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ඇපල් සමාගම ගැන අමුතුම කතා 10ක්. 

ද්ය ල ෝකලේ පවතින ද්යැවැන්ත සමාගම් පිළිබද්ය ලල්ඛනයක් සකස් කවන්ලන් නම් ඇපල් සමාගම 

(Apple inc.) එහි ඉහලින්ම වැජලෙනු ඇත. වර්ෂ 1976 අලරේල් 01 වනද්යා, ස්ටීව් ලජොබ්ස්, 

ලවොනල්ඩ් ලව්න් හා ස්ටීව් ලවොස්නියාක් යන තිලද්යනා විසින් කැලිල ෝනියාලව්දී ආවම්භ කවන 

 ද්ය ඇපල් සමාගම, පරිගණක උපාාංග, මෘදුකාාංග නිර්මාණය කවන රධාාන ලපල ේ සමාගමක් 

බවට පත්ව අවසන්. ඇපල් තාක්ෂණික උපාාංග බිලියනකට අධික රමාණයක් ල ොව පුවා භාවිතා වන 

අතව එහි වත්කම් රමාණය ඇමරිකානු වජයටත් වාා වැි  බව වාර්තා වනවා. පරිගණක පියස ලවබ් 

අාවිලේ ජනප්රිය  ලිපි මා ාවක් වන ද්යන්නා ලද්යයක ලනොද්යන්නා පැතිකාක් ලගන එන Funfacts 

කැටගරිලේ ලමම ලිපිය දිගහැලවන්ලන් ල ෝකරකට ඇපල් සමාගම ගැන බබ ලමලතක් ද්යැන ලනොසිි 

කාවණා ද්යහයක් පිළිබද්යවයි. 

 

#10 
2011 ජූලි වන විට, ඇපල් සමාගමට අයත් බැාංකු ගිණුලම් තැන්පත් කව ඇති මුද්ය  ඇමරිකානු වජය සතු 

මුද්ය ටත් වාා වැි ය. 

 
 

#09 
itunes භාවිතා කිරීලම්දී, කිසිදු ඇපල් උපාාංගයක් නයෂ්ික අවි නිපද්යීමමට ලයොද්යා ලනොගන්නා බවට 

එකාතාවයකට එ ඹීමට සිදුලව් 

.  
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#08  
ඇපල් සමාගලම් කෘතිම බුද්ධි වැාසටහන වන සිරිට (Siri) බබ පවසන සෑම ලද්යයම පාලහේ ඇපල් සමාගම 

විසින් ගබාා කවගනී. 

 
 

#07 
ඇපල් පරිගණක අස  දුම්පානය කිරීම, පරිගණකලේ වගකීම් සහතිකය අව ාංගු ීමමට ලහේතුවක් ලව්. 

 
 

#06 
ඇපල් සමාගලම් මූ සථ්ානලේ රැකියාලව් නියුතු ලසේවකයන් වාර්ෂිකව උපයන මුද්ය  සාමානයයක් ල ස 

ගත් විට ඇමරිකානු ලාො ර් 125,000 කි. 
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වයාජ ඇපල් උපාාංග නිෂ්පාද්යනය කවන සමාගම් නයනලේ  ද්යක්නට ඇති අතව, ඒවා ලකතවම් සූක්ෂමද්ය 

කියලතොත් එම සමාගම්ව  රැකියා කවන ලසේවකයන්ද්ය, තම සමාගලම් නිෂ්පාද්යනය කවනු  බන්ලන් 

වයාජ උපාාංගයක් බව ලනද්යනී. 

 
 

#04 
සෑම මිනිත්තුවකදීම ඇපල් සමාගම ඇමරිකානු ලාො ර් 300,000ක් උපයනු  බයි. 

 
 

#03 
Mission Imposible Ghost protocol චිත්රපටය තු , මිනිත්තු 8කය ආසන්න කා යක් ඇපල් 

නිෂ්පාද්යනයන් සඳහා  බාලගන ඇති අතව ඒ සද්යහා ඇස්තලම්න්තු ගත ද්යැන්ීමම් ගාස්තුව ඇමරිකානු 

ලාො ර් මිලියන 23කි. නමුත් ඇපල් සමාගම එය  බාලගන ඇත්ලත් සම්පූර්ණලයන්ම ලනොමිල ේ ය. 
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#02 
ඇපල් සමාගමට, බ්රසීල යතු  iphone යන ලව ද්ය නාමය භාවිතා ක  ලනොහැක. එයට ලහේතුව වන්ලන් 

Gradiente Eletronicas නම් සමාගමක් iphone ලව ද්ය නාමය සඳහා වර්ෂ 2000දී ලියාපදිාංචි ීම සිටීමයි. 

 
 

#01  
iphone සඳහා භාවිතා කවනු  බන ලරොලසසවය (Processor) ඇත්ත වශලයන්ම නිෂ්පාද්යනය කවනු 

 බන්ලන් Samsung සමාගම විසිනි.  

 
 

තවත් ලමවැනි ද්යන්නා ලද්යයක ලනොද්යන්නා පැත්ත ලගන එන ලිපි සියල්  ලමතනින් කියවන්න. බබලේ 

අද්යහස් පහළින් කලමන්ට් කවන්න.  අළුත්වන ල ෝකලේ තාක්ෂණික පුවත් සඳහා අපලේ පරිගණක 

පියස  ෑන් ලේජ් එක  යික් කවන්න. යාළුවන්ටත් බ න්න ලශයාර් කවන්න. 

 

 

සැකසුම - බවන්ත ලහේවත් 

Bawanthaherath21@gmail.com 
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