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ఆధునిక ప్రరంచంలో కంప్యయ టర్ లేని వ్య వ్స్,థ రంగం ఏదీ లేదు. కంప్యయ టర్ లేని
జీవ్నానిి ఊహంచుకోవ్డమే కష్ం
ట . ఇంతవ్రకూ మానవుడు నిర్మ ంచిన మరే సాధనమూ
ి అంచనా వెయ్య చుు . అటువ్ంటి
కంప్యయ టర్ చూపిన ప్రభావ్ం చూరలేదంటే దాని శక్తని
ప్ాముఖ్య త కలిగిన కంప్యయ టర్ రంగంలో మన దేశం కూడా ఎంతో పురోగతిని సాధంచింది.
కంప్యయ టర ులో రండు రకాలు ఉనాి యి. సాధారణ అవ్స్రాలు అనగా విదయ , వ్యయ ారం,
ార్ప్ామికం, డిజైనింగ్ లంటి వ్యటిలో మొదటి రకం వ్యడుతంటార్ల. రండవ్ రకం
కరమ గారములలో, భారీ స్ంస్ల
థ లో, అధిక డేటా ఉండే స్రవ ర ుకు, మిలటరీ అవ్స్రాలకు,
అంతర్క్ష రర్శోధనా స్ంస్ల
థ లో రోబోటలను నియ్ంప్తించందుకు ఇల కొనిి ప్రత్యయ క
అవ్స్రాలను దృష్టలో
ట పెటుటకొని తయార్ల చయ్బడతాయి.
వేద గణితం అనేది భారతీయ భారతి కృష్ ణ తీర థచే రచంచబడిన పుస్తకం, ఇది 1965లో
మొదటిసారిగా ప్రచురించబడింది. ఇందులో గణిత సాంకేతికతల జాబితా ఉంది, ఇది
వేదాల నండి తిరిగి పందబడింది మరియు మొతతం గణిత శాస్తస్త విజాానాన్ని కలిగి ఉని ట్లు
తపుు గా చెరు బడింది.[1]
కృష్ ణ తీర థ మూలాలన రూపందించడంలో విఫలమయ్యా రు మరియు వేద కాలంలోన్న
చారిప్తక గణిత రరిణామాలతో ఏ విధమైన అతివ్యా ప్తత చెందకండా ప్ాథమిక గణిత గణనల
వేగాన్ని పంచడాన్నకి ఇది కేవలం ఉాయ్యల స్ంకలనమన్న రండితులు ఏకప్ీవంగా
గురి తంచారు. ఏది ఏమైనరు టికీ, ఈ ప్ాంతంలో అనేక ప్రచురణలు ఉనాి యి మరియు
మితవ్యద హందూ జాతీయవ్యద ప్రభుతాా లచే ప్రధాన ప్స్వంతి విదా లో స్బ్జక్
ె న
ట్ ఏకీకృతం
చేయడాన్నకి అనేక ప్రయతాి లు జరిగాయి.
తలంపులు
ఈ పుస్తకంలో రదహారు సూప్తాలు మరియు రదమూడు ఉర సూప్తాల రూరంలో రూరక
సూప్తాలు ఉనాి యి, వీటిన్న కృష్ ణ తీర థ ముఖ్ా మైన గణిత సాధనాలన సూచసాతరు.[2] వ్యరి
దృఢమైన అప్త ుకేష్న ు రరిధి ్సాటటిక్్ మరియు న్యా మాటిక్్ వంటి విభిని మైన అంశం
నండి ఖ్గోళ శాస్తస్తం మరియు ఆరి థక డొమైన్ల వరక విస్తరించంది.[2][3] అధునాతన గణిత
శాస్తస్తంలో ఏ భాగమూ తన పుస్తకంలోన్న రరిధులన దాటి ఉండదన్న తీర థ పేర్కొ నాి డు
మరియు ఒక స్ంవత్ రం ాట్ల ప్రతిరోజూ రండు గంటలాట్ల దాన్నన్న అధా యనం
చేయడం గణిత శాస్తస్తంలో వృతితరరంగా శిక్షణ పందందుక ఏదైనా ప్ామాణిక విదాా
విధానంలో సుమారు రండు దశాబ్దాలు గడిప్తనందుక స్మానమన్న ప్రతిాదించాడు. .[2]
STS రండితుడు S. G. డాన్న 'వేద గణితం'లో: మిత్ అండ్ రియ్యలిటీ[2] ఈ పుస్తకం
ప్ాథమికంగా ప్ాథమిక, మధా మరియు ఉని త ాఠశాల అంకగణితం మరియు
బీజగణితంలో వేగవంతమైన ఫలితాలన పందందుక ఉరయోగించే ఉాయ్యల
స్ంకలనమన్న పేర్కొ నాి డు. సూప్తాలు మరియు ఉర సూప్తాలు నైరూరా సాహతా
త
వా కీకరణలు
(ఉదాహరణక, "చాలా తకొ వ" లేదా "మునరటి కంటే ఒకటి తకొ వ")
స్ృజనాతమ క వివరణలక అవకాశం ఉంది; కృష్ ణ తీర థ అనేక స్ందర్భా లలో విస్తృతంగా

భిని మైన గణిత స్మానతాా లన రూపందించడాన్నకి ఒకే ్ోుకాన్ని తారుమారు చేసే ్సాథయికి
దీన్నన్న ఉరయోగించుకనాి రు.[2]
వేదాలతో మూలం మరియు స్ంబంధం
కృష్ ణ తీర థ ప్రకారం, ఒక అడవిలో వేదాలు-రవిప్త ప్ాచీన హందూ ప్గంధాల స్మితి-ఏకాంత
అధా యనం తర్భా త సూప్తాలు మరియు ఇతర అనబంధ విష్య్యలు కనగొనబడాాయి.
అవి అథరా వేదంలోన్న రరిష్తుత-అనబంధ ప్గంథం/అనబంధం-లో ఉనాి యి.[2] అతన
సోరి్ ంగ్పై ఎట్లవంటి ప్గంథ రటిక
ట వివరణన అందించలేదు.[2] పుస్తకం యొకొ
స్ంాదకడు, ప్పఫెస్ర్ V. S. అప్గవ్యలా వ్యదిసూత, వేదాలు అన్ని విజాానం యొకొ
సాంప్రదాయ భాండాగార్భలుగా న్నరా చంచబడినందున, ఏదైనా జా
్ ా నం వ్యస్తవికంగా
వేదాలలో ఉని ట్లు భావించవచుు , అది భౌతికంగా వ్యటిలో ఉని దా లేదా అనే దాన్నతో
స్ంబంధం లేకండా; అతన కృష్ ణ తీర థ యొకొ రన్నన్న స్ా యంగా ఒక రరిష్తుతగా భావించే
సా
్ థ యికి కూడా వెళ్ళా డు.[4]
అయినరు టికీ, అనేకమంది గణిత శాస్తస్తజ్ఞలు
ా మరియు STS రండితులు (డాన్న, కిమ్
్ోుఫొ ర్, K.S. శుకాు, జాన హోగండిజ్కొ మరియు ఇతరులు) వేదాలలో ఆ సూప్తాలు
మరియు ఉర సూప్తాలు ఏవీ లేవన్న గమన్నంచారు.[2][5][6][3] అథరా వేదం యొకొ
ప్ామాణిక ఎడిష్న్లోన్న రరిశిష్లో
ట సూప్తాలన గురి తంచమన్న గణిత శాస్తస్తజ్ఞడు
ా మరియు
ప్ాచీన భారతీయ గణిత శాస్తస్త చరిప్తకారుడు శుకాు స్వ్యలు చేసినపుు డు, కృష్ ణ తీర థ వ్యటిన్న
ప్ామాణిక స్ంచకలలో చేరు లేదన్న, ఇరు టివరక కనగొనబడన్న స్ంస్ొ రణలో మాప్తమే
పేర్కొ నాి రు. , అతన్న దాా ర్భ అవకాశం; పుస్తకం యొకొ ముందుమాట మరియు రరిచయం
కూడా ఇద వైఖ్రిన్న తీసుకంట్లంది.[2][4] స్ంస్ొ ృత రండితులు కూడా భాషా శైలి
కాలవా వధికి అనగుణంగా లేదన్న, స్మకాలీన స్ంస్ొ ృతాన్ని ప్రతిబింబిసుతందన్న
ధృవీకరించారు.[2]
వేద కాలం నాటి గణిత శాస్తస్తంతో లేదా భారతీయ గణితంలో తదురరి రరిణామాలతో
"ఆచరణాతమ కంగా ఏదీ సారూరా ంగా లేదు" అన్న డాన్న పేర్కొ నాి డు.[2] శుకాు ప్రతి
అధాా యం ఆధారంగా రరిశీలనలన పునరుదాాటించారు.[4] ఉదాహరణక, పుస్తకంలోన్న
బహుళ సాంకేతికతలు అధిక-ఖ్చు తమైన దశాంశాలన ఉరయోగించడాన్ని కలిగి
ఉంటాయి. ఇవి వేద కాలంలో తెలియన్నవి మరియు భారతదశంలో రదహారవ శతాబం
ా లో
మాప్తమే రరిచయం చేయబడాాయి;[3] ఆరా భట,ట ప్బహమ గురత మరియు భాస్ొ ర వంటి అనేక
మంది ప్ాచీన గణిత శాస్తస్తజ్ఞల
ా రచనలు పూరి తగా భినాి లపై ఆధారరడి ఉనాి యి.[2] కొన్ని
సూప్తాలు జనరల్ లీబిి జ్క న్నయమం మరియు టేలర్ సిదాధంతాన్నకి స్మాంతరంగా
ఉనాి యి (కృష్ ణ తీర థ ప్రకారం, అతన ప్వ్యసే స్మయంలో ాశాు తా ప్రరంచం ఇంకా
అధా యనం చేయవలసి ఉంది) కానీ చవరికి ఉర-ప్ాథమిక కారా కలాాలక దిగజారింది.
బహురదాలపై ప్ాథమిక భేదం. హసాటరియోప్గాఫిక్ దృక్కొ ణంలో, భేదం మరియు ఏకీకరణ
యొకొ స్ంభావిత భావనల గురించ భారతదశాన్నకి కనీస్ ్జాానం లేదు.[2] శంకవుల
విశ్ల ుష్ణాతమ క జాా మితి వేద గణితంలో ఒక ముఖ్ా మైన ప్శ్లణిన్న ఆప్కమించందన్న సూప్తాలు

