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மெய்நிகர் கற்றல் வகுப்பறற மெயல்திட்டம் 

(Smart Virtual Classroom Project) 

பயிற்ெி கட்டகம் 

 

 

 

மெயல் திட்டத்றத மெயல்படுத்தும் நிறுவனம் 
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முகவுறை 

கற்றல் கற்பித்தறை கணினி, மவண்பைறககள், படம் காட்டும் கருவிகள், ெிறப்பு 

மென்மபாருட்கள், காமணாளி கருத்தைங்குக்கள் பபான்றறவகறளக் மகாண்டு 

ஒருங்கிறணக்கும் வாய்ப்புகறள  நல்கி மதாழில் நுட்ப வகுப்பறறகறள உருவாக்கும்  

பநாக்கத்பதாடு துவங்கப்பட்ட ஒரு மெயல்திட்டபெ  சூட்டிறக மெய்நிகர் கற்றல் 

வகுப்பறற மெயல்திட்டம் ஆகும்.  

 

ொநிை அளவில் மதாிவு மெய்யப்பட்ட பள்ளிகள் ெற்றும் ொவட்ட ஆெிாியர் கல்வி 

ெற்றும் பயிற்ெி நிறுவனத்பதாடு இறணந்து இச்மெயல்திட்டத்றத  நறடமுறறப்படுத்த 

காமணாளிக் கருத்தைங்குக்கறள SCERT நடத்தும். நாட்டின் மதாறைதூைங்களிலிருக்கும் 

கிைாெப்புறத்தில் பயிலும் ொணவர்களிளின் கல்வித்தைத்திறன பெம்படுத்துவதற்காக 

இந்த  திட்டம் அெைாக்கப்பட்டுள்ளது. பெலும் தகவல் ெற்றும் மதாழில் நுட்பத்றத 

பயன்படுத்தி ொநிை அளவிைான ஆெிாியர்கள் ெற்றும் கல்வியாளர்களின் திறன்கறள 

வளர்க்கவும் இந்த திட்டம்  நறடமுறறப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 

 சூட்டிறக மெய்நிகர் கற்றல் வகுப்பறற மெயல்திட்டொனது (Smart Virtual 

Classroom) ொவட்ட ஆெிாியர் கல்வி ெற்றும் பயிற்ச்ெி நிறுவனத்றத  (DIET) 

வழிகாட்டியாக மகாண்டு மெயல்படுகிறது. உயர்தைம் வாய்ந்த மதாழில்நுட்ப 

கருவிகறளக் மகாண்டு நிறுவப்பட்ட படபிடிப்புக் கூடத்திலிருந்து (studio)  

ஒளிபைப்பப்படும் கல்வி நிகழ்ச்ெிகளானது அந்த படப்பிடிப்புக் கூடத்பதாடு இறணயதளம் 

மூைம் இறணக்கப்பட்ட பள்ளிகளில் பநைடியாக ஒளிபைப்பபடுகிறது. ஆெிாியர்களும் 

ொணவர்களும் நிகழ்ச்ெியில் காமணாளிக் கைந்துறையாடலில் உள் நுறழந்து (logged)  

ஊடாடும் மவண்பைறக(Interactive White Board), பட வீழ்த்தி , கணினி ஆகியறவகள் 

உதவிபயாடு  மெய்நிகர் வகுப்பறறச் சூழலில் கற்றுக்மகாள்கிறார்கள். 

 

இந்திய தகவல் ெற்றும் மதாழில்நுட்ப அறெச்ெகத்தின் கீழ் மெயல்படும் இந்திய 

ெின்னணுவியல் தகவல் ெற்றும் மதாழில்நுட்ப துறறயின் நிறுவனொன கல்வி ெற்றும் 

ஆைாய்ச்ெி வறைப்பின்னல் (ERNET) வழிபய இந்த மெயல்திட்டத்திறன  

நறடமுறறப்படுத்துகிறது. 
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இந்திய தகவல் ெற்றும் மதாழில்நுட்ப அறெச்ெகத்தின் கீழ் மெயல்படும் 

ெின்னணுவியல் ெற்றும் தகவல் மதாழில்நுட்பத் துறறயானது (DeitY) இந்த 

மெயல்திட்டத்திற்கான நிதி ஆதாைங்கறள வழங்குகிறது. 

  

சூட்டிறக மெய்நிகர் கற்றல் வகுப்பறற மெயல்திட்டொனது முதல் கட்டொக 

குஜைாத், ைாஜஸ்தான், ஆந்திைபிைபதஷ், ஹாியானா, தெிழ்நாடு, ஹிொச்ெை பிைபதஷ் 

ெற்றும் திாிபுைா ஆகிய ஒன்பது ொநிைங்களில் முன்பனாடித் திட்டொக 

மெயல்படுத்தப்படுகிறது. 

 

50 ொவட்ட ஆெிாியர் கல்வி ெற்றும் பயிற்ெி நிறுவனத்தின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் 

3500 அைசு பள்ளிகளில் சூட்டிறக மெய்நிகர் கற்றல் வகுப்பறற மெயல்திட்டம் 

மெயல்படுத்தப் பட்டுள்ளது. 

 

இந்த திட்டத்தால் ொணவர்களுக்கும் ஆெிாியர்களுக்கும் ஏைாளொன நன்றெகள் 

கிறடக்கும். 

 

ொணவர்களுக்கு தைொன கல்வி கிறடக்கிறது. ெின் வழிக்கற்றல் (e learning) 

மூைொக கல்வி ெம்ெந்தொன காமணாளிகறள பார்ப்பது, றெய பெறவயகத்தில்  பெெித்து 

றவத்திருக்கும் காமணாளிகறள தைவிறக்கிப் பார்ப்பது (Download), காமணாளிக் 

கைந்துறையாடலில் கைந்துமகாண்டு பிற பள்ளி ொணவர்களுடன் கைந்துறையாடுவது, 

பல்பவறு விதொன பங்களிப்புகறள பகிர்ந்துமகாள்வது, பதிவு மெய்து றவக்கப் 

பட்டிருக்கும் காமணாளிகறளயும் (Recorded videos) , ஒலிப்பதிவுகறளயும் (audios) 

பயன்படுத்துவது என ொணவர்களுக்கான பயன்கறள அடுக்கிக்மகாண்பட பபாகைாம். 

 

ஆெிாியர்களுக்கு இது ஒரு முற்றிலும் பவறுபட்ட களம். அவர்கள்  மெய்நிகர் 

கற்றல் வகுப்பறறச் சூழலில் இருப்பதால் ொணவர்களுடன் பநைடியாக பயணிக்க 

முடியாத ஒரு சூழ்நிறை இருக்கிறது. ஆனாலும் மபாதுவான வறைப்பின்னல் மூைொக 

ொணவர்களுடன் இறடவிறன புாிவதும் ஒரு அருறெயான தருணம் தான். பநைறையாக 

ஒளிபைப்பப்படும் இந்த பாடங்கள் பதிவுமெய்து றவக்கப்படுவதால் ொணவர்கள் எந்த 

பநைத்திலும் அவற்றறப் பயன்படுத்தைாம். எத்தறன முறற பவண்டுொனாலும் 
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அவற்றறக் கண்டுகளிக்கைாம். சூட்டிறக மெய்நிகர் வகுப்பறற மூைம் பநைறை வகுப்பு 

ஒபை பநைத்தில் பை பள்ளிகளில் நறடமபறுவதால் ஆெிாியர் பற்றாக்குறறயிறனயும் 

ொிமெய்யைாம்.  

 

இந்த மெயல்திட்டத்தில் இருக்கும் ஒவ்மவாருவரும் இந்த மதாழில்நுட்பத்றத 

பயன்படுத்தி டிஜிட்டல் முறறயில் வலுவான ொநிைொக தெிழ்நாடு ொற்றுவதற்கும் 

அறிவுப் மபாருளாதாைத்தில் ஏற்றம் மபறச்மெய்வதற்கும் முயற்ெிமயடுக்க பவண்டும். 

 

ஒவ்மவாரு பயனாளியும் இந்த மெயல்திட்டத்றத அறனவருக்கும் எடுத்துச் மென்று 

கிைாெப்புற கறடபகாடியில் இருக்கும் ொணவர்களுக்கும் தைொன கல்விறய மகாண்டு 

மெல்ைப் பாடுபட பவண்டும். 
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மபாருளடக்கம் 

1.0 மெயல்திட்ட அறிமுகம் 

1.1 திட்டச் சுருக்கம் 

1.2 திட்டத்றத மெயல்படுத்தும் நிறுவனம் -  ஓர் அறிமுகம் – ERNET India 

1.3 திட்டத்றத மெயல்படுத்த நிதி ஆதாைம் தரும் நிறுவனம் -  ஓர் அறிமுகம் – DeitY 

2.0 சூட்டிறக மெய்நிகர் கற்றல் வகுப்பறற பற்றியஅறிமுகம் 

2.1 சூட்டிறக மெய்நிகர் கற்றல் வகுப்பறற 

2.2 சூட்டிறக மெய்நிகர் கற்றல் வகுப்பறறயின் முக்கிய கூறுகள் 

2.3 அது எப்படி மெயல்படுகிறது. 

2.4 சூட்டிறக மெய்நிகர் கற்றல் வகுப்பறறயின் பயன்கள் 

3.0  பங்கு ெற்றும் மபாறுப்பு (ொவட்ட ஆெிாியர் கல்வி ெற்றும் பயிற்ெி  நிறுவனம் / 

பள்ளி) 

4.0 உபகைணங்களின் அறெப்பு 

4.1 பெறஜக் கணினி ெற்றும் உபாி பாகங்கள் 

4.2 ஊடாடும் ெின்னணு மவண்பைறக (Smart Interactive Board) 

4.2.1 ஊடாடும் ெின்னணு மவண்பைறக மென்மபாருள் நிறுவதல் 

4.2.2 ஊடாடும் ெின்னணு மவண்பைறக அளவுத்தைப்பாடு(Calibration) 

4.2.3 திறை விறெப்பைறக 

4.3 படவீழ்த்தி 

4.4 உடன் நிகழ் தறடயில்ைா ெின்ொைம் வழங்கி (UPS) 

4.5 LED காட்ெித் திறை 

4.6 மதாழில்முறறக் காமணாளிக் கருத்தைங்கு முறனகள் 

4.6.1 மதாழில்முறற PTZ ஒளிப்படக்கருவி 

4.6.2 ஒலிப்மபட்டி 

4.6.3 காமணாளிக் கருத்தைங்க பெறஜக் கணினி codec 

4.7 கணினி பெறஜ 

4.8 மெயல்திட்டத் தறைவாெல் 

5.0 காமணாளிக் கருத்தைங்கு பற்றிய தீர்வு 

5.1 காமணாளிக் கருத்தைங்கு பெறஜக் கணினி codec கட்டறெப்பு அறெப்பு 

5.2 உங்கள் மெய்நிகர் வகுப்பறறறயப் பற்றித் மதாிந்து மகாள்ளுங்கள் 
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5.3 உங்கள் மெய்நிகர் அறறயில் நுறழவது எப்படி? 

5.4 உங்கள் மெய்நிகர் வகுப்பறறக்கு ெற்றவர்கறள வைபவற்பது எப்படி? 

5.5 அெர்வில் மெய்யப்படும்பவறை 

5.6 காமணாளிக் கருத்தைங்கில் புகுபதிறக (log in) மெய்து கணினியில் பதிவிறக்கம் 

மெய்வது. 

5.7 காமணாளிக் கருத்தைங்குக்கு பதறவயான Codec பயன்பாட்றட 

பெறஜக்கணினியில் கட்டறெப்பது. 

5.8 எப்படி மெய்நிகர் வகுப்பறறயில் நம்றெ இறணத்துக் மகாள்வது? 

5.9 பங்மகடுப்பபார் நிறை பற்றி புாிந்துமகாள்தல். 

5.10 பெறஜக் கணினிறயப் பயன்படுத்தி அடுத்த மெய்நிகர் வகுப்பறறகளுக்கு 

மெல்வது எப்படி? 

5.11 மதாடர்பிலுள்ளவர்கறள ெந்திப்பில் கணினி வழிபய இறணத்துக் மகாள்ள 

திட்டெிடல். 

5.12 ெந்திப்பின் பபாது மெய்யபவண்டியறவகள் / நாட்கள் ெற்றும் அெர்வுகறள 

திட்டெிடல் 

5.12.1 உங்களது ஏதுபாளைது குறியீடு, மெய் நிகர் வகுப்பறறக் குறியீடு, 

வறைத்தளப் பாடம் உருவாக்குதல் ெற்றும் கட்டுப்படுத்துதல் 

5.13 தகவல்கறள காமணாளிக் கருத்தைங்கில் பகிர்ந்துமகாள்ளல். 

5.14 பதிவு மெய்யப்பட்ட பகுதிகறள பதிவிறக்கம் மெய்தல்  

5.15 காமணாளிக் கருத்தைங்கில் பயன்படுத்தப்படும் பிற வன்மபாருட்களின் 

முக்கியக் கூறுகறள பயன்படுத்துதல். 

6.0 மபாதுவான இயக்க மெயல்முறறகள் 

6.1 அெர்வுக்கு முன்னால். 

6.2 அெர்வின் பபாது 

6.3 அெர்வுக்குப் பின். 

7.0 உபகைணங்களின் அறெப்பு. 

7.1 பெறஜக் கணினி & அதன் துறணக் கருவிகளும் 

7.2 ெின்னணு ஊடாடு மவண்பைறக ( Interactive Smart White Board) 

7.2.1 ஊடாடு மவண்பைறக மென்மபாருள் நிறுவல் 

7.2.2 ஊடாடு மவண்பைறக மென்மபாருள் அளவுத்தைப்பாடு 
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7.3 ஊடாடு மவண்பைறக மென்மபாருள் காட்ெித் திறை 

7.4 உடன் நிகழ் தறடயில்ைா ெின்ொைம் வழங்கி (UPS) 

7.5 USB வறை நிழற்படக்கருவி ெற்றும் ஒலிவாங்கி 

7.6 மெயல்திட்டத் தறைவாெல் பற்றி 

8.0 பெறஜக் கணினியும் காமணாளிக் கருத்தைங்கும் 

8.1 காமணாளிக் கருத்தைங்கிற்கு பதறவயான மென்மபாருறள பதிவிறக்கம் 

மெய்வது எப்படி? 

8.2 காமணாளிக் கருத்தைங்கிற்கான மென்மபாருளில் புகுபதிறக மெய்வது எப்படி? 

8.3 அறெப்பு ெற்றும் கட்டறெப்றப புாிந்து மகாள்ளல் 

8.4 பங்மகடுப்பபார் நிறை பற்றி புாிந்துமகாள்பவாம். 

8.5 எப்படி மெய்நிகர் வகுப்பறறயில் நம்றெ இறணத்துக் மகாள்வது? 

8.6 DIET உடன் பள்ளிறய இறணத்துக் மகாள்வது எப்படி? 

8.7 ெந்திப்பின் பபாது மெய்யபவண்டியறவகள் 

8.8 மதாடர்பிலுள்ளவர்கறள ெந்திப்பில் இறணத்துக் மகாள்ள திட்டெிடல். 

8.9 ெதிப்பீட்டாளர் இைகெியக் குறியீடு (PIN), அறறயின் இைகெியக் குறியீடு (PIN) 

உருவாக்குதல் 

8.10 தகவல்கறள காமணாளிக் கருத்தைங்கில் பகிர்ந்துமகாள்வது எப்படி? 

8.11 பதிவு மெய்யப்பட்ட பகுதிகறளப் பதிவிறக்கம் மெய்வது எப்படி? 

8.12 காமணாளிக் கருத்தைங்கில் பிற வன்மபாருட்கறள றகயாளுதல் 

 

9.0 மபாதுவாக இயக்கபவண்டிய மெயல்முறறகள் 

9.1 அெர்வுக்கு முன்னால் 

9.2 அெர்வின் பபாது 

9.3 அெர்விற்குப் பிறகு 

10.0 மெய்யபவண்டியறவயும், மெய்யக்கூடாதறவயும் 

11.0 அடிப்பறடயான பிறழகாணல் 

12.0 அடிக்கடி பகட்கப்படும் பகள்விகள் 

13.0 திட்டம் ொர்ந்த உதவிப் பைறக 
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மெய்நிகர் கற்றல் வகுப்பறற மெயல்திட்டம் 

(Smart Virtual Classroom Project) 
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   செயல்திட்டத்தின் அறிமுகம் 

1.1 செயல்திட்டம் 

                    இந்தியாவில் மதாிவு மெய்யப்பட்ட குஜராத்,ராஜஸ்தான்,ஆந்திரப் 

பிரததெம்,ஹாியானா,தமிழ் நாடு,இமாச்ெலப் பிரததெம் மற்றும் திாிபுரா  ஆகிய ஏழு 

மாநிலங்களில் முதன் முறறயாக தொதறன முயற்ெியாக இச்செயல்திட்டம் 

ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது.இந்த ஏழு மாநிலங்களில் உள்ள 50 மாவட்ட ஆெிாியர் 

கல்வி மற்றும் பயிற்ெி நிறுவனங்களின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் 3500 அரசு மற்றும் 

அரசு உதவி சபறும் பள்ளிகளில் சூட்டிறக சமய்நிகர் கற்றல் வகுப்பறற வெதிறய 

நிறுவுவதத இச்செயல்திட்டத்தின் தநாக்கம் ஆகும். நாட்டின் கறடக்தகாடி மற்றும் 

கிராமப்புறங்களிலிருந்து வரும் மாணவர்களுக்கும் தரமான கல்விறய வழங்குவதத 

இச்செயல் திட்டத்தின் குறிக்தகாள். 

                      இந்த செயல்திட்டத்தின் தநாக்கமானது ஒரு வகுப்பறறறய 

சதாழில்நுட்பத்தால் செயல்படும் வகுப்பறறயாக(Technology Enabled 

Classroom) உருவாக்குவதத ஆகும்.அதற்கு கணினிகறள ஒருங்கிறணத்தும், 

சவண்பலறககறளப் பயன்படுத்தி ஊடாடல் (Interactive)முறறயில் பாடம் 

நடத்தியும்,படவீழ்த்திறயப் பயன்படுத்தியும், ெிறப்பாகத் தயாாிக்கப்பட்ட 

சமன்சபாருள்கள் பயன்படுத்தியும் , காசணாளி உறரயாடல்கள் நிகழ்த்தியும் 

சதாழில்நுட்பத்தால் செயல்படும் வகுப்பறறயாக உருவாக்க வாய்ப்புகள் 

ஏற்படுத்தப்படுகின்றன. 

                       இச்செயல்திட்டத்றத செயல்படுத்த, முதற்கட்டமாக மின்ொர 

வெதி,இறணய வெதி,இட வெதி இவற்றறக் சகாண்டிருக்கும் சபாருத்தமான 

எண்ணிக்றகயுள்ள மாவட்ட ஆெிாியர் பயிற்ெி நிறுவனங்களும் அவற்தறாடு 

சதாடர்புறடய அதத வெதிகறளக் சகாண்ட பள்ளிகளும் ஒவ்சவாரு 

மாநிலத்திலிருந்தும் சதாிவு செய்யப்பட்டன.  

                          இச்செயல் திட்டமானது ஆெிாியர்கள் இல்லாத கறடக்தகாடி 

பள்ளிகளிலும்  அவர்களது கற்பித்தல் சென்றறடவறத உறுதி 
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செய்வததாடு,ஆெிாிய நிபுணர்களின் சமய்நிகர்  இருப்றபயும் உறுதி 

செய்கிறது.மாவட்ட ஆெிாியர் கல்வி மற்றும் பயிற்ெி  நிறுவனங்கள் (DIET)  

/ஒன்றிய ஆெிாியர் கல்வி மற்றும் பயிற்ெி  நிறுவனங்கள் (BIET) ஆகியவற்றின் 

தபராெிாியர்கள் /விாிவுறரயாளர்கள் , வழிகாட்டி ஆெிாியராக செயல்படுவார்கள். 

சதாழில்முறறயில் தரமான கருவிகறள நிறுவி ெிறப்பு ஆெிாியர்களது  

விாிவுறரகள் வழிதய அவற்றற சூட்டிறக கற்பித்தல் நிறலயமாக 

செயல்படுத்தி,காமணாலி மொற்மபாழிவுகறள பநைறையாக அந்த ொவட்டத்தில்  

உள்ள பள்ளிகளுக்கும் அருகிலுள்ள பிற பள்ளிகளுக்கும்  ஒலி பைப்ப இயலும். 

முதன்றமயாக இம்மாதிாியான கற்பித்தல்  மாவட்டத்தின் மற்றப் பகுதிகளுக்கும், 

அருகாறமப் பள்ளிகளுக்கும் பயன்படும்படித்  திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

                              இந்த வறகயில் முன்சமாழியப்பட்ட சூட்டிறக சமய்நிகர் 

கற்றல் வகுப்பறற கட்டறமப்பானது மாவட்ட ,மாநில அளவில் ெமூக நலன் 

கருதும் தவறுபல சதாழிற்கல்வி மற்றும் பயிற்ெிப் படிப்புகளுக்கும்  பயனுள்ளதாக 

இருக்கும்.தமலும் விறரவாக வளர்ந்து வரும் சபாருளாதார உள்நாட்டு 

ததறவகறள தமம்படுத்தவும் வளரும் துறறகளில் வளர்ச்ெி வீதம் கண்டறியவும், 

இந்தியாவின் தபாட்டிொர் தமம்பாட்றடத் திறம்படக் றகயாளவும் மற்றும் 

இந்தியாவின் மக்கள்சதாறகொர் பிாிறவப் பாதுகாத்துக் சகாள்ளவும் ததறவயான 

வழிமுறறகளுக்கு இத்திட்டம் பயன் நல்கும். 

                          கல்வியின்  தரத்றதயும், திறன்கறளயும் தமம்படுத்துவதத நவீன 

கால ஒலி-ஒளி மற்றும்  தகவல் பாிமாற்றத் சதாழில்நுட்பங்களின் பயனாக 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.சதாறலதூரக் கல்வி  மற்றும் மின்ணனுக் கற்றல் சூழல் 

உருவாக்கம் இவற்றிற்கும் இத்திட்டம் மிக முக்கியமாக உள்ளது.இவற்தறாடு 

இறணயம் வழியான காசணாலி மற்றும் கணினிொர் கற்றல் வளங்களின் 

பயன்பாடு ஆகியவற்றின் வழிக் கற்பித்தல் எத்தறனதயா பின்தங்கிய மற்றும் 

கறடக்தகாடியில் பகுதிகளில் உள்ள மாணவர்களுக்கு உதவுகிறது. 

                        இதன் அடுத்த நிறலயானது,இறணயம் வழிதய சபறப்பட்ட 

பாடப்சபாருள்கறள மத்திய பதிவு செய்யும் வழங்கியில் தெமித்து 
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றவத்து,இறணயத் சதாடர்பில்லா தநரங்களிலும்  வகுப்பறறக் கற்பித்தலுக்குப் 

பயன்படும்படி வடிவறெக்கப்பட்டுள்ளது. 

                      மாநிலம் முழுவதும் உள்ள இந்த உள்கட்டறமப்பு, மாநிலத்தின் 

/நாட்டின் ததறவக்கிணங்க அங்குள்ள ஆெிாியர்களின் ததறவ பற்றியப் 

பிரச்ெறனகறளக் குறிப்பிடவும்,தரமான கல்விறய வழங்கி உறுதி செய்யவும் 

வழிதகாலுகிறது.இந்தப் பயன்பாட்டுத் தீர்வானது கறடக்தகாடி மற்றும் 

கிராமப்புறங்களிலிருக்கும் பள்ளிகளின் வகுப்பறற உட்கட்டறமப்பு முறறயில்  

அதிகமான வகுப்பறறகறளக் கூட்டி அவற்றின் வகுப்பறற எண்ணிக்றகறய 

உயர்த்துவதில் , சதாடர்ந்து  மீதமலாக்கத்தகவு (Scaleble)கறளப் சபறவும் 

உதவுகிறது.அததாடு மட்டுமல்லாமல்  அடுத்தடுத்த  கட்டங்களுக்கான 

செயல்திட்டத் திட்டமிடலில்  றமயப் பகுதிகளிலிருக்கும் பல்முறன கட்டுப்பாட்டு 

அறறகறள (MCU) தமம்படுத்தவும் துறண நிற்கிறது. 

 

 

 

1.2 செயல் திட்டத்றத நறடமுறறப்படுத்தும்  நிறுவனம் (எர்மநட்  ) பற்றிய விளக்கம் 

                       கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்ெி வறலப்பின்னல் Education and research 

Network (ERNET) , இந்தியா என்ற நிறுவனம் , இந்திய அரெின் மின்னணுவியல் 

மற்றும் தகவல் சதாழில்நுட்பத் துறற, தகவல் பாிமாற்றத் சதாழில்நுட்ப 

அறமச்ெகத்தின்  கீழ் இயங்கும்  துறண நிறுவனம் ஆகும்.தமலும் நாட்டின் ெிறந்த 
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வறலயறமப்பு சவளிப்பாட்டிற்கு குறிப்பிடத்தக்க வறகயில் பங்களிப்பதாகவும் 

இந்நிறுவனம் அறமந்துள்ளது. 

                     ஆரம்ப கால கட்டத்தில், இந்தியாவிற்கு இறணயத்றதக் சகாண்டு 

வந்து, வறலயறமப்புப் பரப்பில்  நாட்டின் செயல்திறறன  உயர்த்த  உதவி 

செய்தது, குறிப்பாக , சபாறியியல் சநறிமுறற சமன்சபாருள் மற்றும் 

கருவிகளுக்கான கூட்டுமுயற்ெியில் உதவி வரும் பணிறயச் செய்துவந்தது. ெிறிது 

காலம் கழித்து, மிகப்சபாிய ஒரு வறலயறமப்றப சவற்றிகரமாகக் கட்டறமத்து, 

அதன் வழியாக இந்திய ெமூகத்திற்குப்  பல்தவறு வறகயான அறிவுொர் கூறுகளில் 

தனது தெறவகறளத் சதாடர்ந்து வழங்கி வருகிறது. ஆராய்ச்ெி மற்றும் 

கல்விக்கான ெமூகம் அவற்றுள் ஒரு கூறு,வலிறமயான பயிற்ெி சபற்ற மனித 

வளங்கள் உருவாக்கத்திற்கும் இந்நிறுவனம் சபாிதும் துறண நிற்கிறது. 

                    எர்மநட் முதன்முறறயாக 1986 ஆம் ஆண்டு ,மின்ணனுவியல் 

துறறயால் (DOE)ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இந்திய அரெிடமிருந்தும் ஒன்றிறணந்த 

நாடுகளின் வளர்ச்ெித் திட்டத்திடமிருந்தும் (UNDP) நிதி உதவி சபற்று வரும் 

இந்நிறுவனம்,எட்டு முதன்றம நிறுவனங்கதளாடு ஈடுபாட்டுடன் பங்காற்றும் 

நிறுவனமாக இருந்து வருகிறது.அறவ,  

1. ததெிய சமன்சபாருள் சதாழில்நுட்ப றமயம் (NCST)-மும்றப 

2. இந்திய அறிவியல் நிறுவனம் (IISC)-பங்களூரு 

3. ஐந்து இந்தியத் சதாழில்நுட்ப நிறுவனங்கள்-(IIT)-சடல்லி,மும்றப,கான்பூர், 

காரக்பூர் மற்றும் சென்றன. 

4. மின்னணுவியல் துறற-சடல்லி 

              எர்மநட்    நிறுவனம் , இறணய விதிமுறறகறளப் பயன்படுத்தித் தகவறல 

பரப்பு செய்யும் பரப்புக் கட்டுப்பாட்டு சநறிமுறற   (Transmission Control Protocol ) TCP 

/ IP, மற்றும் OSI-IP(Open System Interconnection mode) கட்டுப்பாட்டு சநறிமுறற 

பபான்ற  பல்சநறிமுறற வறலயறமப்பாகத் துவங்கப்பட்டு குத்தறக இறணப்பின் 

முதுமகலும்பாக மெயல்பட்டு வந்தது.இவ்வாறு 1995 ஆம் ஆண்டிலிருந்து அறனத்து 
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வணிகத் மதாடர்புகளும் பரப்புக் கட்டுப்பாட்டு சநறிமுறறகளால் முன்மனடுத்துச் 

மெல்ைப்படுகிறது. 

