Telugu unvieristy acadamic jounrals information:
Date: 12-1-2019
Time: 22:28

A.Gopal- Assocaite Proffessor Compuiting enignering & Scientist Computing
& Management Admin officer
Orugallu Technology india softwre industry
Near University road,Hanamkonda,Warangal city-t.s-India
India university youth team- iyc.in yas.nic.in 2008-2015.
Arya vysya hindu.t.s-India
Web site www.orugallutechnologyindia.co.in
Cotact Phone: 8185944713
SETI శశాససవ
స వేతసలల గగహహాంతర గగెలలాకకక ననహాండడ '3bn కశాహాంత సహాంవతకరశాల 72 సహాంకకేతతాలల గగురరసహాంచహాండడ
శశాససవ
స వేతసలల ఇపప్పటటికక రహసస్యమమమైన వవేగవహాంతమమమైన రకేడడయ signals విధహాంగశా తతెలియదన, కశాన గగహహాంతర రవశాణతా
యొకక ఒక రరూపహాం ససూచహాంచబడడహాందద.
గగహహాంతర జీవనహాం కకోసహాం అనవేన్వేషషిసనసనన శశాససవ
స వేతసలల వశారర కకృతత్రిమ మమేధసనక (AI) ఉపయగరహాంచ గగహహాంతర గగెలలాకకక
ననహాండడ 72 మరర్మమమమైన సషిగనలలకల గగురరసహాంచతారర.
Normally the super computer with s band can analyze the signals with super computers.
We are using super computers orugallu technologyindia software industry-near university
road,hanamkonda,Warangal city-t.s-India
With Indian institute of sciences-bangalore-india
The super computer are using scientific research .

భభూమ ననహాండడ మభూడడ బిలియన కశాహాంత సహాంవతకరశాల దసూరహాంలల ఒక మరరగగుజజ గగెలలాకకక ననహాండడ 400 టటెరశాబబబైటటట
రకేడడయ డడేటట పరరశీలిహాంచనపపప్పడడ SETI (అనవేన్వేషణ కకోసహాం గగహహాంతర నిఘలా కకోసహాం శశోధన) ఇనినన్స్టిటటస్యట పరరశశోధకలలల
అసశాధతారణ సహాంకకేతతాలల కననగగొనతానరర.

దతాదతాపప అనిన కకృతత్రిమ మమేధసనక సశాహాంకకేతకత డడేటట విశశటషణనన ఆటటోమమేట చడేయడహాం, భటరర డడేటట సమతతుల దతాన్వేరశా
కలవడహాం, నమభూనతాలనన గగురరసహాంచడహాం లలేదతా అసశాధతారణ సహాంఘటనలల.

వశారర గగురరసహాంచన సహాంకకేతతాలల - ఫశాసస రకేడడయ పపేలలళళట (FRB లల) - పత్రికశాశవహాంతమమమైన మరరయగు తన్వేరరత 2007 లల
మొదట కననగగొనబడతాడ్డాయ మరరయగు సనదసూర గగెలలాకకకల ననహాండడ వచతాచ్చాయని నమగుర్మతతారర, అయనపప్పటటికక ఇహాంకశా
వశాటటికక కశారణహాం ఏమటటో తతెలియదన.

"వశాటటిని విడడదల చడేసపే వసనసవపల సన్వేభటవహాం తతెలియదన," అని SETI పపేరగొకహాందద, "అనవేక గగహహాంతరశాలల ఉనతానయ,
వీటటిలల గగహహాంతర మమేధధ జీవితహాం దతాన్వేరశా అభివకృదదద చడేయబడడన టటెకశానలజీ సహాంతకశాలల కశావచనచ్చా."

నతాగరరకతల దతాన్వేరశా నిరరర్మహాంచన శకకసవహాంతమమమైన టటత్రినికన్స్మిటరట ననహాండడ శకకస గశాస్యస ననహాండడ FRB లల ఏరప్పడతతాయని
ససూచహాంచతారర.

ఒక కశాహాంత తతెరచతాప ఒక పపెదద వవేగహాంతత చడేరరకకోవడతానికక అననమతహాంచడే ఒక చనన కశాన నిరహాంతర తన్వేరణహాం ఉతప్పతస
చడేయడతానికక కశాహాంత దతాన్వేరశా పత్రియగరహాంచడే చనన మొతసహాంలల ఉపయగరహాంచబడడతతుహాందద.

టటెలీసస కపట దతాన్వేరశా జజోకస్యహాం చడేసనకకోకలహాండతా వవబైరగెటస కమభూస్యనికకేషన సహాంకకేతతాలనన నిషపేధదహాంచన గరగన రకేడడయ కకోటటటేట జజోననట
భటగహాంగశా ఉనన గరన
గ బటస్యహాంక టటెలిసస కప సపేకరరహాంచన సమలాచతారశానిన FRB లల గగురరసహాంచతాయ.

బరరకలీలలని ఒక PhD విదతాస్యరరర అయన గగెరరగ జజహాంగ 400tb డడేటటనన పరరశీలిహాంచడతానికక ఉపయగరహాంచడే యహాంతత్రి అభటస్యస

అలలల్గోరరథహాంనన అభివకృదదద చడేశశాడడ, దదీనిలల మరగొక పరరశశోధకలడడ ఇపప్పటటికకే 21 FRB లనన గగురరసహాంచతారర.

"సపెయ యొకక డతాకసర ఆహాండసూత్రి సషితయన మలాటటటడడతత," మరరహాంత వివరహాంగశా FRB ల యొకక సశాహసకకృతస్య
పత్రివరసననన అరరహాం చడేసనకకోవడహాంలల ఇదద మలాకల సహయపడడతతుహాందద, ఎహాందనకహాంటటే గగెరరగ యొకక పని ఉతడేసజకరమమమైనదద
కశాదన, "కశాన శశాసససయ అలలల్గోరరథహాంలల గగురరసహాంచని సషిగనలలకల గగురరసహాంచడతానికక యహాంతత్రి అభటస్యసనన ఉపయగరహాంచడహాం కకోసహాం
ఇదద చసూపషిసనసహాందద."

Indian deep space computer network chadryaan-bangalore-India indian space network with super
computer indian space reserch organizaiton india isro using super computer network.
network signals 2008-2012 with s band digital network database network kanoldge network india.

The mysterious signals were found in data collected by the Green Bank Telescope in the US

digitalized comptuer network for supercomptuer network earth staiton.