మరింతగా ఉరయోగించబడాాయి, ఇది అందుబ్దట్లలో ఉని అన్ని ఆధార్భలక విరుదం
ధ గా
సుత
నడు ంది.[2][3]
ప్రచురణ చరిప్త మరియు పునరుమ ప్దణలు
ఈ పుస్తకం మొదట 1965లో ప్రచురించబడినరు టికీ, కృష్ ణ తీర థ ఉరనాా సాలు మరియు
తరగతుల దాా ర్భ చాలా ముందుగానే సాంకేతికతలన ప్రచారం చేశారు.[2] అతన
1957లో పుస్తకాన్ని ర్భశాడు.[7]: 10 ఇది 1965లో, అంటే ఆయన మరణించన ఐదు
స్ంవత్ ర్భల తర్భా త ప్రచురించబడింది మరియు 367 పేజీలలో నలభై అధాా య్యలు
ఉనాి యి. తీర థ శిష్యా ర్భలు మంజ్ఞలా ప్తివేది ర్భసిన ముందుమాటలో, అతన మొదట 16
స్ంపుటాలు-ఒక్కొ సూప్తంపై ఒకటి ప్వ్యసాడన్న పేర్కొ నాి డు, అయితే మానా ప్సిొ ప్్లు
ట
ప్రచురణక ముంద ోయ్యయి.[5]
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ఈ జరి ల్ గురించ
లక్ష్యా లు మరియు రరిధి
వైదా శాస్తస్తంలో కంపూా టేష్నల్ మరియు మాా థమెటికల్ మెథడ్్ బయోమెడికల్
సైన్స్ స్ నండి ఉతు ని మయ్యా స్మస్ా లక గణితాన్ని అనా యించడంపై దృష్ట ట
కేంప్దీకరించన రరిోధన మరియు స్మీక్ష కథనాలన ప్రచురిసుతంది. ఆస్కి త ఉని
రంగాలలో జీన థెరపీ, సెల్ కైనటిక్్ , ఫారమ క్కకైనటిక్్ , కెమోథెరపీ, ఆంకాలజీ,
డెవలప్్మెంటల్ బయ్యలజీ, గాయం హీలింగ, ఫిజియ్యలజీ, హార్ ట మోడలింగ,
కారి ాయోవ్యసుొ లర్ మరియు లంగ డైనమిక్్ , న్యా రోబయ్యలజీ, కంపూా టేష్నల్
న్యా రోసైన్ , బయోమెకాన్నక్్ , బయోమెడికల్ సా
్ ట టిసిక్
ట ్ , ఎప్తడెమియ్యలజీ, టైమ్
శ్ల
అనాలిసిస్ సిరీస్ వి ుష్ణ, ఎక్్ ్ప్టాసెలుా లర్ మాా ప్టిక్్ లక్షణాలు మరియు
సిగి లింగ మరియు టిష్యా ఇంజనీరింగ.
కంపూా టర్్ ఇన బయ్యలజీ అండ్ మెడిసిన, ఇనఫ ర్మమ టిక్్ ఇన మెడిసిన అన్లాక్్క
స్హచర శీరి ిక, బయోసైన్ మరియు మెడిసిన రంగాలక కంపూా టర్్న
ఉరయోగించడంలో జరుగుతుని విరవ్య
ు తమ క పురోగతుల అంతర్భెతీయ స్మాచార
మాధా మం. ఈ రంగాలలో వేగంగా విస్తరిసుతని కంపూా టర్ విన్నయోగం యొకొ అన్ని
అంశాలపై ముఖ్ా మైన రరిోధన, సూచన, ఆలోచనలు మరియు స్మాచార్భన్ని
మారిు డి చేయడాన్ని జరి ల్ ప్ోత్ హసుతంది. జరి ల్ అట్లవంటి రంగాలపై దృష్ట ట
సారిసుతంది (1) బయోమెడికల్ సిస్మ్
ట ్ యొకొ విశ్ల ుష్ణ: స్మీకరణాల రరిషాొ ర్భలు;
(2) బయోమెడికల్ సిస్మ్
ట ్ సింథసిస్: సిముా లేష్న్ ; (3) ప్రతేా క వైదా డేటా
ప్ాసెసింగ రదతు
ధ లు; (4) రియల్ టైమ్, ్కిన్నకల్
ు
మరియు ప్రయోగాతమ క ఉరయోగం
క్కస్ం సెు ష్ల్ రరు స్ కంపూా టరుు మరియు ్కిన్నకల్
ు
డేటా ప్ాసెసింగ; మరియు (5)
మెడికల్ డయ్యగోి సిస్ మరియు మెడికల్ రికార్ ా ప్ాసెసింగ. (6) బయోమెడికల్
ఇంజినీరింగ రంగాలు కూడా చేరు బడాాయి; మరియు (7) మెడికల్ ఇనఫ ర్మమ టిక్్
అలాగే బయోఇనఫ ర్మమ టిక్్ . జరి ల్ (8) ఇంటరి ట్ మరియు వరల్ా వైడ్ వెబ్ యొకొ
మెడికల్ అప్త ుకేష్న్ ; (9) హ్యా మన జెనోమిక్్ ; (10) ప్ోటీమిక్్ ; మరియు (11)
ఫంక్షనల్ ప్బ్జయిన ్స్స
ట స్.
ప్రచురణ విధానం (1) స్మరుథలైన శాస్తరతయ వా కత లచే స్ముచతంగా
స్మీక్షంచబడిన కొతత, అస్లైన కథనాలన ప్రచురించడం, (2) రంగాలలో అభివృదిధ

యొకొ స్ర్మా లు, (3) న్నరిష్
ా ట ఆస్కి త ఉని రంగాలన కవర్ చేసే బోధనా రప్తాలు
స్త
మరియు (4) పు క స్మీక్షలు రంగాన్నకి స్ంబంధించనది.
•
•

కంపూా టర్్ ఇన బయ్యలజీ అండ్ మెడిసిన్లో ప్రతేా క ఆస్కి త ఉని అంశాలన
రరిశీలించే కథనాలు ఉనాి యి: బయోకెమికల్ సిస్మ్
ట ్ల విశ్ల ుష్ణక కంపూా టర్,
బయోకంప్ోల్-సిస్మ్
ట ్ ఇంజనీరింగ్క కంపూా టర్ ఎయిడ్్ , డిజిటల్-కంపూా టర్
గేటింగ కాంోన్సంట్్ల దాా ర్భ న్యా ర్భనల్ సిముా లేష్న, చప్తాల ఆోమేటిక్
కంపూా టర్ విశ్ల ుష్ణ జీవ మరియు వైదా ప్ాముఖ్ా త, వ్యణిజా ఔష్ధ మరియు
రసాయన స్ంస్ల
థ చే కంపూా టర ు ఉరయోగం, ర్మడియ్యష్న-మోతాదు కంపూా టరుు
త
మరియు వా కిగత
వైదా రికారుాలు, న్నజ-స్మయ భాష్లు, పేషంట్ మాన్నటర్్లక
ఇంటర్్ఫేస్్లు, కి
్ న్నకల్
ు
కెమిస్తర ట రరికర్భలు, డేటా హాా ండిం
ు గ మరియు న్యా కియర్
ు
మెడిసిన్లో ప్రదరశ న మరియు చకిత్ .

•

కంప్యయ టర్ అంటే ఏమిటి?
కంప్యయ టర్ అనునది ఒక ఎలక్ట్కాటనిక్ ఉరకరణం. ఈ ఉరకరణానిి కచిు తంగా
నిరవ చించాలంటే కష్త
ట రమనే చెాా లి. కంప్యయ టర్ అనే రర్కరం కాలప్కమేణా ఎన్ని
మార్లా లు చెందటం వ్ల ు ఫలనా య్ంప్తమే కంప్యయ టర్ అని నిరవ చించటం
కష్మౌ
ట తంది. మునుపు కంప్యయ టర్ అని పిలువ్బడి య్ంప్తాలు వేరేవ ర్ల రనులకై
ఉరయోగింరబడటం వ్లన కూడా ఫలనా రని చసే య్ంప్తమే కంప్యయ టర్ అని చెరా టం
కూడా కష్మౌ
ట తందనే చెాా లు. కానీ ఈ ప్క్తంది నిరవ చనాల దావ రా కంప్యయ టర్ల అంటే
ఏమిటి అనే ప్రశి కు స్మాధానం చెరా వ్చుు .
•

•

•

కన్స్ జ ఆక్ ఫ ర్లు ఇంగ్ల ుష డిక్షనర్ కంప్యయ టర్ను "ముందుగా నిర ధర్ంచబడిన ఆదేాల
అనుసారం స్మాచారానిి నిక్షేపించి (store), విశ్ల ుష్టంచగల (process/analyze) ఒక
ఎలెక్ట్కాటనిక్ రర్కరం" అని నిరవ చిస్ి ంది. ఈ నిరవ చనం కంప్యయ టర్ను ఒక విశ్ల ుష్ణా
య్ంప్తంగా లేక రర్కరంగా చూస్తింది.[1]
వెబ్ టర్్ ఇంగ్ల ుష డిక్షనర్ కంప్యయ టర్కు "స్మాచారానిి నిక్షేపించి (store) ,
అనుదానించి (retrieve), విశ్ల ుష్టంచగల (process/analyze), ప్ోప్గామబుల ఐన
(సామానయ ంగా ఎలెక్ట్కాటనిక్) రర్కరం" అనే నిరవ చనానిి చెబుతోంది. ఈ నిరవ చనంలో
నాన-ఎలెక్ట్కాటనిక్త రర్కరాలు కూడా కంప్యయ టర్లు అనబడవ్చు నే అర థం గోచర్స్ి ంది.[2]
స్తరేశ బస్ంప్ద తన కంప్యయ టర్్ టుడే అనే పుస్ికంలో ఈ రర్కరానిి "విపులమైన
ఆదేాల అధారంగా, దతాి ంాలను (డేటాను) స్వవ కర్ంచి, విశ్ల ుష్టంచి, ఫలితాలను
ప్రదానంచస్తి స్మస్య లను రర్ష్క ర్ంచగల య్ంప్తం." అని నిరవ చించార్ల. ఈ
నిరవ చనంలో కంప్యయ టర్ను 'స్మస్య లను రర్ష్క ర్ంచ య్ంప్తం' అని గుర్ ించటం
జర్గింది.[3]
•

•

IBM introduces its Personal Computer
(PC)

•
•

•

IBM PC

•

IBM's brand recognition, along with a massive marketing
campaign, ignites the fast growth of the personal computer
market with the announcement of its own personal computer
(PC). The first IBM PC, formally known as the IBM Model
5150, was based on a 4.77 MHz Intel 8088 microprocessor
and used Microsoft´s MS-DOS operating system. The IBM
PC revolutionized business computing by becoming the first
PC to gain widespread adoption by industry. The IBM PC
was widely copied (“cloned”) and led to the creation of a vast
“ecosystem” of software, peripherals, and other commodities
for use with the platform.

