య  అంట ఏ

ట?

పపంచాప ంా సమర మ ి" అను%ౖన పమణబద* +,-న వవస/ ా య  ను
ఆ12ింర4. పపంచంల7 లవరక9 ఇన;<=ష? ట@ాAలB కంCDEల9 (ఐ.ట. కంCDEల9) య
 క9 మదI తK ఇసుLAM. NOరPయ NOషల సం య  ఐ.ఎR.ఐ.ఐ.- 91 ను ాక9ం ,
ఐ.ఎR.ఐ.ఐ.- 88 ను సంబంSింTన  V ో అవసర+,-న మర4లసం NOరత పభXతYం య
కLZ[య\ క9 పంపడం అవసర+,-ం2ి. 2^_` <ంద ఇన;<=ష? ట@ాAలB aాఖ, య
కLZ[యంల7

పcాలం

ఓటంe

హక9g_`

కh ిన

సభ_YA

ijం2ిం2ి.

16.kNOాల
kNOాల (2 బlm
ౖ ) య
అnాల9, ToAల9, అంpలను సం<_ల9ా రqijం2ించడంల7 య రqijం2ింTన
పమణం పపంచాప ంా ఆ1దrగ+,-న2ి. ట@t[u ను కంపcటv ల7 iాసR ేయ "
య పమణA ఉపry ార4. పపంచంల7 అA z{త NOషల అnాల9, ToAల9,
అంpలను సం<తరqపంల7 =ంేందుక9 ావల|ిన yామా/~A య పమణల9
అందజ<y ాM. బహNOషల ట@t[u సం కంపcటv krంే ా" య పమణల9
ఎం_` ఉపrగకరంా ఉంటOM. కంపcటv krంే ాiార వాల9, బOా తల9,
పaధక9ల9, aాస 
 తల9, గణత aాస  పణXల9, yాం<క పణXలక9 కh  య
పమణల9 ఎం_` ఉపrగకరం. య 16 kNOాల

సం<త

ా=ణ పయ
" ను

ఉపrస ుం2ి. 65 లక9CDౖా (65536) అnాలక9, ToAలక9, అంpలక9 య
సం<తరqపం (L iాMంm) కzసుం2ి. య yా[ండv , ఐ.ఎR.ఓ- 10646 yా[ండv కల|ి
‘యXటఎ- 16’ అL అదనప వవస/ ను అం2ిy ాM. 22ప ప2ిలnల అnాల9, ToAల9,
అంpలను సం<_ల9ా రqijం2ింేందుక9 ఈ వవస/ ల9 కzసుం2ి. పస ుతం య
yా[ండv 49 ల 194 అnాలక9, ToAల9, అంpలక9 సం<తరqపం (ాpక[v ఎ?  ింe)
కzసూ
 ం2ి.
య 16 kNOాల ఎ?  ింe పద*  ఉపrస ుం2ి. ఇ2ి 65000 క9 CDౖా అnాలక9
గర4లక9 తన సం<తలను ( iాMంm) అందజ<స ుం2ి. ప అnా" అం2ేల య
పమణం తన Cర4ను, సంఖ kల9వను ఆiా2ిస ుం2ి. పపంచంల7 అA z{త NOషల
అnాలక9, గXర4లక9 సం<_A అం2ింే yామా*~A య yా[ండv కల9గజ<స ుం2ి.

ISCIIవవస* , 8టV  ను ఉపrంచు క9ంటం2ి. ఇ2ి 7టV ASII  క9 kస రణ వవస* ా
పేస ుం2ి. బO=zCి నుంT kక|ింTన ప2ి NOరPయ NOషల zపలక9 అవసర+,-న అnర
మలను ఈ వవస* అం2ిస ుం2ి. పయ?, అరt zపలను

నoMంT,అA NOరPయ

NOషల9 ఉపrంే 10 రాల zపల9 బOహ= zCినుంే పణమంెం2M. అAట" ఒ<
రక+,-న ధY ా=ణం ఉం2ి. అందువలV ఈ NOషలAట ఉమ= ిా అnాల, అంpల, గXర4ల
సం<_లను రqijం2ింేందుక9 yాధ+,-ం2ి. బO zCి iాప2ికాగల NOరPయ NOషలక9
అవసర+,-న అnాల9, ToAల9, అంpలక9 ISCII సం<త పట[క ( టబX) ఒక మతృకా
పేస ుం2ి. krగంల7 yలభం సం 2ేవLగ ఆSిాక అnరమXలను ISCII  ల7
పమణంా ఉపrంర4.

