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పప చవవ పప గవ శశధన ఇపపపడడ ఇదద తతలససన వనరరల ఆధధర గవ మరయయ వవర గణణత ఖగగళ గగ ధమయ "Arybtrtiy"
స ఖ వ వసస లల భభరతదదశ యకక పపరవతన పససదద ఖగగళ శవసప వ
స వతప మరయయ గణణత శవసప జ
స జ డడ Arybtrt ఆరBకలD

కEరFన మదటH సరBఫసకKట పసవపవన ఉపయగ చద కనQగRనబడU దద వరకV సQనధX యకక నరZషB స కKతధలV మదటగవ
వవటH సQనధXల యకక మదటH వవలE మ
] మ^తమ` కనపససప వయ, అపపటH నQ డU స ఖ లV కKవల పదధలనQ కలగ
ఉ టభయ రd డడ రeపవలల] పదరg చద ధh రణణ పవర భమjk దద .

ఆకవష (టభబm] ట) క ప టరర] -2011-2018

akash tablet computers Rs 2500 Govt india Subsidy for education in india year 2011 India
ఆకవష a.k.a. Ubislate 7 +, [2] ఒక ఇ-లoరX గ పq గవగమ లల 25,000 కళtశవలలV మరయయ 400 వశvవదధ లయ^లV

ల క చRరవ భభగ గవ భభరతదదశ పభయతv దధvరవ పచధర ఈ పతద క Android ఆధధరత టభబm] ట క ప టర. [3] దyనన
బట{ష-కdనడUయన క ప}న డధటభవ డ ఉతపతప చదసస దద . [4] హ‚ƒదరవబభదh] న ఒక న„తన ఉతపతప కK ద లల క ప}న

తయ^రరచదస…దద , [5] ఇదద 100,000 య†నట] పణధళకతˆ నరvహ‰ చబడడతˆ దద . [6] టభబm] ట అధదకవరక గవ 5 న న„ ఢUల]లల

ఆకవష అకŒBబర 2011 వలo పవర భ చబడU దద మ^నవ వనరరల అభవŽదదద భభరతయ మ తతv శవఖ ఏపసల 2012 లల ఆకవష
2 అన ఒక అప…‘ డ
’ రd డవ తర నమ†నధనQ పకటH చధడడ , [7]

ఆకవష, 7 అ గయళtల టచ స”•–న తˆ ఒక తకVకవ ధర టభబm] ట క ప టర 11 పవస}సర మరయయ 256 MB RAM [8]

Android 2.2 ఆపరKటH గ సససBమ కక ద పనచదసప QనXపపపడడ ARM. ఇదద రd డడ సవరvతక స”రయల బస (USB) పq రర™š [6]
కలగ ఉ దద మరయయ హ‚ƒ డతఫసనషన (HD) నధణ త వడUయనQ అ దదసప Q దద . [8] అనQవరప నధల కŒస , ఆకవశ Android
Market క టœ కవకV డధ, గKజžరరక ఒక సvత త మ^రdకటŸX కలగ ఉ టŸ దద . [6] [9]

స యయకప పవర భ లల $ 50 [6] తదQపర ఆదదశవలV అ దQకVనX మరయయ ఊహ‰ చబడUన వరకV లక

$ 35 ధర

సవధద చడధనకక చవరకక - Orijnli మ^కV ఒక "$ 35 ల^ పవBప", [10] నవనQ భభరతదదశ పభయతధvనకక అమ¥న అవపత¦ దద

మరయయ వశvవదధ లయ వదధ రరసలకV ప పసణ§ పరకర అ చనధ. ఆకవష యకక వవణణజ వ¨ర©న పసQపత $ 60 ధర వదZ
UbiSlate 7+ [11] గవ వకగయ చబడU దద . [12] ఆకవష 2, స కKతపద తˆ UbiSlate 7C, 11 నవ బర 2012 [13] న

వడడదలoª దద మయనQపటH స సకరణలV ఓవర శవశvత అభవŽదదద cradling ఒక ఆకŽతకరణ ఉ దద జరగనదద . ఈ టభబm] టŸX
MHRD కక 2526 రeపవయలకV వకగయసవపరర మరయయ వదధ రస కŒస రe .1130 కక సబDడ¬ చదయబడడత¦ దద
Aakash (tablet) computers
Aakash a.k.a. Ubislate 7+,[2] is an Android-based tablet computer promoted by the Government of India
as part of an initiative to link 25,000 colleges and 400 universities in an e-learning program.[3] It is
produced by the British-Canadian company DataWind.[4] It is manufactured by the company , at a new
production centre in Hyderabad,[5] with a planned trial run of 100,000 units.[6] The tablet was officially
launched as the Aakash in New Delhi on 5 October 2011. The Indian Ministry of Human Resource
Development announced an upgraded second-generation model called Aakash 2 in April 2012.[7]

The Aakash is a low-cost tablet computer with a 7-inch touch screen, ARM 11 processor and 256 MB
RAM[8] running under the Android 2.2 operating system. It has two universal serial bus (USB) ports[6]
and delivers high definition (HD) quality video.[8] For applications, the Aakash will have access to
Getjar, an independent market, rather than the Android Market.[6][9]

Originally projected as a "$35 laptop",[10] the device will be sold to the Government of India and
distributed to university students – initially at US$50[6] until further orders are received and projected
eventually to achieve the target $35 price. A commercial version of Aakash is currently marketed as
UbiSlate 7+[11] at a price of $60.[12] The Aakash 2, codenamed UbiSlate 7C, was released on 11
November 2012[13] and has a configuration that is an improvement over previous versions. The tablet
will be sold to MHRD at a cost of Rs.2263 and subsidised to Rs.1130 for student
Desk Top Table Persional Computer - lAPTOPS COMPUTERS
these are developed IBM-1980 Develoepd IBM WITH CONTRACT WITH MICROSOFT OS. DOS
DOS.- DISK OPERATING SUSTEM
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india super computer pratush-2018

Christened ‘Pratyush’, meaning the sun, the High Performance Computing (HPC) facility has been established at
the Indian Institute of Tropical Meteorology (IITM), Pune. (Representational Photo) THIS COST HIGH COST

COMPUTERS FOR SCEITNIC COMPUTING WITH SCIENTIST AND UNVIERSITY ACADAMIC
USE THESE
భభరతదదశ యకక స„పరక ప టH గ పరవకగమ ఇదద పత- ష, చదయవచQF 6.8 petaflops గరషB శకకపన వడడదల చదస…
క ప టర] వ హ ఆవషకర చధరర తరవvత అనవక notches సq మవవర తరల చబడU దద . ఒక petaflop స}కనQకV ఒక
మలయన బలయన ఫq] టH గ పవయ ట కవరవ చరణలకV ఉ దద మరయయ ఒక వ వసస యకక క ప టH గ సవమరవస°నX
యకక పతబ బ ఉ దద .

