
 

 

1 

 

பயிற்சிப் பாடப்பபாருள் 

நமது டிஜிட்டல் எதிர்காலம் 

பயிற்சிப் பாடப்பபாருள் 

நமது டிஜிட்டல் எதிர்காலம் 

டிஜிட்டல் உாிமமகள் அமமப்பாளர்களுக்கு 

 

ஆசியா-பசிபிக் - ஜூன் 2021 

எழுதியவர்: 

டாக்டர் கிறிஸ்டினா ஜஜ. ஜகால்க்ஜளாவ், The Why 

Not Lab 

& சுசானா பார்ாியா, PSI ஆசியா பசிபிக் 

  

  பயிற்சிப் பாடப்பபாருள் 

நமது டிஜிட்டல் எதிர்காலம் 

 

 

 

http://www.thewhynotlab.com/
http://www.thewhynotlab.com/


 

 

2 

 

பயிற்சிப் பாடப்பபாருள்: நமது டிஜிட்டல் 

எதிர்காலம் 

டிஜிட்டல் உாிமமகள் அமமப்பாளர்களுக்கானது 

2021  

டாக்டர் கிறிஸ்டினா ஜகால்க்ஜளாவ் எழுதிய பின்வரும் பபாருட்கள் 

பபாதுச் ஜசமவகள் இன்டர்ஜநஷனல் மற்றும் மவ நாட் ஜலப் 

ஆகியவற்றின் அனுசரமையுடன், Attribution-NonCommercial-

NoDerivatives Creative Commons உாிமத்தின் கீழ் பபாதுவில் 

கிமடக்கின்றன. 

பயன்படுத்தப்படும் இடங்களில் "Colclough/The Why Not Lab for 

Public Services International, 2021" எனக் குறிப்பிடவும். 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://www.thewhynotlab.com/about
https://publicservices.international/resources/page/about-us?id=5428&lang=en


 

 

3 

 

உள்ளடக்கம் 

முன்னுமர .....................................................................................................................5 

அத்தியாயம் 1: பபாது ஜசமவகளின் டிஜிட்டல் மயமாக்கல் .....................................................6 

ஜவமலவாய்ப்புகள், ஜவமலகள், திறன்கள் மீதான தாக்கம் ............................................................... 6 

ஆசியா பசிபிக் டிஜிட்டல்மயமாக்கல் - ஒரு கண்ஜைாட்டம் .............................................................. 6 

கட்டுக்கமதகமள நீக்குதல் ................................................................................................................. 11 

அமனத்து குரல்களும் ஜகட்கப்படுகின்றன.................................................................................... 11 

ஜராஜபாக்கள் வருகின்றன .............................................................................................................. 12 

டிஜிட்டல் பதாழில்நுட்பங்கள் = உற்பத்தித்திறன் மற்றும் பசயல்திறன் ...................................... 13 

STEM அமதச் பசய்கிறது ................................................................................................................ 14 

கலப்பு/கலப்பின ஜவமல - ஒரு சாத்தியமான எதிர்காலம் ............................................................. 14 

அவுட்ஜசார்சிங் தவிர்க்க முடியாதது ............................................................................................... 15 

நிர்வாகம் புாிந்து பகாள்கிறது ......................................................................................................... 16 

ஜவமலகள் உருவாக்கப்படுகின்றன ............................................................................................... 17 

சுருக்கம் ................................................................................................................................................ 18 

அத்தியாயம் 2: தரவு & அல்காாிதம்கள் ............................................................................. 18 

பதாழிலாளர்களின் உாிமமகள், ஜனநாயகம் மற்றும் தரமான பபாது ஜசமவகள் மீதான தாக்கம் 18 

பாகுபாடு - பின்தங்கியவர்களுக்கு பாதகம் ........................................................................................ 18 

தரவுகள் நிமறந்த உலகம் ................................................................................................................... 20 

இது உங்கமளப் பற்றியது மட்டுமல்ல ........................................................................................... 22 

ஜவமலயில் உள்ள தரவு - தரவு சக்தி ................................................................................................. 23 

உண்மமயில் தரவு என்றால் என்ன? .............................................................................................. 25 

ஆசியா பசிபிக்கில் தரவு பாதுகாப்பு நிர்வாக முமறகள் ................................................................ 25 

அல்காாிதம்கள் மற்றும் AI என்றால் என்ன? ..................................................................................... 29 

அல்காாிதம்கள் ................................................................................................................................. 30 

இயந்திர கற்றல் ............................................................................................................................... 34 

அத்தியாயத்தின் சுருக்கம் ................................................................................................................ 35 

ஆழ்ந்து ஆராய்தல் - சிறந்த ஆதாரங்கள் ............................................................................................ 36 

அத்தியாயம் 3: அதிகாரம் பபற்ற பதாழிலாளர்கள் மற்றும் தரமான பபாது ஜசமவகள் ................ 40 

பதாழிலாளர்களின் கூட்டு தரவு உாிமமகள் ..................................................................................... 40 

தரவு உாிமமகமள ஜமம்படுத்துதல் - ஜவமலயில் தரவு வாழ்க்மக சுழற்சி பற்றி ஜபச்சுவார்த்மத 

நடத்துதல் ......................................................................................................................................... 40 



 

 

4 

 

இமையாக ஆளும் அல்காாிதம் அமமப்புகள் .................................................................................. 42 

பபாது ஜசமவகள் மற்றும் நிர்வாகத்மத பபாறுப்ஜபற்க மவத்தல் ................................................... 42 

பவளிப்பமடத்தன்மம ஜதமவகள் .................................................................................................. 42 

தரவு பயன்பாட்டு முதல் ஆளும் அல்காாிதம்கள் வமர ................................................................. 43 

மக்கள் திட்டம் - இமடயூறுகளின் கடமமகள்................................................................................ 46 

நன்மமக்கான பதாழில்நுட்பம் ........................................................................................................... 47 

வெகில ாக் (WeClock) .................................................................................................................... 47 

டிரைெர் ஸ்ட்ட (Driver’s Seat) ....................................................................................................... 49 

ர ட்ஹவுஸ் (Lighthouse) .............................................................................................................. 49 

தரவு காட்சிப்படுத்தல் மற்றும் கமதபசால்லல்............................................................................... 50 

அத்தியாயத்தின் சுருக்கம் .................................................................................................................... 52 

ஆழ்ந்து ஆைாய்தல் - ஆதாரங்கள்........................................................................................................ 54 

பின்னிமைப்பு 1 - GDPR ஐ தரப்படுத்துதல் ................................................................... 57 

GDPR - பதாழிலாளர்களுக்கு அதிகாரமளித்தலுக்கான பயனுள்ள கட்டுமரகள் ........................ 58 

பின்னிமைப்பு 2 - தரவு பாதுகாப்பு ஆசியா பசிபிக் ............................................................. 62 

 

 

  



 

 

5 

 

முன்னுமர 
மின்-அரசு மற்றும் மின்-ஆளுமம, கல்வி பதாழில்நுட்பங்கள், பபாது பகாள்முதல் 

முடிவுகள், பபாது உள்கட்டமமப்பு கண்காைிப்பு, பபாது பைியிட மனித வளங்கள் வமர 

பபாது மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களுக்கு இமடயிலான எல்மலகள் மற்றும் 

பபாறுப்புகமள மங்கலாக்கும் வமகயில் டிஜிட்டல் மயமாக்கல் சில காலமாக நடந்து 

வருகிறது. எவ்வாறாயினும், டிஜிட்டல் மாற்றம் உலகம் முழுவதும் முன்பனப்ஜபாதும் 

இல்லாத வமகயில் துாிதப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஜகாவிட்-19 காரைமாக 

எதிர்பார்க்கப்படும் பபாருளாதாரச் சாிவு, வரவிருக்கும் ஆண்டுகளில் பபாதுத்துமற வரவு 

பசலவுத் திட்டங்களுக்கு அழுத்தம் பகாடுப்பதால் இது பதாடரும்.  

இந்த சூழலில், உலபகங்கிலும் உள்ள அரசாங்கங்கள் இந்த மாற்றங்கமள சிறந்த மற்றும் 

உலகளாவிய தரமான பபாது ஜசமவகமள வழங்க பயன்படுத்தாமல், பயனர்கள் மற்றும் 

பதாழிலாளர்களின் இழப்பில் புதிய பதாழில்நுட்பங்கமள ஏற்றுக்பகாள்வதன் மூலம் 

பசலவு குமறப்பு, அவுட்ஜசார்சிங் மற்றும் தனியார்மயமாக்கமல விமரவுபடுத்தும் அபாயம் 

உள்ளது. பபாதுத்துமற ஊழியர்களாகிய நாம் எவ்வாறு பதிலளிக்க ஜவண்டும் என்று நாம் 

ஜகட்க ஜவண்டும்? நமது பதில்கமள எவ்வாறு உருவாக்கி நிமலநிறுத்துவது? 

இந்தப் பயிற்சிப் பபாருள், பதாழிலாளர்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்கும் மற்றும் பபாது 

அதிகாாிகமள அவர்கள் எப்படி, ஏன் சீர்குமலக்கும் பதாழில்நுட்பங்கமள 

அறிமுகப்படுத்துகிறார்கள் என்பமதக் கைக்கிடும் ஒரு ஒத்திமசவான ஜகாாிக்மககமள 

உருவாக்கத் ஜதமவயான சில முக்கிய நுண்ைறிவுகமள வழங்கும். அத்தியாயங்கள் நாம் 

நடத்தும் பட்டமறகமள பிரதிபலிக்கின்றன, எனஜவ ஒவ்பவாரு பட்டமறக்கு முன்பும் 

படிக்க உதவியாக இருக்கும். அத்தியாயம் 1 பபாது ஜசமவகளில் சில முக்கிய டிஜிட்டல் 

மாற்றங்கள் மற்றும் பதாழிற்சங்க பதில்களுக்கான பாிந்துமரகள் பற்றிய ஜமஜலாட்டத்மத 

வழங்குகிறது. அத்தியாயம் 2 டிஜிட்டல் அமமப்புகளின் மமயத்தில், அதாவது தரவு மற்றும் 

வழிமுமறகள் மற்றும் பதாழிலாளர்களின் உாிமமகள், ஜனநாயகம் மற்றும் தரமான 

பபாதுச் ஜசமவகளில் இமவ ஏற்படுத்தும் தாக்கம். பதாழிலாளர்களின் தரவு உாிமமகள், 

அல்காாிதமிக் அமமப்புகளின் இமை-நிர்வாகம் மற்றும் பதாழிலாளர்களின் குரமல 

வலுப்படுத்த பதாழிற்சங்கங்கள் பயனமடயக்கூடிய பபாறுப்பான டிஜிட்டல் கருவிகளின் 

பட்டியல் ஆகியவற்றில் வலுவான பதாழிற்சங்க பதில்களுக்கான மாதிாிகள் மற்றும் 

முமறகமளப் பார்த்து அத்தியாயம் 3 இல் முடிப்ஜபாம்.  
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அத்தியாயம் 1: பபாது 

ஜசமவகளின் டிஜிட்டல் மயமாக்கல்  

ஜவமலவாய்ப்புகள், ஜவமலகள், திறன்கள் மீதான தாக்கம் 

டிஜிட்டல் சிஸ்டம் என்றால் என்ன, பதாழிற்சங்கங்கள் எவ்வாறு பல்ஜவறு மற்றும் 

உள்ளடக்கிய பதாழிலாளர் சந்மதகமளப் பாதுகாக்க முடியும் என்பமதப் பற்றி அடுத்த 

அத்தியாயங்களில் முழுக்குவதற்கு முன், இந்த அத்தியாயத்தில் பபாதுச் ஜசமவகள், 

ஜவமலகள், திறன்கள் மற்றும் பதாழிலாளர் சுயாட்சி ஆகியவற்றில் டிஜிட்டல் 

மயமாக்கலின் தாக்கத்மதப் பற்றி பார்ப்ஜபாம். ஆனால் ஜவறு வழியில்.  

ஜவமல இழப்புகள் அல்லது மாற்றங்களுக்கான புள்ளிவிவரங்களில் கவனம் 

பசலுத்துவதற்குப் பதிலாக, ஜமலும் STEM நிபுைர்களுக்கான நன்கு ஒத்திமக பசய்யப்பட்ட 

ஜகாாிக்மகமய விட (STEM என்பது அறிவியல், பதாழில்நுட்பம், பபாறியியல் மற்றும் 

கைிதம் ஆகியவற்றின் சுருக்கம்), நாங்கள் கட்டுக்கமதகமள நீக்கி, பசாற்பபாழிவுகளில் 

உள்ள இமடபவளிகமளக் கண்டறிவதில் கவனம் பசலுத்துஜவாம். பதாழிற்சங்க 

நடவடிக்மக மூலம் பயனமடவதாக தாக்கல் பசய்ய ஜவண்டும். 

உலகளாவிய வளர்ச்சிகள் மற்றும் பிராந்திய ாீதியாக குறிப்பிட்டவற்றில் நாங்கள் கவனம் 

பசலுத்துஜவாம். பட்டமறகளில், அறிக்மகயில் உள்ள எடுத்துக்காட்டுகள் மற்றும் 

பாிந்துமரகமள நாங்கள் வமரஜவாம் அல்லது பபறுஜவாம்: டிஜிட்டல் மயமாக்கல்: பபாது 

ஜசமவகள், ஜவமல மற்றும் பதாழிலாளர்களுக்கான பதாழிற்சங்க நடவடிக்மக வழிகாட்டி. 

பாடபநறி முழுவதும் அந்த அறிக்மகமய வழிநடத்துவது நன்மம பயக்கும்.  

PSI துமற மற்றும் தீம் மூலம் டிஜிட்டல்மயமாக்கலின் விமளவுகள் பற்றிய கூடுதல் 

ஆழமான தகவல்கமள பின்வரும் PSI அறிக்மககளில் காைலாம்: 

1. டிஜிட்டல் வர்த்தக விதிகள் மற்றும் பபாிய பதாழில்நுட்பம்: பபாது நலமன தனியார் 

அதிகாரத்திடம் ஒப்பமடத்தல் 

2. டிஜிட்டல் மயமாக்கல் மற்றும் பபாது ஜசமவகள்: ஒரு பதாழிலாளர் முன்ஜனாக்கு 

ஆசியா பசிபிக் டிஜிட்டல்மயமாக்கல் - ஒரு கண்ஜைாட்டம் 

பிராந்தியத்தில் உள்ள பல நாடுகளில், முக்கியமான விதிவிலக்குகளுடன், தனியார் 

துமறயின் பங்மக விாிவுபடுத்தும் பகாள்மககள் மூலம் அரசாங்கம் பபாது டிஜிட்டல் 

மயமாக்கமல இயக்குகிறது. அரசாங்க மற்றும் நிர்வாக ஜசமவகளின் தன்னியக்கமானது 

அரசாங்கத்தின் சிறிய பங்கு பற்றிய அரசியல் புாிதலுக்கு ஏற்ப பசலவு குமறப்பு உத்தியாக 

https://publicservices.international/resources/digital-publication/digitalisation-br-a-union-action-guide-for-public-services-work-and-workers?lang=en&id=11767&showLogin=true
https://publicservices.international/resources/digital-publication/digitalisation-br-a-union-action-guide-for-public-services-work-and-workers?lang=en&id=11767&showLogin=true
https://publicservices.international/resources/digital-publication/digitalisation-br-a-union-action-guide-for-public-services-work-and-workers?lang=en&id=11767&showLogin=true
https://publicservices.international/resources/publications/digital-trade-rules-and-big-tech-surrendering-public-good-to-private-power?id=10825&lang=en
https://publicservices.international/resources/publications/digitalization-and-public-services-a-labour-perspective?id=10382&lang=en
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பார்க்கப்படுகிறது. கூடுதலாக, பதாழில்நுட்ப ாீதியாக ஜமம்பட்ட டிஜிட்டல்மயமாக்கல் 

பவளிநாட்டு ஜநரடி முதலீட்மட ஈர்க்கும் வாய்ப்பாகவும், ஜமலும் "வளர்ச்சிக்கான புதிய 

இயந்திரமாகவும்" அரசாங்கங்களால் பார்க்கப்படுகிறது. தனியார் விாிவாக்கம் மற்றும் 

லாபத்மத எளிதாக்கும் அரசாங்கத்தின் பங்கு, தரவு உள்கட்டமமப்பின் சில அம்சங்கமள 

ஜமம்படுத்துவதற்கும் நீட்டிக்கப்படலாம். 

 பிலிப்மபன்ஸில், சில நிர்வாக ஜசமவகளின் ஆட்ஜடாஜமஷன் இரண்டும் பசலவுக் 

குமறப்பு உத்தியாக தனியார் நிறுவனங்களுக்கு அவுட்ஜசார்ஸ் பசய்யப்படுகிறது. 

மறுபுறம், இந்த திட்டத்திற்கான பதாழில்நுட்பத்மத வழங்கும் சீன அரசுக்கு 

பசாந்தமான நிறுவனத்திடம் இருந்து ஒப்பந்தம் பசய்யப்பட்ட கடன் உட்பட, முக 

அங்கீகாரத்துடன் ஒருங்கிமைந்த ஜகமரா கண்காைிப்மப அமமப்பதில் அரசாங்கம் 

முதலீடு பசய்கிறது. 

 இந்தியாவில், அரசாங்கத்தின் ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் மிஷன் (SCM) டிஜிட்டல் மயமாக்கல் 

மற்றும் நகராட்சி நீர் மற்றும் மின்சாரம் வழங்கல், திடக்கழிவு ஜமலாண்மம, நகர்ப்புற 

நடமாட்டம் மற்றும் ஜபாக்குவரத்து, வீட்டுவசதி, தகவல் பதாழில்நுட்ப இமைப்பு 

மற்றும் மின்-ஆளுமம (நிர்வாக ஜசமவகள்) ஆகியவற்றில் தனியார் பங்களிப்மப 

விாிவுபடுத்துகிறது. . இது உலக வங்கி மற்றும் ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி ஜபான்ற 

சர்வஜதச நிதி நிறுவனங்களால் முன்மவக்கப்பட்ட முந்மதய நகர்ப்புற புதுப்பித்தல் 

திட்டங்கமளத் தாண்டி விாிவமடகிறது.  

 இந்தக் கமதயில், சிங்கப்பூர் மற்றும் சிஜயால் பிராந்தியத்தில் (Kang 2020) 

பவற்றிகரமான ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டுகளாக எடுத்துக் 

பகாள்ளப்படுகின்றன. 

 பகாாியாவில், பதாழில் 4.0 வியூகத்தின் கீழ் சுகாதாரம் ஒரு முக்கிய துமறயாகும். 

இது பெல்த்ஜகர் பிக் ஜடட்டா சிஸ்டம்ஸ், AI- அடிப்பமடயிலான மருந்து ஜமம்பாடு, 

ஸ்மார்ட் கிளினிக்கல் ட்மரயல் சிஸ்டம்ஸ் மற்றும் ஸ்மார்ட் பமடிக்கல் டிமவஸ்கமள 

உள்ளடக்குவமத ஜநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. சுவாரஸ்யமாக, பகாாியாவின் 

ஜநஷனல் பஜயாஜபங்க் என்ற பபாது நிறுவனம் பல்ஜவறு பபாது சுகாதார 

நிறுவனங்களிடமிருந்து ஜசகாிக்கப்பட்ட தரமவச் ஜசமிக்க உள்ளது. தரவு 

உள்கட்டமமப்மப உருவாக்குவது தனியார் துமறயின் வளர்ச்சிமய 

எளிதாக்குவதற்கான அரசாங்க பங்கின் ஒரு பகுதியாக கருதப்படுகிறது. தரவு 

பகுப்பாய்வு பபாது தகவல் பதாழில்நுட்ப நிறுவனத்தால் வழங்கப்படுமா அல்லது 

தனியார் நிறுவனத்தால் வழங்கப்படுமா என்பது பதளிவாகத் பதாியவில்மல, 

இருப்பினும் இமதச் பசய்ய Samsung மமக்ஜராசாப்டின் Azure உடன் கூட்டு 

ஜசர்ந்துள்ளது. 

https://blogs.worldbank.org/sustainablecities/how-seoul-korea-transforming-smart-city


 

 

8 

 

 இந்ஜதாஜனசியாவில், பசங்குத்தாக ஒருங்கிமைக்கப்பட்ட பபாது மின்சார 

நிறுவனமான PT PLN இரண்டு பகாள்மக ஜநாக்கங்களுக்கு பதிலளிக்கும் 

ஜநாக்கத்துடன் மின் துமறமய டிஜிட்டல் மயமாக்கியுள்ளது: டிகார்பமனஸ் மற்றும் 

பரவலாக்கம். இந்த பசயல்பாட்டில், ஸ்மார்ட் மீட்டர்கள் ஸ்மார்ட் கட்டங்கமள 

ஜநாக்கிய ஒரு படியாகும். டிஜிட்டல் மயமாக்கல் பசயல்முமறயானது ஆதாரத்தில் 

இருந்தது மற்றும் தரவு ஜசகாிப்பு மற்றும் ஜநரடி பயனர் இமடமுகம் ஆகியமவ உள் 

நிறுவன தரவுகளாகும், அமவ உடனடியாக பகிரப்படுவதில்மல. இருப்பினும், ஒரு 

முன்ஜனாடித் திட்டமாக, பஜனரல் எலக்ட்ாிக் மின் உற்பத்தி நிமலயங்கமள 

டிஜிட்டல் மயமாக்குவதற்கும், தரவுகமள பகுப்பாய்வு பசய்வதற்கும், பாலியில் 

கட்டத்மத ஜமம்படுத்துவதற்கும் கிளவுட் அடிப்பமடயிலான பமன்பபாருள் 

பயன்பாடுகமளப் பயன்படுத்துவதற்கு ஒப்பந்தம் பசய்யப்பட்டது. 

 விதிவிலக்காக, நியூசிலாந்தில், பபாது நூலகங்களின் டிஜிட்டல்மயமாக்கல் நகர 

சமபயால் வழிநடத்தப்படுகிறது, சில சமயங்களில் உள்ளூர் அரசாங்கத்தின் 

பநட்பவார்க் மமயங்கள் மூலமாகவும் நடத்தப்படுகிறது. இந்தச் பசயல்பாட்டில், 

டிஜிட்டல் மயமாக்கல் நூலகங்களின் சமூகப் பங்கின் விாிவாக்கமாக கருதப்படுகிறது 

மற்றும் இந்த புதிய ஜசமவகமள வழங்குவமத சமநிமலப்படுத்த 

வடிவமமக்கப்பட்டுள்ளது, ஆனால் ஜநருக்கு ஜநர் பதாடர்புகமள இழக்காது. 

எவ்வாறாயினும், தரவு தளங்கமள உருவாக்க எந்த நிறுவனங்களுடன் ஒப்பந்தம் 

பசய்யப்பட்டுள்ளது மற்றும் தரவு பகுப்பாய்வு அல்லது பராமாிப்பு ஆதாரமாக 

உள்ளதா அல்லது அவுட்ஜசார்ஸ் பசய்யப்பட்டதா என்பது எங்களுக்குத் 

பதாியவில்மல. 

 ஜநபாளத்தில், பதாமலதூரப் பகுதிகளில் உள்ள கர்ப்பிைிப் பபண்களுக்கு 

ஆஜலாசமன வழங்குவதற்கும் கண்காைிப்பதற்கும் பதாமலஜபசி பயன்பாட்மட 

உருவாக்க அரசாங்கம் இலாப ஜநாக்கற்ற நிறுவனங்கமள நம்பியுள்ளது. 

இருப்பினும், உள்கட்டமமப்புச் சிக்கல்கள் (கிராமங்களில் பலவீனமான பமாமபல் 

பநட்பவார்க் மற்றும் மாவட்டத் தமலமமயகத்தில் நம்பகத்தன்மமயற்ற மின்சாரம்) 

மற்றும் விண்ைப்பங்கமளப் பயன்படுத்த ஜவண்டிய நடிகர்களுடன் (CHWs மற்றும் 

உள்ளூர் சுகாதார வசதி ஊழியர்கள்) ஈடுபாடு இல்லாமம ஆகியமவ திட்டத்தின் 

ஜதால்விக்கு வழிவகுத்தன. நிறுத்தப்பட்டது. 

