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ச�க ��ஞான க�ைக வ�ட� 
ேத�ய கைல இல��ய� ேபரைவ,

571/15. கா� ��,
ெவ�ளவ�ைத

0772260165
0752151580

ச�க ��ஞான க�ைக வ�ட�

சமகால அர�ய��� ச�க வா���� 
ெதா���ப���� �க�� ���ய நட���கைள 
ஆழமாக� க�ற���ெகா���கமாக வார� 
ேதா�� �யாழ��ழைமக�� ��பக� 5.30 
ம��� ச�க ��ஞான� க�ைக வ�ட� 
���ற�.

அர�ய�, ெதா���ப�, ச�க� என� ப�ேவ� 
பர���க�� ெத�� ெச�ய�ப�� 
தைல���க�� ஒ�ெவா� வார�� ஆழமான 
�ற�த கல��ைரயாட� இட�ெப��. 

நா� வா�� இ�த� ச�க�ைத� க�ற��� 
����ெகா�ள�� அ���த����� 
இ�ச�க�ைத வள��ெத��க�� உ�க� 
அைனவைர�� ச�க ��ஞான க�ைக வ�ட� 
அைழ��ற�. 
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Facebook group : 
facebook.com/groups/ssscircle/

வைல�தள� :

circle.thulaa.net

18-10-2012  அ�� நட�த உைரயாட�� ெபா��� 
தைல�� : க��சா� ��ற�க� : ச�ட�க�டனான 
ஒ� பா�ைவ.
ெதாட�க உைரயாட� :  �. அேனாஜ�

எவ��� கா�வா (Evariste Galois, 

அ�ேடாப� 25, 1811 - ேம 31, 1832) 

�ரா�� நா�� க�த�யல�, 

த��ைடய 19வ� வய�ேலேய க�த��� 

ஒ� மாெப�� சாதைனைய� ெச�தவ�.

ப������ சம�பா�ைட ����பத�� 

���யமான இய�க�த �ப�தைனகைள� 

க������ இ�பதாவ� ��றா��� �ல 

ெப�� க�த� �ைறக��� 19 வ� 

��றா��� �த� பா��ேலேய 

அ�ேகா�யவ�. 

ஆனா� ப�தாபமாக அர�ய� �றாவ���� 

த�ைன ஈ�ப����ெகா��, 21 வய� 

���� ��னேம உ�� �ற�தா�. 

அவ� �������ேபான 60-ப�க க�த 

ெசா�� �ைலம��ப�ற�.

எவ��� கா�வா

Á¢Ì¾¢ «Îò¾ Àì¸õ

அ��� வ�� தைல���க�

க�� சா� ��ற�க� 
ெப��பா�ைமயான 

அள�� �ற த�நப�கள� 
அ�தர�க�க�� 
ைகைவ�பைவயாக 

அைமவதா� இதைன� 
காரண� கா�� அைன�� 

நா�க�� தம�� 
சாதகமான (அர��� 

சா�பானதாக) ச�ட�கைள 
இய����றன.

ந�ன தகவ� ெதா����ப� ம�த�� இ�ைறய வா��ைக 

�ைற�� ெப�� மா�ற�ைத ஏ�ப��� உ�ள�. உல�� எ�த 

�ைல �����  இ��தா�� �ைன�த ேநர��� யாைர 

ேவ��மானா�� ெதாட�� ெகா�வ� எ�ப� சாதாரண 

�க�வா���ட�.

அேத ேவைள��  இ�வாறான ந�ைம��� சமனான 

இ�ன�கைள�� உலக� ச���� வ��ற�.

தகவ� ெதா���ப� ��ற�க� நா��� நா� 

ெப���ெகா�ேடதா� இ����றன. Hacking, Service 

Attack , Virus Attack , Software Piracy, Cyber

Sex, IRC (Internet Relay Chat) Crime , Net 

Extortion, Phishing, Spoofing, Cyber Stalking, 

Threatening, Salami Attack என� பல பல வைகயான 

��ற�க� அ�றாட� நட�தவ�ணேம உ�ளன.

இ�ப�யான ��ற�கைள� க���ப��த ப�ேவ� நா�க� பல 

ச�ட�கைள நைட�ைற�ப�����ள ச�ட�க��� �ல 

உதாரண�க� -

1) Electronic Communication Privacy Act 1986 - 

USA

2) Computer Misuse Act 1990 - UK

3) Data Protection Act - UK

4) Information Technology Act 2000 of India

ேம��ற�ப�டைவ ேபா�ற ச�ட�க� ேபாலேவ இல�ைக�� 

க��சா� ��ற�கைள க���ப����� ெகா��வ�வத�காக 

ச�ட� ஒ�� 

நைட�ைற�� உ�ள�. 

