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முன்னுணர

’தசதொல்வனம’ இதழில் 2009 மேற்றும 2010 –ல் எழுதிய இணணையம சமமேந்தப்பட்ட கட்டுணர தததொகுப்ப ,
இப்பத்தகம. இணணையத்ணதப் பற்றிச் சரியதொக பரிந்து தகதொள்ளதொமேல் , அணத பயன்படுத்துவர்கள் பலர். அணனவரும
தததொழில்நுட்ப வல்லுனர்களதொக இருக்க னவண்டியதில்ணல என்பனத இணணையத்தின் தவற்றிக்கு முக்கிய கதொரணைம .
ஆயினும, பயன் படுத்தும நுட்பங்கணள அறிந்ததொல், தகுந்த வணகயில் பயன்படுத்துவனததொடு, இணணையத்தில்
ஏமேதொறதொமேல் இருப்பதும சதொத்தியம. தகவல் தததொழில்நுட்பத்தில் சிறந்து விளங்கும இந்தியதொவில்ததொன் , இணணைய
னமேதொசடிகளதொல், பலரும னபரதொணசயினதொல் தங்களுணடய பணைத்ணத இழக்கவும தசய்கிறதொர்கள் . முதல் இரண்டு
கட்டுணரகள், உங்களுணடய அந்தரங்கம எவ்வளவு முக்கியமேதொனது மேற்றும அணத எப்படி எல்லதொம கதொப்பதொற்றிக்
தகதொள்ள னவண்டும என்பணத விளக்கும கட்டுணரகள் .
அடுத்த மூன்று கட்டுணரகள் இணணையம எப்படி அச்சுத் தததொழிலுக்குச் சவதொலதொகப் பல தததொழில்நுட்பங்கணளக் தகதொண்டு
வந்துள்ளது என்பணத விவரிக்கும கட்டுணரகள். உததொரணைத்திற்கு, இக்கட்டுணரகணள தவளியிட்ட ‘தசதொல்வனம’
பத்திரிணக இத்தணகய தததொழில்நுட்பத்ததொல் உருவதொனது . னமேலும இன்று நீங்கள் இந்த மின்னூணலப் படிப்பதும இந்த
தததொழில்நுட்ப வளர்ச்சியினதொல் என்றதொல் மிணகயதொகதொது . தபட்டிக்கணடயில் வதொங்கினதொல்ததொன் பத்தகம என்ற கதொலம
னபதொய்விட்டது. இணணையத்தில் படிக்க ஆணச இருப்பவர்களுக்கு அவர்களது சுணவக்னகற்ப பரிமேதொறப் பல தளங்கள்
உள்ளன.
இந்தக் கட்டுணரகணள தவளியிட்ட ‘தசதொல்வனம’ ஆசிரியர் குழுவிற்கு என் மேனமேதொர்ந்த நன்றி .
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அந்தரங்கம யதொவுனமே, எப்படி எப்படி… பகுதி 1
எஸ.பி.பி யின் தகதொஞ்சல் குரணலக் னகட்டுக்தகதொண்டு, எஸ எம எஸ அனுப்பம இணளஞர்கள் மேற்றும
இணளஞிகள் நமமிணடனய ஏரதொளம. தததொடர்கணதயில் ‘அடுத்த வதொரம…’ னபதொடுவணத னபதொல, சர்வ
சதொததொரணைமேதொய், ‘ஃனபஸ பக்கில் இரவு சந்திப்னபதொம’, அல்லது, ஓர்கூட்டில் அல்லது டிவிட்டரில்
தததொடர்கிறதொர்கள். நண்பர்கள் அதிகம இருப்பணத கதொட்டிக் தகதொள்ள, மேற்றும மின் அரட்ணட அரங்கம நடத்த
இந்த இணணைய சமேதொச்சதொரங்கள் மிகத் னதணவயதொக நிணனக்கினறதொம. இந்த ஜந்துக்களதொல் சில நன்ணமேகள்
இருந்ததொலும, கூடனவ சில அந்தரங்க அபதொயங்களும நதொம அறியதொமேனல நமணமேத் தததொடர்கின்றன.
நண்பணரப் பற்றி உங்களுக்கு ததரிந்த அளவுக்கு, நண்பரின் நண்பரின் நண்பணர பற்றித் ததரியுமேதொ? இது
சமூக வணலயணமேப்ப தமேன்தபதொருளின் (Social Networking software) தீயமுகம. இது னபதொன்று
பல மின்னண அந்தரங்க சமேரசங்கள் (electronic privacy compromises) பற்றிய அலசனல
இக்கட்டுணரயின் னநதொக்கம.
கூகிள், ஆப்பிளிடம சரணைம
மேதொர்ச் 1, 2010, : கூகிள் நிறுவனம, பல
அதமேரிக்கர்களிடம மேன்னிப்ப னகட்டது. எதற்கு?
அவர்களின்
அந்தரங்கத்ணத
பதொதுகதொக்கதொமேல்
அலட்சியப் படுத்தியதற்கு. அப்படி என்ன தசய்து
விட்டது
கூகிள்?
உததொரணைத்திற்கு.
நீங்கள்
விடுமுணறயின்னபதொது என்ன நீச்சல் உணட வதொங்க
னவண்டும என்று உங்கள் னததொழிணய னகட்டு
ஜிதமேயிலில் ஒரு மின்னஞ்சல் அனுப்பியிருப்பீர்கள். உங்கள் னததொழியின் பதிணலப் படிக்கும னபதொது நீச்சல்
உணட விளமபரத்ணத கவனித்தீர்களதொ? கூகிளுக்கு உங்கள் அந்தரங்கமேதொன நீச்சல் உணடபற்றி ததரிய என்ன
தகுதி? விளமபரம என்று தசதொல்லிக்தகதொண்டு நீங்கள் எழுதும ஒவ்தவதொரு வதொர்த்ணதயயும படிக்கப்படுகிறது.
ஒரு தசதொற்ப, ஆனதொல் னமேதொசமேதொன தசய்தி. கூகிள் டதொக் என்ற உடன் தசய்தி பரிமேதொற்ற தமேன்தபதொருளில்
நீங்கள் எழுதும வதொர்த்ணதகள் னசமிக்கப் படுகின்றன. னதடப்படுகின்றன. அந்தரங்கம யதொவுனமே, எப்படி
எப்படி?
மேதொர்ச் 1, 2010 : ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் ஐனபதொன் கருவி மிகப் பிரபலமேணடந்த நிணலயில் அதன்
பதொதுகதொப்பின்ணமே அனவருக்கும பிடிபட தததொடங்கியுள்ளது. ணடகர் ஸகிரிப்ட் என்ற தமேன்தபதொருள்
வந்துள்ளது. அனுப்பி 30 வினதொடிக்குள் ஒரு தசய்திணயப் படித்தபின் (படித்தவ்ரிடம, அனுப்பியவரிடம)
அழித்துவிடலதொம. இது ணடகர் உட்ஸ கதொதல் விவகதொரத்திலிருந்து வந்த குறுமப தமேன்தபதொருள்! அந்தரங்கம
யதொவுனமே, இப்படி இப்படி!
2009 ஆண்டின் கணடசியில் தவளி வந்த ‘பதொ’ திணரப்படத்தில் 12 வயது ஆனரதொ னவடத்தில் நடிக்கும
அமிததொப், பள்ளிக்கு வந்த எம பி மீது னகதொபம தகதொண்டு, அவணர இணணையத்தில் னதடுகிறதொர்..
”கூகிளிடமிருந்து தப்பி எங்க னபதொகப் னபதொகிறதொர்” என்று அவணர னதடி, அவருக்கு மின்னஞ்சல்
அனுப்பவததொக கதொட்சி. நணசச்சுணவ நன்றதொக இருந்ததொலும, சற்று னவறு விதமேதொக னயதொசிப்னபதொம. கூகிள்
மூலமேதொக எம பி ணய அணடந்து அவருக்கு எப்படி னவண்டுமேதொனதொலும, யதொர் னவண்டுமேதொனதொலும மின்னஞ்சல்
அனுப்பலதொம. அவருணடய அந்தரங்கம சமேரசப்படுத்துவது உண்ணமே. ஆனரதொவின் னநதொக்கம சிறு
பிள்ணளத்தனமேதொனது. ஆனரதொவிற்கு பதிலதொக ஒரு பயங்கரவதொதியும அணதச் தசய்ய முடியும. 12/26/08
அன்று, முமணப ததொக்குதல்கள் நடந்த னபதொது, தததொணலக்கட்சிகள் தவளிச்சம னபதொட்டுக் கதொட்டின.
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பயங்கரவதொதிகள் தததொணலக்கதொட்சி இல்லதொத எங்னகதொ
இருந்து விட்டதொல் பதொவனமே என்று, சி என் என் அணத
இணணையத்திலும கதொட்டிய வண்ணைம இருந்தது! நம
பதொதுபதொப்ப
துணறயினரின்
அந்தரங்கம
சமேரசப்படுத்தப்பட்டது.
சிங்கதொர தசன்ணனயில் நடக்கும ஒரு கற்பணன 2013
உணரயதொடல்:
கபதொலி: “சர்யதொன தததொயில் ததரியதொத கத்துகுட்டியதொக்
கீற. ஒன் னரதொதன ததொங்கல சிங்கதொரம. தபயில் குட்து
தவளில
தகதொண்டுவரதுக்குள்ள
தபண்டு
நிமிருதில்ல”.
சிங்கதொரம: “மேன்னிச்சுகண்னணை. அப்பதொல இது மேதொரி நடக்கதொது. சூடம னமேல சத்தியம!”
கபதொலி: ”தபரிய சத்தியம பண்ற மூஞ்சியப் பதொரு. தசய்ர திருட்டுத் தததொயில்ல சுத்தம னவணமடதொ.
எதுக்குடதொ உனக்தகல்லதொம ஒரு தததொட கமபூட்ட்ரு அப்றம ணகனபதொனு.குடுத்து தரய்னிங் னவற?’
சிங்கதொரம: ”தமேய்ததொண்னணை. அந்த கூகிள் என்னது – ஸடீர்ட் வ்ய சரியதொ பரியல. வயக்கம னபதொலத்
தததொயில் தசய்யப் னபதொய் மேதொட்னது என் தப்பததொன். மேன்னிச்சு விடுண்னணை!”
கபதொலி: “யதொர்ரதொ, கமப்யட்டர் கண்ணைதொயிரத்ணத. வரச் தசதொல்லு. இனினமே தததொயிலுக்கு யதொர் னபதொனதொலும
ஸடீர்ட் வ்ய பதொத்து, சரியதொன சந்து வயியதொ னபதொய் அள்ளிகினு வரனும, சரியதொ. சிங்கதொரம, நமமே குமேதொரப்
பதொரு.. னபதொன தப, சரியதொ ஸடீர்ட் வ்ய பதொத்து, அந்தமமேதொ நணககடத்தனமேதொ இருந்தத கவனிச்சு, சுட்டியதொ
அள்ளினதொ பதொரு. பத்தி யஸ பன்னு தணலவதொ.. ”.
சற்று மிணகயதொன உணரயதொடல்ததொன். ஆனதொல் கூகிள் ஸடீர்ட் வ்ய (Street View – Google Maps)
மிகவும சர்ச்ணசக்குரிய தமேன்தபதொருள். ஒரு இடத்திற்னக னபதொகதொமேல், அந்த இடத்தின் முகவரி மேட்டுனமே
இருந்ததொல், கதொரின் மூலம அந்த வீதியில் பயனித்ததொல், எப்படி இருக்கும என்று விடினயதொனவ இருந்த
இடத்திலிருந்னத பதொர்க்கலதொம. ஒரு முகவரியின் எல்லதொப் பக்கங்களிலும என்னதவன்ன கட்டிடங்கள் மேற்றும
நில அணமேப்பகள் இருக்கின்றன என்று பயன திட்டமிட உருவதொக்கப்பட்ட தமேன்தபதொருள். நதொன் னமேனல
தசதொன்ன திருட்டு விஷயத்திற்கும சத்தியமேதொகத் திட்டமிடலதொம. தரதொமப கவணல னவண்டதொம. இன்னும
இந்திய நகரங்கள் ஸடீர்ட் வ்யவில் வரவில்ணல. ஆனதொல், உங்களின் அந்தரங்கம எப்படி எப்படினயதொ
பறினபதொக வதொய்ப்பள்ளது.
தபதொதுவதொக மின்னண அந்தரங்க சமேதொச்சதொரங்கணள நதொம அலட்சியப்படுத்துகினறதொம அல்லது
அறியதொமேலிருக்கினறதொம. ‘அந்தரங்கமேதொவது மேண்ணைதொங்கட்டியதொவது’ என்று சன் கணினி நிறுவனத்தின்
அந்நதொணளய தணலவர் ஸகதொட் தமேக்நீலி 15 வருடங்கள் முன் தசதொன்னணத யதொரும தபதொருட்படுத்தவில்ணல.
இன்று அதுனவ வியதொபதொரம, சமூகம, தனியதொர் தததொடர்ப, அரசியல் மேற்றும மேருத்துவ துணறணய
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ஆட்டிப்பணடக்கத் தததொடங்கிவிட்டது. நம அரசியல் சட்டம இயற்றியவர்கள் நமமுணடய அந்தரங்கத்ணத
மிகவும சீரியஸதொக எடுத்துக் தகதொண்டதொர்கள். இன்று பயங்கரவதொதத்ணத கதொரணைம கதொட்டி அரசதொங்கங்களும
அத்து மீறச் சட்ட வியகங்கள் ஏற்படுத்திக் தகதொண்டு தசயல்படுகின்றன. இதனதொல் சதொததொரணை மேனிதர்கள்
அவர்கள் அறியதொமேனல பதொதிக்கப்படுகிறதொர்கள்.
ஆரமப அசட்டுத்தனம
மேனிதர்கள் ஆப்பிரிக்கதொவில் உருவதொனவர்கள் என்ற தியரிப்படி பதொர்த்ததொல், நமேக்கு ஆப்பிரிக்கர்கள்
உறவுக்கதொரர்கள் ததொனன? 90 களில் அப்படி எனக்கு பல ஆப்பிரிக்க உறவுக்கதொரர்கள். னகள்வினய படதொத
ஆப்பிரிக்க னதசத்தில் சர்வதொதிகதொரி பல னகதொடி டதொலர்கள் தசதொத்ணத அனுபவிக்கதொமேல் மேண்ணடணய னபதொட,
அவரின் தசதொத்ணத அனுபவிக்க 50/50 முணறயில் எனக்குத் திடீதரன்று தநருக்கமேதொன ஆப்பரிக்கர் ஒருவர்
என் அதமேரிக்க டதொலர் வங்கி கணைக்கு எண்ணணை அன்படன் மின்னஞ்சலில் னகட்பதொர். இவர்கள் னகட்கும
விதம மிகவும உண்ணமேயதொனததொக ஆரமபத்தில் னததொன்றும. அடுத்த நதொனள, இன்தனதொரு ஆப்பிரிக்க னதச
சர்வதொதிகதொரி மேண்ணடணயப் னபதொட, இன்தனதொருவர் உங்களது தநருக்கமேதொன உறவினரதொகத் துடிப்பணதப்
பதொர்த்து உஷதொரதொகி விடுவீர்கள். பிறகு, உங்களுக்கு மேனதில் னததொன்றும னகள்வி, ‘இவர்களுக்கு என்
மின்னஞ்சல் முகவரி எப்படி கிணடத்தது?’. இது
ஆரமப கதொல அந்தரங்க ததொக்குதல். ஒரு இணணைத்தள
னசணவ
நிறுவனத்தின்
வதொடிக்ணகயதொளர்களின்
பட்டியணலத் திருடிவிட்டதொல், இப்படி ஒரு தபதொது
மின்னஞ்சணல அனுப்பவது எளிது. ஏமேதொந்தவர்களிடம
சுருட்டலதொம. ஆனதொல் இன்று இது ஒரு தபரிய
தததொழிலதொகி பல மேடங்கு இயக்கத்திறணமேயுடன்
தசயல்படத் தததொடங்கிவிட்டன.
இப்படி அசட்டுத்தனமேதொகத் தததொடங்கிய அந்தரங்க
ஆக்கிரமிப்ப, சில வல்லுனர்கள் சமமேந்தப்பட்ட
விஷயமேதொக
இருந்தது
மேதொறி,
ஒரு
தபதொது
பிரச்சிணனயதொய் னமேணல நதொடுகளில் விஸவரூபம
எடுத்துவிட்டது. இணணைத்தள நுகர்னவதொர் (Internet users) அதிகரிக்க இப்பிரச்சிணனயும
வளர்ந்துவிட்டது. வளரும நதொடதொன இந்தியதொ இதற்கு விதி விலக்கல்ல. பலர் அதிக அனுபவமின்றி
இணணையத்தில் னமேய்வததொல் இப்பிரச்சிணன பதியவர்கணள அதிகம ததொக்க வதொய்ப்பள்ளது. தபதொதுவதொக, தன்
பிள்ணள, தபண்கள் னமேணல நதொடுகளில் வசிப்பததொல், இந்திய தபற்னறதொர்களுக்கு மின்னஞ்சல் னபதொன்ற
விஷயங்கள் னதணவபடுகின்றன. னபரன் னபத்திணயப் பதொர்க்க பிகதொஸதொ என்று தததொடங்கி, தன்ணன
அறியதொமேனல ஸணகப் மேற்றும தமேஸசஞ்சர் னபதொன்ற உடன் தததொடர்ப தமேன்தபதொருள் வணர வளர்ந்து னமேணல
நதொட்டவருக்கும நமேக்கும அதிக வித்தியதொசம இல்ணல. இந்தியதொவில் ஐஃனபதொன் னபதொன்ற பதிய
ணகதததொணலனபசிகள் மிகவும பிரபலமேணடய தததொடங்கியுள்ளது. தபதொதுவதொக, கமபியற்ற தததொணலதததொடர்பில்
பதொதுகதொப்ப, கமபி வழினய இணணைதளங்கணள உபனயதொகிப்பணத விடச் சற்று குணறவுததொன். அடுத்த சில
ஆண்டுகளில் கமபியில்லதொ விவர தததொணலதததொடர்ப (wireless data communication) இந்தியதொ
னபதொன்ற நதொடுகளில்ததொன் பரினசதொதணன தசய்யப்படும. கதொரணைம, 50 னகதொடி ணகத்தததொணலனபசிகள் உள்ள
நதொடுகணள விரல் விட்டு எண்ணி விடலதொம. இது என்னனவதொ, னமேல் நதொட்டு பிரச்சிணன என்று நதொம ஒதுக்கி
ணவக்க முடியதொது.
அடுத்த கட்ட ததொக்கம
பதிததொக மின்னஞ்சல் அனுப்ப தததொடங்கியவர்கள் சில ஆரமப கதொல அனுபவங்கள் தவிர்க்க முடியதொதது.
யதொனரதொ ஒருவர் வரிந்து கட்டிக்தகதொண்டு உங்களுக்கு வயக்ரதொ னதணவ என்று சில பல னபதொலி
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இணணைதளங்கணள கதொட்டி தீவிரமேதொகப் பிரசதொரம தசய்வதொர். கடலூரில் இருக்கும உங்களுக்கு, கனடதொவில்
மேருந்து குணறந்த விணலயில் கிணடக்கிறது என்று உப்ப சப்பில்லதொத மின்னஞ்சல் அனுப்பவதொர். சில
நதொட்களில் இது ஒரு பதிய மீடியதொவின் இணரச்சல் என்று பரிந்துவிடும. ஆனதொல், பல பதியவர்கள் தசய்யும
மிகப் தபரிய தவறு சரியதொக அறிந்து தகதொள்ளதொமேல் பல மின்னஞ்சல்கணள முன்னனதொக்கம (forward)
தசய்வதுததொன். னநதொக்கியதொ இந்த மின்னஞ்சணல 10 னபருக்கு முன்னனதொக்கி அனுப்பவததொல் இலவச
ணகதததொணலனபசி தருகிறதொர்கள் என்று அப்த்தமேதொன அறிவுப்பகள், உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரிணயத்
ததரிந்து தகதொள்ள நடத்தும னமேதொசடி. மின்னஞ்சலில் பிள்ணளயதொர் படமும அனத னமேதொசடிததொன். பக்தி
வயப்பட்டதொல் னகதொவிலுக்குச் தசல்லுங்கள் – முன்னனதொக்கி
அனுப்பதொதீர்கள்.
நிணறய பூச்சதொண்டி
சந்திப்னபதொனமே!

கதொட்டியதொகிவிட்டது.