 

பபாது ஜசமவகள் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்டதா? அப்படியானால், எந்பதந்த 

துமறகளில் முக்கியமாக, எப்படி, எந்த அளவிற்கு?  

 

 பதாற்றுஜநாய்களின் ஜபாது (அலுவலக அடிப்பமடயிலான) பபாது ஜசமவ 

ஊழியர்களுக்கான படலிஜவர்க்கிங் நாடு முழுவதும் அதிகாித்துள்ளது, ஆனால் 

எல்லா நாடுகளிலும் ஒஜர அளவில் ஒட்டாமல் இருக்கலாம். 
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 ஜவமல பசய்ய அைியக்கூடியமவ/பயன்பாடுகள் (கண்காைிப்பு மற்றும் தரவு 

ஜசகாிப்புக்காக) ஜநபாளத்தில் இருந்து சமூக நலப் பைியாளர்களுக்குத் 

பதாிவிக்கப்பட்டுள்ளது, அவர்கள் வீடு வீடாகச் பசன்று அவர்களின் தரமவ ஸ்மார்ட் 

ஜபான் பயன்பாட்டில் உள்ளிடுமாறு ஜகட்டுக் பகாள்ளப்படுகிறார்கள். இந்தியாவில் 

முனிசிபல் சர்வீஸ் பைியாளர்கள், சுத்தம் மற்றும் பிற பவளிப்புறப் பைிகமளச் 

பசய்யும்ஜபாது அைியக்கூடியவற்மறப் பயன்படுத்துமாறு ஜகட்டுக் 

பகாள்ளப்படுகிறார்கள். OECD நாடுகளில் அைியக்கூடியமவ குமறவாகஜவ 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன.  

 பயனர்களுடனான பதாமலதூர பதாடர்புகள் ஏற்கனஜவ பபாதுவானமவ, நடுத்தர 

வருமான நாடுகமள (MICs) விட அதிக வருமானம் பகாண்ட நாடுகள் (HIC) மற்றும் 

நகர-மாநிலங்களில் மிகவும் பரவலாக இருந்தது. குமறந்த மற்றும் நடுத்தர வருமான 

நாடுகளில் (L&MICs) நிர்வாகச் ஜசமவகள் முதலில் ஆன்மலனில் மாற்றப்பட்டன, 

ஓரளவு தானியங்கு மற்றும் சில டிஜிட்டல் பசயல்பாடுகளின் அவுட்ஜசார்சிங். 

பதாற்றுஜநாய்களின் ஜபாது படலிபமடிசின் பல்ஜவறு அளவுகளில் அதிகாித்துள்ளது, 

பபரும்பாலும் தனியார் துமறயில்.  

 பகாாியாவில், யூ-பெல்த், ஜூமல 2015 முதல் பிப்ரவாி 2016 வமர இயங்கும் 

மருத்துவர்களுக்கும் ஜநாயாளிகளுக்கும் இமடஜய நடத்தப்பட்ட 

படலிபமடிசின் அரசுத் தமலமமயிலான மபலட் ஜசாதமன, அந்தத் துமற 

தயாராக இல்லாததால் ஜதால்வியமடந்தது. நாட்டிற்குள் பதாமலதூர 

சிகிச்மச மற்றும் படலிபமடிசின் ஜபான்ற நமடமுமறகளுக்கு 

வழிகாட்டுதல்கள் இல்லாத மருத்துவச் ஜசமவச் சட்டத்தின் 34வது பிாிவின் 

திருத்தம் ஜதமவப்படுகிறது. 

 ஸ்மார்ட் பபாது ஜசமவ அமமப்புகள் பயன்பாடுகள் மற்றும் ஜபாக்குவரத்தில் அதிகம் 

காைப்படுகின்றன. பகாாியா சிஜயாலில் ஒரு அறிவார்ந்த ஜபாக்குவரத்து அமமப்பு 

மற்றும் ஸ்மார்ட் வாட்டர் தர அமமப்மபக் பகாண்டுள்ளது. இந்ஜதாஜனஷியா 

அறிவார்ந்த மின்சார பநட்பவார்க் அமமப்புகமளக் பகாண்டுள்ளது (சுமார் 50% 

இந்ஜதாஜனசியர்கள் ஸ்மார்ட் மீட்டர்கமளப் பயன்படுத்துகின்றனர்) ஜமலும் 

ஸ்மார்ட் கிாிட்கமள (Open Gov Asia) உருவாக்கி வருகிறது. முக அங்கீகாரத்துடன் 

கூடிய ஒருங்கிமைந்த ஸ்மார்ட் ஜகமரா அமமப்புகமளப் பயன்படுத்தும் நகரங்களில் 

பபாதுப் பாதுகாப்பு ஸ்மார்ட் நகரங்களின் திட்டங்களில் ஒருங்கிமைக்கப்படுகிறது 

அல்லது பிலிப்மபன்ஸ் ஜபான்ற தனித்து நிற்கிறது. 

 முடிபவடுப்பதில் பசயற்மக நுண்ைறிவு மிகக் குமறவான முன்ஜனற்றம் மற்றும் 

பபரும்பாலும் HIC களுக்கு மட்டுஜம. ஆஸ்திஜரலியாவில் சமூக ஜசமவகளில் 

அவற்மறப் பயன்படுத்துவதில் சர்ச்மசகள் இருந்தன. பதன் பகாாியா அல்மசமர் 

ஜநாய்க்கான AI அடிப்பமடயிலான மருத்துவ சிகிச்மசமய உருவாக்கியுள்ளது. 

https://opengovasia.com/smart-grid-systems-to-power-indonesia/
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பிராந்தியத்தில் டிஜிட்டல் மயமாக்கல் பதாடர்பான முக்கிய பிரச்சமனகள்/சவால்கள் 

என்ன, எடுத்துக்காட்டாக, பதாழிலாளர்கள், குடிமக்கள், ஜனநாயகம், பபாது ஜசமவ 

தரம் மற்றும் அணுகல்?  

 

 தனியார் டிஜிட்டல் நிறுவனங்கள் அடிபயடுத்து மவக்கும்ஜபாது, அல்லது டிஜிட்டல் 

மயமாக்கல் ஒரு துமறமய தனியார்மயமாக்குவதற்கான பரந்த உத்தியின் ஒரு 

பகுதியாக மாறும்ஜபாது, அல்லது தனியார் துமறயின் இயல்பின் பரந்த ஜபாக்கு 

(உதாரைமாக, டிஜிட்டல் மயமான சுகாதார வழங்குநராக) 

தனியார்மயமாக்கலுடனான இமைப்புகள். 

 டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்ட ஜசமவகளின் பசலவு அதிகாிப்பதற்கான 

சாத்தியக்கூறுகள் மற்றும் தற்ஜபாதுள்ள டிஜிட்டல் பிளவுகமளக் கருத்தில் பகாண்டு, 

ஜசமவகளுக்கான உலகளாவிய மற்றும் சமமான அணுகலுக்கான தாக்கம். புதிய 

டிஜிட்டல் பதாழில்நுட்பங்கமளப் பயன்படுத்தும் மற்றும் தரவுகமளச் ஜசகாிக்கும் 

ஜதமவயற்ற ஜசாதமனகள்/பகுப்பாய்வுகளுக்கு ஜநாயாளிகமளச் சமர்ப்பிப்பதன் 

மூலம் அதிக கட்டைம் வசூலிக்கப்படுகிறது. 

 பாகுபாடு, பாலினம் அல்லது ஜவறு. சுகாதாரத் துமறயில், காப்பீட்டு 

நிறுவனங்களால் ஜநாயாளி பாகுபாடு. பதாழிற்சங்க உறுப்பினர்கள் மற்றும் 

தமலவர்கள் பாதிக்கப்படுகின்றனர். 

 புதிய பதாழில்நுட்ப அடிப்பமடயிலான ஜவமல உருவாக்கப்படுவதால் பாரம்பாிய 

ஜவமலகளுக்கான தாக்கங்கள், புதிய பதாழில்நுட்பங்கமளப் பயன்படுத்துவஜதாடு 

இமைக்கப்பட்ட பைிச்சுமமயின் தீவிரம். பகாாியாவின் சுகாதார 

டிஜிட்டல்மயமாக்கலின் பின்னைியில் இது KHMU ஆல் எழுப்பப்பட்டது. 

இந்ஜதாஜனசியாவில், ஸ்மார்ட் மீட்டர்களின் விாிவாக்கம், மீட்டர் ாீடர்கள் மற்றும் 

பில் ஜசகாிப்பாளர்கமள இடமாற்றம் பசய்துள்ளது. 

 AI- அடிப்பமடயிலான ஜசமவ வழங்கலின் கீழ்-கட்டுப்பாடு, தரவு பகிர்வு 

கட்டுப்பாடு, உதாரைமாக சுகாதார தரவு. தனிப்பட்ட தரவு மற்றும் தனியுாிமமச் 

சிக்கல்களில் பபரும்பாலும் வலுவான கவனம் இருக்கும் அஜத ஜவமளயில், கூட்டு 

அல்லது பமாத்தத் தரமவ ஜபாதுமான அளவில் ஒழுங்குபடுத்துவதும் நிர்வகிப்பதும் 

முக்கியம். 

 குறிப்பாக சர்வாதிகாரம் அதிகாித்து வரும் நாடுகளில், அரசாங்க விமர்சகர்களின் 

கண்காைிப்பு மற்றும் விவரக்குறிப்புக்கான தரவுகமள தவறாகப் பயன்படுத்துதல்.  
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கட்டுக்கமதகமள நீக்குதல் 
ஏறக்குமறய அமனத்து பலதரப்பு அரசாங்க அமமப்புகளும் "ஜவமலயின் எதிர்காலத்மத" 

முன்னுாிமமப் பகுதியாகக் பகாண்டிருந்தாலும், ஒன்று மட்டுஜம - சர்வஜதச பதாழிலாளர் 

அமமப்பு - பதாழிலாளர்களின் கண்ஜைாட்டத்தில் இந்த எதிர்காலங்களின் தாக்கத்தின் 

மீது (ஓரளவு) கவனம் பசலுத்துகிறது. சிலர் பதாழிலாளர்களுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகமளப் 

பற்றி ஜபசுகிறார்கள். அவர்கள் அவ்வாறு பசய்யும்ஜபாது, பதாழிலாளர்கள் படிப்பின் 

பபாருளாக மாறுகிறார்கள். ஆசிாியர் அல்லது ஆசிாியர் அமமப்பிலிருந்து ஜவறுபட்டது. 

பபரும்பாலும் இந்த ஆய்வுகள் ஜவமலகளில் ஆட்ஜடாஜமஷனின் விமளவுகமளப் பற்றி 

ஜபசுகின்றன. மிகக் குமறவான ஜகள்விகள் தன்னியக்கஜம.  

ஜதசிய, பிராந்திய மற்றும் உலகளாவிய பதாழிற்சங்கங்கள் பகாள்மக வாதிடுதல் மற்றும் 

விழிப்புைர்மவ அதிகாிப்பதில் இடத்மத நிரப்ப உள்ளன. இந்த பாத்திரத்மத ஜவறு எந்த 

உடலும் ஏற்க முடியாது, அல்லது பசய்யக்கூடாது.  

அமனத்து குரல்களும் ஜகட்கப்படுகின்றன 

இதன் விமளவாக, ஜவமலயின் எதிர்காலம்(கள்) மற்றும் ஜவமல விவாதங்களின் 

டிஜிட்டல் மயமாக்கல் ஆகியவற்றில் பபாதுவாக வலியுறுத்தப்படுவது பதாழிலாளர்களின் 

உாிமமகள், சமபங்கு, தரவு உாிமமகள் மற்றும் டிஜிட்டல் சிக்கல்களில் கூட்டு ஜபரம் 

ஜபசுவமதத் ஜதமவயான விாிவாக்கம் ஆகியமவ உட்பட. அற்புதமான ஆராய்ச்சி மற்றும் 

பசயல்பாடானது நிறமுள்ள மக்களாலும் பபண்களாலும் நடத்தப்பட்டாலும், ஜமலாதிக்க 

பசால்லாட்சி சலுமக பபற்ற பவள்மள மனிதனின் அடிப்பமடயிலானது.  

வரவிருக்கும் PSI அறிக்மகயில், தற்ஜபாமதய டிஜிட்டல் மயமாக்கல் பதாடர்பான 

உட்பிாிவுகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்கள் கூட்டமமப்புகள் உத்ஜவகம், இமடபவளிகள் 

மற்றும் ஜமலும் ஜபச்சுவார்த்மத நடத்த ஜவண்டிய பகுதிகமளக் கண்டறிய உதவும் 

வமகப்பாட்டியலில் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. தற்ஜபாது, பபரும்பாலான உட்பிாிவுகள் 

மற்றும் வழிகாட்டுதல்கள் பதாடர்புமடயமவ: 

a. திறன்கள் மற்றும் வாழ்நாள் முழுவதும் கற்றல் 

b. புதிய பதாழில்நுட்பங்களின் அறிமுகம் மற்றும் குமறந்த அளவில், ஆஜலாசமன 

பபறுவதற்கான உாிமம.  

c. துண்டிக்கும் உாிமம. 

d. இது சில குறிப்பிடத்தக்க இமடபவளிகமள விட்டுச்பசல்கிறது - அவற்றில் 

பபரும்பாலானமவ இந்த பயிற்சிப் பபாருளில் மகயாளப்படுகின்றன. பின்வரும் 

அட்டவமை இந்த இமடபவளிகமள முன்னஜர பட்டியலிடுகிறது.  
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டிஜிட்டல் மயமாக்கலின் விமளவுகள் குறித்த முக்கிய உமரயாடலில் உள்ள 

இமடபவளிகள் 

 பதாழிலாளர்களின் கூட்டு தரவு உாிமமகள்; 

 அல்காாிதம் அமமப்புகளின் இமை ஆளுமக; 

 சீர்குமலக்கும் பதாழில்நுட்பங்கள் பயன்படுத்தப்படும் ஜபாது பதாழிலாளர்களின் 

ஜவமலகள் மற்றும் பதாழில் பாமதகளில் முதலீடு பசய்ய முதலாளிகளின் கடமம; 

 பாராட்டப்பட்ட எழுத்தாளர் ஜஷாஷனா ஜுஜபாஃப் 'மனித எதிர்காலத்தில் 

சந்மதகள்' என்று அமழக்கும் கட்டுப்பாடு, அதாவது தரவுத்பதாகுப்புகள் மற்றும் 

தரவு அனுமானங்களில் ஜவகமாக வளர்ந்து வரும் வர்த்தகம்; 

 பைியிடங்களில் கண்காைிப்பு மற்றும் கண்காைிப்பு அமமப்புகமள 

ஒழுங்குபடுத்துதல் மற்றும் மனித உாிமமகளின் உலகளாவிய பிரகடனத்தின் 

அடிப்பமடயில் அவற்றின் பயன்பாட்மடக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான கடுமமயான 

ஜகாாிக்மககள்; 

 முதலாளிகள் தாங்கள் பயன்படுத்தும் அமமப்புகமளச் சுற்றி 

பவளிப்பமடத்தன்மமயுடன் இருக்க ஜவண்டும் என்ற கடுமமயான ஜகாாிக்மககள்; 

 சார்பு மற்றும் பாகுபாடுகமள அகற்றுவதற்கும் சாிபசய்வதற்கும் ஒரு நுணுக்கமான 

மற்றும் உறுதியான கடமம, மற்றும்; 

சமூக உாிமமகள், மனித உாிமமகள் மற்றும் பதாழிலாளர்களின் உாிமமகள் ஒரு கடமம 

என்ற பிாிவுகமள உள்ளடக்கிய இந்த டிஜிட்டல் அமமப்புகளின் பவளிப்பமடயான 

தைிக்மககள் மற்றும் தாக்க மதிப்பீடுகமளக் ஜகாரும் ஒழுங்குமுமற. 

ஜராஜபாக்கள் வருகின்றன 

பதாழில்நுட்ப வளர்ச்சிகள் மற்றும் இமடயூறுகள் எப்படிஜயா தவிர்க்க முடியாதமவ 

என்பது முக்கிய நீஜராட்டமாக மாறிய மற்பறாரு புாிதல். டிஜிட்டல் மயமாக்கலின் ஜவமல 

இழப்புகள், மாற்றங்கள் மற்றும் விமளவுகள் அமனத்தும் நமக்கு நிகழ்கின்றன. எங்களால் 

அல்ல. டிஜிட்டல் சக்திகள் மனிதக் கட்டுப்பாடு மற்றும் கட்டமமப்பிற்கு அப்பாற்பட்டது 

ஜபால. இது டிஜிட்டல் பதாழில்நுட்பங்கள் 1 என்று கருதும் டிஜிட்டல் நிர்ையம் ஆகும். 

நல்லது, 2. ஜதமவ, மற்றும் 3. ஜதமவப்பட்டது. ஆனால் அவர்கள்?  

இதுஜவ நமது முதல் ஜபாட்டியாக இருக்க ஜவண்டும். மனிதப் பபாறுப்மபயும் இந்த 

பதாழில்நுட்பங்களின் கட்டுப்பாடுகமளயும் நாம் ஜகாரவில்மல என்றால், பதாழிலாளர் 

சந்மதகள் மற்றும் சமூகங்களின் சீர்குமலவு உலகின் மிக சக்திவாய்ந்த சில 

நிறுவனங்களின் மககளில் தமடயின்றி விடப்படும்.  
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அல்காாிதம்கள் மற்றும் குறிப்பாக இயந்திர கற்றல் (அத்தியாயம் 2 ஐப் பார்க்கவும்) சுய-

கற்றல் மற்றும் அதன் பின்னைியில் நமக்குத் பதாியாத நிஜ வாழ்க்மகயில் 

பின்விமளவுகமள ஏற்படுத்தும் என்பமத உைர்தல், பல அரசாங்கங்கமள "மனிதன்-இன்-

தி-லூப்" அல்லது "" ஜசர்க்கத் தள்ளியுள்ளது. அவர்களின் AI பகாள்மககளுக்கு மனித-

கட்டுப்பாட்டு வார்த்மதகள். இது நல்லது என்றாலும், இந்த பதாழில்நுட்பங்கமள 

ஒழுங்குபடுத்துவதற்கான பதாழிற்சங்க உந்துதமலப் பின்பதாடர ஜவண்டும். அத்தியாயம் 

3 இல், பதாழிற்சங்கங்கள் பலனளிக்கக் கூடிய சில பகாள்மககமளப் பார்ப்ஜபாம். ஆனால் 

இங்கு முக்கியமாக பதாழிற்சங்கங்கள் அமனத்து டிஜிட்டல் அமமப்புகமளயும் 

ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு அழுத்தம் பகாடுக்க ஜவண்டும், அமவ மக்கள் மற்றும் கிரகத்தின் 

நலன்கள் மற்றும் ஜதமவகமள லாபத்திற்கு முன் மவக்கின்றன.  

டிஜிட்டல் பதாழில்நுட்பங்கள் = உற்பத்தித்திறன் மற்றும் பசயல்திறன் 

டிஜிட்டல் பதாழில்நுட்பங்கள் உற்பத்தித்திறமன அதிகாிக்கும் மற்றும் பசயல்திறமன 

அதிகாிக்கும் என்ற கமதமய விமதப்பதில் பதாழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் பவற்றி 

பபற்றுள்ளன. ஆனால் அவர்கள் பசய்கிறார்களா? கைினிகள் பல தகவல்கமள 

விமரவாகச் பசயல்படுத்தலாம். மனித மூமள ஒருஜபாதும் பசய்யாத ஒன்ஜறாபடான்று 

பதாடர்புகமள அவர்கள் காைலாம். ஆனால் இமவ கைினி பசயல்திறன்கள், தாக்க 

பசயல்திறன் அல்ல. அவர்கள் தவறாக இருந்தால் உண்மமயில் உற்பத்திமய 

அதிகாிக்குமா? ஒரு சிடுமூஞ்சித்தனமான கருத்து என்னபவன்றால், ஒரு டிஜிட்டல் 

பதாழில்நுட்பத்தின் ஜநாக்கமானது, பதாழிலாளர்கமள அவர்கள் ஜவமல பசய்யும்ஜபாது, 

அவர்களிடமிருந்து எவ்வளவு அதிகமாகப் பிழிந்து, பின்னர் அவர்கமள மாற்றுவது 

என்பதுதான். இது ஒரு திறமமயான கருவி, ஆனால் பதாழிலாளர்களாகிய நாங்கள் 

ஆதாிக்கும் - பதளிவாக இல்மல. எனஜவ நாம் ஜகட்க ஜவண்டும்: எதற்கு திறமமயானது? 

யாருக்காக? என்ன சுற்றுச்சூழல், சமூக, சுகாதார பசலவு? 

பபாது மற்றும் தனியார் துமறகளில் உள்ள அல்காாிதமிக் அமமப்புகளின் பல 

எடுத்துக்காட்டுகள் உள்ளன, அமவ பாதகமான விமளவுகமள ஏற்படுத்துகின்றன, அமவ 

சாிபசய்ய பல மைிஜநர மனித ஜவமல ஜநரம் ஜதமவப்படுகின்றன. தங்கள் அமமப்புகமள 

உற்பத்தி அல்லது திறமமயானமவ எனக் கூறும் ஒவ்பவாரு முதலாளியும் அமத நிரூபிக்கக் 

கடமமப்பட்டிருக்க ஜவண்டும். 

உண்மமயில், 2019 ஆம் ஆண்டு முதல் பபாருளாதார ஒத்துமழப்பு மற்றும் 

ஜமம்பாட்டுக்கான அமமப்பு (OECD) ஆராய்ச்சி, டிஜிட்டல் மயமாக்கல் நடந்து 

பகாண்டிருந்தாலும், கடந்த தசாப்தங்களாக OECD நாடுகளில் உற்பத்தித்திறன் வளர்ச்சி  

கடுமமயாகக் குமறந்துள்ளது என்பமதக் காட்டுகிறது.  
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B. பதாழிலாளர் உற்பத்தித் திறன் வளர்ச்சி 

வருடம் ஒன்றுக்கான சராசாி 

STEM அமதச் பசய்கிறது 

முதலாளிகள் பபாதுவாக ஜவமலயின் எதிர்காலத்மதப் பற்றி ஜபச விரும்புகிறார்கள், இது 

முக்கியமாக திறன்கள் மற்றும் குறிப்பாக STEM திறன்கள் (STEM என்பது அறிவியல், 

பதாழில்நுட்பம், பபாறியியல் மற்றும் கைிதம் ஆகியவற்றிற்கு குறுகியது). இது ஜவமல, 

பதாழிலாளர்கள், சமூக ஒப்பந்தம் மற்றும் உாிமமகளுக்கான சிக்கலான, பன்முக 

மாற்றத்தின் ஆபத்தான குமறப்பு ஆகும்.  

முதலாவதாக, STEM திறன்களின் முக்கியத்துவம் மறுக்க முடியாதது என்றாலும், 

அவற்றிலும் அவற்றின் குமறபாடுகள் உள்ளன. சமூகப் பாடங்கள், தத்துவம், 

மானுடவியல், மதம், பபாருளாதாரம் மற்றும் பல திறன்கள் - மனிதஜநயங்கமள 

விட்டுவிட்டு அவர்களால் தனித்து நிற்க முடியாது. AI பநறிமுமறகள் பற்றிய தற்ஜபாமதய 

விவாதங்கள் உண்மமமய நிரூபிக்கின்றன.  