ெபயரள�� ம��ேம 

நைட�ைற�� உ�ளதாக� 

க�த�ப�� இ�த� 

ச�ட��� ெபய� 

Computer Crime Act 

2007.

2007 � ஆ�� ேம மாத� 

8� �க� பாரா�ம�ற��� 

ச�ட���கான ��டவைர� 

தா�க� ெச�ய�ப�� 

2007-07-09 அ�� 

ச�டமாக இய�ற�ப�ட�.

1998 � 

ஆ��கால�ப����� ஒ� ச�ட� இய�ற�ப�ட ேபா�� 

அ� த�ேபா� நைட�ைற�� இ�ைல.

Computer Crime Act 2007 ச�டமான� �ைறேவ�ற�பட 

���ய காரணமாக ��� ��வன�க� கால அ��பைட�� 

இ��� வ���ளன. அைவயாவன

1. CINTEC Committee on Law & computers 

(��கால��� இத� ப�கைள ICTA அைம�� 

ேம�ெகா�ட�) - 1995-2000

2. Computer Crimes Sub-Committee of the Law 

Commission and the Ministry of Justice - 2001-2004

3. ICT Agency of Sri Lanka (ICTA) - 2004-2007

ºÁ¸¡Ä Äí¨¸Â¢ø ¦À¡ÕÇ¡¾¡Ã ÅÇ÷îº¢

மா��க� ேலாக��க� | 25-10-2012 
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ச�க ��ஞான க�ைக வ�ட��� ெச�� மட�கைள� ப�ெய��க�� அ����� ப�ர�� அைனவ���� 
உ�ைம���. இ�� ெவ�வ�� ஆ�க�கைள �ல�ைத� ������ எ��� �ர���கலா�. 

க��சா� ��ற�க� : ச�ட�க�டனான ஒ� 
பா�ைவ
��ப�க� ெதாட���..

ேமேல �����டைவ ேபா�ற அ��பைடயான க��� 

��ற�க�� ெப��பா�ைமயானைவ இ�ச�ட��� �� 

கவன��� ெகா�ள�ப���றன.

ேம�� ஒ� ��ற� நைடெப��ட�� அத�ட� 

ச�ப�த�ப�� யாேர�� ஒ� நபேரா (��ற�ைழ�த அ�ல� 

��ற�தா� பா��க�ப�ட அ�ல� ��ற����� �ைணேபான 

நப�க�)அ�ல� க��ேயா (ேசைவ வழ��ன�� அட�க�) 

அ�ல� தகவேலா இல�ைக�ட� ெதாட��ப�� 

ச�த��ப��� இ�ச�ட� ���த ச�த��ப��� 

ெச��ப�யா��.

இ�த� ச�ட��� 10 ���க� (sections) உ�ளன. 

ஒ�ெவா� ���� ெவ�ேவ� வைகயான ��ற�கைள 

வைரய����றன. ெபா�வாக ேநா���ட�� அ�ம���� 

ஒ� க�����ேளா அ�ல� ஒ�வர� இைணய 

ேசைவ���ேள ெச�வெத�ப� அ��பைட�லான 

��றமா��. அைத�தா���� அ�ம�ய�ற �ைற�� 

க���� அ�ல� தர�க�� மா�ற�க� ஏ�ப��த� 

அ��த க�ட ��றமா��. 

ெப��பா�ைமயான நா�க�� உ�ள ச�ட�க�� 

அ�ம���ள ஒ� நப��� க���கான அ�ல� 

ேசைவ�கான அ�ம� ம��த� எ�ப� ���யமான 

��றமாக� க�த�ப�� ெபா�� இல�ைக� ச�ட��� இ� 

ேச���� ெகா�ள�பட��ைல.

ேம��ற�ப�ட அைன��வைகயான ெசய�க�� ேத�ய 

பா�கா��� ���த� ச�ட��யான அைம��னா� 

ேம�ெகா�ள�ப��ட�� ��றமாகா�. இ� சகல நா��� 

ச�ட���� உ�ள ஒ� ெபா�வான �டயமா��.

