
கணினியின் வரலாறு 

இன்றைய மனித வாழ்வின் அறனத்து நறைமுறைகளிலும் கணினியின் 
ஆதிக்கத்றதக் காண முடிகிைது. கணினிறயப் புைக்கணித்துவிட்டு மனித 
வாழ்க்றகறய மமம்படுத்த முடியாது. 

கணினி 

கணிக்கும் பணிறயச் செய்யும் ொதனம் கணினி. பயனரிைமிருந்து 
உள்ளடீுகறளப் சபற்று, அவற்றைச் செயல்முறைப்படுத்தி, பயனுள்ள தகவலாய் 
மாற்ைி, புரியும் வடிவில் சவளியிடும் ஒரு மின்னணு ொதனம் கணினி. 

கணினி பிறந்த கதத 

மரத்திலிருந்து ஆப்பிள் பழம் கீமழ விழுந்தது. அறதப் பார்த்ததும் நியூட்ைன் 
புவியரீ்ப்பு விறெறயக் கண்ைைிந்தார். அறதப்மபால, ஒரு திடீர் நிகழ்வின் மபாது 
மனிதன் கணினிறயக் கண்டுபிடித்து விைவில்றல. பலநூறு ஆண்டுகளின் 
பரிணாம வளர்ச்ெியில் உருவானமத கணினி. 

கணிக்கும் பணி 

கணிக்கும் பணிக்காக உருவாக்கப்பட்ைமத கணினி. கணிக்கின்ை பணி மனித 
குலத்துக்குப் புதியது அன்று. எண்ணுவதும் கணக்கிடுவதும் நீண்ை காலமாக 
நறைசபற்று வருவமத. ஆதிகாலத்தில் மனிதன் பண்ைமாற்று முறையில் தனக்குத் 
மதறவயான சபாருள்கறளப் சபற்று வந்தான். மனிதனின் மதறவ சபருகப் 
சபருகப் பண்ைமாற்று வணிகம் எளிதாக இருக்கவில்றல. எனமவ பண்ைத்தின் 
மதிப்றபப் பணமதிப்பாகக் கணக்கிடும் முறை வந்தது. அதன்பிைகு எண்ணுவதும் 
கணக்கிடுவதும் ஒரு கறலயாகமவ வளரத் சதாைங்கின. வாழ்க்றக முறை 
ெிக்கலாகிப் மபானது. கணக்கீட்டு கணிப்பு ொதனங்கள் உருவாக்கப்பட்ைன. கணிப்பு 
ொதனங்கள் உச்ெகட்ை வளர்ச்ெியில் கணினி பிைந்தது. 

முதல் கணினி 

ஆெியா றமனர் பகுதியில் 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உருவாக்கப்பட்ை 
‘அபாகஸ்’ கருவிமய உலகின் முதல் கணினி. மரச்ெட்ைங்களில் சபாருத்தப்பட்ை 
கம்பிகளில் மணிகள் மகாக்கப் பட்டிருக்கும். தமிழ்நாட்டில் ‘மணிச்ெட்ைம்’ என்ை 
சபயரில் பயன்பாட்டில் இருந்தது. இந்தியாவில் இன்றைக்கும் ‘அபாகஸ்’ மூலம் 
மாணவர்களுக்குக் கணக்கீடுகறளக் கற்றுத் தரும் பயிற்ெி றமயங்கள் ஏராளமாய் 
உள்ளன. 

 



வரலாறு 

பதினாைாம் நூற்ைாண்டில் நேப்பியர் என்பார், மணிச்ெட்ைத்றதப் மபான்ை 
ஒரு கணக்கீட்டுக் கருவிறய உருவாக்கினார். மநப்பியர் மபான்ஸ் (Napier Bones) 
என்று அறழக்கப்பட்ைது. 

தந்ததக்கு உதவி 

கணித மமறத பிதைசி பாஸ்கலின் தந்றத வரிவசூலிப்பவராகப் 
பணியாற்ைி வந்தார். தினமும் இரவு சவகுமநரம் வறர வரிவசூல் கணக்குைன் 
மபாராடிக் சகாண்டிருப்பார். கல்லூரி மாணவராய் இருந்த பாஸ்கல் தன் 
தந்றதயின் கணக்குகளில் உதவ விரும்பினார். தன்னுறைய 19-வது வயதில் 
கூட்ைல் கணக்குகறள எளிதாகச் செய்ய உதவும் ஒரு கருவிறய உருவாக்கினார். 
‘எண்முறைச் ெக்கரக் கணிப்பி’ (Numerical Wheel Calculator) என்று அக்கருவிக்குப் 
சபயரிட்ைார்.  