COMPUTERS FOR SCIENTIFIC COMPUTING WEATHER ,LARGE DATA PROCESSING WITH
LESS TIME.
క ప టర చరత

నవడడ మనకV తతలససన క ప టర 19 వ శతధబZ పప ఆ గ] గణణత శవసప స ప± ఫ}సర ప…రర చధరd]స బభబ²జప ³ మదలoª దద .
అతనQ వశ´]షణధత¥క ఇ జనQX రeపకలపన చదశవరర మరయయ ఇదద క ప టర] యకక పవథమక చట రeపకలపన.

వకగత క ప ట దధ పర నల క ప ట (PC) అనవదద కవరవ లయ^లV మరయయ గŽహలలల అత త పజžదరణ
ప± దదయయ ప ట కకఒక రక . మదటH పససస "ఐబఎమ పససస" గవ పసలవబడU దద , ఈ పససస ఐబఎమ అనవ క ప}న చద 1981 లల
తయ^రర చదయబడU దద , అయతద అనవక క ప టరర] కమడhర ప}ట వ టH వవటHల^ మయనQప… తయ^రర చదయబడUనధయ . సవ¥రBఫqన] Q
మరయయ టభబట
m] క ప టరర] కEడధ వకకపగత ఉపయగ కŒస క ప టరర]గవ ఉపయగ చబడడత¦నధXయ , కవన అవ "వకకపగత

క ప టరర] " అన పసలవబడట ల»దQ. నవడడ అతధదక పసససలV సవధధరణ గవ ఆపరKటH గ సససBమ అనవ సవఫB ½… ర య
కక పవథమక
స}టనQ కలగ ఉనధXయ. ఈ ఆపరKటH గ వవసస య†జర ఇ టరK¾స (UI) అ దద చడ సహ అనవక పనQలనQ బభధతగవ
నరvరపసప Q దద . ఈ పసససలలల మjkకŒగసవ రRపరKషనచద వకగయచబడUన పససదద ఆపరKటH గ సససBమ వ డh టŸ దద. ఆపసల ఇ నవ
క ప}న చద తయ^రర చదయబడUన పసససలలల మ^క ఒఎస ప…రరతˆ ఆపసల ఇ క దధvరవ వకగయచబడU ఫB ½… కకవవరRక వవసస
ఉపయగ చబడడత¦నXదద . అనవక ఉచత ఆపరKటH గ వవససలV అ దQబభటŸలల ఉనధXయ. ఇవ లoªన పరKటH గ వవససలV అన
పసలవబడడచQనXవ . అకకడ 300 ప}ªగవ లoªనకD "డUసB బ
స’ †షన] Q " ఉనధXయ. పత ఒకకటH ఒక వభనXమjkన పయజనధనX కలగ
ఉ టŸ దద . ఉబయ టŸ లoªనకD ఎకVకవగవ ఉపయగ చబడడత¦నX లoªనకD ఎ దQక టœ ఇదద ఉపయగ చడ చధల^ సQలభ .

సవధధరణ గవ చతపవపల టœ , క ప టరర] మ†డడ తరవలలల వర¿‘కర చబడతధయ . కÀ త కవల
సమయ , మరయయ పత మ^కV ఒక కÀతప మరయయ మjరరగdÁన క ప టర ఇచF దద .

మదటH తర : 1937 - 1946 - 1937 లల డధకBర నర¥ చన మదటH ఎలకవBÂనక డUజటల క ప టర జžన V. అటభనధసq ఫ
మరయయ కక]ఫq ¾రÄ బmర¿గ దyనన అటభనధసq ఫ-బmర¿గ క ప టర (ABC) అన పసలచదవవరర. 1943 లల ఒక ఎలకవBÂనక క ప టర
ప…రర ఇతర అభవŽదQదలV 1946 వరకV మదటH సవధధరణ-పయజన డUజటల క ప టర, ఎలకవBÂనక న„ మjరకల

ఇ టHగగట
K ర మరయయ క ప టర (ENIAC) నర¥ చబడధÄయ. ఈ క ప టర 30 టనQXల బరరవపనQ కలగ ఉ దన

మరయయ 18,000 వవకE మ గRటభBలనQ పవస}సస గ కŒస ఉపయగ చనటŸ
] చతపపబడU దద . ఈ క ప టర ఫసలడతల¾య^
యకక వభభగవలలల మటB మదటHసవరగవ వ¨లVగయలలకక వచFనపపపడడ . ఈ తరవనకక చత దదన క ప టరర] ఒకక పనన
మ^తమ` చదయగలవప మరయయ వవటHకక ఆపరKటH గ సససBమ ల»దQ

రd డవ తర : 1947 - 1962 - ఈ తరవనకక చత దదన క ప టరర] , వవకE మ గRటభBల బదQలVగవ టభనDసB ర]నQ

ఉపయగ చధయ, ఇవ మర త ఆధధరపడదగనవ . 1951 లల వవణణజ అవసరవల కŒస మటB మదటH క ప టర పజలకV

పరచయ చదయబడU దద ; య†నవరDల ఆటÅమ`టHక క ప టర (UNIVAC 1). 1953 లల, ఇ టరKXషనల బజన¨స మjషసన
(IBM) 650 మరయయ 700 ససర¿స క ప టరర] క ప టర పప చ లల వవర గయరప పపనQ చదశవయ. క ప టరర] ఈ తర
సమయ లల 100 క ప టర పq గవగమ గ భభషలV అభవŽదదద చదయబడధÄయ, క ప టరర] మjమర¿ మరయయ నరvహణ
వ వసస లV కలగ. టœప మరయయ డUసక వ టH నలv మడUయ^ అవపటŸపట కŒస పస టర] లల ఉపయగ చబడU దద .