                 எர்மநட் நிறுவனொனது பை துறறகளில் தனது பெறவறயச் மெய்து வருகிறது. 

ஆபைாக்கியம்,விவொயம் பபான்ற துறறகளிலும்,மதாடக்க, உயர்கல்வி ெற்றும் 

பெல்நிறைக்கல்வி, அறிவியல் ெற்றும் மதாழில்நுட்ப நிறுவனங்களில் பயிலும் ொணவர் 

களின் கணினித் திறன்கறள பெம்படுத்தும் பணியிலும், இறணயத்தில் பயன்படுத்தப் 

படும் கம்பியில்ைாத்  தகவல்  பாிொற்ற  நுட்பத்றதப் (Wi-Fi) பயன்படுத்துகிறது. 

மதாழில்நுட்பத்தில் பெம்பட்ட இந்தியா  உருவாக்கம் (Digital India) என்ற ெிகப்மபாிய 

மதாறைபநாக்கு முயற்ெிறயப் பிைதிபலிக்கும் பணிறயச் மெய்து வருகிறது. 

                 எர்மநட் நிறுவனம் ஒரு ெிகப்மபாிய நாடுதழுவிய புவிொர்ந்ததும் மெயற்றக 

வறையறெப்பு மகாண்டதுொன கல்வி ெற்றும் ஆைாய்ச்ெி நிறுவனங்கறள நாட்டின் 

ெிகப்மபாிய நகைங்களில் அைங்பகற்றம் மெய்யும் ஒரு நிறுவனொக இருந்து வருகிறது. 

எர்மநட் நிறுவனெனது மவறும் இறண இறணப்றப ெட்டும் அளித்து தனது எல்றைறய 

குருக்கிக் மகாள்ளாெல், கல்வி ெற்றும் ஆைாய்ச்ெி நிறுவனங்களின் முழுறெயான 

பதறவகறள. 

2.3 இத்திட்டம் எவ்வாறு மெயல்படுத்தப்படுகிறது? 

 ஆெிாியர் இல்ைா மதாறைதூைத்தில் உள்ள எந்த ஒரு குக்கிைாெத்தில்  ொணவர்கள் 

இருந்தாலும் அவர்களுக்கு பாடத்தில் ெிறந்த அனுபவமுள்ள திறறெயான 

ஆெிாியர்கறளக் மகாண்டு இறணய வழியில் பாடம் கற்பிக்கப்படுகிறது. 



14 
 

 

ொவட்ட ஆெிாியர் கல்வி ெற்றும் பயிற்ெி நிறுவனம் (DIET) 

இத்திட்ட வழிகாட்டியாக மெயல்படும். இங்கிருந்து மதாழிற்திறன் வளக்கருவிறய நிருவி 

திறறெயான ஆெிாியர்கறளக் மகாண்டு பள்ளிகளுக்கு பாடங்கறள பநைறையாக 

ொவட்டம் முழுக்கவும் ஒளிபைப்பு மெய்கிறது. இந்த சூட்டிறக மெய்நிகர் கற்றல் 

வகுப்பறறயானது பல்பவறு மதாழிற்பயிற்ெிகறள ொநிைத்திலிருந்தும், 

ொவட்டத்திலிருந்தும் ஆெிாியர்கறள வளப்படுத்த வழங்கப்படுகிறது. 

இத்திட்டம் காமணாலி கருத்தைங்றக றெயப்படுத்தியது. இதில் ஒவ்மவாரு (DIET) ம் 

பள்ளிகளுடன் றெய அறெவிடத்தின் (Central Location)  வாயிைாக இறணயவழியில் 

இறணக்கப்பட்டுள்ளது. கீபழ உள்ள விவைப்படத்றத காண்க. 

 ஒவ்மவாரு பள்ளிக்கும் காமணாளி கருத்தைங்க மென்மபாருட்களும், 

வன்மபாருட்களும் வழங்கப்படும். 

 ஒவ்மவாரு DIETக்கும் காமணாளி கருத்தைங்க மென்மபாருட்களும் 

வன்மபாருட்களும் வழங்கப்படும். 

 றெய அறெவிடொனது பன்முறன கட்டுப்பாட்டு அறறயாகவும், திட்டெிடல் 

மென்மபாருள் S/W ஒலிப்பதிவு பைகுழுக் காமணாலிக் கைந்துறையாடல் 

நிகழ்த்துதல் ெற்றும் அவற்றறப் பதிவு மெய்தல். 
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 DIET டயல் மெய்ய / றெய அறெவிடத்துடன் இறணயவழி இறணத்தல், 

பள்ளிகள் அறழப்றப(Dial) ஏற்றல் ெீள அறழத்தல், DIET உடன் இறணத்தல், 

பள்ளிகளின் இறணப்றப குறிப்பிட்ட DIETக்கு ொற்றம் (Forward) மெய்தல். 

2.4 சுட்டிறக மெய்நிகர் வகுப்பறறயின் பயன்கள் 

1. வகுப்புபநைம் 

 ொறக்கூடியது. ஆெிாியர் ொணவர்பகற்ப ொற்றி அறெத்துக் மகாள்ளைாம். 

 ஆெிாியருக்கும் பங்பகற்கும் ொணவருக்கும் பநைெிருப்பின் வகுப்றப நீட்டிக்கைாம். 

 கூடுதல் வகுப்புகறள ஆெிையர் ொணவர் வகுப்பிற்பகற்ப அறெத்துக் 

மகாள்ளைாம். 

2. கற்றல் குழுக்கள் 

 ொணவர்கள் பைதைப்பட்ட ெமூக கைாச்ொைக் குழுக்களாக இருக்கைாம். 

மொழி, இனம், பதெிய எல்றைகள் தாண்டியும் அக்குழுக்கள் அறெயைாம். 

3. கற்பித்தல் முறறகள் 

 மதாழில்நுட்ப ஊக்கியாகவும், கற்பபாறை றெயொகக் மகாண்டும், ஆெிாியர் ஒரு 

ஏதுவாளைாகவும்(Facilitation) ஆெிாியர்கள் கற்பித்தலுக்கு பதறவயான கற்றல் 

கற்பித்தல் உபகைணங்கள் (TLM) பயன்படுத்தி நடத்துவதால் ொணவர்களின் 

ஆர்வத்றதத் தூண்டைாம். இவ்வகுப்புகள் ொணவர்களுக்கு முழு சுதந்திைத்றத 

உறுதி மெய்கிறது. இதனால் ொணவர்கள் கற்றல் அறடவு பெம்படுகிறது. 

 நவீன கற்பித்தல் கருவிகளான பல்லூடகம்(Multimedia) 

ெைனப்படங்கள்(Animation) 3D ொதிாிகள் 

 கற்றல் சூழல் ஆர்வமூட்டுவதாகவும், (Moderation tool) மகாண்டு ஆெிாியர் 

வகுப்றப கட்டுப்படுத்தைாம். 

4. கற்றலில் கூட்டு முயற்ெி 

 இறணய வழியில் ஆெிாியர்கள், ொணவர்கபளாடு ஒலி, ஒளி ெற்றும் எழுத்து 

வடிவொக பாடக்கருத்து பகிர்வு. 
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 பல்பவறு கற்றல் வறககறள மகாண்டு கற்கும் ொணவர்கறள எளிதில் இம்முறற 

வழிபய கற்பிக்கைாம். ஒரு பாடத்றத பல்பவறு இறணயவழி அெர்வுகளாகப் 

பிாித்துக் கற்பிக்கைாம். 

 ொணவர்கள் தங்கள் கற்றல் திறனுக்பகற்ப கற்பதற்கு ஆெிாியர் 

அனுெைறணயாளைாக மெயல்படுவார். 

 உைகின் எந்த பகுதியிலிருந்தும் பாடம் ொர்ந்த ஆெிாியர்கறளயும், 

வல்லுநர்கறளயும் வகுப்மபடுக்கச் மெய்வது எளிது. 

 

 

 

5. பதிபவற்றம் 

 ஒலி, காமணாளி பாடங்கள் பதிவு மெய்யப்படுகிறது. இவ்வாறு பதிபவற்றம் 

மெய்வதால் கற்பிப்பபாாின் விளக்கங்கள், கற்பிக்கும் முறறகறள ெீள பார்க்கவும் 

நிர்வாகி ஆெிாியர் ொணவர் பங்களிப்றபயும் ெீளாய்வு மெய்யவும் பயன்படுகிறது. 

 இந்த பதிபவற்றம் வெதியானது விடுப்பில் உள்ள ொணவர்களுக்கு ெீண்டும் 

காமணாளிப் பாடத்றதக் கண்டு கற்க வாய்ப்பளிக்கிறது. இப்பாடங்கறள 

அறனத்து ொணவர்கள் ெீண்டும் பார்க்கவும் வாய்ப்பளிக்கிறது. 

6. மெைவு 

ஆெிாியர் வீட்டிலிருந்பத பாடம் கற்பிக்கும் வெதி உள்ளது. காறை, ொறை, இைவு 

என எப்மபாழுது பவண்டுொனாலும் பாடத்றத நடத்தைாம். மதாழில்நுட்பம்ொர் 

பயிற்ெிகளின் மூைம் வகுப்பு நடத்துறகயில் பாைம்பாிய வகுப்புகறளவிட  35-

45%பநைத்றத ெிச்ெப்படுத்தைாம். 

 

3.0 பங்கு ெற்றும் மபாறுப்பு DIET / பள்ளி 

 

 ொநிைத்தால் நியெிக்கப்பபடும்  றெய அலுவைர் இத்திட்டம் ொர்ந்த 

உடறெகளுக்கும் வகுப்புகளுக்கும் மபாறுப்பாவார். 

 DIET / பள்ளி தங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட சூட்டிறக மெய்நிகர் வகுப்பறறறய 

மபரும்பான்றெ பயன்பாட்டிற்கு உாிய திட்டெிடறை பெற்மகாள்ளல் 

அவெியம். 
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 இத்திட்டம் எவ்வித பாகுபாடுெின்றி விாிவாக்கம் மெய்யப்படும். அவ்வாறு 

மெய்யப்படும்மபாழுது பயன்படுத்துபவார் விருப்பத்திற்பகற்ப 

மெயல்முறறகறள வகுத்துக் மகாள்ளைாம். 

 இந்த திட்டத்திற்காக வழங்கப்பட்ட தளவாடப் மபாருட்கள் அறனத்தும் 

தினந்பதாறும் அதற்காக பயிற்ெிமபற்ற பயன்பாட்றட ஆெிாியர் 

பாிபொதித்து உறுதி மெய்தல் பவண்டும். 

 DIET/பள்ளி அன்றாட பயன்பாட்டிற்கான ெின்ொைம் தண்ணீர், மதாறைபபெி 

இறணய இறணப்பு, எழுதுமபாருட்கள் பதறவபடின் குளிர்ொதன 

வெதிகளுக்காகும் மெைறவயும் ஏற்றுக் மகாள்ள பவண்டும். 

 திட்டத்திற்கான இடம், உபகைணங்கள், தளவாடப் மபாருட்கள் இறவ 

அறனத்றதயும், DIET/பள்ளி மபாறுப்பபற்று பாதுகாக்க பவண்டும். 

பெதத்திறன ொிமெய்வதற்கான  முழுச் மெைறவறயயும் அந்த  DIET/பள்ளி 

ஏற்க பவண்டும். ERNET ஏற்காது. 
 

 DIET/பள்ளி மதாடர்ச்ெியான இறணய இறணப்றப(2Mbps)  

அகண்டவாிறெ(Broadband)  உள்ளறத உறுதி மெய்யபவண்டும். அவ்வாறு 

இல்ைாதபட்ெத்தில் உள்ளூர் இறணய பெறவ றெய உதவியுடன் ொிமெய்து 

மெைறவத் தாபெ ஏற்க பவண்டும். 

 திட்டத் தளவாட மபாருட்கள் கவனக்குறறவால் களவு பபானாபைா, 

ெின்பழுதால் உபபயாகெற்று பபானாபைா, இறவ உத்தைவாதத்தின் 

(Warranty) கீழ் ொற்றித்தைப்பட ொட்டாது. அறத DIET/பள்ளி பார்த்துக் 

மகாள்ள பவண்டும். 

 ஒருபவறை சூட்டிறக மெய்நிகர் வகுப்பறற மபாறுப்பு வகிப்பவர் ொறுதலில் 

மெல்வாைாயின் புதிதாக மபாறுப்பபற்பவருக்கு தகுந்த நபறைக் மகாண்டு 

மெய்நிகர் வகுப்பறறறயக் றகயாளத் பதறவயான பயிற்ெி வழங்கப்பட 

பவண்டும். 

 சூட்டிறக மெய்நிகர் வகுப்பறற(Smart Virtual Class Room) வழங்கப்பட்ட 

உபகைணங்கள் பவறு எந்த பதறவக்கும் பயன்படுத்தக்கூடாது. அவ்வாறு 

பயன்படுத்த பவண்டுொயின் ெத்திய/ொநிை திட்ட அலுவைர்களான GIA 

நிறுவன எழுத்துப்பூர்வ அனுெதி மபறுதல் அவெியம். ெின்னணுயியல் 
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ெற்றும் தகவல் மதாழில்நுட்ப துறறயின்(DEITY) அனுெதி மபறுதல் 

பவண்டும். 

 

 

உபகைணங்கறள எப்பபாதும் 

கவனொகக் றகயாளுங்கள்.  

உபகைணங்கறள துhக்கி 

எறியபவா, கீறபவா, 

துறளயிடபவா, கீபழ பபாடபவா 

கூடாது.  
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ஊடாடும்(Smart White Board)  

மவண்பைறகறயப் பயன்படுத்தும் 

முன் அதன் அறனத்து 

பக்கங்கiறளயும் ெிகவும் 

மென்றெயாக சுத்தம் மெய்ய 

பவண்டும். 

ஊடாடும் மவண்பைறகறய 

(Smart White Board) சுத்தம் 

மெய்யும்பபாது, அழுத்தம் 

மகாடுத்து பதய்க்கக்கூடாது.  

ஏமனனில், அது பைறகறய 

பெதப்படுத்தக் கூடும். 

 

11.0 அறழப்பில் இறணக்க முடியாெல் அடிப்பறடயான பிறழ தீர்த்தல்   “இறணப்பில் 

இல்ைா”  “officeline” நிறைறயக் காட்டும் பபாது என்ன மெய்ய பவண்டும்? 

 குறும்பைப்புப் றணயக் பகபிள் (Lan Cable) உாிய  முறறயில் 

இறணக்கப்பட்டுள்ளதா என்பறதச் ொி பார்க்கவும். 

 இறணயறெய Modem  ஆன் குறிறகபயற்றியிறக்கி (Switch On) 

மெய்யப்பட்டிருப்பறத உறுதி மெய்தல். 

 குறும்பைப்புப் பிறணயத்தின் இறணப்பு நிறைறய task bar-ல் திறையின் வைது 

பக்கத்தில் கீழ்முறனறய கவனிக்கவும். 

 அது ெிவப்பு குறுக்குக் குறிறயக் காட்டினால், பகபிள் மொருகவில்றை என்று 

மபாருள்.  பகபிறளச் மொருகுக. 

 இறணப்புகள் உாிய முறறயில் இருப்பின் இறணய வழங்குநாின் பிைச்ெறனகள் 

இருக்கைாம். அவ்வாமறனில், உங்களது இறணய வழங்குநறைத் மதாடர்பு 

மகாள்க. 

 

2.  திறையில் காமணாலி மதாியவில்றை? 

 LED காட்ெித் திறையின் மதாறைக்கட்டுப்பாட்டுக் கருவியின் மூைொக காமணாலி  

வளங்கறளச் ொிப்பார்க்கவும்.  அது உள்ளீட்டில் தவறானறதத் மதாிவு மெய்ததால் 

கூட அவ்வாறு இருக்கைாம்.  ொியான உள்ளீட்டு வளத்றதத் மதாிவு மெய்யவும். 

 உங்களது காமணாலியின் அறெப்பு ொியின்றி (பிறழயாக) இருக்கைாம்.  பிாிவு 

5.1-ல்  5வது படிநிறையில்6 விளக்கியுள்ளவாறு அறெப்றபச் ொி மெய்க. 

 உங்களது பகெைா இறணப்பு தளர்வாக(loose)· இருக்கக்கூடும்.  தயவு மெய்து 

இறணப்பிறன ெீண்டும் ஒருமுறற நன்றாகச் மொருகி அதன் பிறகு ொி 

பார்க்கவும். 
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 நிர்வாகியின் மூைொக உங்களது காமணாலி முடக்கப்பட்டிருக்கக்கூடும்  (locked) 

எனபவ,  உதவிறெயத்றத 011-42587000 (அ) 1800 103 5275 என்ற எண்களிபைா 

அல்ைது scvsupport@ricohitss.co.in என்ற ெின்னஞ்ெல் முகவாியிபைா 

உடனடியாகத் மதாடர்பு மகாள்ளுங்கள். 

 

3. காமணாலியில் ஒலி பகட்கவில்றை எனில் என்ன மெய்ய பவண்டும்? 

 உங்களது ஒலிப்மபருக்கிறய நீங்கள் அறனத்து றவத்திருக்கக்கூடும் (அ)  

தவறான நிறுவியிருக்கக்கூடும்(Wrong setting) அதறன இயக்கவும். 

 உங்களது ஒலி அறெப்பு முறறயில் பிறழ இருக்கக் கூடும்.  பிாிவு 5.1-ல் 4ஆம் 

படிநிறையில்  விளக்கப்பட்டுள்ளவாறு அறெப்றபச் ொி மெய்க. 

 உங்களது ஒலிப்மபருக்கியின் இறணப்பு தளர்வாக (loose) இருக்கக்கூடும்.  

இறணப்பிறன ெீண்டும் ஒருமுறற நன்றாகச் மொருகி அதன் பிறது இறணப்றபச் 

ொி பார்க்கவும். 

 நிர்வாகியின் மூைொக உங்களது காமணாலி முடக்கப்பட்டிருக்கக் கூடும். (locked). 

எனபவ,  உதவிறெயத்றத 011-42587000 (அ) 1800 103 5275 என்ற எண்களிபைா 

அல்ைது scvsupport@ricohitss.co.in என்ற ெின்னஞ்ெல் முகவாியிபைா 

உடனடியாகத் மதாடர்பு மகாள்ளுங்கள். 

 

4. காமணாலி ெற்றும் ஒலி அறெவு இைண்டுபெ மெயல்படவில்றை எனில் என்ன மெய்ய 

பவண்டும்? 

 

 ·பெற்குறிப்பிட்டுள்ள படிநிறைகறளப் படிக்கவும். 

 அப்படியும் பிைச்ெறனறய ொிமெய்ய முடியவில்றை எனில், உதவி றெயத்றத  

011-42587000 (அ) 1800 103 5275 என்ற எண்களிபைா அல்ைது 

scvsupport@ricohitss.co.in என்ற ெின்னஞ்ெல் முகவாியிபைா உடனடியாகத் 

மதாடர்பு மகாள்ளுங்கள். 

 

5. படிவீழ்த்தி திறையில் பாடப்மபாருறளப் பார்க்க இயைவில்றை எனில் என்ன மெய்ய 

பவண்டும்? 
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 படவீழ்த்தி உள்ளீட்டு ெின்ொை வழங்கறைச் ொிப்பார்க்கவும்.  பகபிள் ொிவை 

மபாருத்தப்பட்டு பச்றெநிற  LED சுட்டிக்காட்டி (Indicator) அறணயாத நிறையில் 

இருக்கிறதா என்பறதக் கவனிக்கவும். 

 படவீழ்த்தியின் அறெப்பு முறறறய ொிபார்க்கவும். பிாிவு 4.3-ல் 

குறிப்பிட்டுள்ளவாறு அதறன அறெக்கவும். 

 ெத்திய மெயைாக்க அைபகாடு(CPU) படவீழ்த்தி  இறணக்கப்பட்டிருக்கிறதா 

என்பறத ொிபார்க்கவும்.  அது முறறயாக இறணக்கப்பட்டிருக்க பவண்டும். 

அப்படியும் பிைச்ெறனறய ொிமெய்ய முடியவில்றைமபனில் என்ன மெய்ய 

பவண்டும்?  

 உதவி றெயத்றத 011-42587000 (அ) 1800 103 5275 என்ற எண்களிபைா 

அல்ைது scvsupport@ricohitss.co.in என்ற ெின்னஞ்ெல் முகவாியிபைா 

உடனடியாகத் மதாடர்பு மகாள்ளவும். 

 

6. ஊடாடும் மவண்பைறகறய இயக்க இயைவில்றை எனில் என்ன மெய்ய பவண்டும்? 

 இடது ஓைத்தில் கீபழ உள்ள ெிவப்பு LED சுட்டிக்காட்டி எாிகிறதா என 

கவனிக்கவும்.  இல்றைமயனில் USB பகபிறள இறணப்பிலிருந்து மவளிபய 

எடுத்து, CPU- வின்  பின்புறத்தில் ெீண்டும் அறத முறறயாகச் மொருகவும். 

 உங்களது பபனாறவபயா (அ) விைறைபயா நீங்கள் நகர்த்தும்பபாது, LED 

சுட்டிக்காட்டியின் நிறம் ொறுவறத நீங்கள் கவனிக்கைாம்.  அது ெிவப்பு 

நிறத்திலிருந்து நீைநிறத்திற்கு ொறும். 

 LED  Pen tray இறணப்றப நீக்கிவிட்டு, ஊடாடும் மவண்பைறகயில் USB 

பகபிறள பநைடியாக CPUவுடன்  இறணக்கவும்.  இப்பபாது, ஊடாடும் 

மவண்பைறக  பவறை மெய்கிறதா இல்றையா என்பறத ொிபார்க்கவும்.  

 பவறை மெய்கிறமதனில், பிைச்ெறன Pen tray ல் கூட இருக்கைாம். 

 அப்படியும் பிைச்ெறனறய ொிமெய்ய முடியவில்றைமயனில், உதவி 

றெயத்றத011-42587000 (அ) 1800 103 5275 என்ற எண்களிபைா அல்ைது 

 என்ற ெின்னஞ்ெல் முகவாிறயபயா   மதாடர்பு மகாள்ளவும். 

 

7. ஊடாடும் மவண்பைறகயின் பபனா, மவண்பைறகயில் விருப்படுகிற இடத்றதக் 

குறிக்கவில்றை எனில் என்ன மெய்ய பவண்டும்? 
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 இது நிறைப்படுத்துதலில்  ஏற்படக்கூடிய பிைச்ெறனயாக இருக்கக்கூடும்.    

எனினும் ஊடாடும் மவண்பைறகயில் நிறைப்படுத்துதறை (Calibration) ஒருமுறற 

ெட்டுபெ மெய்ய முடியும்.  ஊடாடும் மவண்பைறகயின் அறெப்பு நிறையில் (Position) 

ெிக்கல் / குழப்பம் இருந்தால் ெட்டுபெ அது பதறவப்படும். 

 பிாிவு 4.2.2ல் விளக்கியுள்ளவாறு நிறைப்படுத்துதறை பதறவக்பகற்ப 

ொிபடுத்திக் மகாள்ளைாம். 

8. முழு அறெப்பும் தானாகபவ மூடப்படுகிறமதனில்v (Shut down)  என்ன மெய்ய 

பவண்டும்? 

 தறடயில்ைா ெின்ொைம் வழங்கும் கருவிக்கு (UPS) On ஆகி உள்ளதா 

என்பறத உறுதி மெய்க. 

 தறடயில்ைா ெின்ொைம் வழங்கும் கருவியின் மவளியீட்டு ெின் வழங்கறை ொி 

பார்க்கவும். 

 தறடயில்ைா ெின்ொைம் வழங்கும் கருவி இயக்குநிறையில் On ஆகி உள்ளதா 

என்பறத உறுதி மெய்க. 

 மபரும்பகுதி ெின்ொைத்தின் (Main Power)காை அளறவ ொிபார்க்க. ஏமனனில் 

தறடயில்ைா ெின்ொைம் வழங்கும் கருவியின் ெின்கைன்கறள முழுறெயாக 

ெின்பனற்ற(Charge) 8   ெணிபநைம் பதறவப்படும். 

 அப்படியும் பிைச்ெறனறய ொிமெய்ய முடியவில்றை எனில், உதவிறெயத்றத 

011 42587000 அல்ைது 1800 103 5275 என்ற எண்களிபைா அல்ைது 

svcsupport@richoitss.co.in என்ற ெின்னஞ்ெல் முகவாிறயபயா உடபன 

மதாடர்வு மகாள்ளவும். 

9. LEDகாட்ெித் திறையில் காட்ெி மதாியவில்றை எனில் என்ன மெய்ய பவண்டும்.? 

 LED காட்ெித்துறற இயக்கு நிறையில் (On ஆகி) உள்ளதா என்பறத 

ொிபார்க்க. 

 மதாறை இயக்கியிலிருந்து உள்ளீட்டு வளத்திறன“HDMi” என்று மெய்யவும். 

 பிாிவு 4.5ல் விளக்கியுள்ளவாறு LED காட்ெித்திறை இறணப்புகறள 

ொிபார்க்க. 

 பெற்குறிப்பிடப்பட்ட படிநிறைகறளப் பின்பற்றிய பிறகும்கூட ஒருபவறள 

பிைச்ெிறனறய ொிமெய்ய முடியவில்றைமயனில் உதவிறெயத்றத 011 - 

42587000 அல்ைது 1800 1035275 என்ற எண்களிபைா அல்ைது 
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svcsupport@richoitss.co.in என்ற ெின்னஞ்ெல் முகவாிறயபயா உடபன 

மதாடர்பு மகாள்ளவும். 

 

10. LED திறையின் காட்ெி ஒழுங்கற்ற நிறையில் இருந்தால் என்ன மெய்ய பவண்டும்? 

 LED காட்ெித்திறையிறன சுொர் 30 வினாடிகளுக்கு அறணத்துறவத்து, 

ெிறிதுபநைம் கழித்து ெீண்டும் இயக்கிப் பாருங்கள். 

 திறை மவளிப்பாடு (Wall outlet) ொியாக இயங்குகிறதா என்பறத உறுதி 

மெய்க. 

 அப்படியும் பிைச்ெறனறய ொிமெய்ய முடியவில்றைமயனில் உதவிறெயத்றத 

011 - 42587000 அல்ைது 1800 1035275 என்ற எண்களிபைா 

அல்ைதுsvcsupport@richoitss.co.in என்ற ெின்னஞ்ெல் முகவாிறயபயா 

உடபன மதாடர்பு மகாள்ளவும். 

  

11. மதாறையியக்கி கட்டுப்பாட்டுக் கருவியில் பகாளாறு எனில், என்ன மெய்ய 

பவண்டும்? 

 மதாறையியக்கி கட்டுப்பாட்டுக் கருவியின் ெின்கைன்கறள ொற்றவும். 

 மதாறையியக்கி கட்டுப்பாட்டுக் கருவியின் பெல்முறனயிறன சுத்தம் 

மெய்யவும். ஒலிபைப்பு திறை (transmission window) 

 ெின்கைத்தின் தாங்கு ெக்திறய பாிபொதிக்கவும்  

 பெற்கண்ட படிநிறைகளுக்குப்   பிறகும் பிைச்ெிறன தீைவில்றை என்றால், 

பெற்கண்ட படிநிறைகளுக்குப் பிறகும் கீழ்க்கண்ட எண். /ெின்னஞ்ெலுக்கு 

மதாடர்பு மகாள்ளவும். 

011-42587000/18001035275 / svcsupport@ricohitss.co.in 

 

12. TFT திறை மதாடர்ந்து மவற்றிடொகவும், ெிளிர்ந்து மகாண்டும் இருக்கிறது           

என்றால் என்ன மெய்ய பவண்டும்? 

 

 கணிப்மபாறிறய துவக்கி, ெின்ொைப் பகிர்வு ெற்றும் ெெிக்றை ொிமெய்ய 

பவண்டும். 

mailto:svcsupport@richoitss.co.in
mailto:svcsupport@richoitss.co.in
mailto:svcsupport@ricohitss.co.in
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 TFT திறை, ெக்தி பெைாண்றெ அறெப்றப பயன்படுத்துகிறதா என 

பாிபொதிக்கவும் 

 விறைப்பைறகயில் ஏபதனும் ஒரு மபாத்தாறன அழுத்தவும் அல்ைது 

கணிப்மபாறியின் மொடுக்கிறய நகர்த்தவும் 

 பெற்கண்ட படிநிறைகளுக்குப் பிறகும் பிைச்ெிறன தீைவில்றைமயன்றால் 

கீழ்க்கண்ட எண். / ெின்னஞ்ெலுக்கு மதாடர்பு மகாள்ளவும். 