சற்று

னபணயனய

இருமுக ரதொட்சசன்
இந்த அந்தரங்க பிரச்சிணனக்கு இரு முகங்கள் :
1) தனிப்பட்ட அந்தரங்கம
2) தபதொது அந்தரங்கம.
தனிப்பட்ட அந்தரங்கத்தில் பல விஷயங்கணள உள்ளன. உங்களது உறவுகள், தபதொருளதொததொர, மேற்றும
மேருத்துவ விஷயங்கள். இதன் விணளவுகள் எப்படிப்பட்டணவ? தபதொதுவதொக, தனியதொர் நிறுவனங்கள்,
உங்கள் அந்தரங்கத்ணத உபனயதொகித்து பல தபதொருட்கணள நீங்கள் விருமபதொமேனல வதொங்க ணவப்பதில் முயற்சி
தசய்யலதொம. உங்கள் மேருத்துவ அந்தரங்கங்கணள அறிந்து சில மேருத்துவ வசதிகள் உங்களுக்கு மேறுக்கப்
படலதொம. உங்களின் கிதரடிட் கதொர்டு மேற்றும அரசதொங்க எண்ணணைப் பயன்படுத்தி உங்களுக்கு மிக தபரிய நிதி
இழப்ப ஏற்படலதொம.
அததன்ன தபதொது அந்தரங்கம? அரசதொங்கம சமமேந்தப்பட்ட ரகசியங்கள், பயங்கரவதொத விஷயங்கள், தபதொது
இடங்களில் உங்கள் நடத்ணத விவரங்கள். இதன் விணளவுகள் எப்படிப்பட்டணவ? பயங்கரவதொதத்ணத
கதொரணைம கதொட்டி, உங்களின் அடிப்பணட உரிணமேகள் மேறுக்கப் படலதொம. தபதொது ஒழுங்கு என்ற னபரில்
அரசதொங்கம உங்கணளத் தர்மேசங்கடப் படுத்தலதொம. பயங்கரவதொதத்தினதொல். விமேதொன நிலயங்களில், தனிப்பட்ட
னதடல்கள் சற்று அந்தரங்கத்ணத உததொசீனப்படுத்துவணத இன்று நதொம ஏற்றுக் தகதொள்ளத் தததொடங்கிவிட்னடதொம.
பதொதுகதொப்ப னவண்டுமேதொ அல்லது அந்தரங்கம னவண்டுமேதொ என்ற னகள்வி எழுமனபதொது, பதொதுகதொப்னப நமேக்குப்
தபரிததொகப் படுகிறது. தபதொது நலன் னவண்டுமேதொ அல்லது அந்தரங்கம னவண்டுமேதொ என்ற னகள்வி
எழுமனபதொது, தபதொதுநலனன நமேக்குப் தபரிததொகப் படுகிறது. அனத னபதொல, பயங்கரவதொத ஒடுக்கமும, தனி
மேனித உரிணமேகளும ணவத்துப் பதொர்த்ததொல், தனி மேனித உரிணமேகள் மேறக்கப்படுகின்றன. நிணறய பணைம
தகதொடுத்து தமேன்தபதொருள் னவண்டுமேதொ அல்லது விளமபர வரவதொல் உருவதொன இலவச தமேன்தபதொருள்
னவண்டுமேதொ? இலவச தமேன்தபதொருளின் விணல உங்கள் அந்தரங்கம என்று கூகிள் இன்று ஒப்பக் தகதொள்கிறது.
மின்னண அந்தரங்கம என்பது ஒரு விஸததொரமேதொன துணற. இணத நதொம இரு முகங்களதொகப் பிரித்ததொகிவிட்டது.
தனிப்பட்ட அந்தரங்க பகுதியில், சில தததொழில்நுட்பங்கணள அலசுனவதொம:
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1) RFID என்ற நுட்பம. இது நுகர்னவதொர் தபதொருள் வதொங்கும வழக்கங்கணள மேதொற்றும முயற்சி.
இத்தததொழில்நுட்பத்திற்கு ஒரு தபதொது அந்தரங்க ததொக்கு முகமும உண்டு.
2) ஆனரதொக்கிய அந்தரங்கம. மேரபணச் னசதொதணனகள் மேற்றும கதொப்பரிணமே பற்றி அலசுனவதொம
3) Phishing என்ற நிதி னமேதொசடி தசய்யும அந்தரங்க ததொக்குதல்கள்.
தபதொது அந்தரங்க பகுதியில், சில தததொழில்நுட்பங்கணள அலசுனவதொம:
1) ஒட்டுக் னகட்தல். உங்களுக்குத் ததரியதொமேல் உங்கள் உணரயதொடல்கள் பதிவு தசய்யப்படுவதன்
விணளவுகணள ஆரதொய்னவதொம
2) தமேய் வருடல் தததொழில்நுட்பம – இணத ணபனயதொதமேட்ரிக் வருடல் (biometric scanning) என்றும
தசதொல்வதொர்கள்.
3) விடினயதொ கண்கதொணிப்ப. இத்தததொழில் நுட்பத்ததொல் வரும அந்தரங்க மீறல்கணள அலசுனவதொம.
மிகப் பத்திசதொலித்தனமேதொக நம அந்தரங்கங்கள் இவ்வதொறு பறி னபதொவணத எத்தணன னபர் உணைருகினறதொம?
சமீபத்தில், ஒரு இந்திய குடுமபத்தின் இணணைய உபனயதொக முணற என்க்கு மிகவும வினனதொதமேதொகப் பட்டது.
குடுமபத்தில் உள்ள அத்தணன னபருக்கும ஒனர மின்ஞ்சல் முகவரி. வீட்டிலிருந்தும, அலுவலகத்திலிருந்தும
அண்ணைன், தங்ணக என்று அணனவரும ஒனர கடவுக்தசதொல் (password) உபனயதொகிக்கிறதொர்கள்!
குடுமபத்தில் ரகசியங்கள் ஏதும இல்ணல என்று தபருணமே னவறு. இவர்கள் மின்னஞ்கல் உணடக்கப்பட்டதொல்,
குடுமபனமே ததருவில் வந்தது னபதொல அல்லவதொ?
மின்னணவியல் துறத்தல்
1998 ஆம ஆண்டு தவளி வந்த ஹதொலிவுட் திணரபடம ‘The
Enemy of the State’. மிக விறுவிறுப்பதொன இப்படத்தில் வில்
ஸமித் ஒரு தததொழிலதொளர் வழக்கறிஞர். அவரின் மேணனவிக்கதொகப்
பரிசு வதொங்கும இடத்தில் ஒருவர் மிகவும பகிரங்கமேதொக அரசதொங்கத்து
அதிகதொரிகளதொல் தகதொணல தசய்யப் பட்ட னபதொது எடுத்த ஒரு
விடினயதொணவ அவரிடம விட்டுச் தசன்று மேண்ணடணய னபதொடுவதொர்.
பதொவம வில், ஓடு ஓதடன்று படம முழுவதும ஓடுவதொர். ஹதொலிவுட்
மேசதொலதொக்கள் தடவப்படிருந்ததொலும, இப்படத்தில், அவருணடய
அந்தரங்கம பறிக்கப்படுவணத மிக அழகதொக் கதொட்டியிருப்பதொர்கள்.
அவருணடய ஒதவதொரு னபச்சும ஒட்டுக் னகட்கப்படும. அவருணடய
வங்கிக் கணைக்கு கதொலி தசய்யப்படும. அவருணடய கிதரடிட் கதொர்ட
உணறயணவக்கப்படும. அவருணடய அணடயதொளனமே மேதொற்ற்ப்படும.
அவருணடய பல அரசதொங்க பதிவுகள் மேதொற்றப்பட்டு அவணர ஒரு
குற்றவதொளியதொக்கும மின்னண முயற்சிகள் அவணரப் ணபத்தியனமே
பிடிக்கும வணகயில் கதொட்டியிருப்பதொர்கள். அவர் படும அல்லல்கள்
இப்படத்தின் கணத.
70 களில் முதன் முணறயதொக டில்லி தசங்னகதொட்ணட அருனக தநரிசல் மிக சதொந்தினி தசளக் அனுபவம மிக
அசதொததொரணைமேதொனது. தசன்ணன மூர் மேதொர்தகட் னபதொலல்லதொமேல் அன்படன் ஏமேதொற்றுவதொர்கள். பயணைப்ணப
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(travel bag) ஒன்று அழகதொக இருக்க, உணடந்த இந்தியில் விணல விசதொரித்னதன். விணல மிக அதிகமேதொகக்
கணடக்கதொரர் தசதொன்னததொல், னவண்டதொம என்று விட்டுவிட்டு நணடணயக் கட்டினனன். பத்தடி நடந்தவுடன்
கணடக்கதொரர் தததொடர்ந்ததொர் – விணல பதொதியதொகியது.
எனது
தபதொருளின்
தரமபற்றிய
சந்னதகம
இரட்டிப்பதொகியது! னவண்டதொம என்று இன்னும பத்தடி
நடக்ணகயில் கணடக்கதொரர் என்ணனத் தததொடர்ந்து
விணலணயக்
கதொல்வதொசியதொக்கினதொர்.
விட்டதொல்
னபதொதுதமேன்று
அடுத்த
ததருவுக்குள்
நடக்க
ஆரமபித்னதன்.
தசதொல்லி ணவத்ததொற்னபதொல் இன்தனதொரு கணடக்கதொரர்
பயணைப்ணப ஒன்ணற என்க்கு னவறு விணலயில்
தததொடங்கி விற்கப் பதொர்த்ததொர். என்க்கு சந்னதகம, ‘என்
தநத்தியில் பயணைப்ணப வதொங்குபவன் என்று எழுதி
ஒட்டியிருக்கிறததொ?’. எப்படி இவர்கள் என்ணனத்
துரத்துகிறதொர்கள்? விட்டதொல் னபதொதுதமேன்று தசளக்கின் னவறு பகுதிக்கு விணரந்னதன்.
உங்கணள உதறவிடதொமேல் மின்னணவியலதொல் தததொடர்ந்ததொல்
எப்படி இருக்கும? வில் ஸமித் னபதொல ஓட னவண்டியதுததொன்.
அப்படிப்பட்ட சமேதொச்சதொரம RFID. (Radio Frequency
Identification Tag)
வதொதனதொலி அணலவரிணசயில்
னவணல தசய்யும நுட்பம இது. 1999 ல் இதன் ஆரமபம
என்னனவதொ சரக்கு விவரம எடுப்பதற்கதொக (inventory
control) உருவதொக்கப்பட்டது. இதற்கு முன்னதொல், பட்ணட
குறியீடு (bar code) நியமேதொன UPC (Universal
Product Code) உபனயதொகப்படுத்தப்பட்டு வந்தது. RFID
வந்த பிறகு சரக்கு விவரதமேடுத்தல் இயக்கத்திறணமே மிகவும முன்னனறியது. வதொல் மேதொர்ட் னபதொன்ற தபரிய
நிறுவனங்கள், நுகர்னவதொர் தபதொருள் தயதொரிப்பதொளர்கணள RFID நியப்படி தபதொருள்கணள அணடயதொளம
கதொட்டினதொல்ததொன் வங்குனவதொம என அடம பிடிக்கத் துவங்கின. இதற்கும டிஜிட்டல் அந்தரங்கத்துக்கும என்ன
சமமேந்தம? உள்ளது, விளக்குனவதொம.
முதலில் இந்த RFID எப்படி னவணல தசய்கிறது? தபதொருளின் னமேனல ஒரு நுண்ணிய மின்னண சிப் மேற்றும
ஆண்தடனதொ அடக்கம. ஒவ்தவதொரு தபதொருளுக்கும ஒரு தனிப்பட்ட எண் – இணத ‘னடக்’ (Tag) என்று
அணழக்கிறதொர்கள். இந்த Tag ஐப் படிக்க ஒரு படிக்கும மின்னண கருவி (RFID electronic reader)
னதணவ. இதில் உள்ள வசதி என்னதவன்றதொல், ஒரு நூறு அடிவணர தள்ளியிருந்தவதொறு படிக்கும மின்னண
கருவி Tag ஐப் படித்துவிட முடியும. இதனதொல் பல அன்றதொட னவணலகள் சுலபமேதொகிறது. கதொல்நணட,
நுகர்னவதொர் தபதொருட்கள், மேற்றும தயதொரிப்ப சமமேந்தமேதொன கச்சதொ தபதொருட்கணள நிர்வகிப்பது எளிததொகிறது.
பட்ணட குறியீடு னபதொலல்லதொமேல், பல தபதொருட்கணள ஒனர னநரத்தில் படிககவும முடியும.
முதன்ணமேயதொன பயணன நீட்டி னவறு விதத்தில் பயன்படுத்த முற்படுணகயில் வந்தது விணன. இந்த நுட்பம
விற்பணனயதொளர்களின் கனவு. உததொரணைத்திற்கு, ஒரு தபரிய சூப்பர் மேதொர்தகட்டில் பல முக்கிய இடங்களில்
படிக்கும கருவிகணள ணவத்துவிட்டதொல், உங்களின் வதொங்கும முணறகள் நீங்கள் அறியதொமேனல பதிவு
தசய்யப்படலதொம. தபதொருட்கள் ஒவ்தவதொன்றிலும Tag உள்ளததொல், அணத நீங்கள் எடுக்குமனபதொது எளிததொக
பதிவு தசய்யலதொம. அந்த நிறுவனத்தின் கிதரடிட் கதொர்டு உங்களிடம இருந்ததொல் னகட்கனவ னவண்டதொம. எந்த
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தபதொருட்களின் னமேல் நதொட்டம தகதொண்டு வதொங்கதொமேல் விட்டீர்கள் என்று உங்கள் வதொங்கும ஜதொதகனமே
விற்பணனயதொளர் ணகயில்.
விற்பணனயதொளர்களின் தநடுநதொள் கனவு இது: உங்கள் வீட்டின் தவளினய
உங்களுக்கதொக ஒரு குப்ணப தததொட்டி ஒன்று இருக்கிறது என்று ணவத்துக்
தகதொள்னவதொம. உபனயதொகித்த தபதொருட்களின் உணறகணள அதில்
எறிவீர்கள். விற்பணனயதொளர் ஒரு படிக்கும கருவி ததொங்கிய வண்டி
ஒன்ணற உங்கள் வீதிவழினய அனுப்பவதொர். உங்கள் குப்ணபதததொட்டியில்
உள்ள tags ஐ படித்ததொல், உங்கள் குடுமபம வதொரத்திற்கு எத்தணன பதொல்,
தரதொட்டி, முட்ணட, னகதொக் உபனயதொகிக்கிறீர்கள் என்று கணித்துவிடலதொம.
உங்கள் அருகில் உள்ள சூப்பர் மேதொர்தகட் உங்களது உணைவுப்
தபதொருட்கணளத் தகுந்த மேதொதிரி அனுப்பி உங்கள் வங்கிக் கணைக்கிலிருந்து
பணைம எடுத்துக் தகதொள்வதொர்கள். சில விற்பணணையதொளர்கள் ஒரு படி னமேனல
னபதொய், உங்களது குளிர்சதொதன்ப் தபட்டியில் இப்படிதயதொரு படிக்கும
கருவிணய நீங்கள் நிறுவினதொல், இன்னும னமேல் என்று ஆணச கதொட்ட முயன்று வருகிறதொர்கள். உங்களின்
னதணவகள் உங்கள் ணகயில் இருக்கதொது. ஆணச கதொட்டி, னதணவக்கு னமேல் தபதொருட்கணள உங்கள் தணலயில்
கட்டிவிடத் திட்டமததொன் இது.
வில் ஸமித் துரத்தப்படுதல் ஒன்றுமில்ணல
கனடதொவுக்கும அதமேரிக்கதொவுக்கும உல்கினலனய மிகப் தபரிய நில எல்ணல. மிக அதிக பன்னதொட்டு
வியதொபதொரம நடக்கும எல்ணலயும இனத. னவணல கதொரணைமேதொய் இரு நதொடுகளிலிருந்தும எல்ணல நகரங்களில்
வசிப்னபதொர் எல்ணலணய நதொள்னததொரும கடக்கிறதொர்கள். அதமேரிக்கர்களுக்கதொக ஒரு வசதிணயச் சில எல்ணல
மேதொநிலங்கள் தகதொண்டு வந்தன. அதமேரிக்கர்கள் தன்னிச்ணசயதொக இந்த வசதிணய ஏற்றுக்தகதொண்டதொல்
அவர்களுக்கு எல்ணல கடணவ எளிததொகும. அததொவது, கதொர்களில் ணலஸன்ஸ தகடில் RFID
தபதொருத்திவிட்டதொல், எல்ணலயில் நிற்கனவ னவண்டதொம. நூறு அடிக்கு முன்னனமே நீங்கள் வருவணத எல்ணல
ஏஜண்ட் படிக்கும கருவியில் படித்து, உங்கணளக் கடக்க விடுவதொர். விணளவுகணள அறியதொமேல், பல
அதமேரிக்கர்கள் இந்த ஏற்பதொட்டிற்கு ஒப்பக் தகதொண்டதொர்கள். இத்தணன வசதி வதொய்ந்த விஷயத்தில் என்ன
விணளவு இருக்க முடியும?
எல்ணல ஏஜண்ணடப் னபதொல திருடர்கள், ஏமேதொற்றுக்கதொரர்கள்
அணனவரும ஒரு படிக்கும கருவிணய ணவத்துக் தகதொண்டதொல்,
உங்களது நடவடிக்ணககணள னவவு பதொர்க்கலதொம. எங்தகல்லதொம
கிதரடிட் கதொர்டு உபனயதொகிக்கிறீர்கள், எந்த வங்கியில் கணைக்கு
ணவதிருக்கிறீகள் – எல்லதொம மிக எளிததொக ஏமேதொற்றுக்கதொரர்கள்
ணகயில். அவ்வளவு எளிததொ இது? நமப மேதொட்டீர்கள், அவ்வளவு
எளிது. பல்னவறு தபதொருள் கிடங்குகளிலும உபனயதொகப்படுத்தும
நுட்பம இது. இதில் எந்த வித பதொதுகதொப்பம இல்ணல – அதமேரிக்க
எல்ணல ஏஜண்டுகள் உபனயதொகிக்கும (EPC Global Gen2)
RFID முணறயில்.
பல நதொடுகள் இந்த தததொழில்நுட்பத்ணத முக்கிய ஆணைவங்களுக்கு
தகதொண்டு வர திட்டம தீட்டி வருகின்றன. பல பதொதுகதொப்ப
வல்லுனர்கள் பதிய ஆணைவங்களின் பதொதுகதொப்பின்ணமேணய
சுட்டிக்கதொட்டுவதுடன் தகர்த்தியும கதொட்டியுள்ளதொர்கள். இங்கிலதொந்து,
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மேற்றும தஜர்மேனீய பதொஸனபதொர்டுகள் இதில் அடக்கம. இந்த ஓட்ணடகள் பல நதொடுகணள RFID ஐ
தழுவுவதிலிருந்து குணறக்கக் கதொனணைதொம. உததொரணைமேதொக மேனலசியதொ 25 மில்லியன் னதசிய கதொர்டுகணள அதன்
குடிமேக்களுக்கு வழங்கத் தததொடங்கியுள்ளது. கததொர் அரசு இப்படிப்பட்ட ஒரு கதொர்டில் விரல் னரணகயுடன்
வழங்கத் தததொடங்கியுள்ளது. சீனதொ மிகப் தபரிய RFID திட்டம ஒன்று தததொடங்கியுள்ளது – அதன் 130
னகதொடி குடிமேக்களுக்கும மின்னண கதொர்ட் வழங்குவது திட்டத்தின் குறிக்னகதொள்.
மேற்ற நதொடுகள் அதமேரிக்கதொ னபதொலல்லதொமேல் ஓரளவுக்கு பதொதுகதொப்படன் உள்ள நியத்துடன் (ISO 14443)
RFID நுட்பத்ணத உபனயதொகிக்கின்றன. சீன அரசுணடய தகடுபிடி சற்று அதிகம. அந்த கதொர்டில் மேற்ற
நதொட்ணடவிட விவரம அதிகம. உங்கள் தபயர், பதொலினம, மேதம, குழந்ணதகளின் எண்ணிக்ணக, தததொணலனபசி
எண், னவணல நிணல எல்லதொம பதிவு தசய்யப்படும. ஜனங்களின் எல்லதொ விவரங்கணளயும, அவர்களது
நடவடிக்ணககள் மேற்றும இயக்கத்ணத இப்படி கண்கதொணித்த வண்ணைம இருக்கிறது. எங்னக அந்தரங்கம?
அரசதொங்கங்கள் இணதக் கட்டுப்படுத்த அதிகம நடவடிக்ணக எடுப்பதில்ணல. தனியதொர் நிறுவனங்கணளக்
கட்டுப்படுத்த சட்டங்களும சரியதொக நிறுவப்படவில்ணல. இன்நிணலயில் RFID நுட்பத்ததொல் தனிதயதொருவர்
அந்தரங்கம மிகவும பதொதிக்கப்படுகிறது என்றதொல் மிணகயதொகதொது.
ஆனரதொக்கிய அந்தரங்கம
வளர்ந்த நதொடுகளில் தனி நபரின் ஆனரதொக்கியம மிகவும அந்தரங்கமேதொன ஒன்று. நம கலதொச்சதொரம சற்று
னவறுபட்டது. உததொரணைம, 2002 ல் வந்த ‘பஞ்ச தந்திரம’ என்ற தமிழ திணரப்படத்தில் நதொயரதொக வரும
தஜயரதொமின் மேகனுக்கு இருதயத்தில் ஓட்ணட என்று படம முழுவதும நணகச்சுணவ என்ற னபரில்
ஊருக்தகதொல்லதொம தமபட்டம அடிப்பது நம கலதொச்சதொரம. சமுததொய சூழலில் மேற்றவர்களுக்கு வந்துள்ள
னநதொய்கணளப் பற்றி அதிகம வமபடிக்கினறதொம.
இவ்வதொறு, தபதொதுவதொக ஆனரதொக்கிய மேற்றும னநதொய்கணளப் பற்றிப் னபசுவதன் விணளவுகணளப் பற்றி நதொம
அதிகம கவணலப் படுவதில்ணல. 1990 களில் மேனித மேரபணத் திட்டம (human genome project)
இந்த வழக்கங்கணள மேதொற்றும வணகயில் பல பதிய கண்டுபிடிப்பகணள தந்தது. பல தீர்க்க முடியதொத
னநதொய்களின் கதொரணைம மேரபணக் னகதொளதொறுகள் என்பணத இன்று நதொம அறினவதொம. அதமேரிக்கதொ னபதொன்ற
நதொடுகளில் (இந்தியதொவிலும இது நகர்பறங்களில் தததொடங்கி விட்டது) ஆனரதொக்கியத்துக்குக் கவனிப்ப
னவண்டுமேதொனதொல் ஆனரதொக்கியக் கதொப்பரிணமே னதணவ. தபதொதுவதொக, கதொப்பரிணமே தகதொடுப்பதற்கதொகச் சில பல
ஆனரதொக்கியம பற்றிய னகள்விகணள உங்களிடம ஒரு ஆனலதொசகர் னகட்பதொர். உங்களின் பதில்படி (உங்களின்
நிணனவதொற்றணலப் தபதொருத்து) கதொப்பரிணமேயின் சட்ட திட்டங்கள் முடிதவடுக்கப்படும. இதில் ஆனலதொசகர்
முக்கியமேதொக ஆரதொய்வது உங்களுக்கு ஏற்கனனவ இருக்கும மேருத்துவ நிணலகள் பற்றினய (Preexisting
conditions). உததொரணைத்திற்கு, உங்களுக்கு ஏற்கனனவ இருதய னநதொய் இருந்ததொல், அது கதொப்பரிணமேக்குள்
அடங்கதொது. அந்த இருதய னநதொணயக் கதொப்பரிணமேயில் னசர்க்க அதிக கட்டணைம (premium) கட்ட
னவண்டும.
இன்று ஓரளவுக்கு சதொதுரியமேதொய் னபசி நீங்கள் உங்களுணடய ஏற்கனனவ இருக்கும மேருத்துவ நிணலகணள
ஆனலதொசகரிடமிருந்து மேணறக்கலதொம. உங்களது மின்னண ஆனரதொக்கிய பதிவு, அததொவது இ.தஹச்.ஆர்
(Electronic Health Record) ஆனலதொசகர் ணகயில் கிணடத்ததொல், உங்கள் ஜல்லியடி பலிக்கதொது. அணவ
டதொக்டரின் கிறுக்கல் ணகதயழுத்தில் உங்களிடனமேதொ, மேருத்துவரின் அலுவலகத்தினலதொ இருக்கும வணரததொன்
உங்களது தபதொய்கள் தசல்லும. உங்களது இ.தஹச்.ஆர் யதொரிடம இருக்க னவண்டும என்பது மிக
சர்ச்ணசக்குரிய விஷயம. கனடதொ, தடன்மேதொர்க் னபதொன்ற நதொடுகளில், அரசதொங்கம னநதொயதொளிகளின் பக்கம.
அதமேரிக்கதொவில் இழுத்தடிக்கிறதொர்கள். இதில் தகதொடுணமே என்னதவன்றதொல், சில கதொப்பரிணமே நிறுவனங்கள்,
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உங்களுக்கு ஏற்கனனவ இருக்கும மேருத்துவ நிணலகணள
ணவத்து, உங்களுக்குக் கதொப்பரிணமே அளிக்க மேறுக்கலதொம.
உங்களுக்கு ஆனரதொக்கிய கவனிப்ப மேறுக்கப்பட்டதற்கு
சமேம இது.
சில அரிததொன னநதொய்கள் முழுவதும குணைப்படுத்த
முடியதொமேல் மேருத்துவ விஞ்ஞதொனிகளுக்கு இன்னமும
சவதொலதொக இருக்கின்றன. இணவகள் தபருமபதொலும,
மேரபணக் னகதொளதொறுகள் (genetic
disorders).
உததொரணைம, CF என்று அணழக்கப்படும Cystic
Fibrosis மேற்றும MD என்று அணழக்கப்படும
Muscular Dystrophy னபதொன்ற னநதொய்கள். தமிழ
சினிமேதொவில் வரும ரத்தப் பற்றுனநதொய் (Leukemia)
இதில் உண்டதொ என்று அனதொவசிய ஆரதொய்ச்சி னவண்டதொம!
ஒருவருக்கு மேரபணச் னசதொதணன (genetic test)
தசய்ததொல், அவருக்கு இவ்வணக மேரபணக் னகதொளதொறு வர
வதொய்ப்பண்டதொ
என்று
தசதொல்லிவிட
முடியும.
னமேல்வதொரியதொகப் பதொர்த்ததொல் இது நல்ல முன்னனற்றம. இன்று 2000 க்கு னமேற்பட்ட மேரபணச் னசதொதணனகள்
கருவிலிருந்து ததொத்ததொவணர தசய்கிறதொர்கள். இவ்வணகச் னசதொதணனகளதொல், சமபந்தப்பட்டவருக்கு
மேட்டுமேல்லதொமேல், அவருணடய குழந்ணதகள், னபரன் னபத்திகள் அணனவருக்கும னநதொய் வர வதொய்ப்பண்டதொ
என்றும தசதொல்லிவிடலதொம.
இந்த மேரபணப் பரினசதொதணன அறிக்ணக யதொரிடம இருக்க னவண்டும என்பது மிக சர்ச்ணசக்குரிய விஷயம.
கதொப்பரிணமே நிறுவனத்திடம அறிக்ணக கிணடத்ததொல், குடுமபத்திற்னக மேருத்துவக் கதொப்ப மேறுக்கப்படலதொம.
னவணல னதடும கமதபனியிடம கிணடத்ததொல், னவணலனய மேறுக்கப்படலதொம. இது ஒரு வணக மேரபணப்
பதொகுபதொடு (genetic discrimination) உருவதொகும அபதொயம உள்ளது. இன்ணறக்கு இது தபரிய
பிரச்சிணனயில்ணல. ஆனதொல் வளர்ந்து வரும விஞ்ஞதொன யுகத்தில், சீக்கிரத்தில் இது விஸவரூபம
எடுக்கலதொம. மேருத்துவ அந்தரங்கம மிகவும சீரியஸதொன விஷயம.
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அந்தரங்கம யதொவுனமே, எப்படி எப்படி… பகுதி 2
விபூதி தகதொடுத்து உங்களுணடய பிரச்சிணனகணளத் தீர்க்கினறதொம என்று கிணடத்தணத சுருட்டும
சதொமியதொர்கணளப் பற்றி அறிந்து இவர்கணளத் தவிர்க்கக் கற்றுக் தகதொண்டுவிட்னடதொம. ஆனதொல், இணணையத்தில்
உங்கள் அந்தரங்க விஷயங்கணளப் தபறத் துடிக்கும னமேதொசடிக் கூட்டமபற்றி நதொம அதிகம
கவணலப்படுவதில்ணல.
உங்களிடமிருந்து நீங்கள் அறிந்தும அறியதொமேலும மிக சதொதுரியமேதொய் உங்களது அந்தரங்க நிதி
சமபந்தப்பட்ட முக்கிய விஷயங்கணளப் தபறும முயற்சிகளுக்கு ‘ஃபிஷிங்’ (phishing) என்கிறதொர்கள்.
தபதொதுவதொக ‘ஃபிஷிங்’ முணறகள் பல தததொடர்ப மீடியதொக்கள் மூலம தசய்யப் பட்டதொலும (கடிதம மேற்றும
தததொணலனபசி) இக்கட்டுணரயில் இணணையத்தில் நடப்பணவ பற்றிச் சற்று அலசுனவதொம.
ஆப்பிரிக்க சர்வதொதிகதொரி தபரிய தசதொத்ணத விட்டு விட்டு மேண்ணடணய னபதொடும சமேதொச்சதொரம
நிணனவிருக்கிறததொ? அதன் வளர்ந்த, முதிர்ந்த னமேதொசடி வடிவமததொன் ‘ஃபிஷிங்’ . தபதொதுவதொக, இவர்கள்
அனுப்பம கடிதம ஒரு தபரிய நிதி நிறுவனத்திலிருந்து தததொடர்ப தகதொள்வணதப் னபதொல னததொன்றும.
இமமேதொதிரி நடிப்ப மின்னஞ்சல்கணளப் பல்லதொயிரம னபருக்கு அனுப்பவதொர்கள். மிக சதொதுரியமேதொய்
எழுதப்பட்ட மின்னஞ்சல். ஆயிரக்கணைக்கதொன அஞ்சல்கள் அனுப்பவதில் சில ஏமேதொளிகள் கிணடத்ததொனல
இவர்களுக்கு தவற்றி. மின்னஞ்சல் அனுப்ப அதிகம தசலதவதொன்றும இல்ணல.

அப்படி
உங்களிடமிருந்து
என்ன
எதிர்பதொர்கிறதொர்கள்? தபரிததொக ஒன்றும
இல்ணல – உங்களது கிதரடிட் கதொர்டு
எண், அதன் பதொதுகதொப்ப எண், உங்களது
வங்கிக்கணைக்கின்
கடவுச்தசதொல்
(password) , உங்களது அரசதொங்க
எண், அல்லது உங்களது ததொயின்
பிறப்பப் தபயர். இணத ணவத்து என்ன
தசய்வதொர்கள்?
முதலில்
உங்களது
கிதரடிட் கதொர்டில் சில சின்ன சில்லணரப்
பரிவர்த்தணனகள் தசய்து சரி வருகிறததொ
என்று பதொர்ப்பதொர்கள். பிறகு, முடிந்த
வணர சுருட்டல்ததொன். இனத னபதொல ‘னப
பதொல்’ (Pay Pal) னபதொன்ற வசதிகளின்
எண் மேற்றும கடவுச் தசதொல் கிணடத்து
விட்டதொல், சில பல டிவி, குளிர்சதொதன தபட்டி, னசதொபதொ என்று உங்கள் தசலவில் பதுக் குடித்தனனமே
ஆரமபித்து விடுவதொர்கள்!
எப்படி உஷதொரதொவது? முதலதொக, உங்கள் தபயர் முருகன் என்று ணவத்துக் தகதொள்னவதொம. இவர்கள் அனுப்பம
மின்னஞ்சலில் உங்களது வங்கியின் சின்னம (logo) நிஜம னபதொலனவ இருக்கும. ஆனதொல், ‘அன்பதொன
வதொடிக்ணகயதொளனர’ என்றுததொன் தததொடங்குவதொர்கள், ‘அன்பதொன திரு முருகன் அவர்கனள’ என்று
எழுதுவதில்ணல. உடனன உஷதொர்! இவர்களது மின்னஞ்சலில் உங்கள் வங்கி அனுப்பவது னபதொலனவ ஒரு
இணணைப்ப (link) னவறு தருவதொர்கள். உங்களது நலன் னமேல் அக்கணறயுடன் , ”உங்கள் கிதரடிட் கதொர்டில்
னமேதொசடி நடந்திருப்பது எங்களுக்குத் ததரிய வந்துள்ளது. தயவு தசய்து கீனழ உள்ள இணணைப்பக்குச் தசன்று
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உங்களது உண்ணமேயதொன எண் மேற்றும பதொதுகதொப்ப எண்கணள பதிவு தசய்து விடுங்கள்!” என்று அன்ணப
தபதொழிவதொர்கள். அப்படினய நீங்கள் ”திரு. முருகன் அவர்கனள” இல்லதொதணதக் கவனிக்கதொவிட்டதொலும,
இணணைப்பின் னமேனல தமேளணச னமேவ (க்ளிக் தசய்யதொதீர்கள்) விடுங்கள். இவர்களது இணணைத்தளத்தின்
முகவரி மூலம (உங்கள் வங்கி இணணைத்தள முகவரி இருக்கதொது) குட்டு அடிபடும. இது இரண்டதொவது
உஷதொர்.
இது னபதொன்ற மின்னஞ்சலுக்குச் சரியதொன இடம ஸபதொம (Spam) என்ற வினசஷ குப்ணபத்தததொட்டி. ஏததொவது
சந்னதகம இருந்ததொல் உங்கள் வங்கிணய அணழத்துப் னபசுங்கள். னமேற்கத்திய வங்கிகள் இது னபதொன்ற
ஏமேதொற்றுக்கதொர பரிவர்த்தணனகணள தமேன்தபதொருள் தகதொண்டு உடனன (24 மேணி னநரத்துக்குள்) பிடித்து, கதொர்டு
தசதொந்தக்கதொரணரத் தததொடர்ப தகதொண்டு உங்களது பரிவர்த்தணனயதொ என்று விசதொரிக்கிறதொர்கள். இதில் னவடிக்ணக
என்னதவன்றதொல், நதொன் ஒவ்தவதொரு முணற இந்தியதொ வருமனபதொதும என் வங்கிணயத் தததொடர்ப தகதொண்டு
இந்தியதொ தசல்வணதத் ததரிவிப்னபன். இல்ணலனயல், மியசிக் னலண்டில் கணைக்கர் அலுத்துக் தகதொள்வணதக்
னகட்க னவண்டி வரும, ‘அணர ட்ரதொயரும, தண்ணி பதொட்டிலும எடுத்துட்டு ஃபதொரின்லிருந்து வந்துர்றதொங்க.
கிதரடிட் கதொர்ட் மேட்டும உணதக்குது!”
ஒட்டுக் னகட்தல்
தமிழ சினிமேதொக்களில், கததொநதொயகி, கதொதலனுடன் மேதொடியில் னபசுவணத கீனழ அவரது அப்பதொ ஒட்டுக் னகட்பதொர்.
உடனன கததொநதொயகிணயத் தரதரதவன்று இழுத்து தகதொண்டு ஒரு படுக்ணகயணறயில் தள்ளிக் கதணவ
சதொத்துவதொர். அததன்ன, அத்தணன இந்திய சினிமேதொ கததொநதொயகிகளும மேல்லதொக்கனவ படுக்ணகயில் விழுந்து
அழுகிறதொர்கள்? இணதப் பற்றி யதொரதொவது ‘தசதொல்வனத்தில்’ ஆரதொய்ச்சி தசய்னத ஆக னவண்டும! பிறகு
கததொநதொயகிக்கும கததொநதொயகனுக்கும ணகத் தததொணலனபசியில் உணரயதொடல் தததொடர்கிறது! கவனிக்க னவண்டிய
விஷயம என்னதவன்றதொல், ணகத்தததொணலனபசியில் ஒட்டுக் னகட்பது சற்று கடினம. சிம கதொர்ணட னவறு
மேதொற்றிப் னபசுபவரின் அணடயதொளத்ணதக் கண்டு தகதொள்வது மிகவும கடினமேதொக்கப் படுவணத நதொம பல
சினிமேதொக்களில் பதொர்க்கினறதொம.
கணினியும தததொணலதததொடர்பியலும கல்யதொணைம
தசய்த கதொலம னபதொய், இணணையத் தததொணலதததொடர்ப
(Internet Telephony) என்ற குழந்ணதனய
பிறந்துவிட்ட கதொலம இது. ஒட்டுக் னகட்பது ஒரு
அந்தரங்க மீறல். ணக தததொணலனபசி னபதொன்ற
கருவிகளில்லதொத கதொலத்தில் இருந்னத ஒட்டுக் னகட்தல்
(wire tapping) நடந்து வரும ஒரு சமேதொச்சதொரம.
ஒட்டுக் னகட்பதற்கு சட்டப்படி ஒரு னதடுதல் ஆணணை
(warrant) னதணவப் பட்டது. ஆரமப கதொலத்தில்,
தததொணலனபசிப் பரிமேதொற்றம (phone exchange)
வழியதொக ஒரு மேனித உதவியுடன் இணணைப்பகள்
தகதொடுக்கப்பட்டு
வந்தன.
தததொணலனபசிப்
பரிமேதொற்றத்தில் ஒரு சிறு மேதொற்ற்ம மூலம இருவர்
னபசுவணத பதொதுகதொப்ப மேற்றும சட்ட நிர்வதொகப் பணிமேணணைகள் னகட்க முடிந்தது. ஓரளவுக்குக்
குற்றவதொளிகணளப் பிடிக்க இது னதணவயதொகவும இருந்தது.
நிலணமே தரதொமப மேதொறிவிட்டது. ணகத்தததொணலனபசித் தததொழில்நுட்பம மிகவும மேதிநுட்பமிக்கததொக
ஆகிவிட்டது. அத்னததொடு இணணையத் தததொணலதததொடர்ப இன்னும ஒட்டுக் னகட்பணதக் கடினமேதொக்கிவிட்டது.
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’இன்னிக்கு டதொன்ஸ வகுப்பில் என்ன தசதொல்லிக்
தகதொடுத்ததொ உங்க டீச்சர்?’
என்று தசன்ணனயில் உள்ள பதொட்டி, னமேஜிக் ஜதொக்கில்
மேயதொமியில் உள்ள னபத்திணய விசதொரிப்பதொள்.
இணணையம மூலமேதொகப் னபசும பதொட்டியின் தததொணலனபசி
எண்ணணைப் பதொர்த்ததொல். பதொஸடனிலிருந்து னபசுவணதப்
னபதொலத்ததொன் தசதொல்ல முடியும. இது இணணைய
தததொழில்நுட்ப விந்ணத. (Local Number
Portability என்ற இடமேற்ற நுட்பம) இனத னபதொல
தபய்ரூட்டில் வதொழும ஒரு தஹஸபல்லதொ தீவிரவதொதி தன்
அதமேரிக்கக் கூட்டதொளியுடனும எணதயதொவது ததொக்கத்
திட்டம னபதொட முடியும. சிக்கல் என்னதவன்றதொல், இரு
னபச்சதொளர்களிணடனய, சில பல தததொழில்நுட்ப னசணவ
நிறுவனங்கள் உள்ளன. மேயதொமி உணரயதொடணல எடுத்துக்
தகதொள்னவதொம. தசன்ணன நகரத்தில் உள்ள பல இணணைய
னசணவ நிறுவனத்தில் ஒன்றின் மூலமேதொக உணரயதொடலின்
ஆரமபம. பிறகு னமேஜிக் னஜக் நிறுவனம.
இத்தணனக்கும பதொட்டிக்கு, ஒரு பதொஸடன் நகர எண்ணிலிருந்து ததொன் அணழப்பது ததரியதொது. பிறகு,
மேயதொமியில் உள்ள பல இணணைய னசணவ நிறுவனத்தில் ஒன்றின் மூலமேதொக உணரயதொடலின் முடிவு. நடுவில்,
சதொட்டிணலட்,, ணமேக்னரதொனவவ், னகதொஆக்ஸ னபதொன்ற சிலபல தததொட்ர்ப இணட சமேதொச்சதொரங்கள். எப்படி ஒட்டுக்
னகட்பது? னதடுதல் ஆணணை என்பது உள்நதொட்டு சட்ட ஆணணை. னததொற்றத்தில் உள்நதொட்டு உணரயதொடல் னபதொல
னததொன்றினதொலும, இது ஒரு பன்னதொட்டு உணரயதொடல்.
ஸணகப் னபதொன்ற வசதிகள் இணத னமேலும சிக்கலதொக்கியுள்ளன. இரு ஸணகப் னபச்சதொளர்களிணடனய
தததொணலனபசி எண்னணை னதணவயில்ணல. சதி தசய்கிறதொர்களதொ அல்லது வியதொபதொரம னபசுகிறதொர்களதொ என்னற
தசதொல்ல முடியதொது. இந்த வளர்ச்சி ஓரளவுக்கு தனிப்பட்னடதொர் அந்தரங்கக் கதொவலுக்கு தவற்றி என்று
தகதொண்டதொலும, தபதொது நலன் பதொதிக்கப்பட வதொய்ப்பள்ளணத மேறுக்க முடியதொது. இந்த விஷயத்தில் இரு பக்கம
இருப்பது ததளிவு. தனி மேனித அந்தரங்கம, நம அரசியல் சதொசனத்தில் உத்தரவதொதம
தசய்யப்பட்டுள்ளத்ததொல், இது ஒரு ஜனநதொயகப் பிரச்சிணன. பயங்கரவதொதத்ததொல், இது ஒரு பதொதுகதொப்பப்
பிரச்சிணனயுமகூட. உலகின் பல்னவறு ஜனநதொயக நதொடுகளில் அதிக சர்ச்ணசணயக் கிளப்பியுள்ள ஒரு முக்கிய
விஷயம இது.
தமேய் அந்தரங்கங்கள்
கதொவல் துணறயினர் குற்றங்கணளக் கண்டுபிடிக்க 100 ஆண்டுகளுக்கு னமேலதொகக் ணகனரணகணய உபனயதொகித்து
வருகிறதொர்கள். அதமேரிக்கதொவின் உள்நதொட்டுப் பதொதுகதொப்பத் துணற (homeland security) ஒரு படி
னமேனல னபதொய், பயணிகள் சிலரிடம பத்து விரல் னரணககணளயும தபற்றுக் தகதொண்டு அவர்களது நதொட்டுக்குள்
அனுமேதிக்க முடிதவடுக்கிறதொர்கள். விரல்கள் ஒவ்தவதொருக்கும தவவ்னவறு னரணகயுண்டதொம. ஒரு விரல்
னரணகணய ஏமேதொற்றி விடலதொம. ஆனதொல் பத்து விரல் னரணககணள ணவத்து ஏமேதொற்றுவது சற்று கடினம. பல
உயர் பதொதுகதொப்ப தளங்களில் பத்து விரல் னரணகயுடன் எண்ணணைப்பணச மேற்றும உஷ்ணைம தகதொண்டு
ப்ளதொஸடிக் பித்தலதொட்டம நடக்கிறததொ என்று மிக சக்தி வதொய்ந்த வருடிகள் முடிதவடுக்கின்றன. பதிய
மேடிக்கணினிகளில் ணகனரணக வருடிகள் (fingerprint scanner) வரத் தததொடங்கிவிட்டது. இணதப் பற்றி
அதிகம னபசப்படதொத சமேதொச்சதொரம இது: ஒரு ஆயிரம வருடல்களில் 5 வருடல்களதொவது தவறு தசய்ய
வதொய்ப்பள்ளது. சமுததொயப் பதொர்ணவயில் ணகனரணக என்பது குற்றங்களுடன் னசர்த்து பதொர்க்கப்படுகிறது.
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ஒருவரின் ணகனரணக எடுக்கப்பட்டதொல், அவணரப் பற்றிய மேதிப்பீடு கீழிறங்குவது இயல்ப. இது மேதொறுவது
னமேற்படி நணடமுணறகள் பரவலதொனதொல் ஏற்படலதொம. ஆனதொல் னமேற்படி நணடமுணறகள் இந்த
மேதிப்பீடுகளுக்கு வணைங்கி மேதொறுதல்கணள அணடவதும னநருமேதொ என்று பதொர்க்க னவண்டும.
முக வடிவு வருடிகள் (Facial Scanner) பதொதுகதொப்பக்கு
பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. ஆனதொல், முகவடிவு மேதொறக்கூடியது. ததொடி,
மீணச வளர்த்ததொனலதொ, அல்லது சிணக அலங்கதொரம மேதொறினதொனலதொ வருடிகள்
குழமபி தப்ப முடிதவடுக்க வதொய்ப்பள்ளது. தபருமபதொலும முகவடிவு
ணகனரணக மேற்றும இதர நுட்பங்களுடன் பயன்படுத்தப்பட்டு
வருகின்றன. தனியதொக முடிதவடுக்க உகந்த நுட்பமில்ணல. இதுவும
குற்றவதொளிகணளத் னதட கதொவல்துணறயினர் உபனயதொகிக்கும முணறகளில்
ஒன்று.

