
கண�ன��� த
��வ�� 

ஆ�க�: �ப. இர�தினகி�. 

ந� அ�றாட வா�வ�  கண�ன�ய�� ப"# அதிக��$� ெகா&ேட 
வ�கி�ற$ எ�பைத நா� அைனவ�ேம அறிேவா�. இ+த, ேப�லக� 
ஒ� கிராமமா/� ��"கியத0# கண�ன��� ஒ� 1�கிய� காரண� 
ஆ#�. எ&ண��ைகய�  கண�ன�க2 ெப�கி வ+தா3� அவ0றி� 
இைடேய இ��#� இைடெவள�ைய� #ைற�க உத6வ$ இைணய�இைணய�இைணய�இைணய�    
எ�ெறா� ெப�"கட  எ�றா  அ$ மிைகயாகா$. 

இெத லா� தா� எ"க7�# ஏ0கனேவ ெத��ேம எ�9 தாேன 
ெசா கி�ற
;க2. ம;ப� த� வ�திகள�  ெசா வ$ ேபால "20 ஆ&?களா/ 
20 மன�த;க2 ெச/ய 1@யாத தவைற� Aட இர&ேட வ�நா@கள�  ஒ� 
கண�ன� ெச/$ வ�?�". எ�ப$� உ&ைமேய. 

ந ல$ எதிெல லா� இ��கி�றேதா அதிெல லா� த
ைமைய� கல,ப$ 
மன�தன�� Bைளய லவா? 

இைணய�தி3� த
ைமக2 வ�ரவ�� கிட�கி�றன. இைணய� எ�ப$ 
மி�கட�தி ேபா  தகவ  கட�தி எ�9 ைவ�$� ெகா2ளலா�. 
கட�திய�  ப�ர�ைன இ ைல. ஆனா  அ$ எைத� கட�$கி�ற$ 
எ�பதி  தா� ப�ர�ைனேய. 

தி�. பால�ச+த; அவ;கள�� ரய�  சிேநக� எ�ெறா� ெதாைல�காDசி� 
ெதாட; ெவள�வ+த$ அேநக� ேப��#� ெத�+தி��க நியாயமி ைல! 
அ+த� ெதாட�� தைல,F, பாடலாக ைவர1�$வ�� ைவர வ�கள� , 

"இ+த வ 
ைண�#� ெத�யா$ அைத� ெச/தவ� யாெர�9, 
இ+த, ப�2ைள�� அறியா$ இைத� த+தவ� யாெர�9, 
வ 
ைணய�  ப@�#� ராக"க2 வ 
ைண அறியா$..." 

எ�9 ெச 3� வ�கள�  #றி,ப�?வ$ ேபா , இைணய� அறியா$ 



தா� எைத� த�கி�ேறா� எ�9! 

அதி  நம�#� ேதைவயான தகவ க7� இ��கலா�. அ ல$ 
ைவர�க2, ந��, FH�க2, ஒ09 ெம�ெபா�Dக2, #,ைப Aள"க2 
வ�� மி�னIச க2, தகாத வ�ள�பர"க2, 108 ேப��# அL,F எ�ற 
கDடைளக2, 10000 ேகா@ Mபா/ ெகாIச நா2 ைவ�தி��கி�ற
;களா 
எ�9 ேக2வ�க2 எ�9 ப ேவ9 ப�ர�ைனக2 இைணய�தி  ெதாட;F 
ெகா2வதா  நம�# இலவசமா/ கிைட�கி�றன. அத0காக இைணயேம 
நா� உபேயாகி�க, ேபாவதி ைல எ�றா , BDைட,N�சி�காக 
வ 
Dைட� ெகா7�திய கைத தா�. 

எனேவ பா$கா,பா/ இைணய�ைத உபேயாகி�$ நம�#� ேதைவயான 
தகவ கைள மD?� ெப9வ$ எ�ப$ ஒ� கைல. அ+த� கைல�# 
உபேயாகமா/ இ��#� ஆ�தேம த
��வ;த
��வ;த
��வ;த
��வ; (Firewall) ஆ#�. இ+த� 
கD?ைரய�  த
��வ; ப0றி� சிறி$ பா;,ேபா�. 

த
��வ; எ�றா  எ�ன? 