இரண்டாவதாக, ஜபாதிய பன்முகத்தன்மம இல்லாவிட்டால் எந்த அமமப்பும், அது 

உயிாியல், பபாருளாதார அல்லது மனித அமமப்பாக இருக்க முடியாது. பதாழிலாளர் 

சந்மதக்கும் இதுஜவ பசல்கிறது. அமனத்து விதமான திறன்களும் அனுபவங்களும் 

பகாண்ட பதாழிலாளர்கள், குமறந்த ஊதியம் அல்லது அதிக ஊதியம் பபறும் ஜவமலகளில் 

இருந்தாலும், பதாழிலாளர்களின் உமழப்மப மதிக்கும் மற்றும் மதிக்கும் பதாழிலாளர் 

சந்மத எங்களுக்குத் ஜதமவ.  

கலப்பு/கலப்பின ஜவமல - ஒரு சாத்தியமான எதிர்காலம்  

உலகம் முழுவதும், ஜகாவிட்-19 காரைமாக ஒரு கூட்டுத் பதாழிலாளர்கள் வீட்டிலிருந்து 

ஜவமல பசய்து வருகின்றனர் (WFH). அலுவலக இடங்கள் மூடப்பட்டுள்ளன, பயைிகள் 

ரயில்கள் காலியாக உள்ளன. டிஜிட்டல் பதாழில்நுட்பங்களால் WFH 

https://www.oecd.org/economy/growth/digitalisation-productivity-and-inclusiveness/
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பசயல்படுத்தப்பட்டாலும், பல முதலாளிகள் தங்கள் பதாழிலாளர்கள் மீது பகாண்டிருந்த 

அவநம்பிக்மக, பைியாளர் கண்காைிப்பு மற்றும் கண்காைிப்பு கருவிகளுக்கான 

ஜதமவயில் கூர்மமயான உயர்வுக்கு வழிவகுத்தது: கீஸ்ட்ஜராக் கண்காைிப்பு முதல், எந்த 

இமையதளங்கள் மற்றும்/அல்லது புஜராகிராம்கள் திறக்கப்பட்டன என்பதற்கான 

தானியங்கி ஸ்கிாீன்ஷாட்கள் வமர. பைியாளர்கள் திமர, உடல் இடம் மற்றும் 

பதாழிலாளர்கள் இருக்கும் இடத்மத கண்காைிக்க பவப்ஜகம்கமள கடத்துகிறது. 

இருப்பினும், இப்ஜபாது முதலாளிகள் பசால்வதில் உள்ள மாற்றத்மதக் கவனியுங்கள்: ஜம 

6, 2021 அன்று வாஷிங்டன் ஜபாஸ்டில் பதாிவிக்கப்பட்டபடி, பதாமலதூரத் 

பதாழிலாளர்களின் பசயல்திறமன நம்பாததால், முதலாளிகள் இப்ஜபாது ஊழியர்கமள 

ஜவமலயிலிருந்து பவளிஜயற்றி ஒப்பந்தப் பைிக்கு மாற்ற ஆஜலாசித்து வருகின்றனர். 

வீட்டிலிருந்து ஜவமல பசய்வது அதிகமாக இல்லாத உலகின் பிராந்தியங்களிலும் 

பதாழிற்சங்கங்கள் மிகக் கவனம் பசலுத்த ஜவண்டிய ஒரு கமத இது. WFH க்கு அதன் 

தகுதிகள் உள்ளன, ஆனால் அது வீட்டில் இருந்து ஜவமல பசய்யக்கூடிய சலுமக பபற்ற 

பதாழிலாளர்கள் என்றாலும், இந்த பதாழில்கள் முழுவதும் ஜவமலயின் அபாயகரமான 

தன்மமக்கு இது ஒரு வழியாகும். நாம் ஜகட்க ஜவண்டும்: A. WFH பநறிமுமறயாக 

மாறினால் வீட்டுச் பசலவுகளுக்கு என்ன நடக்கும்? அவர்கள் உயரும், பதாழிலாளர்கமள 

பில் அடிக்க விடுவார்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் மிகவும் குமறக்கப்பட்ட அலுவலக 

பசலவுகளின் பலன்கமளப் பபறுவார்கள். B. நீண்டகாலமாக தனிமமப்படுத்தப்படுவதால் 

ஏற்படும் மனநலச் பசலவுகள் என்ன? C. ஜவமல ஒப்பந்தத்தின் சாத்தியமான முடிவின் 

பபாருளாதார, சமூக மற்றும் மனநல விமளவுகள் என்னவாக இருக்கும்?  

அவுட்ஜசார்சிங் தவிர்க்க முடியாதது 

ஜகாவிட் பதாற்றுஜநாய் காரைமாக ஜதசிய வரவு பசலவுத் திட்டங்கள் வரவிருக்கும் 

ஆண்டுகளில் அழுத்தத்தில் இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுவதால், அவுட்ஜசார்சிங் 

கைிசமாக உயரப் ஜபாகிறது என்று நாம் கருதலாம். தனியார் துமறயானது மிகவும் சிறந்த 

வளங்கமளக் பகாண்டுள்ளது மற்றும் பபாதுத்துமறமய அதிக உற்பத்தி மற்றும் 

திறமமயானதாக மாற்றும் புதிய கண்டுபிடிப்புகளுக்கு மிகவும் பபாருத்தமானது என்ற 

கமதமய இது நன்கு ஊட்டுகிறது. 

ஆயினும்கூட, அவுட்ஜசார்சிங் மற்றும் ஜசமவ பகாள்முதல் விதிமுமறகள் மற்றும் 

உலபகங்கிலும் உள்ள வழிகாட்டுதல்கமள உன்னிப்பாகப் பார்த்தால், அமவ தனியார் 

நிறுவனங்களுக்கும் பபாதுத் துமறக்கும் இமடயிலான தரவுக் கடமமகமள 

பவளிப்பமடயாகக் குறிப்பிடவில்மல என்பமத பவளிப்படுத்துகிறது. இதன் பபாருள், 

வாங்கப்பட்ட பைி மற்றும் ஜசமவகளில் இருந்து பபறப்பட்ட அமனத்து தரவு மற்றும் 

அனுமானங்கமள மவத்திருப்பது தனியார் துமறயாகும், ஜமலும் பபாதுத் துமறயானது 

https://www.washingtonpost.com/opinions/2021/05/06/ceo-i-want-my-employees-understand-risks-not-returning-work-office/
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இந்த தரவு மற்றும் அறிமவப் பபறாத அபாயத்தில் உள்ளது. ஆர்வம். கார்ப்பஜரட் பிடிப்பு 

ஆபத்து மிகவும் உண்மமயானது.  

இது, மாற்றப்படாவிட்டால், தனியார் துமறயின் அதிகார அபகாிப்பு உயரும் அஜத 

ஜவமளயில், உண்மமயில் அமனத்மதயும் ஆளும் பபாதுச் ஜசமவகளின் திறமன 

பவறுமமயாக்கும். இதற்கான விழிப்புைர்மவ ஏற்படுத்துவது பபாருத்தமானது. நீண்ட 

கால பதாழிற்சங்கங்கள் அமனத்து அவுட்ஜசார்சிங் மற்றும் ஜசமவ பகாள்முதல் 

ஒப்பந்தங்களிலும் குமறந்தபட்சமாக கூட்டு தரவு அணுகல் மற்றும் கட்டுப்பாட்டின் 

ஜகாாிக்மகமய அட்டவமைப்படுத்தலாம். பபாது ஜசமவகள் மற்றும் வாங்கப்பட்ட 

பைிகளில் பயன்படுத்தப்படும் டிஜிட்டல் அமமப்புகமளச் சுற்றி 

பவளிப்பமடத்தன்மமமயக் ஜகாருவது மற்பறாரு சாத்தியமாகும். பெல்சின்கி மற்றும் 

ஆம்ஸ்டர்டாம் இமதத்தான் பசய்கின்றன. அத்துடன் இரு தரப்பினருக்கும் இமடயில் 

பசய்யப்பட்ட உடன்படிக்மககமளச் சுற்றி பவளிப்பமடத்தன்மம.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ஐஜராப்பாவின் பபாதுக் பகாள்முதல் உத்தரவுகள் இங்ஜக உதவிகரமாக உள்ளன, ஜமலும் 

அவற்மறப் பின்பற்ற ஜவண்டும்.  

நிர்வாகம் புாிந்து பகாள்கிறது 

மற்பறாரு ஆபத்தான அனுமானம் என்னபவன்றால், உள்ளூர் மற்றும் மத்திய நிர்வாகம் 

உண்மமயில் தாங்கள் பயன்படுத்தும் டிஜிட்டல் பதாழில்நுட்பங்களின் அபாயங்கள் 

மற்றும் சவால்கமள புாிந்துபகாள்கிறது. இது வழக்கில் இருந்து பவகு பதாமலவில் 

உள்ளது. அத்தியாயம் இரண்டில் நாங்கள் வழங்கும் எடுத்துக்காட்டுகள்: " நிர்வாகம் 

அவர்கள் வாிமசப்படுத்தும் வழிமுமற அமமப்புகளின் தாக்கங்கள் மற்றும் விமளவுகமள 

நிர்வகிக்க நிர்வாக பசயல்முமறகள் அல்லது கட்டமமப்புகள் இல்மல என்பமத 

பதளிவாகக் காட்டுகிறது. இந்த அமமப்புகளில் உள்ள அபாயங்கமள அவர்கள் 

புாிந்துபகாண்டிருந்தால், அவர்கள் பசயல்பாட்டில் மிகவும் முன்னதாகஜவ 

அல்காாிதம்கமள நிர்வகித்து திருத்தியிருப்பார்கள் என்று நாம் கருத ஜவண்டும். ஸ்மார்ட் 

நகரங்களின் சூழலிலும் இது பபாருந்தும். உள்ளூர் அரசாங்கங்கள் ஜபான்ற ஜனநாயக 

அமமப்புகள் கட்டுப்பாட்மட/முடிபவடுக்கும் அதிகாரத்மத இழக்க ஜநாிடும் என்பது இங்கு 

ஒரு முக்கிய ஆபத்து. ஜனநாயக இடங்கள் பபாருத்தமற்றதாகிவிட்டதால், 

பதாழிற்சங்கங்களின் ஜபரம் ஜபசும் திறனில் இது ஜமாசமான தாக்கங்கமள ஏற்படுத்தும்.  

இது முக்கியமானது. பதாழிற்சங்கங்களின் திறன் வளர்ச்சியமடயும் ஜபாது மற்றும் 

டிஜிட்டல் பதாழில்நுட்பங்களின் இமை நிர்வாகத்திற்கு நீங்கள் அழுத்தம் பகாடுக்கத் 

பதாடங்கும் ஜபாது, பல ஜநரங்களில் நிர்வாகம் பிடிபடும். பதாழிலாளர்களும் 

பதாழிற்சங்கங்களும் வலுவான தரவு உாிமமகமளக் ஜகாரத் பதாடங்கும் ஜபாது அஜத 

இயக்கம் பபரும்பாலும் ஏற்படும்.  

https://www.itu.int/en/myitu/News/2020/09/30/07/41/Helsinki-Amsterdam-AI-registers-city-systems-Cities-Today
https://www.itu.int/en/myitu/News/2020/09/30/07/41/Helsinki-Amsterdam-AI-registers-city-systems-Cities-Today
https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_public_directives_en.htm
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பைியிடங்கள் மற்றும் ஜமலாளர்களுக்கு இமடஜய, பதாழில்நுட்பத் துமறகளுக்கும் மனித 

வளத் துமறக்கும் இமடஜய ஒரு புதிய இயக்கவியல் எழுகிறது. அந்த ஆற்றல் மற்றும் 

குறிப்பாக மனித வளப் பைியாளர்களின் டிஜிட்டல் ஜமம்பாட்டின் ஜதமவயில்தான் 

பதாழிற்சங்கங்கள் ஜமலிடத்மதப் பபற முடியும். 

ஜவமலகள் உருவாக்கப்படுகின்றன 

டிஜிட்டல் மயமாக்கல் ஜவமலகளின் எண்ைிக்மகமய குமறக்கவில்மல, ஜமலும் புதிய 

ஜவமலகமள உருவாக்குகிறது என்று அடிக்கடி ஜகள்விப்படுகிஜறாம். அரசியல்வாதிகள் 

மற்றும் குறிப்பாக முதலாளிகள் இமத டிஜிட்டல் மாற்றத்தின் பவற்றியாகக் 

பகாண்டாடுகிறார்கள். 

இருப்பினும், ஆசிய பசிபிக் பகுதியில் 60% உலகளாவிய பைியாளர்கள் மற்றும் உலகின் 

மிகப்பபாிய வளரும் பபாருளாதாரங்கள் (Deloitte 2021), குறிப்பாக உமழப்பு மிகுந்த 

துமறகளில் ஆட்ஜடாஜமஷன் அதிகமாக இருக்கும் என்று கைிக்கப்பட்டுள்ளது, ஆனால் 

உண்மமயில் அமனத்து துமறகளிலும் (கீஜழ பார்க்கவும். ) அஜத ஜநரத்தில், 2018 ஆம் 

ஆண்டின் ILO அறிக்மக (ILO 2018) ஆசியா-பசிபிக் பகுதியில் 1.3 பில்லியன் மக்கள் 

முமறசாரா முமறயில் ஜவமல பசய்கின்றனர், இது உலகின் முமறசாரா ஜவமலயில் 

உள்ளவர்களில் 65 சதவீதத்மத உள்ளடக்கியது. அவர்களில் பபரும்பாஜலார் சமூக 

பாதுகாப்பு, ஜவமலயில் உாிமமகள் மற்றும் ஒழுக்கமான ஜவமல நிமலமமகள் இல்மல. 

ஆசியா-பசிபிக் பிராந்தியமானது டிஜிட்டல் மயமாக்கல் மற்றும் ஆட்ஜடாஜமஷன் 

பகாண்டாட்டங்கள் சிறிதளவு நியாயம் பசய்யாத பபரும் சவால்கமள எதிர்பகாண்டுள்ளது.    

 

             படம்: ஒரு துமற APAC பிராந்தியத்திற்கு ஆட்ஜடாஜமஷனுக்கான வாய்ப்பு (Deloitte 2021) 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/au/Documents/Economics/deloitte-au-dae-future-work-now-300321.pdf
https://www.ilo.org/asia/media-centre/news/WCMS_627585/lang--en/index.htm


 

 

18 

 

சுருக்கம் 

இந்த அத்தியாயத்தில், டிஜிட்டல் மயமாக்கமலச் சுற்றியுள்ள ஜமலாதிக்கக் கமதகமள 

முன்னிமலப்படுத்துவதற்கும் சிக்கலாக்குவதற்கும் பிரத்திஜயகமாக கவனம் 

பசலுத்தியுள்ஜளாம். சாத்தியமான யூனியன் புஷ் ஜபக்மை நாங்கள் கண்டறிந்துள்ஜளாம் 

மற்றும் என்ன நடக்கிறது என்பதற்கான மிக முக்கியமான விளக்கத்மத பதாழிற்சங்கங்கள் 

ஏற்க ஜவண்டிய பகுதிகமள பாிந்துமரத்துள்ஜளாம். இந்த அத்தியாயம், வரும் 

அத்தியாயங்களில் நாம் மகயாளும் அமனத்து டிஜிட்டல் விஷயங்கமளயும் பற்றிய நமது 

விமர்சன மதிப்பீடுகளுக்கு அடித்தளம் அமமக்கிறது. 

அத்தியாயம் 2: தரவு & 

அல்காாிதம்கள் 
பதாழிலாளர்களின் உாிமமகள், ஜனநாயகம் மற்றும் தரமான பபாது 

ஜசமவகள் மீதான தாக்கம் 

இந்த அத்தியாயத்தில் தரவு, AI மற்றும் அல்காாிதம்கள் பற்றிய இமவ அமனத்மதயும் 

பபாிதாக்குஜவாம். பபாதுச் ஜசமவகள், ஜவமல மற்றும் பதாழிலாளர்கள் மீது 

தரவுமயமாக்கலின் தாக்கத்மத நாம் நன்கு புாிந்து பகாள்ள முடியும், எனஜவ பதாழிற்சங்க 

ஜகாாிக்மககமள ஜமமசயில் மவக்க நாங்கள் தயாராக இருக்க முடியும். 

பாகுபாடு - பின்தங்கியவர்களுக்கு பாதகம் 

அல்காாிதம்கள் தரமவ ஊட்டுகின்றன. இந்தத் தரவுகள் நிஜ வாழ்க்மகத் தரவு அல்லது 

பசயற்மகத் தரவுகளாக இருக்கலாம். பல ஆய்வுகள் காட்டுவது என்னபவன்றால், நாம் 

மனிதர்களாக இருப்பதால் தரவு ஒரு சார்புமடயது. ஒரு அல்காாிதத்தில் 

பகாடுக்கப்பட்டால், விமளவு பாரபட்சமாக இருக்கும். டி'இக்னாசிஜயா மற்றும் க்ளீன் 

அவர்களின் காவிய புத்தகமான “ஜடட்டா ஃபபமினிசம்” (2020) இல் தரவு மற்றும் 

வழிமுமறகளில் உள்ள சார்பு மற்றும் பாகுபாடு ஆகியமவ அதிகாரத்தின் சமமற்ற 

விநிஜயாகத்தின் விமளவாகும் என்று உறுதியாக வாதிடுகின்றனர். பபரும்பாலான 

அமமப்புகள் உலகளாவிய வடக்கின் உயரடுக்கு, ஜநரான, பவள்மள, உடல் திறன் 

பகாண்ட ஆண்களால் வடிவமமக்கப்பட்டுள்ளன, ஜமலும் அவர்களால் நடத்தப்படும் 

பபரும்பாலான தரவு பகுப்பாய்வுகள், நாம் அளிக்கும் யதார்த்தத்தின் பதிப்புகள், இந்த 

ஜமலாதிக்கக் குழுவின் ஜதமவகமளயும் விருப்பங்கமளயும் பிரதிபலிக்கின்றன.  

https://pubservint.sharepoint.com/sites/FESDigitalisation/Shared%20Documents/2021%20DIG%20GL%20K33%2039%20Christina/Asia%20Pacific/Material/2-DROs%20Training%20Material/D’Ignazio%20&%20Klein%20(2020):
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இதற்கு எங்களிடம் ஏராளமான உதாரைங்கள் உள்ளன. அஜமசான் ஆட்கமள மட்டுஜம 

பைியமர்த்தியதால், அவர்களின் தானியங்கி பைியமர்த்தல் முமறமய அகற்ற 

ஜவண்டியிருந்தது. பட்டதாாிகளின் ஜதர்வுத் தாள்கமள மதிப்பபண் பபறுவதற்கு 

அல்காாிதத்மதப் பயன்படுத்திய இங்கிலாந்து அரசு, குமறந்த வருமானம் பகாண்ட 

சுற்றுப்புறங்களில் உள்ள மாைவர்கமள நியாயமற்ற முமறயில் மதிப்பபண் பபற்றமத 

(மிக தாமதமாக) உைர்ந்தது.  

நீதி அமமப்பில், அல்காாிதமிக் இடர் மதிப்பீட்டு கருவிகளில் உள்ளார்ந்த சார்பு மற்றும் 

பாகுபாடு பற்றிய பரந்த கல்வி இலக்கியம் உள்ளது. இந்தக் கருவிகள் பல்ஜவறு குற்றவியல் 

நீதித் தீர்ப்புகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, குற்றவாளியின் குற்றவியல் வரலாறு, கல்வி, 

ஜவமலவாய்ப்பு, ஜபாமதப்பபாருள் பயன்பாடு மற்றும் மனநலம் ஜபான்ற தரமவ மதிப்பீடு 

பசய்து, அந்த நபர் மீண்டும் குற்றம் பசய்யும் வாய்ப்மபக் கைிக்கிறார்கள். பிரச்சமன 

என்னபவன்றால், அமவ நிறமுமடயவர்கமள விகிதாசாரத்தில் பாதகமாக்குகின்றன. 

இதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு Clearview AI - அபமாிக்கா, பிரான்ஸ், இத்தாலி, பநதர்லாந்து, 

நார்ஜவ, ஸ்வீடன் மற்றும் யுமனபடட் கிங்டம் உட்பட 27 உயர் வருமான நாடுகளில் சட்ட 

அமலாக்கத்தால் பயன்படுத்தப்படும் மிகவும் விமர்சிக்கப்படும் முக அங்கீகார கருவியாகும். 

AI ஆனது உலபகங்கிலும் உள்ள சமூக நலன் அமமப்புகளிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது, 

பபரும்பாலும் சிறிய துல்லியத்துடன். உதாரைமாக, தவறான வழிமுமறயால் 

அநியாயமாக கடனில் சிக்கிய கிட்டத்தட்ட 400,000 நலன்புாி பபறுநர்களுக்கு $720 

மில்லியமனத் திருப்பித் தருவதாக ஆஸ்திஜரலிய அரசாங்கம் அறிவித்துள்ளது. 

'ஜராஜபாபடப்ட்' என்ற புமனப்பபயர் பகாண்ட தானியங்கு நலன்புாி அமமப்பு, தவறான 

"வருமான சராசாி" வருடாந்திர ஊதியத் தரவுகளுக்கு எதிராக நலன்புாி பபறுநர்கமளத் 

தூண்டியது. சமீப காலமாக, UK பபாதுத் துமறயில் பலன் மற்றும் நலன் சார்ந்த முடிவுகளில் 

பயன்படுத்தப்படும் அல்காாிதமிக் அமமப்புகளில் இருந்து பரவலான விலகல் உள்ளது. 

யுபனஸ்ஜகாவின் சமீபத்திய அறிக்மக: பசயற்மக நுண்ைறிவு மற்றும் பாலின சமத்துவம்: 

யுபனஸ்ஜகாவின் உலகளாவிய உமரயாடலின் முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள், கூறுகிறது: 

 

 

 

 

https://arxiv.org/pdf/1904.02095.pdf
https://arxiv.org/pdf/1904.02095.pdf
https://www.computerweekly.com/news/252487692/ICO-acknowledges-GDPR-concerns-over-A-Level-results-scandal
https://www.nytimes.com/2020/02/10/podcasts/the-daily/facial-recognition-surveillance.html
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374174
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“யுபனஸ்ஜகாவின் 2019 அறிக்மக உட்பட, “என்னால் முடிந்தால் நான் 

பவட்கப்படுஜவன்: கல்வியின் மூலம் டிஜிட்டல் திறன்களில் பாலினப் 

பிளவுகமள மூடுவது”, AI பயிற்சி தரவுத் பதாகுப்புகள், வழிமுமறகள் 

மற்றும் சாதனங்களில் காைப்படும் பாலின சார்புகள் தீங்கு விமளவிக்கும் 

மற்றும் வலுவூட்டும் ஆற்றமலக் பகாண்டுள்ளன என்பமத சந்ஜதகத்திற்கு 

இடமின்றி காட்டுகிறது. பாலின ஸ்டீாிஜயாமடப்கள். இந்த பாலினச் 

சார்புகள் உலக அளவில் பபண்கமள ஜமலும் களங்கப்படுத்தும் மற்றும் 

ஒதுக்கி மவக்கும் அபாயம் உள்ளது. நமது சமூகங்களில் அதிகாித்து வரும் 

AI இன் பரவமலக் கருத்தில் பகாண்டு, இத்தமகய சார்புகள் பபண்கமள 

பபாருளாதார, அரசியல் மற்றும் சமூக வாழ்க்மகயின் அமனத்து 

பகுதிகளிலும் பின்தங்கிவிடும் அபாயத்மத ஏற்படுத்துகின்றன. சமீப 

காலங்களில் பாலின சமத்துவத்மத ஜநாக்கி நாடுகள் பசய்த கைிசமான 

முன்ஜனற்றங்களில் சிலவற்மற அமவ ஈடுகட்டக்கூடும். 