           011-42587000/18001035275 / svcsupport@ricohitss.co.in 

 

13. ஊடாடும் மவண்பைறகயின் எழுதுபகால் ொியாக பவறை மெய்யவில்றை எனில் 

என்ன மெய்ய பவண்டும்? 

 

 பகுதி 4.2 ல் கூறியவாறு எழுது பகால் தட்டின் இறணப்புகள் ொியாக 

இருக்கின்றனவா என பாிபொதிக்கவும், அறனத்தும் தளர்வாக இருந்தால் , 

இருக்கொக அவற்றறப் மபாருத்துங்கள் 

 பகுதி 4.2ல் கூறியவாறு எழுதுபகால் தட்டின் உணாிகளிகறள சுத்தம் மெய்து 

பாிபொதிக்கவும். 

 இதுவறை ொியாகவில்றை என்றால் கீழ்க்கண்ட என்களில் ஒன்றறத் மதாடர்பு 

மகாள்ளவும். 

011-42587000/18001035275/svcsupport@ricohitss.co.in 

 

14. திறைவீழ்த்தி ொியாக இயங்குகிறதா? இயக்கிய பிறகும் பவறை மெய்யவில்றை எனில் 

என்ன மெய்ய பவண்டும். 

 

 கணிப்மபாறியுடன் பகபிள் ொியாக இறணக்கப்பட்டுள்ளதா என 

பாிபொதிக்கவும். 

 கணிப்மபாறியின் திறையின் பாகங்கள் ெற்றும் அந்த திறையின் மவளியீடு 

ொியாக உள்ளதா என பாிபொதிக்கவும் 

 மதாறை இயக்கியில் HDMI வளங்கள் ொியாக பதர்ந்மதடுக்கப்பட்டுள்ளதா 

இல்றையா என பொதிக்கவும் 

mailto:svcsupport@ricohitss.co.in
mailto:svcsupport@ricohitss.co.in
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 இதுவறை ொியாக வில்றை என்றால் கீழ்க்கண்ட எண்றணத் மதாடர்வு 

மகாள்ளவும். 011-42587000/18001035275/svcsupport@ricohitss.co.in 

 

15. திறைவீழ்த்தியில் நிறங்கள் பவறுப்பட்டால் என்ன மெய்ய பவண்டும்? 

 

பகுதி 4.3 ல் விவாித்தவாறு வளங்கள் HDMI பகபிள் ொியாகப் மபாருந்தி 

இருக்கிறதா என பொதிக்கவும் பொதித்தபின்பும் நிறபவறுபாடு ொறவில்றை எனில் 

கீழ்க்காண் மதாறைபபெி எண்கறளத் மதாடர்பு மகாள்ளவும். 

011-42587000/18001035275 / svcsupport@ricohitss.co.in. 

 

16. LED திறையின் காமணாலி / ஒறெ ொியாக பவறை மெய்யவில்றை எனில் என்ன 

மெய்ய  பவண்டும்? 

 பகபிள்கள் ொியாக பவறை மெய்கிறதா என பொதிக்கவும். 

 ஓறெ அறெதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதா? என பொதிக்கவும். பொதித்து முயற்ெி 

மெய்த பின்வும் காமணாலி ொியாகத் மதாியாவிட்டாபைா அல்ைது ஓறெ 

ொியாகக் பகட்காவிட்டாபைா  கீழ்க்காண் மதாறைபபெி அல்ைது 

ெின்னஞ்ெல் முகவாியில் மதாடர்பு மகாள்க. 

 011-42587000/18001035275 / svcsupport@ricohitss.co.in. 

 

 

17. கூட்டத்தின் பபாது உள்ளடக்கத்றத பகிை முடியவில்றை எனில் என்ன மெய்வது? 

 

 பகுதி 4.6ல் கூறியவாறு இறணப்புகள் ொியாக உள்ளதா என பொதிக்கவும் 

 பகிைக் கூடிய மபாத்தான் இயக்கத்தில் உள்ளதா என பொதிக்கவும்.  

 பிைச்ெறன மதாடர்ந்தால் மதாடர்பு மகாள்ள பவண்டிய றெய எண். 011-

42587000 அல்ைது 18001035275 அல்ைது ெின்னஞ்ெல் அனுப்ப பவண்டிய 

முகவாி svcsupport@ricohitss.co.in 

18. மதாடுதிறை எழுதுபகாலில் பிைச்ெறனக்கு தீர்வு காண்பது எவ்வாறு? 

 ஊடாடும் மவண்பைறகயின் அறெப்றப பகுதி 4.2.2. விளக்கி உள்ளறதப் 

பபாை ெீண்டும் நிருவுக. 

mailto:011-42587000/18001035275/svcsupport@ricohitss.co.in
mailto:011-42587000/18001035275%20/%20svcsupport@ricohitss.co.in
mailto:011-42587000/18001035275%20/%20svcsupport@ricohitss.co.in
mailto:svcsupport@ricohitss.co.in
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19. (Calibration) புள்ளிகள் ொியாக இல்ைாத பட்ெத்தின், படவீழ்த்தி ஊடாடும் 

மவன்பைறகயின் மவளிபய மெல்றகயில் என்ன மெய்ய பவண்டும்? 

 படவீழ்த்தி (Projector)   ொியாக நிருவப்படாததல் அறத  பிைச்ெறன 

தீர்க்கைாம். 

20. மதாடு திறை ொியாக இருந்து அதற்குாிய பபனா ொியாக பணி மெய்யாவிடில் என்ன 

மெய்ய பவண்டும்? 

 பபனாவினுள் உள்ள உணாிகளில் (Sensors)தூெியில்ைாெல் சுத்தம் 

மெய்க. 

 பபனா உணாிகள்(Sensors) பழுதறடந்தாபைா, எாிந்தாபைா உதவி 

றெயத்றத மதாடர்வு மகாண்டு ொற்றி மகாள்க. 

21. காமணாளி கருத்தைங்க மென்மபாருள் பவறை மெய்யாவிடில் என்ன மெய்ய 

பவண்டும்? 

 பகுதி 5.6 இல் விளக்கி உள்ளறத பின்பற்றிய அதற்குாிய 

இறணயதள்த்திலிருந்து பதிவிறக்கம் மெய்து பயன்படுத்திக் மகாள்க. 

 

22. படவிழித்தியிலிருந்து திறையில் விழும் படம் தறைகீழாக இருந்தால் என்ன மெய்ய 

பவண்டும்? 

 Menu மபாத்தாறன அழத்தி Installation என்பறத பதர்வு மெய்து, அதில் உள்ள 

இைண்ட விருப்பத் பதர்வுகளில் ‘Front table Top” “Ceiling” இதில் “Ceiling”  பதர்வு மெய்து 

‘OK’ மபாத்தாறன அழுத்தி அதற்கான தீர்வு காணைாம். 

 

 

பட வீழ்த்தியின் ெிை முக்கிய பணிகள் கீபழ மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன 

 படவீழ்த்திறய இயக்க/நிறுத்த மதாறைதூை கட்டுப்பாட்டுக் கருவிறயெட்டு 

பெபயன்படுத்தபவண்டும். இயக்குவதற்கும், நிறுத்துவதற்கும் தனித்தனி 

மபாத்தான்கள் உள்ளன. 

 படவீழ்த்திறய இயக்கிய ஒருநிெிடத்திற்கு பிறகு நீைநிற ஒளிக்கற்றறத் பதான்றும். 
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 மூைத்றதத் பதர்ந்மதடுக்க மதாறைதூைக் கட்டுப்பாட்டுக் கருவிவாயிைாக 

உயர்வையறற பல்லூடக மபாத்தாறன அழுத்தவும். 

 படத்தின் மதளிவிறன தாபன ொிமெய்துமகாள்ள தானியியங்கி மபாத்தாறன 

பயன்படுத்தவும். 

 மபாத்தாறனப் பயன்படுத்தி உருமபாிதாக்கி அல்ைது உருெிறிதாக்கி காட்ெிறய 

மதளிவுபடுத்தவும். 

 மதாறைதூைக் கட்டுப்பாட்டு கருவியின்வாயிைாக படவீழ்த்தியின் மெயல்பாட்றட 

நிறுத்தியபின் ஆைஞ்சு நிற விளக்குத் பதான்றும் வறை பதாைாயொக ஒரு 

நிெிடம்காத்திருந்து முதன்றெெின் இறணப்றப நிறுத்தவும். 

 விளக்குப் பயன்பாட்டின் பநைத்றதகண்டறிய மதாறைதூைக் கட்டுப்பாட்டுக் 

கருவியில் பட்டியல் மபாத்தாறன அழுத்தி பின்னர் தகவல் பதிறவ பதர்வு 

மெய்யவும். 

 

4.0 உபகைணங்களின்அறெப்பு 

வ.எ

ண் 

விவைம் இறணக்கப்மபற்றறவ 

1 நிகழ்நிறை தறடயில்ைாெின்ொை 

வழங்கி 

தறடயில்ை ெின்ொைவழங்கி இவற்றுடன் 

இறணக்கப்பட்டுள்ளது. 

 உள்ளீடு ெின் கம்பி மூைம் முதன்றெ 
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திறெ ொற்றும் ெின்விறெ 

 ெின்கம்பி மூைம் ெின்கைம் 

 முதன்றெ மெயற்பாங்குஅைகு (CPU), 

படவீழ்த்தி, ஒழி உெிழ் இரு முறனய 

திறைக்காட்ெி (LED Screen Display), 

காமணாளிக்காட்ெி ொநாடு பெறெ குறி 

முறற அவிழ்ப்பு (codec), 

பகிர்ந்தளிக்கும் மபட்டி ெற்றும் ெின் 

கம்பி வழியாக புறகப்படக்கருவி 

2 முதன்றெ மெயற்பாங்கு அைகு 

(CPU) ெற்றும் மெல்லிய திறைப் 

படசுருள் ெின்ெ மபருக்கி (TFT) 

முதன்றெ மெயற்பாங்கு அைகு 

கீழ்கண்டவற்றுடன் இறணக்கப்பட்டுள்ளது. 

 பகிர்ந்தளிக்கும் மபட்டி ெற்றும் 

ெின்கம்பி மூைெொக தறடயில்ைா 

ெின்ொை வழ்ங்கி 

 காட்ெி வறைகறை வாிறெக்கம்பி (VGA 

cable) மூைொக மெல்லிய திறைப்பட 

சுருள்ெின்ெ மபருக்கி 

 உைகளாவிய மதாடர்விறெக் கைன் 

(USB) ெற்றும் ஊடாடல் 

மவண்பைறகயின் உயர்வறைகை 
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பல்லூடக இறடமுக பபனாத்தட்டு 

(HDMI Pen Tray) வழியாகபடவீழ்த்தி 

 கணினிக்காட்ெி இறடமுககம்பி (DVI 

cable) வாயிைாக இறணக்கப்பட்ட 

பெறெக்கணினி குறிமுறறஅவிழ்ப்பு 

 ெின்கம்பி 

 உைகளாவிய மதாடர் விறெக்கைகம்பி 

வாயிைாக சுட்டிெற்றும் விறெப்பைறக 

 ஒலிக்கம்பிவழியாகஒலிப்மபருக்கி 

 வட்டாை வறைப்பின்னல் (LAN) 

வாயிைாக இறணயம் 

 

3 ஒலிப்மபருக்கி ஒலிப்மபருக்கி இறவகளுடன் இறணக்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 பகிர்ந்தளிக்கும் மபட்டியின் வாயிைாக 

ெின்ொைத்திற்காக தறடயில்ைா ெின்ொை 

வழங்கியுடன் 

 ஒலிமவளீயீட்டுக்காக ஒலிவாெல் (port) 

வழியாக முதன்றெ மெயற்பாங்கு 

அைகுடன் 



30 
 

4 ஒழிஉெிழ்இருஇறணயகாட்ெித்தி

றை – 40” 

காட்ெித்திறறயுடன் இறணகப்பட்டுள்ளறவ 

 பகிர்ந்தளிக்கும் மபட்டி வாயிைாக 

தறடயில்ைா ெின்ொை வழங்கி 

 காமணாலிக்காட்ெி பெறெக் 

கணினிக்குறி முறற அவிழ்ப்பு 

முறனயில் கணினிக்காட்ெி இறட 

முகக்கம்பி வாயிைாகவும், ஒளி உெிழ் 

இரு இறணய திறை முறனயில் 

உயர்வறையறற பல்லூடகஇறடமுகம் 

(HDMI) வாயிைாகவும் இறணக்கப்பட்ட 

காமணாலிக்காட்ெி பெறெக்கணினிக் 

குறிமுறற அவிழ்ப்பு 

5 காமணாலிக்காட்ெிபெறெக்கணி

னிக்குறிமுறறஅவிழ்ப்பு 

காமணாலிக்காட்ெி பெறெக் கணினிக் குறி 

முறற அவிழ்ப்பு கீழ்கண்டவற்றுடன் 

இறணக்கப்பட்டுள்ளது. 

 பகிர்ந்தளிக்கும் மபட்டிவா யிைாக 

தறடயில்ைா ெின்ொை வழங்கியுடன் 

 கணினிக் காட்ெி இறடமுகக்கம்பி (DVI 

cable) வாயிைாக முதன்றெ 

மெயற்பாங்கு அைகு ெற்றும் புறகப்படக் 
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கருவுயுடன் 

 இறணயத் மதாடர்புக்காக வட்டாை 

வறைப் பின்னல்கம்பி வாயிைாக 

வட்டாை வறைப்பின்னல் வாெலுடன் 

 உைகளாவிய மதாடர்வாிறெக்கம்பி 

(USBcable) வாயிைாக ஒலிப்மபருக்கி 

ெற்றும் ஒலி வாங்கியாக மெயல்படும் 

மதாறை உணர்கருவியுடன் 

 ஒளி உெிழ் இரு இறணயதிறையின் 

முறனயில் கணினிக்காட்ெி இறட முகக் 

கம்பி வாயிைாகவும், காமணாளிக்காட்ெி 

ொநாட்டு இயந்திைத்தின் முறனயில் 

உயர்வறையறறபல்லூடக இறடமுகம் 

(HDMI) வாயிைாகவும் இறணக்கப்பட்ட 

ஒளி உெிழ் இரு இறணயதிறை 

 காமணாலிக் காட்ெி பெறெக் கணினிக் 

குறி முறற அவிழ்ப்பு முறனயில் 

மதாடர்கம்பிவாயிைாக 

இறணக்கப்பட்ட மதாடர்புவாெல் (COM 

port) ெற்றும் PS/2 கம்பி வாயிைாக 
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இறணக்கப்பட்ட மதாழில்முறற PTZ 

புறகப்படக்கருவி 

06 ஊடாடல்மவண்பைறக பபனாத் தட்டுடன் ஊடாடும் மவண்பைறக 

இறணக்கப்பட்டுள்ளது. உைகளாவிய மதாடர் 

விறெக்கைன் (USB) கம்பி வாயிைாக 

பபனாதட்டு முதன்றெ மெயற்பாட்டு அைகுடன் 

இறணக்கப்பட்டுள்ளது. 

07 படவீழ்த்தி பட வீழ்த்தி கீழ்கண்டவற்றுடன் 

இறணக்கப்பட்டுள்ளது. 

 பகிர்ந்தளிக்கும் மபட்டிவாயிைாக 

தறடயில்ைா ெின்ொை வழங்கியுடன் 

 உயர் வறையறற பல்லூடக இறடமுக 

கம்பிவாயிைாக (HDMI cable) வாயிைாக 

முதன்றெ மெயற்பாங்கு அைகுடன் 

08 மதாழில் முறற தட்டுபபான்று 

ஒருங்கிறணத்துப் மபாிதாக்கும் 

புறகப்படக்கருவி (PTZ camera) 

மதாழில் முறற தட்டு பபான்று 

ஒருங்கிறணத்துப் மபாிதாக்கும் புறகப்படக் 

கருவி இவற்றுடன் இறணக்கப்பட்டுள்ளது. 

 பகிர்ந்தளிக்கும் மபட்டி வாயிைாக 

தறடயில்ைா ெின்ொை வழங்கியுடன் 

 காமணாளி உள்ளீட்டிற்காக கணினிக் 
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காட்ெி இறடமுகக்கம்பி (DVI cable) 

வாயிைாக காமணாலிக் காட்ெி பெறெக் 

கணினிக் குறிமுறற அவிழ்ப்புடன் 

09 ஒருங்கிறணந்தஒலிப்மபருக்கிஒலி

வாங்கி 

ஒருங்கிறணந்த ஒலிப்மபருக்கி ஒலிவாங்கி 

உைகளாவியமதாடர்விறெக்கைன் (USB) கம்பி 

வாயிைாக காமணாலிக் காட்ெி 

பெறெக்கணினிக் குறிமுறற அவிழ்ப்புடன் 

இறணக்கப்பட்டுள்ளது 

10 கணினிபெறெ  

 

 

4.1 பெறெகணினி ெற்றும் அதன் உபாிபாகங்கள் 
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தனி நபர் பெறெகணினி ஓர் இன்றியறெயாத கணக்கிடும் கருவியாகும். பெலும் இது 

இறணயத்துடன் இறணக்கப் பட்டுள்ளது. அது ெட்டுெின்றி ஊடாடல் மவண்பைறகயில் 

மெய்யப்படும் அறனத்து மெயல்பாடுகறளயும் காமணாளிக்காட்ெி அெர்வின்பபாது தனி 

நபர் பெறெகணினி வாயிைாக பகிர்ந்துமகாள்ளைாம். 

 

 

முதன்றெமெயற்பாங்குஅைகு 

 

கணியின் றெயப்பகுதி முதன்றெ மெயற்பாங்கு அைகு ஆகும். இது பெெயின்பெபைா 

அல்ைது கீபழா றவக்கப்படும் மெவ்வகவடிவிைான ஒரு மபட்டியாகும். தகவல்கறள 
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மெயல்முறறப்படுத்தும் பல்பவறு உட்கூறுகறள முதன்றெ மெயற்பாங்கு அைகு 

மகாண்டுள்ளது.விறெப்பைறக,சுட்டி, ஒலிப்மபருக்கி  ெற்றும்திறை பபான்ற பல்பவறு 

மபாருட்கள் கம்பிகள் வாயிைாக முதன்றெ மெயற்பாங்கு 

அைகுடன்இறணக்கப்பட்டுள்ளது.  இயக்க / நிறுத்த மபாத்தான் முதன்றெ மெயற்பாங்கு 

அைகின் முன்பக்கதில் அறெந்துள்ளது. இப்மபாத்தான் முதன்றெ மெயற்பாங்கு அைறக 

இயக்குவதற்கும் நிறுத்துவதற்கும் பயன்படுகிறது. படத்தில் காட்டியபடி பின்பக்க 

பைறகயில் அறெந்துள்ள வாெல்கள் வாயிைாக பை கருவிகள் முதன்றெ மெயற்பாங்கு 

அைகுடன் இறணக்கபட்டுள்ளது. 

முதன்றெ மெயற்பாங்கு அைகிலுள்ள வாெல்களின் (Port) விபைங்கள் 

 

1. திறெொற்றும் ெின்ொைத்திற்காக முதன்றெ மெயற்பாங்கு அைகுடன் 

இறணக்கப்பட்டுள்ள ெின் குறத குழி 

2. இயக்க நிறைெின் இறணப்பு விெிறி (SMPS FAN) 

3. PS/2 வாெல் 
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4. PS/2 வாெல் 

5. காமணாளிக்காட்ெி பெறெ குறி முக அவிழ்ப்றப இறணப்பதற்காக 

கணினிக்காட்ெி இறட முகவாெல் 

6. மதாடர்வாெல் 

7. பட வீழ்த்திறய இணப்பதற்காகஉயர்வறையறற பல்லூடக இறடமுகவாெல் 

8. திறைறய  இறணப்பதற்காக காட்ெிவறை கறைவாிறெ (VGA) வாெல் 

9. உைகளாவிய மதாடர்விறெகைப் மபாருட்களாகிய விறெ பைறக, சுட்டி ெற்றும் 

இறணய புறகப்படக்கருவி பபான்றவற்றற இறணப்பதற்காக உைகளாவிய 

மதாடர்விறெகைன் வாெல் 

10. தனிநபர் பெறெக்கணினிறய இறணயத்துடன் இறணப்பதற்காக அண்றெவறை 

(Ethernet) வாெல் 

11. மவளிப்புற ஒலிவாங்கிறய இறணப்பதற்காக ஒலிஉள்வாெல் 

12. மவளிப்புற ஒலிவாங்கிறய இறணப்பதற்காக ஒலிமவளிவாெல் 

4.2 ெின்னணு ஊடாடல் மவண்பைறக 
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ஊடாடல் மவண்பைறக கற்றறை ெிகவும் ஆர்வமுள்ளதாகவும், கவருவதாகவும் 

ஆக்குகிறது. ஊடாடல் மவண்பைறக மென்மபாருள் என்பது ஒருெின்னணு ஊடாடல் 

மவண்பைறக ஆகும். இது பாடத்துடன் ஒத்திருக்கிற பல்பவறு பகாப்புகறளயும், 

பல்லூடகபாடப் மபாருட்கறளயும் இறணப்பதற்கு பயன்படுகிறது. ஊடாடல் 

மதாடர்விறெகை கம்பிவாயிைாக கணினியுடன் இறணகப்பட்டு சுவற்றில் 

மபாருத்தப்பட்டுள்ள மூவர்ண பபனாக்கள் (கருப்பு. நீைம், ெிவப்பு) ெற்றும் ஓர் அழிப்பான் 

ஊடாடல் மவண்பைறகறய இைகுவாக இயக்குவதற்கு பயன்படுகிறது. எந்த 

வண்ணத்திற்குாிய நுண்ணறிவு பகுதியிலிருந்து பபனாறவ எடுக்கின்பறாபொ 

அந்தவண்ணத்றத தானாகபவ பபனாவானது மதாிவு மெய்துவிடும். 

ஊடாடல் மவண்பைறகயின் ெிறப்பம்ெங்கள் 
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 எழுதுதல் – பயனர்பாடப் மபாருறள வழ்ங்கிக் மகாண்டிருக்கும் பபாபத 

பபனாறவபயா அல்ைது விைறைபயா பயன்படுத்தி உடனுக்குடன் தகவல்கறள 

எழுதிபயா அல்ைது வறைந்பதா காட்ட முடியும். எவ்வித அறடயாளங்களுெின்றி 

எழுதியவற்றற அழிப்பதற்கு அழிப்பான் பயன்படுகிறது. ஊடாடல் 

மவண்பைறகயில் எழுதுவதற்காக மகாடுக்கப்பட்ட பபனாக்கறளபய பயன்படுத்த 

பவண்டும் என்பது மபாிதும் அறிவுறுத்தப்படுகிறது. 

 உறைவிளக்கம் – உறைவிளக்கம் மகாடுப்பதற்காக பயனைால்ppt, .doc, xls, avi, 

.mpeg, .jpeg, ெற்றும் அறனத்து தைப்புக்பகாப்புகறளயும் பயன்படுத்தமுடியும். 

 மதாடுதல் – மெயல் நிறையில் ஊடாடல் மவண்பைறக ஓர் அதிநுட்ப 

மதாடுதிறையாக ொறுகிறது. காட்ெி பைறகயில் பயனர் தன் விைல்கறளபயா 

அல்ைது சுட்டுக் பகாறைபயா சுட்டியாக்கி மொடுக்கி பநைடியாக பகாடுகள் 

வறையைாம். 

 மதாடுதறை அறிதல் – ஒருவிைல் மதாடுதல், இருவிைல் மதாடுதல், இருமுறற 

மொடுக்கு ெற்றும் இடது வைது மொடுக்குகறள ஊடாடல் மவண்பைறகயால் 

அறடயாளம் காணமுடியும். 

 முக்கியஉருவங்கள் – முக்கிய உருவங்கள் பைறகயின் இருபக்கங்களிலும் 

உள்ளன. இரு பக்கங்களிலிருந்தும் பயனர்இவற்றற பயன்படுத்தைாம். 

 நுண்ணறிவுபபனாதட்டு–பயனர் பபனாதட்டிலிருந்து பபனாவின் நிறத்றதொற்றிக் 

மகாள்ளைாம். உணர் கருவிகளின் வாயிைாக பபனாவின் நிறம்தானாகபவ 

ொற்றெறடயும். 
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 காட்ெிபைறக–இது பல்பவறு படகாட்ெிகறள ெிகத் மதளிவாகக் 

காட்ெிப்படுத்துகிறது.  

4.2.1 மவண்பைறக மென்மபாருள் நிறுவுதல் 

ஊடாடல் மவண்பைறக மென்மபாருள் நிறுவுதல் என்பது ஒரு முறற பெற்மகாள்ளப்படும் 

மெயைாகும். ஆனால் எப்மபாழுது பதறவபடுகிறபதா அப்மபாழுது இந்த மென்மபாருறள 

நாம்நிறுவிக் மகாள்ளைாம். றவைஸ்எதிர்ப்பி / றவைஸ் பாதுகாப்பி மென்மபாருள் 

ஊடாடல் மவண்பைறக மென்மபாருறள முறறயாக நிறுவுவதற்கு தறட மெய்யவாய்ப்பு 

இருப்பதால் மென்மபாருறள நிறுவுவதற்கு முன்பு றவைஸ் மென் மபாருறள 

தற்காலிகொக மெயலிழக்கச் மெய்ய பவண்டும். 

நிறுவுவதற்கு உதவும் குறுந்தடுதுறணப் மபாருட்கள் மபட்டியுடன் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

நிறுவுவதற்கு முன்பு மகாடுக்கப்பட்டுள்ள அறிவுறைகறள கவனொகபடிக்குொறு 

பயனர்கள் அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள் .ஊடாடல் மவண்பைறகறய முழுறெயாக 

மெயல்படுத்த ‘முழுறெயாகநிறுவுதல்’ என்பறத பதர்ந்மதடுக்க பவண்டும். மென்மபாருள் 

முறறயாக மெயல்பட நிறுவுதல் நிறறவறடந்தவுடன் முதன்றெ மெயற்பாங்கு அைறக 

ெறு மதாடக்கம் மெய்ய பவண்டும். பெலும் மநட்மவர்ஷன் 3.5 என்ற மென்மபாருறள 

நிறுவுதல்அவெியம். இதறன ெிக எளிதாக இறணயத்திலிாிந்து தைவிறக்கம் மெய்து 

மகாள்ளைாம். 

4.2.2 ஊடாடல் மவண்பைறகயின் அளறவ திருத்துதல் 
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ஊடாடல் மவண்பைறகயின் அளறவ திருத்துவதின் மூைம் பபனா அல்ைது விைல்களின் 

மூைம் ஊடாடல் முறறயானதாக அறெகிறது. ஒவ்மவாரு முறற கணினிறய 

இயக்கும்பபாதும் ஊடாடல் மவண்பைறகயின் அளறவ திருத்த பவண்டும். இது 

படிப்படியாக சுயொக அறிந்து மகாள்ளும் மெயைாகும். இது அடுத்தடுத்த பகுதிகளில் 

விளக்கப் பட்டுள்ளது. இது ெட்டுெின்றி கீழ்காணும் சூழல்களிலு ம்ஊடாடல் 

மவண்பைறகயின் அளறவ திருத்தப்படபவண்டும். 

 ஊடாடல் மென்மபாருறள ெீண்டும்நிறுவும் பபாதுஅல்ைது பெம்படுத்தும் பபாது 

 ஊடாடல் மவண்பைறக அல்ைதுபட வீழ்த்தியின்நிறைகறள ொற்றும்பபாது 

 ஊடாடல் மவண்பைறகபயாடு இறணக்கப்பட்டுள்ள கணினிறய ொற்றும்பபாது. 

 கணினியின் மதளிவுத்திறன் விகிதம்ெற்றும் புத்தாக்கநிறை ொற்றபடும் பபாது 

 ெற்றும் பிறகாைணங்களால் அளறவத்திருத்தலில் பவறுபாடு ஏற்படும்பபாது 

அளறவத் திருத்துதல் 

நிறை 1  

பதறவயான அறனத்துக் கருவிகறளயும் இறணக்கவும். ஊடாடல் மவண்பைறகயின் 

மெயல்நிகழ்வுகள் தானாகபவ ஆைம்பொவறத உறுது மெய்யவும். இல்றைமயனில் 

‘ஒருமுறறமதாடு’ மென்மபாருறள மொடுக்கி, ஊடாடல் மவண்பைறக மெயல்நிகழ்றவ 

மதாடைவும். 