•

computer history మొదటి కంప్యయ టర్ 19వ్ శతాబపు
ి రండవ్ దాబం
ి నాటిక్త, కంప్యయ టర్
యొకక ఆవిష్క రణకు అవ్స్రమైన అనేక ఆలోచనలు గాలిలో ఉనాి యి. మొదటిది,
సాధారణ గణనలను స్వ య్ంచాలకంగా చయ్గలిగిన సైన్ మర్యు రర్ప్శమకు స్ంభావ్య
ప్రయోజనాలు ప్రశంసంచబడాుయి, ఎందుకంటే అవి ఒక శతాబం
ి ప్క్తతం కాదు.
స్వ య్ంచాలక గణనను మర్ంత ఆచరణాతమ కంగా చయ్డానిక్త నిర్ష్
ి ట రదత
ధ లు,
లగర్థమలను జోడించడం లేదా పునరావ్ృతం చయ్డం దావ రా గుణకారం చయ్డం
వ్ంటివి కనుగొనబడాుయి మర్యు అనలగ్ మర్యు డిజిటల రర్కరాలతో అనుభవ్ం ప్రతి
విధానం యొకక కొనిి ప్రయోజనాలను చూపించింది. జాకవ ర్ ు మగ ీం (మునురటి విభాగంలో
వివ్ర్ంచినటుుగా, కంప్యయ టర్ ప్యరవ గాములు) కోడెడ్ స్తచనల దావ రా బహుళార ధసాధక
రర్కరానిి నిరే ిశంచడం వ్ల ు కలిగే ప్రయోజనాలను చూపింది మర్యు ఆ స్తచనలను
తవ రగా మర్యు స్రళంగా స్వ్ర్ంచడానిక్త రంచ్ కార్లను
ు
ఎల ఉరయోగించవ్చ్చు ఇది
ప్రదర్శ ంచింది. ఇంగ ుండ్లోని ఒక గణిత మేధావి ఈ ముకక లనిి ంటినీ ఒకచ్చట చరు డం
ప్ారంభించాడు.

ి డు
త్యడా ఇంజిన చార ుస్ బాబేజ ఒక ఆంగ ు గణిత ాక్ట్స్జ్ఞ
ు మర్యు ఆవిష్క ర ి: అతను
స్
స్
కౌకాయ చర్ను కనుగొనాి డు, ప్ిటిష ో ల
ట వ్య వ్ ను
థ స్ంస్క ర్ంచాడు మర్యు
కారయ కలాల రర్శోధన మర్యు యాకుు ర్య్ల సైన్ రంగాలలో మార ీదరశ కుడు. చెటు
ర్ంగుల నుండి గత స్ంవ్త్ రాల వ్యతావ్రణానిి చదవ్వ్చు ని మొదట స్తచించినది
బాబేజ. అతను కీలు, సాంకేతికలిపులు మర్యు మెకానికల బొమమ లతో జీవితకాల మోహం
కలిగి ఉనాి డు.
ఇది మనం ఇచిు న స్మస్య యొకక డేటా (INPUT) స్వవ కర్ంచి ముందుగా ఇవ్వ బడిన
ప్ోప్గాం ప్రకారం డేటాను విశ్ల ుష్టంచి ఫలితాలు (OUTPUT) అందజేస్తింది.
కంప్యూ టర్ వివరణ
•
•
•
•
•
•

లెకక లు చయ్డం కోస్ం కాలుకుయ లేటర్
ఉతిరాలు టైప్ చయ్డం కోస్ం టైపురైటర్
ఉతిరాలు దాచుకోవ్డం కోస్ం అలమర
ఆటలు ఆడుకొనే వీడియోగేమ ేయ్
ు ర్
స్ంగ్లతం వినే టేపుర్కార ుర్
సనిమాలు చూసే దూరదర్శ ని ఇల ఒకే సాధనం దావ రా విక్ట్స్తిత ఉరయోగాల
స్మేమ ళనం కంప్యయ టర్. కేవ్లం ఇవేకాక ఫ్యయ క టరీలలో య్ంప్త నిరే ిశకుడు,
కారాయ లయ్లలో కాగితాల రని, ాటిలైట వ్య వ్స్ల
థ లో నిపుణుడు, రోబోటలను నడిపించ
రనిమంతడు ఇల చాల చాల చయ్గల సాధనం కంప్యయ టర్.

మనిష్ట విష్య్ం ప్గహసాిడు. ఆలోచిసాిడు. దానిక్త అనుకూలంగా స్ా ందిసాిడు. కాని!
కంప్యయ టర్ డేటాని ఇన పుట గా తీస్తకొని ప్ొసెస్ చస్తింది. అవుట పుట ఇస్తింది. ఈ
రండు విష్యాల దావ రా మనిష్ట చసే రనిక్త కంప్యయ టర్ చసే రనిక్త దగ ీర దగ ీర
ోలికలునాి య్ని చెరా వ్చుు .
డేటా స్వీ కరణ
కీబోర్ ు, మౌస్, సాక నర్ మొదలగు రర్కరాలు డేటాను మన నుంచి తీస్తకొని కంప్యయ టర్లకు
అందించుటకు ఉరయోగరడతాయి. వీటిని ఇన పుట డివైసెస్ అంటార్ల. వీటిని మనిష్ట
యొకక కళ్ళు , చెవులుతో ోలు వ్చుు .
డేటా నియంత్రణ
మనిష్ట యొకక శరీర భాగాలను మెదడు ఏ విధంగా నియ్ంప్తిస్తిందో అలగే
కంప్యయ టర ులో మైప్కో ప్ొసెస్ర్ కంప్యయ టర్ల లోని అనిి భాగాలను నియ్ంప్తిస్తింది. ఇది
ఇన పుట నుండి వ్చిు న డేటాను తీస్తకొని ప్ోప్గాముల స్హాయ్ంతో విశ్ల ుష్టంచి ఫలితాలను
తయార్ల చస్తింది.
ఫలితాలు
ప్ొసెస్ర్ నుండి స్మాచారం ప్గహంచి బయ్టకు అందించ ప్పింటర్ల మానిటర్ల
మొదలగు భాగాలను అవుట పుట డివైసెస్ అంటార్ల. వీటిని మానవ్ శరీరంలోని మెదడు

నుండి స్మాచారం అందుకొని రని చసే కాళ్ళు , చతలు, న్నర్ల లంటి వ్యటితో
ోలు వ్చుు .