ட்தரக்கில் பளித்துப் னபதொன
தசய்தவுடன் ஒரு வினனதொத k
னகதொணைத்தில் திறக்கும!
மேதொறுபடுமேதொம. முக வடிவு
வருடல்களிலும தவறு னநர
இப்பதுணமே வருடிச் தசயலதொக்கு
நிறுவனங்களதொல்
மேன்றத்தில் தசல்லதொது. தபதொது
தவளியிடப்படுவதில்ணல.

கருவிழி வருடிகள் (iris scanning) பல உயர் பதொதுகதொப்ப தளங்களில் சில
வருடங்களதொக உபனயதொகப்படுத்தப்படுகிறது. பல ஹதொலிவுட்
சினிமேதொக்களில் பதொர்த்திருப்பீர்கள். ணக னரணகயுடன் கருவிழி (ஸடதொர்
விஷயமிது!) வருடலும
கதவு வழக்கத்துக்கு மேதொறதொகப் பதுக்
கருவிழிகள் மேனிதருக்கு மேனிதர்
அளவு இல்லதொவிட்டதொலும, கருவிழி
வதொய்ப்பள்ளது. அத்னததொடு,
அல்கதொரிதம தனியதொர்
உருவதொக்கப்பட்டணவ. நீதி
மேக்களுக்கு இதன் தசயல்முணறகள்