அடுத்த அத்தியாயத்தில் நாம் இன்னும் விாிவாக விவாதிப்பதால், அல்காாிதம்கள் மற்றும் 

தரவுகமள நிர்வகித்தல் அவசியம். D'Ignazio மற்றும் க்ளீன் ஆகிஜயார் தரவு மற்றும் 

அல்காாிதம்கமள ஜகள்வி ஜகட்கும் ஜபாது "யார்" என்ற ஜகள்விகமள ஜகட்குமாறு 

அமனத்து தரவின் வாிமசப்படுத்துபவர்கமளயும் ஆய்வாளர்கமளயும் 

பாிந்துமரக்கின்றனர். பின்வரும் ஜகள்விகளுக்கு நிர்வாகம் பதிலளிக்க ஜவண்டும் மற்றும் 

சமத்துவம், சமமான சிகிச்மச மற்றும் தரமான பபாதுச் ஜசமவகமள உறுதி பசய்வதற்கான 

தீர்வுகள் மற்றும் பசயல்களுக்கு பபாறுப்ஜபற்க ஜவண்டும் என்று பதாழிற்சங்கங்கள் ஜகார 

ஜவண்டும்: 

இமத உருவாக்கியது யார்? தரவுகமள ஜசகாித்தவர் யார்? 

தரவுகளில் யாருமடய வாழ்க்மக பபாதிந்துள்ளது? இது 

யாருக்கு ஜசமவ பசய்கிறது? யார் பாதிக்கப்படலாம்?  

தரவுகள் நிமறந்த உலகம் 
எங்கள் ஜவமல மற்றும் சமூகங்களின் டிஜிட்டல் மயமாக்கல் நீண்ட காலமாக நடந்து 

வருகிறது. 1986 ஆம் ஆண்டில், உலகின் 1% தகவல் டிஜிட்டல் வடிவத்தில் 

ஜசமிக்கப்பட்டது. 2007 இல், இது 97% ஆக இருந்தது. இப்ஜபாது அது 99.9%. இருப்பினும், 

இந்த டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்ட தகவல்கள் அமனத்தும் அமனவருக்கும் நுண்ைறிவு, 

பயன்படுத்த, நீக்க அல்லது பகிர முடியாது. தற்ஜபாது அபமாிக்காவும் சீனாவும் இமைந்து 

உலகின் மிகப்பபாிய டிஜிட்டல் தளங்களின் சந்மத மூலதன மதிப்பில் 90 சதவீதத்மதக் 

பகாண்டுள்ளன, அமவ டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்ட பபரும்பாலான தகவல்கமளக் 

கட்டுப்படுத்துகின்றன. இந்த தளங்கள் சந்மதகள் மற்றும் சமூகங்களில் ஆதிக்கம் 

பசலுத்தும் வல்லரசுகளாகும். மமக்ஜராசாப்ட், அமதத் பதாடர்ந்து Apple, Amazon, Google, 

https://www.theguardian.com/books/2019/oct/04/shoshana-zuboff-surveillance-capitalism-assault-human-automomy-digital-privacy
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/der2019_en.pdf
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Facebook, Tencent மற்றும் Alibaba - அமனத்து டிஜிட்டல் தளங்களின் பமாத்த சந்மத 

மதிப்பில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு. 

உலபகங்கிலும் உள்ள குடிமக்களுக்காக, எங்களின் பசயல்கள் மற்றும் பசயல்களில் 

இருந்து எப்ஜபாதும் முடிவில்லாத விகிதத்தில் தரவு பிாித்பதடுக்கப்படுகிறது. உங்கள் 

ஸ்மார்ட்ஜபாமன நிமனத்துப் பாருங்கள். தற்ஜபாது 14 பசன்சார்கள் பகாண்ட 

சக்திவாய்ந்த கைினி இது. இது உங்கள் ஒவ்பவாரு அடிமயயும் பின்பற்றுகிறது, ஏபனனில் 

நீங்கள் (அமத ஒப்புக்பகாள்ஜவாம்) அது இல்லாமல் எங்கும் பசல்ல முடியாது. இது 

பவப்பநிமல, நீங்கள் பசல்ல ஜவண்டிய பாமத ஆகியவற்மறக் காண்பிக்கும், உங்கமள 

இமையத்துடன் இமைக்கலாம் மற்றும் உங்கள் நண்பர்கள் அமனவமரயும் 

இமைக்கலாம். அது ஜகட்கவும் பார்க்கவும் முடியும். இது சக்தி வாய்ந்தது, எளிமமயானது, 

ஆனால் இது ஜவறு ஒன்றும் இல்லாத ஒரு கண்காைிப்பு கருவியாகும். நீங்கள் எங்ஜக 

இருக்கிறீர்கள் என்பது அதற்குத் பதாியும். ஆனால் நீங்கள் இல்லாத இடமும் கூட. நீங்கள் 

உடற்பயிற்சி பசய்கிறீர்களா, எவ்வளவு அடிக்கடி, என்ன பசய்கிறீர்கள் என்பது அவருக்குத் 

பதாியும்? நீங்கள் பசய்யாவிட்டால் அதுவும் பதாியும். இது மற்றும் அதில் உள்ள 

பயன்பாடுகள், தரமவச் ஜசகாிக்கின்றன, புள்ளிவிவர அனுமானங்கமள (சுயவிவரங்கள்) 

உருவாக்குகின்றன, ஜமலும் இமவ அமனத்மதயும் விளம்பரத்திற்காகப் 

பயன்படுத்துகின்றன, ஆனால் இறுதியில் மகயாளுதலுக்காகவும் பயன்படுத்துகின்றன. 

உங்களுக்கு வழங்கப்படும் உலகம், நீங்கள் பார்க்கும் விளம்பரங்கள், அல்காாிதம் 

முமறயில் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன. "கண்காைிப்பு முதலாளித்துவத்தின் வயது" என்ற 

புகழ்பபற்ற புத்தகத்தின் ஆசிாியர் ஜஷாஷனா ஜுஜபாஃப் சமீபத்தில் கூறினார்: "ஒருமுமற 

நாங்கள் கூகிளில் ஜதடிஜனாம், இப்ஜபாது கூகுள் நம்மமத் ஜதடுகிறது." 

உங்கள் கிபரடிட் கார்மட எதற்காகப் பயன்படுத்துகிறீர்கள் அல்லது எதற்காகப் 

பயன்படுத்தவில்மல என்பமத நீங்கள் அங்கு அனுப்பும் அமனத்துத் தகவமலயும் 

ஜசர்க்கவும். சமூக ஊடகங்களில் நீங்கள் எமதயாவது எழுதும்ஜபாது, நண்பாின் 

இடுமகமய "விரும்பினால்" மற்பறான்மறப் பிடிக்காதஜபாது, உங்கள் லாயல்டி கார்மட 

கமட அல்லது ஏர்மமல்களுக்குப் பயன்படுத்தும் ஜபாது, எந்த வமகயான அரசு அல்லது 

தனியார் இ-ஜசமவகமளப் பயன்படுத்தவும்.  

நீங்கள் எந்த வமகயான நுகர்ஜவார், நீங்கள் பபரும்பாலும் வாக்களிப்பீர்கள், நீங்கள் எந்த 

வமகயான பதாழிலாளி, உண்மமயில் நீங்கள் யார் என்று சுயவிவரம் மற்றும் கைிக்கப் 

பயன்படும் தரமவ (தகவல்) வழங்குகிறீர்கள். இந்த அமமப்புகள் பதளிவற்றமவ, மூடியின் 

கீழ் மமறத்து, உங்கமளக் கண்காைித்து, நீங்கள் என்ன பசய்வீர்கள், பசய்ய ஜவண்டும் 

அல்லது உங்களுக்கு என்ன கிமடக்க ஜவண்டும், என்ன பசய்யக்கூடாது என்று 

கைிக்கின்றன.  

https://www.nytimes.com/2020/01/24/opinion/sunday/surveillance-capitalism.html
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அந்தத் தரவுகள் அமனத்மதயும் சிந்தித்துப் பாருங்கள் (நீங்கள் பதாிந்ஜதா பதாியாமஜலா 

உங்கமளப் பற்றி விட்டுக்பகாடுக்கும் ஒரு நிமலயான தகவல் ஓட்டம் என்று படியுங்கள்), 

ஜமலும் அது உங்கள் ஜவமல மற்றும் பதாழிலில் என்ன தாக்கத்மத ஏற்படுத்தலாம் அல்லது 

ஏற்படுத்தலாம் என்று ஜகளுங்கள்? உங்களில் சிலருக்கு LinkedIn சுயவிவரம் இருக்கலாம். 

இப்ஜபாது, ஜடட்டா மமனர்கள் உங்கள் பாலினம், வயது, நீங்கள் என்ன பசய்கிறீர்கள் 

மற்றும் பசய்யக்கூடாது, ஜமலும் உங்களுக்கு என்ன திறன்கள்/கல்வி/பைி அனுபவம் 

உள்ளது என்பமதயும் அறிவார்கள். நீங்கள் எந்த வமகயான பதாழிலாளியாக 

இருக்கிறீர்கள் என்பமதப் பபாறுத்து சுயவிவரத்மத ஒன்றாக இமைப்பது கடினம் அல்ல: 

முதலீடு பசய்யலாமா அல்லது குமறவாகவா? 

இது உங்கமளப் பற்றியது மட்டுமல்ல 

"நான் எந்தத் தவறும் பசய்யவில்மல, எனஜவ அவர்கள் எனது தரமவ எடுத்துக் 

பகாண்டால் யார் கவமலப்படுகிறார்கள்?" இமதச் பசால்வமத நீங்கஜள ஜகட்க முடிந்தால், 

நீங்கள் தனியாக இல்மல. விஷயம் என்னபவன்றால்: இது உங்கமளப் பற்றியது 

மட்டுமல்ல. உங்கள் தரவு உங்கமளப் பற்றி நிமறய கூறுகிறது, ஆம். ஆனால் இது 

உங்கமளப் ஜபான்றவர்களின் ஜவமல மற்றும் வாழ்க்மக வாய்ப்புகளில் பபரும் தாக்கத்மத 

ஏற்படுத்தும் அல்லது முற்றிலும் எதிர்மாறாக இருக்கும். இது "அனுமானங்கள்" மற்றும் 

முன்கைிப்பு பகுப்பாய்வில் அவர்கள் வகிக்கும் பங்கு ஆகியவற்றின் காரைமாகும்.  

புள்ளியியல் என்பது அனுபவத்திலிருந்து கற்றுக் பகாள்ளும் அறிவியல், குறிப்பாக ஒரு 

ஜநரத்தில் சிறிது சிறிதாக வரும் அனுபவம். முன்னறிவிப்பு பகுப்பாய்வு உங்கள் பசயல்கள் 

மற்றும் பசயல்கள் அல்லாத அமனத்து அனுபவங்கமளயும் எடுத்துக்பகாள்கிறது, 

அவற்மற உங்கமளப் ஜபான்றவர்கள் அல்லது உங்களிடமிருந்து மிகவும் 

ஜவறுபட்டவர்களுடன் ஒருங்கிமைத்து, சக்திவாய்ந்த கைக்கீட்டு அமமப்புகள் மூலம் 

இந்தத் திரட்டப்பட்ட அல்லது கூட்டுத் தரமவச் சிமதக்கிறது. இதன் விமளவாக, நீங்கள் 

மற்றும் உங்கமளப் ஜபான்றவர்கள் அல்லது உங்கமளப் ஜபான்றவர்கள் அல்லது 

உங்கமளப் ஜபான்றவர்கள் எந்தச் சூழ்நிமலயிலும் என்ன பசய்யக்கூடும் என்பதற்கான 

மதிப்பீடுகள் ஆகும். நீங்கள் பதாடர்ந்து சில பசய்திகமள - பபாய்யான பசய்திகமள 

வழங்கினால் உங்கள் அரசியல் சார்பு மாறுமா? இந்த வயது, பாலினம் அல்லது இனத்மதச் 

ஜசர்ந்த ஒருவருக்கு அடுத்ததாக நீங்கள் பைிபுாிந்தால் உங்கள் ஜவமலயின் ஜவகம் 

குமறயுமா? சில விளம்பரங்கமளக் காட்டினால் ஆர்கானிக் உைவு வாங்குவீர்களா? 

நீங்கள் தனியார் மருத்துவமமனயில் அனுமதிக்கப்பட்டால் உங்கள் கட்டைம் 

அதிகமாகஜவா அல்லது குமறவாகஜவா இருக்குமா? சாத்தியமான ஜவமல விளம்பரம் 

மூலம் அமனத்து பார்மவயாளர்கமளயும் பசன்றமடய முதலாளிகள் முயற்சித்தாலும், 

பார்மவயாளர்கள் மத்தியஸ்தம் பசய்யப்படுகிறார்கள், எடுத்துக்காட்டாக, Facebook இன் 

அல்காாிதம் என்று ஆராய்ச்சி காட்டுகிறது. நீங்கள் ஒரு வாய்ப்புள்ள ஜவட்பாளரா 

https://arxiv.org/pdf/1904.02095.pdf
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என்பமத, ஜவமல அறிவிப்மபப் பார்க்க ஜவண்டுமா இல்மலயா என்பமதத் தீர்மானிக்கும் 

அல்காாிதம்தான், ஜவமல வழங்குநருமடயது அல்ல. 

ஜவமலயில் உள்ள தரவு - தரவு சக்தி 
பைியிடங்களில் கூட, ஒரு பதாழிலாளியாக உங்கமளக் கண்காைிப்பதும் 

கண்காைிப்பதும், உங்கமளப் பற்றிய தரவுகமளயும் நீங்கள் என்ன பசய்கிறீர்கள் (மற்றும் 

பசய்யக்கூடாது) என்பதும் உங்கமளப் பற்றிய தகவலாகும். நீங்கள் ஒரு சக ஊழியருடன் 

ஜபசுகிறீர்களா, அல்லது 5 முமற குளியலமறக்குச் பசல்கிறீர்களா, அல்லது இமையத்தில் 

உலாவுவதன் மூலம் ஜநரத்மத பசலவிடுகிறீர்களா அல்லது ஓய்வு எடுத்துக்பகாள்கிறீர்களா 

என்பமத முதலாளி அறிந்திருக்கிறார், பின்னர் அவர்கள் இந்தத் தரமவ எவ்வாறு 

பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பது அதிகாரத்தின் ஜகள்வி.  

முதலாளியும் அவர்கள் பயன்படுத்தும் அமமப்புகளும் உங்கமளப் பற்றியும் உங்கள் சக 

ஊழியர்கமளப் பற்றியும் பல "உண்மமகமள" உருவாக்குகின்றன, அமவ உங்கள் பைி 

வாழ்க்மக, ஜவமலத் பதாடர்ச்சி மற்றும் பதாழில் வாய்ப்புகளில் நிஜ வாழ்க்மகயில் 

தாக்கத்மத ஏற்படுத்தலாம். அவர்கள் எப்ஜபாதாவது உங்களிடம் அனுமதி 

ஜகட்டிருக்கிறார்களா? இந்த அமமப்புகமளப் பற்றி அவர்கள் உங்களுக்கு 

அறிவித்தார்களா? எந்பதந்தத் தரவுகள் என்பனன்ன ஜநாக்கங்களுக்காகப் 

பிாித்பதடுக்கப்படுகின்றன என்பது உங்களுக்குத் பதாியுமா? அங்குள்ள பல தரவு 

தரகர்களுக்கு தரவுத்பதாகுப்புகமள முதலாளி விற்கிறாரா? அவர்கள் அவ்வாறு பசய்தால், 

உங்கள் பசயல்கள் மற்றும் பசயல்களில் இருந்து பபறப்பட்ட தகவல்கள் கூடுதல் 

வருமானம் என்று அவர்கள் உங்களிடம் கூறியிருக்கிறார்களா? இமவ அமனத்தும் உங்கள் 

தனியுாிமம உாிமமகமள எங்ஜக விட்டுச் பசல்கின்றன? இது உங்கள் குழுவால் 

வழங்கப்படும் ஜசமவகமள மாற்றுகிறதா மற்றும் யாருமடய நன்மமக்காக? 

இந்த கண்காைிப்பு சமூகம் மற்றும் பதாழிலாளர் சந்மதயின் விமளவாக சமமற்ற அதிகாரப் 

பகிர்வு ஆகும். பதாழிலாளர்களாகிய நமக்குத் பதாியாவிட்டால், என்பனன்ன 

ஜநாக்கங்களுக்காக, எந்பதந்த ஜநாக்கங்களுக்காக, அது எங்ஜக ஜசமிக்கப்படுகிறது, 

யாருக்கு அணுகல் உள்ளது, ஜமலும் அது விற்கப்படுகிறதா என்பது பற்றித் 

பதாியாவிட்டால், நாம் அடிப்பமடயில் அதிகாரம் இழக்கப்படுகிஜறாம். தரவு மற்றும் 

அவற்றிலிருந்து பபறப்பட்ட அனுமானங்கமளத் திருத்த அல்லது தடுக்கும் உாிமமகள் 

எங்களிடம் ஏஜதனும் இருந்தால், நாம் அடிப்பமடயில் புறநிமலப்படுத்தப்படுகிஜறாம். 

கைித சமன்பாடுகளாக மாற்றப்பட்டது, அமவ நம்மம உற்பத்தி பசய்யக்கூடியமவ, 

அல்லது பயனுள்ளமவ அல்லது இல்மல என்று கருதுகின்றன. விஷயம் என்னபவன்றால், 

"முடிவு" மிகவும் தவறாக இருந்தாலும், அல்லது விளக்கத்திற்கு தகுதியானதாக இருந்தாலும், 

எங்கள் பைி வாழ்க்மக, ஜவமல, பதாழில் மற்றும் நாங்கள் வழங்கும் ஜசமவகளில் மிகவும் 
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கடுமமயான, உண்மமயான தாக்கங்கமள ஏற்படுத்தும். இஜதஜபால், யூனியன் பசயல் 

வழிகாட்டி அத்தியாயம் 1 இல் விவாிக்கப்பட்டுள்ள பபாதுச் ஜசமவகளும் 

பண்டமாக்கப்பட்டு, சமூகப் பிரச்சிமனகள் மற்றும் தனிநபருக்கு "ஆபத்மத" ஏற்படுத்தும் 

தர்க்கத்மத ஜநாக்கிய பிரச்சமனகளின் கூட்டுப் பார்மவ இல்லாமல் ஜபாகும். இந்தத் 

தனிப்படுத்தல் மற்றும் இடர் அடிப்பமடயிலான அணுகுமுமறயானது தரவு உந்துதல் 

அனுமானத்தால் எளிதாக்கப்படுகிறது, இது சில நாடுகளில் நலன்புாி நன்மமக் 

கைக்கீடுகள், முன்கைிப்புக் காவல் மற்றும் வழிமுமறப்படி வமரயறுக்கப்பட்ட ஜதர்வு 

தரப்படுத்தல் ஆகியவற்றில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

இந்த புறநிமலப்படுத்தல், அல்லது சிலர் அமழப்பது ஜபால், நம்மம அளவீடு பசய்வது, 

உமழப்மப - தனிப்பட்ட பதாழிலாளி மற்றும் நாம் அமனவரும் பகுதிகளின் கூட்டுத் 

பதாமகயாக - ஒரு பண்டமாக மாற்றுகிறது. நமது ஆளுமம, கனவுகள், எண்ைங்கள் 

மற்றும் உைர்வுகள் இல்லாத ஒரு வர்த்தகச் பசாத்து  

ஒரு வரலாற்று சூழலில், தரவு மற்றும் டிஜிட்டல் அமமப்புகளால் தூண்டப்பட்ட 

உமழப்பின் தற்ஜபாமதய பண்டமாக்கல் குறிப்பாக கவமலயளிக்கிறது. 1919 ஆம் 

ஆண்டில், முதலாம் உலகப் ஜபாமர முடிவுக்குக் பகாண்டு வந்த பவர்சாய்ஸ் 

உடன்படிக்மகயின் ஒரு பகுதியாக, சர்வஜதச பதாழிலாளர் அமமப்பு (ILO) சமூக நீதிமய 

அடிப்பமடயாகக் பகாண்டால் 

மட்டுஜம உலகளாவிய மற்றும் 

நீடித்த அமமதிமய அமடய முடியும் 

என்ற நம்பிக்மகயிலிருந்து பிறந்தது. 

ஒப்பந்தத்தில் 427 வது பிாிவின் 

கமடசி வாக்கியம் பபட்டியில் காட்டப்பட்டுள்ளது.  

இந்தக் கட்டுமர 1944 ஆம் ஆண்டு பிலபடல்பியாவின் ILO பிரகடனத்தில் உலகத் 

தமலவர்களால் மீண்டும் உறுதிப்படுத்தப்பட்டது. இப்ஜபாது கட்டுமர 1a என, 

கூறப்பட்டது: 

உமழப்பு ஒரு பண்டம் அல்ல; 

ஜபாதுமான தரவு பாதுகாப்பு மற்றும் நிர்வாகத்தின் மூலம் தரவுசார் பபாருளாதாரத்தில் 

பதாழிலாளர்களின் தரவு உாிமமகமளப் பாதுகாக்கத் தவறியது அரசாங்கத்தின் 

ஜதால்விக்குக் குமறவானது அல்ல.  

இமத முறியடிப்பதற்கும், சக்தி சமச்சீரற்ற தன்மமமய நிவர்த்தி பசய்வதற்கும், அடுத்த 

அத்தியாயத்தில் ஜடட்டா மலஃப் மசக்கிமள முன்மவப்ஜபாம், ஜமலும் பதாழிற்சங்கங்கள் 

பைியிடங்களில் மிகவும் வலுவான கூட்டு தரவு உாிமமகமள எங்கு, ஏன் வலியுறுத்த 

ஜவண்டும் என்பமதப் பற்றி விவாதிக்க இமதப் பயன்படுத்துஜவாம்.  

பிாிவு 427. 

"...அந்த உமழப்மப பவறும் வைிகப் பபாருளாகஜவா அல்லது 

வைிகப் பபாருளாகஜவா மட்டும் கருதக்கூடாது" 

https://publicservices.international/resources/digital-publication/digitalisation-br-a-union-action-guide-for-public-services-work-and-workers?lang=en&id=11767&showLogin=true#-datafied-state
https://publicservices.international/resources/digital-publication/digitalisation-br-a-union-action-guide-for-public-services-work-and-workers?lang=en&id=11767&showLogin=true#-datafied-state
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1920/20B09_18_engl.pdf
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உண்மமயில் தரவு என்றால் என்ன? 

பல சட்ட நூல்களில் (உதாரைமாக ஐஜராப்பிய பபாது தரவு பாதுகாப்பு ஒழுங்குமுமற 

(GDPR) அல்லது கலிஃஜபார்னியன் கலிஃஜபார்னியா நுகர்ஜவார் தனியுாிமமச் சட்டம் 

(CCPA) மற்றும் சில ஆசிய பசிபிக் நாடுகளில் (அட்டவமைமயப் பார்க்கவும்), தரவு 

இரண்டு வமககளாகப் பிாிக்கப்பட்டுள்ளது: 1. தனிப்பட்ட தரவு மற்றும் தனிப்பட்ட 

முமறயில் அமடயாளம் காைக்கூடிய தரவு (Pii) மற்றும் 2. தனிப்பட்ட தரவு அல்லாத தரவு, 

அதாவது இயற்மகயான நபமர அமடயாளம் காை பயன்படுத்தக்கூடிய எந்த தகவமலயும் 

பகாண்டிருக்காத தரவு. பபரும்பாலான தரவு பாதுகாப்பு விதிமுமறகள் உருப்படி 1 இன் கீழ் 

உள்ள தரமவ மட்டுஜம உள்ளடக்கும்.  