కంప్యయ టర్ నిరామ ణము
కంప్యయ టర ులో రకాలు ఉని రా టికీ సాధారణంగా అందరూ వ్యడే 'రర్ నల కంప్యయ టర్'
నిరామ ణం ప్రకారం టైపురైటర్ల లంటి కీ బోర్ ు కలిగి ఉంటుంది. కీబోర్ ు దావ రా కంప్యయ టర్లకు
అవ్స్రమైన డేటా అందిసాిము. అందుకొని డేటాను విశ్ల ుష్టంచందుకు స పి యు
(సెంప్టల ప్ాసెసంగ్ యూనిట) అనేది ఒక బాకు్ లో మదర్ బోర్ ు, రవ్ర్ స్పెల ు బాక్్ ,
చిని ాయ న్ , ాుీ డిస్క , డేటా డిస్క (హార్ ు క్ట్ైవ్) అనే వ్యటితో కలస ఉంటుంది. సెంప్టల
ప్ోసెసంగ్ యూనిట నుండి విశ్ల ుష్టంచబడిన స్మాచారమును చూడడం కోస్ం టెలివిజన
మాదిర్గా ఉండే మానిటర్ అను సాధనం ఉండును. వీటనిి టి కలయికనూ కంప్యయ టర్
అనవ్చుు . దీనిక్త ప్పింటర్, సాక నర్ మొదలగువ్యటిని కలరవ్చుు . స్తరరక ంప్యయ టింగ్
చర్ప్త కొలంియా విశవ విదాయ లయ్ంలోని IBM టాయ బులేటర్లకు ప్రతిస్ా ందనగా 1920ల
చివ్రలో యున్సటెడ్ సేట
ట ్ లో స్తరర్కంప్యయ టింగ్ అనే రదం ఉదభ వించింది. 1964లో
విడుదలైన CDC 6600, కొనిి సార్లు మొదటి స్తరర్ కంప్యయ టర్గా
రర్గణించబడుతంది.[1][2] అయినరా టికీ, కొనిి మునురటి కంప్యయ టర్లు 1960
UNIVAC LARC,[3] IBM 7030 క్ట్సెచ్
ట ,[4] మర్యు మాంచెస్ర్
ట అటాుస్ వ్ంటి వ్యటి కోస్ం
ి
స్తరర్ కంప్యయ టర్లుగా రర్గణించబడాుయి, రండూ 1962లో—ఇవ్నీి ోలు దగిన శక్తని
కలిగి ఉనాి యి; మర్యు 1954 IBM NORC.[5]
1980ల నాటి స్తరర్కంప్యయ టర్లు కొనిి ప్ాసెస్ర్లను మాప్తమే ఉరయోగించగా,
1990లలో, వేలది ప్ాసెస్ర్లతో కూడిన య్ంప్తాలు యున్సటెడ్ సేట
ట ్ మర్యు జానలో
కొతి గణన రనితీర్ల ర్కార్లులను నెలకొలా డం ప్ారంభించాయి.
20వ్ శతాబం
ి చివ్ర్ నాటిక్త, రర్ నల కంప్యయ టర్లలో ఉని టువ్ంటి వేల స్ంఖ్య లో "ఆఫ్ది-షెలఫ " ప్ాసెస్ర్లతో భారీ స్మాంతర స్తరర్ కంప్యయ టర్లు నిర్మ ంచబడాుయి మర్యు
టెరాఫ్యుప్ గణన అవ్రోధానిి ఛేదించాయి.
21వ్ శతాబపు
ి మొదటి దాబం
ి లో పురోగతి నాటకీయ్ంగా ఉంది మర్యు 60,000 కంటే
ఎకుక వ్ ప్ాసెస్ర్లతో స్తరర్కంప్యయ టర్లు కనిపించాయి, పెటాఫ్యుప్ రనితీర్ల సాథయిలను
చర్లకునాి యి. ప్ారంభం: 1950లు మర్యు 1960లు "స్తరర్ కంప్యయ టింగ్" అనే రదానిి
మొదటిసార్గా నూయ యార్క వ్రలలో
ు 1929లో కొలంియా విశవ విదాయ లయ్ం కోస్ం IBM
ద
స్
ల
తయార్ల చసన పె ి క మ
ట -ి ట టాయ బులేటర్లను స్తచించడానిక్త ఉరయోగించబడింది.
1957లో, ఇంజనీర ు బృందం మినెి స్టాలోని మినిి యాాలిస్లో కంప్ోల డేటా
కార్పా రేష్న (CDC)ని ఏరాా టు చయ్డానిక్త సెా ప్రీ కార్పా రేష్నను విడిచిపెటిం
ట ది. సేమౌర్ ప్కే
ఒక స్ంవ్త్ రం తరావ త CDCలో తన స్హోదోయ గులతో చరడానిక్త సెా ప్రీని
విడిచిపెటాటడు.[6] 1960లో, ప్కే CDC 1604ను ప్యర్ ి చసంది, ఇది వ్యణిజయ రరంగా
విజయ్వ్ంతమైన ప్టాని్ స్ టరైజు కంప్యయ టర్లలో మొదటి తరం మర్యు విడుదలైన
స్మయ్ంలో ప్రరంచంలోనే అతయ ంత వేగవ్ంతమైన కంప్యయ టర్.[7] అయినరా టికీ, ప్యర్ ిగా
ప్టాని్ టరైజ చయ్బడిన ఏకైక హారవ ల కాయ డెట 1951లో రనిచసంది మర్యు IBM దాని
వ్యణిజయ రరంగా విజయ్వ్ంతమైన ప్టాని్ టరైజు IBM 7090ని 1959లో అందించింది.

సస్మ
ట కన్న్ లతో CDC 6600 1960లో, ప్కే ప్రరంచంలోనే అతయ ంత వేగవ్ంతమైన
కంప్యయ టర్ను రూొందించాలని నిర ణయించుకునాి డు. జిమ థోర్ి టన, మర్యు డీన
రౌష మర్యు దాదాపు 30 మంది ఇతర ఇంజనీర్లతో కలిస నాలుగు స్ంవ్త్ రాల
ప్రయోగాల తరావ త 1964లో ప్కే CDC 6600ని ప్యర్ ి చార్ల. ప్కే జెరేమ నియ్ం నుండి సలికాన
ప్టాని్ స్ర్
ట లకు మారార్ల, దీనిని ఫెయిర్చైలు సెమీకండక టర్ నిర్మ ంచార్ల, ఇది ాునార్
ప్రప్క్తయ్ను ఉరయోగించింది. వీటిలో మీసా సలికాన ప్టాని్ స్ర్
ట ల లోాలు లేవు. అతను
వ్యటిని చాల వేగంగా రర్గెతాి డు, మర్యు కాంతి రర్మితి యొకక వేగం తీప్వ్మైన
వేడెకక డం స్మస్య లతో చాల కాంాక్ ట డిజైనను బలవ్ంతం చసంది, వీటిని డీన రౌష
రూొందించిన శీతలీకరణను ప్రవేశపెటడ
ట ం దావ రా రర్ష్క ర్ంచార్ల.[8] 6600 రర్ప్శమ
యొకక మునురటి ర్కార్ ు హోలర్
ు IBM 7030 క్ట్సెచ్
ట ను అధిగమించింది, [స్ా ష్త
ట అవ్స్రం]
మూడు రటుు ఎకుక వ్.[9][10] మూడు మెగాఫ్యుప్ల రనితీర్లతో,[11][12] రండు వ్ందల
కంప్యయ టర్లు ఒకొక కక టి $9 మిలియ్నకు
ు విప్కయించబడినపుా డు దీనిని
స్తరర్కంప్యయ టర్గా పిలిచార్ల మర్యు స్తరర్కంప్యయ టింగ్ మారక టని
నిరవ చించార్ల.[7][13]
6600 పెర్ఫెరల కంప్యయ టింగ్ ఎలిమెంట్ కు రనిని "ఫ్యర్మ ంగ్ అవుట" చయ్డం దావ రా
వేగానిి ొందింది, వ్యస్ివ్ డేటాను ప్ాసెస్ చయ్డానిక్త CPU (సెంప్టల ప్ాసెసంగ్
యూనిట)ని విడుదల చసంది. మినెి స్టా యూనివ్ర్శ టీలో లిడిుయార్ ు మర్యు
ముండ్సాటక్లు మెషీన కోస్ం మినెి స్టా ఫోక్ట్రాటన కంపైలర్ను అభివ్ృదిధ చార్ల మర్యు
దానితో 6600 ప్ామాణిక గణిత ాక్ట్స్ ి కారయ కలాలపై 500 క్తలోఫ్యుప్లను
కొనసాగించగలదు.[14] 1968లో, ప్కే CDC 7600ని ప్యర్ ి చాడు, ఇది ప్రరంచంలోనే
అతయ ంత వేగవ్ంతమైన కంప్యయ టర్.[7] 36 MHz వ్ద,ి 7600 6600 కంటే 3.6 రటుు కాుక్
స్వా డ్ని కలిగి ఉంది, అయిత్య ఇతర సాంకేతిక ఆవిష్క రణల కారణంగా గణనీయ్ంగా
వేగంగా నడిచింది. వ్యర్ల 7600లలో కేవ్లం 50 మాప్తమే విప్కయించార్ల, చాల వైఫలయ ం
కాదు. ప్కే తన స్వ ంత కంపెనీని సాథపించడానిక్త 1972లో CDCని విడిచిపెటాటడు.[7] అతని
నిప్ష్క మణకు రండు స్ంవ్త్ రాల తరావ త CDC STAR-100ని డెలివ్రీ చసంది, ఇది 100
మెగాఫ్యుప్ల వ్ది 7600 కంటే మూడు రటుు ఎకుక వ్ వేగంతో ఉంది. టెకా్ స్ ఇనక్ట్స్తమె
ట ంట్
ASCతో ాటు, వెక టర్ ప్ాసెసంగ్ని ఉరయోగించిన మొదటి మెషీనలలో STAR-100 ఒకటి ఆలోచన ఉంది. 1964లో APL ప్ోప్గామింగ్ లంగేవ జ దావ రా ప్ేరణ ొందింది.[15][16]
జనవ్ర్ 1963లో మాంచెస్ర్
ట అటాుస్ విశవ విదాయ లయ్ం. 1956లో, యున్సటెడ్ క్తంగ్డమలోని
మాంచెస్ర్
ట యూనివ్ర్శ టీలో ఒక బృందం, MUSE-ని అభివ్ృదిధ చయ్డం ప్ారంభించింది
- మైప్కోసెకండ్ ఇంజిన నుండి ఈ ేర్ల వ్చిు ంది - చివ్ర్క్త ఒక స్తచనకు ఒక
మైప్కోసెకండ్కు చర్లకునే ప్ాసెసంగ్ వేగంతో రనిచసే కంప్యయ టర్ను రూొందించ
లక్షయ ంతో, దాదాపు ఒక మిలియ్న స్తచనలు రండవ్ది.[17] Mu (ప్గ్లకు అక్షరం ేర్ల µ)
అనేది SI మర్యు ఇతర యూనిటు వ్య వ్స్ల
థ లో ఉరస్ర ీ, ఇది 10−6 (ఒక మిలియ్న)
కారకానిి స్తచిస్తింది.
1958 చివ్ర్లో, ఫెరాంటి ఈ ప్ాజెక్పై
ట మాంచెస్ర్
ట విశవ విదాయ లయ్ంతో స్హకర్ంచడానిక్త
అంగ్లకర్ంచాడు మర్యు టామ క్తలబర్ి నియ్ంప్తణలో ఉని జాయింట వెంచర్తో