மேனிதக் குரல் ணவத்துப்
பதொதுகதொக்கும துணற
இப்தபதொழுதுததொன் வந்துள்ளது. ‘சிவதொஜி’, ரஜினிக்கு னவண்டுமேதொனதொல் உதவியதொக இருக்கலதொம. ஜலனததொஷம
பிடித்ததொல் குழமபி விடும!
இது னபதொன்ற மேனித உறுப்பகள் வழி வருடல்கள் பனயதொதமேட்ரிக் வருடல் (biometric scanning) என்று
தபதொதுவதொக அணழக்கப்படுகின்றன. இமமுணற வருடல்கள் ஒரு தனியதொர்/அரசு நிறுவனத்தின்
அனுமேதிப்பக்கு (authentication) உகந்த நுட்பங்கனள.
பரந்த திரளுக்கு இவற்ணறப்
பயன்படுத்துணகயில் சிக்கல்கள் எழலதொம.
விமேதொன நிணலயங்கள் மேற்றும பல தபதொது இடங்களில் தசய்யப்படும வருடல் பதிவுகள் (scanned
electronic records) ஒரு தனி நபர் தசதொத்து. பதொதுகதொப்பக்கதொகச் தசய்யப்பட்டதொலும மின்னணப்
பதிவதொக இருப்பததொல் எளிதில் திருடப்பட வதொய்ப்பள்ளது. தவறதொன ணககளில் சிக்கினதொல் இணதக் தகதொண்டு
ஒரு அப்பதொவிக்குப் பல சிக்கல்கள் ஏற்படுத்த முடியும. இந்த விஷயத்தில் தனியதொர் நிறுவனங்களும
அரசதொங்கமும மூச் – அதிகம னபசுவதில்ணல. ணகனரணக சமேதொச்சதொரம குற்றங்கணள ஆய்ந்து தண்டணன
அளிப்பதறகு என்று நதொம ஒப்பக்தகதொள்கினறதொம. ஆனதொல் மேற்ற பனயதொதமேட்ரிக் விஷயங்களில்
தபதொதுமேக்கணள, நமணமேக் கலந்து ஆனலதொசிக்கதொமேல் ரகசியத்தில், அவசரமேதொக முடிதவடுப்பது சற்று
உறுத்தத்ததொன் தசய்கிறது. ஓரளவுக்கு இது அரசதொங்கங்கள் தனிநபர் அந்தரங்க உரிணமேமீது நடத்தும
ததொக்குதல்ததொன். ஜனநதொயக முணறயில் நதொம வதொக்களித்து அமேர்த்திய அரசதொங்கனமே சட்டத்ணத உபனயதொகித்து,
பதொதுகதொப்ணபக் கதொரணைம கதொட்டி இப்படி தசய்வது நவீன வதொழக்ணகயின் னசதொகம.
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விடினயதொ கண்கதொணிப்ப
விடினயதொ கதொமிரதொக்கள் மிக மேலிந்து விட்டததொல், அவற்றின் பணழய உபனயதொகங்கள் சற்று பழகிவிட்டன.
வளரும குழந்ணதயின் வளர்ச்சிக் குதூகலங்கள், பணழய நண்பர்களுடன் சந்திப்ப என்று எழுதத்
தததொடங்கினதொல் பலர் அடுத்த கட்டுணரணயப் படிக்கப் னபதொய்விடுவதொர்கள். னமேற்கத்திய நதொடுகளில் சர்வ
சதொததொரணைமேதொக ஒவ்தவதொரு நதொளும நடக்கும நணடமுணற ஒன்ணற பதொர்ப்னபதொம:
1. கதொணல மேணி 6:00: சதொமிநதொதன் தன் கதொணர கரதொஜிலிருந்து தவளினய எடுக்கிறதொர். அவரது அடுத்த வீட்டு
விடினயதொ விழித்து அவரின் தசயல்கணளப் பதிவு தசய்கிறது.
2. கதொணல மேணி 6:05: சதொமிநதொதன் சிவப்பதொகி விட்ட ஒரு னபதொக்குவரத்து விளக்ணகக் (traffic light)
கடக்கிறதொர். சிவப்ப விளக்ணகப் பதொர்க்கதொமேல் கதொர் ஓட்டுகிறதொரதொ என்று ஒரு விடினயதொ அவரது கதொணர மீண்டும
பதிவு தசய்கிறது.
3. கதொணல மேணி 6:10: சதொமிநதொதன் ஒரு தபட்னரதொல் பமபிற்குள் தசன்று கதொருக்கு தபட்னரதொல் நிரப்பகிறதொர்.
கதொசு தகதொடுக்கதொமேல் ஓடிவிடுவதொனரதொ என்று விடினயதொ கதொமிரதொ அவணரப் பதிவு தசய்கிறது.
4. கதொணல மேணி 6:20: சதொமிநதொதன் அவரது வங்கியின் ஏடிஎமில் பணைதமேடுக்க தசல்கிறதொர். அவரது முழு
பரிவர்த்தணனணயயும ஒரு சின்ன விடினயதொ கதொமிரதொ பதிவு தசய்கிறது.
5. கதொணல மேணி 6:20 முதல் 6:50 வணர: சதொமிநதொதன் ஒரு சின்ன டிவி நட்சத்திரமேதொகப் னபதொகிறதொர். அவர்
தபரிததொக ஒன்றும தசய்யவில்ணல. ஒரு தபரிய தநடுஞ்சதொணலக்குள் நுணழந்து ஒரு 30 கி.மி. பயணிக்கிறதொர்.
ஒவ்தவதொரு 5 கி.மி.க்கும ஒரு விடினயதொ கதொமிரதொ அவர் னவக எல்ணலக்கு னமேல் பயணிக்கிறதொரதொ என்று பதிவு
தசய்கிறது. இது னபதொக்குவரத்து தநரிசல் நிர்வதொகத்துக்கும உபனயதொகிக்கப்படுகிறது.
6. கதொணல மேணி 6:55: சதொமிநதொதன் கதொஃபிக் கணட ஒன்றுக்குள் நுணழகிறதொர். அங்கும அவணரப் பதிவு தசய்ய
ஒரு விடினயதொ தயதொர்.
7. கதொணல மேணி 7:05: சதொமிநதொதன் அவருணடய கமதபனி கதொர் நிறுத்துமிடத்திற்கு உள்னள வருகிறதொர். கமபம
ஒன்றுக்கு ஒரு விடினயதொ கதொமிரதொ அவர் எங்கு நிறுத்தினதொலும பதிவு தசய்யத் தயதொரதொக இருக்கிறது.
8. கதொணல மேணி 7:10: சதொமிநதொதன் அவருணடய கமதபனி நுணழவில் அவருணடய அணடயதொள ப்ளதொஸடிக்
அட்ணடணய ஒரு வருடியில் சறுக்குகிறதொர். அங்கும ஒரு விடினயதொ கதொமிரதொ அவரது தசயணலப் பதிவு
தசய்கிறது.
இது சதொததொரணை அன்றதொட னமேற்கத்திய நதொட்டுக் கதொணல. னமேனல சதொமிநதொதன் அவரது அலுவலகத்திற்குள்
நுணழயனவ இல்ணல. குணறந்தபட்சம 13 முணற படதமேடுக்கப்பட்டுள்ளதொர் (அவர் ததொண்டிய சில பல
னபதொக்குவரத்து விளக்குகணள இங்னக விட்டு விட்னடதொம).. சற்று னயதொசியுங்கள். அவர் என்ன கமேலஹதொசனதொ?
அவரிடம யதொர் அனுமேதி னகட்டதொர்கள்? பதொர்க்கப் னபதொனதொல் பதொப்பரதொட்ஸ தததொடரும ஹதொலிவுட் நடிணகக்கும,
சதொததொரணை மேனிதருக்கும அதிக வித்தியதொசமில்ணல. சதொததொரணைமேதொனவரின் பணகப்படத்ணத யதொரும அச்சடித்துக்
கதொசு பண்ணவதில்ணல. இத்தணனக்கும, படதமேடுத்த பதொதி கதொமிரதொக்கள் சதொமிநதொதனின் வரிப்பணைத்திலிருந்து
வதொங்கியணவ! இந்தியதொ னபதொன்ற வளரும நதொடுகளில் தபதொது இடங்களில் விடினயதொ கண்கதொனிப்ப அதிகரித்து
வருகிறது. தனியதொர் துணறயில் பதொதுகதொப்பக்கதொக உபனயதொகம தசய்யப்படும கண்கதொணிப்ணபப் பற்றி நதொம
இங்குப் னபசப் னபதொவதில்ணல.
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தபதொதுவதொக விடினயதொ கண்கதொணிப்ப தபதொது மேக்களின் பதொதுகதொப்பக்கதொக் தசய்யப்படுவததொக அரசதொங்கங்கள்
தசதொல்கின்றன. இதில் ஓரளவுக்கு உண்ணமேயுண்டு என்பணத மேறுக்க முடியதொது. உததொரணைமேதொக, 1994 ல்
அதமேரிக்கதொ ஓக்லதஹதொமேதொவில் நடந்த குண்டுத் ததொக்குதலுக்கு முக்கிய துப்ப, ஒரு ஏடிஎம கதொமிரதொ என்பணத
அறினவதொம. லண்டன் பதொததொள ரயில் குண்டுத் ததொக்குதணல நடத்திய குற்றவதொளிகணளக் கண்டுபிடிக்க
விடினயதொ கதொமிரதொக்கள்ததொன் உதவின. னபதொலிஸதொர் எல்லதொ குற்றம நடக்கின்ற இடங்களிலும இருக்க
முடியதொனத? குற்றம தசய்வனத னபதொலிஸதொர்ததொனன என்பீர்கள். அது னவறு விஷயம!
விடினயதொ கண்கதொணிப்ப பற்றிய தபதொது விவதொதம சற்று சிக்கலதொனது. சில இடங்களில் கதொமிரதொக்கள் இருப்பது
ஒரு பதொதுகதொப்ப உணைர்ணவத் தந்ததொலும, அதுனவ மிணகயதொனதொல் பதொதுகதொப்னப சற்று பயமேதொக மேதொறுவது
வினனதொதமேதொனது. “உங்களிடம மேணறக்க ஒன்றும இல்ணலதயனில் ஏன் பயப்பட னவண்டும” என்பது ஒரு
வதொதம. ஆனதொல் இவ்வதொதம முக்கியமேதொன ஒரு னகதொணைத்ணதப் பறக்கணிக்கிறது. “தனிதயதொருவரின்
அந்தரங்கம, அரசியல் சட்டத்ததொல் உத்தரவதொதம தசய்யப்பட்டது. ஏன் அரசதொங்கம அன்றதொட வதொழக்ணகயில்
ஊடுறவ னவண்டும?” என்பது மிக முக்கியமேதொன னகள்வி. னமேலும எல்லதொணரயும எப்னபதொதும சந்னதகத்துடன்
இந்தக் கதொமிரதொக்கள் பதொர்க்கின்றன என்பது சமூகத்ணதப் பற்றி என்ன ததரிவிக்கிறது? மேக்கணள நமப
முடியதொது என்று கருதும சமூகத்தின் இயல்ப என்ன வணக?
தபதொது இடங்களில் ஏறக்குணறய அந்தரங்கம என்ற னபச்சுக்னக இடமில்ணல என்ற நிணல சற்று ஜீரணிக்க
முடியதொத ஒன்றதொகனவ படுகிறது. மிகப் தபரிய விணளயதொட்டுப் னபதொட்டிகள் நடக்குமிடங்களில் (ஒலிமபிக்,
ஓடிஐ,, சூப்பர் தபளல்) குற்றவதொளிகணள பிடிக்க, குற்றங்கணள தவிர்க்க விடினயதொ சதொதனங்கள் உதவுகின்றன.
இவ்விடினயதொ பிமபங்களுடன், முக வடிவு கண்டறிதல் ( face recognition technology)
தததொழில்நுட்பமும இணணைந்ததொல், விணளவுகள் கவணலக்கு இடமேளிக்கிறது. குற்றவதொளிகள் பற்றிய தகவல்கள்
மேட்டுனமே இந்த அரசதொங்க தகவல் தளத்தில் னசமிக்கப்பட்டு இருக்கும என்று யதொரும உத்தரவதொத்ம
தகதொடுப்பதில்ணல. இனத நுட்பமததொன் நமேது விமேதொன/ரயில் நிலயம மேற்றும பல முக்கிய தபதொது இடங்களில்
உபனயதொகப்படுத்தப்படுகிறது. கதொமிரதொ தததொழில்நுட்பம வளர்ந்து, கதொமிரதொக்கள் சுழன்று மேற்றும ஜஜூம தசய்து
துல்லியமேதொய் படதமேடுக்கும திறணனப் தபற்றுவிட்டன. குத்து மேதிப்பதொன ஒரு உருவத்ணத தமேன்தபதொருள்
தகதொண்டு துல்லியமேதொக்கும திறணமேயும இன்று வந்துவிட்டது.
விணளவு – னதணவப்பட்டதொல், உங்களின் ஒவ்தவதொரு தபதொது இயக்கத்ணதயும அரசதொங்கத்ததொல் கண்கதொனிக்க
முடியும.
கனடதொ னபதொன்ற வளர்ந்த நதொடுகளில், தபதொது மேக்களின் அந்தரங்க பதொதுகதொப்பக்கதொக ஒவ்தவதொரு
மேதொநிலத்திலும
Privacy
Commissioner
என்ற
ஒரு
உயர்பதவி
அரசதொங்கத்ததொல்
உருவதொக்கப்பட்டுள்ளது. தபதொது இடங்களில் எணத, எங்கிருந்து, எப்தபதொழுது, எப்படி கண்கதொணிக்கலதொம
ஆகிய விதிமுணறகணள இந்த அணமேப்ப தவளியிட்டு அமேலதொக்கவும தசய்கிறது. ஓரளவுக்கு இது னபதொன்ற
அணமேப்பகள் தபதொது மேக்கணளத் னதற்றினதொலும அரசுணடய தசயல்கள் குறித்த சந்னதகம முழுவதும
நீங்கியததொகப் படவில்ணல.
சில உருப்படியதொன னயதொசணனகள்
1. கிரிக்தகட் ரசிகரதொ நீங்கள்? தடண்டுல்கனர னகட்டதொலும உங்கள் கடவுச்தசதொல்ணல தகதொடுக்கதொதீர்கள்.
2. கடவுச்தசதொல்ணல சீரியஸதொக எடுத்துக் தகதொள்ளுங்கள். சுமமேதொ மேகன் னபணர ணவத்துக் தகதொள்ளதொதீர்கள்.
இதற்குப் பல நல்ல முணறகள் இருக்கின்றன. உததொரணைம, நீங்கள் கடந்த பத்து வருடங்களில் 7 வீதிகளில்
வசித்திருக்கலதொம. அந்த 7 வீதிகளின் முதல் எழுத்ணத, உங்களுணடய திருமேணை வருடத்னததொடு இணணைத்து
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ஒரு கடவுச்தசதொல்ணல னதர்ந்ததடுக்கலதொம. உங்களுக்கு மேட்டுனமே ததரிந்த விஷயம இது. குடுமபத்து
உறவினரிடம இக்கடவுச்தசதொல்ணல பகிர்ந்து தகதொள்ளதொதீர்கள்.
3. ஒரு இணணைத்தளத்தில் பதிவு தசய்து அத்தளத்ணத நிணறய உபனயதொகிக்க விருப்பமேதொ? பதிவு
தசய்தவுடனன அத்தளம உங்களுக்கு அனுப்பம கடவுச்தசதொல்ணல உறுதிப்படுத்தும மின்னஞ்சணல
அழித்துவிட்டு, கடவுச்தசதொல்ணல ஒரு முக்கிய பத்தகத்தில் எழுதி ணவத்துக் தகதொள்ளுங்கள்.
4. ஆர்குட்டில் ததரியும என்று உங்கணளப் பற்றிய அந்தரங்க விஷயங்கணள மூன்றதொமேவரிடம
(நதொன்கதொமேவர், ஐந்ததொமேவரும இதில் அடங்கும) பகிர்ந்து தகதொள்ளதொதீர்கள்.
5. என்னிடம ரகசியனமே இல்ணல என்று உங்கள் பணகப்படம மேற்றும முகவரிணய பகிரங்கமேதொய்
ஃனபஸபக்கில் னபதொட்டு அலட்டிக் தகதொள்ளதொதீர்கள்.
6. கூகிள், ஹதொட்தமேயில், யதொஹஹ னபதொன்ற இணணைய அணமேப்பகள் பல்னவறு னசணவகணள வழங்குகிறதொர்கள்.
உததொரணைத்திற்கு, உங்களுக்கு ஜிதமேயில் கணைக்கு ஒன்று உண்டு என்று ணவத்துக் தகதொள்னவதொம. அதற்கதொன
Profile ஒன்று ஏற்படுத்திக் தகதொள்வீர்கள். உங்கள் பள்ளி நண்பர்களுடன் அரட்ணட அடிக்க ஒரு கூகிள்
குழு ஆரமபிப்பததொக ணவத்துக் தகதொள்னவதொம. அனத கூகிள் Profile மீண்டும உபனயதொகிக்கப்படும. பள்ளி
நண்பர்களுக்கதொக உங்கள் முகவரி, பணகப்படம, உங்கள் நதொய்க்குட்டியின் தபயர் என்று சகலத்ணதயும
தகதொட்டித் தீர்ப்பீர்கள். உங்களின் அத்தணன கூகிள் சமபந்தப்பட்ட தததொடர்பிலும இத்தணன விவரங்கணளயும
சமமேந்தப்பட்டவர்கள் பதொர்க்கலதொம. மிக னயதொசித்து உங்கள் Profile ஐ உருவதொக்குங்கள்.
7. உங்கள் வங்கினபதொல பதொசதொங்கு தசய்யும மின்னஞ்சல் வந்ததொல் வங்கிணய அணழத்து விசதொரியுங்கள்.
8. நீங்கள் கடும சிவ பக்தரதொ? திருவண்ணைதொமேணல தசல்லுங்கள். அனதொவசியமேதொகச் சிவன் படத்ணத
மின்னஞ்சலில் முன்னனதொக்கி அனுப்பதொதீர்கள்.
9. மேணறந்த ஆப்பிரிக்க, ததன் அதமேரிக்க பணைக்கதொர சர்வதொதிகதொரிகள் உங்கள் ஸபதொம குப்ணபதததொட்டியில்
இருக்க னவண்டியவர்கள்.
10. கனடதொவில் குணறந்த விணல மேருந்துகள், வயதொக்ரதொ, இலவச னநதொக்கியதொ -மேறக்கதொமேல் உங்கள் ஸபதொம
குப்ணபதததொட்டியில். முடிந்ததொல் ஸபதொம கதொப்ப தமேன்தபதொருணள உங்கள் கணினியில் நிறுவுங்கள்.
11. இணணையத்தில் இருப்பவர்கள் எல்லதொம உத்தமேர்கள் அல்ல. படித்த ஏமேதொற்றுக்கதொரர்கள் அதிகம உலவும
இடம இணணையம.
12. பணைம சமபந்தப்பட்ட பரிவர்த்தணனயதொ? உங்கள் இணணைத்தள முகவரி https:// என்று
ஆரமபிக்கிறததொ என்று பதொர்க்கவும. கணடசியில் உள்ள ‘s’ பதொதுகதொப்பதொன இணணைத்தளத்ணத குறிப்பது.
(Secure http – SSL encrypted). வங்கிக்கணைக்கு மேற்றும ஏடிஎம எண்கள் அல்லது னப பதொல்
(Paypal), மேற்றும கிதரடிட் கதொர்ட், அரசதொங்க எண் (Social Security Number) எணதயும
தகதொடுக்குமுன் நீங்கள் கவனித்துப் பதொர்த்ததொல் பல பிரச்சிணனகணளத் தவிர்க்கலதொம. ஆணசயதொய் அண்ணைன்
மேகள் சிடி விற்கிறதொள் என்று http:// துவங்கும இணணைத்தளத்தில் உணைர்ச்சிவசப்பட்டு கிதரடிட் கதொர்ட்
எண்ணணைக் தகதொடுக்கதொதீர்கள்.
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13. அரசதொங்கம ஏனததொ ஒரு சலுணகணயத் தீவிரமேதொக பிரச்சதொரம தசய்ததொல் அந்தரங்கம பற்றி சற்று னயதொசித்து
முடிதவடுங்கள்.
14. ஆஸபத்திரியில் சகட்டு னமேனிக்கு (என்ன தபதொருத்தம!) மேரபணச் னசதொதணனகள் எடுத்ததொல்,
அறிக்ணகணய யதொரிடம அனுப்பவதொர்கள் என்று விசதொரியுங்கள். கதொசு தகதொடுக்கும உங்களுக்கு அறிக்ணகணயக்
தகதொடுக்கக் னகதொருங்கள். தகவணலப் தபறும நபர்கணளக் குணறந்த பட்ச எண்ணிக்ணகக்குக் குறுக்க
முயலுங்கள்.
முடிவுணர
எஸ.பி.பி யின் பதொடணல மீண்டும ஒரு முணற பதொர்ப்னபதொம:
அந்தரங்கம யதொவுனமே, தசதொல்வததன்றதொல் பதொவனமே
ஏணழயின் தனிணமேணய (கதொதணல) மேதொளிணக அறியுமேதொ?
இக்கட்டுணரணய படித்துச் சிலனரனும தங்கள் இணணைய/ஷதொப்பிங் வழக்கங்கணளச் சற்று மேதொற்றிக்
தகதொண்டதொல், அல்லது அந்தரங்கக் னகதொணைத்தில் தங்களது நிதி, சுகதொததொர, அரசதொங்க விஷயங்கணள
னயதொசித்ததொல், இக்கட்டுணரணய எழுதியதற்கு பயனிருக்கும.
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வணலயில் சிக்கித் தவிக்கும அச்சுத்தததொழில்
ஜஜூன் 26, 2010: விடதொது மேணழ தபய்த நதொள் இது. பதொமனப தஜயஸ்ரீயின் கர்நதொடக இணச மேணழயில்
நணனந்து தவளினய பயங்கர னகதொணட மேணழ தடதொனரதொண்னடதொவில். தடுமேதொறி கதொணரக் கண்டுபிடித்து
விரட்டினதொல், ஊரின் ணமேயப் பகுதியில் ஒனர கலவரம என்று னரடினயதொ மேணழ தபய்தது. G20 மேதொநதொடு என்ற
அரசியல் ஸடண்ட் பல நதொடுகளில் அவ்வப்தபதொழுது தணலவர்கள் தசய்ய முடியதொத கதொரியங்கள் பற்றி ஒரு
அறிக்ணக விடும னவடிக்ணக நிகழச்சி. இமமுணற தடதொனரதொண்னடதொவில் மேதொநதொடு என்று ஒனர பதொதுகதொப்ப
தகடுபிடி. னபதொலீஸ நகருக்குள் குவிக்கப்பட்டது. இத்தணன பதொதுகதொப்பக்கும மீறிப் பல கலகக்கதொரர்கள்
கண்ணைதொடிகணள உணடத்து, சில கதொர்கணள தகதொளுத்தினதொர்கள். தபரும அணமேதிப் பூங்கதொவதொன கனடதொவுக்கு
(தவறும ’அணமேதிப் பூங்கதொ’ தமிழநதொட்டின் கதொப்பரிணமே!) இததல்லதொம பதுசு. பல ஊர்வலர்கள் ணகது
தசய்யப்பட்டனர்.
அணதவிடப் பதுசு, இந்த தசய்தி எல்னலதொணரயும தசன்றணடந்த விதம. தடதொனரதொண்னடதொவில் சில நூறு
னரடினயதொ நிலயங்கள், சில நூறு டிவி சதொனல்கள், ஒரு 30 தசய்தித்ததொள்கள் என்று மீடியதொவுக்கு பஞ்சனமே
இல்ணல. னரடினயதொவில், டிவியில் வரும முன்ப, டிவிட்டர் என்ற சமூக வணலயணமேப்ப மூலம இந்த
சமபவங்கள் நடக்க நடக்க டிவிட் (சில வதொக்கியங்கனள தகதொண்ட தசய்திகள்) தசய்யப்பட்டது. கலவரம
நடக்ணகயில் சில னபதொலீஸ அத்துமீறல்களும நடந்தன.
அணதயும டிவிட் தசய்ததொர்கள். னமேலும பலர்
தசல்னபசி கதொமிரதொக்களில் படம பிடித்து வணலயில்
உலவ விட்டதொர்கள். எல்லதொம 777 னபதொல திடீர்
பத்திரிணகயதொளர்கள்! அடுத்தநதொள் நகரின் தபரிய
தசய்தித்ததொளதொன தடதொனரதொண்னடதொ ஸடதொர், எப்படி
அதன் நிருபர்கள் டிவிட் தசய்ததொர்கள் என்று
விலதொவதொரியதொக விளக்கியிருந்தது. என்ன நடக்கிறது?
தபரிய தசய்தித்ததொளின் நிறுபர்கள் ஏன் டிவிட் தசய்ய
னவண்டும?
அடுத்தபடியதொக அதிகதொரிகள் பூசி தமேதொழுகினதொர்கள். நமமூரில் தசதொல்வதொர்கனள – னலசதொன தடியடி பிரனயதொகம
– கிட்டத்தட்ட அது மேதொதிரி மேழுப்பினதொர்கள். தபரிய பத்திரிணககள் தணலயங்கம எழுதின. சிறப்ப
எழுத்ததொளர்கள் (columnists) தங்களது வினசஷ கருத்துக்கணள தங்களுணடய பணகப்படங்களுடன்
அலசித் தள்ளினதொர்கள். ணகது தசய்யப்பட்டவர்கள் விடுதணல தசய்யப்பட னவண்டும, இது ஜனநதொயக
உரிணமே என்று சிலர் ஊர்வலம நடத்தினதொர்கள். அரசதொங்க சற்றும அலட்டிக் தகதொள்ளவில்ணல. அடுத்த சில
நதொட்களில் அதமேரிக்கதொவில் ரஷ்ய உளவுக் கூட்டம, உலகக்னகதொப்ணப கதொல்பந்து என்று ஏறக்குணறய G20
ணய மேறக்க வதொய்ப்பிருந்தது.
ஆனதொல் மேறக்க விடவில்ணல டிவிட்டர் னகதொஷ்டி. இதில் பல குழுக்கள். டிவிட்டரின் சக்தி வதொய்ந்த hash tags
என்ற குறி வதொர்த்ணதகணளப் பயன்படுத்தி, பல பது பத்திரிணகயதொளர்களும நடந்தவற்ணற சதொட்சியங்களுடன்
அலசி அரசதொங்கத்ணத தர்மேசங்கடப்படுத்தினதொர்கள். ஜஜூணல முதல் வதொரத்தில் னபதொலீஸ அத்து மீறியததொ என்ற
ஆரதொய விசதொரணணை கமிஷன் அணமேக்க அரசதொங்கம முடிதவடுக்குமபடி ஆகிவிட்டது. தபரிய பத்திரிணககள்,
தததொணலக்கதொட்சி வணலயணமேப்பகள் தசய்ய முடியதொத ஜனநதொயகக் கடணமேணய 50,000 டிவிட்டர்கள் 250
வதொர்த்ணதக்குள் பல தசய்திகளதொய் இணணையத்தில் இணணைந்து அரசதொங்கத்ணதனய பதிலளிக்க
ணவத்திருக்கிறதொர்கள். இவர்கள் இத்துடன் விடுவததொக இல்ணல. விசதொரணணையின் ஒவ்தவதொரு நதொளும டிவிட்
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தசய்து தகதொளருபடி ஏததொவது நடக்கிறததொ என்று அணனவணரயும ஒழுங்கதொக நடக்குமபடி எச்சரிக்ணக னவறு
விட்டுள்ளதொர்கள்!
ஜஜூணல 7, 2010: வட அதமேரிக்கதொவில் கூணடப்பந்து விணளயதொட்டு மிகவும பிரபலம. இதில் ஏரதொளமேதொன
டதொலரும கூட. அன்று கதொணல விணளயதொட்டு தணலப்ப தசய்தி: Chris Bosh என்னும தடதொனரதொண்னடதொ
ரதொப்டர்ஸ டீம வீரர் மேயதொமி ஹீட்ஸ என்ற அதமேரிக்க குழுவில் னசர முடிதவடுத்திருப்பது. இதில் என்ன
தபரிய விஷயம? கிரிஸ, பத்திரிணகயதொளர்கணளக் கூட்டித் தன் முடிணவச் தசதொல்லவில்ணல. ஜஜூணல 6 ஆம
னததி இரவு தன் விசிறிகளுக்கு டிவிட் தசய்ததொர். டிவி, னரடினயதொ, தசய்தித்ததொள்கள் எல்னலதொரும டிவிட்டணர
னமேற்னகதொள் கதொட்டி எழுதி/னபசினதொர்கள். விணறப்பதொக ணட கட்டிக் தகதொண்டு, ரதொய்டர்ஸ, ஏபி தசதொன்னதொல்ததொன்
தசய்தி என்ற கதொலம மேணலனயறிப் னபதொய்விட்டது. தபரிய தசய்தியதொளர்கள் டிவிட்டணரயும
ஃனபஸபக்ணகயும நமபி தசய்தி னதடுகிறதொர்கள். இதற்கதொன உததொரணைங்கணள இந்தியதொவினலனய கூட
பதொர்க்கலதொம. டிவிட்டரில் உலவும பிரபலங்கள் முக்கியமேதொக ஏனதனும தசதொன்னதொல் உடனுக்குடன் அணவ
mainstream தசய்தி நிறுவனங்களில் மீள்பதிவு தசய்யப்படுகின்றன.
பிப்ரவரி, 2010: வட அதமேரிக்க டிவியில் இரவில் கதொதமேடி கதொட்சிகள் தரதொமப பிரபலம. இணத Stand
Up comedy என்கிறதொர்கள். நல்ல நணகச்சுணவயதொளர்களுக்கு பல மில்லியன் டதொலர்கள் சமபளம
வருடத்திற்கு. இந்த இரவு கதொதமேடி னநரத்தில் பங்தகடுக்க விளமபரததொரர்கள், பங்னகற்பதொளர்களிணடனய
கடுமனபதொட்டி. அரசியல், விணளயதொட்டு, தபதொழுதுனபதொக்கு, விஞ்ஞதொனம என்று எல்லதொவற்ணறயும
கிண்டலடிப்பதொர்கள். இப்படி NBC என்ற அதமேரிக்க சதொனலுக்கு Conan O’Brien என்னும
நணகச்சுணவயதொளர் வதொர இரவுகளில் 1 மேணி னநர கதொட்சி பல வருடங்களதொகச் தசய்து வந்ததொர். திணரக்குப்
பின்னதொல் நடந்த சில குழப்பங்களதொல் இவணர பிப்ரவரி 2010-ல், NBC நிகழச்சியிலிருந்து நீக்கியது.
கூடனவ, அவர் எந்த தததொணலக்கதொட்சி நிரலிலும னததொன்றக் கூடதொது என்று கதொண்ட்ரதொக்ட் னவறு! ‘மேலரும
நிணனவுகள்’ என்று பத்தகம எழுதுவது ஒன்றுததொன் விட்டு ணவத்திருந்ததொர்கள்.
பதொர்த்ததொர் கதொனன் – டிவிட்டரில் ஒரு அக்கவுண்ட்
திறந்ததொர். 1 மேணி னநரத்தில் இவணர 30,000 னபர்
பின் தததொடர்ந்ததொர்கள்! 24 மேணி னநரத்தில் 300,000
னபர்! சில பல னஜதொக்குகள் தசதொல்லி வந்ததொர். இன்று 1
மில்லியன் பின்பற்றுனவதொர். பிறகு, இவர் தசய்தது
எந்த மீடியதொ வரலதொற்றிலும இல்ணல. யட்யப் னசனல்
ஒன்ணற கூகிளுடன் னசர்ந்து அவரது நணகச்சுணவ
கதொட்சி ஒன்ணற இணணையத்தில் தவளியிட்டதொர். பிறகு,
டிவிட்டரில் ஊர் ஊரதொய் கதொட்சி நடத்துவததொய்
அறிவித்ததொர்.
டிக்கட்டுகள்
விற்றுத்
தீர்ந்தன!
அவருணடய கதொண்ட்ரதொக்ணட சற்றும மீறவில்ணல.
ஆனதொல்
டிவிணய
விட
அதிகம
கலக்கத்
துவங்கிவிட்டதொர்.
யட்யப் மேற்றும டிவிட்டர் – தததொணலக்கதொட்சி
நிறுவனம இல்ணல. ஆனதொல் அணதவிட மிகவும சக்தி
வதொய்ந்தது. NBC ணகணய பிணசந்து தகதொண்டு
னவடிக்ணக பதொர்க்கத்ததொன் முடியும. அதமேரிக்கதொவில்
டிவி, தசய்தித்ததொணள மீறி ஒன்றும இயங்க இயலதொது என்ற எண்ணைத்ணதனய உணடத்துவிட்டதொர் கதொனன்.
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உலகம முழுவதும விமேதொன நிறுவனங்கள் பயணிகள் னசணவயில் பின்தங்கினய உள்ளன. அதுவும
தததொணலந்து/உணடந்து னபதொன சதொமேதொன்கணளத் திருப்பித் தருவதில் ஒனர குழப்பமததொன். அதமேரிக்கதொவில்
உள்ள யுணனட்ட் ஏர்ணலன்ஸ நிறுவனத்திடம பல
வணககளிலும னபதொரதொடி, தவற்றி இல்லதொமேல்,
இணசக்கணலஞர் ஒருவர் வித்தியதொசமேதொக இணதக்
ணகயதொள முடிவு தசய்ததொர். யுணனதடட் பற்றி
யடியப்பில்
ஒரு
விடினயதொ
தவளியிட்டதொர்.
தர்மேசங்கடப்பட்ட
யுணனதடட்,
அவரது
பிரச்ணனணயத் தீர்க்க ஒழுங்கதொக முன்வந்தது!
ஆகஸட் 6, 2010: டதொனர் பிரவுன் என்ற பத்து வயது
கனனடிய சிறுவன் மிகவும னசதொகமேதொக இருந்ததொன்.
அப்படி என்ன னசதொகம பத்து வயதில்? டதொனருக்கு
வினனதொத
னநதொய்
ஒன்றதொல்
(Duchenne
muscular dystrophy) மின்சதொர நதொற்கதொலி
இல்லதொமேல் நகர முடியதொது. இன்னும 2 வருடங்கனள
வதொழவதொன் என்று நிர்ணையிக்கப்பட்டது. டதொனருக்னகதொ
சில சின்ன ஆணசகள். அதில் ஒன்று நியுயதொர்க் நகரத்ணதப் பதொர்க்க னவண்டும என்பது. பயணைத்தின்னபதொது
அவனுணடய மின் நதொற்கதொலிணய ஏர் கனடதொ னசதம தசய்து விட்ட்து. வினசஷ மின் நதொற்கதொலி இல்லதொத டதொனர்
வலியில் துடித்துள்ளதொன். விமேதொன நிறுவனம வழக்கமேதொன நழுவல் வதொர்த்ணதகணளச் தசதொன்னது. பதொர்த்ததொர்
டதொனருணடய அத்ணத – விமேதொன அனுபவத்ணதப் பற்றி டிவிட் தசய்ததொர். ஒரு மேணி னநரத்தில் 15,000 னபர்
ஏர் கனடதொவுக்கு எதிரதொகக் குவிந்ததொர்கள். நதொங்கள் பழுது தசய்து தருகினறதொம, பதியது வதொங்க பணைம இனததொ
என்று, பல வித தசய்திகள் பறக்க, ஏர் கனடதொ தன் தவணற உணைரத் தததொடங்கியது. ஒழுங்கதொக மின்
நதொற்கதொலிணயப் பழுது தசய்து னமேலும டதொனருணடய இன்தனதொரு கனணவயும நிஜமேதொக்க முன் வந்த்து. அது,
டதொனரும, அவனுணடய இரு உறவினர் குழந்ணதகணளயும இலவசமேதொக ஆர்லதொண்னடதொவில் உள்ள
டிஸனிலதொண்டிற்கு இலவசமேதொக ஏர் கனடதொவில் (அடுத்த முணற, ஒழுங்கதொன மின் நதொற்கதொலியுடன்) ஒரு
வருடத்திற்குள் பயணைம தசய்வது. டிவிட்டரதொல் சில நதொட்கனள உயிவதொழவிருக்கும சிறுவனின் னசதொகம
நீங்கியது என்று தசதொன்னதொல் மிணகயதொகதொது. இன்று, சமூக வணலயணமேப்ப இணணைத்தளங்கள் அச்சு மேற்றும
தததொணலக்கதொட்சி ஊடகங்கணளவிட அதிகம கவனிக்கப் படுகின்றன.
2009-இல் பதொடகி ஷ்னரயதொ னகதொஷலின் விசிறி ஒருவர் அவணரப் பது டில்லியில் சந்தித்து அவருணடய
இணணைத்தளத்தில் (blog) ஒரு னபட்டி தவளியிட்டதொர். இவர் ஷ்னரயதொவின் பதொடல்கணள பற்றி பல
கட்டுணரகள் எழுதியவர். எப்படி னபட்டி கிணடத்தது? டிவிட்டர் மூலம ஷ்னரயதொவிடம சந்திப்ப பற்றி எல்லதொ
ஏற்பதொடுகளும தசய்து அவணர 1 மேணி னநரம சந்தித்துள்ளதொர். இவர் ஒன்றும தபரிய தசய்தி நிறுவனத்துக்கு
னவணல தசய்யவில்ணல.
நதொம பதொர்த்த ஆறு உததொரணைங்கள் 2010-இல் அச்சு மேற்றும தததொணலக்கதொட்சி ஊடக உலகில் வீசும சூறதொவளிக்
கதொற்ணற எடுத்துக்கதொட்டுகிறது. பல நூறு ஆண்டுகளதொக ஆளுணமே தசய்து வந்த அச்சுத்தததொழில்
இணணையப்பரட்சியதொல் கலக்கம கண்டுள்ளது. இக்கட்டுணரணய நீங்கள் படிப்பனத இத்துணறயின் அதினவக
முன்னனற்றத்ததொல்ததொன். அச்சு மீடியதொவில் தசய்தித்ததொள்கள், பத்திரிணககள் மேற்றும பத்தகங்கள் அடங்கும.
இவர்கள் உணைர்கிறதொர்கனளதொ இல்ணலனயதொ, சற்று தடுமேதொறும நிணலயில்ததொன் உள்ளதொர்கள். தததொணலக்கதொட்சி
மீடியதொ கடந்த 40 வருடங்களதொக மிகவும சக்தி வதொய்ந்தததொக வளர்ந்துள்ளது. இதிலும சற்று ‘இணணைய’
அடிததொன். ரதொஜதொக்கள் னபதொல சுற்றி வந்த பல பத்தக தவளியீட்டதொளர்களும இணணையத்ததொல்
சங்கடத்துக்குள்ளதொகியிருக்கிறதொர்கள். இந்த நிணல தபருமபதொலும னமேற்குலகில் கதொணைக்கிணடப்பது. ஆனதொல்
னமேற்கில் ஏற்படும எந்த ஒரு வர்த்தக, தததொழில்நுட்ப மேதொற்றமும உடனடியதொகனவதொ, சற்று ததொமேதமேதொகனவதொ
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இந்தியதொணவயும பதொதிக்கிறது என்பததொல் நதொம கவனிக்க னவண்டிய ஒரு விஷயமேதொகிறது இணணையத்தின்
வளர்ச்சி.
சரி, இணணையமும வழக்கமேதொன மீடியதொவும அவரவர்கள் தததொழிணலக் கவனிக்கலதொனமே என்று னததொணைலதொம.
அங்குததொன் சிக்கல். சகல மீடியதொணவயும இயக்குவது விளமபரப் பணைம. இது தகதொஞ்ச தகதொஞ்சமேதொக
இணணையம பக்கம திருமபியுள்ளததொல் வழக்கமேதொன மீடியதொவுக்கு ஜஹரம. மீடியதொ ஜஹரம பற்றிய அலசனல
இக்கட்டுணரயின் னநதொக்கம. இணத மூன்று பகுதிகளதொய் அலசுனவதொம :
1) பத்தகங்கள் மேற்றும அச்சு தவளியீடு (print publishing)
2) தசய்தித்ததொள்கள் & தததொணலக்கதொட்சி .
விவரமேதொக இப்பகுதிகணள ஆரதொய்வதற்கு முன் என்னுணடய தனிப்பட்ட அனுபவம ஒன்ணறப் பகிர்ந்து
தகதொள்ள ஆணச. பறநகர் பகுதியில் வசிக்கும நதொன், கடந்த பத்து வருடங்களதொக, ரயிலில் அணர மேணி னநரம
னவணலக்குப் பயணிக்கினறன். சில நதொட்கள் ரயிலில் இடம கிணடக்கதொது. மேற்ற பயணிகள் என்ன
தசய்கிறதொர்கள் என்று கவனிப்பது சுவதொரசியமேதொன விஷயம. இந்த கவனிப்ப இக்கட்டுணரயுடன்
தததொடர்பணடயது. முதலில், எது நடந்ததொலும பயணிகளில் ஒரு 20% முன்னிரவு சரியதொகத் தூங்கதொமேல் ரயில்
பயணைத்தின்னபதொது தூங்குவதொர்கள். 2000 முதல் 2004 வணர பலர் தபரிய தசய்தித்ததொள்கணள (ஒரு 40%)
தகதொச தகதொச தவன்று தூங்குபவர்கணள எழுப்பம வில்லன்களதொய் படிப்பதொர்கள். ஒரு 20% பத்திரிணக மேற்றும
நதொவல்கள் படிப்பதொர்கள். சிலர் தீவிர மேத நூல்கணளப்
(கதொணலப் பயணைத்தில்) படிப்பதொர்கள். சிலர் னவணல,
படிப்ப சமமேந்த பத்தகங்கள் படிப்பதொர்கள். இதில்
2004-இல் சிலர் மேடிக்கணினிகளில் ரயிலில் னவணல
தசய்யத் தததொடங்கினதொர்கள். 2005-இல் திடீதரன்று,
பலரும ஐபதொடுக்கு ததொவினதொர்கள். சனரதலன ஒரு 30%
பயணிகள் தகதொச தகதொச தசய்தி ததொள்கணளத் துறந்து,
கதொதணிக்கு மேதொறினதொர்கள். 2007 வதொக்கில், இது
இன்னும மேதொறத் தததொடங்கியது. பலரும தசல்னபசியில்
கதொதணி அணிந்து, மேற்றும ப்ளதொக்தபரியில் ஏததொவது
தசய்யத் தததொடங்கினதொர்கள். விளமபரங்கள் நிணறந்த
இலவச தசய்தித்ததொள்கள் னகட்பதொரற்று ஏங்கத்
தததொடங்கின. 2008 முதல் பலரும மேடிக்கணினியில் ஓடும ரயிலில் கமபியில்லதொ இணணையத்தில் னமேயத்
தததொடங்கினதொர்கள். தகதொச தகதொச தசய்தித்ததொள் கூட்டம 10% ஆகக் குணறய ஆரமபித்தது. 2008-இல் நதொவல்
கூட்டமும குணறயத் தததொடங்கியது – கிண்டிலுக்குப் (kindle) பலரும ததொவினதொர்கள். இன்று ஐனபட் வந்து
ஓடும ரயிலில் பலரும கணினி திணரணயத் தடவித் தடவி பயணிக்கிறதொர்கள். தூங்கும கூட்டத்திற்னகதொ இது
தரதொமப தசளகரியமேதொன வளர்ச்சியதொகப்படுகிறது – தசல்னபசியின் மின்னஞ்சல் தட்டல், ஐனபடின்
திணரதடவல், ஐபதொடின் இணச இணவ எல்லதொம சிறந்த பின்னணி இணச னபதொல இவர்கள் தூக்கத்ணத
தகடுப்பதில்ணல. ஆனதொல், அச்சு உலகனமேதொ வில்லன்களதொய் இவர்கணளப் பதொடதொய்ப்படுத்துகிறது!
அச்சுத் தததொழில் இணணைய முன்னனற்றத்ததொல் பல வணகயிலும பதொதிக்கப்பட்டுள்ளணத அடுத்த சில
கட்டுணரகளில் பதொர்க்க இருக்கினறதொம. அதற்கு முன், ஒன்ணற நதொம மேனதில் தகதொள்ள னவண்டும. இது ஒன்றும
முடிந்த வரலதொற்றுத் தததொடர் அல்ல. பல விதங்களிலும, பல பது ஐடியதொக்களுடனும மிகவும
அறிவுபூர்வமேதொய் நடத்தப்படும நிகழகதொல வியதொபதொரப் னபதொரதொட்டம. இந்த னபதொரதொட்டத்தில் பல சுற்றுகள்
உள்ளன. ஒவ்தவதொரு சுற்றிலும (டிவியில் வரும பதொட்டுப் னபதொட்டி னபதொல), சில வர்த்தக முணறகள் தவற்றி
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தபருகின்றன, சில பின்தள்ளப்படுகின்றன. ஒன்று மேட்டும நிச்சயம: தததொழில்நுட்பத்ணத வியதொபதொரரீதியதொகப்
பரிந்து தகதொண்ட நிறுவனங்கனள தவற்றி தபருகின்றன.
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நடனமேதொடும நதொவலுலகம
தசய்தித்ததொளுலகத்ணத பின்னதொல் அலசுனவதொம. முதலில் நதொவல் பிரசுரிக்கும தவளியீட்டு உலகத்ணத
ஆரதொய்னவதொம. அச்சு எந்திரம கண்டுபிடித்து 300 ஆண்டுகளுக்குப் பின்ப ததொன் நதொவல் அச்சடிக்கத்
துவங்கினதொர்கள். நதொவல் உலகம ஒரு 200 ஆண்டுகளதொகத் ததொன் வளர்ந்து வந்துள்ளது.
ஆரமபத்தில் நதொவல்கள் தபரிய பத்தகங்களதொகத்ததொன் அச்சடித்ததொர்கள். பல வன் அட்ணட (hard cover)
நதொவல்களில் கதொகித நுனிக்கும அச்சிட்ட பகுதிக்கும இணடனய நிணறய இடம இருக்கும. னமேலும ஒரு
அத்தியதொயம முடிந்ததும ‘Page left intentionally blank’ என்று தவற்றுப் பக்கமும இருக்கும.
ணபண்டு தசய்வதற்கு உபனயதொகமேதொய், எல்லதொ அத்தியதொயங்களும வலது பக்கத்திலிருந்துததொன் தததொடங்கும.
இணதப் பற்றி எல்லதொம இங்கு எதற்கு எழுதுவதொனனன்? சற்று தபதொறுத்திருங்கள் – எல்லதொம ஒரு
கதொரணைத்திற்கதொகத் ததொன். ஆரமப நதொட்களில் நதொவல்கள் அவ்வளவு மேலிவதொக விற்கப்படவில்ணல.
படிப்பவர்கள், பத்தகத்தில் தங்களது கருத்துக்கணள ஓரத்தில் எழுதுவதற்கதொக அத்தணன இணடதவளி
விடப்பட்ட்து. பத்தகத்தின் கணடசியில் குறிப்ப எழுதுவதற்தகன்னற சில தவற்றுப் பக்கங்களும
இணணைக்கப்பட்டது. நம கிரதொமேங்களில் டீக்கணடயில் ‘இன்னிக்கு என்ன னசதி ததரியுமேதொ?’ என்று னபசித்
திரியும கூட்டத்ணதப் னபதொல, னமேற்கத்திய கலதொச்சதொரத்தில் பத்தக விமேர்சன மேன்றங்கள் அங்கங்னக
இருந்தனவதொம. உததொரணைத்திற்கு, ‘சதொர்லஸ டிக்கன்ஸ’ ரசிகர் மேன்றத்தில் தங்களுணடய எழுதிய கருத்துக்கணள
நண்பர்களுடன் அலசுவதொர்களதொம. நதொவலதொசிரியர்கள் பிரபலமேணடய அதிக தததொணலத் தததொடர்ப இல்லதொத
கதொலத்தில் இப்படித்ததொன் கருத்துப் பரிமேதொற்றம தசய்ததொர்களதொம.
தமேன் அட்ணட (paperback) என்ற வடிவு, ஒரு அச்சுப் பரட்சி. இது நதொவல்கணள மிகவும பிரபல/மேலிவு
படுத்தியது. அந்த விணலயில் பல பதிப்பீட்டதொளர்களும பல னகதொடிப் பத்தகங்கணள விற்றுத் தள்ளினதொர்கள்.
மிகவும சின்ன எழுத்து அளவு மேற்றும எவ்வளவு முடியுனமேதொ அவ்வளவு இடத்திலும மேறுபயன்பதொட்டுக்
கதொகிதத்தில் அச்சடித்ததொர்கள். இதனதொல் பல நதொவலதொசிரியர்கள் பயங்கர பணைக்கதொரர்கள் ஆனதொர்கள். னமேலும
அவர்கணளச் சுற்றி ஒரு உலகனமே உருவதொனது. வட அதமேரிக்கதொ மேற்றும யனரதொப்பில் வருடத்திற்கு 60
பில்லியன் டதொலர் வணிகம இது! இன்னறதொ இவர்கள் தடுமேதொறும நிணலயில் உள்ளனர், அது ஏதனன்று
ஆரதொய்வனத இக்கட்டுணரயின் னநதொக்கம.
உலகினலனய ணபபிளுக்கு அடுத்தபடி அதிக அளவில் (80 னகதொடி பிரதிகள்) அச்சடிக்கப்பட்ட பத்தகம
‘தணலவர் மேதொ னச துங் னமேற்னகதொள்கள்’. னஜ.னக. னரதொலிங் (J.K.Rowling) எழுதிய ‘ஹதொரி பதொட்டர்’
கணதகள் 40 னகதொடி பத்தகங்கள் விற்பணனயதொகியுள்ளன. இப்படி வளர்ந்துள்ள பத்தக தவளியீட்டுத் தததொழில்
எப்படி நடக்கிறது?
1. முதலில் எழுதும எழுத்ததொளருக்கு ஒரு ஏஜண்ட் னதணவ. இவர், இத்தததொழிலில் மிக முக்கியமேதொனவர்.
முதலில் ஏஜண்ணட எழுத்ததொளர் கவர னவண்டும. இதினலனய பல எழுத்ததொளர்கள் அடிபட்டுப் னபதொகிறதொர்கள்.
ஒரு ஏஜண்டுடன் ஒத்து வரவில்ணலயதொனதொல், மேற்றவணர நதொட னவண்டும.
2. பத்தகத்தின் கருணவ இவரிடம எழுதுவதற்கு முன் விவரிக்க னவண்டும. இவர், பல
தவளியீட்டதொளர்களிடம இந்த கருணவ ணவத்து வியதொபதொர ஏற்பதொடுகள் தசய்வதொர். தவளியீட்டதொளர்களின்
னதணவகள் மேதொறுபடும, அவர்களின் வீச்சும விற்பணன அளவுகளும மேதொறுபடும – இவர்கள் தகதொடுக்கும
ரதொய்ல்டியும அதற்னகற்ப மேதொறுபடும.
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3. எல்லதொ வியதொபதொர ஏற்பதொடுகளும ஒப்பக் தகதொள்ளப்பட்டதொல், எழுத்ததொளர் தன்னுணடய பணடப்ணபப் பகுதி
பகுதியதொகனவதொ அல்லது முழுணமேயதொகனவதொ ஏஜண்டுக்கு அனுப்பிவிடுவதொர். இணத மேதொனுஸகிரிப்ட்
(manuscript) என்கிறதொர்கள்.
4. ஏஜண்ட் இணத தவளியீட்டதொளருக்கு அனுப்பவதொர். தவளியீட்டதொளரின் நிறுவனம, இத்தததொழிலின்
தநளிவு சுளிவுகணள அறியும. எழுத்துக் னகதொர்ணவ (spelling/grammar) சரியதொக இருக்கிறததொ, எழுத்து
நணட சரியதொக இருக்கிறததொ என்று பல நிபணைர்கள் ஆரதொய்ந்து எழுத்ததொளருக்கு ஏஜண்டு மூலம குணறகணளச்
சுட்டிக் கதொட்டுவதொர்கள்.
5. திருத்திய பணடப்ணப, மேதிப்பீடு தசய்ய ஒரு சின்ன கமிட்டி உண்டு. அவர்கள், எழுத்துத் தததொழிலில்
இருப்பவர்கள். உள் முரண்பதொடுகள், தகவல் பிணழகள் (factual errors) மேற்றும சுவதொரசியக் குணறகணளச்
சுட்டிக் கதொட்டுவதொர்கள்.
6. எல்லதொம திருத்திய, திருப்திகரமேதொன தபதொருள் தயதொர். அச்சடிக்குமுன் விளமபரம தததொடங்க னவண்டும.
தவளியீட்டு நிறுவனம, ஏஜண்டுடன் னசர்ந்து தவளிவர இருக்கும பத்தகத்ணதக் கணடகள், சினிமேதொக்கள்,
இணணைத்தளங்கள் என்று எல்லதொ இடத்திலும இன்ன னததிக்கு இப்படிதயதொரு பத்தகம தவளிவருகிறது என்று
விளமபரம தசய்யத் தததொடங்குவதொர்கள்.
7. முதல் பதிப்பில் சில பிரதிகள், பத்திரிணககள் மேற்றும தததொணலக்கதொட்சியில் பத்தக விமேர்சனம தசய்யும
விமேர்சகர்களுக்கு அனுப்பப்படும. உடனன ஏஜண்ட், பல பத்திரிணக மேற்றும தததொணலக்கதொட்சி னபட்டிகளுக்கு
ஏற்பதொடு தசய்வதொர்.
8. அடுத்தபடி, தசதொன்ன நதொளில் எல்லதொப் பத்தக கணடகளிலும பத்தகம தவளியிடப்படும. இணத ஒட்டி, சில
பத்தகக் குழுமேங்கள் எழுத்ததொளணரக் குறிப்பிட்ட சில ஊர்களுக்குத் னதர்ந்ததடுத்த பத்தகக் கணடகளுக்கு
தசதொற்தபதொழிவதொற்ற அணழக்கும (பத்தகத்ணதப் பற்றிப் னபசத்ததொன் அணழப்ப). எழுத்ததொளரின் விசிறிகள்
விளமபரத்ணதப் பதொர்த்து, எழுத்ததொளனர ணகதயழுத்திட்ட பிரதிகணளப் தபற வரிணசயில் நின்று வதொங்கிச்
தசல்வதொர்கள்.
9. அதிகம விற்கும லிஸட் -நமமூர் சினிமேதொ பதொக்ஸ ஆபீஸ நிலவரம னபதொன்றது- ஒன்ணற வதொரதொவதொரம
நியயதொர்க் ணடமஸ னபதொன்ற தசய்தித்ததொள்கள் தவளியிடுகின்றன. இவற்றில் எதிலதொவது இடம தபறுவது
னமேன்னமேலும விற்பணன தபருகுவதற்கு அவசியம.
10. அடுத்தபடி, பத்தகங்கணள நூலகங்களுக்கு விற்கும ஏற்பதொடுகணள தவளியிடும நிறுவனம தசய்து
விடும.
11. விற்கும ஒவ்தவதொரு பத்தகத்திலிருந்தும எழுத்ததொளருக்கு பங்குத் தததொணக (ரதொயல்டி) உண்டு. அனத
னபதொல ஒரு பங்கு ஏஜண்டுக்கும உண்டு.
னமேனல தசதொன்ன படிகள் அத்தணனயும பதொட நூல் மேற்றும பிற ஜனரஞ்சகப் பத்தகங்களுக்கும (popular
non-fiction) தபதொருந்தும. முன் தசதொன்னது னபதொல இணவதயல்லதொம னமேணல உலகில் நடப்பணவ. நம
நதொட்டினலதொ இவ்வளவு விவரமேதொன வணகயில் பதிப்பிடும அணமேப்பகள் கிணடயதொது – ஆனதொல், ஏஜண்டு,
விற்பணன முணறகளில் சில னவறுபதொடுகள் உள்ளன. நமேது எழுத்துப் பணடப்பகளின் பரவலும அளவதொனது
என்பணத நதொமேறினவதொம.
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சரி, னமேற்கில் இப்படி தசளக்கியமேதொக நடக்கும தததொழிலுக்கு என்ன தணட வர முடியும? எல்லதொம
தததொழில்நுட்பமததொன். முதலில் பத்தகம படிக்கும கருவிகள், இரண்டதொவது இணணையம. இந்த இரு சக்திகளும
அச்சுப் பத்தகத் தததொழிணல ஆட்டிப் பணடக்கத் தததொடங்கிவிட்டன. பத்தகம படிக்கும கருவிகள் அச்சுத்
தததொழிலதொல் உருவதொக்கப் படும தபதொருளுக்கு மேட்டுனமே சவதொலதொக வளர்ந்து வருகின்றன. ஆனதொல்,
இணணையனமேதொ, அதன் பல்னவறு சக்தி வதொய்ந்த வீச்சதொல் இத்தததொழிலுக்னக சவதொலதொக வளர்வது உண்ணமே.
விவரமேதொக இந்த இரு சவதொல்கணளயும ஆரதொய்னவதொம. எதிர்கதொலத்தில் இத்தததொழில் எப்படி மேதொற இருக்கிறது
என்று சில னபதொக்குகணளயும ஆரதொய்னவதொம.
பத்தகம படிக்கும கருவிகள் பற்றிச் தசதொல்வனத்தில் ‘ஒலி/ஒளி மேயமேதொன எதிர்கதொலம’ என்ற தணலப்பில்
ஏற்கனனவ எழுதியதொகிவிட்டது. இதன் சமூகத் ததொக்கங்கணளச் சற்று ஆரதொய்னவதொம. மின்னண பத்தகங்கள் (ebook) கதொகிதப் பத்தகங்களுக்குச் சவதொலதொக உள்ளன. ஏன் மின்னண பத்தகங்கள் னததொன்றின? கதொகிதப்
பத்தகம வதொசகணர அணடயுமுன், தவளியீட்டதொர் பதிப்பகத்திலிருந்து பல ஆயிரம கி.மீ. பயணைம தசய்கிறது.
னமேலும, அனனகப் பத்தகங்கள் ஒரு முணறனய படிக்கப்படுகின்றன. உததொரணைம, நம கதொமிரதொ/குளிர்சதொதன
தபட்டி உபனயதொக முணற பத்தகத்ணத எத்தணன முணற படிக்கினறதொம? எதற்கதொகக் கதொகிதத்ணத வீணைதொக்க
னவண்டும? எதற்கு மேரங்கணள அழிக்க னவண்டும? னமேலும ஒரு நதொவணலப் படித்தபின் நதொட்டின்
இன்தனதொரு மூணலயில் இருப்பவருக்கு இரண்டதொம ணகயதொக (second hand) அனமேஸதொனில் விற்கினறதொம.
அப்பத்தகம மீண்டும டீசல் தசலவழித்துப் பயணிக்கிறது. மின்னண பத்தகங்களுக்கு இந்த பயணைப் ப்ரச்ணன
கிணடயதொது. உததொரணைத்திற்கு, எல்லதொ தசல்னபசி கமதபனிகளும அவர்களுணடய தசல்னபசி உபனயதொக
முணறயில் பத்தகங்கணளத் தரவிறக்கம தசய்ய வசதி தசய்துள்ளதொர்கள்.
இப்படி தகதொஞ்சம தகதொஞ்சமேதொக மின்னண பத்தகங்கள் அதிகரிக்க தததொடங்கின. பலர் ஆரமபத்தில், இணத
டிஜிட்டல் இணச னபதொல கருதினதொர்கள். ஆனதொல் இக்கருவிகள் சற்று னவறுபட்ட்ணவ. ஐபதொட் வதொங்கியவுடன்
முதலில் அணனவரும தசய்யும கதொரியம, தன்னிடமுள்ள அத்தணன சிடிக்கணளயும MP3 வடிவத்திற்கு
மேதொற்றி, ஐபதொட்டில் பதிவு தசய்தல். அப்படிப் பதொர்த்ததொல், மின்னணப் பத்தக தததொழில்நுட்பம வந்தவுடன்,
நமமிடம இருக்கும அத்தணன பத்தகங்கணளயும இந்த பதிய நியமேத்திற்கு மேதொற்றுவதுததொனன முதல்
கதொரியமேதொக இருக்க னவண்டும? அதில் ததொன் சிக்கல். அவ்வளவு எளிதல்ல மின்னண பத்தக வடிவத்திற்கு
மேதொற்றுவது. இதனதொல் கதொகித பத்தகங்கள் சற்று பிணழத்தன.
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ஆனதொல், கல்லூரி மேதொணைவர்கள் மின்னண பதொட பத்தகங்கணளனய
விருமபவதொர்கள் என பிரசுரகர்த்தர்கள் கருதுகிறதொர்கள். முதல்
கட்டமேதொக இந்த வடிவம மேதொணைவரின் னததொள் சுணமேணயக்
குணறக்கிறது. ஐனபட், மேற்றும கிண்டில் னபதொன்ற பத்தகம படிக்கும
கருவி ஒன்றதொல் பல நூறு பத்தகங்கணளப் படிக்க முடிகிறது. பதொடப்
பத்தக நூல் தவளியீட்டதொளர்கள் இதனதொல் தங்களது முணறகணள
மேதொற்ற னவண்டிய கட்டதொயம ஏற்படுகிறது. வன் அட்ணடப் பதொட
நூல் ஒன்ணற வதொங்கினதொல், மின்னணப் பத்தகம இலவசம, அல்லது
மின்னண பத்தகம குணறந்த விணலக்தகன்று அளிக்கத்
தததொடங்கினதொர்கள். இப்தபதொழுது மிகப் தபரிய னபதொக்கு
என்னதவன்றதொல், கல்லூரிப் பதொடப் பத்தகங்கணள வதொங்கினதொல்,
அத்துடன் தனியதொகக் னகள்வி பதில் பத்தகங்கள் (நமமூர் னகதொனதொர்
பத்தகங்கள் னபதொல) வதொங்க னவண்டதொம, அதற்குப் பதில்
பதிப்பதொளரின் இணணைத்தள னகள்வி பதில் பகுதிக்கு ஒரு வருட
சந்ததொ இலவசம!
இனத னபதொல, இணளஞர்/ஞிகள் கதொதல் கணதகள், சில கவிணதத்
தததொகுப்பகள் (romantic novels/ poems) படிப்பதற்கு மின்னண பத்தகங்கணளனய
விருமபகிறதொர்கள். ஏதனன்றதொல், இப்பத்தகங்கள் ஒரு முணற படித்தபின் மேறக்கப் படுகின்றன. மிக குணறந்த
விணலயில் மின்னண பத்தகங்களதொய் டிஜிட்டல் இணசணயப் னபதொல தரவிறக்கம தசய்து, படித்து, அடுத்த
நதொவலுக்குத் ததொவ னவண்டியது ததொன், இதற்கதொகக் கதொகிதம, டீசல், ணமே, அச்சு எந்திரம னதணவயதொ?
னமேலும இன்தறன்னனவதொ, ஒரு கதொகித பத்தகமும தமேன்தபதொருள் தகதொண்டு, மின்னண வடிவத்தில் ததொன்
முதலில் உருவதொக்கப்படுகிறது. இதனதொல், பத்தக தவளியீட்டதொளருக்கு ஏற்கனனவ மின் வடிவில் உள்ள
பத்தகத் தகவணல, ஒரு மின்னண பத்தகமேதொக தவளியிடுவது மிக எளிது. ஆனதொல், இதில் அதிகம கதொசு
பண்ணை முடிவதில்ணல. அத்துடன் மின்னண பத்தகங்கள் எளிதில் கணினியில் நகல் எடுக்கப்படலதொம. ஒரு
கதொகித பத்தகத்ணத ஒரு தருணைத்தில் ஒருவருக்குத்ததொன் தகதொடுக்க முடியும; ஆனதொல், ஒரு மின்னண
பத்தகத்ணத ஒனர தருணைத்தில், லட்சம னபர்கள் இணணையத்தில் தரவிறக்கம தசய்ய முடியும. இதனதொல்,
தவளியீட்டதொளர்கள் மிகவும அஞ்சுகிறதொர்கள். ஆனதொல், மின்னணப் பத்தக வளர்ச்சிணயத் தடுக்க முடியதொமேல்
அணர மேனதுடன் பல்னவறு விற்பணன முணறகணள கணடப்பிடித்து எப்படியதொவது தங்களுணடய கதொகிதப்
பத்தக விற்பணனணயத் தக்க ணவத்துக் தகதொள்ள முயற்சித்து வருகிறதொர்கள்.
இனததொடு, பத்தகம படிக்கும கருவிகள் (e-book readers) வந்து தவளியீட்டதொளர்கணள மிகவும
அச்சுறுத்துகின்றன. முதலில் இந்த வணக கருவிகணள அனமேஸதொன் னபதொன்ற தபரிய பன்னதொட்டுப் பத்தக
விற்பணன ணமேயங்கள் தததொடங்கின. அனமேஸதொனின் பயங்கர தததொழில்நுட்ப மேற்றும வியதொபதொர பலம சிறிய
பத்தக நிறுவனங்களுக்குப் பயம கதொட்டத் தததொடங்கியது. அனமேஸதொன், தன்னுணடய கிண்டில் கருவிணய
விற்பதற்கதொகப் பல தவளியீட்டதொளர்கணளயும குணறந்த விணலக்கு மின்னண பத்தகங்கணள தவளியிடுமபடி
கட்டதொயப்படுத்தியது. பரந்த சந்ணத அணமேயும என்று தவளியீட்டதொர்களும சில பத்தகங்கணள அப்படி
குணறந்த விணலயில் மின்னண பத்தகங்களதொய் தவளியிட ஒப்பக் தகதொண்டனர். ஆனதொல், இதுனவ இன்று
முணறயதொகிவிட்ட்து. மின்னண பத்தகத்திற்கு கதொகித பத்தகத்தின் 10% விணல கூட கிணடப்பதில்ணல. பல
பதிப்பதொளர்களும அனமேஸதொணன ஒரு ரதொட்சசணனப் னபதொல பதொர்க்கத் தததொடங்கி விட்டதொர்கள். ஆனதொல் குணற
அனமேஸதொன் பக்கம இல்ணல – இது தததொழில்நுட்ப வளர்ச்சியின் விணல. அனமேஸதொணன தததொடர்ந்து னசதொனி,
பதொர்டர்ஸ என்று பலரும இனத வணகக் கருவிகணள விறகிறதொர்கள். படிக்கும கருவிகளின் விணல குணறந்த
வண்ணைம இருக்கிறது. அதனதொல், அதில் படிக்கும பத்தகங்களின் விணலயும குணறவதொக இருக்க னவண்டும
என்று நுகர்னவதொர் நிணனப்பதில் என்ன தவறு? இதனதொல் ப்ரச்ணன என்னதவன்றதொல், மின்னணப் பத்தகத்தின்
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விணல பூஜ்ஜியமேதொகி தகதொண்டு வருகிறது. அதனதொல், பத்தகம சதொர்ந்த பணடப்பதொளி, பதிப்பகத்ததொர், இணட
பதிப்பக தததொழில்நுட்ப வல்லுனர்கள் எல்னலதொரும நசுக்கப் படுவததொக நிணனக்கிறதொர்கள். ஆனதொல்,
இவர்களுக்கு இத்துடன் தணலவலி முடிவததொகத் ததரியவில்ணல. தணலவலி னபதொய்த் திருகுவலி
என்பதொர்கனள, அணதப்னபதொல, இணணையம என்ற திருகுவலிணயயும இவர்கள் சந்திக்க னவண்டியுள்ளது.
முன்னப தசதொன்னது னபதொல, இணணையத்தின் பதொதிப்ப பல வணகயிலும பத்தக அச்சுத் தததொழிணல ஆட்டிப்
பணடக்கிறது. முதலில் நதொம பதொர்க்க இருப்பது, ப்ளதொக் என்ற வணலப்பூ பரட்சி. கவியரசர் கண்ணைததொசனின்
அருணமேயதொன ‘ஆலயமேணி’ திணரப்பட பதொடல் நிணனவுக்கு வருகிறது:

தசதொல் என்றும தமேதொழி என்றும தபதொருள் என்றும இல்ணல,
தபதொருள் என்றும இல்ணல
தசதொல்லிய (ல்லதொத) தசதொல்லுக்கு விணல ஏதும இல்ணல,
விணல ஏதும இல்ணல.
யதொர் னவண்டுமேதொனதொலும ப்ளதொகிக்கலதொம! எணதப் பற்றி னவண்டுமேதொனதொலும எழுதித் தள்ளலதொம.
WordPress மேற்றும blogger னபதொன்ற அணமேப்பகளில் பல லட்சம னபர்கள் கதொய்கறி வியதொபதொரம முதல்
கதொயத்ரி ஜபம வணர எழுதிப் படிப்பவர்களுக்கதொக தவமிருக்கிறதொர்கள். ஏதனன்றதொல், எழுதிய எழுத்துக்கு
விணல ஏதுமில்ணல. இணடத்தரகர்கள், பத்திரிணக ஆசிரியர்கள், எடிட்டர்கள் இல்ணல. பல வணலப்பூக்களில்
எழுத்துப்/கருத்துப் பிணழகள் ததொரதொளமேதொக உள்ளன. சிலருக்கு இது தபதொழுது னபதொக்கு. சில நதொட்கள்
எழுதிவிட்டு ஓய்ந்து விடுவதொர்கள். இவர்களுக்கு உதவ கூகிள் னபதொன்ற நிறுவனங்கள் தங்களது னதடல்
என்ஜின்கனளதொடு இணணைக்க இலவச உதவி பரிகிறதொர்கள். விளமபரங்கள் விற்க உதவினதொல் கதொசு கூட
சமபதொதிக்கலதொம. சுமேதொரதொக எழுதத் ததரிந்ததொல் னபதொதும. இதில் தசளகரியம என்னதவன்றதொல், படிப்பவர்கள்,
பதிவு தவளியதொன பல மேதொதங்கள், வருடங்களுக்குப் பிறகு கூட படிக்கலதொம, விமேர்சிக்கலதொம.
விமேர்சனத்ணதப் பதிவுடன் படிக்க முடியும; எழுத்ததொளர், தன் நிணலணய விளக்க முடியும; மேற்றவர்கள்
அணனத்ணதயும ஒனரடியதொக படிக்க முடியும. பத்தகத்தில் இந்த தசளகரியம கிணடயதொது. அதுவும
இததல்லதொம இலவசமேதொக அல்லனவதொ கிணடக்கின்றன!
பத்தகத்தில் இல்லதொத இன்தனதொரு விஷயம விடினயதொ மேற்றும ஒலித் துண்டுகணள வணலப்பூக்களில் எளிதில்
இணணைக்க முடியும. தசயல் விளக்கம மேற்றும இணச னபதொன்ற விஷயங்கணள விளக்குவதற்கு இது மிகச் சக்தி
வதொய்ந்த ஊடகம. கிண்டில் னபதொன்ற பத்தகம படிக்கும கருவி சில சந்ததொ உணடய வணலப்பூக்கணளப் படிக்க
வழி தசய்கிறது! இந்தப் பரட்சியதொல் நன்றதொக எழுதும பல எழுத்ததொளர்கள் னநரதொகத் தங்களுக்கு வணலப்பூ
அணமேத்துக் தகதொண்டு தசளகரியப்பட்ட தபதொழுது, பிடித்தவற்ணற எழுதுகிறதொர்கள். சில வணலப்பூக்களுக்கு,
பத்திரிணககணளவிட, நதொவல்கணளவிட அதிகம படிப்னபதொர்கள் உள்ளதொர்கள். ஒலி, விடினயதொவுடன் இணவ
இணணையத்தில் சக்ணக னபதொடு னபதொடுகின்றன. சிலர் விடினயதொ ப்ளதொக் என்று விடினயதொவினலனய
அசத்துகிறதொர்கள். இவர்களின் பலம, எழுதியவுடன் வதொசகனின் கருத்துக்கணள அறிந்து தகதொள்ள
முடிவதுததொன். தபதொலுக்கு கதொத்திருக்க னவண்டியதில்ணல. தன்னுணடய பணடப்பக்களில் எந்த பணடப்ப
அதிகம விருமபப்பட்ட்து, எது நிரதொகரிக்கப்பட்ட்து என்று னநரடியதொகக் கணிக்கவும முடியும.
எல்லதொவற்ணறயும விட, உலகில் இணணைய இணணைப்ப எங்கிருந்ததொலும படிக்கலதொம, பதொர்க்கலதொம, னகட்கலதொம.
எங்கள் ஊருக்கு விகடன் வருவதில்ணல என்பததல்லதொம பழம சமேதொச்சதொரம! உததொரணைத்திற்கு, ‘தசதொல்வனம’
எங்கிருந்ததொலும படிக்கலதொம, பதொர்க்கலதொம, னகட்கலதொம. இணணைய இணணைப்ப இருந்ததொல் (மின்சதொரமும
இருந்ததொல்) னபதொதும.
பத்தக உலகம தததொழில்ரீதியதொக ”நீள உணர”த் (long text) தததொழில் என்று அணழக்கப்படுகிறது. ட்விட்டர்
(Twitter) னபதொன்ற சமூக வணலயணமேப்ப இணணைய வசதிகள் இருப்பினும, ”நீள உணர” தததொழிலுக்கு அது
ஒரு தபரிய சவதொலில்ணல. நீள உணர எழுத னநரமில்லதொதவர்கள்/ திறணமேயில்லதொதவர்கள் இது னபதொன்ற பதிய
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வசதிகணள உபனயதொகப்படுத்துகிறதொர்கள். இதன் ததொக்கம, தசய்தித்ததொள் உலகத்தில் அதிகம உள்ளது.
Twitter உலகில் 140 எழுத்துக்களுக்குள் ஒரு தசய்தி அடங்க னவண்டும. அனத னபதொல Facebook
னபதொன்ற சமூக வணலயணமேப்ப இணணைய வசதிகள் னநரடியதொக ”நீள உணர” தததொழிணலப் பதொதிப்பதில்ணல
என்பது என் கருத்து. இணவ ”நீள உணர” தததொழிணலச் சுற்றியுள்ள அணமேப்பகணள மேட்டுனமே பதொதிக்கின்றன.
இணதப் பற்றி, இக்கட்டுணரயில் பிறகு அலசுனவதொம.
னவறு எந்த விதமேதொன இணணைய பதொதிப்பகள் வர வதொய்ப்பள்ளது? எதிர்பதொர்க்கதொத திணசகளிலிருந்ததல்லதொம
பதிப்ப தததொழிணலத் தணலகீழதொக்க இணணைய முயற்சிகள் நடந்த வண்ணைம இருப்பது மிகவும சுவதொரசியமேதொன
முன்னனற்றம. இதில் சில முயற்சிகணள இங்கு ஆரதொய்னவதொம. முதலில், உங்களுக்குச் சிந்திக்க னவண்டிய
ஒரு னகள்வி- ‘தசதொல்வனம’ என்பது என்ன? அட, இணதப் னபதொய் யதொரதொவது தசதொல்வனத்தினலனய
எழுதுவதொர்களதொ? உடனன வரும பதில் – ‘தசதொல்வனம’ ஒரு இணணைய பத்திரிணக. இது உண்ணமேயதொனதொலும,
பதொதி உண்ணமேனய. எழுதும எனக்கு எழுத்ததொர்வம தகதொண்ட நண்பர்கள்/உறவினர், படிக்கும உங்களுக்கு
நண்பர்கள்/உறவினர் உண்டு. பத்திரிணகணயச் னசர்ந்தவர்களுக்கும எழுத்ததொர்வம தகதொண்ட நண்பர்/உறவினர்
உண்டு. ஒரு பணடப்ப ‘தசதொல்வனத்தில்’ தவளியதொவதற்கு/படிக்கப்படுவதற்கு இந்த நீண்ட சமூக அணமேப்ப
ஒரு கதொரணைம. னமேலும, ‘தசதொல்வனம’ என்பது இந்த சமூக அணமேப்ப சங்கமிக்கும இடம. பத்திரிணக
வடிவத்தில் இந்த சங்கமம ஏற்படுகிறது. இந்த சமூக அணமேப்பில் ஒத்துப் னபதொகின்ற ரசணனயுணடயவர்கள்
இணணைகிறதொர்கள். இணதக் கதொகித பத்தக தவளியீட்டதொளர்களும தமேதுவதொக அறிய முணனந்துள்ளதொர்கள்.
ஆனதொல், இந்த கருத்ணதச் சில இணணைய அறிவதொளிகள் மிக அழகதொக பரிந்து தகதொண்டு கதொகித பத்தக
உலகத்துக்கு சவதொல் விட்டு வருகிறதொர்கள்.
பல மின்னண பத்தக தவளியீட்டதொளர்கள் உள்ளதொர்கள். இவர்களிடம அச்சடித்த கணதணய அனுப்பத்
னதணவயில்ணல. மின்ன்ஞ்சல் வழினய அனுப்பிய கணத பதிப்பக்குச் சரியதொக வருமேதொனதொல், உடனன
உங்களுக்கு ஒரு சிறிய முன்பணைம தந்து விடுகிறதொர்கள். ஒரு கதொகித பத்தகத்திற்கு ரதொயல்டி கிணடக்க பத்தகம
தவளியதொகி 18 முதல் 24 மேதொதமவணர ஆகிறது (www.writersservices.com) . பத்தகத்தின் விணலயில்
7.5% முதல் 15% வணர கதொகித பத்தகத்திற்கு ரதொயல்டி தருகிறதொர்கள். இவர்களுக்கு, விளமபர, உற்பத்தி,
னபதொக்குவரத்து மேற்றும னமேலதொண்ணமே தசலவுகள் அதிகம. மின்னண பத்தகத்தினலதொ 35% முதல் 50% வணர
ரதொயல்டி தருகிறதொர்கள். னமேலும அதிகம கதொத்திருக்கத் னதணவயில்ணல. மேதொதம னததொறும, 3 மேதொதம ஒரு முணற
அல்லது 6 மேதொதம ஒரு முணற தகதொடுத்து விடுகிறதொர்கள். மின்னண பத்தக தவளியீட்டதொளர்கள் அவர்களது
கதொண்ட்ரதொக்ணட அவர்களது இணணைத்தளத்தினலனய ணவத்திருப்பது இன்னும தசளகரியம. அத்துடன்,
நதொங்கள் திகில் நதொவல்கள் மேட்டுனமே தவளியிடுகினறதொம என்று பந்ததொ எல்லதொம கிணடயதொது. பது பது
ரசணனக்னகற்ப எழுத முடிந்ததொல் எழுதித் தள்ளலதொம. ஒவ்தவதொரு பத்தகத்தின் விணலயும கதொகித பத்தகத்ணத
விட குணறவுததொன். ஆனதொல், வதொய்ப்பகள் தகதொட்டிக் கிடக்கின்றன. இவர்கள் அதினவக மேதொர்தகடிங்
தசய்கிறதொர்கள்.
நதொம னமேனல பதொர்த்த்து ஒரு எழுத்ததொளரின் பதொர்ணவயிலிருந்து. எல்லதொ நதொவல் எழுத்ததொளர்களும மின்னண
பத்தகம தவளியிட துடிப்பதில்ணல. ஆனதொல், தங்கள் பணடப்பகணள தவளியிட இவர்களும
கஷ்டப்படத்ததொன் னவண்டியுள்ளது. கதொகித பத்தக விற்பணன தததொழிலின் அணமேப்ணப மின்னண
மேயமேதொக்கினதொல் எப்படியிருக்கும? இணத (http://www.fastpencil.com/) ஒரு இணணைத்தளம தசய்கிறது.
எழுத்ததொளர்கள், மேற்றும தவளியீடு சமபந்தமுள்ளவர்கள் இணணையத்தில் சங்கமிக்கும இடம இது. பதிய
எழுத்ததொளர் மேற்ற எழுத்ததொளர்களுடன் அளவளதொவலதொம. எழுத்து தடமப்னளட் (அததொவது பக்க அணமேப்ப)
மேற்றும சில மின்னண எழுத்துக்கு உதவும கருவிகள், மேற்ற எழுத்ததொளர்களின் ஆனலதொசணன எல்லதொம
தபறலதொம. மிக முக்கியமேதொக எடிட்டிங், படம வணரபவர்கள், பத்தக அட்ணட டிணசன் தசய்பவர்கள் என்று
பத்தக சமபந்தப்பட்ட அணனவரும இங்கு ஆஜர். எழுதிய பத்தகத்ணதக் கிண்டிலில், ஐஃனபதொனில், னசதொனி
ரீடரில் தவளியிட என்ன தசய்ய தவண்டும என்று பல னயதொசணனகள் இங்கு உண்டு. னமேலும இங்கு
தவளியீட்டர்களும உண்டு. இந்த இணணைத்தளம ஒரு படி னமேனல தசன்று பத்தக தவளியீடு சமபந்தப்பட்ட
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பல தததொழில்நுட்ப வல்லுனர்கள் மேற்றும எழுத்ததொளர்கணள இணணையத்தில் சங்கமிக்க உதவுகிறதொர்கள்.
ஏஜண்டுடன் முட்டி னமேதொதத் னதணவயில்ணல!
னமேல் தசதொன்ன இணணைத்தளத்ணதப் னபதொலல்லதொமேல் சற்று மேதொறுபட்ட இன்தனதொரு இணணைத்தள முயற்சி
(http://www.electricliterature.com/). இதன் நிறுவனர்கள், சற்று மேதொறுபட்டு னயதொசிக்கிறதொர்கள்.
இலக்கியத்ணத டிவிட்டர் தகடுக்கிறது என்று பலமபவதொனனன்? டிவிட்டணர ணவத்துக் தகதொண்னட
இலக்கியத்ணதயும முன்னனற்றலதொனமே! இவர்கள் ஒரு பத்திரிணக நட்த்துகிறதொர்கள். பத்திரிணகயில் வரும ஒரு
பதிணவப் பற்றி மிக வித்தியதொசமேதொய் சிந்திக்கிறதொர்கள். ஒரு அனினமேட்டணர அணழத்து, சின்ன அனினமேஷன்
ஒன்ணற கணதக்கருவிற்னகற்ப தசய்யச் தசதொல்கிறதொர்கள். பிறகு, ஒரு மின்னண இணசயணமேப்பதொளணர
(electronic musician) அணழத்து அந்த அனினமேஷனுக்கு தகுந்ததொர்னபதொல இணச க்ளிப் ஒன்ணற
தயதொரிக்கிறதொர்கள். இரண்ணடயும இணணைத்து, யடூயபில் னமேனலற்றி விடுகிறதொர்கள். டிவிட்டரில் இணதப் பற்றி
டிவிட் தசய்து விடுகிறதொர்கள். முடிந்த்து மின்னண மேதொர்தகடிங்! இவர்களின் ஒரு வதொக்கிய அனினமேஷன்:
னமேனல உள்ள விடினயதொ உங்களது ஆவணல ரிக் மூடியின் பதிப்ணபத் னதடிப் படிக்கத் தூண்டும. நதொவலுலகம
இணணையத்தில் எப்படிதயல்லதொம முன்னனற்றப்படுகிறது என்பதற்கு இது ஒரு எடுத்துக்கதொட்டு. சுமமேதொ இலவச
இணணைப்ப சமேதொச்சதொரம தரதொமப பளித்து னபதொன பணழய விஷயம! இவர்கள், தங்களுணடய பதிப்பகணளப்
தபருமபதொலும மின்னண வடிவத்தினலனய தவளியிடுகிறதொர்கள். னதணவப்பட்டதொல், கதொகித அச்சு பிரதியும
உண்டு.
வழக்கமேதொன கதொகித தவளியீட்டதொர்கள் என்ன தசய்கிறதொர்கள் என்று அறிவதற்கு முன் சில பதிய கதொகித
தவளியீட்டதொர்கள் என்ன தசய்கிறதொர்கள் என்று
பதொர்ப்னபதொம. மிக வித்தியதொசமேதொன சிந்தணன இது.
அததொவது, அச்சடிக்கும நிணலயம எங்னகதொ நதொட்டின்
ஒரு னகதொடியில் இருந்ததொல்ததொனன பிரயதொணை தசலவு?
உங்கள் ஊரினலனய, மேதொர்தகட்டினலனய உங்களுக்குப்
பிடித்த பத்தகத்ணத அச்சடித்து உடனன உங்களுக்கு
தகதொடுத்ததொல் எப்படி இருக்கும? இணதக் கதொப்பி
தயதொரிக்கும எந்திரம னபதொல ஏக்ஸப்ரனஸதொ ப்ரிண்டர்
என்கிறதொர்கள். ஷதொப்பிங் ணமேயத்தில் சில நிமிடம
கதொத்திருந்து கதொசு னபதொட்டதொல், பத்தகத்ணத அச்சடித்து,
ணபண்ட் தசய்து உடனன படிக்க தரடி. இந்த முணற
அச்சில் இல்லதொத சில பணழய பத்தகங்கணளக் குணறந்த
அளவு கதொப்பிகள் அச்சடிக்க உதவுகிறது. இதன்
விணலயும குணறவதொக இருப்பததொல் ரதொட்ச்ச பதிப்பதொளரதொக இருக்க னவண்டியதில்ணல. சில சின்ன
பதிப்பதொளர்கள் னதணவக்னகற்ப அச்சடிப்பணத (Print on Demand) தததொழிலதொகக் தகதொண்டுள்ளதொர்கள்.
பத்தக தததொழில் ஓரளவு இணசக் குழு னபதொன்ற தததொழில் என்று தசதொல்லலதொம. முதலில் பீட்டில்ஸ
இணசத்தட்டதொக தவளியிட்டதொர்கள். அணனவரும கணடக்குச் தசன்று வதொங்கினதொர்கள். பிறகு குறுந்தட்டு (CD)
வந்தது. அணதயும கணடக்குச் தசன்று வதொங்கினர். ஆனதொல், MP3 வந்தவுடன் கணடக்குப் னபதொய்
வதொங்குனவதொணரக் கதொனணைதொம. இணசக்குழுக்கள் நலியத் தததொடங்கின. ஆனதொல், இன்றும U2 னபதொன்ற
இணசக்குழுக்கள் தவற்றிகரமேதொகப் பணடத்துக் தகதொண்டுததொன் இருக்கிறதொர்கள். நம திணரயிணசச் சி.டிக்கணள
அதிகம யதொரும வதொங்குவதில்ணல. ரிங் னடதொன் வியதொபதொரம, சிடி வியதொபதொரத்ணதவிட தபரியததொக உள்ளது.
னமேல்நதொட்டு இணசகுழுக்கள் எப்படி பிணழக்கின்றன? முதலில், னநரடி நிகழச்சிகளுக்கு, ரசிகர்கள் பணைம
தகதொடுத்து ஊக்குவிக்கிறதொர்கள். ஆனதொல், இந்நிகழச்சிகனளதொடு, ரசிகர்கள் தங்களுக்கு பிடித்த கணலஞனரதொடு
சில மேணி னநரம தசலவழிக்க நிணறய தசலவழிக்க தயதொர். அதனதொல், னநரடி நிகழச்சிகனளதொடு, இது னபதொன்ற
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பக்கத்திலிருந்து ரசித்து, உணரயதொடி, விவதொதிக்கும முணற மிக லதொபகரமேதொக உள்ள சமேதொச்சதொரம. அததொவது,
தங்கணள ஒரு தனி ரசணனயுள்ள குறுகிய சமூகத்தில் பங்தகடுக்க ரசிகர்கள் 10 மேடங்கு தசலவழிக்கத் தயதொர்.
[பண்ணடக் கதொலத்தில் அரசர்கள், தபருவணிகர்கள், தனிகர்கள் தங்களுக்கும, நட்பக்கும, உறவினருக்கும
மேட்டும என்று சிறு அளவில் வினசஷ இணச நிகழச்சி நடத்தி கணலஞருக்குப் தபதொற்கிழி அளிப்பதொர்களதொனமே,
அது னபதொன்ற நிகழச்சிகள் திருமப வரும னபதொலிருக்கிறது!]
பத்தக உலகமும ஏறக்குணறய அனத முணறயில் இயங்கினதொல்ததொன் பிணழக்க முடியும என்று தபரிய
பதிப்பதொளர்கள் உணைரத் தததொடங்கி விட்டதொர்கள். தங்களுணடய தததொழிலின் அடிப்பணட ஒனர ரசணனயுள்ள
குழுக்கள் என்று தமேதுவதொகப் பரியத் தததொடங்கிவிட்ட்து. இந்த குழுக்கணள இணணையம மூலம இணணைப்பது
ஒன்றுததொன் அச்சுத் தததொழிணலக் கதொப்பதொற்ற முடியும. மிகவும தரமுள்ள குழுவில் னசர படிப்பவர்கள்
பத்தகத்ணத விட அதிகம தசலவழிக்கத் தயதொர் என்பது இவர்களது கணிப்ப. இவர்களது தபரிய பயம,
பத்தகம மேற்றும சமபந்தமேதொன ஊடகங்கணள விற்கும அனமேஸதொன் னபதொன்ற நிறுவன்ங்கள் பத்தக தவளியீட்டு
நிறுவனத்ணத வதொங்கி இவர்கணள அழித்துவிடும என்பது.
பத்தக தவளியீட்டதொளர்கள் தங்ளுணடய அணமேப்பில் உள்ள ப்ரச்ணனகணள ஆரதொயத் தததொடங்கிவிட்டதொர்கள்.
னமேலும, ஏஜண்ட் எல்லதொவற்ணறயும கட்டுப்படுத்துவது னபதொன்ற விஷயங்கள் தளரத் தததொடங்கியுள்ளது.
நல்ல திறணமேகள் அணமேப்ப னகதொளதொறுகளதொல் நிரதொகரிக்கப்படக் கூடதொது என்ற விழிப்பணைர்ச்சி வந்துள்ளது.
அடுத்தபடியதொக, பல தவளியீட்டதொளர்களும மின்னண பத்தகங்கணள ஏற்பணதத் தவிர னவறு வழியில்ணல
என்று உணைரத் தததொடங்கியுள்ளதொர்கள். இதனதொல், ஒரு பத்தகம கதொகித தவளியீட்னடதொடு, மின்னண
வடிவத்திலும தவளிவருகிறது. இணசக்குழுக்கள் னபதொல, வன் அட்ணட, தமேன் அட்ணட, ஒலி, மின்னண
என்று பத்தகத்ணத எல்லதொ வடிவங்களிலும தவளியிடுகிறதொர்கள். எல்லதொ வடிவங்களிலும வதொங்குனவதொருக்கு
விணல சலுணககளும தகதொடுக்கிறதொர்கள். ஒவ்தவதொரு வடிவத்திற்கும தவவ்னவறு விணல. இதில் வணிக
ப்ரச்ணனகள் இன்னும தகதொஞ்சம உள்ளது. உததொரணைத்திற்கு, ஒரு பத்தகத்தின் ஒலி மேற்றும அச்சு பிரதிகணள
ஒனர ஷதொப்பிங் கூணடயில் சலுணககளுடன் வதொங்குவது இன்றும கடினம!
சில பதிப்பதொளர்கள் பதிய முணறகணளச் னசதொதித்தும வருகிறதொர்கள். உததொரணைத்திற்கு, ஒரு பிரபல பதிப்பதொளர்,
ஒரு தததொலக்கதொட்சி தததொடணர, தததொணலக்கதொட்சியில் வருவதற்கு முன்னனமே தன்னுணடய இணணைத்தளத்தில்
இலவசமேதொகச் தசதொஞ்சம தசதொஞ்சமேதொக தவளியிட்த் தததொடங்கியது. பயங்கர வரனவற்ணப அடுத்து,
தததொணலக்கதொட்சியில் தததொடர் தவளி வந்த்தும, எழுத்துக்கும, தததொணலக்கதொட்சிக்கும எப்படி ஒத்து வந்தது,
எங்குச் தசதொதப்பல் என்று பதிப்பதொளர் இணைத்தளத்தில் சூடதொன விவதொதம. திடீதரன்று அப்தபதொழுதுததொன்
பரிந்த்து, பதிப்பதொளருக்கு – இந்த தததொடணர ரசிக்கும குழுவுக்கு நதொம ஒரு பதொலம என்று. தததொணலக்கதொட்சி
தததொடர் தவளிவந்து, முழு கணதயும அச்சடித்து விற்றதில் 2 லட்சம பத்தகம விற்பணனயதொகியது. தனியதொக
தவறும பத்தகம மேட்டும னபதொட்டதொல், 2 லட்சம பிரதிகள் விற்றிருக்க முடியதொது.
இன்தனதொரு பதிப்ப நிறுவனம ஒரு வினனதொத னசதொதணன தசய்து வருகிறது. எடுக்கப்படதொத தததொணலக்கதொட்சி
தததொடணர இணணைத்தளத்தில் பகுதி பகுதியதொக தவளியிட்டு வருகிறது. சுவதொரசியம என்னதவன்றதொல்,
பதொத்திரங்களுக்குப் பல இணணைய னமேய்பவர்கள் விசிறிகளதொகி விட்டதொர்களதொம! முழு தததொடரும தவளி
வந்தபின்
அணத
ஒரு
மின்னண
பத்தமேதொக
தவளியிடத்
திட்டமேதொம.
இப்படி பதிப்பதொளர்கள் பலவித னசதொதணன முயற்சியில் இறங்கி வருவததொல், பத்தக உலகம இன்னும 10
வருடங்களில் அழிந்துவிடும என்று தபதொருளில்ணல. மின்னண பத்தகங்கள் அச்சு பத்தகங்களின்
விற்பணனயில் 5% ததொன். ஆனதொல், இணவ தவகுனவகமேதொக வளர்ந்து வருகின்றன.
மின்னண பத்தகங்களுக்குக் குணறந்தபட்சம படிக்கக்கூடிய திணரயுணடய தசல்னபசி னதணவ. கணினி,
தசல்னபசி, பத்தகம படிக்கும கருவி என்று இவ்வுலகில் ஏறக்குணறய 150 னகதொடி கருவிகள் உள்ளன. 650
னகதொடி மேனிதர்கள் வதொழும இப்பூமியில், இது பதொதியளவு கூட இல்ணல. னமேலும பல வளரும நதொடுகளில்
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மின்சதொரனமே தபரிய விஷயம. இணத எல்லதொம ணவத்துப் பதொர்த்ததொல், பத்தகங்கள் நமமுடன் இன்னும ஒரு
நூறு ஆண்டுகளதொவது இருக்கும என்று ணதரியமேதொகச் தசதொல்லதொம. இந்தியதொ னபதொன்ற வளரும நதொடுகளுக்கு
மிகத் னதணவ பத்தகங்கள். அது எந்த வணகயதொனதொலும சரி. மின்னண பதொட பத்தகங்கள் எளிததொகக்
குழந்ணதகணள தசன்றணடய வதொய்ப்பள்ளது. இதற்கதொகப் பிரயதொணை தசலவு இல்ணல. அத்னததொடு, டீசல்
னபதொன்ற சுற்றுப்பற பணகயதொன விஷயங்களும னதணவயதொன பிரயதொணை விஷயங்களுக்கு மேட்டும
உபனயதொகிக்கலதொம. சூரிய தவளிச்சத்தில் மின்னூட்டல் தசய்து உபனயதொகிக்க கூடிய மின்னண பத்தகங்கள்
இந்திய படிப்பறிவு முன்னனற்றத்திற்கு மிகவும உதவும.
அடுத்தபடி, தசய்தித்ததொள் உலகம எப்படி இணணையுத்துடன் சமேரசம தசய்து வருகிறது என்று பதொர்ப்னபதொம.
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இணணையத்துடன் னபதொரதொடும விளமபரத் ததொள்கள் – பகுதி 1
அததன்ன பதிததொக விளமபரத் ததொள்கள்?
தசய்தித்ததொள்களின் தபயர் திடீதரன்று எப்படி மேதொறியது? இரண்டும ஒன்றுததொன். இணணையத்தின் ததொக்கத்ணதப்
பற்றிச் தசய்தித்ததொள்கள் மேற்றும தததொணலக்கதொட்சி என்று தனியதொக எழுதுவணதவிட ஒன்றதொகனவ எழுதுதல்
எளிது. இவற்ணற இயக்கும சக்தி விளமபரம என்ற ஒன்னற.
தததொணலத் தததொடர்ப அதிகம வளரதொத கதொலங்களில் (அததொவது 19 ஆம நூற்றதொண்டுவணர), தசய்திகள்
அணனவணரயும எட்டுவது மிகவும கடினமேதொக இருந்ததபதொழுது உருவதொக்கப்பட்ட ஒரு ஊடகம தசய்தித்ததொள்.
ஒன்றிரண்டு நதொட்கள் கழித்து தசய்திகள் அறிவது மிகவும த்ரில்லிங்கதொக இருந்து வந்த கதொலம.
உலகத்தினலனய மிகவும அபத்தமேதொன விஷயம, இன்னும பலரும தங்கள் சந்ததொவதொல் தசய்தித் ததொள்கள்
இயங்கி வருவததொக நிணனத்துக் தகதொண்டிருப்பது. சந்ததொவதொல் கதொகித தசலணவக் கூட சமேதொளிக்க முடியதொது.
எல்லதொ கதொலகட்டங்களிலும தசய்தித் ததொள்கணள இயக்குவது பல விதமேதொன விளமபரங்கள்ததொம.
2006 ல் தவளி வந்த மேணிரத்னத்தின் ‘குரு’ திணரப்படத்தில் தசய்தித்ததொள் அதிபருக்கும குருபதொய்க்கும ஒனர
னமேதொதல். குருபதொணய மிகவும விமேர்சனம தசய்து எழுதியவுடன் அவர், தன்னுணடய உதவியதொளரிடம,
“கடுணமேயதொக விமேர்சனம தசய்த பத்திரிக்ணகயின் விளமபர பட்தஜட்ணட இரட்டிப்பதொக்குங்கள்!” என்று
சீறுவது னபதொல கதொட்சி. சற்று சிந்தித்துப் பதொருங்கள் – ‘அஙகதொடி ததரு’ திணரப்படம வரும வணரயில் எந்த
தமிழ பத்திரிணக ஜவுளி வியதொபதொர தததொழிலதொளிகள் நிணல பற்றி எழுதியது? உள்ளூர் ஃப்ளதொட்களின் தரம
சரியில்ணல என்று எல்னலதொருக்கும ததரிந்திருந்ததொலும அணதப் பற்றி தசய்தித்ததொள்களில் மூச்! தபரிய
விளமபரததொரர்கணளத் தர்மேசங்கடப்படுத்ததொமேல் இருப்பனத உத்தமேம. கதொரணைம, பத்திரிணககணள இயக்குவதில்
ஜவுளி வியதொபதொரமும, ரியல் எஸனடட்கதொரர்களின் விளமபரங்களின் பங்கு மிகவும முக்கியமேதொனது. அடக்கி
வதொசிப்பனத வியதொபதொரத்திற்கு நல்லது.
வட அதமேரிக்கதொவில் ஒரு வழக்கம உண்டு: “உங்கள் ஊரில் கதொர் னபப்பர் எது?” என்று விசதொரிப்பது. இங்கு
எது உண்னடதொ இல்ணலனயதொ, கதொர் டீலர்கள் ஒவ்தவதொரு ஊரிலும உண்டு. விளமபரத்திற்கதொக அதிகம
தசலவழிக்கும தததொழில்களில் இதுவும ஒன்று. வீனடதொ அல்லது கதொனரதொ வதொங்க னவண்டுமேதொனதொல் எந்த
உள்ளூர் தசய்தித்ததொணளப் பதொர்ப்பீர்கனளதொ அதுனவ அந்த நகரில் அதிகம விற்கும தசய்தித்ததொள். இப்படி
விளமபரத்துடன் மிகவும கலந்துவிட்ட ஊடகம தசய்தித்ததொள். விளமபரத்திற்கு இடம னபதொகத்ததொன்
தசய்திகள் வருகின்றன. ஒவ்தவதொரு நதொளும விளமபர பகுதிகணள விற்க தசய்தி நிறுவனங்களில் பல நூறு
ஊழியர்கள் உணழத்து வருகிறதொர்கள். விளமபரம இல்ணலனயல் அடுத்த நதொள் தசய்தித்ததொள் அனததொகதிததொன்.
வியதொபதொர விளமபரங்கள் தசய்திகணளப் பின்னனற்றி உள்ளணமே உண்ணமே. இது எப்படி நிகழந்தது?
அச்சு, கதொகித தசலவுகள் உயர உயர அணதச் சமேதொளிக்க வழிகள் னதணவப்பட்டன. சந்ததொ உற்பத்தி தசலவின்
ஒரு 10% அளணவனய ஈடுகட்ட உதவுகிறது. சந்ததொணவ உயர்த்தினதொல் படிப்னபதொர் குணறய அதிக வதொய்ப்ப
உள்ளது. விளமபரங்கள் தசய்தித்ததொள் தயதொரிப்பச் தசலணவச் சமேதொளிக்க உதவியனததொடு அணத ஒரு
லதொபகரமேதொன தததொழிலதொகவும மேதொற்ற உதவியது. சின்ன தசய்தித்ததொள்கள் அரசதொங்க தடண்டர் னபதொன்ற
விளமபரங்கள் இல்ணலனயல் பத்திரிணகணய மூட னவண்டியதுததொன். லதொபம ஈட்டுவது குறிக்னகதொளதொகக்
தகதொண்ட தபரிய தசய்தித்ததொள்களுக்குச் தசய்தி என்பது இரண்டதொம பட்சமததொன். இப்படித்ததொன்
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தசய்தித்ததொள்கள் விளமபரத் ததொள்கள் ஆயின. விளமபரத்திற்கு இடம னபதொகத்ததொன் தசய்திகளுக்கு இடம
ஒதுக்கப்படுகிறது. தசய்திகள் பல தருணைங்களில் சுருக்கப்படுவதற்கும இதுனவ கதொரணைம.
ஆரமப கதொலங்களில் தசய்தித்ததொள்கள் தததொணல தததொடர்ணப மிகவும அதிகமேதொக உபனயதொகித்து வந்த
துணறயதொக விளங்கியது. இந்தியதொவில் இணணைய பரட்சிக்கு முன், தடலக்ஸ, ஃபதொக்ஸ னபதொன்ற வசதிகணள
அரசதொங்கத்துடன் னபதொரதொடிப் தபற்று அதிகமேதொக உபனயதொகித்தது என்னனவதொ தசய்தி நிறுவனங்கள் ததொன்.
ஆனதொல் தததொணலத் தததொடர்பின் ரதொட்சச வளர்ச்சியதொன இணணையத்ணத பற்றிக் குணற கூறுவதும இனத
நிறுவனங்கள்ததொன்! இன்று இனத நிறுவனங்களின் பல அன்றதொட இயக்கங்கள், தததொணலத் தததொடர்ப
சதொதனங்களின் இன்ணறய வடிவுகளதொன இணணையத்ணதயும, அதன் ஒரு முக்கிய அமசமேதொன மின்னஞ்சணலயும
நமபி உள்ளன என்பது அவற்றதொல் எளிதில் ஜீரணிக்க முடியதொத உண்ணமே.
தசய்தித்ததொள்களில் உள்ள ஒரு மிகப் தபரிய தசளகரியம அதன் parallel படிக்கும முணறகள். அததொவது,
அரசியல் படித்துவிட்டுத்ததொன் விணளயதொட்ணடப்பற்றிப் படிக்க னவண்டும என்ற கட்டதொயம இல்ணல.
அரசியல் படிக்கும அப்பதொவிடமிருந்து, கிரிக்தகட்
பக்கத்ணத மேகன் உருவி படிக்கும கதொட்சி நமேக்கு
மிகவும பழக்கமேதொனது. தசய்திததொளின் முதல் னபதொட்டி
னரடினயதொ. ஆனதொல், னரடினயதொவில் மிகப் தபரிய குணற
அதன் serial னகட்கும முணறகள். விணளயதொட்டில்
ஈடுபதொடு உள்ளவர்கள் மேற்ற தசய்திகள் வந்து னபதொக
கதொத்திருக்க
னவண்டும.
ஆனதொல்,
படிக்கத்
ததரியதொதவர்கணளயும தசன்றணடயும னரடினயதொவின்
சக்தி 20 ஆம நூற்றதொண்டின் ஆரமபத்தில்
தசய்தித்ததொள்கணள மிகவும அச்சுறுத்தியது. னரடினயதொ,
னமேலும மேற்ற னவணலகணளச் தசய்து தகதொண்னட
னகட்கவும னததொததொக இருந்த்து.
னரடினயதொவின்
னபதொட்டிணயச்
சமேதொளிக்க,
தசய்தித்ததொள்கள் படங்களுடன் விளமபரங்கணளப் பிரபலப் படுத்தின. னரடினயதொவில் பதொர்க்க முடியதொனத.
இந்த பதிய விளமபர யுக்தி ஓரளவுக்கு தசய்தித்ததொள்கணளக் கதொப்பதொற்றியது. அடுத்து, 1950 களுக்கு பின்
வந்த தததொணலக்கதொட்சி, படம ததொங்கிய தசய்தித்ததொள்கணள அச்சுறுத்தியது. நகரும படங்கள் தகதொண்ட
விளமபரங்கள் விளமபரததொர்ர்களுக்கு மிகவும சக்தி வதொய்ந்தததொகப் படனவ, “தசய்தித்ததொளின் கதொலம
முடிந்துவிட்ட்து” என்று பல பண்டிதர்களும னஜதொசியம தசதொல்லத் தததொடங்கினதொர்கள். ஆனதொல் அப்படி நடக்க
வில்ணல. விளமபரததொரர்கள் தங்களது தசலணவத் தததொணலக்கதொட்சிக்கும தசய்தித்ததொளுக்கும இணடனய பங்கு
னபதொடத் தததொடங்கினதொர்கள். தசய்தித்ததொளின் பங்கு குணறந்ததொலும அது முற்றிலும நிறுத்தப்படவில்ணல.
னமேலும, தததொணலக்கதொட்சியும serial முணறயில் ததொன் தசய்திகள் படிக்கப்பட்டு கதொட்டப்படுகின்றன.
தததொணலக்கதொட்சியில் சதொனணல மேதொற்றுவது ததொன் சற்று இணணையதொன னபதொக்ணகப் னபதொன்ற னததொற்றத்ணத
ஏற்படுத்துகிறது. தசய்தித்ததொள்கணளப் னபதொலனவ தததொணலக்கதொட்சியும விளமபரங்களுக்கு அதிகம
முக்கியத்துவம தகதொடுக்க அது ஒரு தபரிய தனியதொர் வியதொபதொரமேதொக உருவதொகியுள்ளது. னசதொப்ப, ஷதொமபூ,
பற்பணச, உணைவு தபதொருட்கள் (இணத ஆங்கிலத்தில் FMCG – Fast Moving Consumer Goods
என்று தசதொல்வதுண்டு) மேற்றும ஜவுளி விளமபரங்கனள அதிகம. யுனிலீவர், னகதொல்னகட் பதொமேதொலிவ், பி & ஜி
பற்றிக் கடுணமேயதொன விமேர்சனத்ணத ஏததொவது தததொலக்கதொட்சி சதொனலில் பதொர்த்து ‘தசதொல்வனம’ இதழுக்கு
அனுப்பபவர்களுக்கு ஒரு ஸகூட்டர் இலவசம என்று ணதரியமேதொக அறிவிக்கலதொம. தசய்தித்ததொள்கள் எப்படித்
தததொணலக்கதொட்சியின் வியதொபதொரப் னபதொட்டிணயச் சமேதொளித்தன?
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தசய்தித்ததொள்களில் வீடு வதொடணக, விற்பது, வதொங்குவது மேற்றும பணழய கதொர் னபதொன்ற தபதொருட்கணள
வதொங்குவது, விற்பது என்பன வணகப்படுத்தப்பட்ட (Classifieds) விளமபரங்களதொக வடிவு தகதொள்கின்றன.
சிறு விளமபரங்கள் படத்துடன் அல்லது தவறும வதொர்த்ணதகளுடன் தசய்தித்ததொள்களில் வருவது
உபனயதொகமேதொன விஷயம. ஓரளவுக்கு தததொணலக்கதொட்சியின் னபதொட்டிணயச் சமேதொளிக்க தசய்தித்ததொள்களுக்கு
உதவியது இந்த வணகப்படுத்தப்பட்ட விளமபரங்கள் என்றதொல் மிணகயதொகதொது. தததொணலக்கதொட்சியில் விடதொமேல்
வீட்டு வதொடணக விளமபரங்கணளக் கதொட்டினதொல் யதொரும பதொர்க்க மேதொட்டதொர்கள். வதொங்குனவதொருக்குச்
தசய்தித்ததொணளக் ணகயில் எடுத்துக் தகதொண்டு, வீடு/கதொர் னதட மிகவும னததொததொக இருப்பது னபதொல
தததொணலக்கதொட்சி உபனயதொகப்படுவதில்ணல. தபரிய நகரங்களில் சனி ஞதொயிறுகளில் பல நூறு விளமபரங்கள்
தவளியிட்டுச் தசய்தித்ததொள்கள் பிணழத்து வந்தன. நலிந்து வந்த தசய்தித்ததொள் வியதொபதொரத்திற்கு
வணகப்படுத்தப்பட்ட விளமபரங்கள் ஓரளவு பிணழப்பக்கு வழி வகுத்தன. ஆனதொல், இன்று இணணையப்
பரட்சியதொல் வணகப்படுத்தப்பட்ட விளமபரங்களும இடம தபயர்ந்து னபதொக ஆரமபித்துவிட்டன. இந்த
நகர்வு தசய்தித்ததொள்கணள மிகவும பதொதித்து விட்டது. இணதப் பற்றி விவரமேதொகப் பிறகு பதொர்ப்னபதொம.
தசய்தித்ததொள் என்பது அரசியல், சினிமேதொ னபதொன்ற தபதொதுஜனத் துணறகளில் மிக முக்கியமேதொனததொகப் பல நூறு
வருடங்களதொக நமபப்படும ஒன்று. பல பகழ தபற்ற அரசியல் எழுத்ததொளர்கள் தசய்தித்ததொள்களில்
பணிபரிந்தவர்கள். இன்றும இந்தியதொவில் எக்ஸபிரஸ, ணடமஸ மேற்றும ஹிண்டு னபதொன்ற தசய்தித்ததொள்களின்
தணலயங்கங்கள் நதொட்டு நடப்பின் மிகவும முக்கிய பிரதிபலிப்பதொகக் கருதப்படுகிறது. இணத நதொன்கதொவது
எஸனடட் என்று தசல்லமேதொகச் தசதொல்வதுண்டு[1]. அதமேரிக்கதொவில் நியயதொர்க் ணடமஸ, வதொஷிங்டன்
னபதொஸட், வதொல் ஸடீரீட் ஜர்னல் மிகவும பிரசித்தி தபற்றணவ. இணவ அதமேரிக்க ஜனநதொயகம மேற்றும
வியதொபதொரத்தின் முக்கிய அங்கமேதொகக் கருதப்படுகின்றன. அதமேரிக்க பங்குச் சந்ணதயில் எந்த நிறுவனத்ணத
னவண்டுமேதொனதொலும சில விதிகளுக்கு உட்பட்டு பணைமிருந்ததொல் வதொங்கி விடலதொம. உங்களிடம னவண்டிய
பணைமிருந்ததொலும னமேல் தசதொன்ன அதமேரிக்க பத்திரிணககணள வதொங்க முடியதொது. அதமேரிக்க தபதொருளதொததொர
அணமேப்பில் அப்படிதயதொரு வசதி உண்டு.
இப்படிப்பட்ட சக்ரவியகத்ணத ததொண்டி இணணையப் பயல் முன் தள்ளதொடும ரதொட்சச பத்திரிணக
நிறுவனங்கணளப் பதொர்க்கக் கஷ்டமேதொக உள்ளது. ஏன் இப்படி தள்ளதொட னவண்டும? இவர்கள் ப்ரச்ணனததொன்
என்ன?
முதலில் இத்தததொழில் எந்த அளவுக்கு அடிபட்டு உள்ளது என்று பதொர்ப்னபதொம. பிறகு அதன் கதொரணைங்கணள
ஆரதொய்னவதொம.
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னமேனல உள்ள விளக்கப்படம 2006 ல் உருவதொக்கப்பட்டது. இதில் உள்ள 2010 னஜதொஸயம ஏறக்குணறய
உண்ணமேயதொகிவிட்ட்து. இணணையமில்லதொ மேற்ற வழிகளில் விளமபரத்திற்கதொக ஒதுக்கப்படும தசலவு னதங்கிய
நிணலயில் உள்ளது. அடுத்த 20 வருடங்களில் மேற்ற வழி விளமபரச் தசல்வுகள் குணறக்கப்பட்டு இணணைய
வழி விளமபரங்கள் ஏறக்குணறய வருடத்திற்கு 40 பில்லியன் டதொலர்கள் வணர உயர வதொய்ப்பண்டு என்று
கணிக்கப்படுகிறது. எந்த வணக இணணைய ஊடகத்தில் தசலவு தசய்யப்படும என்றுததொன் சரியதொகச் தசதொல்ல
முடியதொது. இன்னும பல தபரிய தசய்தித்ததொள்கள் மேடிய அதிக வதொய்ப்பகள் உலகம முழுவதும உள்ளன.
தசய்தித்ததொள்களின் விற்பணன எண்ணிக்ணக 1946 க்கு
பிறகு 2009 ல் ததொன் மிக குணறவதொக இருநத்து என்ற
தசய்தி எந்த விதத்திலும அச்சுத் தததொழிலுக்கு ஊக்கம
தருவததொக இல்ணல. கடந்த 20 ஆண்டுகளில் எப்படி
அச்சிலிருந்து விளமபரங்கள் பிக்ஸல்களதொக மேதொறின?
துவக்க கட்டத்தில், இணணையத்தின் சக்திணயப் பற்றி
எழுதிக் கதொசு பண்ணினதொலும, உண்ணமேயில் அச்சுத்
தததொழில் தன் மீது இணணையத்தின் ததொக்கத்ணதப் பற்றிக்
கவணலப்படவில்ணல.
தபயருக்கு
எல்லதொ
தசய்தித்ததொள்களும
இணணையத்தளம
ஒன்று
உருவதொக்கிச் தசய்திகள் தவளியிட்டு வந்தது. இது
ஃபதொஷன் னபதொல கருதப்பட்ட்னத தவிர சீரியஸதொன
வியதொபதொர
வழியதொகச்
சிந்திக்கப்படவில்ணல.
இணணையத்தில் யதொர் விளமபரம ஒன்ணறப் பதொர்த்துப் தபதொருணள வதொங்கப் னபதொகிறதொர்கள் என்ற
இறுமேதொப்னபதொடு தசய்தித்ததொள்கள் தசயல்பட்டன. ’எங்களுக்கும தததொழில்நுட்பம வரும’ என்று உலகிற்கு
கதொட்ட ஒரு அணரமேனது முயற்சிகனள இணவ. இது என்னனவதொ ஹதொலிவுட்டில் ரதொமேரதொஜன் தன்ணன
விளமபரபடுத்திக் தகதொள்ள அலுவலகம திறப்பணதப் னபதொலததொன் கதொட்சி அளிக்கிறது  அத்துடன் 1990
களின் ஆரமபத்தில் இணணைய வியதொபதொரம (E-Commerce) அதிகம வளரவில்ணல. பலரும இணணையத்தில்
தபதொருட்கணள வதொங்க விற்கத் தயங்கினதொர்கள்.
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ஆனதொல், 1990 களின் கணடசியில் ஒரு இணணையப்பரட்சினய நடந்தணத அச்சுத் தததொழில் உணைரவில்ணல.
முதலில், இணணையம மூலம வியதொபதொரம தசய்வதற்கதொன நமபிக்ணக, நிறுவனங்கள் மேற்றும தபதொது மேக்களுக்கு
வளரத் தததொடங்கியது. அனமேஸதொன் மேற்றும ஈனப னபதொன்ற இணணைத்தளங்கள் இதில் தபரும பங்கு வகித்தன.
பதிய/பணழய பத்தகங்கள் மேற்றும பல தபதொருட்கணளத் தனி நபர் விற்க, வதொங்க தங்கள் வீட்டிலிருந்தபடினய
24 மேணி னநரத்தில் தசளகரியப்பட்ட னநரத்தில் தசய்ய முடிந்தது. கணட திறந்திருக்குனமேதொ, வதொரக்
கணடசினயதொ என்று கவணலப்பட னவண்டியதில்ணல. இதற்கு ஈடு தகதொடுக்கும வணகயில் க்தரடிட் கதொர்டு
நிறுவனங்கள் பணைம ணகமேதொறுவதற்கு உதவின. இந்தக் கட்டத்திலும அச்சுத் தததொழில் அணதப் பற்றி
எழுதியனத தவிர தன்ணன பதொதிக்கும என்று நிணனக்கனவ இல்ணல.
சரி, ஈனப-வுக்கும, அனமேஸதொனுக்கும தசய்தித்ததொள்களுக்கும என்ன சமபந்தம? இந்த இணணைத்தளங்களில்
பதிததொகப் பல்லதொயிரம பதிய வியதொபதொரிகள் தங்களுணடய தபதொருட்கணள விளமபரப் படுத்தினதொர்கள்.
இணணையம இல்ணலனயல் இவர்கள் தசய்தித்ததொளிடம தசன்றிருப்பதொர்கள். இன்று இது லட்சக்கணைக்கதொன
சில்லணற வியதொபதொரிகளதொக வளர்ந்து இத்தணகயவர்களில் எவரும இணணைத்தளங்கணள விட்டு தவளினய
விளமபரத்திற்கதொக மூச்சும விடுவதில்ணல. இப்படிப்பட்ட தபரிய சந்ணதணய அச்சுத் தததொழில் தவற விட்டது
என்று நதொம கருதலதொம. ஆனல் இத்தணகய வடிவில் உள்ள வர்த்தகத்துக்கு உதவ எந்த வசதியும அச்சுத்
தததொழிலின்பதொல் இல்ணல என்பனத உண்ணமே நிணல.
1990 களின் கணடசியில் கூகிள் (www.google.com) என்றஇலவசத் னதடல் ணமேயம வந்தணத அச்சுத்
தததொழில் அதிகம தபதொருட்படுத்தவில்ணல. னதடல் என்பது நல்ல ஒரு கணினி தசளகரியம என்ற
அளவினலனய இருந்தது இவர்களின் கணிப்ப. இது எப்படி தங்களது விளமபர வருமேதொனத்ணதத் ததொக்க
முடியும? 2010 ல் கூகிள் உலகின் மிகப் தபரிய விளமபர நிறுவனம – வருமேதொனம 20 பில்லியன் டதொலர்கள்.
இது எப்படி நிகழந்தது என்று பிறகு விவரிப்னபதொம.
வணகப்படுத்தப்பட்ட விளமபரங்கள் என்னனவதொ தபரிய வியதொபதொரமேதொக அச்சுத் தததொழிணலக் கதொப்பதொற்றி
வந்தது என்று முன்னம தசதொன்னனதொம. அதுவும இன்று தபரிதும மேதொறிவிட்ட்து. க்தரய்க்ஸலிஸட்
(craigslist.org) மேற்றும கிஜிஜி (kijiji) னபதொன்ற இலவச இணணைத்தளங்கள் உலகின் தபரிய 50
நகரங்களில் இலவச வணகப்படுத்தப்பட்ட விளமபரங்கள் தவளியிடுகின்றன. அச்சுத் தததொழிணல மிகவும
பதொதிக்க தததொடங்கி விட்டன. தஜர்மேன் தமேதொழி தசதொல்லிக் தகதொடுப்பது, கணினி திணர விற்பது, தததொல்
தபதொருள் விற்பது என்று எணத னவண்டுமேதொனதொலும இலவசமேதொக இந்தத் தளங்களில் சதொததொரணை மேக்கள்
விற்றுத் தள்ளுகிறதொர்கள். இந்தியதொவில் சுனலகதொ னபதொன்ற இணணைத்தளங்கள் பல இந்திய நகரங்களில்
வணகப்படுத்தப்பட்ட விளமபரங்கணள தவளியிட்டு தவற்றி கண்டுள்ளன. னமேலும இந்தியதொவில்
தபற்னறதொர்களதொல் நிச்சயக்கப்பட்ட திருமேணைங்கள் இன்றும ஒரு தபரிய விஷயம. இதற்குச் தசய்தித்ததொள்
விளமபரங்கள் மிகவும முக்கியமேதொக கருதப்பட்டது ஒரு இணடக்கதொலம. தசய்தித்ததொள்களுக்கு முன்ப
குடுமபத் தததொடர்பகளும, தரகர்களும, சதொததொரணைத் தபதொலும இந்த பரிமேதொற்றங்கணள நிகழத்த உதவின. சில
பத்ததொண்டுகனள தசய்தித்ததொள்கள் இந்தச் சந்ணதயில் ஆட்சி தசலுத்தின. இன்று அதற்கும வந்தது னவட்டு.
இன்று பதொரத்மேதொட்ரிமேனி.கதொம (bharatmatrimony.com) மேற்றும தமிழ மேதொட்ரிதமேதொனி.கதொம
(tamilmatrimony.com) என்ற வணகயதொன பல இணணைத்தளங்கள், இந்த வியதொபதொரத்ணத அச்சுத்
தததொழிலிடமிருந்து தவகுவதொகத் தட்டிச் தசன்று விட்டன. இணதப் னபதொன்ற இணணைத்தளங்களில் பல வணக
தசளகரியங்கள் தசய்தித்ததொள்கணள கதொட்டிலும கூடுதலதொகனவ உள்ளது. முதலில், இணணைத் தளங்களில் சில
மேதொதங்களுக்கு விளமபரத்ணதப் பணகப்படத்துடன் ணவத்துக் தகதொள்ள தசலவு குணறவு. னமேலும, பல
வணகயிலும தபதொருத்தம பதொர்க்க வழி உள்ளது. பல இடங்களிலும னவணல தசய்யும ஆண் மேற்றும தபண்கள்
வதொழக்ணகயில் இணணைவதற்கு இணணை உலகின் துரிதத் தததொடர்ப வசதிகள் மிக உதவியதொக உள்ளன.
உததொரணைத்திற்கு, கல்கத்ததொவில் உள்ள தமிழக் குடுமபங்களுக்குத் திருமேணை விஷயத்திற்கதொக ‘ஹிண்டு’
பதொர்க்கத் னதணவயில்ணல. இணணைத்தளத்தில் திருமேணை விஷயம சமமேந்தப்பட்ட சகல னசணவகளும
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வீட்டிலிருந்தபடினய ஆரமப னவணலகணளத் தததொடங்கலதொம. தபதொருத்தமேதொன நபர் என்று னததொன்றும ஒரு
நபருடன் உடனடினய தததொடர்ப தகதொள்ளவும ஈ-தமேயில் உதவுவததொல், இணணையத்திலிருந்து
மின்னஞ்சலுக்குப் னபதொகச் சில வினதொடிகள்/ நிமிடங்கனள ஆகும.
எது எங்கு னபதொனதொலும னவணல வதொய்ப்ப னபதொன்ற விளமபரங்கள் இருக்கிறனத என்று தகதொஞ்சம ஆறுதலதொக
இருந்த தசய்தித்ததொள்களுக்கு மேதொன்ஸடர் (www.monster.com) மேற்றும தவதொர்னகதொபதொலிஸ
(www.workopolis.com) னபதொன்ற இணணைத்தளங்கள் னமேலும சவதொல் விட்த் தததொடங்கின. இதில்
உறுப்பினர்கள் தங்களுணடய தற்குறிப்ணப (resume) இணணைத்தளத்தில் னமேனலற்றி விடலதொம.
னவணலகளுக்கு விண்ணைப்பிப்பது மிகவும எளிது. தபதொல் கவர், தணல என்று அணலய னவண்டதொம.
தசய்திததொணளப் னபதொல அல்லதொமேல் னதணவக்னகற்ப, உங்கள் துணறயில் உள்ள பதிய னவணலவதொய்ப்பகணள
வதொரம ஒரு முணறனயதொ, அன்றதொடனமேதொ அனுப்பிவிடுகிறது மேதொன்ஸடர். உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக் ரிப்னபர்
னவணல ததரியும என்று ணவத்துக் தகதொள்னவதொம. உங்களுக்குக் கட்டிடத் தததொழிலில் னவணல கிணடக்கலதொம,
அல்லது கதொர், மேற்றும னமேதொட்டதொர் தயதொரிப்ப நிறுவனங்களில் கிணடக்கலதொம என்று ஒரு னபச்சுக்கு ணவத்துக்
தகதொள்னவதொம. தசய்தித் ததொள்களில் இப்படிப் பல துணறகளிலும சமே னநரத்தில் னவணல னதடுவது கடினம,
பலவிடங்களில், பல தசய்தித்ததொள்களில் விளமபரம தசய்ய னநரிடலதொம. னமேலும தசய்தித்ததொள்கள் ஒரு
பிரதொந்தியத்னததொடு ததொக்கத்ணத நிறுத்திக் தகதொள்வன. இணணைத் தளங்களதொன, மேதொன்ஸடர் னபதொன்றணவ ஒரு
நதொடு என்று கூட இல்ணல, ப்ல நதொடுகளில் கூடத் தகவணல ஒனர னநரத்தில் பரப்பம சக்தி உள்ளணவ.
அதற்கதொகச் தசலவு ஒன்றும அதிகமும இல்ணல.
மேதொன்ஸடர் மேற்றும வர்னகதொபதொலிஸ னபதொன்ற இணணைத்தளங்களில் னதடுவதும மிகவும எளிது. ஒவ்தவதொரு
துணறக்கும ஒரு னவணல வடிகட்டி (filter) உருவதொக்கினதொல், வதொரம ஒரு முணற பதிய விளமபரங்கணள
உங்களுக்கு மின்ன்ஞ்சல் மூலம அனுப்பி விடுகிறதொர்கள். அதற்குப் பின் பிடித்த துணறயில் னவணலகணள
தவற்றிகரமேதொக அணடவது உங்கள் சதொமேர்த்தியம. எப்படி அணனவணரயும கவர்வது னபதொல தற்குறிப்ப
எழுதுவது என்று பல வித ஆனலதொசணனகணளயும வழங்குகிறதொர்கள். னமேலும, நிறுவனங்களுக்குத் தங்களது
இணணைத்தளங்களில் உள்ள தற்குறிப்பகணள பரிசீலணன தசய்ய வசதியும தசய்து தகதொடுத்து கதொசு
பண்ணகிறதொர்கள். மேதொன்ஸடர் மேற்றும வர்க்கதொபதொலிஸ இந்திய இணணைத்தளங்களும ணவத்துள்ளதொர்கள். இந்த
வினசஷ இணணைத்தளங்கள் இந்த ஒரு னவணலணய மேட்டும தசய்வததொல், தசய்தித்ததொள்கணள விட மிக
ஆற்றலுடன் தசயல்பட்டு அச்சுத் தததொழிணல னமேலும அச்சுறுத்தி வருகிறதொர்கள். இன்று அச்சுத் தததொழில்
என்று தசதொல்வணத விட அச்சுறுத்தப்பட்ட தததொழில் என்று தசதொல்வனத சரி என்று படுகிறது!
தசய்தித்ததொள்களுக்கு இந்த நிணல எப்படி வந்தது என்று சற்று சீரியஸதொக அடுத்த கட்டுணரயில் அலசுனவதொம.
________________________________________________
குறிப்ப:
[1] நதொன்கதொவது எஸனடட் என்பது யனரதொப்பிய அரசியலில் இருந்து வந்த ஒரு தசதொல்/ தபயர். ஃப்தரஞ்சு
அரசியலில் நதொட்டின் மூன்று முக்கிய பங்குததொரர்களதொகக் கருதப்ப்பட்டணவ, ஆளும வமசங்கள், சர்ச்,
தபதொதுமேக்கள். இங்கிலதொந்தில் இதுனவ சற்று னவறதொக வருணிக்கப்பட்டது. ஆன்மே வதொழவின் எஜமேதொனர்கள்,
எததொர்த்த வதொழவின் எஜமேதொனர்கள், சதொததொரணை மேக்கள் என்று பிரிவு. நதொன்கதொவது எஸனடட், அல்லது பிரிவு
இந்த மூன்றுக்கும அடங்கதொத சுதந்திர இயக்கம தகதொண்டது எனத் துவக்கத்தில் கருதினர். இன்று ததரிகிறது,
தசய்தி நிறுவனங்கள், தபதொருளுக்கும, அரசியலுக்கும அடங்கினய இயங்குகின்றன, மேக்கணள அணவயும
னவட்ணடததொன் ஆடுகின்றன் என்பது?
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இணணையத்துடன் னபதொரதொடும விளமபரத் ததொள்கள் – பகுதி 2
இன்று நடந்த தசய்திகணள நதொணள தவளியிட்டு, விளமபரங்களதொல் தணழத்த தததொழில் பத்திரிணகத் தததொழில்.
சில தபரிய நகரங்களில் மேதியம, மேதொணல என்று தசய்திததொள்கள் அன்ணறய தசய்திணய அன்னற தவளியிட்டு
மேக்கணளக் கவர முயல்வது உண்ணமேயதொனதொலும இது னபதொன்ற தசய்திததொள்களின் வீச்சு அதிகமில்ணல.
இணணையம 1990-களில் வளர்ந்து வந்ததொலும, பல தசய்திததொள்கள் இணணைத்தளங்கள் ணவத்திருந்ததொலும
அணவ பிரபலமேணடயவில்ணல. னமேலும பல இணணைய நுகர்னவதொருக்கு இப்படி தசய்திததொள்கணள னதடி
படிப்பது மிகவும சுற்றி வணளப்பது னபதொலப்பட்டது. அது னபதொல 9/11/2001 தினமேன்று கிருஷ்ணைதொ பரத்
என்ற அதமேரிக்கதொவில் வதொழும இந்தியருக்கும னததொன்றியது. அன்று நடந்த பயங்கரவதொத சமபவங்கணளப்
பற்றி அறிந்து தகதொள்ள பல தசய்திததொள் இணணைத்தளங்கணளயும மேதொறி மேதொறிப் படித்து அலுத்துவிட்டது.
கூகிள் நிறுவனத்தில் னவணல பதொர்க்கும கிருஷ்ணைதொ இது னபதொன்ற னதணவகணள எப்படி பூர்த்தி தசய்வது
எப்படி என்று னயதொசித்ததொர். கூகிள் நிறுவனத்தில் அதன் தமேன்தபதொருள் தபதொறியதொளர்கள் தங்களுக்கு பிடித்த
‘தசல்ல ப்ரதொஜக்ட்’ ஒன்று எடுத்துக்
தகதொண்டு
வதொரத்தில்
ஒரு
நதொள்
தசலவிடலதொம.
கிருஷ்ணைதொ
தசய்தி
இணணையதளங்கணள
ஒருங்கிணணைக்கும
முயற்சியில் இறங்கினதொர். ஒரு வருடம
உணழத்து, தன்னுணடய தமேன்தபதொருள்
னசணவணய கூகிள் னமேலதொன்ணமேக்கு கதொட்ட
இன்று அது Google News என்ற
அருணமேயதொன னசணவ. உலகில் உள்ள பல
தரப்பட்ட தசய்தி இணணைத்தளங்கணள
இணணைக்கிறது கூகிள் நியஸ. நீங்கள்
விணளயதொட்டுப்பிரியரதொ?
விணளயதொட்டு
சமமேந்தமேதொன
அத்தணன
தசய்தி
இணணையதளங்கணளயும ஓரிடத்திலிருந்னத
அலசலதொம. இதில் நீங்கள் னதர்ந்ததடுத்த
தசய்தி இணணையதளங்களிலிருந்து தணலப்பகணள அழகதொகக் தகதொடுக்கிறதொர்கள். ஆர்வமிருந்ததொல் அந்த
தசய்திணய முழுவதும படித்ததொல் னபதொதும. மிக முக்கியமேதொன ஒரு பங்கு விணல சரிந்துவிட்டது என்று
ணவத்துக் தகதொள்னவதொம. அணதப்பற்றிப் பல நிதி சமமேந்தப்பட்ட தசய்தி ணமேயங்கள் மேற்றும இணணைதளங்கள்
என்ன தசதொல்கின்றன என்று மிக விணரவில் ததரிந்து தகதொள்ள இந்த னசணவ மிகவும உதவுகிறது. அடுத்த
நதொள் கதொணல வணர கதொத்திருந்து ஒரு தசய்திததொளின் கருத்துக்கதொக ஏங்கத் னதணவயில்ணல. இன்று கூகிள்
முகப்பப்பக்கத்ணத தசய்திகளுடன் உங்களுக்கு னவண்டியபடி விணளயதொட்டு, விஞ்ஞதொனம, வணிகம என்று
அணமேத்துக் தகதொள்ளலதொம. கூகிள் முகப்ப பக்கத்ணத திறந்ததொல், ரிணலயன்ஸ பங்கின் விணல உடனுக்குடன்
அறிந்து தகதொள்ளலதொம. தசய்திணயக் தகதொண்டு னசர்க்கும னவகப்னபதொட்டியில் தசய்திததொள்கள் னததொற்று
விட்டன. கதொகித தசய்தி நிறுவனங்கள் கடும விமேர்சனம தசய்த கிருஷ்ணைதொ பரத் இன்று கூகிள் இந்தியதொவின்
தணலவர்!
இணணையத்தின் தபரும சக்தி அதன் வீச்சு. எங்னகதொ தயதொரித்த ஒரு தபதொருணள எங்னகதொ உள்ள ஒரு
பயன்படுத்தும நபர் வதொங்க வழி வகுக்கிறது. தடல் னபதொன்ற கணினி தயதொரிப்பதொளர்கள் உலகின் மிகப்தபரிய
நிறுவனங்களதொக வளரக் கதொரணைம இணணைய வணிகத்தின் சக்திணயப் பரிந்து தகதொண்டததொல்ததொன். கணினி
வதொங்குனவதொர் விற்பணனயதொளர் அழுத்தம அதிகமின்றி, ஆனதொல் நமபிக்ணகயுடன் தனக்குப் பிடித்த
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கணினிகணளத் னதர்ந்ததடுப்பனததொடு, வீட்டிலிருந்தபடினய தபதொறுணமேயதொகப் பல மேதொடல்கணளயும ஒப்பிட்டு
வதொங்க முடிகிறது. இதுனபதொல பல இணணைய நிறுவனங்கள் சக்ணக னபதொடு னபதொடுகின்றன. அனமேஸதொன், தடல்
னபதொன்ற நிறுவனங்களுக்கும இந்த தசய்தித்ததொள் சமேதொச்சதொரத்திற்கும என்ன சமமேந்தம? இருக்கிறது.
இவர்களது விற்பணன வடிவம மேதொறுபட்டது. இதில் உயர் அழுத்த விற்பணனயதொளர்கள் இல்ணல. ஆனதொல்
இணணையமேற்ற பத்தகக்கணட மேற்றும கணினி நிறுவனங்கணளவிட அதிகம விற்கிறதொர்கள்.
தசய்தித்ததொள்களுக்குக் கிணடக்கும விளமபரங்களின் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியும இப்னபதொது இணணைய
நிறுவனங்களுக்குச் தசல்லத் தததொடங்கியிருக்கிறது. 2008-இல் முதன்முணறயதொக வட அதமேரிக்கதொவில்
இணணைய விளமபர முதலீடு அச்சு விளமபர முதலீட்ணட விட அதிகரித்தது. இங்கிலதொந்தில், கூகிள்
இணணையதள விளமபர வருமேதொனம 2009-இல் அந்நதொட்டில் உள்ள அத்தணன அச்சு தசய்திததொள்களின்
விளமபர வருமேதொனத்ணதவிட அதிகரித்தது. சமீபத்தில், தசல்னபசி விளமபரங்களில் நூறு னகதொடி டதொலர்கள்
ஈட்டியுள்ளததொக கூகிள் அறிவித்துள்ளது!
அவசரமேதொன இந்த உலகத்தில் உங்களின் ஒரு கற்பணன விளமபரத் னதணவணய அச்சு நிறுவனம எப்படி
பூர்த்தி தசய்கிறது என்று ஒரு உததொரணை உணரயதொடல் மூலம பதொர்ப்னபதொம. நீங்கள் கதொருக்குள்
உபனயதொகப்படுத்தப்படும வதொசணன திரவியம தயதொரிக்கும சிறிய நிறுவனத்ணத னசர்ந்தவர் என்று ணவத்துக்
தகதொள்னவதொம.
தததொழிலதிபர் (தததொ): தரதொமப னநரமேதொக கதொல் தசண்டர் சங்கீதம அலுத்துவிட்டது. அவசரமேதொக ஒரு
விளமபரம தவளியிட னவண்டும. நதொன் வதொசணன திரவியம கதொருக்குள் உபனயதொகபடுமபடி சில
வருடங்களதொக தயதொரித்து வருகினறன்.
அச்சு விளமபர கதொல்தசண்டர் (தச): நதொன் கதொர் பற்றிய விளமபரங்கணளக் ணகயதொளுகினறன். உங்கணளக்
கதொஸதமேடிக்ஸ விளமபர இலதொகதொவுக்கு மேதொற்றுகினறன். (மீண்டும கதொல் தசண்டர் சங்கீதம….).
தச: தசதொல்லுங்க, உங்களுக்கு என்ன விளமபர உதவி னவண்டும?
தததொ: அவசரமேதொக ஒரு விளமபரம தவளியிட னவண்டும. நதொன் வதொசணன திரவியம கதொருக்குள்
உபனயதொகபடுமபடி சில வருடங்களதொக தயதொரித்து வருகினறன். அடுத்த வதொரம தவளிவர னவண்டும.
தச: சதொர், உங்களுக்கு அரிய வதொய்ப்ப, அடுத்த பதன் கிழணமே ஒரு பதிய கதொர் ஸப்ளிதமேண்ட் தவளி வருது.
னஹதொண்டதொ, ஸனகதொடதொ எல்லதொம தபரிய கலர் விளமபரங்கள் தவளியிடுகிறதொர்கள். நிணறய ஸதபஷல்
கட்டுணரகள் தவளியிடுகினறதொம. உங்கள் விளமபரம அங்கு வந்ததொல் உங்க கமதபனிக்கு தரதொமப நல்லது!
தததொ: விளமபர இடம இருக்கிறததொ? என்ன விணலயதொகும?
தச: ஒரு கதொல் பக்க விளமபரம னபதொட்டுறலதொம சதொர். ஆர்ட்வர்க் எல்லதொம தரடியதொ வச்சிருக்கீங்க இல்ணலயதொ?
தததொ: கதொல் பக்க விளமபரம என்ன விணலயதொகும?
தச: தகதொஞ்சம தபதொறுங்க. ஸப்ளிதமேண்டிற்கு வினசஷ னரட். ஒரு 50,000 ஆகும.
தததொ: அது கட்டுப்படியதொகதொனத. நதொங்க சின்ன நிறுவனம. எங்கள் விற்பணன வருடத்திற்கு 10 லட்சமததொன்.
எங்கள் விளமபர பட்தஜட் 10,000 ததொன். ஏததொவது வழி தசதொல்லுங்கனளன்.
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தததொ: நீங்க க்ளதொசிஃணபடு இலதொகதொணவ தததொடர்ப தகதொள்ளுங்கள். நதொன் மேதொற்றுகினறன். (மீண்டும கதொல்
தசண்டர் சங்கீதம….).
சின்ன விளமபரததொரர்கணள இப்படித்ததொன் ஏறக்குணறய தபரிய விளமபரப்பிரிவுகளில் பந்ததொடுகிறதொர்கள்.
இதற்குப் பின் ஆர்ட்வர்க் தரடி தசய்து, விளமபரம தவளியதொவதற்கதொகக் கட்டணைம தசலுத்துவதற்குள்
தவறுப்பதொகிவிடும. னமேலும, பணைம கட்ட அச்சு நிறுவனத்திற்குச் தசல்ல னவண்டும. இணத எல்லதொம
சமேதொளிக்க விளமபர ஏதஜன்ஸ ஒன்றிடம இந்தப் தபதொறுப்ணப சிறிய நிறுவனங்கள் ஒப்பணடத்துவிட்டு,
பலணன எதிர்பதொர்த்துக் கதொத்திருக்க னவண்டியுள்ளது. இதில் சில அச்சு நிறுவனங்களில், பல வணகயிலும
சிறிய விளமபரததொரர்கள் னவறுபடுத்தப்படுகிறதொர்கள். முதலில், தபரிய நிறுவன விளமபரம னபதொகத்ததொன்
இவர்களுக்கு இடம ஒதுக்கப்படுகிறது. இரண்டதொவது சரியதொன பகுதியில் விளமபரம தவளியிட எந்த
சலுணகயும கிணடயதொது. அச்சு நிறுவனங்கள் அவர்களது இணணையதளங்களில் தங்களுணடய விளமபர விணல
விவரங்கணள தவளியிடுவதில்ணல. அப்படிச் சில நிறுவனங்கள் தசய்ததொலும, விளமபரத்திற்கு
இணணையதளம மூலம பணைம கட்ட வழி இருக்கதொது. மூன்றதொவது, சிறிய விளமபரததொரர்களுக்கு விணல
சலுணககள்
அதிகம
கிணடப்பதில்ணல.
இந்த
வழிமுணறகள்
சிறிய
முதலீட்டதொர்களுக்கு
சிக்கலதொனததொகப்படுகிறது. இவர்கள் கதி ரஜினி படம தவளியதொகும தபதொழுது தவளிவரும சின்னப்படம
னபதொலத்ததொன் என்றதொல் மிணகயதொகதொது.
விளமபரததொரர் னநதொக்கிலிருந்து சிந்தித்த கூகிள் இப்பிரச்ணனணய அழகதொகத் தீர்த்ததுடன் தபரும லதொபமும
ஈட்டியுள்ளது. பல நிறுவனங்கணள அச்சு விளமபரங்கணள நிறுத்துமபடினய தசய்துவிட்டது என்றதொல்
பதொருங்கனளன்! அப்படி என்ன பதுணமே தசய்துவிட்டது கூகிள்? முதலில் கதொல் தசண்டர் அறுணவ இல்ணல.
சகல விளமபர னவணலகணளயும கூகிள் இணணையதளத்தினலனய முடித்துக் தகதொள்ளலதொம. கூகிள் சிறிய,
தபரிய நிறுவனங்கணள அணலய விடுவதில்ணல. விளமபர ஏஜன்ஸகளின் னதணவகணளயும இணணையதளம
மூலனமே பூர்த்தி தசய்துவிடுகிறது.
முதலில் AdWords என்ற ஒரு கணைக்கு கூகிளுடன் திறக்க னவண்டும. அதில் உங்கள் க்தரடிட்கதொர்டு
விவரங்கணளப் பூர்த்தி தசய்ய னவண்டும. உங்கள் விளமபரத்ணத உங்களுக்கு னவண்டியபடி
கணினித்திறணமே இருந்ததொல் நீங்கனள உருவதொக்கிக் தகதொள்ளலதொம. அதற்கு னவண்டிய தமேன்தபதொருள்
கருவிகள் கூகிள் இணணையதளத்தினலனய உண்டு. வினசஷ சலுணககளும உண்டு. விளமபர
விணலப்பட்டியலும உண்டு. வதொர்த்ணதகளுக்னகற்ப கட்டணைம இருந்ததொலும, ஒரு கதொல்குனலட்டரும,
இணணையதளத்தினலனய கணைக்கிடக் தகதொடுக்கிறதொர்கள். னமேலும உள்ளூர் னசதொப்ப கமதபனிக்கும
யுனிலீவருக்கும பதொரபட்சம கிணடயதொது. எல்னலதொருக்கும இடம உண்டு. கூகிள் விளமபரங்கள் அதன் னதடல்
னசணவயுடன் இணணைந்தது. அதனதொல், சதொமேர்த்தியமேதொக எணதத் னதடினதொல் உங்களுணடய விளமபரம வர
னவண்டும என்று நீங்கள்ததொன் முடிதவடுக்க னவண்டும. நீங்கள் பத்திசதொலித்தனமேதொக உங்களது விளமபரத்ணத
அணமேத்ததொல், யுனிலீவருக்கு பதில் உங்கள் விளமபரமததொன் வரும! கூகிள் உலகில் உங்களது
சதொமேர்த்தியமததொன் முக்கியம, உங்களது விற்பணன அளவு அல்ல.
னமேலும இணணையத்தில் விளமபரம னததொன்றுவதற்கு கூகிள் உங்களிடமிருந்து கதொசு னகட்பதில்ணல. உங்கள்
விளமபரத்ததொல் வதொசகர்கள் கவரப்பட்டு, அணத க்ளிக்கினதொல்ததொன் உங்களிடமிருந்து சில நூறு க்ளிக்கிற்கு
இத்தணன என்று கூகிள் உங்கள் க்தரடிட்கதொர்டிலிருந்து பணைம எடுத்துக் தகதொள்கிறது. இதுவணர எத்தணன
தசலவழித்தீர்கள் என்று ததரிய இணணையதளத்தினலனய ஒரு பட்டியல் தகதொடுக்கிறதொர்கள் உங்கள் Adwords
கணைக்குடன். ஆர்ட்வர்க் சரியதொக னவண்டும, ஆனதொல் உங்களுக்குத் தயக்கமேதொக இருந்ததொல், விணலயுடன் சில
ஏஜன்ஸகணளயும சிபதொரிசு தசய்கிறதொர்கள் – எல்லதொம இணணையமேயம. எந்தப் பகுதியில் உங்கள் விளமபரம
வரும என்று நீங்கள் கவணலப்பட னவண்டதொம. அணத கூகிள் னதடும னசணவ பதொர்த்துக் தகதொள்கிறது. நம
உததொரணைத்தில் உள்ள நிறுவனம தங்களுணடய கூகிள் விளமபரத்துடன் ‘car’, ‘perfume’ னபதொன்ற
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keywords உடன் இணணைத்ததொல் சரியதொக இந்த தசதொற்கணள தகதொண்ட னதடல் னசணவயுடன் கூகிள்
இணணைத்து விடுகிறது. நீங்கள் அர்விந்த் மில்ஸ அல்லது னகதொல்னகட்டதொக இருந்ததொலும, உள்ளூர்
வியதொபதொரியதொக இருந்ததொலும ஒனர மேதொதிரி னசணவ. கூகிளின் இந்த அசுரவளர்ச்சினயதொடு அச்சு விளமபரங்கள்
னபதொட்டி னபதொட னவண்டுதமேன்றதொல், தததொழில்நுட்பத்ணத வளர்த்துக்தகதொண்டுப் பலணரயும வரனவற்று னசணவ
தருவதன் மூலனமே சதொத்தியம.
கூகிள் அடுத்தபடியதொக அச்சு விளமபர வசதிணயயும தன்னுணடய Adwords வதொடிக்ணகயதொளர்களுக்கு
வழங்கத் தததொடங்கியுள்ளது. இணணையம, அச்சு என்று இரண்டிலும விளமபரம தசய்ததொல் சலுணககள்
தகதொடுக்கிறது. னமேலும பல அச்சுப் பத்திரிணககளில் உங்கள் விளமபரம சில நதொட்களுக்கு வருமபடியும
கூகிள் ஏற்பதொடு தசய்கிறது. “மிக அதிக ததொக்கம ஏற்படுத்த வழிகள்’ என்று டிப்ஸ னவறு. ஒனர இடத்திலிருந்து
உங்களது விளமபரத் னதணவகணளப் பூர்த்தி தசய்ய எளிய வழிகணள தந்து பல னகதொடி விளமபரததொர்ர்கணள
கவர்ந்துவிட்ட்து கூகிள்.
கூகிள் உள்ளூர் விளமபர விஷயத்திலும அதிகம ஆர்வம கதொட்டுகிறது. சமீபத்தில், னயதொடில் என்ற
நிறுவனத்ணத AdWords மேறு விற்பணனக்கு அணமேத்தது. அததொவது, உள்ளூர் வீடு விற்றல், வதொங்கல், சிறு
வியதொபதொரங்கள் (னஹதொட்டல்கள், பல சரக்கு கணடகள்) னபதொன்ற நிறுவனங்கணள கூகிள் மூலம விளமபர
படுத்த உதவும பதிய னசணவ இது. பல தசல்னபசிகளில் கூகிள் வணரபடங்கணள (google maps)
தரவிறக்கும தசய்யும வசதி வந்துவிட்டததொல், இது னமேலும முக்கிய விளமபர மீடியதொவதொகும வதொய்ப்ணப
கூகிள் நன்று பரிந்து தகதொண்டுள்ளது.
சமீபத்தில் கூகிள் வணரபடத்தளத்திற்குச் தசன்றீர்களதொ? அதில் “ரியல் எஸனடட்” என்ற பதிய பகுதிணய
அறிமுகப்படுத்தியுள்ளதொர்கள். எந்த வட அதமேரிக்க ஊணர எடுத்துக் தகதொண்டதொலும அதில் உள்ள சந்ணதக்கு
வந்துள்ள வீடுகள், அதன் விணல, வீட்டின் படம என்று வணரபடத்துடன் சின்ன ஒரு வணகப்படுத்தப்பட்ட
தசய்திததொள் உங்கள் முன் விரிகிறது.