த
��வ; எ�ப$ இைணய�திலி�+$ (WWW) தன�யாக� ெசய ப?� ஒ� 
ப�ைணய�ைத, (Private Network) ப���$ உ2ேள வ�� தகவைலேயா, 
ெவள�� ெச 3� தகவைலேயா ச� பா;�#� ஒ� காவலாள� ஆ#�. 
த
��வ; ஒ� ெம�ெபா�ளாகேவா வ�ெபா�ளாகேவா இ��கலா�. 

ந� இ ல�தி  நா�# Fற1� �வ; கD@ ைவ�தி�,ப$ எத0காக? நா� 
பா$கா,பா/ இ�,பத0#�, அ?�தவ; உ2ேள வ+$ வ�டாதி��க6� 
தாேன? அத0# உத6வ$ கத6. இ"ேக த
��வ�� கதவ�� பண�ேய 
ெச/கி�ற$. எனேவ த
��வ;த
��வ;த
��வ;த
��வ;    ைவ�தி�,பத�ைவ�தி�,பத�ைவ�தி�,பத�ைவ�தி�,பத�    Bல�Bல�Bல�Bல�    ந�ந�ந�ந�    தகவ தகவ தகவ தகவ     பர,ைபபர,ைபபர,ைபபர,ைப    
ஓ�ட�தி ஓ�ட�தி ஓ�ட�தி ஓ�ட�தி     #வ��$�#வ��$�#வ��$�#வ��$�    ச�ச�ச�ச�    பா;�$,பா;�$,பா;�$,பா;�$,    ப��ப��ப��ப��    ெவள�ேயெவள�ேயெவள�ேயெவள�ேய    அL,Fவ$அL,Fவ$அL,Fவ$அL,Fவ$    அ ல$அ ல$அ ல$அ ல$    
உ2ேளஉ2ேளஉ2ேளஉ2ேள    வ�?வ$வ�?வ$வ�?வ$வ�?வ$    ஆகியஆகியஆகியஆகிய    பண�ைய�பண�ைய�பண�ைய�பண�ைய�    ெச/கி�ேறா�ெச/கி�ேறா�ெச/கி�ேறா�ெச/கி�ேறா�.... 

இ+த, பட�ைத, பா�"க2. இைணய�திலி�+$ வ�� தகவைல த
��வ; 
வழிேய ப�ைணய�தி0# அL,ப� அ"கி��#� கண�ன�க2 பகி;+$ 
ெகா2கி�றன. 



த
��வ; ைவ�தி�+தா  ேபா$மா? எ� கண�ன�ைய இைணய�தி  எ+த 
ஒ� ந��, ெபா�7� பாதி�காதா? எ�9 ேகDa;களானா  வ�ைட 
இ ைல எ�ேற வ��! ஏ0கனேவ நா� ெசா�ன$ ேபால த
��வ; 
எ�ப$ ஒ� கத6 ேபா�ற$. எனேவ தி�ட� (ந��, ெபா�2) ச�யான 
சாவ� ெகா&? வ+தாேலா அ ல$ கதைவ உைட�$ உDF#+தாேலா 
உ2ேள bைழ+$ வ�ட வா/,ப���கி�ற$. ந ல ேவைளயாக இ"ேக 
கதைவ உைட,ப$ எ�ப$ சா�தியமி ைல. எனேவ சாவ� தா� மிக 
1�கியமான$. எ+த� சாவ�ைய� ெகா&? வ+தா3� திற�க 1@யாத 
ND? எ,ப@ தயா�,ப$ எ�ப$ேவ இ+த� கD?ைரய�� ேநா�கமா#�. 

இைணய� ேவைல ெச/வ$ எ,ப@? 

இைணய�தி  ந
"க2 மி�னIச  அL,ப�னா3� ச�, ேகா,F 
அL,ப�னா3� ச�, அ ல$ ஒ� வைல,ப�க�தி  உலவ�னா3� ச�, 
இைணய�ைத, ெபா��த வைர அ$ ஒ�9 தா�. எ$வானா3� 
இைணய�ைத, ெபா��தவைர இ�ைம� (binary) தகவ க2 ஒ� 
Fறமி�+$ இ�ெனா� Fற� ெச கி�ற$ அfவளேவ! 