நிறை 2 
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படவீழ்த்தியின் ஒளிவீசும் பகாணத்றத ொி மெய்யவும். பெலும் ஒளி வீசும் பகுதி ஊடாடல் 

மவண்பைறகயின் காட்ெிபகுதிக்குள் இருப்பறத உறுதிமெய்து மகாள்ளவும்.  

நிறை 3 

ஊடாடல் மவண்பைறகயின் பெலுள்ள அளறவ திருத்தும் உருவத்றத பபனாவினால் 

மதாடவும். 

 

அளறவதிருத்தும் திறை பதான்றும். 
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நிறை 4 

ஊடாடல் மவண்பைறக பபனா முறனயால் பைறகயில் பதான்றும் “+” 

குறியீட்டின்றெயப் பகுதியில் மதாடபவண்டும். அளவீடு முழுறெயறடயும்வறை 

பபனாறவ றெயப்பகுதியிபைபய அழுத்திப் பிடிக்க பவண்டும். 

 

 

நிறை 5 

வட்டம் முழுறெயாகும் பபாது அளறவ திருத்தும் மெயல் நிறறவு மபறும். இதறனப் 

பபான்று ஒவ்மவாரு மூறையிலும் மெய்ய பவண்டும். 

குறிப்பு 

 தினந்பதாறும் அளறவ திருத்துவதற்கு முன் ஊடாடல் பைறகயின் அறனத்துப் 

பக்கங்கறளயும் சுத்தம் மெய்ய பவண்டும்.  

 தவறான அளறவ திருத்தம் ஊடாடல் மவண்பைறகறய மெம்றெயாக 

மெயல்படமெய்யாெல்ஆக்கைாம். அவ்வாறு ஏற்படின் ெறுபடியும் அளறவத் 

திருத்தம் மெய்ய பவண்டும். 
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 அளறவத் திருத்தம் மெய்யும் பபாது “Esc” மபாத்தாறன அழுத்தினால் 

நறடமபற்றுக் மகாண்டிருக்கும் அளறவத்திருத்தம் மெயல் ைத்தாகிவிடும். 

 ஊடாடல் மவண்பைறக மெயைற்றநிறையில் இருக்கும் பபாது ஊடாடல் 

மவண்பைறகயின் இடப்பக்க அடிப்பகுதி மூறையில் ெிவப்பு விளக்கு ஒளிரும். 

 ஊடாடல் மவண்பைறக மெயல்நிறையில் இருக்கும் பபாது ஊடாடல் 

மவண்பைறகயின் இடப்பக்க அடிப்பகுதி மூறையில் நீைவிளக்கு ஒளிரும். 

 நுண்ணறிவு பபனாறவ பயன்படுத்தி ெட்டுபெ அளறவத் திருத்தம் மெய்ய 

பவண்டும் என்று வலியுறுத்தப்படுகிறது. பபனாறவ பயன்படுத்திய பின் 

தட்டிலுள்ள அதற்கான பள்ளத்தில் றவக்கவும். 

 நுண்ணறிவு பபனா தட்டிலிருந்து ஒரு பநைத்தில் ஒருபபனாறவ ெட்டுபெஎடுக்க 

பவண்டும். 

4.2.3 திறைவிறெக்கட்றடகள் 

திறை விறெக்கட்றடகள் முக்கிய விறெக்கட்றடகள் என்றும் அறியப்படுகிறது. 

இவற்றறக் குறிக்கும் உருவங்கள் ஊடாடல் மவண்பைறகயின் இருபுறங்களிலும் 

காணப்படுகின்றன. முக்கிய விறெக்கட்றடகள் ஊடாடல் மவண் பைறகயின் 

இருபுறங்களிலும் பதான்றியவுடன் ‘ஒருமுறறமதாடு’ மென்மபாருள் மெயல் 

படவில்றைமயனில் முக்கிய விறெக்கட்றடகளில் ஏதாவது ஒன்றற தட்டி 

‘ஒருமுறறமதாடு’ மென்மபாருறள இயக்கைாம். 
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 1 சுட்டிக் காட்டிறயப் பயன்படுத்த மொடுக்கவும் 

 2 புதிய பக்கத்திற்கு மெல்ை மொடுக்கவும் 

 3 முன்பக்கத்திற்கு மெல்ை மொடுக்கவும் 

 4 அடுத்தப்பக்கத்திற்கு மெல்ை மொடுக்கவும் 

 5 அறனத்துப்பக்கங்கறளயும்காட்ெிப்படுத்தமொடுக்கவும் 

 6 உள்ளிறன நூைகமெயல்கறளக் காட்ெிபடுத்த மொடுக்கவும் 

 7 கருப்பு பபனாறவ பதர்ந்மதடுக்க மொடுக்கவும் 

 8 ெிவப்பு பபனாறவ பதர்ந்மதடுக்க மொடுக்கவும் 

 9 நீை பபனாறவ பதர்ந்மதடுக்க மொடுக்கவும் 

 10 பச்றெ பபனாறவத் பதர்ந்மதடுக்க மொடுக்கவும் 

 11 அழிப்பாறனத் பதர்ந்மதடுக்க மொடுக்கவும் 
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 12 சுட்டிக்காட்டிறயத் பதர்ந்மதடுக்க மொடுக்கவும் 

 13 சுட்டிக்காட்டு விளக்கத்றத பதர்ந்மதடுக்க மொடுக்கவும் 

 14 திறைவிறெப்பைறகறயத் பதர்ந்மதடுக்க மொடுக்கவும் 

 15 அளறவத்திருத்தம் மெய்ய மொடுக்கவும் 

 16 பயனர் மதாியாதவற்றறத்மதாிந்து மகாள்ள மொடுக்கவும் 

 

4.3 குறுந்தூை படவீழ்த்தி 

 

இச்மெயல் திட்டத்தில் குறுந்தூை பட வீழ்த்திறயப் பயன்படுத்துகிபறாம். ஊடாடல் மவண் 

பைறகயில் பல்லூடகக் கருத்துக்கறள படொக வீழ்த்தபட வீழ்த்திப் பயன்படுகிறது. 

ஊடாடல் மவண்பைறகறய பநாக்கியபடி அறறயின் பெற் கூறைப்பகுதியில் இப்பட 

வீழ்த்திப் மபாருத்தப்பட்டு உயர்வறையறற பல்லூடகக் கம்பி வாயிைாக பெறெக் 

கணினியுடன் இறணக்கப்பட்டுள்ளது. பல்பவறு பட வீழ்த்தும் பணிகறள இயக்குவதற்கு 

ஏற்றவாறு இத்துடன் மதாறை தூைகட்டுப்பாட்டுக் கருவியும் (Remote Sensor) 

வழங்கப்படுகிறது. 
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படவீழ்த்தியின் வாெல் விவைங்கள் 

1. காட்ெி வறைகறை வாிறெவாெல் (VGA Port) 

2. ஒலி – ஒளிவாெல் (Audio – Video Jack) 

3. மதாடர்வாெல் (Serial Port) 

4. அண்றெ வறைவாெல் (Ethernet Port) 

5. உயர்வறையறற பல்லூடக இறட முகத்வாெல் (HDMI Port) 

6. ெின்குறதகுழி (Power Socket) 

பட வீழ்த்தியின் மதாறைதூை கட்டுப்பாட்டுக் கருவி படவீழ்த்தியின் மதாறைதூை 

கட்டுப்பாட்டுக் கருவியின் மபாத்தான் விவைங்கள் 
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1. இயக்கப் மபாத்தான் – மதாறைதூை கட்டுப்பாட்டுக் கருவிறய ெட்டும் 

பயன்படுத்தி படவீழ்த்திறய இயக்கவும். 

2. நிறுத்தப் மபாத்தான் - மதாறைதூை கட்டுப்பாட்டுக் கருவிறய ெட்டும் பயன்படுத்தி 

பட வீழ்த்திறய இயக்கவும். 

3. முதல் கணினிறயத் பதர்ந்மதடுக்கும் மபாத்தான் 

4. இைண்டாம் கணினிறயத் பதர்ந்மதடுக்கும் மபாத்தான் 

5. பட்டியல் / மவளிபயறுமபாத்தான் 

6. உயர்வறையறற பல்லூடக இறடமுக மபாத்தான் 

7. காமணாளி மபாத்தான் 

8. பெலும் கீழும் சுழலும் மபாத்தான் 

9. நுறழவு நிறை மபாத்தான் 
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10. மவற்றிடச் சூழல் மபாத்தான் 

11. மூைப் மபாத்தான் 

12. பைெர் ஒளிக்கதிர் மபாத்தான் 

13. உரு மபாிதாக்கும் ெற்றும் உரு ெிறிதாக்கும் மபாத்தான் 

14. பக்கங்கறள பெலும் கீழும் நகர்த்தும் மபாத்தான் 

15. ஒலி வாங்கி / மதானியளவு கட்டுபாட்டு மபாத்தான் 

16. மெயைறச் மெய்யும் மபாத்தான் 

17. ஒலித்தறட மபாத்தான் 

18. எல்றைக்காட்ெி மபாத்தான் 

19. வறைப்பின்னல் அறெப்பு மபாத்தான் 

20. பதர்வு மபாத்தான் 

21. சூட்டிறக சூழல் மபாத்தான் 

குறிப்பு 

 படவீழ்த்தியின் முன்பக்கத்றதபயா அல்ைது பக்கவாட்டுப் பக்கத்றதபயா 

சுட்டிக்காட்டி மதாறைதூைக் கட்டுப்பாட்டுக் கருவிறய இயக்கபவண்டும். 

 இயக்கிய ஒருநிெிட பநைத்தில் இயக்க / நிறுத்த மபாத்தான்கள் இயங்கும். 

படவீழ்த்தியின் ெிை முக்கிய பணிகள் கீபழ மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன 
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 படவீழ்த்திறய இயக்க / நிறுத்த மதாறை தூை கட்டுப்பாட்டுக் கருவிறய ெட்டுபெ 

பயன்படுத்த பவண்டும். இயக்குவதற்கும், நிறுத்துவதற்கும் தனித்தனி 

மபாத்தான்கள்உள்ளன. 

 படவீழ்த்திறய இயக்கிய ஒரு நிெிடத்திற்கு பிறகு நீை நிற ஒளிக்கற்றறத் 

பதான்றும். 

 மூைத்றதத் பதர்ந்மதடுக்க மதாறைதூைக் கட்டுப்பாட்டுக் கருவிவாயிைாக 

உயர்வையறற பல்லூட கமபாத்தாறன அழுத்தவும். 

 படத்தின் மதளிவிறன தாபன ொி மெய்து மகாள்ள தானியியங்கி மபாத்தாறன 

பயன்படுத்தவும். 

 மபாத்தாறனப் பயன்படுத்தி உருமபாிதாக்கி அல்ைதுஉருெிறிதாக்கி காட்ெிறய 

மதளிவுபடுத்தவும். 

 மதாறைதூைக் கட்டுப்பாட்டு கருவியின் வாயிைாகபட வீழ்த்தியின் மெயல்பாட்றட 

நிறுத்திய பின் ஆைஞ்சு நிறவிளக்குத் பதான்றும் வறை பதாைாயொக ஒரு நிெிடம் 

காத்திருந்து முதன்றெெின் இறணப்றப நிறுத்தவும். 

 விளக்குப் பயன்பாட்டின் பநைத்றத கண்டறிய மதாறை தூைக் கட்டுப்பாட்டுக் 

கருவியில் பட்டியல் மபாத்தாறன அழுத்தி பின்னர் தகவல் பதிறவ பதர்வு 

மெய்யவும். 

4.4 ெின்கைங்களுடன் இறணக்கப்பட்ட நிகழ்நிறை தறடயில்ைா ெின் வழங்கி 
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 தறடயில்ைா ெின் வழங்கி என்பது ஓர்ெின்னணு உபகைணொகும். இது முதன்றெ 

ெின்மூைம் துண்டிக்கப்பட்டாலும் கணினி ெற்றும் பை உபகைணங்கறள 

மதாடர்ந்து மெயல்பாட்டில் றவத்திருக்கின்றது. பெலும் ெின்எழுச்ெி 

வீழ்ச்ெிகளினால் ஏற்படும் பாதிப்புகளிலிருந்து பாதுகாப்பளிக்கின்றது. 

இவ்வறெப்பில் ஒருெணிபநைத்திற்கு ெின்ொைம் வழங்கும் வறகயில் நான்கு 

ெின்கைங்களுடன் இறணக்கப்பட்டுள்ள தறடயில்ைா ெின்வழங்கி 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதற்கு ெின்கைங்கள் முழுறெயாக ெின் 

மெறிவூட்டப்பட்டிருக்க பவண்டும். 

மதளிவுக் காட்ெிப்பைறக ெற்றும் மபாத்தான்களின் மெயல்பாடுகள் 

 மதளிவுக் காட்ெிப்பைறக நடப்புஅறெப்றபக்காட்டுகிறது. 

 ெின்மபாத்தாறன ஒருமுறற அழுத்தியவுடபன ெின்அளவு பவால்படஜில் 

காட்டப்படுகிறது. 
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 ெின்மபாத்தாறன இருமுறறஅழுத்தியவுடன்ஆம்பியர்பதான்றுகிறது. 

 நிறுத்துவதற்கு ‘பீப்’ ஒறெக்பகட்கும் வறை மநடு பநைம் ெின் மபாத்தாறன 

அழுத்தவும். 

 

 

ஒளி உெிழ்காட்ெி அறிகுறிகள் 

 சுற்றுப்பாறதநிறை – தறடயில்ைா ெின்வழங்கிறய இயக்கியவுடன் ஒளி 

உெிழ்காட்ெி அறிகுறிவிளக்கு 3 முதல் 4 வினாடிகளுக்கு ஒளிர்கிறது. 

 உள்ளீடு – மவளியீடு – ெின்ொைம் இருக்கும்பபாதும் ெற்றும் ெின்வழங்கி 

நிகழ்நிறையில் இருக்கும்பபாதும் இருபச்றெநிறஒளி உெிழ்காட்ெி 

அறிகுறிவிளக்குகள் ஒளிர்கின்றன. 

 ெின் விறெமெறிபவற்றுதல் – ெின்கைன்கள் ெின்விறெ 

மெறிபவற்றத்திலிருப்பறதக்காட்ட ஆைஞ்சுநிறஒளி உெிழ்காட்ெி அறிகுறி விளக்கு 

ஒளிர்கிறது. 

4.5 ஒளி உெிழ்காட்ெி திறை 
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ொவட்டகல்வி ெற்றும் ஆெிாியர் பயிற்ெி நிறுவனங்களில் ஒளிஉெிழ்காட்ெித்திறை 

நிறுவப்பட்டுள்ளது. காமணாளிக்காட்ெி ொநாட்டு கைந்துறையாடல் காட்ெிகளுக்காக 

இதுபயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒளி உெிழ் காட்ெித்திறை தறடயில்ைாெின் வழங்கி 

வாயிைாக ெின் இறணப்றபப் மபறுகிறது. இது காமணாளிக்காட்ெி இயந்திைத்துடன் 

இறணக்கப்பட்டுள்ளது.  

இது மதாறை தூைக்கட்டுப்பாட்டு கருவிமூைம் இயக்கப்படுகிறது. மதாறைதூைக் 

கட்டுப்பாட்டுக் கருவியின் ெிை முக்கியபாகங்கள் கீபழமகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.  

ஒளி உெிழ்காட்ெித்திறை மபாத்தான்கள் 
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1. இயக்கம் 

2. நிறுத்தம் 

3. ஒலித்தறட 

4. ஒலியளவுகட்டுப்பாடு 

5. முதன்றெபட்டியல் 

ெற்ற இயக்கவிவைங்களுக்கு மபட்டியுடன் வழங்கப்பட்டுள்ள குறிப்பபட்றட வாெிக்கவும். 

4.6 மதாழில்முறற காமணாலிகாட்ெி நிறறவுக்குறிப்புகள் 

4.6.1 மதாழில்முறற PTZ புறகப்படக்கருவி 
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வாெல் விவைங்கள் 

1. PS/2 வாெல் 

2. PTZ வாெல் 

3. கணினி காட்ெி இறடமுக வாெல் 

மதாடர் கம்பி வாயிைாக காமணாளிகாட்ெி ொநாட்டு PTZ 

புறகப்படக்கருவிகாமணாளிகாட்ெிபெறெகுறிமுறறஅவிழ்ப்பியுடன்இறணக்கப்பட்டுள்ள

து. புறகப்படக்கருவியின்திறனுக்பகற்றவாறு அறறயில் பதறவயானவிளக்கு மவளிச்ெம் 

அறெக்கப்பட பவண்டும். புறகப்படக்கருவிறய இடம்விட்டு இடம்நகர்த்தக்கூடாது. 

ஆனால் மதாறை தூைக்கட்டுப்பாட்டுக்கருவிறயப் பயன்படுத்தி நகர்த்தைாம். ஒவ்மவாரு 

முறறயும் புறகப்படக்கருவிறய பயன்படுத்துவதற்கு முன்கண்ணாடிவில்றைறய 

மென்றெயான பருத்திதுணியால் துறடத்து சுத்தம் மெய்யபவண்டும். 

புறகப்படக்கருவிறயப் பயன்படுத்தும்பபாது தயவுமெய்து கீழ்காண்பறவகறள உறுதி 

மெய்துமகாள்ளவும். 

 ெின் இறணப்றப ொிபார்க்கவும் 

 PS/2இறணப்றபொிபார்க்கவும் 

 கணினிக்காட்ெி இறட முக இறணப்றப ொிபார்க்கவும் 

 புறகப்படகருவியின்இயக்கத்றதமதாறைதூைக்கட்டுப்பாட்டுகருவியின்வாயிைாகெ

ாிபார்க்கவும். [இட, வை, பெல், கீழ்பக்கங்கள்] 
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 புறகப்படக்கருவிறயஆைம்பநிறைக்குமகாண்டுவருவதற்குெீளறெக்கும்மபாத்தா

றனொிபார்க்கவும். [புறகப்படக் கருவியின் ஒளி முகப்பு பநைாக இருக்கும்] 

 ெின்னிறணப்றபநிறுத்தியவுடன்புறகப்படக்கருவிெத்தியப்பகுதியில்கீழ்பநாக்கிஇ

ருப்பறதஉறுதிமெய்யவும். 

 மதாறைதூைக்கட்டுப்பாட்டுக்கருவியில்உருமபாிதாக்கும்ெற்றும்உருெிறிதாக்கும்

மபாத்தான்கள்உள்ளன. 

மதாறை தூைக்கட்டுப்பாட்டுக் கருவியின் மபாத்தான் விவைங்கள் 

1. இயக்கத் துவக்கம் / இயக்க நிறுத்தம் 

2. புறகப்படக் கருவி மதாிவு – படத்தில் காட்டியபடி எப்பபாதும் முதல் மபாத்தானாக 

அறெக்கவும். 

3. பெல், கீழ், இட, வைப்பக்க சுருள் மபாத்தான் 

4. உருமபாிதாக்கி / உருெிறிதாக்கி 

 

4.6.2 ஒருங்கிணந்த ஒலிப்மபருக்கி ஒலிவாங்கி 
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உைகளாவிய மதாடர்விறெகைன் வழியாக காமணாளிகாட்ெி இயந்திைத்துடன் 

இறணக்கப்பட்ட ஒருங்கிறணந்த ஒலிப்மபருக்கி ஒலிவாங்கிறய பயன்படுத்தும்பபாது 

–  

 படத்தில் காட்டியபடி இயக்க துவக்க / நிறுத்த மபாத்தான்கறள பயன்படுத்தவும். 

 படத்தில்காட்டியபடி மதானியின் அளறவக்கட்டுப்படுத்த மதானி மபாத்தான்கறள 

பயன்படுத்தவும். 

 

 

4.6.3 காமணாளிக் காட்ெி பெறெகுறி முறற அவிழ்ப்பி 
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பங்பகற்பாளர்கறள கைந்துறையாடலில் ஈடுபடுத்தவும், ெற்ற இடங்களிலிருந்து 

பங்பகற்பவர்களுடன் குழுவாக இறணந்து பணியாற்றவும் காமணாளிக்காட்ெி பெறெ 

குறிமுறற அவிழ்ப்பிவியக்கத்தக்க அனுபவத்த வழங்குகிறது.  

 

காமணாளிக்காட்ெி பெறெகுறி முறற அவிழ்ப்பிவாெல் 

1. ெின்குறதகுழி 

2. கணினிகாட்ெி இறடமுகவாெல் 

3. கணினிகாட்ெி இறடமுகவாெல் 

4. ஒலிப் மபருக்கி 

5. ஒலி வாங்கி 

6. அண்றெவறைவாெல் 
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7. உைகளாவிய மதாடர்வி றெகைவாெல் 

8. மதாடர்புவாெல் 

கூட்டத் மதாடாின்பபாது பயனர்களின் கைந்துறையாடறை ொத்தியொக்குவபத 

காமணாளிக் காட்ெி முதன்றெ பெறெ குறிமுறற அவிழ்ப்பியின் முதன்றெ 

பணியாகும். மதாறைதூைக் கட்டுபாட்டுக் கருவிறயப் பயன்படுத்தி இறத 

இயக்கபவண்டும்.  

மதாறைதூைக்கட்டுப்பாட்டுகருவியின் மெயல்பாடுகள் கீபழமகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

1. இறணப்றப ஏற்படுத்த இந்த மபாத்தாறன மொடுக்கவும். 

2. இறணப்றப துண்டிக்க இங்பக மொடுக்கவும் 

3. ENTER மபாத்தானாகச் மெயல்படும் O.K மபாத்தாறன மொடுக்கவும். 
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4. ொநாடு நடக்கும்பபாது மதாடர்றபபதர்ந்மதடுக்கபெல் / கீழ் / இட / வைநான்கு 

மபாத்தான்கள் உள்ளன. 

5. மதானி நிறைறய ொிமெய்தல் 

6. படத்றதஉருமபாிதாக்க / உருெிறிதாக்க 

7. சுயகாட்ெி 

8. கூட்டத் மதாடாின்பபாது ஒலிதறடமெய்ய / ஒலி தறடநீக்க 

9. முன்பக்கத்திற்கு பபாக அல்ைது முன்பட்டியலுக்கு திரும்ப 

10. காமணாளிக்காட்ெிறய நிறுத்த Privacy மபாத்தாறன பயன்படுத்தவும். 

11. திறையில் பதான்றும்படம், காட்ெி பபான்றவற்றற ொிமெய்ய 

12. பநைாக அறெப்புப்பட்டியலுக்கு மெல்ை 

13. எந்த ஒன்றறயும் அழிக்க 

14. அறறபயனாளர்கறள இறணக்க 

15. முதல் பக்கத்திற்கு மெல்ை 

16. கருத்துக்கறள பகிர்ந்து மகாள்ள 

உைகளாவிய மதாடர்விறெகைன்வாயிைாக இறணப்பதின்மூைம் விறெப்பைறக ெற்றும் 

சுட்டிறயபயன்படுத்தி காமணாலிகாட்ெி பெறெகுறிமுறற அவிழ்ப்பிறய இயக்கைாம். 
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4.7 கணினிபெறெ 

 

1. திறை, ஒலிப் மபருக்கி ெற்றும் சுட்டி – இவற்றறறவப்பதற்கு ஏதுவாக நான்கு 

முறனகளில் குெிழ்களுடன் கூடியபெல் பைறக 

2. விறெ பைறகறவப்பதற்காக பெல்பைறகக்குகீழாக இடப்புறத்தில் ெிறு பைறக. 

3. வைப்புற கீழ்பகுதியில் தறடயில்ைா ெின்வழங்கிறய றவக்க இடப்புறத்தில் 

ெிறுபைறக 

4. பெறெவறளயாெல், மநளியாெல் உறுதியாக இருப்பறத உறுதி மெய்யவும் 

5. விறெப்பைறகத் தட்றட பயனர் தன்பக்கொகபவ இழுக்கபவண்டும். எதிர்புறத்தில் 

இழுக்கக்கூடாது. 

 

4.8 திட்டவறைவாெல் 

திட்டவறைவாெல் சூட்டிறக மெய்நிகர்வகுப்பறற திட்டத்தின் முக்கியொட ஒன்றாகும். 

இதுதறைறெ [Admin] ெற்றபயனர்கறளயும், கூட்டத்மதாடர்கறளயும், நிகழ்ச்ெிகறளயும் 

பெைாண்றெ மெய்யபயன்படுகிறது. கீழ்காண்பறவ திட்டவறைவாெறை பயன்படுத்த 

பின்பற்றபவண்டியபடிநிறைகள்ஆகும்.  
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நிறை 1 

இறணயஉைாவியில் URL http://publicportal.svc.ernet 

 

நிறை 2 

பயனர்மபயர் ெற்றும்கடவுச்மொல் தறைறெயால் [Admin] உருவாக்கப்பட்டு தங்களுக்கு 

வழங்கப்படும். பயனர்மபயறையும் கடவுச்மொல்றையும் பதிவுமெய்து உள்பள 

மெல்கட்டத்றத மொடுக்கவும். 

 

நிறை 3 

http://publicportal.svc.ernet/
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தாங்கள் ொவட்டக்கல்வி ெற்றும் ஆெிாியர் பயிற்ெி நிறுவனபயனைாக புகுபதிறக 

மெய்துள்ளீர்கள். ொவட்டக் கல்வி ெற்றும் ஆெிாியர் பயிற்ெி நிறுவனபயனைாக புகுபதிறக 

மெய்து நிகழ்வுகள் [events tab] மபாத்தாறன மொடுக்கியவுடன் நிகழ்வுகள் பெைாண்றெ 

[Mange Events] பதான்றும்.  

 

 ொவட்டக்கல்விெற்றும்ஆெிாியர்பயிற்ெிநிறுவனதறைறெபயனர்தனதுதிட்டெிடப்

பட்ட / நிறறவறடந்த நிகழ்வுகறள [Mange Events] பக்கத்தின் வாயிைாக 

காணைாம். 

 படத்தில்காட்டியபடிநாள்பநைம்பபான்றஅறனத்துநிகழ்வுகளும்பநவிபகஷன்மபா

தாறனஅழுத்தும்பபாதுகாட்ெியாகிறது. 
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 பநவிபகஷன் மபாத்தாறன மொடுக்குவதின் வாயிைாக ொவட்டக்கல்வி ெற்றும் 

ஆெிாியர் பயிற்ெி நிறுவன தறைறெ பயனர் கடந்த ெற்றும் அடுத்த நாள் 

நிகழ்வுகறள காண இயலும். 

 

 பநைடியாக நாள்காட்டியிலுள்ள பததிறய மொடுக்குவதின் மூைொகபவா 

ொவட்டக்கல்வி ெற்றும் ஆெிாியர் பயிற்ெி நிறுவன தறைறெ பயனர் ஒரு 

குறிப்பிட்ட நாளின் நிகழ்வுகறள ொிபார்க்க இயலும். 

 

 “Today” மபாத்தாறன மொடுக்கும்பபாது எந்த ஒரு பததிறயயும் நடப்பு பததிக்கு 

திருப்பி அனுப்பும். 
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 “Play back” உருவத்றத மொடுக்குவதின் மூைொக ொவட்டக் கல்வி ெற்றும் 

ஆெிாியர் பயிற்ெி நிறுவன தறைறெ பயனர் நிறறவறடந்தவகுப் பின் பதிவு 

மெய்யப்பட்ட காமணாளிக்காட்ெிகறளக் காணமுடியும். 

 நிறறவறடந்தஆனால்பதிவுமெய்யப்படாதநிகழ்வுகளுக்கு“No Play back” என 

பதான்றும். 

 

 அறறமதாடர்றப “share” மபாத்தாறன மொடுக்குவதின் மூைம்பயனர் மதாடர்றப 

எந்த ெின்னஞ்ெல் முகவாிக்கும் பகிைமுடியும். 
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 ொவட்டக்கல்வி ெற்றும் ஆெிாியர் பயிற்ெி நிறுவன தறைறெ பயனர் கூட்டத்திற்கு 

அறழக்கப்பட்டவைாக இருப்பின் “Join” மபாத்தாறன மொடுக்குவதின்மூைம் 

கூட்டநிகழ்வில் இறணயமுடியும். 