பிராந்தியத்தின் சில தரவுப் பாதுகாப்புச் சட்டங்கள் “அநாமஜதயத் தரவு”, அதாவது தரவுப் 

பபாருள் அமடயாளம் காை முடியாத அல்லது அமடயாளம் காை முடியாத வமகயில் 

அநாமஜதயமாக வழங்கப்படும் தனிப்பட்ட தரவு. இருப்பினும், பல வல்லுநர்கள் வாதிடுவது 

ஜபால, இன்று, அதிக பபாருளாதார மதிப்பு அதன் முகத்தில் தனிப்பட்டதாக இல்லாத 

தரவுகளிலிருந்து பபறப்படுகிறது, ஆனால் ஜபாதுமான முயற்சி எடுக்கப்பட்டால் 

தனிப்பட்டதாக வழங்க முடியும் (Finck & Pallas 2020). நாம் கவனத்தில் பகாள்ள இது 

மிகவும் முக்கியமானது. முதலாளிகள் என்ன பசான்னாலும் அநாமஜதய தரவுத்பதாகுப்புகள் 

உண்மமயில் அநாமஜதயமாக இல்மல. தனிப்பட்ட மற்றும் தனிப்பட்ட தரவுகளுக்கு 

இமடயிலான ஜவறுபாடு யதார்த்தமானமத விட அரசியல் ஒன்றா என்பமத நாம் ஜகட்க 

ஜவண்டும். தரவுப் பாதுகாப்புச் சட்டங்களால் உள்ளடக்கப்படாத பைியிடத் தரவு எவ்வாறு 

பதாழிலாளர்கமள எதிர்மமறயாகப் பாதிக்கப் பயன்படும் என்பமத நாம் ஜகட்க ஜவண்டும்.  

ஆசியா பசிபிக்கில் தரவு பாதுகாப்பு நிர்வாக முமறகள் 

UNCTAD தரவுத்தளத்தின்படி, ஆசிய பசிபிக் பிராந்தியத்தில் உள்ள 60 நாடுகளில், 57% 

சட்டம் (உலக சராசாிமய விட குமறவாக), மற்பறாரு 10% வமரவு சட்டம் 

(புதுப்பிக்கப்படாமல் இருக்கலாம்), 27% சட்டங்கள் இல்மல (உலகத்மத விட உயர்ந்தது) 

சராசாி) மற்றும் 4 நாடுகளுக்கு (வட பகாாியா உட்பட) தரவு எதுவும் இல்மல. 

ASEAN தனிப்பட்ட தரவுப் பாதுகாப்பிற்கான ஒரு கட்டமமப்மபக் பகாண்டுள்ளது, இது 

ஆசியான் உறுப்பினர்களுக்கு உள்நாட்டுச் சட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுமறகமள 

வமரயறுத்து பசயல்படுத்துவதில் உதவும் ஜநாக்கத்துடன் தரவுப் பாதுகாப்பிற்கான 

பகாள்மககமளக் பகாண்டுள்ளது. சார்க் அமமப்பின் கீழ் அத்தமகய கட்டமமப்பு இல்மல. 

பிராந்தியத்தில் இரண்டு நாடுகள் ஐஜராப்பிய ஒன்றியத்தால் தரவு பாதுகாப்பு 

ஒழுங்குமுமறமய தங்கள் பசாந்த நாடுகளுக்கு இமையாகக் பகாண்டுள்ளன (GDPR 

ஜபாதுமான அளவு என அமழக்கப்படுகின்றன), ஜப்பான் மற்றும் நியூசிலாந்து (GDPR இல் 

உள்ள பதாழிலாளர்களுக்கான பதாடர்புமடய கட்டுமரகளின் கண்ஜைாட்டத்திற்கு, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Non-personal_data
https://doi.org/10.1093/idpl/ipz026
https://doi.org/10.1093/idpl/ipz026
https://themarkup.org/ask-the-markup/2020/03/24/when-is-anonymous-not-really-anonymous
https://unctad.org/page/data-protection-and-privacy-legislation-worldwide
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பார்க்கவும்) . தாய்லாந்திலும் இலங்மகயிலும் GDPR மூலம் ஈர்க்கப்பட்ட சட்டங்கள் 

உள்ளன. ஆஸ்திஜரலிய, பகாாிய, இலங்மக மற்றும் வரவிருக்கும் இந்திய சட்டங்கள் தரவு 

பாதுகாப்பில் வலுவானதாகக் கருதப்படுகிறது. 

பதாழிலாளர்கள் விதிமுமறகளில் ஜசர்க்கப்பட்டுள்ளதா?  

பபாதுவாக ஆம். இருப்பினும், சிங்கப்பூர் பைியாளர்கமள அவர்களின் ஜவமலயின் ஜபாது 

தரவு பாதுகாப்பு சட்டத்தின் வரம்பிலிருந்து விலக்குகிறது. ஆஸ்திஜரலியா நிபந்தமன 

விதிவிலக்கு வழங்குகிறது, ஜமலும் தாய்லாந்தில் முதலாளிகள் ஊழியர்களின் தரமவ 

அவர்களின் "சட்டபூர்வமான ஆர்வத்தின்" அடிப்பமடயில் ஜசகாித்து பயன்படுத்தலாம்.  

பதாழிலாளர்களின் தரமவ பசயலாக்குவதற்கான சட்ட அடிப்பமட என்ன?  

GDPR க்கு மாறாக, நிர்வாகத்திற்கும் பைியாளர்களுக்கும் இமடஜய உள்ள சக்தி 

ஏற்றத்தாழ்வுகள் காரைமாக, பைியாளர் தரமவச் பசயலாக்குவதற்கான சட்டப்பூர்வ 

அடிப்பமடயாக ஒப்புதல் ஜபாதுமானதாக இல்லாத நிமலயில், பிராந்தியத்தில் 

பதாழிலாளர்களின் தரமவச் பசயலாக்குவதற்கான பபாதுவான சட்ட அடிப்பமடயானது 

ஒப்புதல் ஆகும். சில சட்டங்கள் ஒப்புதல், தகவலறிந்த ஒப்புதல் அல்லது விாிவான 

முமறயில் ஒப்புதமல வமரயறுக்கின்றன. பதன் பகாாியாவிற்கு முன் அறிவிப்பு மற்றும் 

ஜதர்வு அனுமதி (கண்டிப்பானது) ஜதமவ. உைர்திறன் அல்லாத தரவு பபரும்பாலும் 

ஒப்புதல் வழங்கப்படுவதற்குப் பதிலாக அறிவிக்கப்பட ஜவண்டும். ஜமலும் விவரங்களுக்கு 

பார்க்கவும். 

 

படம் 1: https://www.ikigailaw.com/data-governance-in-apac-findings/#_ftn6  

https://www.ikigailaw.com/data-governance-in-apac-findings/#_ftn6
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பதாழிலாளர்களுக்கு என்ன உாிமமகள் உள்ளன? 

பவளிப்பமடயாகக் குறிப்பிடப்பட்டமதத் தவிர, நாட்டின் தரவுப் பாதுகாப்புச் சட்டங்கள் 

மற்றும் ஒழுங்குமுமறகளின் கீழ் மற்ற தனிநபர்களுக்கு இருக்கும் அஜத உாிமமகள் 

பதாழிலாளர்களுக்கு உண்டு. விதிவிலக்குகள் மற்றும் விலக்குகள் ஜமஜல 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. ஜமஜல உள்ள அட்டவமை தரவு ஒழுங்குமுமறகளின் கீழ் 

பபாதுவாக வழங்கப்படும் சில உாிமமகமள பட்டியலிடுகிறது. 

ஆஸ்திஜரலியாவில், பைியாளர்கள் தனிப்பட்ட முமறயில் அமடயாளம் காைக்கூடிய 

தரவு ஜவமல ஒப்பந்தத்தின் பசயல்திறனுக்குத் ஜதமவப்பட்டால் மட்டுஜம 

பசயலாக்கப்படும் மற்றும் ஒரு பைியாளர் பதிவாகும். இருப்பினும், சில அளவுஜகால்களின் 

அடிப்பமடயில் ஆஸ்திஜரலியாவின் தரவு தனியுாிமமச் சட்டங்களின் பயன்பாட்டிலிருந்து 

விலக்கு அளிக்க முடியும். ஜவமலவாய்ப்பு உறவுக்கு முந்மதய ஆவைங்கமளத் தவிர 

(எ.கா., ஜவமலக்கு முந்மதய அல்லது வாடமக ஆவைங்கள்) பைியாளர் பதிவுகள் 

பபாதுவாக விலக்கு அளிக்கப்படுகின்றன. தனிப்பட்ட தகவல்கமளச் ஜசகாிக்கும் 

ஜநரத்தில், ஆஸ்திஜரலியாவின் தரவு தனியுாிமமச் சட்டங்கள் மற்றும் தனிநபாின் 

உாிமமகளின் கீழ் நிறுவனத்தின் கடமமகமள அமமக்கும் அறிக்மகமய முதலாளி 

தனிநபருக்கு வழங்க ஜவண்டும். முக்கியமான தனிப்பட்ட தரவுகளுக்கு கூடுதல் 

கட்டுப்பாடுகள் பபாருந்தும். பைியாளர் பதிவுகள் - வாிக் ஜகாப்பு எண்கமளத் தவிர - 

ஆஸ்திஜரலிய அறிவிக்கக்கூடிய தரவு மீறல் ஆட்சியின் கீழ் இல்மல. வாரண்ட் அல்லது 

அங்கீகாரத்தின்படி கண்காைிப்பு சாதனம் நிறுவப்பட்டாலன்றி, கழிவமறகள் மற்றும் 

உமட மாற்றும் அமறகள் ஜபான்ற முக்கியமான பகுதிகளில் பைியாளர்கமளக் 

கண்காைிப்பது தமடபசய்யப்பட்டுள்ளது. பதாடர்புமடய சட்டத்திற்கு இைங்க பபாது 

இடங்களில் கண்காைிப்பு அனுமதிக்கப்படுகிறது. பைியாளாின் பைி கைினியின் 

(அதாவது மின்னஞ்சல்கள் மற்றும் இமைய உலாவல்) கண்காைிப்பு சில மாநிலங்களில் 

உள்ள குறிப்பிட்ட சட்டங்களால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது (DLA Piper 2020). 

இலங்மகயில், மற்ற தரவு பாடங்கமளப் ஜபாலஜவ, பதாழிலாளர்களும் தங்கள் தனிப்பட்ட 

தரமவச் பசயலாக்குவதற்கும், தனிப்பட்ட தரமவ அணுகுவதற்கும், தங்கமளப் பற்றிய 

தனிப்பட்ட தரவுகள் தாங்கள் நிறுவனத்தால் பசயலாக்கப்படுகிறதா இல்மலயா என்பமத 

உறுதிப்படுத்துவதற்கும் சம்மதத்மதத் திரும்பப் பபறுவதற்கும் ஆட்ஜசபிப்பதற்கும் உாிமம 

உண்டு. தவறான அல்லது முழுமமயற்ற தனிப்பட்ட தரமவச் சாிபசய்வதற்கும், தனிப்பட்ட 

தரமவ அழிக்கவும் (IKIGAI சட்டம் 2019) பதாடர்பில் உள்ளனர். 

இந்தியாவில், தகவல் பதாழில்நுட்பச் சட்டம், 2000, தரவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் 

பைியாளர்களின் பதிவுகளின் பாதுகாப்பு உட்பட தனிப்பட்ட தனியுாிமம மீறல் 

ஆகியவற்மற உள்ளடக்கியது. இந்த சட்டம் கைினி அமமப்புகளின் தரவு பதாடர்பான 

https://www.dlapiperintelligence.com/goingglobal/employment/index.html?t=11-data-privacy
https://www.ikigailaw.com/new-era-of-data-protection-regulation-in-south-asia/#acceptLicense
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மீறல்களுக்கு எதிராக பாதுகாக்கிறது மற்றும் பபாறுப்மப உருவாக்குகிறது. இது 

இரகசியத்தன்மம மற்றும் தனியுாிமம மீறல்களுக்கு அபராதம் விதிக்கிறது. 

கடவுச்பசாற்கள், நிதித் தகவல், உடல், உளவியல் மற்றும் மனநல நிமலமமகள், பாலியல் 

ஜநாக்குநிமல, மருத்துவப் பதிவுகள் மற்றும் வரலாறு, மற்றும் பஜயாபமட்ாிக் தகவல்கள் 

ஆகியவற்மற உள்ளடக்கிய முக்கியமான தனிப்பட்ட தரவு அல்லது தகவல் ITA இன் கீழ் 

உைர்திறன் தகவல் விதிகளின் கீழ் வமரயறுக்கப்படுகிறது. ஒரு தனிநபாின் ஜசமவகமளப் 

பயன்படுத்துவதன் விமளவாக அல்லது ஒரு நபமரப் பைியமர்த்துவதன் விமளவாக 

அத்தமகய தகவமலப் பபறும் எந்தபவாரு நிறுவனமும் அத்தமகய தகவமலச் 

பசயலாக்குதல் மற்றும் ஜசமிப்பது பதாடர்பான முக்கியமான தகவல் விதிகளுக்கு இைங்க 

ஜவண்டும். (DLA மபபர் 2020) 

மஜலசியாவில், பைியாளர்களின் தனிப்பட்ட தரமவச் ஜசகாித்து பசயலாக்குவதற்கு முன் 

முதலாளிகள் ஊழியர்களின் சம்மதத்மதப் பபற ஜவண்டும் (மமறமுகமாக அல்லது 

பவளிப்பமடயாக) ஜமலும் "உைர்திறன் வாய்ந்த தனிப்பட்ட தரவு" ஜசகாிக்கப்பட்டால் 

பவளிப்பமடயான ஒப்புதல் ஜதமவ. ஜசகாிக்கப்படும் தகவலின் தன்மம மற்றும் ஜநாக்கம் 

குறித்து முதலாளிகள் தங்கள் ஊழியர்களுக்கு அறிவிக்க ஜவண்டும், அது யாருக்கு 

பவளியிடப்படுகிறது, ஜமலும் அத்தமகய தரமவ அணுக ஊழியர்களுக்கு உாிமம உண்டு. 

மூன்றாம் தரப்பினருடன் (உதாரைமாக, பவளி ஊதிய ஜசமவ வழங்குநர்கள்) பைியாளர் 

தனிப்பட்ட தரவு பகிரப்படுவதற்கு முன்பு பைியாளாின் ஒப்புதலும் ஜதமவ. PDPA இன் 

விமளவாக, பைியாளர் ஒப்புதல்/அறிவிப்பு ஆவைம் ஜதமவ. இந்த ஆவைம் 

இருபமாழியாக இருக்க ஜவண்டும் - ஆங்கிலம் மற்றும் பொசா மஜலசியா ஆகிய 

இரண்டிலும் - மற்றும் பபாதுவாக ஒரு தனி ஆவைம் மற்றும் ஜவமலவாய்ப்பு ஒப்பந்தத்தில் 

(ஐபிட்) குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

பிலிப்மபன்ஸில், ஒரு முதலாளி தனது ஊழியர்களின் தனிப்பட்ட தகவல்கமளச் ஜசகாித்து 

பசயலாக்கும் ஜபாது, குறிப்பாக முக்கியமான தனிப்பட்ட தகவல்கமள, நிறுவன, உடல் 

மற்றும் பதாழில்நுட்ப பாதுகாப்பு நடவடிக்மககள் மற்றும் ஜதசிய தனியுாிமம 

ஆமையத்தில் பதிவு பசய்தல் ஆகியவற்றில் பபாருந்தக்கூடிய வழிகாட்டுதல்களுக்கு 

முதலாளி இைங்க ஜவண்டும். தரவுப் பபாருள் ஜசகாிப்பதற்கு முன் அல்லது 

நமடமுமறக்குக் கூடிய மற்றும் நியாயமான முமறயில் தங்களின் ஒப்புதமல வழங்கியிருக்க 

ஜவண்டும். ஒரு முதலாளி தனது பசாந்த ஊழியர்களிடமிருந்து தனிப்பட்ட தகவல்கமள 

ஜசகாிப்பதற்கு பைியாளாின் முன் எழுத்துப்பூர்வ ஒப்புதல் ஜதமவயில்மல, 

ஜசகாிக்கப்பட்ட தனிப்பட்ட தகவல்கள் மற்றும் அத்தமகய தகவல்களுக்குப் 

பயன்படுத்தப்படும் பசயல்முமறகள் ஒரு முதலாளி-பைியாளர் உறவுக்கு 

பாிந்துமரக்கப்பட்ட சட்டத் ஜதமவகளுக்கு இைங்குவதற்குத் ஜதமவயான அளவிற்கு 

மட்டுஜம ( ஐபிட்). 

https://www.dlapiperintelligence.com/goingglobal/employment/index.html?t=11-data-privacy
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சிங்கப்பூாில், ஜவமல வழங்குபவர்கள் தங்கள் தனிப்பட்ட தரவுகள் எந்த 

ஜநாக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்பமதத் பதாிவிக்க ஜவண்டும். 

எவ்வாறாயினும், பைியாளாின் ஒப்புதமலப் பபற ஜவண்டிய அவசியமின்றி ஒரு ஜவமல 

உறமவ நிர்வகிப்பதற்கான அல்லது நிறுத்துவதற்கான ஜநாக்கங்களுக்காக 

பைியாளர்களின் தனிப்பட்ட தரமவ ஜசகாிக்கவும், பயன்படுத்தவும் மற்றும் பவளியிடவும் 

ஒரு முதலாளி அனுமதிக்கப்படுகிறார். பைியாளர்களின் ஒப்புதமலப் பபறாமஜலஜய 

அல்லது தனிப்பட்ட தரமவ முதலாளிகள் ஜசகாிக்கலாம், பயன்படுத்தலாம் மற்றும் 

பவளியிடலாம் அல்லது மதிப்பீட்டு ஜநாக்கங்களுக்காகத் ஜதமவப்படும் இடங்களில் 

அவர்களுக்குத் பதாிவிக்கலாம், ஒரு தனிநபாின் ஜவமலக்கான தகுதி அல்லது தகுதிமயத் 

தீர்மானித்தல், ஜவமலயில் பதாடர்தல் அல்லது பதவி உயர்வு ஆகியமவ அடங்கும். 

பிடிபியின் கீழ் ஜவறு எந்த விதிவிலக்குகளும் பபாருந்தாத வமர, ஜவமல உறவுகளுடன் 

பதாடர்பில்லாத ஜநாக்கங்களுக்காக முதலாளிகள் ஒப்புதல் பபற ஜவண்டும் (DLA Piper 

2021. 

நியூசிலாந்தில், மற்ற நபர்கமள விட பைியாளர்களுக்கு (எ.கா. அணுகல், அல்லது 

தனிப்பட்ட தகவல்கமளத் திருத்துதல்) பதாடர்பான அஜத தரவுப் பபாருள் உாிமமகள் 

பபாருந்தும். பைியாளர்கள் அல்லது ஜவமலவாய்ப்பு பதாடர்பான தகவல்கமள 

பசயலாக்க கூடுதல் ஜதமவகள் உள்ளன. பிற தனிப்பட்ட தகவல்கமளப் ஜபாலஜவ 

சட்டப்பூர்வ ஜநாக்கமும் ஜதமவ, ஜமலும் சாியான பைி பதாடர்பான ஜநாக்கங்களுக்காக 

அல்லது சட்டத்தால் (OneTrust Data Guidance) பைியாளர்கமளப் பற்றிய தனிப்பட்ட 

தகவல்கமள மட்டுஜம முதலாளிகள் ஜசகாிக்க முடியும். 

பதன் பகாாியாவில், PIPA இன் கீழ், ஒரு ஊழியர் தனது தனிப்பட்ட தகவமல அணுக, 

திருத்த அல்லது நீக்க அனுமதிக்குமாறு முதலாளியிடம் ஜகாாிக்மக மவக்க உாிமம உண்டு. 

தனிப்பட்ட பைியாளாின் தனிப்பட்ட தகவல் பபறப்படும்ஜபாது அல்லது மூன்றாம் 

தரப்பினருக்கு வழங்கப்படும் ஜபாது, PIPA க்கு ஒரு முதலாளியின் ஒப்புதமலப் பபற 

ஜவண்டும். 

அல்காாிதம்கள் மற்றும் AI என்றால் என்ன? 
98% பார்ச்சூன் 500 நிறுவனங்கள் தங்கள் பைியமர்த்தல் பசயல்முமறயின் சில கட்டத்தில் 

AI அல்லது தரவு இயக்கப்படும் அமமப்புகமளப் பயன்படுத்துகின்றன, ஜமலும் இது 

பரவுகிறது. பகாஜரானா மவரஸ் பநருக்கடியானது, பைியாளர்கமள ஆட்ஜசர்ப்பு 

பசய்வதற்கும், மதிப்பீடு பசய்வதற்கும், கண்காைிப்பதற்கும் மற்றும் உள்நாட்டில் 

பைியாற்றுவதற்கும் இதுஜபான்ற தானியங்கு முடிபவடுக்கும் அமமப்புகமள 

ஏற்றுக்பகாள்வமத துாிதப்படுத்துகிறது. முதலாளிகள் 'பீதிமய வாங்கும்' தானியங்கு 

ஆன்ஜபார்டிங் மற்றும் கண்காைிப்பு அமமப்புகள். உதாரைமாக, அஜமசான், சமீபத்தில் 

https://www.dlapiperintelligence.com/goingglobal/employment/index.html?t=11-data-privacy
https://www.dlapiperintelligence.com/goingglobal/employment/index.html?t=11-data-privacy
https://www.dataguidance.com/notes/new-zealand-data-protection-overview
https://www.jobscan.co/blog/fortune-500-use-applicant-tracking-systems/
https://www.economist.com/business/2020/03/26/the-coronavirus-crisis-thrusts-corporate-hr-chiefs-into-the-spotlight
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ஒரு நாளில் 1,700 பைியாளர்களுக்கு தரவு உந்துதல் பதாழில்நுட்பத்மதப் 

பயன்படுத்தியது. உலபகங்கிலும் உள்ள பபாதுச் ஜசமவகமள வழங்கும் தனியார் 

நிறுவனமான Serco, ஒரு பதாழிலாளிமய ஜவமலக்கு அமர்த்தும் ஜநரத்மத 4 வாரங்களில் 

இருந்து 4 நாட்களாகக் குமறத்துள்ளது. 

தானியங்கி பைியமர்த்தல் அமமப்புகள், திட்டமிடல் கருவிகள், பைியாளர் கண்காைிப்பு, 

ஜிபிஎஸ் கண்காைிப்பு, விமசப்பலமக கிளிக் ஜவகத்மத அளவிடுதல் ஆகியமவ மட்டுஜம 

பபாது ஜசமவகள் மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களால் பயன்படுத்தப்படும் சில வழிமுமற 

அமமப்புகளாகும். பதாழிலாளர்கள் எவ்வாறு தங்கள் சுயாட்சிமயப் பாதுகாக்க முடியும் 

மற்றும் அவர்களின் உமழப்பின் பண்டமாக்குதமலத் தடுக்கலாம் என்பமத நன்கு புாிந்து 

பகாள்ள, வழிமுமறகள், பசயற்மக நுண்ைறிவு மற்றும் இயந்திர கற்றல் ஆகியவற்றின் 

கருத்துக்கமளத் திறக்க சில நிமிடங்கமளச் பசலவிடுவது முக்கியம். அடுத்த பகுதிகள் 

அமதப் பற்றியதாக இருக்கும்.  

அல்காாிதம்கள் 

டிஜிட்டல் அமமப்புகளின் உள் பசயல்பாடுகமள 

விவாிக்கும் பல பசாற்கள் உள்ளன. அமனத்து டிஜிட்டல் 

அமமப்புகளின் மமயத்திலும் அல்காாிதம்கள் உள்ளன. 

அல்காாிதம்கள் என்பது கைித பசயல்பாடுகளின் பதாடர்: 

சமன்பாடுகள், இயற்கைிதம், தர்க்கம், நிகழ்தகவு, 

கைிப்பபாறி குறியீட்டில் பமாழிபபயர்க்கப்படும் 

கால்குலஸ். இந்த குறியீடு பின்னர் தரவுகளுடன் 

வழங்கப்படுகிறது, இந்தத் தரவுகளில் சில நிஜ 

உலகத்திலிருந்து (உதாரைமாக, ஜவமல நாள் முழுவதும் நீங்கள் இருக்கும் இடம் பற்றிய 

தகவல்), மற்ற தரவு "பசயற்மக" - உண்மமயான உலகத்மத உருவகப்படுத்தும் தரவு. 