మ†డవ తర : 1963 - పసQపత - ఇ టHగగట
K Èడ సరeక°ట యకక ఆవషకరణ ఈ ఆవషకరణ క ప టరర] చనXవగవ
మ^రడ తˆ, మర త శకకపవ తమjkన వశvసనయతతˆ మరయయ ఒకK సమయ లల పలV కవర కగమ^లనQ అమలV

చదయగలవప. 1981 లల మjkకŒగసవఫB డUసక ఆపరKటH గ సససB (MS-DOS) జన¥ చ దద మరయయ 1981 లల IBM వ కకపగత
క ప టర (PC) నQ గŽహ మరయయ కవరవ లయ ఉపయగవనకక పరచయ చదసస దద . మ†డడ స వతDరవల తరరవవత,

య^పసల మ^కకనB Êష క ప టరరX దధన ఐకవన ఆధధరత ఇ టరK¾సqప 90 లనQ మ^కV Windows ఆపరKటH గ సససB ఇచF దద .

క ప టర అభవŽదదదకక వవధ మjరరగయదలలV ఫలత గవ. ఇదద చధల^

internet history

అతరÌవల^నX ఆగ] లల "ఇటరdXట" (Internet) అనఅటభరర. అతరÌవలమయ అనవదద పపచవవపపగవ ఉ ప టర]నQ కలప… ఒక
వవసస. మర త వవర గవ చతపవపలటœ ఇటరdXట న̈టవరక లనQ కలప… న̈టవరక. ఈవవససలల ఉనX క ప టర] ర ఒకదధనత̂ ఒకటH
సభభషసచQకÀనవటదQకV ఇటరdXట పqటÅకవల అనవనయ
మ^వళన ఉపయ
గసప వరర .
ఇటరdXట అటœ ఏమటÅ అరద అవటభనకక ఒక చనX ఉపమ^న చతపపపకŒవచQF . ఒక ప…టలల ఉనX ఇళÍన కలVపపత- ఒక వధదఉటŸ దద. ఒక
ఇటH నQ డU మరRక ఇటHకక వ̈ళÍటభనకక ఈవధదఅవసర . ఊళÎÍ ఉనX ప…టలనXటHన కలVపటభనకక అల]బల]గవ అల] VకVన ఊరర నడధ ప}దZ
రహదధరరలV (రగడ] డ) ఉటభయ. ఒక ఊరర నQ డU మరRక ఊరకక వ̈ళÍటభనకక పవ తయరహదధరరలV ఉటభయ. ఒక దదశ నQ డU మరRక దదశ
వ̈ళÍటభనకక సమయదలలన„ , ఆకవశ లలన„ 'అతరÌవతయరహదధరరలV ' ఉటభయ. ఒక మ̀పపలల చ„సప … ఈచనXవధQలV , రహదధరరలE అనX
ఒక జžలరవవడU వలల^ కనపససప వయ. ఇదదవధగవ పపచలల ఉనX క ప టర] ర అనX కEడధ చనX చనX పవ తయవలల ల^గవ, ప}దZప}దZ
అతరÌవతయగవ అల] VకVపqయ
న వలల ల^గవ కనపససప వయకనQక వటHన అతరÌవల అటభరర.

A BRIEF COMPUTER HISTORY
The computer as we know it today had its beginning with a 19th century English
mathematics professor name Charles Babbage.
He designed the Analytical Engine and it was this design that the basic framework
of the computers of today are based on.
Generally speaking, computers can be classified into three generations. Each
generation lasted for a certain period of
time,and each gave us either a new and improved computer or an improvement to
the existing computer.
First generation: 1937 – 1946 - In 1937 the first electronic digital computer was
built by Dr. John V. Atanasoff and Clifford Berry. It was called the Atanasoff-Berry
Computer (ABC). In 1943 an electronic computer name the Colossus was built for
the military. Other developments continued until in 1946 the first general– purpose
digital computer, the Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC) was
built. It is said that this computer weighed 30 tons, and had 18,000 vacuum tubes
which was used for processing. When this computer was turned on for the first
time lights dim in sections of Philadelphia. Computers of this generation could only
perform single task, and they had no operating system.
Second generation: 1947 – 1962 - This generation of computers used transistors
instead of vacuum tubes which were more reliable. In 1951 the first computer for
commercial use was introduced to the public; the Universal Automatic Computer
(UNIVAC 1). In 1953 the International Business Machine (IBM) 650 and 700
series computers made their mark in the computer world. During this generation of

computers over 100 computer programming languages were developed,
computers had memory and operating systems. Storage media such as tape and
disk were in use also were printers for output.
Third generation: 1963 - present - The invention of integrated circuit brought us
the third generation of computers. With this invention computers became smaller,
more powerful more reliable and they are able to run many different programs at
the same time. In1980 Microsoft Disk Operating System (MS-Dos) was born and
in 1981 IBM introduced the personal computer (PC) for home and office use.
Three years later Apple gave us the Macintosh computer with its icon driven
interface and the 90s gave us Windows operating system.
As a result of the various improvements to the development of the computer we
have seen the computer being used in all areas of life. It is a very useful tool that
will continue to experience new development as time passes.