கூட்டல் 

செவ்வக வடிவ சவண்கலப் சபட்டியில் உருளக் கூடிய எட்டு ெக்கரங்கள் 
சபாருத்தப் பட்டிருக்கும். எட்டு இலக்க எண்கறளக் கூட்ை இது பயன்பட்ைது. 
‘கூட்ைல் எந்திரம்’ என்றும் ‘பாஸ்கறலன்’ என்றும் இக்கருவி அறழக்கப்பட்ைது.  

கூட்டலும் பபருக்கலும் 

செர்மன் நாட்டுக் கணிதமமறதயும் தத்துவ ஞானியுமான காட்ஃபிதரடு 
வில்பவல்ம் தலப்னிக், 1694 -ஆம் ஆண்டில், பாஸ்கலன் எந்திரத்றத 
மமம்படுத்திப் புதிய கருவிறய உருவாக்கினார். கூட்ைல் கணக்கு மட்டுமின்ைி 
சபருக்கல் கணக்றகயும் அக்கருவியில் எளிதாகச் செய்ய முடிந்தது.  

கணக்கீடு 

இன்றைய நவனீ கணினியின் தந்றத (Father of Computer) என்று 
அறழக்கப்படுபவர், இங்கிலாந்து நாட்டுக் கணிதப் மபராெிரியர் சார்லஸ் மாநபஜ் 
(1791-1871) ஆவார். கணிதத்தில், மவறுபாட்டியல் நிகர்ப்பாடுகறள (Differential Equations) 
தீர்வு செய்யக் கூடிய மவறுபாட்டுப் சபாைி (Difference Engine) என்னும் எந்திரத்றத 
உருவாக்கினார். நீராவியால் இயங்கும் மிகப்சபரிய எந்திரம். இந்த எந்திரத்தில் 
கணினி நிரல் (Program) மெமிக்கப்பட்டிருக்கும். கணக்கீடுகறளச் செய்து விறைறயத் 
தானாகமவ அச்ெிட்டுத் தரும்.  

 



பகுப்பாய்வுப் பபாறி 

மவறுபாட்டுப் சபாைியில் பத்து ஆண்டுகள் பணிபுரிந்த மாநபஜ். உலகின் 
முதல் கணினி என்று கூைப்படும் பகுப்பாய்வுப் சபாைிறய (Analytical Engine) 
உருவாக்குவதில் முறணப்புக் காட்டினார்.  

ஆங்கிலக் கவிஞர் றபரனின் மகளான மலடி அகஸ்டா அடா லவ்நலஸ் 
பாமபெின் பணிகளில் துறணநின்ைார். பகுப்பாய்வுப் சபாைியின் வடிவறமப்புக்கு 
உதவினார். அப்சபாைியில் உட்செலுத்திச் செயல்படுத்தக் கூடிய ஆறணகள் 
அைங்கிய நிரறல (Program) உருவாக்கினார். உலகின் முதல் கணினி நிரலர் (Computer 
Programmer) என்னும் சபருறமறயப் சபற்ைார். 1980-களில் அசமரிக்க நாட்டுப் 
பாதுகாப்புத் துறை, புதியதாக உருவாக்கிய கணினி சமாழிக்கு ‘அைா’ (Ada) எனப் 
சபயரிட்டு அவறரச் ெிைப்பித்தது. 

வல்லுேர்கைின் பங்கைிப்பு 

சதாைர்ந்து வந்த காலங்களில் பல்மவறு சபாைியில் வல்லுநர்கள் கணினி 
வளர்ச்ெியில் பங்காற்ைியுள்ளனர். 1931-ஆம் ஆண்டில் வன்பனவர் புஷ், ெிக்கலான 
மவறுபாட்டியல் நிகர்ப்பாடுகறளத் தீர்வு செய்ய உதவும் கணிப்பிறய 
உருவாக்கினார். 1941-ஆம் ஆண்டில் செர்மன் நாட்டுப் சபாைியாளர் பகானார்டு 
ஸூஸ், விமானங்கறளயும் ஏவுகறணகறளயும் வடிவறமக்க உதவும். ‘இஸட்-3’ 
என்னும் கணினிறய வடிவறமத்தார். இதன்பிைகு ஏற்பட்ை கணினியின் வளர்ச்ெிப் 
மபாக்கிறன கணினியின் தறலமுறைகளாகப் பகுத்துக் காண்மபாம். 
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