இதி  எ"கி�+$ எ"ேக ெச கி�ற$ எ�9 தபா  நிைலய�தி  ேபா  
#றி�$ ைவ�$ இைணய� அL,Fகி�ற$. அைத, ெபாDடல� (Packets) 



எ�பா;க2. ஆ�, ந� தகவ க7� சி9 சி9 ெபாDடல"களாக� (65535 
ைபD?�க2 அளவ�  - IPV4) கDட,பD? இைணய�தி  
அL,ப,ப?கி�றன. ஒfெவா� ெபாDடல�தி3� அைத அL,F� 
இைணய 1கவ� (ஐப�), ேச�� இைணய 1கவ�, ெநறி1ைற என பல 
தைல,F� தகவ க7ட� (Header information) ந� தகவ க7� இ��#�. 

1த  தைல1ைற த
��வ;க2 ெவ9மேன இ+த, ெபாDடல�திைன, 
ப���$, பா;�$ நம�#� ேதைவயான$ தானா எ�9 வ@கD@ (Packet 
Filters) ச� பா;,பதாகேவ இ�+தன. ப��னா  பல வசதிக2 ேச;�க,பD? 
த0ேபா$ க2ளைன, ேபா  கா,பாL� வள;+$ ெகா&ேட வ�கி�ற$! 

இன� த
��வைர எ,ப@ அைம,ப$? எ�ென�ன ெச/$ கண�ன�ைய� 
கா�கலா� எ�9 க&டறிேவா�. 
சில கைல�ெசா0கைள அறி+$ ெகா2ேவா�. 

1. Port - $ைற1க�. ந� நாD@32ள $ைற1க� ேபால தா�. நாD@  
பல $ைற1க"க2 இ�,ப$ ேபால ஒ� கண�ன�ய�3� பல 
$ைற1க"க2 இ��கி�றன. நாD?� $ைற1க�$�#, ெபய; இ�,ப$ 
ேபா , இ+த� $ைற1க�$�#� எ&களா  ெபய�&?. உதாரணமாக 
80, 110, 25, 3306, 8080,21 ேபா�றைவ ந� u�$�#@ ேபால மிக, Fக� 
ெப0ற $ைற1க"களா#�! 

2. Protocol - ெநறி. ஒ� அரசிய  ADட� நட�ைகய�  இ+த 
வா;�ைதைய� ேகD@�,ேபா�. அ"ேக ச�யான ெநறி, - protocol ப@ 
நட�த ேவ&?�. 1தலி  தைலவ; தா� ேமைடேயற ேவ&?�. 
அ,Fற� ம0றவ;க2. யா; 1தலி  ேப�வ$. அ,Fற� கைடசி 1@,ப$ 
எ,ப@ எ�9. அ$ ேபாலேவ இ"#� பல ெநறிக2 உ&?. உதாரணமாக 
(http, pop3, smtp, ftp, udp ேபா�றைவ) 

3. Application Software - பய�பாD? ெம�ெபா�2. இைவ ப0றி அதிக� 
ெசா லேவ&@யதி ைல. உ"க7�ேக ெத�+$ இ��#�. 
எ?�$�காDடாக (வைல உலாவ�, அ3வ  ெதா#,F�க2, கண�கீD? 
ெம�ெபா�Dக2) 



4. IP Address - இைணய அைடயாள 1கவ� - ���கமாக ஐப� 1கவ�. 
இவ0ைற எDெட&க2 (Octet) ஆக, ப���தி��கி�றா;க2. ஒ� எDெட& 
எ�ப$ 2^8 ஆ#�. அதாவ$ 0 1த  255. இ$ ேபா  4 எDெட&க2 
ெகா&ட$ ஐப� 1கவ�. உதாரண�: 59.112.34.35 இத� Bல� 256 x 256 x 
256 x 256 தன�,பDட கண�ன�கைள� �Dட 1@��! இதி  நிைல 1கவ� 
(Static IP Address) மா9� 1கவ� (Dynamic IP Address) எ�9 இ� வைக 
உ&?. இ$ ேபாக 1கB@ வழ"கிக7� (Proxy Servers) உ&?! 

5. Deny - ம9/ தைட ெச/த . 

6. Allow - அLமதி 

இைணய�தி  ஒ� தகவ  ப�மா0ற� நட�ைகய�  இைவ யைன�$� 
ச�ப+த, ப?கி�றன! எனேவ தா� த
��வ�  இ�தகவ களைன�$� 
உபேயாகி�க, ப?கி�றன! 