Desk Top Table Computer - 1935 U.S.A FIRT DEVELOPED FOR WITH ROOM SIZE COMPUTER
WITH HIGH ELECTICITY NEED.

how a compuiter software code programming software eng
ineering code here is the example comupter programiing in software engineeirng code – these also called
programming.
The programming langauges are c,c++,c#,java,python,sql-html,java script
these computer programming in html web site computer programming in computers
this software engineering programming example her e below - A.Gopal-Assocaite Proffessor computing –
Software engnieeirng

<HTML
>
<HEAD>
<META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=WINDOWS1252">
<TITLE></TITLE>
<META NAME="GENERATOR" CONTENT="OpenOffice 4.1.5 (Win32)">
<META NAME="AUTHOR" CONTENT="gopal anchuri">
<META NAME="CREATED" CONTENT="20180630;22313398">
<META NAME="CHANGEDBY" CONTENT="gopal anchuri">
<META NAME="CHANGED" CONTENT="20180701;17083299">
<META NAME="CHANGEDBY" CONTENT="gopal anchuri">
<META NAME="CHANGEDBY" CONTENT="gopal anchuri">
</HEAD>
<BODY LANG="en-IN" DIR="LTR">
<P LANG="en-GB"><BR><BR>
</P>
<P LANG="en-GB"><FONT FACE="Mangal"><SPAN LANG="hi-IN"><FONT
FACE="Mangal"><SPAN LANG="hiIN">&#3093;&#3074;&#3114;&#3149;&#3119;&#3138;&#3103;&#3120;&#3149;

&#3098;&#3120;&#3135;&#3108;&#3149;&#3120;</SPAN></FONT></SPAN></FONT><
SPAN LANG="en-GB">-2018
-Telugu-hidii educaiton Comptuer univeristy educaiton hisoty
<img src="agopal.png">
-A.Gopal-Associate Proffessor Computing engnieering-Master of
Philsophy Computing enginering.Guide-&amp; Software
engineering.Scientist Computing engineering.</SPAN></P>
<P LANG="en-GB"><IMG SRC="/C:/Users/My_PC/Downloads/agopal%20(4).jpg"
NAME="graphics2" ALIGN=LEFT WIDTH=104 HEIGHT=134 BORDER=0><BR
CLEAR=LEFT><BR><BR>
</P>
<P LANG="en-GB" STYLE="font-style: normal; font-weight: normal"><FONT
COLOR="#000000"><FONT FACE="sans-serif"><FONT SIZE=4>A.Gopal
&ndash; Assocaite Proffessor -&amp; Management -Software
engneering-Orugallu Technolgoy India softwareindustry-</FONT></FONT></FONT></P>
<P LANG="en-GB"><FONT COLOR="#000000"><FONT FACE="sans-serif"><FONT
SIZE=4><SPAN LANG="en-GB"><SPAN STYLE="font-style: normal"><SPAN
STYLE="font-weight: normal">near
Univeristy road, Hanamkonda,Warangal city-Telangana-India.web
site&nbsp;</SPAN></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT><A
HREF="http://www.orugallutechnolgyindia.co.in/"><FONT COLOR="#000000"><FONT
FACE="sans-serif"><FONT SIZE=4><SPAN LANG="en-GB"><SPAN STYLE="font-style:
normal"><SPAN STYLE="font-weight: normal"><SPAN STYLE="background:
transparent">www.orugallutechnolgyindia.co.in</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></FON
T></FONT></FONT></A></P>
<P LANG="en-GB" STYLE="margin-bottom: 0cm; font-style: normal; font-weight: normal;
widows: 2; orphans: 2">
<FONT COLOR="#000000"><FONT FACE="sans-serif"><FONT SIZE=4>contact
phone: 8185944713 .</FONT></FONT></FONT></P>
<P LANG="en-GB">Date: 01-07-2018 , Time: 16:38</P>
<P LANG="en-GB">Arya vysya-hindu-Hanamkonda,Warangal
city-Telangana-India</P>

<P LANG="en-GB">he worked unviersity india acadamic youth preisdentweb <A HREF="http://www.yas.nic.in/">www.yas.nic.in</A> <A
HREF="http://www.iyc.in/">www.iyc.in</A>
<A HREF="http://www.youthforindia.org/">www.youthforindia.org</A>
2008-2015.</P>
<P LANG="en-GB"><BR><BR>
</P>

భభరతదదశ యకక స„పరక ప టH గ పరవకగమ ఇదద పత- ష, చదయవచQF 6.8 petaflops గరషB శకకపన వడడదల చదస…
క ప టర] వ హ ఆవషకర చధరర తరవvత అనవక notches సq మవవర తరల చబడU దద . ఒక petaflop స}కనQకV ఒక
మలయన బలయన ఫq] టH గ పవయ ట కవరవ చరణలకV ఉ దద మరయయ ఒక వ వసస యకక క ప టH గ సవమరవస°నX
యకక పతబ బ ఉ దద .

ఉషష మ డల వవతధవరణ శవసప స ఇ డUయన ఇనననటట ట (Iitn) దధvరవ ఒక పకటన పకవర , పత- ష వవతధవరణ మరయయ
పరవ వరణ పరశశధన కŒస అ కకత పప చ లల నధల‘ వ వవగవ తమjkన స„పర ఉ దద , మరయయ జపవన, ఉష మరయయ

యయన¨ªటÈడ కక గÄ మ లల య తధలV అనQసరసQప దద . ఇదద కEడధ 300s నQ డU ఒక భభరతయ స„పరక ప టర 30 Top500

జžబతధలల, పప చ లల అత త వవగ గవ స„పరక ప టర] ఒక గÓరవనయయడతªన అ తరవÌతయ టభకర తరల చబడడత¦ దద .

ఈ య తధలV రd డడ పభయతv స సస లలల ఏరవపటŸ చదయబడతధయ: IITM, ప ణÔలల 4.0 petaflops HPC సÕకర ;
మరయయ మధ సస రK జ వవతధవరణ స„చన, నÊయడధ యకక నవషనల స} టరగ] 2.8 ప}టభఫవ]పD సదQపవయ .

భభరతదదశ ఇ కవ అత త వవగవ తమjkన స„పరక ప టర అయన పతష

గత ఏడధదద 10-పవ
₹ టపq] ప య త లల ఉ చద దQకV పభయతv గత ఏడధదద 400 కŒటŸ
] మ జరర చదసస దద మjషసన యకక

క ప టH గ శకకప యకక కØలక పన రరత¦పవన నమ†నధనQ ఉపయగ చ రరత¦పవనధల అ చనధగవ ఉ టŸ దద . స… మ^రF

- - మరయయ ఎల^ వవసప వ వవతధవరణ జన, జలoª , ఆగష¦B మరయయ స}పB } బర ప}ªగవ ఆడతధరర లoకకక చQ తతలయజKససన దQకV
కసB మ నర¥ చన మడల ఈ ఇచFన న¨లలల వవతధవరణ కలపసQపనX అవసర .