இல�ைக� ச�ட��� �� பல ��ற�க� இ����� 

இல�ைக�� �க �ரதானமான ��றமாக இ�ேபா� 

க�த�ப�வ� உ�ம� இ�லாத ெம�ெபா�� (Pirated 

Softwares) பாவைனதா�. இ� �ட ச�யான �ைற�� 

அ��� இ�ைல.

Computer Crime Act 2007 ஐ நைட�ைற�ப���வ�� 

உ�ள சவா�க�

இல�ைக�� நடப��ைற ச�ட��� (Procedural Law) 

ப� �ல அ�தர�கமான �டய�கைள ��ம��� 

�சா��க��யாைம பலவைகயான க�����ற�க� சா��த 

�சாரைணகைள ெச�வ�� சவாலாக உ�ள�.

இல�ைக�� சா��ய�க� ெதாட�பான ச�ட��� 

(Evidence Law) ப� க�� சா� ஆதார�ைத, வழ���கான 

சா��யமாக எ��� ெகா�ள���ற ேபா��� அைவ பல 

�ப�தைனகைள� ���� ெச�யேவ���. ஆனா� 

தா��த��� இல�கான ஒ� க�� அ�ல� தர� �ல 

�ப�தைனகைள ம��ேம ���� ெச�ய����.

ச�ட��ைன ��ப�க� ெபா��ேகாட� ெச��� �ைற��� 

��ற��� அ��பைட��� ெப��பாலான ��ற�க� 

Electronic Transaction Act 2006 �ேழ 

�சா��க�ப���றன.

த�ர�� ெப��பா�ைமயான ம�க��� இ�த ச�ட�ைத� 

ப��� ெத�யாததா� ��ற�க� ப��ெச�ய�ப�� 

அள��ைறவாக உ�ள�.

க�� சா� ��ற�க� ெப��பா�ைமயான அள�� �ற 

த�நப�கள� அ�தர�க�க�� ைகைவ�பைவயாக அைமவதா� 

இதைன� காரண� கா�� அைன�� நா�க�� தம�� 

சாதகமான (அர��� சா�பானதாக) ச�ட�கைள 

இய����றன.

க�� சா� ��ற�க� �லைம� ெசா���ைம� ச�ட��� 

(Intellectual Property Law) ��� கவன��� 

ெகா�ள�ப���றன. இ�ப�யான ��ற�க� கா���ைம 

ச�ட��� (Copyright Law) உ�ளட����றன. காரண� 

பர�த அள�� உ�ம��லா� ெம�ெபா��கைள 

பய�ப���வ� எ�லா இட�க��� நைடெப���ற�.

அ�ைம�கால��� அம��கா�னா� ��ெமா�ய�ப�ட 

SOPA, PIPA ேபா�ற க��� ச�ட�க� த�நப� 

உ�ைமைய ெப�மள�� ைகைவ�பதாக இ��தன. அத�� 

எ�ராக ெப�மள�� எ���� நடவ��ைகக� இட�ெப�றன.

ஏைனய ச�ட�கைள�ேபா�ேற க�� சா� ச�ட�க�� 

ம�கைள� க�கா��பத�டாக�� ம�கள� உ�ைமக�� 

ைகைவ�பத�டாக�� ம�க�ட���� அ�கார�ைத  

அ�கார வ��க��� ைகக�� ெகா��ெச�� ேச��பைவயாக 

அைம��றன. ச�ட�க� இய�ற�ப�� ேபா� ம�க� சா��த 

ச��க� ச�ட� அ�காரவ��க����� சா�பானதாக 

இ����ேபா� அதைன எ���கேவ����ள�. அத� 

�லேம ச�ட�கைள ம�க���� சா�பான �ைச�� 

ஓரள��ேக�� ெந��ப��த ����. SOPA ச�ட� 

வ�தேபா� இட�ெப�ற பா�ய அள�லான எ���பைல இத�� 

ந�ல எ����கா��. 

உைர : மா��க� ேலாக��க�

1. �த��ர� ெப�ற����� இ��வைரயான 
ெபா�ளாதார வள���

2. ெபா�ளாதார வள��� மா�� ச�யான பாைத�� 
ெச��றதா?

3. வட�� �ழ���� ெபா�ளாதார வள����� 
பலாபல� �ைட��றதா?

சமகால இல�ைக�� ெபா�ளாதார வள���
(இ�த வார� கல��ைரயாட�பட��ள �டய�பர�� )