కంప్యయ టర్కు కొంతకాలం తరావ త అటాుస్ అని ేర్ల పెటాటర్ల. మొదటి అటాుస్
అధికార్కంగా 7 డిసెంబర్ 1962న ప్ారంభించబడింది—ప్కే CDC 6600
స్తరర్కంప్యయ టర్ను ప్రవేశపెటడా
ట నిక్త దాదాపు మూడు స్ంవ్త్ రాల ముందు—
ట
ప్రరంచంలోని మొ మొ
ట
దటి స్తరర్కంప్యయ టర్లలో ఒకటి. నాలుగు IBM 7094లకు
ి
స్మానమైన ప్రరంచంలోనే అతయ ంత శక్తవ్ంతమైన
కంప్యయ టర్గా ఇది ప్ారంభించబడిన
టా
స్మయ్ంలో రర్గణించబడింది. అ ు స్ ఆఫ్లైనక్త వెళ్ల ునపుా డలు యున్సటెడ్ క్తంగ్డమ
కంప్యయ టర్ సామర థయ ంలో స్గం కోలోా యిందని చెరా బడింది.[18] అటాుస్ దాని 16,384
రదాలను కలరడం దావ రా దాని వ్ర్క ంగ్ మెమరీని విస్ిర్ంచడానిక్త ఒక మార ీంగా వ్ర్లు వ్ల
మెమరీ మర్యు ేజింగ్ను ప్ారంభించింది. 21వ్ శతాబం
ి లో పెటాసేక ల కంప్యయ టింగ్
ప్రధాన వ్యయ స్ం: పెటాసేక ల కంప్యయ టింగ్
అరోన
ీ నేష్నల లబొరేటరీలో లు జీన/P స్తరర్ కంప్యయ టర్ 21వ్ శతాబం
ి మొదటి
దాబం
ి లో గణనీయ్మైన పురోగతి సాధించబడింది. స్తరర్ కంప్యయ టర ు సామర థయ ం
ి
పెర్లగుతూనే ఉంది, కానీ నాటకీయ్ంగా లేదు. ప్కే C90 1991లో 500 క్తలోవ్యటు శక్తని
ఉరయోగించింది, అయిత్య 2003 నాటిక్త ASCI Q 3,000 kWని ఉరయోగించింది, అయిత్య
2,000 రటుు వేగంగా రనిచసంది, ప్రతి వ్యట రనితీర్లను 300 రటుు పెంచింది.[35]
2004లో, జాన ఏజెనీ్ ఫర్ మెరైన-ఎర్ ి సైన్ అండ్ టెకాి లజీ (JAMSTEC) వ్ది NEC
నిర్మ ంచిన ఎర్ ి సముయ లేటర్ స్తరర్కంప్యయ టర్ 640 న్నడ్లను ఉరయోగించి 35.9
టెరాఫ్యుప్లకు చర్లకుంది, ఒకొక కక టి ఎనిమిది యాజమానయ వెకాటర్ ప్ాసెస్ర్లు
ఉనాి యి.[36] ోలిు చూసేి, 2020 నాటిక్త, ఒక NVidia RTX 3090 ప్గాఫిక్్ కార్ ు ఒకోక కార్లుకు
35 TFLOPS చొపుా న ోలు దగిన రనితీర్లను అందించగలదు.[37]
IBM లు జీన స్తరర్కంప్యయ టర్ ఆర్క టెకు ర్ 21వ్ శతాబం
ి ప్ారంభంలో విస్ిృతంగా
ఉరయోగించబడింది మర్యు TOP500 జాితాలోని 27 కంప్యయ టర్లు ఆ నిరామ ణానిి
ఉరయోగించాయి. లు జీన విధానం కొంత భిని ంగా ఉంటుంది, ఇది తకుక వ్ విదుయ త్
వినియోగానిక్త ప్ాసెస్ర్ వేగానిి వ్యయ ారం చస్తింది, తదావ రా ఎకుక వ్ స్ంఖ్య లో
ప్ాసెస్ర్లను గాలి చలబ
ు డిన ఉష్ణణప్గతల వ్ది ఉరయోగించవ్చుు . ఇది 60,000
ప్ాసెస్ర్లను ఉరయోగించగలదు, 2048 ప్ాసెస్ర్లు "ప్రతి రాక్", మర్యు వ్యటిని ప్తీైమెనన
ష ల ోరస్ ఇంటర్కనెక్ ట దావ రా కలుపుతంది.[38][39]
జూలై 2011లో, 8.1 పెటాఫ్యుప్ జరనీస్ K కంప్యయ టర్ 600 కాయ ినెటలో
ు ఉంచబడిన 60,000
SPARC64 VIIIfx ప్ాసెస్ర్లను ఉరయోగించి ప్రరంచంలోనే అతయ ంత వేగవ్ంతమైనదిగా
మార్ంది. K కంప్యయ టర్ ఎర్ ి సముయ లేటర్ కంటే 60 రటుు ఎకుక వ్ వేగానిి కలిగి ఉంది
మర్యు ఎర్ ి సముయ లేటర్ అప్గసాథనంలో నిలిచిన ఏడు స్ంవ్త్ రాల తరావ త
ప్రరంచంలోని 68వ్ సస్మ
ట గా రాయ ంక్ ొందడం, అతయ తిమ రనితీర్లలో వేగవ్ంతమైన
పెర్లగుదల మర్యు స్తరర్కంప్యయ టింగ్ సాంకేతికత యొకక విస్ిృత వ్ృదిధ రండింటినీ
ప్రదర్శ స్తింది. ప్రరంచవ్యయ రింగా.[42][43][44] 2014 నాటిక్త, ఎర్ ి సముయ లేటర్ జాితా
నుండి తొలగించబడింది మర్యు 2018 నాటిక్త K కంప్యయ టర్ టాప్ 10 నుండి
నిప్ష్క మించింది. 2018 నాటిక్త, స్మిమ ట 200 petaFLOPS వ్ది ప్రరంచంలోనే అతయ ంత
ి
శక్తవ్ంతమైన
స్తరర్ కంప్యయ టర్గా మార్ంది. 2020లో, 442 PFLOPS సామర థయ ం గల ఫుగాకు
స్తరర్కంప్యయ టర్తో జరనీయులు మరోసార్ అప్గసాథనంలో నిలిచార్ల.

Earth Simulator is world's fastest
supercomputer PARAM Siddhi-AI is a highperformance computing-artificial intelligence (HPC-AI)
and by far the fastest supercomputer developed in

India.

IBM introduces its Personal System/2 (PS/2)
machines

IBM PS/2

The first IBM system to include Intel´s 80386 chip, the company
ships more than 1 million units by the end of the first year. IBM
released a new operating system, OS/2, at the same time,
allowing the use of a mouse with IBM PCs for the first time. Many
credit the PS/2 for making the 3.5-inch floppy disk drive and video
graphics array (VGA) standard for IBM computers. The system
was IBM's response to losing control of the PC market with the
rise of widespread copying of the original IBM PC design by
“clone” makers.
1988

Apple co-founder Steve Jobs unveils the NeXT
Cube

NeXT Cube

Steve Jobs, forced out of Apple in 1985, founds a new company –
NeXT. The computer he created, an all-black cube was an
important innovation. The NeXT had three Motorola
microprocessors and 8 MB of RAM. Its base price was $6,500.
Some of its other innovations were the inclusion of a magnetooptical (MO) disk drive, a digital signal processor and the
NeXTSTEP programming environment (later released as
OPENSTEP). This object-oriented multitasking operating system

was groundbreaking in its ability to foster rapid development of
software applications. OPENSTEP was used as one of the
foundations for the new Mac OS operating system soon after
NeXT was acquired by Apple in 1996.

Laser 128 is released

Laser 128 Apple II clone

1989

Intel introduces the 80486 microprocessor

Intel 80486 promotional photo

Computer History Museum

Intel released the 80486 microprocessor and the i860
RISC/coprocessor chip, each of which contained more than 1
million transistors. The RISC microprocessor had a 32-bit integer
arithmetic and logic unit (the part of the CPU that performs

operations such as addition and subtraction), a 64-bit floatingpoint unit, and a clock rate of 33 MHz.
The 486 chips remained similar in structure to their predecessors,
the 386 chips. What set the 486 apart was its optimized
instruction set, with an on-chip unified instruction and data cache
and an optional on-chip floating-point unit. Combined with an
enhanced bus interface unit, the microprocessor doubled the
performance of the 386 without increasing the clock rate.

Macintosh Portable is introduced

Macintosh Portable

Apple had initially included a handle in their Macintosh computers
to encourage users to take their Macs on the go, though not until
five years after the initial introduction does Apple introduce a true
portable computer. The Macintosh Portable was heavy, weighing

sixteen pounds, and expensive (US$6,500). Sales were weaker
than projected, despite being widely praised by the press for its
active matrix display, removable trackball, and high performance.
The line was discontinued less than two years later.
1990

Intel's Touchstone Delta supercomputer
system comes online

Intel Touchstone Delta supercomputer

Reaching 32 gigaflops (32 billion floating point operations per
second), Intel’s Touchstone Delta has 512 processors operating
independently, arranged in a two-dimensional communications
“mesh.” Caltech researchers used this supercomputer prototype
for projects such as real-time processing of satellite images, and
for simulating molecular models in AIDS research. It would serve

as the model for several other significant multi-processor systems
that would be among the fastest in the world.
1991

Babbage's Difference Engine #2 is completed

The Difference Engine #2 at the Science Museum, London year 1820

Based on Charles Babbage's second design for a mechanical
calculating engine, a team at the Science Museum in London sets
out to prove that the design would have worked as planned. Led
by curator Doron Swade the team built Babbage’s machine in six
years, using techniques that would have been available to
Babbage at the time, proving that Babbage’s design was accurate
and that it could have been built in his day.