அல்காாிதங்கள் என்பது ஒரு பைிமய எவ்வாறு நிமறஜவற்றுவது அல்லது சிக்கமலத் 

தீர்ப்பது எப்படி என்பமத பதாடக்கத்திலிருந்து முடிக்கும் வமர காட்டும் வழிமுமறகளின் 

பதாடர். ஒரு அல்காாிதத்மத ஒரு பசய்முமறயாக நிமனத்துப் பாருங்கள். அல்காாிதம் 

சிறந்த தக்காளி சூப் பசய்ய பைிக்கப்பட்டுள்ளது. 200 கிராம் பவங்காயத்மத பவட்டவும், 

அவற்மற வறுக்கவும், பூண்டு ஜசர்க்கவும், பின்னர் 2 ஜகன்கள் tinned தக்காளி பயன்படுத்த 

அறிவுறுத்தப்படுகிறது. நீங்கள் வழிமுமறகளின் வாிமசமய மாற்றினால், வழிமுமறயின் 

முடிவு மிகவும் வித்தியாசமாக இருக்கும், உதாரைமாக நீங்கள் தக்காளிமய 

வறுத்திருந்தால், பவங்காயம் அல்ல. எனஜவ, இங்ஜக கைக்கிடப்படுவது 1. 

அறிவுறுத்தல்கள் மற்றும் 2. அந்த வழிமுமறகளின் வாிமச.  

அல்காாிதம் வமரயமற: 

"ஒரு சிக்கமலத் தீர்ப்பதற்கான ஒரு 

படிப்படியான பசயல்முமற அல்லது 

சில முடிமவ குறிப்பாக கைினி மூலம் 

நிமறஜவற்றுவது." 

(ஃபிமர, 2018) 

https://www.economist.com/britain/2020/04/03/how-covid-19-is-driving-public-sector-innovation
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Hannah Fry (2018) உதவிகரமாக நான்கு பவவ்ஜவறு வமக அல்காாிதம்கமள 

பட்டியலிடுகிறது: 

 

முன்னுாிமம 

அளித்தல் 

வாிமசப்படுத்தப்பட்ட 

பட்டியமல 

உருவாக்குதல் 

உங்கள் Facebook பசய்தி ஊட்டத்திலிருந்து இமவ உங்களுக்குத் 

பதாியும் - நீங்கள் எந்த இடுமககமளப் பார்க்கிறீர்கள், எது 

உங்களுக்குத் பதாியவில்மல? அல்லது உங்கள் Netflix அல்லது 

Spotify பாிந்துமரகள்.  

ஆர்டர் பசய்யப்பட்ட பட்டியல்கள் சாத்தியமான அமனத்து 

ஜதர்வுகமளயும் ஆர்டர் பசய்ய ஒரு கைித பசயல்முமறமயப் 

பயன்படுத்துகின்றன மற்றும் "சிறந்தது" அல்லது "ஜவகமானது" 

ஜபான்றவற்மற உங்களுக்குத் திருப்பித் தருகின்றன. A இலிருந்து B 

க்கு எப்படி பசல்வது என்று உங்கள் வமரபடப் பயன்பாட்டில் 

ஜகட்கும் ஜபாது நீங்கள் பபறும் வழிப் பாிந்துமரகமளப் பற்றி 

சிந்தியுங்கள் 

 

வமகப்படுத்துதல் / 

விவரக்குறிப்பு 

பபட்டிகளில் 

பபாருட்கமள 

மவப்பது 

நீங்கள் ஆன்மலனில் என்ன பசய்தாலும், நீங்கள் 

வமகப்படுத்தப்படுகிறீர்கள்/விவரப்படுத்தப்படுகிறீர்கள். ஒரு 

மாைவர், ஒரு பசவிலியர், ஒரு பபாறியாளர். ஒரு ஆண், ஒரு பபண். 

ஒரு பதாழிற்சங்க உறுப்பினர்.  

விளம்பரதாரர்கள் உங்களுக்கு எமத விற்க விரும்புகிறார்கள் 

என்பதில் ஆர்வமுள்ள ஒருவர் என நீங்கள் அல்காாிதம்களால் 

வமகப்படுத்தப்படுவீர்கள். நீங்கள் 30 வயதிற்குட்பட்ட பபண்ைாக 

இருந்தால் குழந்மதகளுக்கான ஆமடகள். நீங்கள் 40 வயதுக்கு 

ஜமற்பட்ட ஆண்களாக இருந்தால் கார்கள். ஒஜர மாதிாியானது 

பதளிவாக உள்ளது. மற்றும் பயனுள்ள. இந்த அல்காாிதம்கள் 

நீங்கள் விரும்பாத உள்ளடக்கங்கமளயும் அகற்றும். 

வமகப்பாடு/விவரப்படுத்தல் அல்காாிதம்கள் மிகவும் 

மகயாளக்கூடியமவ. 

 

இமைத்தல் 

இமைப்புகமளக் 

கண்டறியவும் 

ஜடட்டிங் பயன்பாடுகள் அஜசாசிஜயட்டிங் அல்காாிதம்களில் 

இயங்குகின்றன. ஏஜதா ஒரு வமகயான இமைப்புகள் மூலம் 

மக்கமளப் பபாருத்துவது. அஜமசான் மற்றும் பிற இ-காமர்ஸ் 

தளங்களும் அஜசாசிஜயஷன் அல்காாிதம்கமள இயக்குகின்றன. 

"மற்ற வாடிக்மகயாளர்களும் x, y அல்லது z ஐ வாங்கியுள்ளனர்" 

என்ற பசய்திமய நீங்கள் எப்ஜபாதாவது பார்த்திருக்கிறீர்களா? 

அல்லது "இந்தப் பபாருமள வாங்கியவர்கள் இமதயும் 

பார்த்தார்கள்"? இமவ அஜசாசிஜயஷன் அல்காாிதம்கள். 

பாரபட்சமான முன்கைிப்பு ஜபாலிஸ் அல்காாிதம்கள் அல்லது 

கிபரடிட் ஸ்ஜகாாிங் அமமப்புகளில் நாம் பார்த்திருப்பதால், 

அஜசாசிஜயஷன் அல்காாிதம்கள் மிகவும் தவறாக இருக்கலாம். 

 
Siri, Alexa, Cortana மற்றும் நீங்கள் ஜபசக்கூடிய ஒவ்பவாரு 

டிஜிட்டல் அமமப்பும் ஜபச்சு அங்கீகார வழிமுமறகள். அமவ 

https://pubservint.sharepoint.com/sites/FESDigitalisation/Shared%20Documents/2021%20DIG%20GL%20K33%2039%20Christina/Asia%20Pacific/Material/2-DROs%20Training%20Material/FRY,%20H.%20(2018).%20Hello%20world:%20being%20human%20in%20the%20age%20of%20algorithms.%20W.%20W.%20Norton%20&%20Company.%20New%20York.
https://www.technologyreview.com/2020/07/17/1005396/predictive-policing-algorithms-racist-dismantled-machine-learning-bias-criminal-justice/
https://www.technologyreview.com/2020/07/17/1005396/predictive-policing-algorithms-racist-dismantled-machine-learning-bias-criminal-justice/
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வடிகட்டுதல் 

முக்கியமானமத 

தனிமமப்படுத்துதல் 

"சத்தத்மத" வடிகட்டவும், அவர்கள் நீங்கள் என்ன நிமனக்கிறார்கள் 

என்பதில் கவனம் பசலுத்தவும் வடிவமமக்கப்பட்டுள்ளது, 

உங்களுடன் இருக்கும் அமறயில் உள்ள ஒருவர் இது முக்கியம் 

என்று கூறவில்மல. முக அங்கீகாரம் அஜத வழியில் 

பசயல்படுகிறது. 

இந்த அமமப்புகள் அவர்கள் அமடயாளம் காைாத 

பசாற்கள்/பண்புகமள வமகப்படுத்தலாம் மற்றும் அவர்கள் பயிற்சி 

பபறாத உச்சாிப்புகள்/முகங்கமள இமரச்சல் என வடிகட்டலாம். 

கால் பசன்டர்களில் உள்ள சிறுபான்மமத் பதாழிலாளர்கள் இந்த 

அமமப்புகளில் உள்ள பாகுபாட்மட மிகத் பதளிவாக 

உைர்ந்துள்ளனர்.  

 

பபரும்பாலான டிஜிட்டல் அமமப்புகள் ஜமஜல உள்ள 4 வமககளின் கலமவமயப் 

பயன்படுத்துகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, முந்மதய விவரக்குறிப்பு அமமப்புகள், 

ஆண்கமள விட பபண்கள் அதிக நம்பகமான வீட்டுப் பராமாிப்புப் பைியாளர்களாகக் 

கருதப்படுவமதக் காட்டினால் (வமகப்படுத்துதல்/விவரப்படுத்துதல்), ஜமலும் ஒரு ஆண் 

வீட்டுப் பராமாிப்புப் பைியாளமர அதிகாமல ஜவமல பசய்யச் பசான்னால் (இமைத்தல்) 

ஜவறு ஜவமல கிமடக்கும். , அதிகாமல ஜொம்ஜகர் ஜவமலக்கு ஆண் விண்ைப்பதாரர் 

ஜநர்முகத் ஜதர்வுக்கு அமழக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்பு குமறவாக உள்ளது.  

நிஜ வாழ்க்மக முடிவுகமளத் பதாிவிக்கும் அமனத்து 

அல்காாிதம் அமமப்புகமளயும் அல்காாிதமிக் டிசிஷன் 

ஜமக்கிங் சிஸ்டம்ஸ் (ADMs) என்று அமழக்கிஜறாம். 

சுருக்கமாக, பபாதுத்துமறயில் பல்ஜவறு மற்றும் உள்ளடக்கிய ஜவமலவாய்ப்மப உறுதி 

பசய்வமதயும், தரமான பபாதுச் ஜசமவகமள உறுதி பசய்வமதயும் இலக்காகக் பகாண்டு 

நாம் ஜகட்க ஜவண்டியமவ: 

1. அல்காாிதங்களின் வமககள் 

2. அறிவுறுத்தல்களின் பட்டியல்  

3. அல்காாிதத்மதப் பயிற்றுவிக்க அல்லது பராமாிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் தரவு. 

4. ADM-ன் ஜநாக்கம் மற்றும் குறிக்லகாள் 

நியாயமான மற்றும் சமமான தரமான பபாது ஜசமவகமள உறுதி பசய்வதற்கான எங்கள் 

ஜதடலுக்கு இந்த ஜகள்விகள் சமமாக முக்கியம். அத்தியாயம் 1 இல் நாங்கள் விவாதித்தபடி, 

ஜகாவிட் பதாற்றுஜநாய் மற்றும் பபாிய பபாதுக் கடன்கள் காரைமாக பபாதுச் 

ஜசமவகளில் கூடுதல் பசயல்பாடுகள் அவுட்ஜசார்ஸ் பசய்யப்பட ஜவண்டும் அல்லது தரவு 

பதாடர்பான ஜசமவகள் வாங்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கலாம். பபாது ஜசமவகளுக்கும் 
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தனியார் துமறக்கும் இமடயிலான ஒப்பந்தங்கள் 1 ஐ உள்ளடக்கவில்மல என்றால். 

வாிமசப்படுத்தப்பட்ட அல்காாிதம் அமமப்புகள் மீதான கூட்டு ஜமற்பார்மவ மற்றும் 2. 

குமறந்தபட்ச கூட்டுத் தரவு அணுகல் மற்றும் கட்டுப்பாட்டாக, பபாதுச் ஜசமவகள் பபாது 

நலனுக்கான முடிவுகள் எவ்வாறு எடுக்கப்படுகின்றன என்பமதக் கண்காைிப்பமத 

இழக்கும், ஜமலும் அமவ பபாது நலனுக்காக (தகவல்கமள) நிர்வகிக்கும் வழிமுமறகமள 

இழக்கும். 

அத்தியாயம் 3 இல், “அல்காாிதம் ஜபச்சுவார்த்மத”க்கான இரண்டு நமடமுமற 

மாதிாிகமளப் பற்றி விவாதிப்ஜபாம், ஆனால் இப்ஜபாமதக்கு, அல்காாிதம்கள்/ADMகள், 

பசயற்மக நுண்ைறிவு மற்றும் இயந்திர கற்றல் ஆகியவற்றுக்கு இமடஜயயான 

பதாடர்மபத் பதாடர்ஜவாம். 

பசயற்மக நுண்ைறிவு & இயந்திர கற்றல்  

AI என்பது கைிதம் அல்லது உயிாியல் ஜபான்ற ஒரு அறிவியல் 

துமறயாகும். இதன் பபாருள் AI என்பது கருத்துகள், சிக்கல்கள் 

மற்றும் அவற்மறத் தீர்ப்பதற்கான முமறகளின் பதாகுப்பாகும். 

AI இன் வமரயமறகள் ஜவறுபட்டாலும், பசயற்மக நுண்ைறிவு (AI) எனப்படும் 

பபரும்பாலானமவ உண்மமயில் விதி அடிப்பமடயிலான அல்காாிதம்களாகும். இமவ 

மனிதனிடமிருந்து ஜநரடியான மற்றும் பதளிவற்ற வழிமுமறகமளப் பபற்ற வழிமுமறகள். 

எங்கள் பசய்முமற உதாரைத்மத மீண்டும் எடுத்துக் பகாள்ஜவாம். தக்காளி சூப் தயாாிக்க 

விதி அடிப்பமடயிலான அல்காாிதம் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. 1க்கு 

பதாிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 150 கிராம் பவங்காயத்மத வறுக்கவும், பின்னர் 2. 2 

துண்டுகளாக்கப்பட்ட பூண்டு கிராம்பு ஜசர்க்கவும், பின்னர் 3. 400 கிராம் தக்காளி, 

முதலியன ஜசர்க்கவும். விதி அடிப்பமடயிலான அல்காாிதம்கள் "இப்படி இருந்தால் - அது" 

என்ற கட்டமமப்மபப் பின்பற்றுகின்றன. பவங்காயம் மற்றும் பூண்டு வதங்கியிருந்தால், 

தக்காளிமயச் ஜசர்க்கவும். 

விதி அடிப்பமடயிலான அல்காாிதம்கள் மிகவும் சக்திவாய்ந்ததாக இருக்கும். பைியாளர் 

மதிப்பீட்டு அமமப்பில், வழிமுமறகள் பின்வருமாறு: 1. ஒரு பதாழிலாளி தனது பைிகளில் 

இயல்மப விட பமதுவாக இருந்தால் மற்றும் 2 மாதங்களுக்கும் ஜமலாக இருந்தால், அவரது 

பசயல்திறன் மற்றும் ஒப்பந்தத்மதப் பற்றி விவாதிக்க அவமர அல்லது அவமள முமறயான 

கூட்டத்திற்கு அமழக்கவும். அல்லது மிகவும் சிக்கலானது: நாங்கள் முன்னர் குமறவான 

உற்பத்தித் திறன் பகாண்டதாகக் கண்டறிந்த பதாழிலாளர்களின் குழுவில் 80% ஒத்த 

அம்சங்கமளப் பகிர்ந்து பகாண்டால், ஒரு பதாழிற்சங்க உறுப்பினராக இருந்தால், 

உடனடியாக நீக்கவும். அதிகாரம் அறிவுறுத்தல்களிலும், விமளவுகளிலும் அது 

பதாழிலாளர்கள் மீது ஏற்படுத்தும் விமளவுகளிலும் உள்ளது. உள்ளடக்கிய மற்றும் 
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பலதரப்பட்ட பதாழிலாளர் சந்மதகள், தரமான ஜவமலகள் மற்றும் தரமான பபாதுச் 

ஜசமவகமள உறுதி பசய்வதற்கான எங்கள் ஜதடலுக்கு, இந்த வழிமுமறகளின் 

ஆளுமகக்கு நாங்கள் பங்காளியாக இருக்க ஜவண்டும் 

இயந்திர கற்றல் 

இயந்திர கற்றலின் வமரயமற 

"கைினி அமமப்புகளின் பயன்பாடு மற்றும் ஜமம்பாடு, 

பவளிப்பமடயான வழிமுமறகமளப் பின்பற்றாமல், அல்காாிதம்கள் 

மற்றும் புள்ளிவிவர மாதிாிகமளப் பயன்படுத்தி, தரவுகளில் உள்ள 

வடிவங்கமளப் பகுப்பாய்வு பசய்து அனுமானங்கமள வமரயலாம்." 

ஆர்தர் சாமுஜவல், 1959. 

இயந்திர கற்றல் என்பது பசயற்மக நுண்ைறிவின் துமைக்குழு ஆகும். இயந்திர கற்றல் 

என்பது இன்று நாம் பயன்படுத்தும் பல டிஜிட்டல் ஜசமவகளுக்கு சக்தியளிக்கும் 

பசயல்முமறயாகும்—Netflix, YouTube மற்றும் Spotify ஜபான்ற பாிந்துமர அமமப்புகள்; 

Google மற்றும் Baidu ஜபான்ற ஜதடுபபாறிகள்; Facebook மற்றும் Twitter ஜபான்ற சமூக 

ஊடக ஊட்டங்கள்; சிாி மற்றும் அபலக்சா ஜபான்ற குரல் உதவியாளர்கள்.  

பமஷின் ஜலர்னிங்கில் அல்காாிதத்திற்கு பதளிவான வழிமுமறகள் இல்மல. அது சாியான 

பாமதயில் இருக்கும் ஜபாது நீங்கள் தரவு, இலக்கு மற்றும் கருத்துகமள வழங்குகிறீர்கள், 

ஜமலும் சிறந்த தக்காளி சூப்மப எப்படி சமமக்க ஜவண்டும் என்பமத அது தானாகஜவ 

கற்றுக் பகாள்ளும். இது சூப்மப எவ்வாறு உருவாக்குகிறது என்பது ஒரு மர்மமாக உள்ளது 

- அல்காாிதத்தின் "கருப்பு பபட்டியில்" அடிக்கடி மமறந்திருக்கும், அறிவுறுத்தல்கள் 

இல்லாததால், குமறந்தபட்சம் பகாள்மகயளவில், பசயல்முமறயின் மீது சிறிய 

கட்டுப்பாட்மடக் பகாண்டுள்ஜளாம். சூப்பின் உதாரைத்தில், அது எந்த வாிமசயில் 

பபாருட்கமள மவக்கிறது என்பது எங்களுக்குத் பதாியாது. எங்களுமடய ஜவமல உலகில், 

மற்ற எல்லா ஜவட்பாளர்கமளயும் விட ஜமாிமய ஜவமலக்குப் பாிந்துமரக்கும் முடிமவ 

இயந்திரக் கற்றல் வழிமுமற எவ்வாறு வந்தது என்பமத நாங்கள் அறிய மாட்ஜடாம். 

அல்காாிதம் பாகுபாடு எதிர்ப்பு சட்டங்கமள மதிக்கிறதா? ஜவறு எந்த ஜவட்பாளரும் 

பவளிப்படுத்தாத சில பதளிவற்ற உண்மமகள் காரைமாக அது ஜமாிமயத் 

ஜதர்ந்பதடுத்துள்ளதா? இது ஜமாியின் CV மய உலகின் ஜவபறாரு துமற, நாடு அல்லது 

பிராந்தியத்மதச் ஜசர்ந்த ஜவமல ஜதடுபவர்களுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்த்தது ஆனால் மற்ற 

ஜவட்பாளர்களுடன் ஒப்பிடவில்மலயா?  

இயந்திர கற்றல் வழிமுமறகள் அனுபவம் அல்லது வரலாற்று தரவு மூலம் தானாகஜவ 

ஜமம்படும். உதாரைமாக, நீங்கள் ஜமாிமய பைியமர்த்தவில்மல, ஏபனனில் அவர் 
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மகயில் உள்ள பைிகளில் ஜவமல பசய்வதில் ஆர்வம் காட்டவில்மல, மாறாக அவரது 

கால் வாசலில் நுமழயவும், அங்கிருந்து அவரது "கனவு" ஜவமலக்கு மாற்றவும் 

எதிர்பார்த்தீர்கள். உங்கள் தரவுத்தளத்தில் இந்தத் தகவமலச் ஜசர்த்தீர்கள், அது 

அல்காாிதத்தில் ஜசர்க்கப்படும், அடுத்த முமற ஒரு நல்ல ஜவட்பாளர் அல்லது இருவமரத் 

ஜதர்ந்பதடுக்கப் பயன்படுத்தினால், அது தானாகஜவ “விசுவாசம்”, “பதவி காலம்” அல்லது 

அதனுடன் பதாடர்புமடயதாகக் கண்டறியும் சமிக்மைகமளத் ஜதடும். "ஜவமலயில் 

உண்மமயான ஆர்வம்".  

தற்ஜபாது, இயந்திர கற்றல் பல துமறகளிலும் பதாழில்களிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

எடுத்துக்காட்டாக, மருத்துவ ஜநாயறிதல், பட பசயலாக்கம் (முகம் அல்லது உைர்ச்சி 

அங்கீகாரம் உட்பட), கைிப்பு (குற்றம், ஜமாசடி, குழந்மத புறக்கைிப்பு, பதாழிலாளியின் 

விசுவாசமின்மம அல்லது ஒழுங்கமமக்கும் முயற்சிகள் பற்றிய கைிப்புகள் உட்பட), 

வமகப்பாடு (உதாரைமாக நல்ல/பகட்ட பதாழிலாளி), கற்றல் சங்கம் மற்றும் பின்னமடவு 

( அந்த உமழப்பின் அம்சங்களின் அடிப்பமடயில் உமழப்பின் விமலமய கைித்தல் - 

எடுத்துக்காட்டாக, பாலினம், வயது, கல்வி, இருப்பிடம், ஒத்த உமழப்பின் வழங்கல் மற்றும் 

பல). 

மனித உாிமமகள் மற்றும் பதாழிலாளர்களின் உாிமமகமள மதிக்கும் தரமான 

ஜவமலகமள நாங்கள் உறுதி பசய்ய ஜவண்டும் மற்றும் ஒளிபுகா பாகுபாடு மற்றும் 

வழிமுமற பாதிப்புகள் இல்லாமல் நியாயமான முமறயில் நிர்வகிக்கப்படுகிறது. தரமான 

பபாதுச் ஜசமவகள் மற்றும் உள்ளடக்கிய மற்றும் மாறுபட்ட பதாழிலாளர் சந்மதகமள 

நாங்கள் பபறுகிஜறாம். இயந்திர கற்றல் வழிமுமறகள் இதற்கு எதிரான அச்சுறுத்தலாகும். 

குறிப்பாக இந்த பசயல்முமறமய நாங்கள் அணுக முடியாததால் அவர்கள் ஆட்சி பசய்வது 

கடினம் என்ற கூற்று மிகப்பபாிய கவமலயாக உள்ளது. அடுத்த அத்தியாயத்தில், 

"அவர்களுக்குத் பதாியாது" என்று நிர்வாகத்தால் கூறப்பட்டால், பதாழிற்சங்கங்கள் என்ன 

பதிலளிக்க ஜவண்டும் என்பமதப் பற்றி விவாதிப்ஜபாம்.  

