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 ஒருங்கிணைப்பு (இணையம் /னதாணலபபசி) என்பது பயன்பாடு
மற்றும் சூழணலப் னபாறுத்தது.

 இது சமுதாய வான ாலி நிணலயங்களுக்கு நன்ணமயாகவும்
அல்லது ஆபத்தா தாகவும் அணமயலாம்.

 ஒரு புறத்தில் உற்பத்தியின் ஆரம்ப னசலவுக்கு பைம்
னசலுத்தப்பட்டவுடன், டிஜிட்டல் வடிவ ஒலிபரப்பு (digital

replication)குணறந்த னசலவிபலபய னசன்று முடியும்

அறிமுகம்



 மறு புறத்தில், தகவலா து தன் ாட்சி மற்றும் சுபயட்ணசயா 
அடிப்பணட வசதிகள் னகாண்ட இடத்திலிருந்து த ியார்
உரிணமயாளருக்குச் னசன்றுவிடும்.

 இத ால் னசலவுகள், காப்பிணரட் மற்றும் பதிப்புநிணல ஆகிய
பாதிப்புகள் ஏற்படுத்தப்படுகிறது.

 சமுதாய வான ாலி நிணலயங்களில் கலாச்சார மற்றும்
னபாருளாதார அம்சங்கள் உைர்வுபூர்வமா விஷயங்களாகும்.

அறிமுகம்



 அ லாக் ஒலிபரப்பின் பநர்பகாட்டுத் தன்ணமயா து
(Analog Broadcasting) எப்பபாதும் ஒரு கைிசமா 
எண்ைிணகயிலா பநயர்கணளக் னகாண்டிருக்கும்.

 அவர்கள் உள்ளுர் சமூக வான ாலி நிணலயங்களுடன்
னதாடர்பு னகாள்வதற்கு வசதியாகவும் பபசும் வணகயிலும்
அணமந்திருக்கும்.

அ லாக் ஒலிபரப்பு



 னதாணலபபசி மூலம் ஒருங்கிணைப்பது என்பது,

பார்ணவயாளர்களுடன் னதாடர்பு னகாள்ளும் ஒரு சமுதாய
வான ாலிணய விட மூன்று மடங்கு கூடுதலா து.

 எ ினும் னதாணலத்னதாடர்பு அணமப்பு சம்மந்தபட்டால், பநயர்
அல்லது நிணலயமா து னசலணவ ஏற்க பவண்டும்.

 வான ாலி னசலணவ ஏற்குமா ால் பங்பகற்பாளர்கள்
அதிகமாவார்கள்.

 வான ாலி நிணலயங்கள், காப்பிணரட் உரிணம என்ற வணகயில்
அணமத்தல் பவண்டும்.

னதாணலபபசி மூலம்  ஒருங்கிணைத்தல்



1. சமுதாய வான ாலி நிணலயத்தில் எப்படி ஈடுபடபவண்டும்
என்பதற்கா திறன்கணளயும் வளர்க்க பவண்டும்.

2. பகட்பவர்களுக்கும் இந்த பிரச்சிண கணளப் பற்றிய
விழிப்புைர்ணவயும் ஏற்படுத்த பவண்டும்.

3. சமுதாய வான ாலி நிணலயங்களா து இலவச கட்டை
அணழப்பு, குணறந்த கட்டைஅணழப்புகளுக்காக, னதாணலத்
னதாடர்பு துணற மற்றும் இணையத்தரவு வழங்கும்
நிறுவைங்களுடன் ஒப்பந்தம் னசய்திருப்பார்கள்.

சமுதாய வான ாலி நிணலயம்



4. இத்தககய இகைய சேகைகயப் பயன்படுத்தி ததொகைப்சபசி

ைழியொகவும், இகையம் ைழியொகவும் ைொத ொலி நிகழ்ச்சிககைத்

தயொரித்தும்,ைழங்கியும்ைருகிறது.

5. தபரும்பொைொ ததொகைத்ததொடர்பு நிறுை ங்கள் 2018 ஆம் ஆண்டு

தேப்டம்பர் மொதத்திலிருந்து குகறந்தபட்ேம் நொள் ஒன்றுக்கு 1 GB

சடட்டொஎன்றஅைவில்இகையசேகைகயைழங்கிைருகிறது.

6. இது இகையத்தில் ைொத ொலி நிகழ்ச்சிககை பதிசைற்றம்

தேய்ைதற்குசபொதுமொ தொகவும் பயனுள்ைதொகவும்அகமகிறது

சமுதாய வான ாலி நிணலயம்