அனத னபதொல கூகிள் வணரபட னசணவயில் உள்ளூர் வியதொபதொரிகளுக்கும முக்கியத்துவம தகதொடுக்கிறதொர்கள்.
மேதொணல ஒரு வியதொபதொர விருந்துக்கு இந்திய உணைவகத்திற்குப் னபதொக னவண்டுமேதொ? இங்னக
கலினபதொர்னியதொவில் உள்ள சதொன்ஃப்ரதொன்ஸஸனகதொ நகரில் உள்ள இந்திய உணைவகங்கணள கூகிள் வணரபட
னசணவயில் னதடினதொல் அழகதொக வணரபடத்துடன் கதொட்டுகிறது கூகிள். முன்பதிவு தசய்ய தததொணலப்னபசி
எண்ணம
உண்டு.
அந்த
உணைவகத்தின்
இணணையதளம
இருந்ததொல்,
அவர்களுணடய
தமேனுணவயும
பதொர்த்துவிடலதொம.
கூகிள் வணரபடம மூலம அந்த
உணைவகத்திற்கு எப்படிச் தசல்வது
என்றும வழி விவரம அறிந்து
தகதொள்ளலதொம.
இப்படிக்
கதொட்டப்படும
வியதொபதொர
விளமபரங்கள்
கூகிளுடன்
ஏற்கனனவ Adwords கணைக்கு
ணவத்துக் தகதொண்டணவ! இதுனபதொல
ஏரதொளமேதொன சிறிய வியதொபதொரிகள்
கூகிள்
மூலம
பயனணடந்திருக்கிறதொரகள்.
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கூகிள் தவற்றிணயப் பற்றிப் பல கருத்துகள் உள்ளன. ஆனதொல், சில முக்கிய விஷயங்கணள அச்சு மீடியதொ
கவனிக்கதொமேல் விட்டு விட்டு இன்று தவிக்கிறது. சில உததொரணைங்கள்:
-