அத்தியாயத்தின் சுருக்கம் 

இந்த அத்தியாயத்தில், ஜவமல மற்றும் பதாழிலாளர்களின் தரவுப்படுத்தல் ஒரு சார்பு, 

பாரபட்சமான மற்றும் சமமற்ற அதிகாரப் பகிர்வுக்கு இட்டுச் பசல்கிறது, இது ஏற்கனஜவ 

பின்தங்கியவர்களுக்கு சாதகமற்றது. அமனத்து டிஜிட்டல் பதாழில்நுட்பங்களும் 

கலாச்சார, பநறிமுமற மற்றும்/அல்லது மதிப்புமிக்க மரபுகமள உட்பபாதித்து, தரவுத் 

பதாகுப்புகள் மூலம் ஒருங்கிமைக்கப்பட்டாலும், ஒரு அல்காாிதம் அமனத்து சார்பு மற்றும் 

பாகுபாடுகளுடன் பயிற்சியளிக்கப்படுகிறது. அது நிர்வகிக்கப்படாவிட்டால் எந்த தரவு 

அமமப்பும் "நியாயமானதாக" இருக்காது. கூடுதலாக, இந்தச் ஜசமவகளின் தரத்மத 

ஜமம்படுத்துவதற்குப் பதிலாக, பசலவுகமளக் (நிதிச் பசலவுகள்) குமறக்கவும், கட்டை 

https://bigdata-madesimple.com/why-every-small-business-should-use-machine-learning/
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பபாதுச் ஜசமவகளின் வருவாமய அதிகாிக்கவும் அல்காாிதம் அமமப்புகமள வடிவமமத்து 

பயிற்சியளிக்க முடியும். 

தரவு மற்றும் அல்காாிதம்கள் என்றால் என்ன மற்றும் இவற்றின் பல்ஜவறு வமகப்பாடுகள் 

பற்றி நாங்கள் விவாதித்ஜதாம். அல்காாிதமிக் முடிபவடுக்கும் அமமப்புகமளப் 

பயன்படுத்துவதில் நிர்வாகத்மதக் ஜகள்வி ஜகட்கத் பதாடங்கும் ஜபாது இந்த அறிமவப் 

பயன்படுத்தலாம். பபாது மற்றும் தனியார் துமறகளில் ஆளப்படாத அல்காாிதம் 

அமமப்புகளின் எதிர்மமறயான தாக்கத்தின் உதாரைங்கமளயும் நாங்கள் 

காட்டியுள்ஜளாம்.  

இந்த அறிவுடன், கூட்டு ஜபரம் மற்றும்/அல்லது சட்டத்தின் மூலம் இமவ அமனத்மதயும் 

மகயாள்வதற்கான வழிமுமறகள் மற்றும் மாதிாிகமள முன்மவக்கும் அடுத்த 

அத்தியாயத்திற்கு நாங்கள் திரும்புஜவாம், இதன் மூலம் நாம் பதாழிலாளர்கமள 

ஜமம்படுத்தலாம் மற்றும் ஜவமல மற்றும் பதாழிலாளர்களின் மாற்ற முடியாத 

பண்டமாவமதத் தடுக்கலாம்.  

ஆழ்ந்து ஆராய்தல் - சிறந்த ஆதாரங்கள் 
புத்தகங்கள் பவலிஸ், காிசா (2020): தனியுாிமம என்பது பவர், எம்ஐடி 

பிரஸ் 

 டி'இக்னாசிஜயா & க்ளீன் (2020): ஜடட்டா ஃபபமினிசம், 

எம்ஐடி பிரஸ் 

 ஃப்மர, ென்னா (2018): ெஜலா ஜவர்ல்ட் - அல்காாிதம் 

யுகத்தில் மனிதனாக இருப்பது. W. W. நார்டன்.  

 யூபாங்க்ஸ், வி. (2018) சமத்துவமின்மமமய 

தானியக்கமாக்குதல். நியூயார்க்: பசயின்ட் மார்ட்டின் பிரஸ். 

 ஓ'நீல், சி. (2016) கைித அழிவின் ஆயுதங்கள்: பிக் ஜடட்டா 

எவ்வாறு சமத்துவமின்மமமய அதிகாிக்கிறது மற்றும் 

ஜனநாயகத்மத அச்சுறுத்துகிறது. லண்டன்: பபன்குயின். 

 Ruha, B (2019): பதாழில்நுட்பத்திற்குப் பின் இனம்: புதிய 

ஜிம் குறியீட்டிற்கான ஒழிப்பு கருவிகள். விஜல 

கட்டுமரகள்/அ

றிக்மககள் 

சான்பசஸ்-ஜமாபனபடஜரா, ஜஜ., & படன்சிக், எல். (2019), 

பைியிடத்தின் ஜடட்டாஃபிஜகஷன் 

https://datajusticeproject.net/wp- 

content/uploads/sites/30/2019/05/Report-The-datafication-

of-the-workplace.pdf    

https://datajusticeproject.net/wp-%20content/uploads/sites/30/2019/05/Report-The-datafication-of-the-workplace.pdf
https://datajusticeproject.net/wp-%20content/uploads/sites/30/2019/05/Report-The-datafication-of-the-workplace.pdf
https://datajusticeproject.net/wp-%20content/uploads/sites/30/2019/05/Report-The-datafication-of-the-workplace.pdf
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 இப்ஜபாது அணுகவும் (2021): தரவுக் குமறப்பு: 

தனியுாிமமமயப் பாதுகாப்பதற்கும், பாதிப்மபக் 

குமறப்பதற்கும் திறவுஜகால் 

https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2021/05/D

ata-Minimization-Report.pdf   

 பதன்கிழக்கு ஆசியாவில் தரவு தனியுாிமமச் சட்டங்கள்: 

https://blog.mithi.com/data-privacy-laws-in-south-east-asia/  

 பதற்காசியாவில் தரவு பாதுகாப்பு ஒழுங்குமுமற, டிசம்பர் 

2019, https://www.ikigailaw.com/new-era-of-data-protection-

regulation-in-south-asia/#acceptLicense  

 ஜநபாளம், இலங்மக மற்றும் பங்களாஜதஷில் டிஜிட்டல் 

பாதுகாப்புச் சட்டங்களுக்கான அறிமுகம், ஆகஸ்ட் 2019: 

https://www.ikigailaw.com/introduction-to-digital-security-

laws-in-nepal-sri-lanka-and-bangladesh/  

 ஜவமலவாய்ப்பு மற்றும் தரவு தனியுாிமம: 

https://www.dlapiperintelligence.com/goingglobal/employme

nt/index.html?t=11-data-privacy  

 ஜநாபல், எஸ் & ராபர்ட், எஸ் (2019) சிலிக்கான் 

பள்ளத்தாக்கில் பதாழில்நுட்ப உயரடுக்குகள், 

பமாிட்ஜடாகிராசி மற்றும் ஜபாஸ்ட்ஜரசியல் மித்ஸ். இங்ஜக 

கிமடக்கும்: https://escholarship.org/uc/item/7z3629nh   

 ஜபாகன், எம்., & மரக், ஏ. (2018). உதவி ஜதமவ: 

பைியமர்த்தல் வழிமுமறகள், சமபங்கு மற்றும் சார்பு பற்றிய 

ஆய்வு. வாஷிங்டன் டிசி 

https://www.upturn.org/reports/2018/hiring-algorithms/  

இலிருந்து பபறப்பட்டது  

 கிபரஸ்ஜ், எல். (2020). பைியிடத்தில் தரவு மற்றும் 

அல்காாிதம்கள்: புதிய பதாழில்நுட்பங்களில் ஒரு ப்மரமர். 

https://laborcenter.berkeley.edu/working-paper-data-and-

algorithms-in-the-workplace-a-primer-on-new-technologies/  

இலிருந்து பபறப்பட்டது  

 அட்லர்-பபல், எஸ்., & மில்லர், எம். (2018). ஜவமலவாய்ப்பு 

பற்றிய தரவு. நூற்றாண்டு அறக்கட்டமள. 

https://tcf.org/content/report/datafication-employment-

https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2021/05/Data-Minimization-Report.pdf
https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2021/05/Data-Minimization-Report.pdf
https://blog.mithi.com/data-privacy-laws-in-south-east-asia/
https://www.ikigailaw.com/new-era-of-data-protection-regulation-in-south-asia/#acceptLicense
https://www.ikigailaw.com/new-era-of-data-protection-regulation-in-south-asia/#acceptLicense
https://www.ikigailaw.com/introduction-to-digital-security-laws-in-nepal-sri-lanka-and-bangladesh/
https://www.ikigailaw.com/introduction-to-digital-security-laws-in-nepal-sri-lanka-and-bangladesh/
https://www.dlapiperintelligence.com/goingglobal/employment/index.html?t=11-data-privacy
https://www.dlapiperintelligence.com/goingglobal/employment/index.html?t=11-data-privacy
https://escholarship.org/uc/item/7z3629nh
https://www.upturn.org/reports/2018/hiring-algorithms/
https://laborcenter.berkeley.edu/working-paper-data-and-algorithms-in-the-workplace-a-primer-on-new-technologies/
https://laborcenter.berkeley.edu/working-paper-data-and-algorithms-in-the-workplace-a-primer-on-new-technologies/
https://tcf.org/content/report/datafication-employment-surveillance-capitalism-shaping-workers-futures-without-knowledge/
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surveillance-capitalism-shaping-workers-futures-without-

knowledge/  இலிருந்து பபறப்பட்டது  

 மூர், பி.வி (2020). பைியிடத்தில் பசயற்மக நுண்ைறிவு: 

பதாழிலாளர்களுக்கு என்ன ஆபத்தில் உள்ளது? தரவு 

யுகத்தில் ஜவமலயில் (பக். 1–14). மாட்ாிட்: BBVA. 

https://www.bbvaopenmind.com/wp-

content/uploads/2020/02/BBVA-OpenMind-Phoebe-V-

Moore-Artificial-Intelligence-in-workplace-what-is-at-stake-

for-  இலிருந்து பபறப்பட்டது பதாழிலாளர்கள்.pdf  

 பமட்கால்ஃப் மற்றும் பலர் (2021): அல்காாிதமிக் தாக்க 

மதிப்பீடுகள் மற்றும் பபாறுப்புக்கூறல்: தாக்கங்களின் 

இமை கட்டுமானம், இதிலிருந்து பபறப்பட்டது: 

https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/3442188.3445935  

 அடா லவ்ஜலஸ் (2020): கருப்பு பபட்டிமய ஆய்வு பசய்தல்: 

அல்காாிதம் அமமப்புகமள மதிப்பிடுவதற்கான கருவிகள், 

இதிலிருந்து பபறப்பட்டது: 

https://www.adalovelaceinstitute.org/report/examining-the-

black-box-tools-for-assessing-algorithmic-systems/  

 அடா லவ்ஜலஸ் (2020): UK பபாதுத் துமற அல்காாிதம் 

முடிபவடுக்கும் அமமப்புகளுக்கான பவளிப்பமடத்தன்மம 

வழிமுமறகள், இதிலிருந்து பபறப்பட்டது: 

https://www.adalovelaceinstitute.org/report/transparency-

mechanisms-for-uk-public-sector-algorithmic-decision-

making-systems/  

 ஸ்ஜலான், ஜமானா (2021) அல்காாிதமிக் ஆடிட்டிங் ட்ராப், 

இதிலிருந்து பபறப்பட்டது: 

https://onezero.medium.com/the-algorithmic-auditing-trap-

9a6f2d4d461d  

 ஜகால்க்ஜளாவ், சி: (2020): பதாழிலாளர்களின் உாிமமகள்: 

பைியிடத்தில் டிஜிட்டல் சிஸ்டம்கமள ஜபச்சுவார்த்மத 

நடத்துதல் மற்றும் இமை-நிர்வகிப்பது, இதிலிருந்து 

பபறப்பட்டது: https://www.socialeurope.eu/workers-rights-

negotiating-and-co-governing-digital-systems-at-work     
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 பிாிஜயான், பி. (2020) மம பாஸ் தி அல்காாிதம்: 

பைியிடத்தில் உள்ள அல்காாிதம்களில் ஒரு பநறிமுமறப் 

பார்மவ. (ஆகாஸ் ஆய்வுக் கட்டுமர) 

 பவஸ்ட், எஸ்எம், விட்ஜடக்கர், எம். மற்றும் க்ராஃஜபார்ட், 

ஜக. (2019) பாகுபாடு காட்டும் அமமப்புகள்: AI இல் 

பாலினம், இனம் மற்றும் சக்தி. நியூயார்க்: AI நவ் நிறுவனம். 

இதிலிருந்து பபறப்பட்டது: 

https://ainowinstitute.org/discriminatingsystems.html   

 McKinsey (2018) https://www.mckinsey.com/featured-

insights/future-of-work/the-future-of-work-in-black-america   

இமையதளங்க

ள் 

http://gendershades.org/  

ஆய்வுகள் https://www.elementsofai.com/  

AI இன் கூறுகள் என்பது ாியாக்டர் மற்றும் பெல்சின்கி 

பல்கமலக்கழகத்தால் உருவாக்கப்பட்ட இலவச ஆன்மலன் 

படிப்புகளின் பதாடராகும். மிகவும் பாிந்துமரக்கத்தக்கது. 

பசய்திமடல்கள் மார்க் அப்: https://themarkup.org/   

 அடா லவ்ஜலஸ் நிறுவனம்: 

https://adalovelaceinstitute.us1.list-

manage.com/subscribe?u=7614620d1284fd7ff1c97d04d&id

=fdd10eabe7   

 தரவு மற்றும் சமூகம் 

https://datasociety.net/research/labor_futures/   

 AI Now நிறுவனம்: https://ainowinstitute.org/   

https://ainowinstitute.org/discriminatingsystems.html
https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/the-future-of-work-in-black-america
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அத்தியாயம் 3: அதிகாரம் பபற்ற 

பதாழிலாளர்கள் மற்றும் தரமான 

பபாது ஜசமவகள் 
இந்த அத்தியாயம் முதலில் இரண்மடயும் உருவாக்குகிறது மற்றும் பதாழிலாளர்கள் 

மற்றும் பபாது ஜசமவகமள ஜமம்படுத்துவதற்கு சட்டம், ஒழுங்குமுமற மற்றும்/அல்லது 

கூட்டு ஜபரம் ஜபசுவதில் பதாழிற்சங்கங்கள் வலியுறுத்தக்கூடிய உறுதியான உத்திகள் 

மற்றும் பகாள்மககமள வழங்குகிறது. இது பதாழிலாளர்களின் கூட்டுத் தரவு உாிமமகள், 

பபாதுச் ஜசமவகளின் தரவு அணுகல் மற்றும் கட்டுப்பாடு, அல்காாிதமிக் அமமப்புகளின் 

இமை-நிர்வாகம், மாற்றக் பகாள்மககள் பற்றிய ஜபச்சுவார்த்மதகளுக்கு 

ஜயாசமனகமளயும் உத்ஜவகத்மதயும் வழங்கும். பதாழிலாளர்கள்.  

பதாழிலாளர்களின் கூட்டு தரவு உாிமமகள் 

முந்மதய அத்தியாயங்களில் நாங்கள் விவாதித்தபடி, தரவு பிாித்பதடுக்கப்படுகிறது, 

பகுப்பாய்வு பசய்யப்படுகிறது, ஊகிக்கப்படுகிறது, ஜமலும் அதிகாிக்கும் ஜவகத்தில் 

விற்கப்படலாம் அல்லது மீண்டும் பயன்படுத்தப்படலாம். ஐஜராப்பிய ஒன்றியத்தில் உள்ள 

பதாழிலாளர்கள் பபாது தரவு பாதுகாப்பு ஒழுங்குமுமற (GDPR) மூலம் சில பயனுள்ள தரவு 

உாிமமகமளப் பபற்றிருந்தாலும், ஆசிய பசிபிக் பிராந்தியத்தில் இது குமறவாகஜவ 

உள்ளது.  

தரவு உாிமமகமள ஜமம்படுத்துதல் - ஜவமலயில் தரவு வாழ்க்மக சுழற்சி பற்றி 

ஜபச்சுவார்த்மத நடத்துதல் 

பதாழிலாளர்களுக்கான GDPR இல் பயனுள்ள பாதுகாப்புகள் இருந்தஜபாதிலும், 

உண்மமயான இமடபவளிகளும் உள்ளன.  ஸ்பபயின் ஒரு புதிய அரச ஆமை-சட்டத்தில் 

இவற்றில் சிலவற்மறக் குறிப்பிடுகிறது, இது ஐஜராப்பாவில் முதல் முமறயாகும். இது ஒரு 

கட்டுமர மற்றும் இரண்டு இறுதி விதிகமளக் பகாண்டுள்ளது, இதன் ஜநாக்கம் டிஜிட்டல் 

மயமாக்கப்பட்ட பைிச்சூழலில் பதாழிலாளர்களின் பிரதிநிதித்துவம் பற்றிய தகவலுக்கான 

உாிமமமயக் குறிப்பிடுவதும், அத்துடன் டிஜிட்டல் விநிஜயாக தளங்களின் துமறயில் 

ஜவமல உறவுகமள ஒழுங்குபடுத்துவதும் ஆகும். அது கூறுகிறது: 

"எந்தபவாரு நிறுவனத்தின் பதாழிலாளர் கவுன்சிலுக்கும், அவ்வப்ஜபாது, 

பபாருத்தமானது என, உாிமம உண்டு: 

http://gdpr-text.com/read/article-80/
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பைிச்சூழல், அணுகல் மற்றும் ஜவமல பராமாிப்பு ஆகியவற்றில் 

தாக்கத்மத ஏற்படுத்தக்கூடிய எந்தபவாரு முடிபவடுப்மபயும் பாதிக்கும் 

அல்காாிதம்கள் அல்லது பசயற்மக நுண்ைறிவு அமமப்புகளின் 

அளவுருக்கள், விதிகள் மற்றும் வழிமுமறகள் பற்றிய நிறுவனத்தால் 

பதாிவிக்கவும். 

இது அத்தியாயம் 2 இல் எழுப்பப்பட்ட சில கவமலகமள நிவர்த்தி பசய்யும் அற்புதமான 

வளர்ச்சியாகும். GDPR இன் உள்ஜளயும் பவளிஜயயும் உள்ள அமனத்துத் 

பதாழிலாளர்களுக்கும், பைியிடத்தில் தரவு வாழ்க்மகச் சுழற்சி என்று அமழக்கப்படும் 

பதாழிலாளர்களின் கூட்டுத் தரவு உாிமமகமள எவ்வாறு ஜமம்படுத்தலாம் என்பமதக் 

கருத்தில் பகாள்வது உதவியாக இருக்கும்.  

முந்மதய அத்தியாயத்தில் நாம் விவாதித்தபடி, அல்காாிதம்கள் நிஜ வாழ்க்மக தரவு அல்லது 

பசயற்மகத் தரவுகமள வழங்குகின்றன. பபரும்பான்மமயானவர்கள் இன்னும் நிஜ 

வாழ்க்மகத் தரமவ நம்பியிருக்கிறார்கள். இதன் பபாருள் தரவு உள்ளீடு சில வடிவங்களில் 

உள்ளது. இந்தத் தரமவ, முந்மதய பைியமர்த்தப்பட்டவர்கள் அல்லது மூன்றாம் 

தரப்பினாிடமிருந்து வாங்கப்பட்ட தரவுத் பதாகுப்புகள், அதாவது மக்கள்பதாமகத் தரவு, 

பதாழிலாளர் புள்ளிவிவரங்கள், கல்வித் தரவு, ஜதர்தல் தரவு மற்றும் பல ஜபான்ற 

வரலாற்றுக் கைக்குகள் மூலம் பபறலாம். இது சமகாலத் தரவுகளுடன் 

இமைக்கப்படலாம், எடுத்துக்காட்டாக, ஜவமலயில் உள்ள கண்காைிப்பு மற்றும் 

கண்காைிப்பு அமமப்புகள் மற்றும் சமூக ஊடக கைக்குகள். 

தரவு பின்னர் பயன்படுத்தப்படுகிறது, பகுப்பாய்வு பசய்யப்படுகிறது மற்றும் 

ஊகிக்கப்படுகிறது. இங்ஜக அத்தியாயம் 2 இல் நாம் அமடயாளம் கண்டுள்ள நான்கு 

வமகயான அல்காாிதம்கள் இந்த அனுமானங்களில் சில என்னவாக இருக்கும் என்பமதப் 

புாிந்துபகாள்ள உதவியாக இருக்கும். அல்காாிதமிக் முடிபவடுக்கும் அமமப்பு ஒரு 

தானியங்கி பைியமர்த்தல் கருவியாக இருந்தால், அல்காாிதமிக் அமமப்புகமள 

வமகப்படுத்துதல் மற்றும் இமைத்தல் மூலம் அனுமானங்கமளப் பபறலாம். 

எடுத்துக்காட்டாக, இந்த அமமப்பு விசுவாச நிமலகள், அஞ்சல் குறியீடு, கல்வி நிமல 

மற்றும் பாலினம் ஆகியவற்றுக்கு இமடஜயயான இமைப்புகமளக் கண்டறியலாம்.  

பின்னர் தரவு எங்காவது ஜசமிக்கப்படும். கிளவுட் புவியியல் இருப்பிடம் இல்லாதது அல்ல. 

தரவு உங்கள் அதிகார வரம்பில் அல்லது ஜவறு இடங்களில் உள்ள சர்வர்களில் 

ஜசமிக்கப்படும். தரமவ அணுகுவதற்கான உாிமம யாருக்கு உள்ளது என்பமதத் 

தீர்மானிப்பதற்கு எங்ஜக என்பமத அறிவது முக்கியம்.  

கமடசியாக ஜடட்டாமவ ஆஃப் ஜபார்டில் மவக்கலாம். அமவ அநாமஜதய அனுமானங்கள் 

அல்லது தரவுத் பதாகுப்புகளின் பதாகுப்புகளாக நீக்கப்படலாம் அல்லது விற்கப்படலாம்.  
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கீஜழ உள்ள படம் பைியிடத்தில் உள்ள தரவு வாழ்க்மக சுழற்சிமய சித்தாிக்கிறது மற்றும் 

பதாழிலாளர்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்க பதாழிற்சங்கங்கள் நிர்வாகத்திடம் ஜகட்க 

ஜவண்டிய ஜகள்விகமள பட்டியலிடுகிறது. 

 

படம் 3: ஜவமலயில் தரவு வாழ்க்மகமுமற 

இமையாக ஆளும் அல்காாிதம் அமமப்புகள்  

பபாது ஜசமவகள் மற்றும் நிர்வாகத்மத பபாறுப்ஜபற்க மவத்தல் 

இந்தப் பகுதியில், பபாதுச் ஜசமவகள் மற்றும் முதலாளிகள் தாங்கள் ஏற்படுத்திய 

வழிமுமற அமமப்புகளுக்குப் பபாறுப்ஜபற்க பதாழிற்சங்கங்கள் முன்மவக்க ஜவண்டிய சில 

ஜகாாிக்மககமளப் பார்ப்ஜபாம். இது பபாதுச் ஜசமவ ஊழியர்களுக்கு மட்டும் நன்மமயாக 

அமமயாது, நமது சமூகங்களுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகமளத் தடுக்கவும் உதவும். 

பவளிப்பமடத்தன்மம ஜதமவகள் 

பபாதுச் ஜசமவகள் பவளிப்பமடத்தன்மமயுடன் இருக்க ஜவண்டும் என்பது முதல் மற்றும் 

அத்தியாவசியமான ஜகாாிக்மகயாகும் 

பபாறுப்பான AI இல் ஒரு ஃபின்னிஷ் ஸ்டார்ட்-அப், Saidot, துல்லியமாக இமதச் பசய்ய 

பபாது அதிகாாிகளுடன் இமைந்து பசயல்படுகிறது. பெல்சின்கி, ஆம்ஸ்டர்டாம் மற்றும் 

நான்ஸ் ஒப்பந்தம் பசய்துள்ளனர். மசஜடாட் தற்ஜபாது இங்கிலாந்து அரசாங்கத்துடன் 

http://www.saidot.ai/
https://www.itu.int/en/myitu/News/2020/09/30/07/41/Helsinki-Amsterdam-AI-registers-city-systems-Cities-Today
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அவர்களும் அமமப்பில் ஜசர ஜபச்சுவார்த்மத நடத்தி வருகிறார். ஒரு எச்சாிக்மக 

என்னபவன்றால், பபாது அதிகாாிகள் பபாது பாதுகாப்மப உறுதிபசய்யும் ஜநாக்கத்தில் 

அமமப்புகமளச் சுற்றி பவளிப்பமடத்தன்மமயுடன் இருக்க ஜவண்டிய அவசியமில்மல. 