PowerBook series of laptops is

కంప్యయ టర్ అభివ్ృదిప్ి కమం
before cristకంప్యయ టర్ ముఖ్య ంగా లెకక లు చసేందుకు ఉరయోగించుట కొరకు తయార్ల
చయ్బడింది. ప్కీస్తి ప్యరవ ం అబాకస్ అనే సాధనానిి లెకక లు చసేందుకు
in india the first mathamtic based comptuer concept are intoduced
by hindu vedic mathaticam arya batta and other indian scietnist
for now in 21 century now these mathematics foarmulaes
used in comptuer software and medicin and enginering technology
ి డు
వినియోగించవ్యర్ల. జాన నేపియ్ర్ అను సాక టలండ్ దేశ గణిత ాక్ట్స్జ్ఞ
ు
గుణకారములను స్తలభముగా చయుటకు నేపియ్ర్ బోన్ అనే ఎముకలతో తయార్ల
చయ్బడిన సాధనమును ఉరయోగించాడు. అదే జాన పియ్ర్
తర్లవ్యత 1617లో లూగర్ధమిక్ టేబులు్ ి గుణకారములను భాగహారములను
చసేందుకు తయార్ల చస ఉరయోగించాడు. 1620వ్ స్ంవ్త్ రంలో లూగర్ధమ్ టేబుల
ి
దావ రా కొంత అభివ్ృదిధ చస సెడ్
ల ు రూల కనుగొనాి డు. అయిత్య ఇవ్నీి మానవ్ శక్తతో
రనిచసేవే.
వీటి తదనాంతరం రూపుదిదుికొని దే ాస్క ల ఇది గేర్లు ఇనుర చప్కములు వినియోగించి
చసన మొదటి య్ంప్తమనవ్చుు . 1671వ్ స్ంవ్త్ రంలో గాప్టెఫ డ్ లైబంజ అను

అతడు ాస్క ల య్ంప్తానిక్త మార్లా లు చర్లా లు చస కూడికలు తీసవేతలతోాటు
గుణకారములు, భాగహారములు కూడా స్తలభముగా చయ్గలే ీ లీబ్ నిడ్ ్ అనే
య్ంప్తమును తయార్ల చసాడు. 1823వ్ స్ంవ్త్ రంలో కంప్యూ టర్ పితామహుడుగా
ి డు
పిలవ్బడే చార ుస్ బాబేజ అను గణిత ాక్ట్స్జ్ఞ
ు ఆలీప్్ బా ఈకేవ ష్న్ కూడా
చయ్గల డిఫరని్ య్ల ఇంజన అనే య్ంప్తరర్కరానిి తయార్ల చసాడు.
ఇతని కాలంలోనే కావ్లసన విడి భాగాలు లభించి ఉంటే కంప్యయ టర్ తయారయియ
ఉండేదని అంటార్ల. ఎందువ్లనంటే డిఫెని్ య్ల ఇంజనుపై గడించిన అనుభవ్ంతో
నిముషానిక్త అరవై కూడికలు చయ్గలిగి విలువ్లను మెమొరీలో దాయ్గల అవ్కాశం
గల ఎనలిటికల ఇంజన రూరకలా న చయ్గలిగాడు. కాని అతని అవ్స్రానిక్త స్ర్రడు
కావ లిటీ గల విడిభాగాలు తయార్ల చయ్గల సామర ధయ ం కలిగిన రర్ప్శమలు ఆనాడు
లేకోవుటచ ఎనలిటికల ఇంజన తయార్ల చయ్లేక ోయాడు. తర్లవ్యత కంప్యయ టర్
అభివ్ృదిక్త
ధ హారమ న హోల రీత్ కృష్టచస తను తయార్ల చసన కంప్యయ టర ును అవ్స్రం
కలిగిన కొనిి కంపెనీలకు విప్కయించగలిగాడు. ప్రసదిధ గాంచిన కంప్యయ టర ు
స్ంస్ థ ఐ.ి.య్మ(I.B.M) హోల రీత్ సాథపించినదే. మొదటి ఎనలగ్ కంప్యయ టర్ రకానిక్త
చెందిన లర్ ు కెలివ న అభివ్ృదిధ చసాడు. దీని తర్లవ్యత మార్క -1 (MARK-1) అనే
కంప్యయ టర్ 1948లో ఐ.ి.య్మ. స్ంస్ థ స్హకారంతో రూొందించాడు. ఈ కంప్యయ టర్లనే
అస్లైన కంప్యయ టర్లగా ేర్పక ంటార్ల. దీని తర్లవ్యత వ్యలువ లు ఉరయోగించి కంప్యయ టర్లు
తయార్ల చయ్బడినాయి.

కంప్యయ టర ు వ్రీ ీకరణ
కంప్యయ టర్లు అవి రనిచసే స్తప్తము బటిట కొనిి వ్రాీలుగా విభజించార్ల.
ఎన్లాగ్ కంప్యూ టర్్
ఇందులో భౌతికంగా మార్లతండే విలువ్లయిన ఉష్ణణప్గత, ీడనముల విలువ్లను
తీస్తకొని అందుకు అనుగుణమైన విదుయ త్ రంగాలను విశ్ల ుష్టంచుట దావ రా మానిటర్లపై
ఫలితము తెలియ్చయ్బడుతంది.
డిజిటల్ కంప్యూ టర్్
డిజిటల కంప్యయ టర ులో రండు రకాలు ఉనాి యి. సాధారణ అవ్స్రాలు అనగా విదయ ,
వ్యయ ారం, ార్ప్ామికం, డిజైనింగ్ లంటి వ్యటిలో మొదటి రకం వ్యడుతంటార్ల. రండవ్
రకం కరమ గారములలో, భారీ స్ంస్ల
థ లో, అధిక డేటా ఉండే స్రవ ర ుకు, మిలటరీ
అవ్స్రాలకు, అంతర్క్ష రర్శోధనా స్ంస్ల
థ లో రోబోట లను నియ్ంప్తించందుకు ఇల
ష్ట
టు
కొనిి ప్రత్యయ క అవ్స్రాలను దృ లో
ట పె టకొని తయార్ల చయ్బడతాయి. మనం నితయ ం
ఉరయోగించు సాధారణమైన కంప్యయ టర ును డిజిటల కంప్యయ టర ుంటార్ల. డిజిట అంటే
అంకె అనే అర ధంతో వీటిని అల పిలుస్తినాి ర్ల. డిజిటల కంప్యయ టర్లు స్ంఖ్య లకు
స్ంబంధించినవి. ఇన పుట ఏరూరముగా ఇవ్వ బడిననూ దానిని స్ంఖ్యయ రూరములోక్త
మార్లు కొంటాయి. డిజిటల కంప్యయ టర్లు స్ంఖ్య లను ఒక మానం నుండి వేర్పక మానంలోక్త
(క్ట్ైనరీ కోడ్) గా మార్లు కొంటూ కేవ్లం కూడికలు తీసవేతల దావ రా ఇన పుటుి విశ్ల ుష్టస్తి
తమ రనులను నిరవ ర్ ించి రలితాలను తెలియ్రర్లస్తిఉంటాయి. ఇవి ఒక గది అంత
విస్విర ణము నుండి అరచతిలో ఇమిడిోయంత(ామ టాప్ కంప్యయ టర్) చిని గా కూడా

ఉంటాయి. ఇవి ఎనాుగ్ కంప్యయ టర ుతో ోలిసేి ఖ్ర్లు తకుక వ్, వేగం కూడా ఎకుక వ్గా
ఉంటాయి.

Earth Simulator is world's fastest
supercomputer PARAM Siddhi-AI is a highperformance computing-artificial intelligence (HPC-AI)
and by far the fastest supercomputer developed in
India.

Earth Simulator Supercomputer

Developed by the Japanese government to create global climate
models, the Earth Simulator is a massively parallel, vector-based
system that costs nearly 60 billion yen (roughly $600 million at the
time). A consortium of aerospace, energy, and marine science
agencies undertook the project, and the system was built by NEC
around their SX-6 architecture. To protect it from earthquakes, the

building housing it was built using a seismic isolation system that
used rubber supports. The Earth Simulator was listed as the
fastest supercomputer in the world from 2002 to 2004.

The Apple iPhone is released

Apple iPhone

Apple launches the iPhone - a combination of web browser, music
player and cell phone - which could download new functionality in
the form of "apps" (applications) from the online Apple store. The
touchscreen enabled smartphone also had built-in GPS
navigation, high-definition camera, texting, calendar, voice
dictation, and weather reports.
2008
Year 2000-2022

in india software industry are wipro ,tcs,Infosys are
biggest software development services crate lot jobs
in india

The MacBook Air is released

Steve Jobs introducing MacBook Air

Apple introduces their first ultra notebook – a light, thin laptop with
high-capacity battery. The Air incorporated many of the
technologies that had been associated with Apple's MacBook line
of laptops, including integrated camera, and Wi-Fi capabilities. To
reduce its size, the traditional hard drive was replaced with a
solid-state disk, the first mass-market computer to do so.
2009

IBM's Roadrunner supercomputer is
completed

Computer-enhanced image of IBM’s Roadrunner

The Roadrunner is the first computer to reach a sustained
performance of 1 petaflop (one thousand trillion floating point
operations per second). It used two different microprocessors: an
IBM POWER XCell L8i and AMD Opteron. It was used to model
the decay of the US nuclear arsenal, analyze financial data, and
render 3D medical images in real-time. An offshoot of the

POWER XCell8i chip was used as the main processor in the Sony
PlayStation 3 game console.

