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గణన శహష్ ంర (శహస్ మ
ర కంయీటంగ్ లేదా శహస్ మ
ర గణన (SC)) అనేది వేగంగహ అభిఴాదిి చంద఼తునన భయ్ీడిసినమీ
క్షైతంర , ఇది షంక్లిశీ షభషీలన఼ అయథం చేష఼క్ోఴడాతుక్ల భమిము మిశకమించడాతుక్ల ఆధ఼తుక కంయీటంగ్
సహభమహిాలన఼ ఉయోగిష్ ఼ంది. ఇది అనేక యంగహలలో విష్ మించే విజ్ఞాన శహష్ ర విఫాగం, క్హతూ దాతు రధాన క్ైందరంలో
షసజ్ ఴీఴషథ లన఼ అయథం చేష఼కునేంద఼కు నభూనాలు భమిము అన఼కయణలు అభిఴాదిి చేమఫడతాభ.

విజ్ఞాన శహసహ్ాతున (ఉదాసయణకు, జీఴ, ఫౌతిక, భమిము సహభాజిక), ఇంజ్తూమింగ్ భమిము భానవీమ షభషీలన఼
మిశకమించడాతుక్ల అభిఴాదిి చందిన అలోోమిథంలు (షంఖ్ాీ భమిము షంఖ్ాీ-క్హతు), గణిత భమిము గణన మోడయౌంగ్
భమిము అన఼కయణ
ఫాయతదేవంలో టాప్ షఽయకంయీటయి జ్ఞబితా: GO

నఽీస్:
జూల ై 21, 2017: దె తుమిదఴ టాప్ షఽయకంయీటర్స్-ఇండిమా జ్ఞబితా విడుదల చేమఫడింది. దేవం యొకక
మివరభ షఽయకంయీటంగ్ వక్ల్ ఇపుడు 5.63 ెటా ఫ్హిపి.

డిసెంఫర్స 31, 2016: దిహేడఴ టాప్ షఽయకంయీటర్స్-ఇండిమా జ్ఞబితా విడుదల చేమఫడింది. దేవం యొకక
మివరభ షఽయకంయీటంగ్ వక్ల్ ఇపుడు 5.42 ెటా ఫ్హిపి.

జూన్ 19, 2016: దహాయఴ టాప్ షఽయకంయీటర్స్-ఇండిమా జ్ఞబితా విడుదల చేమఫడింది. దేవం యొకక
మివరభ షఽయకంయీటంగ్ వక్ల్ ఇపుడు 5.39 టా ఫ్హిపి.

INDIA SUPER COMPUTER PARAM 1991-2015 -DEVELOPED CENTER FOR
ADVANCED COMPUTING GOVT. INDIA cdace pune-Govt india Scientific Computing
Center
డిసెంఫర్స 6, 2015: దిహేడఴ టాప్ షఽయకంయీటర్స్-ఇండిమా జ్ఞబితా విడుదల చేమఫడింది. దేవం యొకక
మివరభ షఽయకంయీటంగ్ వక్ల్ ఇపుడు 5.25 టా ఫ్హిపి.

జూన్ 15, 2015: దానలుగో టాప్ షఽయకంయీటర్స్-ఇండిమా జ్ఞబితా విడుదల చేమఫడింది. మొదట సహమి,
ఫాయతదేవం క తృహ-సహథభ ఴీఴషథ న఼ కయౌగి ఉంది!

డిసెంఫర్స 5, 2014: దభూడఴ టాప్ షఽయకంయీటర్స్-ఇండిమా జ్ఞబితా విడుదల చేమఫడింది.

జూన్ 5, 2014: టిల్త్ టాప్ షఽయకంయీటర్స్-ఇండిమా జ్ఞబితా విడుదల చేమఫడింది.

డిసెంఫర్స 12, 2013: దక్ ండఴ టాప్ షఽయకంయీటర్స్-ఇండిమా యౌస్ీ విడుదల! దేవం యొకక మియత
షఽయకంయీటంగ్ వక్ల్ ఇపుడు 3 ెటా ఫ్హిపి. ఫంగుళూయు, హెచ్ఎస్ ఈ జ్ఞబితాలో ఉనానభ.

జూన్ 30, 2013: దో టాప్ షఽయకంయీటర్స్-ఇండిమా యౌస్ీ విడుదల! దేవం యొకక మివరభ షఽయకంయీటంగ్
వక్ల్ గత జ్ఞబితా న఼ండి 1.5 ెటా ఫ్హిప్్ ెమిగింది !! ఈ జ్ఞబితాలో 11 క్ త్ ఎంటరల
ర ు, క్ త్ నగమహలు, క్ త్ తృహరసెషర్స
ఆమికటెకచర్స్ ఉనానభ.