నవడడ మనకV తతలససన క ప టర 19 వ శతధబZ పప ఆ గ] గణణత శవసప స ప± ఫ}సర ప…రర చధరd]స బభబ²జప ³ మదలoª దద .
అతనQ వశ´]షణధత¥క ఇ జనQX రeపకలపన చదశవరర మరయయ ఇదద క ప టర] యకక పవథమక చట రeపకలపన.

సవధధరణ గవ చతపవపల టœ , క ప టరర] మ†డడ తరవలలల వర¿‘కర చబడతధయ . కÀ త కవల
సమయ , మరయయ పత మ^కV ఒక కÀతప మరయయ మjరరగdÁన క ప టర ఇచF దద .

మదటH తర : 1937 - 1946 - 1937 లల డధకBర నర¥ చన మదటH ఎలకవBÂనక డUజటల క ప టర జžన V. అటభనధసq ఫ
మరయయ కక]ఫq ¾రÄ బmర¿గ దyనన అటభనధసq ఫ-బmర¿గ క ప టర (ABC) అన పసలచదవవరర. 1943 లల ఒక ఎలకవBÂనక క ప టర
ప…రర ఇతర అభవŽదQదలV 1946 వరకV మదటH సవధధరణ-పయజన డUజటల క ప టర, ఎలకవBÂనక న„ మjరకల

ఇ టHగగట
K ర మరయయ క ప టర (ENIAC) నర¥ చబడధÄయ. ఈ క ప టర 30 టనQXల బరరవపనQ కలగ ఉ దన

మరయయ 18,000 వవకE మ గRటభBలనQ పవస}సస గ కŒస ఉపయగ చనటŸ
] చతపపబడU దద . ఈ క ప టర ఫసలడతల¾య^
యకక వభభగవలలల మటB మదటHసవరగవ వ¨లVగయలలకక వచFనపపపడడ . ఈ తరవనకక చత దదన క ప టరర] ఒకక పనన
మ^తమ` చదయగలవప మరయయ వవటHకక ఆపరKటH గ సససBమ ల»దQ

రd డవ తర : 1947 - 1962 - ఈ తరవనకక చత దదన క ప టరర] , వవకE మ గRటభBల బదQలVగవ టభనDసB ర]నQ

ఉపయగ చధయ, ఇవ మర త ఆధధరపడదగనవ . 1951 లల వవణణజ అవసరవల కŒస మటB మదటH క ప టర పజలకV

పరచయ చదయబడU దద ; య†నవరDల ఆటÅమ`టHక క ప టర (UNIVAC 1). 1953 లల, ఇ టరKXషనల బజన¨స మjషసన
(IBM) 650 మరయయ 700 ససర¿స క ప టరర] క ప టర పప చ లల వవర గయరప పపనQ చదశవయ. క ప టరర] ఈ తర
సమయ లల 100 క ప టర పq గవగమ గ భభషలV అభవŽదదద చదయబడధÄయ, క ప టరర] మjమర¿ మరయయ నరvహణ
వ వసస లV కలగ. టœప మరయయ డUసక వ టH నలv మడUయ^ అవపటŸపట కŒస పస టర] లల ఉపయగ చబడU దద .

మ†డవ తర : 1963 - పసQపత - ఇ టHగగట
K Èడ సరeక°ట యకక ఆవషకరణ ఈ ఆవషకరణ క ప టరర] చనXవగవ
మ^రడ తˆ, మర త శకకపవ తమjkన వశvసనయతతˆ మరయయ ఒకK సమయ లల పలV కవర కగమ^లనQ అమలV

చదయగలవప. 1981 లల మjkకŒగసవఫB డUసక ఆపరKటH గ సససB (MS-DOS) జన¥ చ దద మరయయ 1981 లల IBM వ కకపగత
క ప టర (PC) నQ గŽహ మరయయ కవరవ లయ ఉపయగవనకక పరచయ చదసస దద . మ†డడ స వతDరవల తరరవవత,

య^పసల మ^కకనB Êష క ప టరరX దధన ఐకవన ఆధధరత ఇ టరK¾సqప 90 లనQ మ^కV Windows ఆపరKటH గ సససB ఇచF దద .

క ప టర అభవŽదదదకక వవధ మjరరగయదలలV ఫలత గవ. ఇదద చధల^ ఉపయగకర గవ ఉ టŸ దద , అదద కÀతప అభవŽదదదన
కÀనసవగస„
ప నవ ఉ టŸ

పస గళ ఆయన (200 BC) అనవ ఒక భభరతయ రచయత మరర ఉపనషత¦
ప , ఆర భటB మరయయ రd డడ ఆధధర పవయ టŸ
]
వ వసస పరచయమjkన తÙల బmªనర¿ స ఖ వ వసస వవర చడధనకక అభవŽదదద గణణత వ వసస నQ అభవŽదదద (0,1) పద

ఉ దద

వవరవలV సమరప చబడధÄయ . ఈ మ^య^ స ఖ లV (0 మరయయ 1) పధధన గవ మదటH క ప టర నరవ¥ణ కŒస
ఉపయగ చబడధÄయ .

నవటH క ప టర పద ఆధQనక క ప టర] పవర భ నQ డU ఉపయగ చబడU దద . మదటH స దరÚ లల , స కక]షB గణనలనQ
పరషకర చడధనకక ఉపయగ చద య తధలనQ నరvహ‰ చద వ కకప "క ప టర" అన పసలచధరర. ఇటŸవ టH అ కగణణత అ క

గణణత సమస చధల^ కక]షB గవ మరయయ పరషకర చడధనకక ఎకVకవ సమయ తసQకV టŸ దద . ఈ questions.I'll సమయ
య తధలV యకక నరZషB రకవల పనల»కV డధ పరషకర చడధనకక కనప}టB భరర అల^గK ఈ య తధలలల మ^రరపలV మరయయ

మjరరగయదలలV అనవక ఉనధXయ. ఆధQనక క ప టర ఆవషకరణల పవర భ కగమ లల, ఆధQనక క ప టర యకక పసQపత
రeప సవధద చనపపపడడ .