 ொவட்டக்கல்விெற்றும்ஆெிாியர்பயிற்ெிநிறுவனதறைறெபயனர்கூட்டவழங்குபவ

ைாகஇருப்பின் “Start” மபாத்தாறன மொடுக்குவதின் வாயிைாக 

காமணாளிக்காட்ெிறயத் மதாடங்குவார்.“Start” மபாத்தாறன மொடுக்குவதின் 

வாயிைாக வழங்குபவார் காமணாளிக்காட்ெிறயத் மதாடங்கைாம். 

 

 

5.0 காமணாளிக் கருத்தைங்கு பற்றிய தீர்வு 

5.1 காமணாளிக் கருத்தைங்கு பெறஜக் கணினி codec கட்டறெப்பு அறெப்பு 
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 வகுப்பறறயில் நுறழந்தவுடன் UPS ஐ on மெய்யவும். 

 கணினித் திறை , CPU, படவீழ்த்தி, LED காட்ெித் திறை ெற்றும் காமணாளிக் 

கருத்தைங்கத்திற்கு பதறவயான பெறஜக்கணினி codec ஆகியவற்றிறன on 

மெய்துமகாள்ளுங்கள். 

 பயனர் மபயர் ெற்றும் கடவுச் மொல் பயன்படுத்தி DIET ல் இருக்கும் பயனபைாடு  

காமணாளிக் கருத்தைங்கில் இறணந்து மகாள்ளுங்கள்.  

காமணாளிக் கருத்தைங்கிற்கு பதறவயான பெறஜக்கணினி codec ஐ on மெய்த பின் LED 

காட்ெித் திறையில் கீபழ மகாடுக்கப்பட்டுள்ள படம் பதான்றும். Codec ல் உள்ள remote ஐ 

பயன்படுத்தி account settings ஐ மதாிவு மெய்யுங்கள். 

 

படி 1:  

account menu றவ மதாிவு மெய்யுங்கள். 

vidyoPortal  ல்  publicportal.svc.ernet.in என தட்டச்சு மெய்யுங்கள். 

User name ல் உங்களுக்கு மகாடுக்கப்பட்ட User name ஐ பயன்படுத்துங்கள். 

இதுபபான்று password பகுதியில் உங்களுறடய password ஐ பயன்படுத்துங்கள். 

 

 

படி 2:  

Save மபாத்தாறன பயன்படுத்தி பெற்கண்ட விவைங்கறள (User name ெற்றும் password ) 

ஒருமுறற பெெித்து றவத்துக்மகாண்டால் அடுத்த முறற இந்த விவைங்கறள தட்டச்சு 

மெய்யாெல் பநைடியாக கணினிக் கருத்தைங்குக்குள் மென்றுவிடைாம். 
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படி 3 : 

Network மெனுறவ பதர்ந்மதடுங்கள் 

 

 

கீழ்காணும் கட்டறெப்றப உருவாக்குங்கள் 

Vidypproxy : off 

View & Enable IP Version : IPv4 ஐ மதாிவு மெய்யுங்கள் 

DHCP : ON என தட்டச்சு மெய்யுங்கள் 

IP address: முன்னிருப்பாக (by default) இருப்பறத பயன்படுத்துங்கள்.  

Gateway: முன்னிருப்பாக (by default) இருப்பறத பயன்படுத்துங்கள்.  

DNS : முன்னிருப்பாக (by default) இருப்பறத பயன்படுத்துங்கள்.  

UDP range : 5000 லிருந்து 65535 வறை  

இப்பபாது save மபாத்தாறன கிளிக் மெய்து பெெிக்கவும். 

 

படி 4 : 
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இப்பபாது audio menu றவ மதாிவு மெய்யுங்கள் 

Microphone: Microphone (2-Phnx Quattro 3) 

Microphone level: பயனர் பயன்பாட்டுக்கு தகுந்தபடி ொற்றிக்மகாள்ளுங்கள் 

Join and Exit sound: ON 

Navigation sound : ON 

Echo Cancellation : ON 

 

படி 5 : 

இப்பபாது video menu றவ மதாிவு மெய்யுங்கள் 

 

 

Camera source: Vidya input 1 என்பறத மதாிவு மெயுன்ங்கள் 

Video quality : 1920 x 1080p30 @2mbps என்பறத மதாிவு மெயுன்ங்கள் 

Shared content Source: Vidyo input 2 

Select turn backlight : On  
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Select  Reset camera position.  

 

படி  6: 

Advanced menu றவ மதாிவு மெய்யுங்கள். 

 

Auto – answer : off 

Auto-share connected devices: off 

Allow participants to adjust camera: on 

Set your rooms pin ஐ மதாிவு மெய்யுங்கள் 

Setting access code ல் எந்த ொற்றமும் மெய்யாதீர்கள் 

Language and time zone ல் UTC பநைத்றத பயன்படுத்துங்கள். 

படி  7: 

 

about நிைறை மதாிவு மெய்தவுடன் காமணாளிக கருத்தைங்கு ெம்ெந்தொக ெிை தகவல்கள் 

திறையில் பதான்றும்.  

பதறவயான ொற்றங்கறள மெய்த ெின் கணினிறய restart மெய்துமகாள்ளுங்கள்.  
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5.2  உங்கள் மெய்நிகர் அறறறயப் பற்றி மதாிந்து மகாள்ளுங்கள் 

மெய்நிகர் அறறக்குள் மென்றவுடன் இடது பக்கம் மூறையில் பயனர் அறடயாள எண் 

இருக்கும். (மெயல்விளக்கப்படத்தில் ERNET DIET GGN என குறிக்கப்பட்டுள்ளது). 

பதடுதலுக்கு ஒரு மபட்டியும், மதாடர்புமகாள்வதற்கு ெிை  பயனர்களின் மபயர்களும் 

இடம்மபற்றிருக்கும். 

பதடுதல் மபட்டியினுள் பங்குமகாள்ள பவண்டிய பயனர் மபயறை மகாடுத்தவுடன் அந்த 

பயனாின் மபயர் அறறபயாடு இறணக்கப்பட்டு விடும். நெக்கு பயனாின் அறடயாள மபயர் 

மதாியாெல் இருந்தால் பயனர் மபயாின் முதல் எழுத்றத தட்டச்சு மெய்தவுடன் அந்த எழுத்தில் 

ஆைம்பிக்கும் அறனத்து பயனர் மபயர்களும் திறைக்கு வந்துவிடும்.அதிலிருந்து நெக்கு 

பதறவயான பயனர் மபயறைத் பதர்ந்மதடுக்கைாம். உதாைணொக பதடுதல் மபட்டியில் R 

என்ற எழுத்றத தட்டச்சு மெய்தால் R ல் ஆைம்பிக்கும் அறனத்து பயனர் மபயர்களும் திறையில் 

வந்துவிடும். அதிலிருந்து நெக்கு பதறவயான மபயறை பதர்ந்மதடுக்கைாம். ஒருமுறற ஒரு 

பயனாின் அறடயாளப் மபயறை பயன்படுத்தி உள்பள நுறழந்தால் ெம்ெந்தப்பட்ட பயனருடன் 

அவர் அறறக்குச் மென்று கைந்துறையாடலில் ஈடுபடைாம். 

  

 

5.3 உங்கள் மெய்நிகர் அறறயில் நுறழவது எப்படி? 

 

 

படி 1:  
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இயல்பாகபவ mouse ன் சுட்டியானது பதடுதல் மபட்டியிபை தான் இருக்கும். 

காமணாளிக் கருத்தைங்கு codec மதாறைக்கட்டுப்பாடுக் கருவிறய  (remote) பயன்படுத்தி 

முதலில் இருக்கும் பயனர் மபயறை (மொந்த அறற) கிளிக் மெய்யுங்கள். பின்பு ok றவ 

கிலிக் மெய்யுங்கள். 

 

 

 

படி 2: 

நெது அறறக்குள் நுறழந்த பின் ெவுெில் வைதுபக்கம் கிளிக் மெய்து join my room ஐ 

மதாிவு மெய்யுங்கள். 

படி 3: 

join my room ஐ மதாிவு மெய்து மதாறைக்கட்டுப்பாடுக் கருவியில் ok மபாத்தாறன 

அழுத்தவும். 

 

படி 4: 
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இப்மபாழுது நீங்கள் கருத்தைங்கில் இறணந்து விட்டீர்கள் 

 

படி 5: 

ஒளிப்படக்கருவி பயன்பாட்டில் இருக்கிறதா என்பறத உறுதி மெய்யபவண்டும் 

படி 6: 

ஒருமுறற இறணந்தவுடன் நம்முறடய முகொனது LED திறையில் மதாிவபதாடு 

காமணாளியாக அந்த அறறயின் காட்ெியானது மதாியும். 

 

 

படி 7: 

மதாறைக்கட்டுப்பாடுக் கருவியில் இருக்கும் self view மபாத்தாறன அழுத்தி 

காமணாளியின் ெட்டத்றத நெக்கு பதறவயான அளவில் அதிகாிக்கபவா குறறக்கபவா 

மெய்யைாம். 

 

5.4 உங்கள் அறறக்கு ெற்றவர்கறள அறழப்பது எப்படி? 

படி 1: 

மதாறைக்கட்டுப்பாடுக் கருவியில் start manage மபாத்தாறன அழுத்தவும். LED 

திறையில் invite என்ற குறியீடு மதாியும். 
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படி 2: 

பதடுதல் மபட்டிறய பயன்படுத்தி பட்டியலில் உள்ள பயனர்கள் மபயாில் உங்கள் 

அறறபயாடு இறணத்துக் மகாள்ள பவண்டிய பயனறை மதாிவு மெய்யுங்கள்.  பின்பு 

மதாறைக்கட்டுப்பாடுக் கருவியில் ok மபாத்தாறன அழுத்தவும். 

படி 3: 

பயனருறடய மபயர் உங்களுறடய பயனர் பட்டியலில் இல்றைமயன்றால் பதடல் மபட்டியில் 

அவருறடய மபயறை தட்டச்சு மெய்து அறத பட்டியலில் இறணக்க பவண்டும். நெக்கு 

பயனாின் அறடயாள மபயர் மதாியாெல் இருந்தால் பயனர் மபயாின் முதல் எழுத்றத தட்டச்சு 

மெய்தவுடன் அந்த எழுத்தில் ஆைம்பிக்கும் அறனத்து பயனர் மபயர்களும் திறைக்கு 

வந்துவிடும்.அதிலிருந்து நெக்கு பதறவயான பயனர் மபயறைத் பதர்ந்மதடுக்கைாம். 

உதாைணொக பதடுதல் மபட்டியில் R என்ற எழுத்றத தட்டச்சு மெய்தால் R ல் ஆைம்பிக்கும் 

அறனத்து பயனர் மபயர்களும் திறையில் வந்துவிடும். அதிலிருந்து நெக்கு பதறவயான 

மபயறை பதர்ந்மதடுக்கைாம். ஒருமுறற ஒரு பயனாின் அறடயாளப் மபயறை பயன்படுத்தி 

உள்பள நுறழந்தால் ெம்ெந்தப்பட்ட பயனருடன் அவர் அறறக்குச் மென்று கைந்துறையாடலில் 

ஈடுபடைாம். 

படி 4: 

சுட்டிறயக் கீழ்பநாக்கி உருட்டி invite மபாத்தாறன மொடுக்கவும். 

படி 5: 

நீங்கள் அறழக்கும் (invite) பயனர் உங்கள் அறழப்றப மபற்றுக்மகாண்டதும் அறத 

ஏற்றுக்மகாள்வார். 
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படி 6: 

உங்கள் அறழப்றப ஏற்றுக்மகாண்டவுடன் அவருறடய அறற LED திறையில் மதாியும். 

படி 7: 

ஒலிவாங்கி ெற்றும் ஒலிப்மபட்டி ஆகியறவகள் ொியாக பவறை மெய்கிறதா என்பறத 

ொிபாருங்கள். 

படி 8: 

இப்மபாழுது உங்களுக்கும் உங்களுடன் மதாடர்பிலிருக்கும் பயனருக்கும் இறடபய 

காமணாளிக் கருத்தைங்கு ஆைம்பொகிறது. 

படி 9: 

1 முதல் 8 வறையுள்ள படிகறள பயன்படுத்தி பெலும் அதிக பயனர்கறள கருத்தைங்கில் 

பெர்க்கைாம்.  

 

5.5 அெர்வில் மெய்யப்பட பவண்டிய பவறை 

 கூடுதல் பயனர்கறள இந்த கருத்தைங்கில் பெர்ப்பதற்க்கு பிாிவு 5.4 ல் 

விளக்கப்பட்ட படிகறள பயன்படுத்தி பெர்த்துக்மகாள்ளைாம். 

 மூன்று பயனர்கள் கைந்துறையாடுவறத கீபழ மகாடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தில் 

காணைாம். 

 

மதாறைக்கட்டுப்பாடுக் கருவிறய  (remote) பயன்படுத்தி 4.6.2 ல் விளக்கப்பட்டுள்ள 

படிகளின் படி கருத்தைங்க அெர்றவ ெிறப்பாக நடத்தைாம். 
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வளங்கறள பகிர்ந்து மகாள்ள : 

Share மபாத்தாறன அழுத்தி ஊடாடும் மவண்பைறக (interactive white board) ெற்றும் 

கணினித் திறையில் இருப்பறத ெற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து மகாள்ளைாம்.அப்படி பகிர்ந்து 

மகாள்ளும் பபாது திறையில் பதான்றும் local content என்பதன் அருகில் பச்றெ விளக்கு 

எாிந்துமகாண்டிருக்கும். 
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கருத்தைங்றக கட்டுப்படுத்த: 

 

காமணாளி , ஒலிவாங்கி பபான்ற ொதனங்கறள moderate மபாத்தாறன 

பயன்படுத்தி கட்டுப்படுத்தைாம். அதற்க்கு திறையில் moderate மபாத்தாறன மதாிவு 

மெய்து மதாறைக்கட்டுப்பாடுக் கருவியில் (remote) ok மபாத்தாறன அழுத்தவும். 

 

இந்த குறியீட்றட பயன்படுத்தி நம்முறடய பகெைாறவ மெயல்பட அல்ைது 

மெயலிழக்க மெய்யைாம். 

இந்த குறியீட்றட பயன்படுத்தி கருத்தைங்கில் பங்கு மகாள்ளும் அறனவைது 

வீடிபயாறவ அவர்கள் விரும்பினாலும் மெயல்படாெல் கட்டுப்படுத்தி றவக்கைாம். 

 இந்த குறியீட்றட பயன்படுத்தி கருத்தைங்கில் பங்கு மகாள்ளும் அறனவைது 

வீடிபயாறவ அவர்கள் விரும்பினால் மெயல்படுொறு கட்டுப்படுத்தி றவக்கைாம். 

 இந்த குறியீட்றட பயன்படுத்தி ஒலிவாங்கிறய (micro phone) கட்டுப்படுத்தைாம். 

இந்த குறியீட்றட பயன்படுத்தி கருத்தைங்கில் பங்கு மகாள்ளும் அறனவைது 

ஆடிபயாறவ அவர்கள் விரும்பினாலும் மெயல்படாெல் கட்டுப்படுத்தி றவக்கைாம். 

இந்த குறியீட்றட பயன்படுத்தி கருத்தைங்கில் பங்கு மகாள்ளும் அறனவைது 

ஆடிபயாறவ அவர்கள் விரும்பினால் மெயல்படுொறு கட்டுப்படுத்தி றவக்கைாம். 

இந்த குறியீட்றட பயன்படுத்தி கருத்தைங்கில் பங்கு மகாள்ளும் அறனவைது 

ஆடிபயாறவயும் முழுவதுொக மெயல்படாதவாறு கட்டுப்படுத்தைாம். 
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5.6 காமணாளிக் கருத்தைங்கில் புகுபதிறக (log in) மெய்து கணினியில் பதிவிறக்கம் 

மெய்வது. 

படி 1: 

காமணாளி கருத்தைங்கிற்கு பதறவயான மென்மபாருறள கீழ்கண்ட முகவாியிலிருந்து 

மபற்றுக்மகாள்ளவும். 

 

https://publicportal.svc.ernet.in  

 

 

 

படி 2: 

VIDYO வறைதளத்தின்  முகப்பு பக்கத்தில் VidyoDesktop ெீது கிளிக் மெய்து 

மென்மபாருறள பதிவிறக்கம் மெய்யவும். 

https://publicportal.svc.ernet.in/


78 
 

 

படி 3: 

VidyoDesktopUserInstaller-win32-TAG_VD_3_6_0_027.exe file is downloaded என வரும்பபாது save 

மபாத்தாறன அழுத்தி மென்மபாருறள உங்கள் கணினியில் நிறுவவும். 

 

படி 4: 

பதிவிறக்கம் மெய்த பின் இைண்டுமுறற மொடுக்கி மென்மபாருறள கணினியில் 

நிறுவவும். 
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படி 5: 

மென்மபாருறள  நிறுவிய பின் VidyoDesktop என்ற குறியீடு (icon) திறையில் மதாியும். 

அறத இைண்டு முறற மொடுக்கினால் காமணாளி கருத்தைங்கிற்கு பதறவயான 

மென்மபாருள் மெயல்படதுவங்கும். 

 

படி 6: 

ஒருமுறற மென்மபாருறள திறந்தவுடன் திறையில் கீழ்காணும் படத்றத காணைாம். 
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படி 6 

 

உங்களுறடய பயனர் மபயர் (user name) ெற்றும் கடவுச்மொல் ஆகியவற்றற 

பயன்படுத்தி காமணாளிக் கருத்தைங்க அறறக்குள் நுறழயைாம். 

 

 

 

படி 7: 

நீங்கள் vidya மென்மபாருளுக்குள் நுறழந்தவுடன் கீழ்கண்ட படம் திறையில் பதான்றும். 

 

 

*முதல் வாிறெயில் உங்கள் அறறயின் குறியீடு இருக்கும். 

 

5.7 காமணாளிக் கருத்தைங்குக்கு பதறவயான Codec பயன்பாட்றட பெறஜக்கணினியில் 

கட்டறெப்பது. 

பெபை மொல்ைப்பட்ட வழிமுறறகறள பின்பற்றி காமணாளிக் கருத்தைங்கு 

மென்மபாருளுக்குள் நுறழந்த உடன் எல்ைா பயனர்கள் மபயரும் திறையில் மதாியும். 

அதுபபாை உங்களுறடய அறறயும் திறையில் மதாியும். உங்களுக்கு 

மெய்துகாட்டுவதற்காக அறறயின் மபயைானது ‘Ricoh Test ‘ என பபாடப்பட்டுள்ளது. 

இப்பபாது setting மபாத்தாறன சுட்டுங்கள். 
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setting மபாத்தாறன சுட்டியவுடன் ஆறு விருப்பத்மதாிவுகளுடன் கீழ்கண்ட படம் 

திறையில் பதான்றும். 

 

 

 

1. முதலில் இருக்கும்   (status button படம்) சுட்டியவுடன்  

நீங்கள் பயனறையும், கைந்துறையாடல் நிறைறயயும் மதாிந்து மகாள்ளைாம். 

பிறழயறி பொதறன அறிக்றகறய (generate diagnostics) தயாாிக்கும். 
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2. (network ) குறியீட்டிறனச் மொடுக்கி வறையறெப்றப (network) 

கட்டறெக்கைாம். 

 

 

3. அங்பக இருப்பதில் எந்த ொற்றமும் மெய்ய பவண்டாம். 

4. (device ) குறியீட்டிறனச் சுட்டும் பபாது திறையில் கீபழ காணும் படம் 

பதான்றும். 

ஒலிவாங்கி(microphone) , ஒலிப்பான் (speaker) ெற்றும் பகெைாவிறன 

 (camera) மதாிவு மெய்து மகாள்ளுங்கள். 

எதிமைாலி (echo) வைாதவாறு கட்டறெத்துக்மகாள்ளுங்கள். 

ஒலிவாங்கி தானாகபவ ொிமெய்யுொறு பதறவயானால்  

அறெத்துக்மகாள்ளுங்கள். 



83 
 

 

5. (video ) குறியீட்டிறனச் சுட்டி வீடிபயாவின் தைத்றத ொிமெய்யைாம். 

எப்பபாதும் Best quality ஐ மதாிவு மெய்வது நல்ைது. 

 

6. (options ) குறியீட்டிறன மொடுக்கும் பபாது கீபழ காணும் படம் திறையில் 

மதாியும். மொழி (language), ஒலிக்கும் கருவி (ringing device) பபான்ற 

பயன்பாட்றட இப்பபாது கட்டறெக்கைாம். 
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மொழியில் ‘English” மதாிவு மெய்யுங்கள் 

‘start vidyodesktop on login’ ஐ மதாிவு மெய்யுங்கள் 

‘auto answer enabled’ ஐ மதாிவு மெய்யுங்கள். 

Ringing device ஐ default system device ஆக மதாிவு மெய்யுங்கள். 

’start conference in full screen’ ஐ மதாிவு மெய்யுங்கள். 

‘Show participant name’ ஐ மதாிவு மெய்யுங்கள். 

About ( ) ஐ மொட்டியவுடன் கீபழ காணும் படம் பதான்றும். 

 

இந்த மென்மபாருளின் பெம்படுத்தப்பட்ட வடிவம் (updates) இருக்கிறதா? என்பறத 

பார்த்து இருந்தால் பெம்படுத்தப்பட்ட வடிவத்றத கணினியில் நிறுவைாம். 
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5.8 எப்படி மெய்நிகர் வகுப்பறறயில் நம்றெ இறணத்துக் மகாள்வது? 

 

பகுதி 5.6 ல் கூறியபடி ஒருமுறற காமணாளிக் கருத்தைங்கு அறறக்குள் நுறழந்த பின் 

உங்களுறடய அறறயில் அறனத்து பயனர்கள் மபயர் ெற்றும் ொவட்ட ஆெிாியர் கல்வி 

ெற்றும் பயிற்ெி நிறுவனத்தின் மபயர் ஆகியறெ திறையில் பதான்றும். இயல்பாக 

உங்களுறடய பயனர் மபயர் முதல் வாிறெயில் இருக்கும். உங்களுக்கு விளக்குவதற்காக 

இங்கு முதல்வாிறெ மபயைாக ‘Richo Test’ மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

உங்களுறடய அறற அல்ைது இறணப்பில் உள்ள ஒரு பயனர் மபயபைாடு நீங்கள் 

கருத்தைங்கு அறறக்குள் நுறழந்து மகாள்ளைாம். உங்கள் மபயாில் உள்ள அறறக்குள் 

நுறழந்து மகாள்வபத நல்ைது. குறிப்பிட்ட பநைத்தில் உங்கள் ொவட்ட ஆெிாியர் கல்வி 

ெற்றும் பயிற்ெி நிறுவனத்தில் இறணக்கப்பட்டுள்ள அறனத்து பள்ளிகளும் இந்த 

கருத்தைங்கில் இறணந்து மகாள்ளைாம். 
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 உங்கள் அறறக்கான குறியீட்றட சுட்டும் பபாது கீபழ காணும் விருப்பத் 

பதர்வுகள் திறையில் மதாியும். 

 

ஒவ்மவான்றாக புாிந்து மகாள்பவாம். 

 அறறயின் முதல் வாிறெயில் அறறயின் பயனர் மபயர், அறறயின் 

மதாடர்பகம் ெற்றும் பயனர்கள் அறனவர் மபயரும் இடம்மபறும். 

 

 நீங்கள் கருத்தைங்கில் இறணந்து மகாண்டவுடன் கீபழ உள்ள படத்தில் 

காணப்படுவது பபான்ற காட்ெி திறையில் பதான்றும். இந்த படத்தில் மூன்று 

பயனர்கள் கருத்தைங்கில் ஈடுபட்டுள்ளது காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது, 
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 நீங்கள் ‘share screen upon connection’ என்ற உதவிப் மபட்டிறய மதாிவு 

மெய்தவுடன் உங்கள் பக்கம் ெற்ற பயனர்கபளாடு பகிர்ந்துமகாள்ளப்படுகிறது. 

உங்களிடம் ஒபை ஒரு பக்கெிருந்தால் அந்த பக்கம் ெட்டும் பகிைப்படும். 

ஒன்றுக்கு பெல் பக்கெிருந்தால் நீங்கள் மதாிவு மெய்யும் பக்கம் பகிைப்படும். 

 நீங்கள் ( ) , ( ) ெற்றும் ( ) ஆகியவற்றற மொடுக்கி ஒலிவாங்கி, 

ஒலிப்பான் ெற்றும் காணினி ஆகியவற்றற பதறவக்கு தகுந்தபடி 

ொற்றிக்மகாள்ளைாம். 

 ( ) மொடுக்கும் பபாது அறறயின் pop-up ஐ அறிந்து மகாள்ளைாம். 

அறறயின் pop-up நிைவைம், webcost, moderator pin, அறற ெற்றும் webcost 

இறணப்பு ஆகியறவகறள அடுத்த பயனர்களுடன் பகிர்ந்து மகாள்ளைாம். (இது 

பற்றிய படிநிறைகள் பகுதி 5.12.1 ல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது) 

 இந்த ( ) குறியீட்றட அழுத்தும் பபாது கருத்தைங்கில் கைந்துமகாள்ள 

பவண்டிய விருந்தினர்கறள அறழக்கவும் கருத்தைங்கிற்கான அட்டவறணறய 

உருவாக்கவும் பயன்படுத்தைாம். 

 Look room ஐ சுட்டி அறறறய மூடி கருத்தைங்றக முடித்துக்மகாள்ளைாம். 

 Participants மபாத்தாறன மொடுக்கி எத்தறன பயனர்கள் கருத்தைங்கில் 

கைந்துமகாண்டார்கள் என்ற விவைத்திறன மதாிந்து மகாள்ளைாம்.  

   

5.9  நிறைச் ெின்னங்கறள(Status Icons) புாிந்து மகாள்ளல்: 

உங்களது மதாடர்புப் பட்டியலிலுள்ள பங்பகற்பாளர்களது ெின்னங்கள் பவவ்பவறு 

நிறத்திலிருக்கும். 

ெின்னம் விளக்கம் 

ெின்னம் பச்றெ நிறத்திலிருப்பின் 

 ஒரு பநைடி அறழப்பிறன ஏற்கபவா அல்ைது 

அறறயில் இறணயபவா மதாடர்பாளர் நிகழ் 

நிறையில் (Online) தயாைாயிருக்கிறார்.  

ெின்னம் ெிவப்பு நிறத்திலிருப்பின் 

மதாடர்பாளர் நிகழ் நிறையில் 

(online)இருக்கிறார் என்றாலும் தற்ெறெயம் 
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ஒரு அறழப்பிறன ஏற்பறா அல்ைது ஒரு 

கூட்டத்தில்/அெர்வில் பங்பகற்பறா 

இருக்கிறார். உங்களால் அவருக்கு ஒரு பநைடி 

அறழப்றப விடுக்க முடியாது; என்றாலும் அந்த 

அறற பாதுகாக்கப்படாது இருந்தால்  

உங்களால் மதாடர்பாளைது அறறறய அறடய 

முடியும். பாதுகாக்கப்பட்ட அறறயாக 

இருப்பின், அதனுள் பெை அந்த அறறயின் 

தனிக்குறியீட்டு எண் (Room PIN) உங்களுக்கு 

பவண்டும். 

ெின்னம் நிறம் எதுவுெற்று இருப்பின் 

மதாடர்பாளர் இறணப்பறு நிறையில் (Off line) 

உள்ளார் (Vidyo வறை வாெலுக்குள் 

நுறழயவில்றை). உங்களால் பநைடியாக இந்த 

மதாடர்பாளருக்கு அறழப்பு விடுக்க முடியாது; 

என்றாலும் அந்த அறற பாதுகாக்கப்படாது 

இருந்தால்  உங்களால் அந்த மதாடர்பாளைது 

அறறறய அறடய முடியும். பாதுகாக்கப்பட்ட 

அறறயாக இருப்பின், அதனுள் பெை அந்த 

அறறயின் தனிக்குறியீட்டு எண் (Room PIN) 

உங்களுக்கு பவண்டும். 