డిసెంఫర్స 27, 2012: తొమిిదఴ టాప్ షఽయకంయీటర్స్-ఇండిమా యౌస్ీ విడుదల! దేవం యొకక మివరభ
షఽయకంయీటంగ్ వక్ల్ మొదటసహమిగహ 1 టా ఫ్హిప్ు అధిగమించంది !! ఈ జ్ఞబితాలో క్ త్ నగమహలు ఉనానభ. 4
క్ త్ ఎంటరల
ర ు.

జూల ై 1, 2012: ఎతుమిదఴ టాప్ షఽయకంయీటర్స్-ఇండిమా యౌస్ీ విడుదల! ఈ జ్ఞబితా మొదటసహమి క్ త్ నంఫర్స 1
ఴీఴషథ భమిము GPU ఴీఴషథ లన఼ కయౌగి ఉంది. ఫాయతదేవం యొకక మివరభ షఽయకంయీటర్స రదయశన 965
TFlops. పణె భమిము HP జ్ఞబితాలో ఴీఴషథ ల షంఖ్ీన఼ క్ నసహగిష్ ఼నానభ. 8 క్ త్ ఎంటరల
ర ు.

డిసెంఫర్స 10, 2011: ఏడఴ టాప్ షఽయకంయీటర్స్-ఇండిమా యౌస్ీ విడుదల! ఫాయతదేవం యొకక మివరభ
షఽయకంయీటర్స రదయశన తొయౌసహమిగహ 400 TFlops న఼ తాక్లనది. పణే భమిము HP జ్ఞబితాలో ఴీఴషథ ల షంఖ్ీన఼
నడిస్ హభ. 6 క్ త్ ఎంటరల
ర ు భమిము క్ త్ తృహరంతాలు.

జూన్ 22, 2011: ఆయఴ టాప్ షఽయకంయీటర్స్-ఇండిమా యౌస్ీ విడుదల! జ్ఞబితా యొకక మియత షఽయకంయీటర్స
రదయశన భమిము అంద఼క్ై దేవం ఇపుడు 318 TFlops. ఫంగళూయు భమిము IBM జ్ఞబితాలో ఴీఴషథ ల షంఖ్ీన఼
కయౌగి ఉనానభ.

డిసెంఫర్స 3, 2010: ఐదఴ టాప్ షఽయకంయీటర్స్-ఇండిమా యౌస్ీ విడుదల! జ్ఞబితా యొకక మియత
షఽయకంయీటర్స రదయశన భమిము అంద఼క్ై దేవం 306 TFlops గుమించ! ఫంగుళూయు భమిము HP లు జ్ఞబితాలో
ఴీఴషథ ల షంఖ్ీన఼ నడిస్ హభ. ఉదోీగహలు భమిము షఽర్స కంయీటర్స్ ఴీఴషథ ల గుమించ గణాంక్హలన఼ కయౌగి
ఉనన అతుీత్ భ షఽర్స గణాంక్హలు కూడా సేకమించఫడాాభ!

జూన్ 23, 2010: నాలో ఴ టాప్ షఽయకంయీటర్స్-ఇండిమా యౌస్ీ విడుదల! జ్ఞబితా యొకక మియత
షఽయకంయీటర్స రదయశన భమిము అంద఼క్ై దేవం 287 TFlops! ఈ జ్ఞబితాలో క్ తున ఉతే్ జ్కయబైన మొదట
టెైభయుి ఉనానభ! మొదట సహమి, షఽర్స షఽర్స సహీట్స్, ఉదోీగహలు భమిము షఽర్స కంయీటయుి ఴీఴషథ ల గుమించ
గణాంక్హలన఼ కయౌగి ఉంది, కూడా సేకమించఫడింది!

డిసెంఫర్స 24, 2009: భూడఴ టాప్ షఽయకంయీటర్స్-ఇండిమా జ్ఞబితా విడుదల చేమఫడింది!

జూన్ 12, 2009: మండఴ టాప్ షఽయకంయీటర్స్-ఇండిమా యౌస్ీ విడుదల!