-

-

-

இணணையத்தின் சக்தி, தததொடர்ப சுட்டிகள் (hyper links). முன் பதிணவ இணணைக்கும சுட்டிணய
தகதொடுத்ததொல் னபதொதும. பதிததொய் படிப்பவர் முன் பதிவுகணள படித்துக் தகதொள்வதொர். தததொடர்ந்து
படிப்பவர் சுட்டிணய பறக்கணிப்பதொர். இந்த வசதி அச்சில் சதொத்தியமில்ணல.
சுட்டிகள் கூகிளுக்கு எரிதபதொருள் னபதொல. னதடல் னசணவயில் சுட்டிகள் மூலம இணணையதளத்ணத
கூகிள் அணடய வழி தசய்கிறது. இணணையதளத்தில் கூகிளுடன் உறவு இருந்ததொல், சமமேந்தப்பட்ட
விளமபரங்கள் னததொன்றும. இணணையதளத்ததொல் கூகிள் பயனணடகிறது. கூகிளதொல் இணணையதளம
பயனணடகிறது. அச்சு உலகில் இது சதொத்தியமில்ணல.
இணணையதளத்தில் விளமபரங்கணள அனுமேதிக்க கூகிள் சன்மேதொனம தருகிறது. இணணையதளத்தின்
பிரபலத்திற்னகப சன்மேதொனமும மேதொறுபடும.
இப்படி
பல
லட்சம
நிறுவனங்கள்
/இணணையதளங்கள்
பயனணடயும
விளமபர
வியகத்ணத கூகிள் அணமேத்துக்
தகதொண்டு தவற்றி கண்டு பல
பதிய இணணைய னசணவகணள
அறிமுகப்படுத்திக்
தகதொண்டபடினய
வளர்ந்து
வருகிறது.
னதடல் னசணவயில் தததொடங்கி
இன்று
வணரபடங்கள்,
விடினயதொக்கள்,
பணகப்படங்கள்,
மின்னஞ்சல்கள், ப்ளதொக்கள்,
ஆவணைங்கள், தசல்னபசிகள்
என்று
எணதயும
விட்டு
ணவக்கவில்ணல
கூகிள்.
எதிலும விளமபரம சதொத்தியம.
அச்சுத் தததொழிலதொல் நிணனத்துப் பதொர்க்க்கூட முடியதொத தததொழில்நுட்ப முன்னனற்றம.
தபயர் தபற்ற பத்திரிணககள், வதொடிக்ணகயதொளர்கள் தங்கணள னதடி வருவதொர்கள் என்ற
மேனப்பதொன்ணமேணய வளர்த்துக் தகதொண்டு விட்டன. கூகினளதொ, எங்தகல்லதொம அதன் னசணவ
னதணவப்படுகிறனததொ அங்தகல்லதொம ஆஜர். தபரிய பந்ததொதவல்லதொம கிணடயதொது.