ససరవక 3000 B.C. అబభకస (పలక) ఇదద చతªనధ లల లoకకక పబడడత¦ దద ఒక వ త పరకరవనX చ„డ డU అన పరకరవనX
కనప}టB భడడ. కÀనX గయల] ఆకవర ఆకŽతతˆ ABACUS ఉపపప య త లల అనవక రవడడ] ఉనధXయ. ఇదద దధvరవ జ³డU చడ
మరయయ తససవవయడ పన జరగ దద . కవన గయణకవర మరయయ వభజన పన ఈ అబభకస దధvరవ చదయల»మయ. ఇదద
క ప టర అభవŽదదద కగమ లల భభగ గవ ఉ దద . .

1600 AD నQ డU 1970 ల మధ సమయ క ప టర అభవŽదదదలల చధల^ మయఖ మjkనదదగవ పరగణణ చబడడత¦ దద . ఈ
సమయ లల అనవక ప}టB ŸబడడలV క ప టర అభవŽదదదకక స బ ధద చనవ . ఇదద కకగ దద వధ గవ ఉ దద .

(1) గRపప Bisesjtr వలయ Awgtred 1622 E 0 వవయద

యకక నరవ¥ణ "స] యడ నయమ " అ టభరర.

(2) 1642 AD గRపప శవస”ప య
Blaj పవసకల పన "Pasklin" ఉపపప 0 ఈవ¨ ట యకక పరకర మరయయ ఫ కన యకక
స
నరవ¥ణ దధvరవ చదరFవచQF ఉ దద .

(3) లబXజ యకక స}Bప}పడ రdకనÊనర ల»దధ స}BపÄ రKకdనర: 1672 E 0 Gotfriad వలoలల¥ Laibnijh (గవటÈªÜ–డ వల»లల¥ లoªబXజ) ఉపపప శవస”ప య
Nenlaibnijh అడడగయ Reconr (లoªబXజ
స
దశ లoకప}టడమయ ల»దధ లoకప}టడమయ దశలవవర¿ ) అనX రకవల లoకకల గయణణసప వరర మరయయ భభగ గవ Sambvhua, అన ఇదద
వ వకలన , ఒక కవలకV ల»టర య త జ³డU చడ నర¥ చధరర.
(4) తదడధ ఇ జన: అ తరXర¥త పఖ^ త శవసప వ
స వతప చధరd]స బభబ²జ 1822 E 0 లల ఒక వకవరమjkన వ త య త "Difrenshial ఇ జన" పన
మరయయ అపపపడడ వవరర ప రప కవల»దQ నధQల ల»మ కవరణ గవ ఉ దద 1837 E 0 లల య త "వశ´]షణధత¥క Ingin"
యకక మరRక కలపన వచF దద . ఇదద అపపటHనQ చ ఆధQనక క ప టర పవర భమjkనదన నమయ¥తధరర. సq శవస”ప య
స
"చధరd]స బభబ²జ" "ఆధQనక క ప టర యకక త డU " కV వ¨ళ]నధ?

(5) కÀనధడ జస… - జస… - Z3 మjషసన
1 9 గRపప శవసప వ
స వతప 41 E 0 "కవనధడ Juse" పన "జస-Z3" ఉపపప పవథమక అ కగణణత యకక దదv Gnnao (బmªనర¿

అ క) మదటH మరయయ ఫq] టH గ పవయ ట అ క Gnnao (ఫq] టH గ పవయ ట అ క) ఎలకవBÂనక క ప టర ఆధధర గవ ఒక
ఏకdÁక పరకరవనX అకకడ ఉ దధ.

(6) Eniac: 1 9 46 US యకక ఒక స}ªనక సQడ హహస "ENIAC" (ఎలకవBÂనక న„ మjరకల ఇ టHగKగటర అ డ క ప టర) ఉపపప

య త ఉతపతప . దశవ స గణణత వ వసస (దశవ స గణణత వ వసస ) య త యకక నరవ¥ణ అల^గK భవష త¦
ప లల ఆధధర గవ
ఆ మటB మదటH ఆధQనక క ప టర మరయయ Adharbna ఆధQనక క ప టర] అభవŽదదద భవష త¦
ప లల క ప టర
ఓవరdBమ
Þ వరసల] Vత¦నధXయ.

(7) మ^ చతసBర సవ¥ల స…కల ఎకdDßరమj టల మjషసన
స వతDర 1 9 48 మ^ చతసBర సవ¥ల స…కల పయగవత¥క య త ప…రర మదటH ఏ కవర కగమ Vaccum టట బ
కవపవడడత¦ దద ఒక క ప టర (స…వ) నర¥ చధరర.

1. మదటH తర (1940-1956): - వవకE మ టట బD
మదటH తర క ప టర] లల , మదటH వవకE మ టట బ ఉపయగ చబడU దద . ఈ వవకE మ గRటభBల వల] ఈ క ప టరర]
ఈ క ప టరర] కవరణ గవ ప}దZవగవ మ^రవయ. వవరర ప}దZ గదద గదద పరమ^ణ . క ప టర యకక ప}దZ పరమ^ణ

కవరణ గవ, ఈ క ప టరర] అమలV చదయడధనకక అధదక శకకపన కలగ ఉనధXయ. ఈ వవకE మ గRటభBలV చధల^ వవడUన ఉతపతప
చదయడధనకక మరయయ ఈ వవకE మ గRటభBల వరగన అడడగయల అవకవశ ఎకVకవగవ ఉ డదవ . మదటH తర క ప టరరక

ఆపరKటH గ సససBమ ల»దQ. ఈ క ప టర] లల , ఈ కవర కగమ ప చరÄ అనవ పరకర లల నలv చదయబడU దద . ఈ క ప టరరలల
లoకకక చద సవమరస° చధల^ తకVకవగవ ఉ దద . ఈ క ప టర] లల డదటభనQ నలv చదస… సవమరస° చధల^ తకVకవగవ ఉ దద . ఈ
క ప టర] లల య త భభష ఉపయగ చబడU దద

Univec మరయయ ENIAC క ప టరర] మదటH తర క ప టర య తధలV 1945 లల సŽషసB చబడధÄయ. ENIAC

క ప టర యకక బరరవప సQమ^రర 30 టనQXలV. ఇదద 18,000 వవకE మ గRటభBలV, 1500 రల»లV, వవల^దద రజస”Bల
’ V
మరయయ కdపB న
} ] నQ ఉపయగ చ దద . 200 KW దధన ఆపరKషనÊ] ఉపయగ చబడU దద . Univec మదటH Comercial
క ప టర పరగణణ చబడడత¦ దద . ఇదద 1951 లల అమjరకన స}నDస కŒస ఉపయగ చబడU దద .