உதாரணமாக ந
"க2 வைலய�  உலா6கி�ற
;க2 எ�9 ைவ�$� 
ெகா2ேவா�: Internet Explorer எ�ற பய�பாD? ெம�ெபா�ள�� Bல� http 
(hypertext transfer protocol) எ�ற ெநறி,ப@ 80 எ�ற $ைற1க� வழியாக 
��தி 1ைறைம 1கவ�ய�  இ�+$ (logical address எ.கா. 
http://www.yahoo.com) DNS எ�L� ெபய;�கள வழ"கி Bல� அ@,பைட ஐப� 
1கவ�யாக மா0ற,பD? தகவ  ப�மா0ற� ெச/ய,ப?�. 

எனேவ ஒ� தகவ  ப�மா0ற�தி  $ைற1க�, ெநறி, பய�பாD? 
ெம�ெபா�2, இைணய 1கவ�க2 ($வ�க1� ேச�மிட1�) 
ஆகியைவ�� தகவ3ட� ேச;+$ ெச கி�றன. இவ0றி  சில 
ெதாட;Fைடயைவ�� ஆ#�! உதாரணமாக http சாதாரணமாக 80 அ ல$ 
8080 எ�ற $ைற1க� Bலமாகேவ அL,ப,ப?�. அத0காக ம0ற 
$ைற1க"கள�  அL,ப,பட� Aடா$ எ�9 அ;�த� இ ைல. ம0ற 
$ைற1க"க2 Bல1� அL,பலா�. அ,ப@ அL,F� ேபா$ அவ0ைற 
உலாவ� எ?�$� ெகா2ளா$. இ$ேவ ந��, ெபா�Dக2 அL,Fேவா; 
உபேயாகி�$� ெகா2கி�றன;. ெமா�த� 65535 $ைற1க"க2 



இ��கி�றன! 

த
��வ�  எfவா9 த?,ப$? 

இ+த நா�கி� Bலமாகேவா, இவ0ைற இைண,பத� Bலேமா சில 
வ�திகைள� ெச/வத� Bல� ந��, ெபா�Dக2 வ�வைத� தவ�;�க 
இய3�. 

1. ஐப�ஐப�ஐப�ஐப�    1கவ�1கவ�1கவ�1கவ�    1ைற1ைற1ைற1ைற:::: இ+த 1ைறய�  ஐப� 1கவ�ைய� ெகா&? 
தைட ெச/யேவா, அLமதி�கேவா ெச/யலா�. உதாரணமாக 59.* எ�9 
வ�� ஐப� 1கவ�ைய� தைட ெச/க எனலா�. அ ல$ 59.* இ$ 
மD?ேம அLமதி�க,பDட ஐப� எனலா�! அ,ப@� ெசா லி வ�Dடா  
அ+த 1கவ� தவ�ர ேவெற"கி�+$ வ+தா3� த
��வ; உ2ேள வ�டா$! 

2. பய�பாD?பய�பாD?பய�பாD?பய�பாD?    ெம�ெபா�2ெம�ெபா�2ெம�ெபா�2ெம�ெபா�2    1ைற1ைற1ைற1ைற:::: இ+த 1ைறய�  ஒ� #றி,ப�Dட 
ெம�ெபா�2 இைணய�ைத� ெதாட;F ெகா2வைத� தவ�;�கேவா 
அ ல$ அLமதி�கேவா ெச/யலா�. உதாரணமாக, உ"க2 
ப�ைணய�திலி�+$ மி�னIசேல அL,ப� Aடா$ எ�றா  மி�னIச  
அL,F� ெம�ெபா�Dகைள� தைட ெச/யலா�. அ ல$ உலாவ� 
ெம�ெபா�Dகைள மD?ேம அLமதி�கலா�! 

3. $ைற1க$ைற1க$ைற1க$ைற1க    1ைற1ைற1ைற1ைற:::: இத� Bல� ந
"க2 #றி,ப�Dட 
$ைற1க�திலி�+$ வ�� தகவ கைள அLமதி�கேவா அ ல$ 
ம9�கேவா 1@��. உதாரணமாக 21 எ�ற $ைற1க�ைத அைட�$ 
வ�Dடா  ftp Bல� வ�� ேகா,F�கைள, பகி;+$ ெகா2ள 1@யா$. 