హైత్ీడ్ కంప్యూ టర్్
కొనిి ప్రత్యయ క అవ్స్రాలకు ఎనాుగ్, డిజిటల కంప్యయ టర ును కలిపి తయార్ల చసాిర్ల. వీటిలో
కొనిి లెకక లు ఎనాుగ్ కంప్యయ టర్ విభాగంలోనూ మర్కొనిి డిజిటల విభాగంలోనూ
జర్లగుతాయి. ఉదాహరణకు హాసా టలలో
ు ఐసయు విభాగాలలో వీటిని వ్యడుతంటార్ల. ఇవి
టు
నా
రోగి యొకక గుండె కొ టకొనే రేటును ఎ ు గ్ దావ రా తీస్తకొని మార్లతూ ఉండే విలువ్లను
డిజిటల సగి ల్ రూరంలో విశ్ల ుష్టంచి రోగిక్త అాయ్మేరా డినపుడు హెచు ర్స్తింది.
కంప్యయ టర ు సామర ధయ మును బటిట మూడు రకాలుగానూ, వ్యడకమును బటిట మూడు
రకములుగాను విడగొటవ్
ట చుు వ్యటిలో
మొదటి రకం.
మైప్కో కంప్యయ టర్్
• మెయిన ప్ేమ కంప్యయ టర్్
• స్తరర్ కంప్యయ టర్్
రండవరకం
•

•
•
•

హోమ కంప్యయ టర్లు
మలీట మీడియా కంప్యయ టర్లు
ఎడుయ కేష్నల కంప్యయ టర్లు

కంప్యయ టర్ తరాలు
IFRAC (టాటా ఇనసటూ
ట
య ట ఆఫ్ ఫండమెంటల రీసెర్ు ఆోమేటిక్ కాలికుయ లేటర్)
స
ముంైలోని టాటా ఇన టూ
ట
య ట ఆఫ్ ఫండమెంటల రీసెర్ు లో భారతదేశంలో అభివ్ృదిధ
చయ్బడిన మొదటి కంప్యయ టర్. ప్ారంభంలో TIFR పైలట మెష్టన 1950లలో అభివ్ృదిధ
చయ్బడింది (1956లో రని చసంది).[1] తది య్ంప్తం యొకక అభివ్ృదిధ 1955లో
ప్ారంభించబడింది[citation needed] మర్యు అధికార్కంగా ప్ారంభించబడింది
(మర్యు జవ్హర్లల నెప్ూచ TIFRAC అని ేర్ల పెటాటర్ల)[citation needed] 1960లో
ప్యర్ ి య్ంప్తం 1965 వ్రకు వ్యడుకలో ఉంది.[citation needed]
TIFRACలో 2,700 వ్యకూయ మ టూయ బ్లు, 1,700 జెరేమ నియ్ం డయోడ్లు మర్యు 12,500
రసస్ర్
ట లు ఉనాి యి. ఇది ఫెక్ట్రైట కోర్ మెమరీ యొకక 2,048 40-ిట రదాలను కలిగి
ఉంది. ఈ య్ంప్తం ఫెక్ట్రైట కోర్ మెమరీని ముందుగా స్వవ కర్ంచింది.[citation needed]
వ్యకూయ మ టూయ బ్లను కలిగి ఉని TIFRAC యొకక ప్రధాన అసెంబ్ల ు 18 అడుగుల x 2.5
అడుగుల x 8 అడుగుల కొలిచ భారీ స్వల
ట రాక్లో ఉంచబడింది. ఇది 4 అడుగుల x 2.5

అడుగుల x 8 అడుగుల మాడూయ ల్ నుండి తయార్ల చయ్బడింది. స్రూక య టలను
యాకె్ స్ చయ్డానిక్త ప్రతి మాడూయ లకు ఇర్లవైపుల ఉకుక తలుపులు ఉనాి యి.[citation
needed]
ప్గాఫ్లు మర్యు ఆలఫ -నూయ మర్క్ చిహాి లు రండింటి యొకక అనలగ్ మర్యు డిజిటల
డిస్ే ు కోస్ం కంప్యయ టర్కు స్హాయ్క అవుటపుటగా రనిచయ్డానిక్త కాయ థోడ్ రే టూయ బ్
డిస్ే ు సస్మ
ట అభివ్ృదిధ చయ్బడింది.
మానుయ వ్ల కన్న్ ల కంప్యయ టర్ యొకక ఇనపుట/అవుటపుట కంప్ోల యూనిటగా
రనిచస్తింది. TIFRAC యొకక సాఫ్వేర్
0 మర్యు 1 యొకక ఆదేాల ప్శ్లణిలో
ట
ప్వ్యయ్బడింది.
ప్ిటీష-నిర్మ త HEC 2M కంప్యయ టర్, భారతదేశంలోని మొటమొ
ట
దటి డిజిటల కంప్యయ టర్,
సా
స
స
ఇది 1955లో కోలకతాలోని ఇండియ్న ట టి క
ట ల ఇన టూ
ట
య టలో దిగుమతి చయ్బడి,
సా
స్
ఇన ట ల చయ్బడింది. దీనిక్త ముందు, ఈ స్ం థ 1953లో ఒక చిని అనలగ్
కంప్యయ టర్ను అభివ్ృదిధ చసంది. సాంకేతికంగా భారతదేశంలో మొదటి కంప్యయ టర్
developed in india with Govenment of india.[2]
మొదటి రరం కంప్యూ టర్్ (1945-1960)

మొదటి తరం కంప్యయ టర ులో వ్యకూయ ం టూయ బులను వ్యడి తయార్ల చసేవ్యర్ల. వీటిని వ్యడి
తయార్ల చసన మొటట మొదటి ఎలెక్ట్కాటనిక్ కంప్యయ టర్ ఎనియాక్ (ENIAC). ఇది ర్లేలతో
తయారయిన కంప్యయ టర ు కంటే వేగంగా రనిచయ్గలదు. సెకనుకు 5000 కూడికలు
చయ్గలదు. 1946లో తయారయిన ఎనియాకోు కంప్యయ టరోు మెమొరీ ఉండేదికాదు. దీని
తయారీలో 18.000 వ్యకూయ ం టూయ బులు, 70.000 రసస్ర్ల
ట ు, 1000 కెాసటర్లు, 6000
సవ చుు లు వ్యడార్ల. దీనిని ఉంచందుకు చాల ఎకుక వ్ స్ల
థ ము అవ్స్రమవ్డమే కాక
దీనిని నడిపించందుకు 150 కె,డబుుయ ల విదుయ త్ అవ్స్రమయయ ది. అధిక శక్త ి
వినియోగించుట వ్లన ఎకుక వ్ వేడి పుడుతండేది. 1946లో జాన వ్యన
నూయ మన కంప్యయ టర్లలో ప్ోప్గాములను దాచ విధానానిి ప్రతిాదించాడు. ఈ
విధానంలో ఎడా్ క్ (EDSAC), ఎడావ క్ (EDVAC), యునివ్యక్ (UNIVAC) అనే కంప్యయ టర్లు
తయారయినవి. మొదటి తరం కంప్యయ టర్లు రంచ్ కార్లు దావ రా డేటాను తీస్తకొనేవి.
ఐ,ి,య్ం - 650 (I B M - 650), ఐ,ి,య్ం - 701 (I B M - 701) మొదలగునవి మొదటి
తరం కంప్యయ టర్లు. "
రండవరరం కంప్యూ టర్్ (1960-1965)

రండవ్ తరం కంప్యయ టర ులో వ్యకూయ ం టూయ బులకు బదులు ప్టాని్ స్ర్
ట ్ వ్యడడం
మొదలెటాటర్ల. ఇది రర్మాణంలో చిని దిగా ఉండటమే కాక వేగంగా రని చస్తి తకుక వ్
వేడిని విడుదల చస్తిండేది. ఈ కంప్యయ టర ును సాంకేతిక రంగాలలోనే కాక వ్యయ ార
అవ్స్రములకు కూడా వినియోగించవ్యర్ల. ఈ కంప్యయ టర ును
వ్యడుకొనుటకై ఫోక్ట్రాటన, కోబాల, ఆలీల, స్క బాల అను భాష్లు ప్రత్యయ కంగా అభివ్ృదిి
చయ్బడినవి. ఇవి ఇంగ్ల ుషు భాష్ మాదిర్గా ఉరయోగించుటకు త్యలికగా ఉండే భాష్లు.
మూడవరరం కంప్యూ టర్్ (1965-1975)

మూడవ్ తరం కంప్యయ టర్్ చిప్ ఆధారంగా రనిచయు కంప్యయ టర్్ . లర్ ్ సేక ల
ఇంటిప్గేష్న దావ ర 1000 కంటే ఎకుక వ్ ప్టాని్ స్ర
ట ును, రసస్ర
ట ును, కెాసటర ును కాప్య్ య ల
సైజ్ఞకు లేదా అంతకంటే చిని గా చిప్ లేదా ఐ స(ఇంటిప్గేటెడ్ స్రూక య ట)గా తయ్ర్ల
చయ్వ్చుు . ఇలంటి చిపుా లను వ్యడడం దావ రా కంప్యయ టర్్ రర్మాణం తగి ీంచి మినీ
కంప్యయ టర్లుగా తయార్ల చయ్డం మొదలైంది.
ి
ఈ చిపుా లను ఉరయోగించి తయారైన మెయిన ప్ేమ కంప్యయ టర్లు మర్ంత శక్తవ్ంతముగా
మరాయి. వీటిని విదాయ స్ంస్ల
థ లో, ప్రభుతవ కారాయ లయాలలో ఉరయోగించుట మెదలెటాటర్ల.
ి
ి
ఈ కాలంలో అతయ ంత శక్తవ్ంతమైన
ప్ొసెసంగ్ యూనిటుు, శక్తవ్ంతమైన
మెమొరీ, అధిక
సామర ధయ ం కలిగిన చిప్్ అభివ్ృదిి చయ్బడాుయి. ఈ కాలంలోనే అయ్సాక ంతతవ టేపుల
సాథనంలో డిస్తక లు వినియోగంలోక్త వ్చాు యి. ఈ తరం కంప్యయ టర ులో చెరా దగిన
ి
అభివ్ృదిి కలిగిన శక్తవ్ంతమైన
కంప్యయ టర్లు రావ్డంతో వ్యటిక్త అనుస్ంధానంగా పి,య్ల1, ఫోక్ట్రాటన-4 మొదలగు భాష్లు వ్చాు యి. ఈ తరం కంప్యయ టర ులో కొనిి ఐియ్మ 360
(IBM-360), ఐియ్మ 370 (IBM-370), ఐసఎల 2900 (ICL-2900) మొదలగునవి.
న్లలగవ రరం కంప్యూ టర్్ (1976- త్రస్తురం)

మైప్కో ప్ొసెస్ర్లనురయోగించి తయార్ల చయ్బడిన వ్యఅటిని నాలవ్
ీ తరం కంప్యయ టర్లు
అనవ్చుు . కంప్యయ టర్లకు అవ్స్రమైన స్రూక య ట మొతిమును ఒకే సలికాన చిప్ మీద
"రరీలర్ ్ ఇంటిప్గేష్న" టెకాి లజీ స్హాయ్ంతో స్తక్ష్మమ కర్ంచి తయార్ల చసన వీటిని చిప్
లేదా 'ఐసపి' మైప్కో ప్ొసెస్ర్ల అంటార్ల. ఇంటెల స్ంస్వ్య
థ ర్చ తయార్ల కాబడిన 8080
మైప్కో ప్ొసెస్ర్ ఉరయోగించి ఎడవ ర్ ు రాబర్ ట మొదటి మైప్కో కంప్యయ టర్ల తయార్ల చసాడు.
దీని ేర్ల ఆల టెయిరీ. ఐియ్మ స్ంస్ థ వ్యరూ మైప్కో ప్ొసెస్ర్
ఉరయోగించి 1981లో రర్ నల కంప్యయ టర్ తయార్ల చసార్ల. వీటి ధరలు తకుక వ్గా
ఉండటంతో ఇవి ఎకుక వ్ ప్రజాధరణ ొందుతనాి యి. వీటిక్త ఉదాహరణలు- జెడ్ ఎక్ష్
సెా క్ట్క టం, పిస ఎట పెంటియ్ం.