కÀతప వ వసస తˆ, భభరతదదశ లల 3 కకలలమటర] పరషవకర మరయయ 12 కకలలమటర] గగ]బ పవ తధలనQ మ^ ప చదయడ
సవధ మవపత¦ దద .

ప ణã , య†నయన స}ªనD మ త డధకBర ఐఐటHఎ వదZ పవర భäతDవ స దరÚ గవ హర© వరదన పత- ష ఉ టŸ దద

భభరతదదశ పపరరష¦ల "ప”మయర" ःः FC (హ‚ƒ ప}రవ¾ర¥నD క ప టH గ ) మరయయ భభరతదదశ నQ డU అసలV ఒక దశ
డUప ట{ 1.0 PF పసQపత అత సవమరస°మయనQ రవరD చతపవపరర.
ककंपपपटर कका इततिहकास (History of Computer)
दतद निपका भर मम अब तिक कके जकाति शश्रोतितों कके आधकार पर पके पकापका गपका हहै ककी शन
द प ककी खश्रोज और प्रपश्रोग कका
सरर्वप्रथम प्रमकाणणिति उललकेख भकारति कके प्रकाचचीनि वरखपकाति खगश्रोल शकाससची और गणणितिज आपर्वभठठ्ठ कके दरकारका

रचचति उनिकके गणणितिचीप खगश्रोलशकासस गकंथ" आपर्वभठठ्ठठ्ठीप" कके सकंखपका प्रणिकालली मम लकेखतों मम शन
प प कके वरशशषट

सकंककेति शमलतिके हहै सबसके पहलके इनिकके गनथ मम हली शन
प प कश्रो समममशलति ककपका गपका थका बस तिभची सके सकंखपकाओकं
कश्रो शबदतों कके रूप मम प्रदशशर्वति करनिके कके प्रचलनि आरमभ हदआ।

एक भकारतिचीप लकेखक मजनिकका निकाम वपकंगलका थका उनहतोंनिके (200 ई.पप.) मम छकंद आपनिके शकासस कका रणिर्वनि करनिके कके
शलए, आपर्वभटट दरकारका वरकशसति गणणितिचीप प्रणिकालली कश्रो वरकशसति ककपका थका और दश्रो आधकारलीप अकंक प्रणिकालली

बकाइनिरली निकंबर प्रणिकालली (०,१) कका सरर्वप्रथम जकाति वरररणि प्रसतिदति ककपका गपका | इनि जकादई
द अकंकश्रो (० और १ )
कका हली प्रपश्रोग प्रथम कमपपपटर ककी सकंरचनिका कके शलए मदखप रूप सके ककपका गपका थका।

आज ककी कमपपपटर शबद कका प्रपश्रोग आधतद निक ककंपपपटर कके तनिमकार्वणि सके बहदति पहलके सके हली हश्रोतिका रहका हहै। पहलके
सकामकानप मम जटलील गणिनिकाओकं कश्रो हल करनिके मम उपपश्रोग हश्रोनिके रकालली मशचीनितों कश्रो सकंचकाशलति करनिके रकालके
वरशकेषज वपमकति कश्रो हली "ककंपपपटर" निकाम सके पदककारका जकातिका थका| ऐसके कठठ्ठनि अकंकगणणिति कके सरकाल मजनिकश्रो हल
करनिका बहदति मदमशकल और अचधक समप लकेनिके रकालका हश्रोतिका थका। इनि सरकालश्रो कश्रो हल करनिम कके शलए वरशशषठ्ठ
प्रककार ककी मशचीनितों कका आवरषककार ककपका गपका समप कके सकाथ-सकाथ इनि मशचीनितों मम अनिकेक प्रककार कके बदलकार
तिथका सदधकार ककपके गए। जब जकाकर आधतद निक ककंपपपटर कका रतिर्वमकानि सररूप प्रकापति हदआ पके पके हली आधतद निक
ककंपपपटर आवरषककार कका प्रकारकंशभक क्रम थका।
लगभग ३००० ई.प.द मम अबकेकस (ABACUS) निकामक गणिनिका करनिके रकालके एक वरचचस पनस कका उललकेख शमलतिका
हहै पके मकानिका जकातिका हहै ककी इस पकंस कका अवरषककार चचीनि मम हदआ थका। ABACUS निमक पकंस मम कई छडम हश्रोतिची
थची मजनिमम कदछ गश्रोलके कके आकर ककी रचनिकापके हश्रोतिची थची। मजनिकके मकाधपम सके जश्रोड़ और घटनिके कका ककापर्व ककपका

जकातिका थका। परनतिद इनिसके अबकेकस कके दरकारका गदणिनि और वरभकाजनि कका ककापर्व निहलीकं ककपका जका सकतिका थका। पके भची
ककंपपपटर कके वरककास क्रम कका एक भकाग हहै। |

१६०० ई० सके लकेकर 1970 ई० कके बबच कका समप ककंपपपटर कके वरककास मम बहदति हली महतरपपणिर्व मकानिका जकातिका हहै।
मजस ददौरकानि अनिकेक अवरषककार हदए मजनिकका समबनध ककंपपपटर वरककास सके हहै। जश्रो कक तनिमनिप्रककार हहै।

(१) १६२२ ई० मम महकानि वरशकेसज वरशलपम औघसकेड निके एक पकंस कका तनिमकार्वणि ककपका मजसके "सलकाइड रुल" कके
निकाम सके जकानिका जकातिका हहै।