 

5.10 பெறெக் கணினி மூைொக பிற அறறகளுக்கு இறணத்தல் 

கீழ்க்காணும் படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு பநைடியாக பிற அறறகளுக்கு உங்களால் பிற 

அறறகளுக்கு இறணப்பு மகாடுக்க ம்உடியும். நீங்கள் இறதச் மெய்யத் பதறவயில்றை 

என்றாலும் பாடபவறள/அெர்விற்கு குறிப்பிட்ட பநைத்தில் உங்களது அறறக்குள் நீங்கள் நுறழய 

பவண்டும். ஒதுக்கப்பட்ட காைத்தில்/ பநைத்தில் உங்களது அறறயில் அறனத்து பள்ளிகளும் 

இறணந்திருக்கும். 
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5.11 முகப்பிலிருக்கும் மதாடர்பாளர்களுடன் அெர்வு/பிாிபவறளக்கு திட்டெிடல் 

 நிறை 1 : அெர்வு/பிாிபவறளக்கு திட்டெிடு (Schedule a meeting) என்ற ெின்னத்றத 

மொடுக்கவும். 

 

நிறை 2: கீழ்க்கண்டவாறு ‘அவுட்லுக்’ (Outlook) என்ற பக்கம் விாியும். 
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நிறை 3:  பிாிபவறள/அெர்வு ெின்னஞ்ெல் பெல்ெீட்பிறன திட்டெிடல் 

 

 நிறை 4  திட்டெிடல்/அட்டவறணக்பகற்ப உங்களால் பததி ெற்றும் பநைத்றத ொற்றிக் மகாள்ள 

முடியும். 

5.12  திட்டெிட்ட பததியில் பிாிபவறள/அெர்வின் பபாது நிகழ்ந்த மெயல்பாடுகள் 

பிாிவு 5.8 இல் கூறியுள்ளவாறு, ஒரு அெர்வு/பிாிபவறளக்கு திட்டெிட்ட உடன்  உங்களது 

அறறக்கு இறணப்பு மகாடுக்கவும் (DIET அறெவிடம்). பங்பகற்பாளர்களின் எண்ணிக்றகறய 
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ொிபார்த்து அறனவரும் இறணந்துவிட்டனைா என்பறத உறுதி மெய்து மகாள்ளவும். 4 

பங்பகற்பாளர்கள் இறணந்திருப்பறத கீழ்க்காணும் படம் காட்டுகிறது. 

 

 

 

 

பாடபவறள/அெர்வின் பபாது மெயல் மபாத்தான்கறள(Function Keys) நீங்கள் திறையில் 

காணைாம். ெிறிது பநைத்தில் இறவ ெறறந்துவிடும்.  ெீண்டும் இந்த மெயல் மபாத்தான்கறளப் 

மபற திறையின் ெீது மொடுக்கிறய ெீண்டும் றவக்க பவண்டும். 

மெயல்களின் ெின்னங்களுக்கான (Functions Icons) விளக்கங்கள் கீபழ தைப்பட்டுள்ளன. 

1. அெர்வின் பங்பகற்பாளர்கள் பட்டியறைக் காண ( ) என்ற படத்திறன மொடுக்கவும். 

முதன்முறற பயனர்களுக்கு, அறழப்பு மதாடங்கியதும் பங்பகற்பாளர்களது பட்டியல் 

தன்னிச்றெயாகபவ திறையில் பதான்றும். 
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2. அெர்வின் குழு உறையாடலில் ஒரு பகுதியாக அறனத்து பங்பகற்பாளர்களுடனும் 

உறையாட ( ) என்ற படத்திறன மொடுக்கவும். 

 

 

 

 

3. அெர்வின் பபாது பங்பகற்பாளர்களது வீடிபயா ென்னல்கறள (windows) பதர்ந்மதடுப்பது 

எவ்வாறு என்பறத அறியவும்,அதிகபட்ெ எண்ணிக்றகயிைான ென்னல்கறள 

கட்டுப்படுத்தவும் கீழ்க்காணும் படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு ( ) என்ற படத்றத 

மொடுக்கவும். பயனர் நிறையில் DIET அறெவிடத்திலிருந்து ஒபை பநைத்தில் 16 

பங்பகற்பாளர்கறள காணும் அளவிற்கு அறெக்கப்பட்டுள்ளது. 
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4. பாடபவறள/அெர்வின் பபாது நீங்கள் பகிை ஏபதனும் மெயலி (Application)அல்ைது 

திறைறய பகிை விரும்பினால் கீபழ படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு ( ) என்ற ெின்னத்றத 

மொடுக்கவும். 
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5. பாடபவறள/அெர்வின் பபாது மெயலிகள் அல்ைது திறைறய ொற்றபவா,ெிறிதாக்க 

அல்ைது மபாிதாக்கபவா விரும்பினால் ( ) என்ற ெின்னத்றத மொடுக்கவும். 

 

 

6. உங்களது சுய பதாற்றப் படத்றத (Self View) விருப்பப்படி ொி மெய்து ொற்றி அறெத்துக் 

மகாள்ள ( ) என்ற ெின்னத்றத மொடுக்கவும். 
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7. உங்களது ெைனப் படப் பதிவு கருவியில் (Video camera) காட்ெிகறள காண்பிக்க அல்ைது 

ெறறக்க ( ) என்ற ெின்னத்றத மொடுக்கவும். ெைனப் படப் பதிவுப் மபட்டி 

இயங்கவில்றை என்றால் ( ) என்ற ெின்னம் திறையில் பதான்றும். 

 

 

8. உங்களது ெிறு ஒலி வாங்கிறய (micro phone) இயக்க, இயக்கத்றத நிறுத்த ெற்றும் 

ஒலியின் அளறவ,கூட்ட,குறறக்க ( ) என்ற ெின்னத்றத மொடுக்கவும். ெிறு ஒலி வாங்கி 

இயக்கம் நிறுத்தப்பட்டிருந்தால் ( ) ெின்னம் திறையில் பதான்றும். 

9. உங்களது ஒலிப்மபட்டிறய (speaker phone) இயக்க, இயக்கத்றத நிறுத்த ஒலியின் 

அளறவ கட்டுப்படுத்த ( ) என்ற ெின்னத்றத மொடுக்கவும். இதன் இயக்கத்றத 

நிறுத்திவிட்டால் ( ) என்ற ெின்னம் திறையில் பதான்றும். 
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10. கட்டறெப்பு ெற்றும் நிறைத் திறைறய (configuration and status screen) திறக்க ( ) 

என்ற ெின்னத்றத மொடுக்கவும்.  கட்டறெப்றப நிறுவல் (Setting Configuration) என்ற 

பகுதிக்கும் நீங்கள் மென்று பிாிவு 5.7 இல் கூறியுள்ளவாறு அறனத்து மதாிவுகறளயும் 

காணைாம். 

 

11. பாடபவறள/அெர்வு பநைத்திற்கும் கடிகாைத்திற்கும் இறடயில் ொற/ நகர்த்த ( ) என்ற 

ெின்னத்றத மொடுக்கவும். 
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12. அெர்வு/பாடபவறளறய முடித்துக் மகாள்ள ( ) என்ற ெின்னத்றத மொடுக்கவும். 

 

 

13. அெர்வு/பாட பவறளக்கு கட்டுப்பாட்டு பைறகயில் (control panel)  இறணப்பு (link) 

உள்ளது. 
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14. மதாடக்கி கட்டுப்பாடு – கூட்ட பைறக(launch control- Meeting Panel) ெின்னத்றத 

மொடுக்கி கூட்ட நிகழ்வுகறள கட்டுப்படுத்தைாம். இது உைாவியின் தனி ென்னலில் (new 

window) பதான்றும்.  கீழ்க்காணும் திறையில் 18 ெின்னங்கள் பதான்றும். ஒவ்மவாரு 

ெின்னத்திற்கும் தனித்தனிபய இயக்கம் உண்டு. ஒவ்மவாரு ெின்னத்தின் இயக்கமும் கீபழ 

விளக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

1. உங்களது அறறயில் ஒரு பங்பகற்பாளறை பெர்க்க (----) என்ற ெின்னத்றத 

மொடுக்கவும். 
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நீங்கள் பெர்க்க விரும்பும் மதாடர்பாளறை பதர்ந்மதடுக்கவும். 

2. ெின்னஞ்ெல் வாயிைாக உங்களது அறறக்கு ஒரு பங்பகற்பாளருக்கு அறழப்பு விடுக்க 

(------) என்ற ெின்னத்றத மொடுக்கவும். 

 



100 
 

 

 

 

3. உங்களது அறறறய பூட்டுதல்,திறத்தல் என ொறி ொறி மெய்ய (toggle) (-----) என்ற 

ெின்னத்றத மொடுக்கவும். 
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4. மதாிவு மெய்த VidyoReplay பதிவு முகப்பிறன மகாண்டு ஒரு அெர்வு/பாட பவறளறய 

பதிவு மெய்ய அல்ைது பதிவு மெய்தலும் & இறணய ஒளிபைப்பும் (webcast)  மெய்ய (----

) என்ற ெின்னத்றத மொடுக்கவும்.  

(குறிப்பு: அறனத்து பங்பகற்பாளர்கறளயும் இறணத்த பின்னர், பதிவு மெய்யும் 

மபாத்தாறன (Record button) அழுத்துவது என்பது அவெியொன ஒன்றாகும்) 
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அெர்விறன/பாடபவறளறய பதிவு ெட்டும் மெய்ய பவண்டுொ அல்ைது பதிவு 

மெய்தலுடன் இறணய ஒளிபைப்பும் மெய்ய பவண்டுொ என்பறத நீங்கபள மதாிவு மெய்து 

மகாள்ளைாம். 

5. பதிவிறன அல்ைது இறணய ஒளிபைப்பிறன தற்காலிகொக நிறுத்த (pause) (----) 

என்ற ெின்னத்றத மொடுக்கவும். 

 

 

6. பதிவு மெய்தறை அல்ைது இறணய ஒளிபைப்பிறன முற்றிலுொக நிறுத்த (------) என்ற 

ெின்னத்திறன மொடுக்கவும். 
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7. மதாிவுகள் பெல்ெீட்பு பட்டியல்  (Pop-up Options) அறடய (-----) என்ற ெின்னத்றத 

மொடுக்கவும். 

 

 

 

உங்களது அறறயிலுள்ள VidyoReplay Librarary றய அறடய மதாிவுகள் பெல்ெீட்பு 

பட்டியல் உதவும். 

8. அகைவாிறெப்படி உங்களது பங்பகற்பாளறை பட்டியலிட (-----) எந்ற ெின்னத்றத 

மொடுக்கவும். 
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9. வருறகப்பதிவின் படி உங்களது பங்பகற்பாளறை பட்டியலிட (-----) என்ற ெின்னத்றத 

மொடுக்கவும். 

 

 

10. பாட பவறள/அெர்வு நாளின் ொியான பநைத்றதயும், அெர்வு/பாடபவறள நிகழும் காை 

அளறவயும் ொறி ொறி காண (toggle) (----) என்ற ெின்னத்றத மொடுக்கவும்.  

 

 

பாடபவறள/அெர்வின் பநைங்காட்டி (timer) தானாகபவ நிறுவப்பட்டிருக்கும் (Default) 
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11. அறனத்து பங்பகற்பாளர்களது ெைனப் படப் பதிவு மபட்டியின் ஒளிக்காட்ெி பகிர்றவ 

ெீண்டும் அவர்கள் இயக்க இயைாதவாறு (re-enable) மெயலிழக்க மெய்ய (disable) (---

--) என்ற ெின்னத்றத மொடுக்கவும். 

 

 

12. அறனத்து பங்பகற்பாளர்களது ெைனப் படப் பதிவு மபட்டியின் ஒளிக்காட்ெி பகிர்றவ 

ெீண்டும் அவர்கள் இயக்குெளவிற்கு  மெயலிழக்க மெய்ய (disable) (-----) என்ற 

ெின்னத்றத மொடுக்கவும். 
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13. அறனத்து பங்பகற்பாளர்களது ெிறு ஒலிவாங்கியின்(micro phone) ஒலியிறன 

ெீண்டும் அவர்கள் இயக்க இயைாதவாறு நிறுத்த (-----) என்ற ெின்னத்றத 

மொடுக்கவும். 

 

 

14. அறனத்து பங்பகற்பாளர்களது ெிறு ஒலிவாங்கியின்(micro phone) ஒலியிறன 

ெீண்டும் அவர்கள் இயக்குெளவிற்கு நிறுத்த (-----) என்ற ெின்னத்றத மொடுக்கவும். 
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15. உங்களது கூட்ட அறறயிலிருந்து அறனத்து பங்பகற்பாளர்கறளயும் துண்டிக்க (----) 

என்ற ெின்னத்றத மொடுக்கவும். 
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16. குறிப்பிட்ட/மதாிவு மெய்த பங்பகற்பாளர்களது ெைனப் படப் பதிவு மபட்டியின் 

ஒளிக்காட்ெி பகிர்றவ ெீண்டும் அவர்கள் இயக்க இயைாதவாறு (re-enable) 

மெயலிழக்க மெய்ய (disable) (-----) என்ற ெின்னத்றத மொடுக்கவும். 

 

 

 

 

17. குறிப்பிட்ட/மதாிவு மெய்த பங்பகற்பாளர்களது ெிறு ஒலிவாங்கியின்(micro phone) 

ஒலியிறன ெீண்டும் அவர்கள் இயக்க இயைாதவாறு நிறுத்த (-----) என்ற ெின்னத்றத 

மொடுக்கவும். 

 



109 
 

 

18. குறிப்பிட்ட/மதாிவு மெய்த பங்பகற்பாளைது இறணப்றப உங்களது அறறயிலிருந்து 

துண்டிக்க (----) என்ற ெின்னத்றத மொடுக்கவும். 

 

 

5.12.1  நடுவாின்(Moderator) தனிக்குறியீட்டு எண் (PIN), அறறயின் தனிக்குறியீட்டு 

எண்றண விவாித்தல், இறணய ஒளிபைப்றப உருவாக்கலும் கட்டுப்படுத்தலும்: 
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பிாிவு 5.12, குறிப்பு 7 இல் விவாித்துள்ளபடி அறெத்தறை/ நிறுவியறத காண  நிறுவு 

மபாத்தாறன (Settings Button) மொடுக்கவும்.  

 

 

 

கீபழ நிறுவு/அறெ என்ற ென்னல் பதான்றும். 

 

 

1. அறற தனிக் குறியீட்டு எண்றண (Room PIN) நிறுவுவதன் மூைொக “உங்களது 

அறறறய” நீங்கள் பாதுகாத்துக் மகாள்ள முடியும். 

2. நடுவர் தனிக் குறியீட்டு எண்றண நிறுவுவதன் மூைொக உங்களது நிகழ்வுகறள நீங்கள் 

கட்டுப்படுத்த முடியும். 
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3. எந்த பங்பகற்பாளபைாடு நீங்கள் பாடபவறள/அெர்வில் பெை விரும்புகிறீர்கபளா 

அவர்களுக்கு உங்களது அறறக்மகன தனிக் குறியீட்டு எண்றண நிறுவியபின்பு பகிர்ந்து 

மகாள்ளைாம். 

இறணய ஒளிபைப்பு (Webcast) என்றால் என்ன? 

இறணய ஒளிபைப்பு: பை பயனர்கபளாடான காமணாளிக் காட்ெி நிகழ்வுகறள 

காமணாளிக் காட்ெியில் அவர்களது பநைடி இறடயூறு ஏதுெின்றி  

பநைடியாக மவளியிடுதல் அல்ைது பகிர்ந்து மகாள்ளல் 

எடுத்துக்காட்டு: கிாிக்மகட் விறளயாட்டின் பநைடி ஒளிபைப்பபாடு இதறன ஒப்பிடைாம். 

இறணய ஒளிபைப்பிறன உருவாக்கலும் கட்டுப்படுத்தலும்  

இறணய ஒளிபைப்பிற்கான தனிக்குறியீட்டு எண்றண (PIN) நிறுவுவதற்கான மதாிவுகள் 

பெபை காட்டப்பட்டுள்ளன. 

 இறணய ஒளிபைப்பிற்கான தனிக்குறியீட்டு எண்றண (PIN) நிறுவுக. 

 பங்பகற்பாளர்களுறடய ெின்னஞ்ெல் முகவாிக்கு இறணய ஒளிபைப்பிற்கான 

இறணப்பும், தனிக்குறியீட்டு எண்ணும் பகிைப்படும். 

 

 

 

5.13 காமணாளிக் காட்ெியின் பபாது பாடப் மபாருறள பகிர்தல் 

ொவட்டக் கல்வி ஆைாய்ச்ெி ெற்றும் ஆெிாியர் பயிற்ெி நிறுவன (DIET) அளவில் ஒரு பாடப் 

மபாருறளப் பகிர்வதற்கு கீழ்க்காணும் நிறைகறள றகயாள பவண்டும். 

பகிர் மபாத்தாறன (Share Button) காமணாளிக்காட்ெி கருவியின் மதாறை இயக்கியில் 

(Remote) மொடுக்கவும். 
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அல்ைது 

 

பிாிவு 5.12, குறிப்பு 4 இல் கூறியுள்ளவாறு பகிர் (Share) என்ற மதாிறவ மொடுக்கவும்.  

கீழ்க்காணும் படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு பகாப்பிறன பகிை பதர்ந்மதடுக்கவும். 

 

 

 

1. பாடப்மபாருறள பகிர்ந்த பின்னர், அப்மபாருள் திறையில் பதான்றும்.பெலும் 

ெின்னொனது பச்றெ நிறத்தில் மதன்படும். 
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5.14 பதிவு மெய்த பாடபவறளறய/அெர்றவ பதிவாக்கலும்,தைவிறக்கம் மெய்தலும். 

பதிவு மெய்த பாடபவறள/அெர்விறன தைவிறக்கம் மெய்ய கீழ்க்காணும் வழிமுறறகறள 

பின்பற்றவும். 

நிறை 1: பிாிவு 5.3 ஆ- வில் கூறியபடி முதலில் உங்களது அறறறய இறணத்து பின்னர் 

பாடபவறள/அெர்வின் பபாது, கூட்டக் கட்டுப்பாடு பைறகக்கு(meeting control panel) 

பிாிவு 5.7, குறிப்பு 14 இல் உள்ளவாறு மெல்ைவும்.  கீழ்க்காணும் திறைறய நீங்கள் 

காணைாம். 
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நிறை 2: நிறுவு/அறெத்தல் (settings) மபாத்தாறன மொடுக்கவும். 

நிறை 3: கீழ்க்காணும் திறை பதான்றும். ‘Go to Library’ என்பறத மொடுக்கவும். 

 

 

 

நிறை 4: ‘Go to Library’ என்பறத மொடுக்கியபின், உைவியில் இறணப்பு ஒன்று 

விாியும். 

 

 

 

நிறை 5 : எனது ஒளிப்பதிவுகள் (My Videos) என்பறத இறணயப் பக்கத்திலிருந்து 

மதாிவு மெய்து வீடிபயாறவ பதர்ந்மதடுக்கவும். 

நிறை 6: கீழ்க்காட்டியுள்ளவாறு ஒவ்மவாரு வீடிபயாறவயும் தைவிறக்கம் மெய்யவும், 

ொி மெய்யவும்,மதாகுக்கவும் (edit) மதாிவுகள் உள்ளன. 
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5.15 காமணாளிக்காட்ெிப் பாடபவறள/அெர்வின் பபாது பிற வன்மபாருட்களின் 

ெிறப்பம்ெங்கறள பயன்படுத்துதல் 

காமணாளிக்காட்ெி பாடபவறள/அெர்வின் பபாது உங்களது பறடப்றப 

ெிறப்பாகவும்,ஆர்வமூட்டும் வறகயிலும் பெம்படுத்திக் காட்ட அறனத்து வன் மபாருள் 

கருவிகறளயும் நீங்கள் பயன்படுத்தைாம். 

 ‘பகிர் மதாிவு’ (sharing option)என்பறத உங்களது முகப்புப் பக்கத்திலிருந்து 

பதர்ந்மதடுத்து எந்த பகாப்றபயும், ஆவணத்றதயும்,பவர்பாயின்ட்டுகறளயும் 

பகிைைாம். 

 ஊடாடும் ெின்னணு மவண்பைறக வாயிைாக அதன் ெிறப்பம்ெங்கறளப் பயன்படுத்தி 

நீங்கள் எப்மபாருறளயும் படத்துடன் விளக்கைாம்,விவாிக்கைாம்.காமணாளிக் காட்ெி 

பாடபவறள/அெர்வின் பபாது இதறனயும் பங்பகற்பாளர்கள் காண்பர். 

 மதாழில்முறற ெைனப்படப் பதிவுப் மபட்டி(Professional Camera) ெற்றும் 

ஒலிவாங்கிறய (MIC) உங்களது பங்பகற்பாளர்கபளாடு பதறவயான மபாழுதுகளில் 

பயன்படுத்தைாம். 

 பதிவு மெய்த பாடபவறள/அெர்வுகறள நீங்கள் எப்பபாது பவண்டுொனாலும் 

தைவிறக்கம் மெய்து, இயக்கி பயன்படுத்தைாம். 

 பங்பகற்பாளர்கறள பார்த்து அவர்களது முறனயிலிருந்து அவர்களது பறடப்புகறை 

வழங்கக் பகாைைாம். 

 எந்தப் பாடப் மபாருறளயும் பகிர்வதற்காக பட வீழ்த்திறய(Projector) நீங்கள் 

பயன்படுத்தைாம்.   
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6.0  முறறயான மெயைாக்க வழிமுறறகள் 

 

6.1 பாடபவறள துவங்கும் முன் மெய்ய பவண்டியன: 

 மெய்நிகர் கற்றல் வகுப்பறறக்குள் நுறழந்தவுடன் முதலில் அங்கிருக்கக்கூடிய 

அறனத்து மதாழில் நுட்ப ொதனங்கறளயும் ஒரு தூய பருத்தித் துணிறயக் 

மகாண்டு சுத்தம் மெய்ய பவண்டும். எந்த கம்பி வடத்திற்கும் (Cable) இறடயூறு 

ஏற்படா வண்ணம் இந்த சுத்தம் மெய்யும் பணிறய மென்றெயாக மெய்ய 

பவண்டும். 

 அடுத்து நீங்கள் பயன்படுத்தப்பபாகிற தறடயில்ைா ெின்ொைம் வழங்கும் 

ொதனம்(UPS), பெறெக் கணினி (Desk Top) உள்ளிட்ட அறனத்து 

ொதனங்கறளயும் ஸ்விட்ச் ஆன் மெய்யவும். 

 மவண்பைறகறய தைநிறைப்படுத்தும் (Calibrate) முன்னர் அதன் அறனத்து 

பகுதிகறளயும் மென்றெயாகச் சுத்தம் மெய்யவும். 

 பிாிவு 4.2.2 இல் கூறியுள்ளவாறு மவண்பைறகயில் தைநிறைப்படுத்தவும்  

( Calibrate) 

 PTZ பகெைா ஆன் மெய்யப்பட்டிருப்பறத உறுதிப்படுத்திக் மகாள்ளவும். 

 அறனத்து பங்பகற்பாளர்களும் நிகழ்வில் பங்பகற்றிருப்பறத உறுதி மெய்து 

மகாள்ளவும். 

 இறணய இறணப்பின் பவகம் குறறயாெலிருக்க, பவறு எவரும் அந்த இறணய 

இறணப்பிறன பகிைாெல் இருப்பறதயும் உறுதி மெய்து மகாள்ளவும். 

 உங்களது பாடப் மபாருளுடன் தயாைாக இருக்கவும். 

 காமணாளிக் காட்ெிப் பாடபவறளக்கு வழங்கப்பட்ட அட்டவறணயின்படி 

ொியான பநைத்தில் வறைத்தள வாயிலுக்குள் நுறழயவும் (Log in). 
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 ஒலி/ஒளி (Audio/Video)கருவிகள் ொியாக இயங்குவறத உறுதி மெய்து 

மகாள்ளவும்; முன்பனாட்ட பொதறன மெய்து பார்க்கவும்/dry run. 

 கூட்டம்/பாடபவறளக்காக திட்ட வறைவாெலில் (Portal) முன்பதிவு மெய்து 

மகாள்ளவும். 

6.2 பாடபவறளயின் பபாது மெய்ய பவண்டியன: 

 பதறவயான பநைத்தில் உங்களது பாடப்மபாருறளப் பகிர்ந்து மகாள்ளவும். 

 எதிர்காை பதறவக்காக எப்பபாதும் காமணாளிக் காட்ெிகறளப் பாடங்கறளப் 

பதிவு மெய்து மகாள்ளவும். 

 ஊடாடிக் கற்றமைன்பது (Interactive Learning) இருவழித் மதாடர்பாறகயால் 

அதில் கவனம் அதிகம் மகாள்ளவும். 

 ஒவ்மவாரு மெய் நிகர் பாடபவறளயும் குறிப்பிட்ட காைக் மகடுவுக்குள் 

முடித்தாக பவண்டியுள்ளதால், உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள காைத்திற்குள் 

கற்றல்,கற்பித்தல் பணிகறள முடித்துக் மகாள்ள பவண்டும். 

 ெறுமுறனயிலிருக்கும் பங்பகற்பாளர்கள், தங்களது ெந்பதகங்கள்,வினாக்கறள 

உங்களிடம் பகட்டு மதளிவறடயும் வறகயில் அதற்கான பநைமும் உங்களது 

பாடபவறளக்குள் ஒதுக்குங்கள். 

6.3 பாடபவறளக்குப் பிறகு: 

 காமணாளிக் காட்ெிப் பாடபவறளயிலிருந்து மவளிவை (log out) 

ெறவாதீர். 

 பெறஜக் கணினி (Desktop Computer) ெற்றும் பிற ொதனங்களின் 

இயக்கத்றத முறறயாக நிறுத்த பவண்டும் என்பறத கவனத்தில் 

மகாள்ள பவண்டும். 
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7.0  ொதனங்களின் அறெப்பு முறற: 

வ.எண் கருவியின் மபயர் எதனுடன் இறணக்கப்பட்டுள்ளது 

1 CPU & TFT  VGA பகபிள் வழியாக TFT 

 USB பகபிள் வழியாக சுட்டியும் (Mouse) 

,விறெப் பைறகயும் (Key Board) ெற்றும் 

ஆடிபயா பகபிள் வழியாக ஒலிப்மபட்டி. 

 LAN கம்பிவடம் (Cable) வழியாக 

இறணய இறணப்பு 

2 ஒலிப்மபட்டி (Speaker)  ஒலிப்மபட்டி மபட்டிக்கு ெின் இறணப்பு 

ெற்றும் ஆடிபயா பகபிள் வழியாக CPU 

வில் இறணக்க. 
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3 ஊடாடும் ெின்னணு 

மவண்பைறக 

(Inreractive White Board) 

 ஊடாடும் ெின்னணு மவண்பைறகயில் 

பபனாக்கள் றவக்கும் தட்டும், அத்தட்டு 

USB பகபிள் வழியாக CPU வில் 

இறணக்கப்பட்டிருக்கும். 

4 படவீழ்த்தி (projector)  HDMI பகபிள் மூைொக CPU வுடன் 

இறணக்கப்பட்டிருக்கும் 

5 1KVA  ெின் 

கைன்களுடனான நிகழ் 

நிறை UPS 

 ெின்ொை ஒயர்களின் மூைம் ொறுதிறெ 

ெின்ொைம் AC  உள்ளீடு (Input). 

 கணினி,கணினித் திறை , படவீழ்த்தி 

ஆகியறவ மவளியீடாக (Out put) 

இறணக்கப்பட்டிருக்கும். 

6 இறணய பகெைா 

(webcam) 

 USB பகபிள் மூைம் CPU வில் 

இறணக்கப்பட்டிருக்கும். 

7 கணினி பெறெ  

 

7.1 மடஸ்க்டாப் கணினியும் &அதன் கருவிகளும் 

      விளக்கங்களுக்கு பிாிவு 4.1 ஐ காணவும். 

7.2. ஊடாகும் ெின்னணு மவண்பைறக 

     விளக்கங்களுக்கு பிாிவு 4.2. ஐ காணவும். 

7.2.1 ஊடாகும் ெின்னணு மவண்பைறகக்கான மென்மபாருள் நிறுவுதல் 

           விளக்கங்களுக்கு பிாிவு 4.2.1. ஐ காணவும். 

7.2.2. ஊடாகும் ெின்னணு மவண்பைறக நிறைப்படுத்தல் 

     விளக்கங்களுக்கு பிாிவு 4.2.2 ஐ காணவும். 

7.2.3 ஊடாகும் ெின்னணு மவண்பைறகயின் திறை ொவிகள் 
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     விளக்கங்களுக்கு பிாிவு 4.2.3 ஐ காணவும். 

