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एका भ�य घरात एक लहानशी
मलगीु कशा#या तर� शोधात घरभर
%फरत होती. (तचे नाव होते अडा
बायरन. आ,ण (तला काह� तर�
क-न दाखवायचे होते.



(त#या एका 	क0पाचा भाग

2हणनू ती एक भरपरू 4च5

असलेले व उड7या व8तवर�लू

एक प8तकु 9ल:हत होती.

7या प8तकाचेु नाव

;लायोलॉजी 2हणनू ती

ठेवणार होती. हे प8तकु 9लहनू संप0यानंतर वाफे#या श>तीवर
उडणारा घोडा (तला तयार करायचा होता.





ती फार खशीतु होती.

(त#या आईचे नाव लेडी बायरन. ती दरू कठ0यातर�ु गावी गेल� होती. अडा
(तला (नय9मतपणे आप0या कामाब@ल प5 9लहनू कळBवत होती. प5ा#या
शवेट� “तझीु लाडकD लहान कEबडी” %कवां “कFरयरॅ कबतरू ” अशी सह� करत
होती.



लॉडG बायरन लेडी बायरन



लेडी बायरनला (त#या मल�#याु या क0पनाभरार�Bवषयी (तचे 9म5-मेJ5णी नेहमीच काह�ना

काह� तर� सांगत असायचे.



परंतु लेडी बायरनला फार काळजी
वाटत होती.

अडा फारच अधीर व उ7सा:हत झाल� होती. (तची लKणं

काह� ठ�क :दसत न�हते. ती कायम क0पने#या

साLाMयातच असायची.

थोड>यात ती (त#या वNडलांवर गेल� होती.



अडा#या आईला ती एक शांत 8वभावाची, Bवचार करणार�,

भावने#या आहार� न जाणार� व वNडलासारखी सजGनशील अशी

�हावी असे वाटत होते. ग,णत व BवPानाचा अQयास के0यास

क0पने#या साLाMयातनू ती वा8तवाकडे येईल असेह� (त#या

आईला वाटत होते. 2हणनू (तने अडाला BवPान व ग,णत या

Bवषयांचा अQयास करRयाची �यव8था केल�.

परंतु (त#या क0पना कणालाह�ु नकसानु करणाSया न�ह7या.



औUयो4गक Vांतीचा तो काळ होता. एकदा अडाने आप0या आईसोबत एका

टे>8टाइल 9मलला भेट :दल�. कपXयां#या Nडझाइनसाठ� 7यात वापरलेले तं5Pान

बघनू ती आYचयGच%कत झाल�. वेगवेगZया रंगाचे सतू एकमेकात जाऊन आकषGक

रचना कसे करतात हे (त#या क0पने#या आवा>यात न�हते. पंच काडG वाप-न

Nडझाइन बदलले जाते व 7यासाठ� काडG वापरतात ह� (त#या \]ट�ने एक

अफलातल� क0पना होती.





इतर

मशीनम^ये स_ाु

अशाच

	कारचे

पंच काडG

का वाप- नये?

अडाला नवीन काह� तर� शोध0यासारखे वाटू लागले.

काह� :दवसातच (तचा कयास बरोबर होता हे (त#या लKात

आले.



या मशीनम^ये
वापरले0या

अंकग,णता#या सवG
सम8या फ>त Vकँ
एकदा %फरवले कD

सटतीलु .





यासाठ� अडा ल�हलेसने संगणक 	णाल� 9लहनू काढल�. 7या (नबंधात जगातला प:हला अ0गॉFरदम 9ल:हला गेला. 7या
(नबंधात समारेु 65 पानं – (नबंधाचे समारेु तीन चतथाeशु पानं - फ>त फटनोfसू हो7या.

7या काळी एखाद� 85ी इतकD हशारु असू शकते यावर कणाचाु BवYवास बसत न�हता. व ि85यास_ाु हे सांगRयासाठ� पढेु येत
न�ह7या. 7यामळेु (तने आपण 85ी आहोत हे कळू नये 2हणनू आपला (नबंध AAL 2हणनू सह� क-न पाठवले.



आई#या आ�हाखातर (तने अलG ऑफ ल�हलेस या iीमंताबरोबर लjन केले. संसार व दोन मलांनाु

संभाळत (तने symbolic logicचे काम हाती घेऊन पणGू केले.

लहानपणी आकाशात भरार� घेRयाची क0पना करणाSया अडाने मोठेपणी logical languageचा शोध लावला. 7यामळेु
आज#या आध(नकु यगातीलु वा9शगं मशीन, टाइपरायटर पासनू जेट Bवमान व अंतFरKयानापयeत सवG साधनामधील
इले>uॉ(न>स काम करत आहेत. आता या टाइपरायटरवर�ल ह� अKरंस_ाु (त#याच कायाGची पावती ठरतील.