(२) १६४२ ई० मम महकानि रहैजकातनिक बलहैज पकासकल निम "पकासकशलनि" निमक एक पनस कका तनिमकार्वणि ककपका मजसकके
दरकारका जश्रोड़निके और घटनिका कका ककापर्व ककपका जका सकति थका।
(३) Leibniz's Stepped Reckoner or Stepped Reckoner:१६७२ ई० मम गगॉटफकीएड वरलहकेलम लकाइमबनिज़ (Gottfried Wilhelm Leibniz ) निमक रहैजकातनिक निमलकाइमबनिज़

सटकेप रकेकगॉनिर (Leibniz Step Reckoner or Stepped Reckoner) निकामक एक कहैलकदलकेटर मशचीनि कका तनिमकार्वणि
ककपका मजसकके दरकारका जश्रोड़, घटकानिका, गदनिका तिथका भकाग सभची प्रककार ककी गणिनिकाएकं करनिका समभरहदआ थका।

(४) Difference Engine:१८२२ ई० मम प्रशसदध रहैजकातनिक चकालसर्व बहैबकेज निम एक वरचचस वरचचस मशचीनि "डडफरम शशअल इकंजनि" कका तनिमकार्वणि
ककपका और कफर १८३७ ई० मम एक और मशचीनि "एनिकाशलठटकल इकंजचीनि" कका अवरषककार ककपका थका मजसके रके धनि
ककी कमची कके ककारणि पदरका निहलीकं कर सकके थके। पके मकानिका जकातिका हहै कक तिभची सके आधतद निक ककंपपपटर ककी शदरुरकाति
हदई थची। इसची शलए रहैजकातनिक "चकालसर्व बहैबकेज" कश्रो "आधतद निक ककंपपपटर कका जनिक "कहकाहाँ जकातिका हहै।

(५) Konrad Zuse - Zuse-Z3 Machine
१९४१ ई० मम महकानि रहैजकातनिक "कश्रोनिकाडर्व जदस"के निम "Zuse-Z3" निमक एक अदभदति पकंस कका आवरषककार ककपका जश्रो
कक दवर-आधकारली अकंकगणणिति ककी गणिनिकाओ (Binary Arithmetic) कश्रो एरकं चल बबनद द अकंकगणणिति गणिनिकाओ
(Floating point Arithmetic) पर आधकाररति सरर्वप्रथम Electronic Computer थका।

(6) Eniac:१९४६ मम अमकेररकका ककी एक सहैनप शदौध शकालका निके "ENIAC" (Electronic Numerical Integrator And

Computer) निमक मशचीनि कका तनिमकार्वणि ककपका। जश्रो कक दकाशशमक अकंकगणणितिचीप प्रणिकालली (Decimal Arithmetic
system ) सकंरचनिका पर आधकाररति थका पके मशचीनि हली आगके चलकर सरर्वप्रथम ककंपपपटर कके रूप मम प्रशसदध हदई जश्रो
कक आगके चलकर आधतद निक ककंपपपटर कके रूप मम वरकशसति हदई और आधतद निक ककंपपपटर कके वरककास कका
आधकारबनिका।

(7) Manchester Small-Scale Experimental Machine
रषर्व १९४८ मम Manchester Small-Scale Experimental Machine निकाम कका पहलका ऐसका ककंपपट
प र बनिकापका गपका
जश्रो कक ककसची भची प्रश्रोगकाम कश्रो Vaccum Tube मम सकंरकक्षिति (Save ) कर सकतिका थका।

१. पहलली पचीढली ( 1940-1956): - रहैकपपम टपपब
प्रथम पचीढली कके ककंपपपटर मम सरर्वप्रथम रहैकपपम टपपब (Vacume Tube) निकामक तिकनिचीक कका प्रपश्रोग ककपका गपका

थका। इनि रकेकपपम टपपब ककी रजह सके इनि ककंपपपटर आकर बहदति बड़का हश्रो गपका थका। इनिकका आकर एक कमरके
कके मजतिनिका बड़का थका। ककंपपपटर कका आकर बड़का हश्रोनिके कके ककारणि इनि ककंपपपटर कश्रो चलनिके मम बबजलली ककी बहदति
अचधक खपति हश्रोतिची थची। पके रकेकपपम टपपब बहदति जपकादका गमर्मी पहैदका करतिची थची तिथका इनि रहैकपपम टपपब ककी टपट
फदट ककी समभकारनिका अचधक रहतिची थची। प्रथम पचीढली कके ककंपपपटर मम ऑपरकेठटकंग शससटम निहलीकं हश्रोतिका थका। इनि

ककंपपट
प र मम प्रश्रोगकाम कश्रो पकंचककाडर्व निकामक डडरकाइस मम सटश्रोर ककपका जकातिका थका। इनि ककंपपट
प सर्व मम गणिनिका करनिके

ककी क्षिमतिका बहदति कम थची। इनि ककंपपट
प सर्व मम डकाटका कश्रो सटश्रोर करनिके ककी क्षिमतिका बहदति शसशमति हदआ करतिची थची।
इनि ककंपपट
प सर्व मम मशचीनि भकाषका कका प्रपश्रोग ककपका जकातिका थका
पपतनिरकेक तिथका ENIAC ककंपपपटर पहलली पचीढली कके ककंपपपटर मशचीनितों उदकाहरणि हहै मजसके 1945 मम बनिकापका गपका थका।

ENIAC ककंपपपटर कका रजनि 30 टनि कके लगभग थका। इसमम 18000 रकेकपपम टपपबस, 1500 ररलके, हजकारश्रो रमजसटम स
और कहैवपसटसर्व कका प्रपश्रोग ककपका गपका थका। इसकके सकंचकालनि मम 200 ककलश्रोरकाट बबजलली कका उपपश्रोग ककपका
जकातिका थका। पपतनिरकेक पहलका कगॉमकेरशल ककंपपपटर (Comercial Computer ) मकानिका जकातिका। हहै मजसके 1951 मम
अमकेररककी जनिगणिनिका कके शलए प्रपश्रोग ककपका गपका थका।