கூகிள் Adwords பல வியதொபதொரங்களுக்கு சரி வருவதில்ணல என்ற கருத்தும உண்டு. கூகிள் அடுத்த
கட்டமேதொக தசல்னபசிகளில் விளமபரங்கணள தகதொண்டு வரும திட்டங்கள்/தமேன்தபதொருள்கணள உருவதொக்கி
வருகிறது. ஆனதொல் எல்லதொம கூகிள் மேயமில்ணல. கூகிள் தவிர இன்தனதொரு பதிய நிறுவனமும அச்சு
நிறுவனங்கனளதொடு னபதொட்டி னபதொடத்தததொடங்கியிருக்கிறது. அது ஃனபஸபக். இணளய சமுததொயத்ணத
ஃனபஸபக் மேற்றும டிவிட்டர் ஆக்கிரமித்திருக்கும விதம மீடியதொவில் உள்ள எல்னலதொணரயும சற்று
பிரமிப்பணடய தசய்துள்ளது.
பல ‘சமூக வணலயணமேப்ப’ (social networking) இணணையதளங்கள் இருந்ததொலும, அவற்றில் படு
பிரபலமேதொனணவ நதொன்கு: 1) ஃனபஸபக் 2) ஓர்கூட் 3) லிங்க்ட் இன் (www.linkedin.com) 4) டிவிட்டர்.
இதில் ஓர்கூட் இந்தியர்களிடம மிகவும பிரபலம. ஓர்கூட் என்பது ஒருவணக ரசிகர் மேன்றம அல்லது
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அணமேப்ப என்று தகதொள்ளலதொம. பல தணலப்பகளில் பல சமமேந்தப்பட்ட விஷயங்கணள அலசுகிறதொர்கள்.
உததொரணைத்திற்கு, கிரிக்தகட் பற்றி ஒரு ஓர்கூட் அணமேப்ப இருந்ததொல், அதன் அங்கத்தினர், 2020, தடஸடு
பந்தயங்கள், ஆஸத்னரலியதொ, னததொனி, என்று பல விஷயங்கணளயும தனித்தனி இணழகளில் அலசுகிறதொர்கள்.
இந்த அணமேப்பில் ‘ஸக்ரதொப்’ என்ற வசதி மூலம சின்ன சின்ன தசய்திகணள அங்கத்தினர் பரிமேதொற்றிக்
தகதொள்ளுகிறதொர்கள். ஓர்கூட் நிறுவனத்ணத கூகிள் சில வருடங்களுக்கு முன் வதொங்கியது.
ஃனபஸபக் இணளஞர்களிடம மிகவும
பிரபலம.
இந்த
அணமேப்பில்,
நன்பர்களுடன் அரட்ணடயடிக்கலதொம..
பணகப்படங்கணளப்
பகிர்ந்து
தகதொள்ளலதொம.
‘சுவர்’
என்ற
அணமேப்பின்
மூலம
அணனத்து
நண்பர்களும பதொர்க்கும வணகயில்
தசய்திகணள பரிமேதொற்றிக் தகதொள்ளலதொம.
இன்று, எதற்கு னவண்டுமேதொனதொலும ஒரு
ஃனபஸபக் பக்கம உள்ளது. பல சிறிய
வர்த்தகர்களும ஃனபஸபக்கில் பக்கம
திறந்து, தங்களுணடய விற்பணனணய
அதிகரிக்க முயன்று வருகிறதொர்கள்.
பதிததொக வரும பல தசல்னபசிகளும
ஃனபஸபக்,
டிவிட்டர்
னபதொன்ற
அணமேப்பகளில் தசய்திகள் அனுப்ப,
படிக்க வசதிகளுடன் வருகின்றன. ‘லிங்க்ட் இன்’ அணமேப்பில், பணியதொட்கள் தங்களுணடய
தததொழில்திறணமேகள் மேற்றும னவணல சமமேந்தப்பட்ட விஷயங்கணள தவளியுலனகதொடு பகிர்ந்து
தகதொள்கிறதொர்கள். பல நிறுவனங்களில் இருக்கும னவணலவதொய்ப்பகள் பற்றி இணணையசுட்டிகனளதொடு
தவளியிட்டு, அந்த வணலயணமேப்பில் உள்ளவர்கள் அறிந்து தகதொண்டு விண்ணைப்பிக்கிறதொர்கள். தவளி
உலகத்திற்னக ததரியதொமேல் குணறந்த தசலவில் நிறுவனங்கள் எளிததொகப் பதிய பணியதொட்கணளத் னதடிக்
தகதொள்கின்றன. இதில், நிறுவனங்கள் பிற னவணலவதொய்ப்ப இணணையதளங்களில் னதடுவணதப் னபதொல,
விண்ணைப்பததொரர்கணளத் னதடலதொம. ‘ஒருவரிடம ஃனபஸபக் பக்கமிருந்ததொல், அவரது வயது 12 முதல் 25
வணர. ஒருவரிடம லிங்க்ண்ட் இன் பக்கம இருந்ததொல், அவரின் வயது 30 முதல் 50 வணர’ என்தறதொரு னஜதொக்
கூட இருக்கிறது.
இன்று விணரப்பதொக சூட் அணிந்த விற்பணனயதொளர்கள் நிணறந்த Oracle னபதொன்ற நிறுவனங்கள்
ஃனபஸபக்கில் பக்கம ணவத்திருக்கிறதொர்கள்:
http://www.facebook.com/Oracle?ref=ts
அனத னபதொல, ‘லிங்க்ட் இன்’னில் இனததொ ஐபிஎம நிறுவனம:
http://www.linkedin.com/company/1009
மீண்டும அடுத்த இணணைய சுற்றுக்கு வந்து விட்டது னபதொன்ற பிரணமேணய ஏற்படுத்தும ஆரகிளின் ஃனபஸபக்,
அல்லது ஐபிஎமமின் லிங்க்ட் இன் பக்கம. பட்டும படதொதுமேதொய் ‘நதொங்களும ஃனபஸபக்கில் இருக்கினறதொம’
என்று பணற சதொற்றுகிறதொர்கள். நிணறய தற்பகழச்சி சமேதொச்சதொரங்கள்ததொன். ஆரமபத்தில் (ஒரு 15 ஆண்டுகளுக்கு
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முன்) இப்படித்ததொன் இணணையத்தில் தபரிய நிறுவனங்கள் அணரமேனததொக கதொலடி எடுத்து ணவத்ததொர்கள். இன்று
அனமேஸதொன், ஈனப, தடல் என்று ரதொட்சச வியதொபதொரிகள் பதிததொக உருவதொகி அபதொர தவற்றி தபற்றுள்ளதொர்கள்.
சமூக வணலயணமேப்ப தமேன்தபதொருள் மூலம விளமபரங்கணள கணினியிலும, தசல்னபசிகளிலும சுலபமேதொக
வழங்கும அடுத்த ஐடியதொவுக்கு பல னகதொடி டதொலர்கள் கதொத்திருக்கிறது. அதுவணர அச்சுத் தததொழில் தன்ணன
பதுப்பித்துக் தகதொள்ளதொவிட்டதொல், சற்று மேதொற்றிப் பணழய தமிழ சினிமேதொ பதொட்ணட பதொட னவண்டியதுததொன்:

கதொகித ஓடம, இணணைய அணல மீது
னபதொவது னபதொல யதொவரும னபதொனவதொம!
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பின்குறிப்ப
தமிழச் தசதொற்கள் எல்னலதொருக்கும பரிய னவண்டும என்று சில ஆங்கிலச் தசதொற்கணள கட்டுணரயில்
பயன்படுத்தியுள்னளன். இச்தசதொற்களுக்கு நிகரதொன சில தமிழச் தசதொற்கணள இங்கு பரிசீலணனக்தகன
முன்ணவக்கினறன்
#

ஆங்கிலச் தசதொல்
1

பட்ணட குறியீடு

தமிழப் பரிந்துணர
Bar code

2

மின்னண அந்தரங்க சமேரசங்கள்

Electronic privacy compromises

3

முக வடிவு வருடிகள்

Facial Scanner

4

தகவல் பிணழகள்

Factual errors

5

ணகனரணக வருடிகள்

Fingerprint scanner

6

மேரபணக் னகதொளதொறுகள்

Genetic disorders

7

வன் அட்ணட

Hard cover

8

மேனித மேரபணத் திட்டம

Human genome project

9

தததொடர்ப சுட்டிகள்

Hyper links

10

இணணைத்தள நுகர்னவதொர்

Internet users

11

சரக்கு விவரம எடுப்பதற்கதொக

inventory control

12

நீள உணர

Long text

13

தமேன் அட்ணட

Paperback

14

கடவுக்தசதொல்

Password

15

சமூக வணலயணமேப்ப தமேன்தபதொருளின்

Social Networking software

16

எழுத்துக் னகதொர்ணவ

Spelling/grammar

17

கமபியில்லதொ விவர தததொணலதததொடர்ப

Wireless data communication
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எங்கணளப் பற்றி
மின்பத்தகங்கணளப் படிக்க உதவும கருவிகள்:
மின்பத்தகங்கணளப் படிப்பதற்தகன்னற ணகயினலனய ணவத்துக் தகதொள்ளக்கூடிய பல கருவிகள் தற்னபதொது சந்ணதயில்
வந்துவிட்டன. Kindle, Nook, Android Tablets னபதொன்றணவ இவற்றில் தபருமபங்கு வகிக்கின்றன.
இத்தணகய கருவிகளின் மேதிப்ப தற்னபதொது 4000 முதல் 6000 ரூபதொய் வணர குணறந்துள்ளன. எனனவ
தபருமபதொன்ணமேயதொன மேக்கள் தற்னபதொது இதணன வதொங்கி வருகின்றனர்.
ஆங்கிலத்திலுள்ள மின்பத்தகங்கள்:
ஆங்கிலத்தில் லட்சக்கணைக்கதொன மின்பத்தகங்கள் தற்னபதொது கிணடக்கப் தபறுகின்றன. அணவ PDF, EPUB, MOBI,
AZW3. னபதொன்ற வடிவங்களில் இருப்பததொல், அவற்ணற னமேற்கூறிய கருவிகணளக் தகதொண்டு நதொம படித்துவிடலதொம.
தமிழிலுள்ள மின்பத்தகங்கள்:
தமிழில் சமீபத்திய பத்தகங்கதளல்லதொம நமேக்கு மின்பத்தகங்களதொக கிணடக்கப்தபறுவதில்ணல.
ProjectMadurai.com எனும குழு தமிழில் மின்பத்தகங்கணள தவளியிடுவதற்கதொன ஒர் உன்னத னசணவயில்
ஈடுபட்டுள்ளது. இந்தக் குழு இதுவணர வழங்கியுள்ள தமிழ மின்பத்தகங்கள் அணனத்தும PublicDomain-ல்
உள்ளன. ஆனதொல் இணவ மிகவும பணழய பத்தகங்கள்.
சமீபத்திய பத்தகங்கள் ஏதும இங்கு கிணடக்கப்தபறுவதில்ணல.
எனனவ ஒரு தமிழ வதொசகர் னமேற்கூறிய “மின்பத்தகங்கணளப் படிக்க உதவும கருவிகணள” வதொங்குமனபதொது, அவரதொல்
எந்த ஒரு தமிழ பத்தகத்ணதயும இலவசமேதொகப் தபற முடியதொது.
சமீபத்திய பத்தகங்கணள தமிழில் தபறுவது எப்படி?
சமீபகதொலமேதொக பல்னவறு எழுத்ததொளர்களும, பதிவர்களும, சமீபத்திய நிகழவுகணளப் பற்றிய விவரங்கணளத் தமிழில்
எழுதத் தததொடங்கியுள்ளனர். அணவ இலக்கியம, விணளயதொட்டு, கலதொச்சதொரம, உணைவு, சினிமேதொ, அரசியல்,
பணகப்படக்கணல, வணிகம மேற்றும தகவல் தததொழில்நுட்பம னபதொன்ற பல்னவறு தணலப்பகளின் கீழ அணமேகின்றன.
நதொம அவற்ணறதயல்லதொம ஒன்றதொகச் னசர்த்து தமிழ மின்பத்தகங்கணள உருவதொக்க உள்னளதொம.
அவ்வதொறு உருவதொக்கப்பட்ட மின்பத்தகங்கள் Creative Commons எனும உரிமேத்தின் கீழ தவளியிடப்படும.
இவ்வதொறு தவளியிடுவதன் மூலம அந்தப் பத்தகத்ணத எழுதிய மூல ஆசிரியருக்கதொன உரிணமேகள் சட்டரீதியதொகப்
பதொதுகதொக்கப்படுகின்றன. அனத னநரத்தில் அந்த மின்பத்தகங்கணள யதொர் னவண்டுமேதொனதொலும, யதொருக்கு
னவண்டுமேதொனதொலும, இலவசமேதொக வழங்கலதொம.
எனனவ தமிழ படிக்கும வதொசகர்கள் ஆயிரக்கணைக்கில் சமீபத்திய தமிழ மின்பத்தகங்கணள இலவசமேதொகனவ தபற்றுக்
தகதொள்ள முடியும.
தமிழிலிருக்கும எந்த வணலப்பதிவிலிருந்து னவண்டுமேதொனதொலும பதிவுகணள எடுக்கலதொமேதொ?
கூடதொது.
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ஒவ்தவதொரு வணலப்பதிவும அதற்தகன்னற ஒருசில அனுமேதிகணளப் தபற்றிருக்கும. ஒரு வணலப்பதிவின் ஆசிரியர்
அவரது பதிப்பகணள “யதொர் னவண்டுமேதொனதொலும பயன்படுத்தலதொம” என்று குறிப்பிட்டிருந்ததொல் மேட்டுனமே அதணன நதொம
பயன்படுத்த முடியும.
அததொவது “Creative Commons” எனும உரிமேத்தின் கீழ வரும பதிப்பகணள மேட்டுனமே நதொம பயன்படுத்த
முடியும.
அப்படி இல்லதொமேல் “All Rights Reserved” எனும உரிமேத்தின் கீழ இருக்கும பதிப்பகணள நமமேதொல் பயன்படுத்த
முடியதொது.
னவண்டுமேதொனதொல் “All Rights Reserved” என்று விளங்கும வணலப்பதிவுகணளக் தகதொண்டிருக்கும ஆசிரியருக்கு
அவரது பதிப்பகணள “Creative Commons” உரிமேத்தின் கீழ தவளியிடக்னகதொரி நதொம நமேது னவண்டுனகதொணளத்
ததரிவிக்கலதொம. னமேலும அவரது பணடப்பகள் அணனத்தும அவருணடய தபயரின் கீனழ ததொன் தவளியிடப்படும
எனும உறுதிணயயும நதொம அளிக்க னவண்டும.
தபதொதுவதொக பதுப்பது பதிவுகணள உருவதொக்குனவதொருக்கு அவர்களது பதிவுகள் நிணறய வதொசகர்கணளச் தசன்றணடய
னவண்டும என்ற எண்ணைம இருக்கும. நதொம அவர்களது பணடப்பகணள எடுத்து இலவச மின்பத்தகங்களதொக
வழங்குவதற்கு நமேக்கு
அவர்கள் அனுமேதியளித்ததொல், உண்ணமேயதொகனவ அவர்களது பணடப்பகள் தபருமபதொன்ணமேயதொன மேக்கணளச்
தசன்றணடயும. வதொசகர்களுக்கும நிணறய பத்தகங்கள் படிப்பதற்குக் கிணடக்கும
வதொசகர்கள் ஆசிரியர்களின் வணலப்பதிவு முகவரிகளில் கூட அவர்களுணடய பணடப்பகணள னதடிக் கண்டுபிடித்து
படிக்கலதொம. ஆனதொல் நதொங்கள் வதொசகர்களின் சிரமேத்ணதக் குணறக்கும வண்ணைம ஆசிரியர்களின் சிதறிய
வணலப்பதிவுகணள ஒன்றதொக இணணைத்து ஒரு முழு மின்பத்தகங்களதொக உருவதொக்கும னவணலணயச் தசய்கினறதொம.
னமேலும அவ்வதொறு உருவதொக்கப்பட்ட பத்தகங்கணள “மின்பத்தகங்கணளப் படிக்க உதவும கருவிகள்”-க்கு ஏற்ற
வண்ணைம வடிவணமேக்கும னவணலணயயும தசய்கினறதொம.
FreeTamilEbooks.com
இந்த வணலத்தளத்தில்ததொன் பின்வரும வடிவணமேப்பில் மின்பத்தகங்கள் கதொணைப்படும.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT
இந்த வணலதளத்திலிருந்து யதொர் னவண்டுமேதொனதொலும மின்பத்தகங்கணள இலவசமேதொகப் பதிவிறக்கம(download)
தசய்து தகதொள்ளலதொம.
அவ்வதொறு பதிவிறக்கம(download) தசய்யப்பட்ட பத்தகங்கணள யதொருக்கு னவண்டுமேதொனதொலும இலவசமேதொக
வழங்கலதொம.
இதில் நீங்கள் பங்களிக்க விருமபகிறீர்களதொ?
நீங்கள் தசய்யனவண்டியததல்லதொம தமிழில் எழுதப்பட்டிருக்கும வணலப்பதிவுகளிலிருந்து பதிவுகணள
எடுத்து, அவற்ணற LibreOffice/MS Office னபதொன்ற wordprocessor-ல் னபதொட்டு ஓர் எளிய மின்பத்தகமேதொக
மேதொற்றி எங்களுக்கு அனுப்பவும.
அவ்வளவுததொன்!
னமேலும சில பங்களிப்பகள் பின்வருமேதொறு:
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1. ஒருசில பதிவர்கள்/எழுத்ததொளர்களுக்கு அவர்களது பணடப்பகணள “Creative Commons”
உரிமேத்தின்கீழ தவளியிடக்னகதொரி மின்னஞ்சல் அனுப்பதல்
2. தன்னதொர்வலர்களதொல் அனுப்பப்பட்ட மின்பத்தகங்களின் உரிணமேகணளயும தரத்ணதயும பரினசதொதித்தல்
3. னசதொதணனகள் முடிந்து அனுமேதி வழங்கப்பட்ட தரமேதொன மின்பத்தகங்கணள நமேது வணலதளத்தில் பதினவற்றம
தசய்தல்
விருப்பமுள்ளவர்கள் freetamilebooksteam@gmail.com எனும முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பவும.
இந்தத் திட்டத்தின் மூலம பணைம சமபதொதிப்பவர்கள் யதொர்?
யதொருமில்ணல.
இந்த வணலத்தளம முழுக்க முழுக்க தன்னதொர்வலர்களதொல் தசயல்படுகின்ற ஒரு வணலத்தளம ஆகும. இதன் ஒனர
னநதொக்கம என்னதவனில் தமிழில் நிணறய மின்பத்தகங்கணள உருவதொக்குவதும, அவற்ணற இலவசமேதொக பயனர்களுக்கு
வழங்குவதுனமே ஆகும.
னமேலும இவ்வதொறு உருவதொக்கப்பட்ட மின்பத்தகங்கள், ebook reader ஏற்றுக்தகதொள்ளும வடிவணமேப்பில்
அணமேயும.
இத்திட்டத்ததொல் பதிப்பகணள எழுதிக்தகதொடுக்கும ஆசிரியர்/பதிவருக்கு என்ன லதொபம?
ஆசிரியர்/பதிவர்கள் இத்திட்டத்தின் மூலம எந்தவிதமேதொன தததொணகயும தபறப்னபதொவதில்ணல. ஏதனனில், அவர்கள்
பதிததொக இதற்தகன்று எந்தஒரு பதிணவயும எழுதித்தரப்னபதொவதில்ணல.
ஏற்கனனவ அவர்கள் எழுதி தவளியிட்டிருக்கும பதிவுகணள எடுத்துத்ததொன் நதொம மின்பத்தகமேதொக
தவளியிடப்னபதொகினறதொம.
அததொவது அவரவர்களின் வணலதளத்தில் இந்தப் பதிவுகள் அணனத்தும இலவசமேதொகனவ கிணடக்கப்தபற்றதொலும,
அவற்ணறதயல்லதொம ஒன்றதொகத் தததொகுத்து ebook reader னபதொன்ற கருவிகளில் படிக்கும விதத்தில் மேதொற்றித் தரும
னவணலணய இந்தத் திட்டம தசய்கிறது.
தற்னபதொது மேக்கள் தபரிய அளவில் tablets மேற்றும ebook readers னபதொன்ற கருவிகணள நதொடிச் தசல்வததொல்
அவர்கணள தநருங்குவதற்கு இது ஒரு நல்ல வதொய்ப்பதொக அணமேயும.
நகல் எடுப்பணத அனுமேதிக்கும வணலதளங்கள் ஏனதனும தமிழில் உள்ளததொ?
உள்ளது.
பின்வரும தமிழில் உள்ள வணலதளங்கள் நகல் எடுப்பதிணன அனுமேதிக்கின்றன.
1. www.vinavu.com
2. www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. kaniyam.com
5. blog.ravidreams.net
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எவ்வதொறு ஒர் எழுத்ததொளரிடம Creative Commons உரிமேத்தின் கீழ அவரது பணடப்பகணள
தவளியிடுமேதொறு கூறுவது?
இதற்கு பின்வருமேதொறு ஒரு மின்னஞ்சணல அனுப்ப னவண்டும.
<துவக்கம>
உங்களது வணலத்தளம அருணமே [வணலதளத்தின் தபயர்].
தற்னபதொது படிப்பதற்கு உபனயதொகப்படும கருவிகளதொக Mobiles மேற்றும பல்னவறு ணகயிருப்பக் கருவிகளின்
எண்ணிக்ணக அதிகரித்து வந்துள்ளது.
இந்நிணலயில் நதொங்கள் http://www.FreeTamilEbooks.com எனும வணலதளத்தில், பல்னவறு தமிழ
மின்பத்தகங்கணள தவவ்னவறு துணறகளின் கீழ னசகரிப்பதற்கதொன ஒரு பதிய திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்னளதொம.
இங்கு னசகரிக்கப்படும மின்பத்தகங்கள் பல்னவறு கணிணிக் கருவிகளதொன Desktop,ebook readers like
kindl, nook, mobiles, tablets with android, iOS னபதொன்றவற்றில் படிக்கும வண்ணைம அணமேயும.
அததொவது இத்தணகய கருவிகள் support தசய்யும odt, pdf, ebub, azw னபதொன்ற வடிவணமேப்பில் பத்தகங்கள்
அணமேயும.
இதற்கதொக நதொங்கள் உங்களது வணலதளத்திலிருந்து பதிவுகணள
தபற விருமபகினறதொம. இதன் மூலம உங்களது பதிவுகள்
உலகளவில் இருக்கும வதொசகர்களின் கருவிகணள னநரடியதொகச் தசன்றணடயும.
எனனவ உங்களது வணலதளத்திலிருந்து பதிவுகணள பிரதிதயடுப்பதற்கும அவற்ணற மின்பத்தகங்களதொக
மேதொற்றுவதற்கும உங்களது அனுமேதிணய னவண்டுகினறதொம.
இவ்வதொறு உருவதொக்கப்பட்ட மின்பத்தகங்களில் கண்டிப்பதொக ஆசிரியரதொக உங்களின் தபயரும மேற்றும உங்களது
வணலதள முகவரியும இடமதபறும. னமேலும இணவ “Creative Commons” உரிமேத்தின் கீழ மேட்டுமததொன்
தவளியிடப்படும எனும உறுதிணயயும அளிக்கினறதொம.
http://creativecommons.org/licenses/
நீங்கள் எங்கணள பின்வரும முகவரிகளில் தததொடர்ப தகதொள்ளலதொம.
e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G +: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948

நன்றி.
</முடிவு>
னமேற்கூறியவதொறு ஒரு மின்னஞ்சணல உங்களுக்குத் ததரிந்த அணனத்து எழுத்ததொளர்களுக்கும அனுப்பி
அவர்களிடமிருந்து அனுமேதிணயப் தபறுங்கள்.
முடிந்ததொல் அவர்கணளயும “Creative Commons License”-ஐ அவர்களுணடய வணலதளத்தில் பயன்படுத்தச்
தசதொல்லுங்கள்.
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கணடசியதொக அவர்கள் உங்களுக்கு அனுமேதி அளித்து அனுப்பியிருக்கும
மின்னஞ்சணலfreetamilebooksteam@gmail.com எனும முகவரிக்கு அனுப்பி ணவயுங்கள்.
ஓர் எழுத்ததொளர் உங்களது உங்களது னவண்டுனகதொணள மேறுக்கும பட்சத்தில் என்ன தசய்வது?
அவர்கணளயும அவர்களது பணடப்பகணளயும அப்படினய விட்டுவிட னவண்டும.
ஒருசிலருக்கு அவர்களுணடய தசதொந்த முயற்சியில் மின்பத்தகம தயதொரிக்கும எண்ணைமகூட இருக்கும. ஆகனவ
அவர்கணள நதொம மீண்டும மீண்டும தததொந்தரவு தசய்யக் கூடதொது.
அவர்கணள அப்படினய விட்டுவிட்டு அடுத்தடுத்த எழுத்ததொளர்கணள னநதொக்கி நமேது முயற்சிணயத் தததொடர னவண்டும.
மின்பத்தகங்கள் எவ்வதொறு அணமேய னவண்டும?
ஒவ்தவதொருவரது வணலத்தளத்திலும குணறந்தபட்சம நூற்றுக்கணைக்கில் பதிவுகள் கதொணைப்படும. அணவ
வணகப்படுத்தப்பட்னடதொ அல்லது வணகப்படுத்தப் படதொமேனலதொ இருக்கும.
நதொம அவற்ணறதயல்லதொம ஒன்றதொகத் திரட்டி ஒரு தபதொதுவதொன தணலப்பின்கீழ வணகப்படுத்தி மின்பத்தகங்களதொகத்
தயதொரிக்கலதொம. அவ்வதொறு வணகப்படுத்தப்படும மின்பத்தகங்கணள பகுதி-I பகுதி-II என்றும கூட தனித்தனினய
பிரித்துக் தகதொடுக்கலதொம.
தவிர்க்க னவண்டியணவகள் யதொணவ?
இனம, பதொலியல் மேற்றும வன்முணற னபதொன்றவற்ணறத் தூண்டும வணகயதொன பதிவுகள் தவிர்க்கப்பட னவண்டும.
எங்கணளத் தததொடர்ப தகதொள்வது எப்படி?
நீங்கள் பின்வரும முகவரிகளில் எங்கணளத் தததொடர்ப தகதொள்ளலதொம.
• email : freetamilebooksteam@gmail.com
• Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
• Google Plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
இத்திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் யதொர்?
• Shrinivasan tshrinivasan@gmail.com
• Alagunambi Welkin alagunambiwelkin@fsftn.org
• Arun arun@fsftn.org
• இஇஇஇ
Supported by
• Free Software Foundation TamilNadu, www.fsftn.org
• Yavarukkum Software Foundation http://www.yavarkkum.org/

55

உங்கள் பணடப்பகணள தவளியிடலதொனமே
உங்கள் பணடப்பகணள தவளியிடலதொனமே
உங்கள் பணடப்பகணள மின்னூலதொக தவளியிடலதொம.
1. எங்கள் திட்டம பற்றி – http://freetamilebooks.com/about-the-project/
தமிழில் கதொதணைதொளி – http://www.youtube.com/watch?v=Mu_OVA4qY8I
2. பணடப்பகணள யதொவரும பகிரும உரிணமே தரும கிரினயட்டிவ் கதொமேன்ஸ உரிமேம பற்றி –
http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-12/13/creative-commons-101
https://learn.canvas.net/courses/4/wiki/creative-commons-licenses
உங்கள் விருப்பதொன கிரினயட்டிவ் கதொமேன்ஸ உரிமேத்ணத இங்னக னதர்ந்ததடுக்கலதொம.
http://creativecommons.org/choose/
3.
னமேற்கண்டவற்ணற பதொர்த்த / படித்த பின், உங்கள் பணடப்பகணள மின்னூலதொக மேதொற்ற
பின்வரும தகவல்கணள எங்களுக்கு அனுப்பவும.
1.
2.
3.
4.
5.

நூலின் தபயர்
நூல் அறிமுக உணர
நூல் ஆசிரியர் அறிமுக உணர
உங்கள் விருப்பதொன கிரினயட்டிவ் கதொமேன்ஸ உரிமேம
நூல் – text / html / LibreOffice odt/ MS office doc வடிவங்களில். அல்லது வணலப்பதிவு /
இணணைய தளங்களில் உள்ள கட்டுணரகளில் தததொடுப்பகள் (url)

இவற்ணற freetamilebooksteam@gmail.com க்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பவும.
விணரவில் மின்னூல் உருவதொக்கி தவளியிடுனவதொம.
——————————————————————————————————–
நீங்களும மின்னூல் உருவதொக்கிட உதவலதொம.
மின்னூல் எப்படி உருவதொக்குகினறதொம? –
தமிழில் கதொதணைதொளி – https://www.youtube.com/watch?v=bXNBwGUDhRs
இதன் உணர வடிவம ஆங்கிலத்தில் – http://bit.ly/create-ebook
எங்கள் மின்னஞ்சல் குழுவில் இணணைந்து உதவலதொம.
https://groups.google.com/forum/#!forum/freetamilebooks
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நன்றி !
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