7.3. குறு படவீழ்த்தி (Projector) 

     விளக்கங்களுக்கு பிாிவு 4.3 ஐ காணவும். 

7.4. ெின்கைன்களுடனான நிகழ் நிறை UPS  

     விளக்கங்களுக்கு பிாிவு 4.4 ஐ காணவும். 

7.5. ஒலி வாங்கி (Mic) உடன் கூடிய USB இறணய பகெைா 

      காமணாளிக் காட்ெி பவறளகளின் பபாது கைந்துறையாட பள்ளியிலுள்ள பெறஜக் 

கணினிபயாடு ஒலிவாங்கிபயாடு (Mic) கூடிய USB இறணய பகெைா (Web camera) 

வழங்கப்படுகிறது. ைாகிமடக் பகெைா நிறுவனத்தின் பயன்பாட்டு மென்மபாருள் 

பகெைாறவ கட்டுப்படுத்த,ொய்க்க,மபாிதாக்க வழங்கப்படுகிற கணினியிபைபய  

நிறுவப்பட்டுள்ளதால், இதற்மகன தனிபய மென்மபாருள் எதுவும் நிறுவ பவண்டிய 

அவெியெில்றை.  

 பள்ளியில் ொனிட்டருக்கு பெல் 2 அடி உயைத்தில் இந்த மவப்பகெைா 

மபாருத்தப்பட பவண்டும். 

 வகுப்பறற முழுதும் மதாியும் வண்ணம் பகெைாறவ ொிமெய்து மகாள்ளவும். 

 பகெைாறவ ஆன் மெய்து இயங்கத் மதாடங்கும் பபாது, பகெைாறவச் சுற்றிலும் 

LED மவளிச்ெம் ஒளிரும். 

 

 

7.6. திட்டத்தின் வறைவாெல் குறித்து: 

மெய் நிகர் கற்றல் வகுப்பறறத் திட்டத்தில், திட்ட வறைவாெல் (Portal) என்பது 

முக்கியொன அம்ெொகும். 
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இதுபவ இத்திட்ட நிர்வாகிறய (Admin) ஒரு நிகழ்றவ உருவாக்கவும், அறனத்து 

பயனாளர்கறளயும் நிர்வகிக்கவும்,கட்டுப்படுத்தவும்,ஒருங்கிறணக்கவும் 

உதவுகிறது. 

 

திட்ட வறைவாெறை பயன்படுத்துவதற்கான படி நிறைகள் கீழ்க்காணுொறு: 

நிறை 1:  

 http:// publicportal.svc.erent.in என்ற முகவாிறய பெபைாடியில் (browser) 

தட்டச்சு மெய்யவும். 

 

 

 

 

நிறை 2: 

உங்களுக்மகன தனிபய ஒரு பயனர் கணக்கும் (User Account) அதற்கான கடவுச் 

மொல்லும் (Password) நிர்வாகியால் மதாடங்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்படும். 

அவ்வாறு வழங்கப்பட்ட பயனர் கணக்குப் மபயறையும்,கடவுச் மொல்றையும் 

பயன்படுத்தி உள் நுறழயவும் (Log in) 
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நிறை 3: 

பள்ளிப் பயனைாக தற்பபாது நீங்கள் உள் நுறழந்திருக்கிறீர்கள். 

பள்ளிப் பயனைாக உள் நுறழந்து நிகழ்வுகள் (Events) என்ற வார்த்றதறய 

மொடுக்கும் பபாது, நிகழ்வுகறள நிர்வகி (Manage Events) என்ற பகுதி திறையில் 

பதான்றும். 

 

 நிகழ்றவ நிர்வகிக்கும் பக்கத்தில் (Manage Events) பள்ளிப் பயனர், 

திட்டெிடப்பட்டுள்ள தன்னுறடய நிகழ்வுகறளயும், நிறறவு மபற்றுள்ள 

தன்னுறடய நிகழ்வுகறளயும் காணைாம். 

 அறனத்து நிகழ்வுகளும் பததி வாாியாக பநைத்துடன் படத்தில் 

காட்டியுள்ளவாறு வழிச் மெலுத்தும் மபாத்தான்கபளாடு (Navigation 

Buttons) பதான்றும். 
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வழிச் மெலுத்தும் மபாத்தான்கறள மொடுக்குவதன் மூைம் பள்ளிப் பயனர் 

முன் நிகழ்ந்த ெற்றும் இனி நடக்கவிருக்கிற நிகழ்வுகறளக் காண முடியும். 

 

பள்ளிப் பயனர், காைண்டாில் உள்ள எந்த ஒரு பததிறயயும் பநைடியாக 

மொடுக்கிபயா அல்ைது வழிச் மெலுத்தும் மபாத்தான்கறள மொடுக்கிபயா 

குறிப்பிட்ட அந்த பததியன்றறய நிகழ்வுகறளப் பார்றவயிடைாம். 

 

 

இன்று (Today) என்ற மபாத்தாறன மொடுக்குவதன் மூைம், பயனர் எந்த 

பததியிலிருந்தாலும் ெீண்டும் இன்றறய பததிக்கு வந்துவிடைாம். 
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  நிகழ்வு (event) பகுதியில் உள்ள Play back (ெறு ஒளிபைப்பு)  என்ற 

மபாத்தாறன மொடுக்குவதன் மூைம் பள்ளிப் பயனர், தான் 

றகயாண்ட வகுப்பின் ஒளிப் பதிவிறனக் காணைாம். 

  நடந்து முடிந்த ஆனால் பதிவு மெய்யப்படாத நிகழ்வுகளுக்கு No 

Playback (ெறு ஒளிபைப்பு இல்ைாதன) என்று திறையில்  காட்டும். 

 பக்கத்தின் கீழ் காணப்படும் அறற இறணப்பின் இறுதியில், 

பகிர்வதற்கான (Share) மபாத்தான் பச்றெ நிறத்தில் காணப்படும். 

இந்த மபாத்தாறன மொடுக்குவதன் மூைம் எந்த ெின்னஞ்ெலுக்கும் 

குறிப்பிட்ட பக்கத்திற்கான இறணப்றப (link) அனுப்ப முடியும். 

 

 

 குறிப்பிட்ட ஒரு நிகழ்விற்கு பள்ளி ஒரு  அறழப்பாளர் (invitee) 

எனில், Join(இறண) என்ற மபாத்தாறன மொடுக்குவதன் வாயிைாக 

அப்பள்ளி அந்த நிகழ்வில் இறணய முடியும். 

 குறிப்பிட்ட ஒரு நிகழ்விறன ஒரு பள்ளி வழங்குவதாயின் Start 

(மதாடங்கு) என்ற மபாத்தாறன மொடுக்குவதன் மூைம் அப்பள்ளி 
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நிகழ்விறன மதாடங்க முடியும். Start மபாத்தறன அழுத்திய 

வீடிபயாறவயும் காணைாம். 

 

 Report (அறிக்றக) என்னும் மபாத்தாறன அழுத்தி பள்ளிப் 

பயனர் தினொி,வாைவாாி ெற்றும் ொதவாாியான 

அறிக்றகறய மபற முடியும். 

 

                     8.0 பெறெக் கணினி க்றளயன்ட் காமணாளிக் காட்ெி  

காமணாளிக் காட்ெிக்கான மென்மபாருறள முதன்முதைாக மெய்நிகர் கற்றல் 

வகுப்பறறயில் நுறழந்து பயன்படுத்தும்பபாது காமணாளிக் காட்ெிக்கான 

மென்மபாருறள முதலில் பெறெக் கணினியில் நிறுவிக் மகாள்ள பவண்டும். 

இறத ஒபை ஒரு முறற ெட்டும் மெய்தால் பபாதும். அதன் பின்னர் மெல்லும் 

வகுப்பிற்மகல்ைாம் மெய்ய பவண்டியதில்றை. 
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8.1 காமணாளிக்காட்ெி மென்மபாருறள (Video Conferencing Software) தைவிறக்கம் 

மெய்யும் முறற: 

விபைங்களுக்கு பிாிவு 5.6 ஐ காணவும். 

8.2 காமணாளிக் காட்ெி மென்மபாருளுக்கு உள் நுறழயும் முறற: 

விபைங்களுக்கு பிாிவு 5.6 ஐ காணவும் 

8.3 மென்மபாருறள கட்டறெத்தல்/அறெத்தறை (Configuration/settings) 

புாிந்துமகாள்ளல்: 

விபைங்களுக்கு பிாிவு 5.7 ஐ காணவும் 

8.4  நிறைச் ெின்னங்கறள (Status Icons) புாிந்து மகாள்ளல்: 

விபைங்களுக்கு பிாிவு 5.9 ஐ காணவும் 

8.5 உங்கள் அறறக்கு இறணப்பு மகாடுக்கும் முறற: 

 பிாிவு 5.6 இல் விவாித்துள்ளவாறு நீங்கள் காமணாளிக் காட்ெி மென்மபாருளுக்குள் 

நுறழந்தவுடன் உங்களது அறறக்கான ெின்னத்றதயும் உங்களது அறறயில் 

அவ்வறெயம் மதாடர்பிலுள்ள அறனத்து மதாடர்பாளர்கறளயும் காணைாம். 

முன்னிருப்பாக (By Default) உங்களது அறறயில் உங்களது பதிபவ முதைாவதாக 

எப்பபாதும் இருக்கும். ‘பள்ளி 1’ என்ற மபயாில் ொதிாிக்காக ஒரு அறறறய 

உருவாக்கியிருக்கிபறாம். அதன் முகப்புத் திறையானது கீழ்க்காணும் 

படத்திலுள்ளது பபால் பதான்றும். 

 நீங்கள் உங்களது அறறக்குள் நுறழதல் அல்ைது பவமறாரு மதாடர்பாளருடன் 

மதாடர்பு மகாள்ளல்-என்ற இவ்விைண்டு மெயல்பாடுகறள இப்பபாது 

பெற்மகாள்ளைாம். என்றாலும் குறிப்பிட்ட பநைத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட 

பாடபவறளக்காக அறனத்து பள்ளிகளும் ொவட்ட கல்வி ஆைாய்ச்ெி ெற்றும் 
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பயிற்ெி நிறுவனத்பதாடு (DIET) இறணவதால், தாங்களும் அவ்வாபற DIET உடன் 

இறணய அறிவுறுத்தப்படுகிறீர்கள். 

 

 உங்களது அறறச் ெின்னத்றத (Logo) நீங்கள் மொடுக்கும் பபாது, நாம் கீழ்க்காணும் 

மதாிவுகறளக் (Options) காணைாம்.  

 

அவற்றற நாம் ஒவ்மவான்றாகப் புாிந்து மகாள்பவாம் 

 

 பெல் பகுதியில் நீங்கள் அறறயின் அறெப்பு நிறை (Status), அறறயின் 

உாிறெயாளர் (Owner), அறறயின் விாிவாக்கம் (Extention) ெற்றும் 
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தற்காலிகொக வருறக புாிந்துள்ளவாின் மபயர் (Tenant Name) பபான்ற 

விபைங்கறளக் காணைாம். 

 நீங்கள் உங்களது அறறயில் இறணயும் பபாது கீழுள்ள படத்தில் 

காட்டியுள்ளவாறு, மூன்று பங்பகற்பாளர்கள் பங்பகற்றிருக்கக் கூடிய 

‘ெபனாைஞ்ென் ெிங்’ அறறயின் பதாற்றத்றதக் காணைாம். இயக்கு திறவு 

பட்டியைானது (Function Key Menu) மூன்று மநாடிகளுக்கு பின்னர் 

ெறறந்துவிடும். 

 

 

 ‘மதாடர்பிலுள்ள திறைறயப் பகிர்’ (Share Screen upon Connection) என்ற 

மபட்டிறய நீங்கள் பதர்வு மெய்தால், கைந்துறையாடல் பங்பகற்பின் பபாது 

நீங்கள் உங்களது திறைறய பிற பங்பகற்பாளர்களுடன் பகிர்ந்து மகாள்ள 

முடியும். 

உங்களிடம் ஒபை ஒரு திறை ெட்டும் இருந்தால், நீங்கள் கைந்துறையாடலில் 

பங்பகற்கத் மதாடங்ககியதுபெ அந்தத் திறை பகிைப்படும். ஒன்றுக்கு பெற்பட்ட 

திறைகள் இருப்பின் எந்தத் திறைறய நீங்கள் பகிை விரும்புகிறீர்கள் என 

பகட்கப்படும். 



129 
 

 திறையில் பதான்றும் ஒலி வாங்கி(mic) ஒலிப்மபட்டி (speaker), ெற்றும் ெைனப் 

படப் பதிவுக் கருவி (Video) முதைான ெின்னங்களின் ெீது றவத்து மொடுக்கி 

அக்கருவிகறள பதறவயான பபாது இயக்கவும், முடக்கவும் மெய்யைாம். 

 (…) என்ற மூன்று புள்ளிகள் உள்ள ெின்னத்றத மொடுக்கினால் அறற 

மதாடர்பான பெல் ெீட்புப் பட்டியல் (Pop up menu) பதான்றும். 

ஒரு அறறயில் நுறழய, வறைபைப்பு (webcast)மெய்ய அல்ைது நிகழ்ச்ெி 

நடுவாின் (Moderator) தனிக் குறியீட்டு எண்றண (PIN)அறிய, அறற அல்ைது 

வறைபைப்பின் இறணப்றப (link) நகமைடுத்து பிறைது பயன்பாட்டிற்கு 

அனுப்புதல் பபான்ற மெயல்களுக்கு அறறயின் பெல் ெீட்புப் பட்டியல் (Room 

details pop-up) உதவுகிறது. (விாிவான விளக்கங்களுக்கு பிாிவு 5.12.1) 

 கடித உறற ெின்னத்றத மொடுக்குவதன் வாயிைாக உங்களது நாட்காட்டியில் 

வித்பயா கூட்டத்திற்கான திட்டத்றத குறிப்பிடாெபை நீங்கள் விருந்தினர்கறள 

அறழக்க முடியும். (விாிவான விளக்கங்களுக்கு பிாிவு 5.12.) 

 Lock room (அறறறயப் பூட்டும் விருப்பத்றதப்) பயன்படுத்தி உங்களது 

அறறறய நீங்கள் பூட்டி றவக்க இயலும். 

 Participants (பங்பகற்பாளர்கள்) விருப்பத்தின் வாயிைாக உங்களது அறறயில் 

பை பங்பகற்பாளார்கறளக் காண முடியும் (யாபைனும் இருப்பின்) 

8.6. ொவட்டக் கல்வியியல் ஆைாய்ச்ெி ெற்றும் பயிற்ெி நிறுவனம் (DIET) அறறயின் 

பிாிபவறளயில் கைந்து மகாள்ளும் முறற: 

  நீங்கள் உங்களது அறறயில் இருக்கும் அபத ெெயம் பிற 

மதாடர்பாளர்கள் (Contacts) அறறக்குக் கீழ்க்காணும் படத்தில் 

காட்டியுள்ளவாறு பநைடியாக மெல்ை முடியும். 

 அவ்வாறு நீங்கள் மெய்ய பவண்டியதில்றை என்றாலும்,உங்களது 

ொவட்ட ஆெிாியர் கல்வி ெற்றும் பயிற்ெி நிறுவன (DIET) அறறக்கு, 

குறிப்பிட்ட பநைத்தில் குறிப்பிட்ட பாடபவறளக்கு மெல்ை 
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பவண்டியிருக்கும்; பதிவு மெய்த/வழங்கப்பட்ட குறிப்பிட்ட  பநைத்தில் 

அந்த அறறக்கு அறனத்து பள்ளிகளும் வந்து இறணந்திருக்கும். 

 ெின்னஞ்ெல் வாயிைாக நீங்கள் மெய் நிகர் கற்றல் வகுப்பறறக்கான 

பாடபவறள ெற்றும் காை அட்டவறண விபைங்கறள மபறுவீர்கள்.  

 கீழ்க்காணும் படத்தில் நாங்கள் உருவாக்கியிருக்கிற ொதிாி DIET 

அறறறயச் (Ricoh) பொதறன காணைாம். 

 DIET அறறக்குச் மெல்வதற்கு முதலில் DIET அறறக்கான ெின்னத்றத 

மொடுக்கி அதன் பிறகு ‘Connect to’ (இறண) என்ற ெின்னத்றத படத்தில் 

காட்டியுள்ளவாறு மொடுக்கவும். 

 

 

 

8.7. பிாிபவறளயின் பபாது நிகழும் மெயல்பாடுகள் விளக்கம் 

     DIET அறறயில் நீங்கள் நுறழந்த உடபன கீழ்க்காணுொறு ஒரு படத்றத 

நீங்கள் காண்பீர்கள். RICOH TEST (பொதறன) என்பது DIET இன் ொதிாி 

அறற.சுய காட்ெி (Self View) என்பது உங்களது உண்றெயான படம். 
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8.8. பிற மதாடர்பாளர்களுடன் கூட்டத்றத திட்டெிடல்: 

பிாிவு 5.11 இல் விவாித்துள்ளவாறு பிறருடன் நீங்கள் கூட்டத்றத திட்டெிட 

முடியும். 

8.9  ஏதுவாளாின் தனிக் குறியீட்டு எண் (Moderator PIN), அறறயின் 

தனிக்குறியீட்டு எண் (Room PIN), வறைபைப்றப (Webcast) 

உருவாக்கலும்,கட்டுப்படுத்தலும்: 

விவைங்களுக்கு பிாிவு 5.12.1 ஐ காணவும். 

8.10 காமணாளிக் காட்ெியின் பபாது பாடப் மபாருறள பகிர்ந்து மகாள்ளும் 

முறற: 

விவைங்களுக்கு பிாிவு 5.13 ஐ காணவும். 

8.11 பதிவு மெய்யப்பட்ட பிாிபவறளகறள தைவிறக்கம் மெய்து காணும் முறற: 

விவைங்களுக்கு பிாிவு 5.14 ஐ காணவும். 

8.12 காமணாளிக் காட்ெியின் பபாது பிற வன்மபாருள் கருவிகறள (Hardware 

Equipments ) பயன்படுத்துதல்: 

காமணாளிக் காட்ெிப் பாடபவறளயின் பபாது ஆர்வமூட்டும் 

வறகயிலும்,பிறறை கவர்ந்திழுக்கும் வறகயில் உங்களது பறடப்றப 

காட்ெிப்படுத்த, அறனத்து வன் மபாருட்கறளயும் நீங்கள் பயன்படுத்தைாம். 
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 ஆவணத்றதபயா,பகாப்றபபயா,கணினி  நழுவக்காட்ெி (Powerpoint) 

உள்ளிட்டவற்றறபயா பகிை விரும்பினால் உங்களது பெறெக் 

கணினியிலிருந்து(Desktop Computer) மபாருட்கறளப் பகிர் ‘Sharing Contents’ 

என்ற மதாிறவச் மொடுக்கி பிறருக்குப் பகிைைாம். 

 உங்களது பாடப் மபாருறள படங்கபளாடு மதளிவாக விளக்கவும், விவாிக்கவும் 

ஊடாடும் ெின்னணு மவண்பைறகயின் (Interactive White Board) 

ெிறப்பம்ெங்கறள பயன்படுத்திக் மகாள்ளைாம். உங்களது இந்த மெயல்பாடு 

கூட்டத்தின் பங்பகற்பாளர்கள் அறனவருக்கும் காமணாளிப் பாடபவறளயின் 

பபாபத பகிைப்படும். 

 உங்களது பங்பகற்பாளர்களுடன் பதறவப்படும் மபாழுமதல்ைாம் 

ஒலிப்மபட்டியுடனான, இறணய ெைனப்பட பதிவுக் கருவிறய (webcam) 

பயன்படுத்தித் மதாடர்புமகாள்ள முடியும். 

 உங்களுக்கு பதறவப்படும் பபாமதல்ைாம் பதிவு மெய்த பிாிபவறளகறள 

தைவிறக்கம் (Download) மெய்து ெீண்டும் ெீண்டும் ஓடவிட்டு பயன் மபறைாம். 

 பங்பகற்பாளர்கறள பார்த்து அவர்களது முறனயிலிருந்து அவர்களது 

பறடப்புகறள வழங்குொறு பகாைைாம். 

 படவீழ்த்திறய பயன்படுத்தி உங்களது எந்த ஒரு பாடப் மபாருறளயும் பகிர்ந்து 

மகாள்ளைாம். 

 

திட்டத்றத செயல்படுத்தும் தரமான முறற  (Standard Operating Procedure) 

9.1 பாடதவறள சதாடங்குவதற்கு முன்பு  (Before Starting Session) 

 

 சமய்நிகர் கற்றல் வகுப்பறறக்குள்  நுறழந்ததும் சதாடங்குவதற்கு முன்பாக மின் 

இறணப்புகறளயும், ICT ொர்ந்த அறனத்து வன்சபாருள்கறளயும்  சமன்றமயாக சுத்தம் 

செய்ய தவண்டும்.   

 தங்களின் பயன்பாட்டு சபயர் மற்றும் கடவுச் சொல்றல பயன்படுத்தி தங்களின் 

மின்னஞ்ெல் வழிதய தங்களுக்கான நிகழ்ச்ெி நிரல்கறள சதாிந்து சகாள்ளவும். 
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 வகுப்பறறக்கு சென்றவுடன் தாங்கள் வகுப்பறறயில் பயன்படுத்தும் வறகயில் UPS, 

Desktop  மற்றும் இதர மின்னனு உபகரணங்கறளத் திறந்து றவக்கவும்.  

தர அளவீடு செய்வதற்கு (Calibration)  முன்பு ஊடாட்டு சவண்பலறகயின் அறனத்து 

பக்கத்றதயும் சுத்தம் செய்து சகாள்ளவும்.  

 

 ஊடாட்டு சவண்பலறகறய தர அளவீடு  (Calibrate)  செய்வது பற்றிய விளக்கம் பிாிவு    

4.2.2-வில் விளக்கப்பட்டுள்ளது.  

 இறணயதள படப்பிடிப்புக் கருவி (Web Cam)  செயல்படும் நிறலயில் உள்ளதா என்பறத 

பார்த்துக் சகாள்ளவும்.  

 இறணய தள இறணப்பு ொியாக உள்ளதா என்பறதயும்,  அவ்விறணப்பு தவகமாக 

செயல்பட பிற உயர்தவக இறணப்புடன் சதாடர்பில் உள்ளதா என்பறதயும் ொி பார்த்துக் 

சகாள்ளவும்.  

 தரப்பட்டுள்ள திட்டத்தின்படி (அட்டவறணப்படி) தங்களின் பாடப்பகுதிறய றவத்துக் 

சகாள்ளவும்.  

 காசணாலி கருத்தரங்கு பாட தவறளயின் தபாது தங்களின் இறணயவழி நுறழவாயிலில்  

ததறவயான தநரத்தில் ொியான கடவுச் சொல்றலப் பயன்படுத்தி உள்தள செல்லவும். 

 ஒலி-ஒளி சதாழில் நுட்பம் ொியாக செயல்படுகிறதா என்பறத பார்த்துக் சகாள்ளவும்.  

இதற்காக பாடங்கறள தொதறன ஓட்டம் செய்தும் பார்த்துக் சகாள்ளவும் 

 

9.2  பாடதவறளயின் தபாது  (During a Session) 

· பாடதவறளயின்  தபாது பங்தகற்பாளர்கள் நிகழ்ச்ெி வழங்குபவறர அறமதியாக 

கவனிக்கவும்.  

· ததறவயான இடங்களில் மட்டுதம தகள்வி தகட்கவும். 

· ததறவயான தநரத்தில் தங்களின் பாடப் சபாருட்கறள பகிர்ந்துசகாள்ளவும். 

· பங்தகற்பாளர்களிடம் தபெ வாய்ப்பு ஏற்படும்தபாது மட்டும் ஒலிவாங்கிறயப்  (MIC) 

பயன்படுத்திக்சகாள்ளவும்.  

· வகுப்பறறறயக் கட்டுப்பாட்டுடன் றவத்துக் சகாள்ளவும்.  
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· மாணவர்களிடம் ஆெிாியர் முறறயாக தகள்வி - பதில் தகட்பதற்கான தநரத்றத 

அறமத்துக் சகாள்ள தவண்டும்.  

 

9.3  பாடதவறளக்குப் பிறகு (After a Session) 

 காசணாலி பகிர்வு பாடதவறளக்கு பிறகு இறணய வழி சதாடர்பு துண்டிக்கப்பட (Log 

out)  தவண்டும்.  

 கணினித் திறரயானது (Desktop)  முறறயாக மூடப்பட (Shutdown )  தவண்டாம்.  

 வகுப்பறறயில் பயன்படுத்தப்பட்ட அறனத்து மின் தடவாளப் சபாருட்கறளயும் ொியாக  

நிறுத்த (Turn Off )  தவண்டும்.  

 பாதுகாப்பிற்காக வகுப்பறறறய மூட தவண்டும்.  

பிாிவு-ஈ  

10.0  செய்ய தவண்டியன, செய்யக் கூடாதன: 

செய்ய தவண்டியன செய்யக் கூடாதன 

உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள பயனர் 

சபயறரயும்,கடவுச் சொல்றலயும் 

பாதுகாப்பாகவும்,ரகெியமாகவும் றவத்துக் 

சகாள்ளவும். 

வழங்கப்பட்ட உங்களது பயனர் 

சபயறரயும்,கடவுச் சொல்றலயும் யாாிடமும் 

பகிர்ந்து சகாள்ளுதல் 

பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக சமய்நிகர் 

கற்றல் வகுப்பறறறய பூட்டி றவக்கவும். 

பயன்பாட்டில் இல்லாத தபாது 

வகுப்பறறறய திறந்துறவத்துவிட்டு 

செல்லுதல் 

வகுப்பறறறய பூட்டினாலும், 

மின்கலங்கள்  சதாடர்ந்து மின்தனற்றம் 

செய்யப்படும் வறகயில்  UPS க்கு வரும் 

மின்ொரத்றத  துண்டிக்காது 

றவத்திருக்கவும். 

வகுப்பறறறய பூட்டும் தபாது மின் 

இறணப்றபத் துண்டித்து, மின்ொரம் 

இல்லாததபாது பயன்படும் UPS இன் 

செயல்திறறனக் குறறத்தல் 

சதாறலயியக்கியில்(Remote)  

நிறுவப்பட்டுள்ள மின்கலங்கள் , UPS 

மின்கலங்கள் ,குறத(port)/கம்பிவட 

இறணப்புகள் மற்றும் பிற ொதனங்கள் 

அறனத்றதயும் குறிப்பிட்ட கால 

கருவிகளில் உள்ள இறணப்புகறள 

தளர்வாக றவத்திருத்தல். கெியும் 

மின்கலங்கறள  சதாறலயியக்கியில் 

பயன்படுத்தி அறத தெதமுறச் செய்தல். 
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இறடசவளியில் பாிதொதிக்கவும். 

படங்கள் தரமாகவும், சதளிவாகவும் 

சதாிய வகுப்பறறயில் முறறயான 

சவளிச்ெம் உள்ளறத உறுதி செய்யவும்.  

சமய்நிகர் வகுப்பறறயிறன தபாதுமான 

சவளிச்ெம் இல்லாத இடத்தில் அறமத்தல்.  

சூட்டிறக சமய்நிகர் வகுப்பறறயில் 

உள்ள ஊடாடும் சவண்பலறகயிறன 

தூசுகள் இன்றி பராமாிக்கவும். 

ஊடாடும் சவண்பலறக , ஒளி உமிழ் 

றடதயாடு திறர மற்றும் ஏறனய கருவிகறள 

தூசு, தநரடி சூாிய ஒளி, ஈரம் ஆகியவற்றால் 

மின் அதிர்ச்ெி மற்றும் தீ விபத்து ஆகியறவ 

ஏற்படும் விதத்தில் றவத்திருத்தல். 

காசணாளி கலந்துறரயாடல் 

சமன்சபாருளிலிருந்து பிாிதவறள முடிந்த 

பின்னர் முறறயாக விடுபதிறக(logout)  

செய்யவும்.  

பிாிதவறள அல்லது அமர்வு முடிந்த 

பின்னரும் புகுபதிறகயிதலதய (log in) 

றவத்திருத்தல். 

சூட்டிறக சமய்நிகர் வகுப்பறறயில் 

பிாிதவறள அல்லது அமர்வின் தபாது 

அறலதபெியிறன ஒலியற்ற முறறயில் 

(silent mode) றவக்கவும். 