డిసెంఫర్స 18, 2008: ఫంగుళూయులో తుయిహంచన హెై ెమహాయిన్్ కంయీటంగ్ (HiPC), 2008 లో జ్మిగిన
ఇంటమైనశనల్త క్హనామన్్ యొకక ి నమీ ఇండసీమ
ా ల్త తృహీనెల్త సెశనలి విడుదల చేసన మొదట షఽర్స కంతృో జ్యి
ఇండిమా జ్ఞబితా.
కంయీటర్స భమిము షభాచాయ శహష్ ంర అధ఼నాతన సషీమ్ హామైాేర్స, సహఫ్టేీేర్స, నెటిమికంగ్ భమిము షభాచాయ
తుయిసణ విఫాగహలన఼ అభిఴాదిి యచడం భమిము ఆీబజ్
ై చేమడం, గణనతో కూడిన షభషీలన఼
మిశకమించడాతుక్ల అఴషయబైన
కంయీటంగ్ అంతయ్హత తుమహిణం సెైన్్ భమిము ఇంజ్తూమింగ్ షభషీ మిష్హకయం భమిము అభిఴాదిి కంయీటర్స
భమిము షభాచాయ శహష్ ంర మండింటక్ల భదె తు ఇష఼్ంది
రయోగహతిక ఉయోగంలో, కంయీటర్స శహష్ ంర భమిము షంఖ్ాీ శహష్ ర విశలిశణ భమిము సది ాంత కంయీటర్స శహష్ ంర
న఼ండి వివిధ యక్హల శహస్ మ
ర విఫాగహలోి షభషీలన఼ మిశకమించడాతుక్ల ఇతయ యక్హల గణనల ఉయోగం. వెైజ్ా ఞతుక
భమిము ఇంజ్తూమింగ్ యొకక సహంరదామ యూతృహలు కయౌగిన సది ాంతం భమిము రయోగశహల రయోగహల న఼ండి ఈ
యంగం భిననంగహ ఉంట ంది. శహస్ మ
ర కంయీటంగ్ విధానం, కంయీటయి లో అభలు చేమఫడిన గణిత శహష్ ర
నభూనాల విశలిశణ దాిమహ, అఴగహసన తృ ందడం. శహష్ వ
ి , అన఼ఴయ్ న
ర ేత్లు భమిము ఇంజ్తూయుి కంయీటర్స తృో ర గహరభు
సహఫ్ీ వేయిన఼ అభిఴాదిి చేస్ హయు, మోడల్త ఴీఴషథ లు అధీమనం చేస్ హయు భమిము వివిధ తృో ర గహరభు
ి ఇన఼ుట్స
తృహమహమితులన఼ కయౌగి ఉంటాభ. గణన శహష్ ంర యొకక సహమహంవం షంఖ్ాీ అలోోమిథం [1] భమిము / లేదా గణన గణిత
శహష్ ంర యొకక అన఼ఴయ్ నం. క్ తున షందమహాలోి, ఈ నభూనాలు ఫామీ మొత్ ంలో గణనలన఼ (సహధాయణంగహ ఫ్ోి టంగ్

తృహభంట్స) అఴషయం భమిము తయచ఼గహ షఽర్స కంయీటయుి లేదా ంణీ చేసన కంయీటంగ్ తృహిటాాయమోలో అభలు
చేమఫడతాభ.
గణన శహష్ వ
ర ేత్

క ఴీఴషథ న఼ అధీమనం చేమడాతుక్ల భామహోలు
శహస్ మ
ర కంయీటంగోి నెైపణీం కయౌగిన వహమితు విఴమించడాతుక్ల గణన శహష్ వ
ర ేత్ అనే దం ఉయోగించఫడుతుంది.
ఫౌతిక శహష్ ంర , క్మిసీ ా లేదా ఇంజ్తూమింగోి తభ దయఖ్ాష఼్ విఫాగహలలో సేీట్స ఆఫ్ ది ఆయుీు అభిఴాదిి చేమడాతుక్ల వివిధ
యక్హలుగహ అధిక-తుతీయు కంయీటంగున అభలు చేసే క శహష్ వ
ర ేత్, ఇంజ్తూర్స లేదా అన఼ఴమి్త గణిత శహష్ వ
ర ేత్.

కంయీటంగ్ సెైన్్ అనేది సహధాయణంగహ భూడఴ విజ్ఞాన శహష్ ంర గహ మిగణిస్ హయు, రయోగం / మిశీలన భమిము
సది ాంతం (కుడి వెైపన చతరం చఽడండి) యమించడం భమిము జ్ోడించడం. [2] ఇకకడ, క ఴీఴషథ న఼ండి షంగరసణ
రక్మ
లర న఼ [4] భమిము ఴీఴషథ (S) భమిము నభూనా (M) దాిమహ క మోడల్త (S) దాిమహ క డేటాన఼
షంగరహంచడం దాిమహ క డేటాన఼, [3] రయోగం (E) E గుమించ రవనలకు షభాధానం ఇఴిడాతుక్ల E న఼
ఉయోగించఴచ఼చ. [5] గణన శహష్ వ
ర ేత్ సహభయథాం కయౌగి ఉండాయౌ:

