करण्यािे हनयम यािंा िारं्ला अभ्यास करावा लार्तो. उदा. 
संर्िकाला द्यावयाच्या आज्ञािें प्रकार, त्यािंी रिना आहि त्यातील अक्षरािंा क्रम आपल्याला अिकू 
ठाऊक असिे जरुरीिे आिे. संर्िकाला द्यावयािी माहिती नेमकी कशी द्यावयािी िे आपल्याला ठाऊक 
असावयास िव.े तसेि संर्िकाने पडद्यावर हदलेल्या सूिनािंा अथग समजून आपि त्यािें तंतोतंत पालन 
करावयास िव.े 

 
संर्िकाच्या मालकाने स्वतः हशक्षि घेिे अत्यंत जरुरीिे असते. संर्िकाहवषयी हमळहवलेले 

नवीन ज्ञान त्यािी कायगक्षमता अनेक प ींनी वाढव ू शकते. त्यायोरे् आपि आपल्या कामातील 
कं ाळवािेपिा, प नरुिी आहि श्रम हकतीतरी प्रमािात कमी करू शकतो.  

 
कं ाळवाण्या कामातून स  का झाल्यािा आनंद इतका मोठा असतो की थोड्ाि काळात मालक 

सवगस्वी नोकरावर अवलंबून रािू लार्तो. मर् संर्िकािा मालक इतका आळशी बनतो की अर्दी साध्या 
दोन सं्यािंी बेरीजस द्धा तो स्वतः करीत नािी. ते कामिी तो संर्िकालाि सारं्तो. क्रमाक्रमाने त्यािी 
हविारशिी कमी िोत जाऊन कायमिी नष्ट िोण्यािीिी भीती असते. असे झाले तर शवे ी मन ष्ट्य 
संर्िकािा र् लाम आहि सरं्िक त्यािा मालक िोण्यािी शक्यता आिे.  

 



 

 
 अनुक्रमणिका 

शब्दसूची 
 

अबॅकस : (Abacus) सं्यार्िनेिे प्रािीन साधन. ह्यामधे ‘पाि’ ह्या पायावर आधाहरत र्िनापद्धती 
वापरली जाते.  
अनुरूप संगिक : (Compatible) एखाद्या स प्रहसद्ध संर्िकासारखे व त्याच्याइतके काम करिारा द सरा 
संर्िक.  
आऊटपुट यतं्रिा : (Output device) संर्िकाने हदलेली माहिती वापरिाऱ्याला देिारी यंत्रिा. 
इनपुट यतं्रिा : (Input device) संर्िकाला माहिती प रहविारी यंत्रिा. 
कंपाइल् : (Compile) एखादा मूळ प्रोगॅ्रम संर्िक ओळखू शकेल आहि समजू शकेल अशा संर्िक भाषेत 
हलहििे.  
णचप : (Chip) हसहलकॉनिा छो ा िौकोनी त कडा. ह्या एकाि त कड्ावर अनेक इलेक्रॉहनक साधने व 
त्यािें भार् बसहवलेले असतात. संर्िकाच्या सूक्ष्म इलेक्रॉहनक तंत्रामध्ये हिपम ळेि क्रातंी घडून आली.  
चंुबकीय टेप : (Magnetic tape) ि ंबकीय पदाथीिा लेप हदलेली प्लॅ्स् किी  ेप. हिच्यावर हनरहनराळ्या 
हठकािी कमी-जास्ती ि ंबकत्व हनमीि करून माहिती नोंदहवली जाते. 
णडस्क ड्राइव्ह : (Disk drive) संर्िकामधील हडस्कला र्ती देिारा याहंत्रक भार्. 
प्रणतबंधक उपाय : (Immunization) शरीरातील रोर्प्रहतकारक यंत्रिेला िालना देिारी प्रहक्रया. 
प्रणतबंधक लशी : (Vaccines) शरीराच्या रोर्प्रहतकारक शिी हनमीि करिाऱ्या यंत्रिेला पे्ररिा देिारे 
जैहवक ककवा रासायहनक पदाथग. संर्िकामध्ये योजलेले व्िायरस प्रहतबधंक उपाय.  
प्रोगॅ्रम : (Program) संर्िकाला एखादे काम करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या, संर्िकाच्या भाषेत 
हलहिलेल्या सूिना.  
मायक्रो प्रोसेसर : (Micro Processor) अनेक इलेक्रॉहनक मंडलािें एकहत्रत संकलन केलेले साधन. िे 
साधन हवहशष्ट सूिनाबंरि कूम कायग घडवनू आिते. लघ संर्िक, मो ारी, घरर् ती हवद्य त उपकरिे इ. 
अनेक यंत्रामंध्ये हनयंत्रक म्ििून यािा उपयोर् करतात. 
साहाय्यक भाग : (Peripherals) संर्िकातील मध्यवती प्रहक्रया कें द्र (CPU) सोडून उरलेले िाडगवेअरिे 
भार्.  
सॉफ्टवेअर : (Software) संर्िकाला एखादे काम करण्यास आवश्यक असलेली माहिती व ते काम कसे 
करावयािे ह्याच्या सूिना ह्यािें एकहत्रत सकंलन. 
हाडय णडस्क : (Hard disk) ग्रामोफोन रेकॉडगसारखी ि बंकीय तबकडी. हिच्यावर माहिती ककवा प्रोगॅ्रम 
नोंदहवले जातात. 
हाडयवेअर : (Hardware) सरं्िकातील याहंत्रक, हवद्य त्, व इलेक्रॉहनक साधने व त्यािें भार्.  

  
 
 
 
 
 