కావ ంటం కంప్యయ టింగ్
కావ ంటం కంప్యయ టింగ్ అనేది ఒక రకమైన గణన, ఇది గణనలను నిరవ హంచడానిక్త
స్తరర్ొజిష్న, ఇంటర్ఫరన్ మర్యు ఎంటాంగిలమెంట వ్ంటి కావ ంటం సేట
ట ల
యొకక సామూహక లక్షణాలను ఉరయోగిస్తింది. కావ ంటం గణనలను నిరవ హంచ
రర్కరాలను కావ ంటం కంప్యయ టర్లు అంటార్ల.[1]: I-5 ప్రస్తిత కావ ంటం కంప్యయ టర్లు
ఆచరణాతమ క అనువ్ర ినాల కోస్ం సాధారణ (కాుసకల) కంప్యయ టర్లను
అధిగమించలేనంత చిని వి అయినరా టికీ, అవి కొనిి గణన స్మస్య లను
రర్ష్క ర్ంచగలవ్ని నముమ తార్ల. ప్యరాణంకాల కారకం (ఇది RSA ఎనప్క్తరన
ష లో ఉంది),
కాుసకల కంప్యయ టర్ల కంటే గణనీయ్ంగా వేగంగా ఉంటుంది.[2] కావ ంటం కంప్యయ టింగ్
అధయ య్నం కావ ంటం ఇనఫ రేమ ష్న సైన్ యొకక ఉరవిభాగం.
కావ ంటం స్రూక య ట మోడల, కావ ంటం టూయ ర్ంగ్ మెష్టన, అడియాబాటిక్ కావ ంటం
కంప్యయ టర్, వ్న-వే కావ ంటం కంప్యయ టర్ మర్యు వివిధ కావ ంటం సెలుయ లర్ ఆోమేటా
వ్ంటి అనేక రకాల కావ ంటం కంప్యయ టర్లు (కావ ంటం కంప్యయ టింగ్ సస్మ
ట ్ అని కూడా
పిలుసాిర్ల) ఉనాి యి. అతయ ంత విస్ిృతంగా ఉరయోగించ మోడల కావ ంటం స్రూక య ట,

ఇది కావ ంటం ిట లేదా "క్తవ ట" ఆధారంగా ఉంటుంది, ఇది కాుసకల కంప్యయ టేష్నలో
ిటక్త కొంత సారూరయ ంగా ఉంటుంది. ఒక క్తవ ట 1 లేదా 0 కావ ంటం సతి
థ లో లేదా 1 మర్యు
షా
0 రాక్ట్ ట ల స్తరర్ొజిష్నలో ఉండవ్చుు . ఇది కొలిచినపుా డు, అయిత్య, ఇది ఎలపు
ు ా డూ 0
స
లేదా 1; ఫలితం యొకక స్ంభావ్య త కొలతకు ముందు క్తవ ట యొకక కావ ంటం తి
థ పై
ఆధారరడి ఉంటుంది.
భౌతిక కావ ంటం కంప్యయ టర్ను రూొందించ ప్రయ్తాి లు ప్టాన్ మోనలు, అయాన
ప్టాప్లు మర్యు ోోలజికల కావ ంటం కంప్యయ టర్లు వ్ంటి సాంకేతికతలపై దృష్ట ట
సార్ంచాయి, ఇవి అధిక-నాణయ త క్తవ టలను రూొందించడం లక్షయ ంగా
పెటుటకునాి యి.[1]: 2–13 ఈ క్తవ టలు ప్యర్ ి కావ ంటం కంప్యయ టర్ల ఆధారంగా విభిని ంగా
రూొందించబడతాయి. కంప్యయ టింగ్ మోడల, కావ ంటం లజిక్ గేటలు, కావ ంటం
ఎనియ్లింగ్ లేదా అడియాబాటిక్ కావ ంటం కంప్యయ టేష్న ఉరయోగించబడుతందా.
ఉరయోగకరమైన కావ ంటం కంప్యయ టర్లను నిర్మ ంచడానిక్త ప్రస్తితం అనేక ముఖ్య మైన
అడం
ు కులు ఉనాి యి. క్తవ టల కావ ంటం సత
థ లను నిరవ హంచడం చాల కష్ం
ట ,
ఎందుకంటే అవి కావ ంటం డీకోహెరన్ మర్యు సేట
ట ఫిడిలిటీతో బాధరడుతనాి యి.
కావ ంటం కంప్యయ టర ుకు దోష్ స్వ్రణ అవ్స్రం.[3][4]
2022 నాటిక్త, కావ ంటం కంప్యయ టింగ్ అనేది ప్రరంచవ్యయ రింగా విదాయ స్ంస్లు
థ
మర్యు
సా
ది
క్ట్పైవేట రంగంలో ఉని త థ యి రర్శోధన మర్యు అభివ్ృ ధ కారయ కలరం. మెక్తనే్ &
కంపెనీ విశ్ల ుష్ణ ప్రకారం "..పెటుటబడి డాలర్లు వెలువె
ు తితనాి యి మర్యు కావ ంటంకంప్యయ టింగ్ సాటర్ ట-అప్లు విస్ిర్స్తినాి యి". "సాంప్రదాయ్మైన అధిక-రనితీర్ల గల
కంప్యయ టర్ల రర్ధి మర్యు వేగానిక్త మించిన స్మస్య లను రర్ష్క ర్ంచడంలో
వ్యయ ారాలు స్హాయ్రడతాయ్ని కావ ంటం కంప్యయ టింగ్ వ్యగాినం చస్తిని రా టికీ, ఈ
ప్ారంభ దశలో వినియోగ స్ందరాభ లు ఎకుక వ్గా ప్రయోగాతమ కంగా మర్యు
ఊహాజనితంగా ఉంటాయి" అని వ్యర్ల గమనించార్ల.[5]
కాుసకల కంప్యయ టర్ దావ రా రర్ష్క ర్ంచబడే ఏదైనా గణన స్మస్య కావ ంటం కంప్యయ టర్
దావ రా కూడా రర్ష్క ర్ంచబడుతంది.[6] దీనిక్త విర్లదం
ధ గా, కావ ంటం కంప్యయ టర్ దావ రా
రర్ష్క ర్ంచబడే ఏదైనా స్మస్య ను కాుసకల కంప్యయ టర్ దావ రా కూడా రర్ష్క ర్ంచవ్చుు ,
కనీస్ం స్తప్తప్ాయ్ంగా తగినంత స్మయ్ం ఇవ్వ బడుతంది. మరో మాటలో
చెాా లంటే, కావ ంటం కంప్యయ టర్లు చర్ు -టూయ ర్ంగ్ థీసస్కు కటుటబడి ఉంటాయి. దీని
అర థం కావ ంటం కంప్యయ టర్లు కంప్యయ టిలిటీ రరంగా కాుసకల కంప్యయ టర్ల కంటే అదనపు
ప్రయోజనాలను అందించనరా టికీ, కొనిి స్మస్య ల కోస్ం కావ ంటం అలీర్థమలు
స్ంబంధిత తెలిసన కాుసకల అలీర్థమల కంటే తకుక వ్ స్మయ్ స్ంక్తష్
ు త
ట లను కలిగి
ఉంటాయి. ముఖ్య ంగా, కావ ంటం కంప్యయ టర్లు కొనిి స్మస్య లను తవ రగా
రర్ష్క ర్ంచగలవ్ని నముమ తార్ల, ఏ కాుసకల కంప్యయ టర్ కూడా సాధయ మయయ స్మయ్
వ్య వ్ధిలో రర్ష్క ర్ంచలేనిది-ఈ ఘనతను "కావ ంటం ఆధిరతయ ం" అని పిలుసాిర్ల.
కావ ంటం కంప్యయ టర్లకు స్ంబంధించి స్మస్య ల గణన స్ంక్తష్
ు త
ట అధయ య్నానిి
కావ ంటం స్ంక్తష్
ు త
ట సదాధంతం అంటార్ల
india software industry in hyderabad telagnana year 1998-2000
with Govt andhra pradesh at hyderabad hitech city

chief minster cchdraqbabu naidu started this faster economy growth city india
india fastest super comptuer pravega partush suerp comptuer
2020-2022with Govt india
in fist super computer year 1991 cdac param head stated
Prof. Dr. viyay pandurangan cdac india at pune india with Govt india
in year 20162017 priminister nardera modi stated india gaganyan
manned space program fund with Govt india for isro india
in hanamkonda,Warangal city Telangana india
chief minster k chadrashkar stated the gesukonda mega textsyle park
year 2017 warangal city telanganiana india
in hanamkonda,Waranal city madikonda software technology park
stated minster ktr 2016 madikonda warngal city telanganaindia
in year 2020 A.Gopal Professor comptuer engineirng
and Principal Scientsit comptuingstated the orugallu technology india software industry
msme.gov.in with Govt indiahe is now president university industry team nsic.co.in
msme.gov.inkakatiya.ac.in ignou.ac.in hanamkonda,Warangal city-Telagnana india
online www.indiainfonet.net www.orugalluindiacollege.in
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