క్లిశీబైన షభషీలన఼ గుమి్ంచడం
ఈ షభషీలన఼ కయౌగి ఉనన ఴీఴషథ న఼ తగినంతగహ షంగరహష఼్ంది
ఈ ఴీఴషథ న఼ అధీమనం చేమడాతుక్ల తగిన అలోోమిథం యొకక రణాయకన఼ యూతృ ందించండి: అన఼కయణ
తగిన కంయీటంగ్ అఴసహథనన఼ ఎంచ఼క్ోండి (షభాంతయ కంయీటంగ్ / గిడ్
ర కంయీటంగ్ / షఽయకంయీటర్స్)
ఈ విధంగహ, అన఼కయణ యొకక గణన వక్ల్తు ెంచడం
అన఼కయణ యొకక అఴపట ుట్స ఏమిటంటే సషీమ్ యొకక రతిబింబిష఼్ంది: మోడల్త చలుిఫాట అఴపతుంది
అన఼గుణంగహ ఴీఴషథ యొకక ఫాఴనన఼ షయుెఫాట చేమడం

ధ఼రవీకయణ యొకక షమైన సహథభతు తృ ందడం ఴయకు పనమహఴాత చక్హరతున తృ ందఴచ఼చ: కంయీటేశనల్త శహష్ వ
ర ేత్లు ఈ
సది ాంతాతున అధీమనం చేసన మిసథ త
 ులోి ఴీఴషథ కు తగినంత వహష్ విక పయౌతాలన఼ ఉతుతి్ చేస్ హయతు వివిసంచాయు
వహష్ వహతుక్ల, గణన శహసహ్ాలలో గణతూమబైన కాష అలోోమిథంలు, తృో ర గహరమింగ్ లాంగైిజ్ోలో షభయథఴంతబైన అభలు,
భమిము గణన పయౌతాలు ధ఼రవీకయణకు అంక్లతం చేమఫడింది. కంపీటేశన్ సెైనలలో షభషీలు భమిము మిష్హకమహల
షభాహాయం సెీబ్, హామీ,ా హామీా అండ్ షఽ
ీ ప్ (2004) లో చఽడఴచ఼చ. [6]

విజ్ఞానశహష్ ంర యొకక తతివేత్లు ఏ డిగీర గణన శహష్ ంర విజ్ఞాన శహష్ ంర గహ అయుులతు రశ్నంచాయు, వహటలో సంపరస్ [7]
భమిము గపెర్సీ [8] వహయు జ్ఞాన శహష్ ంర యొకక సహధాయణ రవనకు షభాధానమిసహ్యు: అట ఴంట గణన వెైజ్ా ఞతుక
విధానాల న఼ండి భనకు అంతయెాషీ ఎలా లభిష఼్ంది. టోల్తక [9] కంయీటర్స ఆధామిత అన఼కయణ మిశోధన యొకక
జ్ఞానశహష్ ర అడాంకులన఼ చఽంచడాతుక్ల ఈ అంతయెాశుీలన఼ ఉయోగిష్ ఼ంది. కంపీటేశనల్త సెైన్్ విక్ీడిమాలో
అభలు చేమదగిన యూంలో ఉనన సది ాంతాతుక్ల తృహరతితుధీం ఴహష఼్నన గణిత శహష్ ర నభూనాలన఼ ఉయోగిష్ ఼ంది,
సహమహంవంతో వహయు మోడయౌంగ్ (సది ాంతం బఴనం) భమిము అన఼కయణ (అభలు భమిము అభలు) న఼
ఴమి్ంచేస్ హయు. అన఼కయణ భమిము గణన విజ్ఞానం భా విజ్ఞానం భమిము అఴగహసనన఼ ఴీక్ీ్కమించడాతుక్ల భా
అతీంత అధ఼నాతన భాయో ంగహ ఉననుటక్ీ, వహయు ఇుటక్ై గణన మిష్హకమహల క్ోషం ఇుటక్ై తయౌసన అతున
మిమితులు భమిము మిమితులతో ఴసహ్యు.

గణన శహష్ ంర యొకక అన఼ఴయ్ నాలు [భాయుచ]
గణన శహష్ ంర / శహస్ మ
ర కంయీటంగ్ క్ోషం షభషీ డొబైని ఼:

అయబన్ క్లిశీబైన ఴీఴషథ లు [భాయుచ]
ఇపుడు 2015 లో రంచ జ్నాఫాలో షగం భంది నగమహలోి తుఴసష్ ఼నానయు. 21 ఴ వతాఫె ం భధీ నాటక్ల, రంచ
జ్నాఫాలో 75% టీ ణభతు అంచనా. ఈ టీ ణ ెయుగుదల టీ ణ జ్నాఫాలో అభిఴాదిి చంద఼తునన క్ ంటరలలో
క్ైందరక
ర ాతబై ఉంది, ఇకకడ నగమహల తువహష఼లు మండింతలు, 2 న఼ండి ెయుగుతునానభ