4. ெநறிெநறிெநறிெநறி    1ைற1ைற1ைற1ைற:::: இ+த 1ைற Bல� #றி,ப�Dட ெநறி Bல� வ�� 
தகவைல அLமதி�கேவா ம9�கேவா 1@��. உதாரணமாக http 
ெநறிைய அைட�$ வ�Dடா  யா�ேம உலாவ�ய�  உலாவ 1@யா$. 
அ$ எ+த ெம�ெபா�ளா/ இ�+தா3� ச�. 

இைவயைன�$� உDF#� தகவ க2 அ ல$ ெவள��ெச 3� 
(Inward/outward) எ�9 இர&? வைகயா/ வ�திகைள அைம�கலா�. 



அLமதி�த  ம9�த  இர&@ைன�� அறி+$ ெகா2த  அவசியமா#�. 
ஒ�றிைன அLமதி எ�றா  ம0ற அைன�$� தைடயா? எ�பைத��, 
ஒ�ைற ம9�தா  ம0ற அைன�$�#� அLமதி உ&டா எ�பைத�� 
ஞாபக� ைவ�$� ெகா2ள ேவ&?�. 

ந
"க2 அ@�க@ இைணய�தி  உல6பவ; எ�றா  80 தவ�ர ம0ற 
$ைற1க"கைள அைட�$ வ�டலா�. இன� 80 வழியாக http ெநறி Bல� 
மD?ேம தகவ  ப�மாறி� ெகா2ளலா� எ�9 வ�தி�கலா�. இைத�� 
தா&@ வ�� ந���கைள ேவெற$6� ெம�ெபா�ைள உபேயாகி�க 
1@யாம  ெச/வத� Bல1�, இைணய 1கவ�ைய� க&டறிவத� 
Bல1� அறி+$ ெகா2ளலா�. 

த
��வ; ச�யான பா$காவலனாக6� இ��காம , பதிைக (log) Bல� 
அைன�$ நிக�6கைள�� பதி+$ ைவ�தி�,பதா  எ+த ேநர� யா; 
யா�ட� எ+த ெம�ெபா�2 Bல�, எ+த $ைற1க�தி  எ+த ெநறிய�� 
Bல� ெதாட;F ெகா&டா;க2, எ�தைன ெபாDடல"க2 பகி;+$ 
ெகா&டன; ேபா�ற தகவ கைள, ெபற 1@��! 

ச�. http Bலமாகேவ, 80 எ�ற $ைற1க� Bலமாகேவ, internet explorer ஐ� 
தா�#வதாகேவ, ந�ப�த#+த இைணய 1கவ�ய�  இ�+$ வ+தா  
எ�ன ெச/வ$? ச�யான அைடயாள அDைடைய� ெகா&? வ�� 
ெகாைலகாரைன உ2ேள காவலாள� வ�?� கைத தா� இ"ேக��. 

அத0# வ�ைட இ+த இட�தி  தா� ஒ09� கா�� ெம�ெபா�Dக2, 
ைவர� க&? ப�@�#� ஆ&@ ைவர� ெம�ெபா�Dக2 ஆகியன 
உபேயாகி�க,பட ேவ&?�. ெவ9மேன த
��வ; மD?ேம ேபாதா$. 
ஆனா  ச�யான த
��வ; வ�திக2 ெசய ப?�த,பD? இ�+தாேல மிக, 
ெப��பா�ைமயான ப�ர�ைனக2 1ைளய�ேலேய கி2ள� எறிய,ப?�. 

ேம3� நிைறய த
��வ;க2 நி96வதா  பயேன$� இ��க, 
ேபாவதி ைல. இ� த
��வ;க7� ச&ைட ேபாD? கைடசிய�  ந��, 
ெபா�2 உ2ேள bைழ+$ வ�?� வா/,F இ��கி�ற$! எனேவ மிக� 



ச�யான வ�தி1ைறகைள� கைட,ப�@�$ த
��வ;கைள� ச�யாக, 
பய�ப?�தி பா$கா,பாக இைணய�திைன அLபவ�,ேபா� எ�9 
1@ெவ?,ேபா�. ந�றி. 