அமர்வின் தபாது அறலதபெி அல்லது 

சகாடுக்றககறள (gadgets) பயன்படுத்தி 

இறடயூறுகறள ஏற்படுத்தல். 

பயன்படுத்திய பின்னர் கணினி மற்றும் 

பிற கருவிகறள முறறயாக நிறுத்து 

றவக்கவும்  

பயன்படுத்தாத தபாது கருவிகறள இயங்கும் 

நிறலயிதலதய றவத்திருத்தல். 

சூட்டிறக சமய்நிகர் வகுப்பறறயில் 

உள்ள கருவிகள் நல்ல முறறயில் இயங்க , 

வகுப்பறறயிறன சுத்தமாகவும் உலர்ந்த 

நிறலயிலும் றவத்திருக்கவும். 

குப்றபகறளப் தபாட்டு சூட்டிறக சமய்நிகர் 

வகுப்பறறயில்  உள்ள வன் கருவிகளுக்கு 

பாதிப்பு ஏற்படும் வறகயில் றவத்திருத்தல். 

மாணவர்களுக்கு முறறயான தகள்வி-

பதில் அமர்விறன ஆெிாியர்கள் தயார் 

செய்ய தவண்டும். 

மாணவர்களின் திறன்கறள வளர்ப்பதில் 

முக்கிய பங்காற்றும் தகள்வி-பதில் 

அமர்விறன தவிர்த்தல்.  

வகுப்பறற கலந்துறரயாடல் மற்றும் 

செயல்பாடுகளில் மட்டுதம கவனம் 

செலுத்தவும். 

அமர்வின் தபாது மற்ற பிற செயல்பாடுகளில் 

ஈடுபடுதல்.  

கலந்துறரயாடலின் தபாது  இறணய 

தவகம்  ெிறப்பாக இருப்பதற்கு  ,  

வகுப்பறற அமர்வு சதாடங்குவதற்கு 

முன்னர் இறணயதளம் பயன்படுத்துவறத 

தவிர்க்கவும். 

வகுப்பறற அமர்வின் தபாது மற்ற 

இறணயதளங்கறள அல்லது இறணய 

பக்கங்கறள பயன்படுத்துவதன் மூலம் 

இறணயதள இறணப்பின் தவகம்/தெறவ   

குறறதல். 
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முக்கியமான அமர்வுகறள , எதிர்கால 

குறிப்புதவிக்காக பதிவு செய்து றவத்துக் 

சகாள்ளவும்.  

முக்கியமான அமர்வு நிகழ்ந்து 

சகாண்டிருக்கும் தபாது வகுப்பறறயிறன 

விட்டு சவளிதய செல்லுதல். 

பட வீழ்த்தியிலிருந்து வரும் ஒளிக்கதிர்கள் 

நமது கண்கறள பாதிக்கும் என்பதால் 

அதறன தநரடியாக பார்ப்பறத தவிர்க்க 

சவண்டும். 

பார்றவக்கு தற்காலிகமாக பாதிப்பு ஏற்படும் 

வறகயில் பட வீழ்த்தியிலிருந்து சவளிவரும் 

ஒளிக்கதிர்கறள காணுதல். 

ஊடாடும் சமய் நிகர் கற்றல் 

வகுப்பறறக்கு வழங்கப்படும் மின் 

இறணப்புகள் அறனத்தும் ொியாகவும், 

சபாருத்தமாகவும், கம்பி வட அறமப்புகள் 

அறனத்தும் சவளியில் சதாியா 

வண்ணமும் இருத்தல் தவண்டும். 

ஊடாடும் சமய் நிகர் கற்றல் வகுப்பறறயின் 

மின்ொர கம்பிவட அறமப்புகறள சவளியில் 

இழுத்தல், தெதப்படுத்துதல். 

கருவிகளறனத்றதயும் எப்தபாதும் 

கவனமுடன் றகயாள தவண்டும். 

கருவிகறள கீதழ தபாடுதல்,வீெி எறிதல், 

தெதப்படுத்துதல் மற்றும் துறளயிடுதல். 

பயன்படுத்தத் சதாடங்கும் முன் ஊடாடும் 

மின்னணு சவண்பலறகயின் அறனத்து 

பக்கங்கறளயும் மிக சமன்றமயாக சுத்தம் 

செய்யவும். 

ஊடாடும் மின்னணு சவண்பலறகறய 

சுத்தம் செய்யும் தபாது அதன் தளத்றத 

அழுத்துவதன் வாயிலாக தெதப்படுத்துதல். 

 

 

உபகரணங்கறள எப்தபாதும் கவனமாகக் 

றகயாளுங்கள். 
உபகரணங்கறள துhக்கி எறியதவா, 

கீறதவா, துறளயிடதவா, கீதழ தபாடதவா 

கூடாது. 

ஊடாடும் (Smart White Board) 

சவண்பலறகறயப் பயன்படுத்தும் முன் 

அதன் அறனத்து பக்கங்கiறளயும் மிகவும் 

சமன்றமயாக சுத்தம் செய்ய தவண்டும். 

ஊடாடும் சவண்பலறகறய (Smart White 

Board) சுத்தம் செய்யும்தபாது, அழுத்தம் 

சகாடுத்து ததய்க்கக்கூடாது.  ஏசனனில், 

அது பலறகறய தெதப்படுத்தக் கூடும்.  
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11.0அறழப்பில் இறணக்க முடியாமல் அடிப்பறடயான பிறழ தீர்த்தல்  "இறணப்பில் 

இல்லா"" officeline"  நிறலறயக் காட்டும் தபாது என்ன செய்ய தவண்டும்?  

 ·குறும்பரப்புப் றணயக் தகபிள்(Lan Cable ) உாிய  முறறயில் 

இறணக்கப்பட்டுள்ளதா என்பறதச் ொி பார்க்கவும். 

 இறணய Modem  ஆன் குறிறகதயற்றியிறக்கி (Switch On  )  செய்யப்பட்டிருப்பறத 

உறுதி செய்தல். 

 குறும்பரப்புப் பிறணயத்தின் இறணப்பு நிறலறய task bar -ல் திறரயின் வலது 

பக்கத்தில் கீழ்முறனறய கவனிக்கவும். 

 அது ெிவப்பு குறுக்குக் குறிறயக் காட்டினால், தகபிள் சொருகவில்றல என்று 

சபாருள்.  தகபிறளச் சொருகுக. 

 இறணப்புகள் உாிய முறறயில் இருப்பின் இறணய வழங்குநாின் பிரச்ெறனகள் 

இருக்கலாம்.  அவ்வாசறனில், உங்களது இறணய வழங்குநறரத் சதாடர்பு 

சகாள்க. 

2.  திறரயில் காசணாலி சதாியவில்றல? 

 LED  காட்ெித் திறரயின் சதாறலக்கட்டுப்பாட்டுக் கருவியின் மூலமாக காசணாலி  

வளங்கறளச் ொிப்பார்க்கவும்.  அது உள்ளீட்டில் தவறானறதத் சதாிவு செய்ததால் 

கூட அவ்வாறு இருக்கலாம்.  ொியான உள்ளீட்டு வளத்றதத் சதாிவு செய்யவும். 

 ·உங்களது காசணாலியின் அறமப்பு ொியின்றி (பிறழயாக) இருக்கலாம்.  பிாிவு 

5.1-ல்  5வது படிநிறலயில்6 விளக்கியுள்ளவாறு அறமப்றபச் ொி செய்க. 

 உங்களது தகமரா இறணப்பு தளர்வாக(loose) இருக்கக்கூடும்.  தயவு செய்து 

இறணப்பிறன மீண்டும் ஒருமுறற நன்றாகச் சொருகி அதன் பிறகு ொி பார்க்கவும். 

 நிர்வாகியின் மூலமாக உங்களது காசணாலி முடக்கப்பட்டிருக்கக்கூடும் (locked) .  

எனதவ,  உதவிறமயத்றத 011-42587000 (அ) 1800 103 5275 என்ற எண்களிதலா 

அல்லது scvsupport  @ricohitss.co.in  என்ற மின்னஞ்ெல் முகவாியிதலா 

உடனடியாகத் சதாடர்பு சகாள்ளுங்கள். 

3. காசணாலியில் ஒலி தகட்கவில்றல எனில் என்ன செய்ய தவண்டும்? 

 உங்களது ஒலிப்சபருக்கிறய நீங்கள் அறனத்து றவத்திருக்கக்கூடும் (அ)  

தவறான நிறுவியிருக்கக்கூடும் (Wrong setting) அதறன இயக்கவும். 
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 உங்களது ஒலி அறமப்பு முறறயில் பிறழ இருக்கக் கூடும்.  பிாிவு 5.1-ல் 4ஆம் 

படிநிறலயில்  விளக்கப்பட்டுள்ளவாறு அறமப்றபச் ொி செய்க. 

 உங்களது ஒலிப்சபருக்கியின் இறணப்பு தளர்வாக (loose) இருக்கக்கூடும்.  

இறணப்பிறன மீண்டும் ஒருமுறற நன்றாகச் சொருகி அதன் பிறது இறணப்றபச் 

ொி பார்க்கவும்.  

 நிர்வாகியின் மூலமாக உங்களது காசணாலி முடக்கப்பட்டிருக்கக் கூடும். (locked).  

எனதவ, உதவிறமயத்றத  011-42587000 (அ) 1800 103 5275 என்ற எண்களிதலா 

அல்லது scvsupport  @ricohitss.co.in  என்ற மின்னஞ்ெல் முகவாியிதலா 

உடனடியாகத் சதாடர்பு சகாள்ளுங்கள்.  

·4. காசணாலி மற்றும் ஒலி அறமவு இரண்டுதம செயல்படவில்றல எனில் என்ன செய்ய 

தவண்டும்? 

 தமற்குறிப்பிட்டுள்ள படிநிறலகறளப் படிக்கவும். 

 அப்படியும் பிரச்ெறனறய ொிசெய்ய முடியவில்றல எனில், உதவி றமயத்றத  011-

42587000 (அ) 1800 103 5275 என்ற எண்களிதலா அல்லது scvsupport  

@ricohitss.co.in   என்ற மின்னஞ்ெல் முகவாிறயதயா உடதன   சதாடர்பு 

சகாள்ளவும். 

 

5.  படிவீழ்த்தி திறரயில் பாடப்சபாருறளப் பார்க்க இயலவில்றல எனில் என்ன செய்ய 

தவண்டும்? 

 படவீழ்த்தி உள்ளீட்டு மின்ொர வழங்கறலச் ொிப்பார்க்கவும்.  தகபிள் ொிவர 

சபாருத்தப்பட்டு பச்றெநிற  LED சுட்டிக்காட்டி (Indicator) அறணயாத நிறலயில் 

இருக்கிறதா என்பறதக் கவனிக்கவும். 

 படவீழ்த்தியின் அறமப்பு முறறறய ொிபார்க்கவும்.  பிாிவு 4.3-ல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு 

அதறன அறமக்கவும். 

 மத்திய செயலாக்க அலதகாடு (CPU) படவீழ்த்தி  இறணக்கப்பட்டிருக்கிறதா என்பறத 

ொிபார்க்கவும்.  அது முறறயாக இறணக்கப்பட்டிருக்க தவண்டும். 

 அப்படியும் பிரச்ெறனறய ொிசெய்ய முடியவில்றலசபனில் என்ன செய்ய தவண்டும்? 
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உதவி றமயத்றத 011-42587000 (அ) 1800 103 5275 என்ற எண்களிதலா 

அல்லது scvsupport  @ricohitss.co.in  என்ற மின்னஞ்ெல் முகவாியிதலா   

சதாடர்பு சகாள்ளவும். 

6. ஊடாடும் சவண்பலறகறய இயக்க இயலவில்றல எனில் என்ன செய்ய தவண்டும் ? 

 இடது ஓரத்தில் கீதழ உள்ள ெிவப்பு LED சுட்டிக்காட்டி எாிகிறதா என 

கவனிக்கவும்.  இல்றலசயனில் USB தகபிறள இறணப்பிலிருந்து சவளிதய 

எடுத்து, CPU- வின்  பின்புறத்தில் மீண்டும் அறத முறறயாகச் சொருகவும். 

 

 உங்களது தபனாறவதயா (அ) விரறலதயா நீங்கள் நகர்த்தும்தபாது, LED 

சுட்டிக்காட்டியின் நிறம் மாறுவறத நீங்கள் கவனிக்கலாம்.  அது ெிவப்பு 

நிறத்திலிருந்து நீலநிறத்திற்கு மாறும். 

 Pen tray இறணப்றப நீக்கிவிட்டு, ஊடாடும் சவண்பலறகயில்  USB 

தகபிறள தநரடியாக CPU-வுடன்  இறணக்கவும்.  இப்தபாது, ஊடாடும் 

சவண்பலறக  தவறல செய்கிறதா இல்றலயா என்பறத ொிபார்க்கவும். தவறல 

செய்கிறசதனில், பிரச்ெறன Pen tray-ல் கூட இருக்கலாம். அப்படியும் 

பிரச்ெறனறய ொிசெய்ய முடியவில்றலசயனில், உதவி றமயத்றத 011-

42587000 (அ) 1800 103 5275 என்ற எண்களிதலா அல்லது -

scvsupport  @ricohitss.co.in  என்ற மின்னஞ்ெல் முகவாிறயதயா   

சதாடர்பு சகாள்ளவும். 

 

7. ஊடாடும் சவண்பலறகயின் தபனா, சவண்பலறகயில் விருப்படுகிற இடத்றதக் 

குறிக்கவில்றல எனில் என்ன செய்ய தவண்டும்? 

 இது நிறலப்படுத்துதலில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்ெறனயாக இருக்கக்கூடும்.    

எனினும் ஊடாடும் சவண்பலறகயில் நிறலப்படுத்துதறல (Calibration) 
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ஒருமுறற மட்டுதம செய்ய முடியும்.  ஊடாடும் சவண்பலறகயின் அறமப்பு 

நிறலயில்  (Position) ெிக்கல் / குழப்பம் இருந்தால் மட்டுதம அது 

ததறவப்படும். 

 பிாிவு 4.2.2ல் விளக்கியுள்ளவாறு நிறலப்படுத்துதறல ததறவக்தகற்ப 

ொிபடுத்திக் சகாள்ளலாம். 

9.முழு அறமப்பும் தானாகதவ மூடப்படுகிறசதனில் (Shut down என்ன செய்ய தவண்டும்? 

 தறடயில்லா மின்ொரம் வழங்கும் கருவிக்கு (UPS)  உள்ளீட்டு மின் வழங்கல் 

இயக்குநிறலயில் (On ஆகி) உள்ளதா என்பறத உறுதி செய்க. 

  தறடயில்லா மின்ொரம் வழங்கும் கருவியின் சவளியீட்டு மின் வழங்கறல ொி 

பார்க்கவும். 

 

 தறடயில்லா மின்ொரம் வழங்கும் கருவி இயக்குநிறலயில்(On ஆகி) உள்ளதா 

என்பறத உறுதி செய்க. 

 சபரும்பகுதி மின்ொரத்தின் (Main Power) கால அளறவ ொிபார்க்க. 

ஏசனனில் தறடயில்லா மின்ொரம் வழங்கும் கருவியின் மின்கலன்கறள 

முழுறமயாக மின்தனற்ற (Charge) 8   மணிதநரம் ததறவப்படும். 

 அப்படியும் பிரச்ெறனறய ொிசெய்ய முடியவில்றல எனில், உதவிறமயத்றத 

011 42587000 அல்லது 1800 103 5275 என்ற எண்களிதலா அல்லது   

svcsupport@richoitss.co.in என்ற மின்னஞ்ெல் முகவாிறயதயா உடதன 

சதாடர்வு சகாள்ளவும். 

23. LED காட்ெித் திறரயில் காட்ெி சதாியவில்றல எனில் என்ன செய்ய தவண்டும்.? 

 LED காட்ெித்துறற இயக்கு நிறலயில் (On ஆகி) உள்ளதா என்பறத ொிபார்க்க. 

 சதாறல இயக்கியிலிருந்து உள்ளீட்டு வளத்திறன  “HDMi”என்று செய்யவும். 

  பிாிவு 4.5ல் விளக்கியுள்ளவாறு LED காட்ெித்திறர இறணப்புகறள ொிபார்க்க. 

 தமற்குறிப்பிடப்பட்ட படிநிறலகறளப் பின்பற்றிய பிறகும்கூட ஒருதவறள 

பிரச்ெிறனறய ொிசெய்ய முடியவில்றலசயனில் உதவிறமயத்றத 011 - 

mailto:svcsupport@richoitss.co.in
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42587000 அல்லது 1800 1035275 என்ற எண்களிதலா அல்லது 

svcsupport@richoitss.co.in என்ற மின்னஞ்ெல் முகவாிறயதயா 

உடதன சதாடர்பு சகாள்ளவும். 

 

24. LED திறரயின் காட்ெி ஒழுங்கற்ற நிறலயில் இருந்தால் என்ன செய்ய தவண்டும்? 

 

 LED காட்ெித்திறரயிறன சுமார் 30 வினாடிகளுக்கு அறணத்துறவத்து, 

ெிறிதுதநரம் கழித்து மீண்டும் இயக்கிப் பாருங்கள். 

 திறர சவளிப்பாடு (Wall outlet)ொியாக இயங்குகிறதா என்பறத உறுதி செய்க.  

 

 அப்படியும் பிரச்ெறனறய ொிசெய்ய முடியவில்றல உதவிறமயத்றத 011 - 

42587000 அல்லது 1800 1035275 என்ற எண்களிதலா அல்லது 

svcsupport@richoitss.co.in என்ற மின்னஞ்ெல் முகவாிறயதயா  சதாடர்பு 

சகாள்ளவும். 

25. சதாறலயியக்கி கட்டுப்பாட்டுக் கருவியில் தகாளாறு எனில், என்ன செய்ய தவண்டும்? 

 

 சதாறலயியக்கி கட்டுப்பாட்டுக் கருவியின் மின்கலன்கறள மாற்றவும். 

 

 சதாறலயியக்கி கட்டுப்பாட்டுக் கருவியின் தமல்முறனயிறன சுத்தம் 

செய்யவும். ஒலிபரப்பு திறர (transmission window)  மின்கலத்தின் 

தாங்கு ெக்திறய பாிதொதிக்கவும்  

 தமற்கண்ட படிநிறலகளுக்குப்   பிறகும் பிரச்ெிறன தீரவில்றல என்றால், 

தமற்கண்ட படிநிறலகளுக்குப் பிறகும் கீழ்க்கண்ட எண். /மின்னஞ்ெலுக்கு 

சதாடர்பு சகாள்ளவும். 

011-42587000/18001035275 / svcsupport@ricohitss.co.in 
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26. TFT திறர சதாடர்ந்து சவற்றிடமாகவும், மிளிர்ந்து சகாண்டும் இருக்கிறது           

என்றால் என்ன செய்ய தவண்டும்? 

 TFT கணிப்சபாறிறய துவக்கி, மின்ொரப் பகிர்வு மற்றும் ெமிக்றை 

ொிசெய்ய தவண்டும். 

 திறர, ெக்தி தமலாண்றம அறமப்றப பயன்படுத்துகிறதா என 

பாிதொதிக்கவும் 

 விறலப்பலறகயில் ஏததனும் ஒரு சபாத்தாறன அழுத்தவும் அல்லது 

கணிப்சபாறியின் சொடுக்கிறய நகர்த்தவும் 

 தமற்கண்ட படிநிறலகளுக்குப் பிறகும் பிரச்ெிறன தீரவில்றலசயன்றால் 

கீழ்க்கண்ட எண். / மின்னஞ்ெலுக்கு சதாடர்பு சகாள்ளவும். 

 011-42587000/18001035275/ svcsupport@ricohitss.co.in 

27. ஊடாடும் சவண்பலறகயின் எழுதுதகால் ொியாக தவறல செய்யவில்றல எனில் என்ன 

செய்ய தவண்டும்? 

 

 பகுதி 4.2 ல் கூறியவாறு எழுது தகால் தட்டின் இறணப்புகள் ொியாக 

இருக்கின்றனவா என பாிதொதிக்கவும், அறனத்தும் தளர்வாக இருந்தால் , 

இருக்கமாக அவற்றறப் சபாருத்துங்கள் 

 பகுதி 4.2ல் கூறியவாறு எழுதுதகால் தட்டின் உணாிகளிகறள சுத்தம் 

செய்து பாிதொதிக்கவும். 

 இதுவறர ொியாகவில்றல என்றால் கீழ்க்கண்ட என்களில் ஒன்றறத் 

சதாடர்பு சகாள்ளவும். 

 011-42587000/18001035275/ svcsupport@ricohitss.co.in 

 

28. திறரவீழ்த்தி ொியாக இயங்குகிறதா? இயக்கிய பிறகும் தவறல செய்யவில்றல எனில் 

என்ன செய்ய தவண்டும். 

 

 கணிப்சபாறியுடன் தகபிள் ொியாக இறணக்கப்பட்டுள்ளதா என 

பாிதொதிக்கவும். 

mailto:svcsupport@ricohitss.co.in
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 கணிப்சபாறியின் திறரயின் பாகங்கள் மற்றும் அந்த திறரயின் சவளியீடு 

ொியாக உள்ளதா என பாிதொதிக்கவும் 

 சதாறல இயக்கியில் HDMI வளங்கள் ொியாக ததர்ந்சதடுக்கப்பட்டுள்ளதா 

இல்றலயா என தொதிக்கவும் 

 இதுவறர ொியாக வில்றல என்றால் கீழ்க்கண்ட எண்றணத் சதாடர்வு 

சகாள்ளவும். 

 011-42587000/18001035275/ svcsupport@ricohitss.co.in 

 

29. திறரவீழ்த்தியில் நிறங்கள் தவறுப்பட்டால் என்ன செய்ய தவண்டும்? 

 பகுதி 4.3 ல் விவாித்தவாறு HDMI வளங்கள் தகபிள் ொியாகப் சபாருந்தி 

இருக்கிறதா என தொதிக்கவும் தொதித்தபின்பும் நிறதவறுபாடு மாறவில்றல எனில் 

கீழ்க்காண் சதாறலதபெி எண்கறளத் சதாடர்பு சகாள்ளவும். 

  

 011-42587000/18001035275/ svcsupport@ricohitss.co.in 

30. LED திறரயின் காசணாலி / ஒறெ ொியாக தவறல செய்யவில்றல எனில் என்ன 

செய்ய  தவண்டும்? 

 தகபிள்கள் ொியாக தவறல செய்கிறதா என தொதிக்கவும். 

 ஓறெ அறமதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதா? என தொதிக்கவும். தொதித்து முயற்ெி 

செய்த பின்வும் காசணாலி ொியாகத் சதாியாவிட்டாதலா அல்லது ஓறெ 

ொியாகக் தகட்காவிட்டாதலா  கீழ்க்காண் சதாறலதபெி அல்லது மின்னஞ்ெல் 

முகவாியில் சதாடர்பு சகாள்க. 

011-42587000/18001035275/ svcsupport@ricohitss.co.in 

31. கூட்டத்தின் தபாது உள்ளடக்கத்றத பகிர முடியவில்றல எனில் என்ன செய்வது? 

 பகுதி 4.6ல் கூறியவாறு இறணப்புகள் ொியாக உள்ளதா என தொதிக்கவும் 

 பகிரக் கூடிய சபாத்தான் இயக்கத்தில் உள்ளதா என தொதிக்கவும்.  

 பிரச்ெறன சதாடர்ந்தால் சதாடர்பு சகாள்ள தவண்டிய றமய எண். 011-42587000 

அல்லது 18001035275 அல்லது மின்னஞ்ெல் அனுப்ப தவண்டிய முகவாி 

mailto:svcsupport@ricohitss.co.in
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svcsupport@ricohitss.co.in 

 

32. சதாகுதிறர எழுதுதகாலில் பிரச்ெறனக்கு தீர்வு காண்பது எவ்வாறு? 

ஊடாடும் சவண்பலறகயின் அறமப்றப பகுதி 4.2.2. விளக்கி உள்ளறதப் 

தபால மீண்டும் நிருவுக. 

33. (Calibration)  புள்ளிகள் ொியாக இல்லாத பட்ெத்தின், படவீழ்த்தி ஊடாடும் 

சவன்பலறகயின் சவளிதய செல்றகயில் என்ன செய்ய தவண்டும்? 

 படவீழ்த்தி (Projector) ொியாக நிருவப்படாததல் அறத  பிரச்ெறன 

தீர்க்கலாம். 

34. சதாகுதிறர ொியாக இருந்து அதற்குாிய தபனா ொியாக பணி செய்யாவிடில் என்ன 

செய்ய தவண்டும்? 

 தபனாவினுள் உள்ள உணாிகளில் (Sensors)  தூெியில்லாமல் சுத்தம் செய்க. 

 தபனா உணாிகள் (Sensors)  பழுதறடந்தாதலா, எாிந்தாதலா உதவி றமயத்றத 

சதாடர்வு சகாண்டு மாற்றி சகாள்க. 

35.காசணாளி கருத்தரங்க சமன்சபாருள் தவறல செய்யாவிடில் என்ன செய்ய தவண்டும்? 

 பகுதி 5.6 இல் விளக்கி உள்ளறத பின்பற்றிய அதற்குாிய 

இறணயதள்த்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்திக் சகாள்க. 

 

36. படவிழித்தியிலிருந்து திறரயில் விழும் படம் தறலகீழாக இருந்தால் என்ன செய்ய 

தவண்டும்? 

 Menu சபாத்தாறன அழத்தி Installation என்பறத ததர்வு செய்து, அதில் 

உள்ள இரண்ட விருப்பத் ததர்வுகளில்     ‘Front table Top” “Ceiling”   

இதில்  “Ceiling”  ததர்வு செய்து  ‘OK’ சபாத்தாறன அழுத்தி அதற்கான 

தீர்வு காணலாம். 
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13.0 திட்ட உதவி றமயம் 

 ெந்ததகம் மற்றும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் திட்ட உதவி றமயத்றத அறழக்கலாம். 

 இலவெ அறழப்பு எண் - 1800 1035 275 (அல்லது) 

                              011- 42587000 

மின்னஞ்ெல் முகவாி   -  svcsupport@ricohitss.co.in 

திட்ட உதவிறமயம் செயல்படும் விதம் 

 

படி-1  -  நீங்கள் இலவெ அறழப்பு எண்ணுக்கு அறழத்து, உங்கள் புகாறர / ெந்ததகத்றத 

பதிவு செய்யும் தபாது, உங்களுக்கான புகார் எண் பதிவு செய்யப்பட்டு உங்களுக்கு செய்தி 

அனுப்பப்படும். 

படி-2  -   உங்களது அறழப்பு ,  தகள்வி தகட்பதற்காகதவா அல்லது தகவலுக்காகதவா 

இருந்தால் திட்ட உதவி றமயத்தால் உங்களுக்கு பதில் தரப்படும். முதல் நிறலயில் உள்ள 

வல்லுநர்களால் பதில் தர முடியவில்றல எனில், உங்கள் புகார் Level-2க்கு அனுப்பி 

றவக்கப்படும். 

 படி-3  - Level-2  வில் வல்லுநர்கள் உங்களது தகள்விக்கு பதில் அளிப்பார்கள். 

Level-2  என்பது சதாறலவில் உள்ளவர்களுக்கு உதவக்கூடிய வறகயில் அறமக்கப்பட்ட 

    “AMMYY ADMIN SOFTWARE” செயலி உங்களது மடிக்கணினியில் 

நிறுவப்பட்டிருக்க தவண்டும். இல்றலசயன்றால், இந்த செயலிறய நிறுவுவதற்கு கீழ்கண்ட 

படிநிறலகறள நீங்கள் பின்பற்ற தவண்டும். 

 

அம்மி (AMMYY) நிர்வாகத்திற்காக, 

1.கூகுளில், அம்மி நிர்வாக சமன்சபாருறள (AMMYY ADMIN) ததடி 

எடுக்கலாம் அல்லது  http://www.ammyy.com என்ற முகவாிக்குச் சென்று 

பதிவிறக்கம் செய்யலாம். 
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2. "பதிவிறக்கம்" என்ற சபாத்தாறன அழுத்தவும். 

 

 

3. பதிவிறக்கம் செய்த சமன்சபாருறள உங்களது கணிப்சபாறியில் குறிப்பிட்ட 

பகுதியில் தெமிக்கவும். 

 

4. பதிவிறக்கம் செய்த செயலிறய, திறந்து அறத ொியான முறறயில் 

அறமக்கவும்.  
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