துரதிருஷ்டவசமாக இது அமனத்து பபாதுத்துமற சிசிடிவி, முகத்மத அமடயாளம் காணும் 

அமமப்புகள் மற்றும் காவல் துமறமய உள்ளடக்கியது. அது ஒருபுறம் இருக்க, ஜயாசமன 

நல்லது.  

பல கமட பபாறுப்பாளர்கள் மற்றும் பதாழிற்சங்கங்கள், என்ன அமமப்புகள் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்பது தங்களுக்குத் பதாியாது என்று பதாிவிக்கின்றனர். 

சுவாரஸ்யமாக, 63 நாடுகளால் அங்கீகாிக்கப்பட்ட 1949 ஆம் ஆண்டு முதல் ILO மாநாடு 

எண் 94, "ஜசமவகளின் பசயல்திறன் அல்லது வழங்கல்" பதாடர்பான பகாள்முதல் அல்லது 

ஒப்பந்தங்கள் குறித்து பபாது அதிகாாிகள் கமட அதிகாாிகளுடன் கலந்தாஜலாசிக்க 

ஜவண்டும் என்று ஜகாருகிறது. இந்த மாநாடு மதிக்கப்பட்டிருந்தால், இன்னும் பலர் 

அறிந்திருப்பார்கள். 

தரவு பயன்பாட்டு முதல் ஆளும் அல்காாிதம்கள் வமர 

பதாழிற்சங்கங்கள் நிர்வாகத்மத மிகவும் பபாறுப்பானதாகவும், அவற்றின் தரவுப் 

பயன்பாட்மடப் பற்றி பவளிப்பமடயாகவும் மாற்றுவதில் பவற்றி பபற்றால், அல்காாிதம் 

அமமப்புகமள நிர்வகிப்பதற்கான முதல் முக்கியமான படிகமள நாங்கள் எடுத்துள்ஜளாம்.  

D'Ignazio மற்றும் Klein (2020) பாிந்துமரத்த நல்ல "யார்" ஜகள்விகமள நிமனவு கூர்ஜவாம்:  

இந்த அமமப்மப உருவாக்கியது யார்?  

தரவுகமள ஜசகாித்தவர் யார்?  

தரவுகளில் யாருமடய வாழ்க்மக பபாதிந்துள்ளது?  

அமமப்பு யாருக்கு ஜசமவ பசய்கிறது?  

யார் பாதிக்கப்படலாம்? 

அல்காாிதம் அமமப்புகளில் சாத்தியமான பாகுபாடுகள் மற்றும் சார்புகமளத் திறக்க இந்தக் 

ஜகள்விகள் அவசியம்; இருப்பினும், அமவ ஜபாதுமானதாக இல்மல. குமறந்தபட்சம், 

பின்வருவனவற்றுடன் அவற்மற நாம் கூடுதலாக வழங்க ஜவண்டும்: 

1. பதாழிலாளர்கள் பதாடர்பான எந்த அமமப்புகமள நிர்வாகம் பயன்படுத்துகிறது? 

இந்தக் ஜகள்வியானது அமமப்பின் ஒட்டுபமாத்த ஜநாக்கத்மத மட்டும் 

(உதாரைமாக தானியங்கி பைியமர்த்தல்) அவிழ்த்துவிடுவமத ஜநாக்கமாகக் 

பகாண்டுள்ளது. 

2. இந்த அமமப்புகள் யாருமடயது? 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312239:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C094
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C094


 

 

44 

 

3. தரவு அணுகல் மற்றும் கட்டுப்பாடு பதாடர்பான ஒப்பந்த ஏற்பாடுகள் என்ன? 

4. இந்த அமமப்புகளுக்கு யார் பபாறுப்பு மற்றும் பபாறுப்பு? 

5. நிர்வாகத்தில் என்ன நிர்வாக வழிமுமறகள் உள்ளன? 

6. ஒரு அமமப்பு அதன் ஜநாக்கங்கமளத் தவறவிட்டால் மற்றும்/அல்லது நிர்வாகம் 

அல்காாிதம் அமமப்மப நிர்வகிக்கத் தவறினால் என்ன தீர்வுகள் உள்ளன? 

7. பதாழிலாளர்களின் அடிப்பமட உாிமமகள் மற்றும் தனியுாிமம உாிமமகள் 

மீதான அபாயங்கள்/தாக்கங்கள் பதாடர்பாக நீங்கள் என்ன மதிப்பீடுகமளச் 

பசய்துள்ளீர்கள்? 

8. அமமப்புகளில் சாத்தியமான பாகுபாடு மற்றும் சார்புகமள எவ்வாறு 

கட்டுப்படுத்துவது, கண்காைிப்பது? 

9. திட்டமிடப்படாத பாதிப்புகள்/தாக்கங்களுக்கான அமமப்புகமள அவ்வப்ஜபாது 

மறுமதிப்பீடு பசய்கிறீர்களா? 

10. அல்காாிதம் அமமப்புகமள திருத்துவதற்கான வழிமுமறகள் மற்றும் 

நமடமுமறகள் என்ன? 

11. நாங்கள் வழங்கும் ஜசமவகமள இது எவ்வாறு பாதிக்கிறது? 

12. உங்கள் மதிப்பீடுகள் மற்றும் சாிபசய்தல்கமள பதிவு பசய்கிறீர்களா?  

13. இமதபயல்லாம் யார் தீர்மானிப்பது? 

14. நாங்கள் என்ன வழிமுமறகமள மவக்க முடியும், எனஜவ நாங்கள் இந்த ஆட்சியில் 

கட்சியாக இருக்கிஜறாம்? 

பவறுமஜன, கமட பபாறுப்பாளர்கள் இந்த அமமப்புகமள இமை-நிர்வகிப்பார்கள். 

ஐஜராப்பாவில், சில நாடுகளில் ஏற்கனஜவ பைிக்குழுக்கள் அல்லது இமை-நிர்ைய 

கட்டமமப்புகள் உள்ளன, அமவ இந்த இமை ஆளுமகக்கான இடத்மத வழங்குகின்றன. 

நார்ஜவயில், பதாழிற்சங்கங்களுக்கு "ஜடட்டா ஷாப் ஸ்டூவர்ட்" இருப்பதற்கான 30 

ஆண்டுகால உாிமம அதற்கு அடிப்பமடயாக அமமயும்.  

அமனத்து நாடுகளிலும், கூட்டு ஒப்பந்தங்கள் மற்றும்/அல்லது சட்டத்தின் மூலம் இமை 

நிர்வாக அமமப்புகமள நிறுவுவஜத ஜநாக்கமாக இருக்க ஜவண்டும். இதற்கிமடயில், 

ஜமலுள்ள ஜகள்விகமள நிர்வாகத்திடம் முன்மவப்பது இன்றியமமயாத முதல் படியாகும். 

அல்காாிதம் அமமப்புகமள நிர்வகிப்பதற்கான ஒரு மாதிாி இப்படி இருக்கும்: 
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படம் 4 : இமையாக ஆளும் அல்காாிதம் அமமப்புகளுக்கான மாதிாி 

 

இந்த மாதிாியில் குறிப்பாக இன்றியமமயாதது அமனத்து அல்காாிதமிக் அமமப்புகளின் 

முன்னாள் பிந்மதய கால மறு மதிப்பீடு ஆகும். கீஜழ உள்ள கஜனடிய அரசாங்க 

உதாரைத்தில் நீங்கள் பார்ப்பது ஜபால, இந்த கட்டம் பபரும்பாலும் ஆளுமக மாதிாிகளில் 

தவிர்க்கப்படுகிறது. அத்தியாயம் 2 இல் நாம் கற்றுக்பகாண்டது ஜபால், இயந்திர கற்றல் 

அமமப்புகள் தானாகஜவ கற்றுக்பகாள்கின்றன. அவர்கள் மிகவும் தவறாக இருக்கவும், 

குறிப்பிட்ட மக்கள்பதாமக குழுக்கமள அவமதிக்கவும் மற்றவர்களுக்கு முன்னுாிமம 

அளிக்கவும் கற்றுக்பகாள்ளலாம். பபாதுச் ஜசமவகள் 'அல்காாிதமிக் சிஸ்டம்ஸ்' 

பயன்பாட்டில் உள்ள பல முமறஜகடுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு, நிர்வாக வழிமுமறகள் 

இருந்திருந்தால் தவிர்க்கப்பட்டிருக்கலாம். 

பதாழிற்சங்கங்கள் மற்றும் பபாதுச் ஜசமவகள் இந்த அமமப்புகளின் தாக்கங்களில் ஒரு 

காஜசாமல மற்றும் சமநிமலமய மவத்திருக்க அனுமதிக்க, முந்மதய மற்றும் முந்மதய பின் 

மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்பீடுகள் பதிவு பசய்யப்பட்டு தாக்கல் பசய்யப்படுவது முக்கியம். 

எனஜவ இந்த மதிப்பீடுகளின் அடிப்பமடயில் அமமப்புகளில் ஏஜதனும் மாற்றங்கள் 

பசய்யப்பட ஜவண்டும். தாக்க மதிப்பீடுகள், தைிக்மககள் மற்றும் சாிபசய்தல்கள் 

எழுதப்படாவிட்டால், பாகுபாடு அல்லது பிற பாதகமான விமளவுகளின் வடிவங்கமளக் 

கண்டறிவது கடினம். பதாழிற்சங்கங்கள் அல்காாிதமிக் அமமப்புகளின் ஆளுமகக்கு 

பங்களிப்பமத ஜநாக்கமாகக் பகாண்டிருப்பது முக்கியம் என்றாலும், அவற்றின் 
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வாிமசப்படுத்தல் மற்றும் தாக்கங்களுக்கான பபாறுப்பு எப்ஜபாதும் முதலாளிகளாக இருக்க 

ஜவண்டும்.  

கமடசியாக, மற்றவர்களுக்கு தீங்கு விமளவிக்கும் விமளவுகள் என்ன என்பமத மிகத் 

பதளிவாகக் கூற ஜவண்டும். எடுத்துக்காட்டாக, பயனர்கள் மற்றும் பதாழிலாளர்களுக்கு 

அவர்களின் உாிமமகள் குறித்து பவளிப்பமடயாகத் பதாிவிக்க பபாதுச் ஜசமவகள் 

ஜகாரப்பட ஜவண்டும், ஜமலும் தீங்கு ஏற்பட்டால் என்ன அபராதம், அபராதம் 

மற்றும்/அல்லது நீதிமன்ற நடவடிக்மககள் வழங்கப்படலாம். தீங்கு விமளவிக்கும் 

அமமப்புகளின் திருத்தம் பபாதுவில் பவளியிடப்பட ஜவண்டும். 

கஜனடிய அரசாங்கத்தின் உதாரைம் 

கஜனடிய அரசாங்கம், ஒரு தானியங்கி 

முடிபவடுக்கும் அமமப்பின் தாக்க 

அளமவ நிர்ையிக்கும் ஜகள்வித்தாள் 

வடிவில் அல்காாிதமிக் இம்பாக்ட் 

அபசஸ்பமன்ட்மட(AIA) 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.  

"தானியங்கி முடிபவடுப்பதில் (ADM) 

பதாடர்புமடய அபாயங்கமள நன்கு 

புாிந்துபகாள்வதற்கும், குமறப்பதற்கும்" 

நிறுவனங்களுக்கு உதவும் வமகயில் 

இந்த கருவி உருவாக்கப்பட்டது.  

இது 48 ஆபத்து மற்றும் 33 தைிப்பு 

ஜகள்விகமளக் பகாண்டது. மதிப்பீட்டு 

மதிப்பபண்கள் அமமப்புகள் வடிவமமப்பு, அல்காாிதம், முடிவு வமக, தாக்கம் மற்றும் தரவு 

உள்ளிட்ட பல காரைிகமள அடிப்பமடயாகக் பகாண்டமவ. 

மிகவும் ஜநர்மமறயான முயற்சியாக இருந்தாலும், AIA சில குறிப்பிடத்தக்க 

குமறபாடுகமளக் பகாண்டுள்ளது. AIA ஐ அவ்வப்ஜபாது மறுபாிசீலமன பசய்ய ஜவண்டிய 

அவசியமில்மல. பதாழிலாளர்கமள நடிகர்கள் என்று குறிப்பிடவில்மல.  

மக்கள் திட்டம் - இமடயூறுகளின் கடமமகள்   

ITUC தமலமமயிலான பதாழிற்சங்க இயக்கம், குமறந்த கார்பன் உலகத்திற்கு மாறுவதால் 

ஜவமலகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பதாழிலாளர்களுக்கு ஜஸ்ட் ட்ரான்சிஷன் பகாள்மககமள 

வலியுறுத்துகிறது. அதிலிருந்து நாம் உத்ஜவகம் பபறலாம், ஜமலும் பதாழிலாளர்களின் 

ஜவமலகள் மற்றும் பைிகளில் தாக்கத்மத ஏற்படுத்தும் சீர்குமலக்கும் 

படம் 5: கனடா அரசாங்கத்திடம் இருந்து https://www.tbs-

sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=32592  

https://www.canada.ca/en/government/system/digital-government/digital-government-innovations/responsible-use-ai/algorithmic-impact-assessment.html
https://www.canada.ca/en/government/system/digital-government/digital-government-innovations/responsible-use-ai/algorithmic-impact-assessment.html
https://www.ituc-csi.org/just-transition-centre
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=32592
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=32592
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பதாழில்நுட்பங்களில் முதலீடு பசய்யும் முதலாளிகள் பல கடமமகமள சந்திக்க ஜவண்டும் 

என்று ஜகாரலாம். "மக்கள் திட்டத்தில்" அவர்கள் கண்டிப்பாக: 

a. தற்ஜபாமதய பதாழிலாளர்களின் திறன் விவரங்களுடன் கமடயின் 

பபாறுப்பாளர்களுடன் வமரபடம்; 

b. மறு மற்றும் ஜமம்பாட்டிற்கான ஜதமவகமள கமட பபாறுப்பாளர்கள் மற்றும் 

பதாழிற்சங்கங்களுடன் தீர்மானித்தல்; 

c. ஜவமல ஜநரத்தின் ஒரு பகுதியாக, ஜவமல ஜநரத்தில் படிப்புகமள வழங்குதல்; 

d. இடம்பபயர்ந்த பதாழிலாளர்களுக்கு, பதாழிலாளி மற்றும் அவரது 

பிரதிநிதிகளுடன் இமைந்து பதாழில் ஜமம்பாட்டுத் திட்டத்மத 

உருவாக்குங்கள்; 

e. ஜவமலவாய்ப்பு முகவர் மற்றும் பிற நிறுவனங்களுடன் இமைந்து 

தனிநபருக்கு உதவ, மற்றும்; 

f. பாதிக்கப்பட்ட விநிஜயாக/மதிப்புச் சங்கிலி முழுவதும் இந்தக் கடமமகமளப் 

பயன்படுத்தவும். 

நன்மமக்கான பதாழில்நுட்பம் 

இந்த அத்தியாயத்தின் கமடசிப் பகுதியானது, பதாழிற்சங்கங்கள் டிஜிட்டல் 

பதாழில்நுட்பங்களின் ஆற்றமலப் பற்றித் தட்டிக் ஜகட்கிறது. 

கபனக்டிவ் ஆக்ஷனில் - 2019 இன் அறிக்மக, பதாழிற்சங்கங்களுக்காக அல்லது 

பதாழிற்சங்கங்களால் உருவாக்கப்பட்ட பல டிஜிட்டல் கருவிகள், பதாழிற்சங்க ஏற்பாடு 

மற்றும் பிரச்சாரத்திற்கான பாிந்துமரக்கப்பட்ட பயன்பாடுகள் மற்றும் கருவிகளின் 

பட்டியலுடன் வழங்கப்படுகின்றன. யுஎன்ஐ குஜளாபல் யூனியனில் உள்ள பாப் அப் 

பங்ஜகற்பு நடவடிக்மக ஆராய்ச்சி ஆய்வகமான யங் ஒர்க்கர்ஸ் ஜலப் (ஒய்டபிள்யூஎல்) 

பின்னால் உள்ள குழுவால் இந்த அறிக்மக எழுதப்பட்டது.  

வெகில ாக் (WeClock) 

YWL ஆனது WeClock எனப்படும் திறந்த மூல பயன்பாட்மடயும் உருவாக்கியது. 

பமாமபல் ஃஜபானில் உள்ள 14 பசன்சார்களில் சில உற்பத்தி பசய்யும் தரமவத் தட்டுவதன் 

மூலம் இது பசயல்படுகிறது மற்றும் அந்தத் தரவின் மீது பைியாளருக்கு முழுக் 

கட்டுப்பாட்மட அளிக்கிறது. மூன்றாம் தரப்பு தரவு ஸ்னூப்பிங் இல்மல, ரகசிய அணுகல் 

இல்மல. வெகில ாக் (WeClock) என்பது பதாழிலாளர்களுக்கும் அவர்களது 

பதாழிற்சங்கங்களுக்கும் ஊதியத் திருட்மட எதிர்த்துப் ஜபாராடுவதற்கும் 

பதாழிலாளர்களின் நல்வாழ்மவ ஜமம்படுத்துவதற்கும் வடிவமமக்கப்பட்டுள்ளது. 

https://www.thewhynotlab.com/tools/#comp-kg4z0ng8
https://weclock.it/
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படம் 6: WeClock - பதாழிலாளர்கள் மற்றும் பதாழிற்சங்கங்களுக்கான ஒரு ஓப்பன்ஜசார்ஸ் கருவி. www.weclock.it 

"எப்ஜபாதும் ஆன்" பைி கலாச்சாரத்திற்கு எதிரான ஒரு பயனுள்ள கருவி - நீங்கள் பைி 

பயன்பாடுகமள எப்ஜபாது பயன்படுத்துகிறீர்கள் என்பமத நிரூபிக்க உதவும் பயன்பாட்டு 

பயன்பாட்மட இது பதிவு பசய்யலாம். நீங்கள் எவ்வளவு தூரம் பயைம் பசய்கிறீர்கள் 

அல்லது ஜவமலக்காகப் பயைம் பசய்கிறீர்கள், நீங்கள் எங்ஜக இருக்கிறீர்கள், உங்கள் 

காலடியில் இருக்கிறீர்களா அல்லது உட்கார்ந்திருக்கிறீர்களா என்பமதக் காட்ட இது 

உங்கள் இருப்பிடத்மதயும் நகர்மவயும் பதிவு பசய்யலாம். உங்களுக்கு இமடஜவமள 

கிமடக்குமா? பசலவழித்த ஜநரத்திற்கு நீங்கள் ஈடுபசய்யப்படுகிறீர்களா? நீங்கள் 

ஜவமலக்குச் பசல்லும்ஜபாது உள்நுமழவதன் மூலம், ஜவமல ஜநரத்தில் உங்கள் 

பிரச்சாரங்கமள ஆதாிக்க முடியும். நல்ல தரவு பகுப்பாய்வு மற்றும் பதாழிலாளர்களின் 

தரவுகளின் குழுவுடன், பதாழிற்சங்கங்கள் நமது பதாழிலாளர் சந்மதகளில் ஆதிக்கம் 

பசலுத்தும் முதலாளி தமலமமயிலான அல்லது பதாழில்நுட்ப உலகப் பைிக் கமதமய 

பின்னுக்குத் தள்ளும் தரவுக் கமதயின் முக்கியமான பயைத்மதத் பதாடங்கலாம். WeClock 

ஆனது ஆஃப்மலனில் பயன்படுத்தப்படலாம், எனஜவ அதிக தரவு பசலவுகள் உள்ள 

புவியியல் பகுதிகளிலும் பயன்படுத்தப்படலாம். ஒழுங்கமமத்தல் மற்றும் பிரச்சாரத்தில் 

WeClock ஐ எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதற்கான பதாழிற்சங்க வழிகாட்டியும் 

உள்ளது.  

https://weclock.it/collectives/
http://www.weclock.it
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டிரைெர் ஸ்ட்ட (Driver’s Seat) 

பிற உத்ஜவகத்மத பைியாளர் 

தரவு ஜசகாிப்பில் காைலாம். 

இதற்கு மிகவும் நம்பிக்மகக்குாிய 

உதாரைம் Driver’s Seat - 

அபமாிக்காவில் உள்ள ஒரு 

கூட்டுறவு, ஜதமவக்ஜகற்ப 

ஓட்டுநர்கள் தங்கள் தரமவக் 

கண்காைிக்கவும் பகிரவும் 

டிரைெர் ஸ்ட்ட (Driver’s Seat) பயன்பாட்மடப் பயன்படுத்துகின்றனர். Driver’s Seat 

நம்மம ஊக்குவிக்கக்கூடியது, தரவுகளின் ஜசகாிப்பு மற்றும் பதாழிலாளர்கமள 

ஜமம்படுத்துவதற்கான பகுப்பாய்வு ஆகும்.  

ர ட்ஹவுஸ்  (Lighthouse) 

மூன்றாவது பயனுள்ள கருவி பதாழிற்சங்கங்களுக்கான 

நல்ல தரவு நிர்வாகத்திற்கான திறந்த மூல 

வழிகாட்டியாகும். ஒன்று, பதாழிற்சங்கங்கள் தங்களிடம் 

ஏற்கனஜவ உள்ள தரமவக் கட்டமமக்கத் பதாடங்கினால் 

அல்லது புதிய பபாறுப்பான பதாழில்நுட்பத்மதப் 

பபற்றால், மற்பறான்று, உறுப்பினர்களின் ஜநர்மம 

மற்றும் தனியுாிமமமயப் பாதுகாக்க இந்தத் தரவு 

எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகிறது மற்றும் 

பராமாிக்கப்படுகிறது. Lighthouse: UK யூனியன் 

ப்ராஸ்பபக்ட் அமனத்து பதாழிற்சங்கங்களுக்கும் வழங்கப்படும் பதாழிற்சங்கங்களுக்கான 

நல்ல தரவுப் பபாறுப்புைர்வுக்கான வழிகாட்டி பதாழிற்சங்கங்களுக்கு அமதச் பசய்ய 

உதவுகிறது.  

ஒன்று நிச்சயம்: பதாழில்-பதாழில்நுட்பம் உங்கள் உறுப்பினர்களின் அல்லது உங்கள் 

பதாழிற்சங்கத்தின் தனியுாிமமயுடன் அாிதாகஜவ வருகிறது. வாட்ஸ்அப் ஃஜபஸ்புக்கிற்கு 

பசாந்தமானது, இது இரண்டு தளங்களுக்கிமடயில் தரவுகளின் குறுக்கு பகிர்வுக்காக 

பவளிப்பமடயாக தாக்கல் பசய்துள்ளது. மறுபுறம், சிக்னல் பயனர்களுக்கான ஜசமவகளின் 

அடிப்பமடயில் WhatsApp பசய்வமத சாியாகச் பசய்கிறது, இன்னும் முழுமமயாக 

குறியாக்கம் பசய்யப்பட்டுள்ளது மற்றும் தரமவப் பகிரஜவா அல்லது விற்கஜவா இல்மல. 

https://www.driversseat.co/
https://lighthouse.prospect.org.uk/
https://lighthouse.prospect.org.uk/
https://lighthouse.prospect.org.uk/
https://lighthouse.prospect.org.uk/
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/may/14/you-should-be-worried-about-how-much-info-whatsapp-shares-with-facebook
https://www.driversseat.co/
https://lighthouse.prospect.org.uk/
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வாட்ஸ்அப் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்பட்டாலும், அங்கிருக்கும் உறுப்பினர்கமளச் 

சந்திப்பது ஒரு நல்ல உத்தியாக இருக்கும், ஜமலும் சிக்னமலப் பயன்படுத்த அவர்களுக்கு 

படிப்படியாக வழிகாட்டும். 

பல பதாழிற்சங்கங்கள் தங்கள் அமனத்து ஆவைங்கள், விாிதாள்கள், தரவுத்தளங்கள் 

மற்றும் மின்னஞ்சல்கமள கிளவுட்டில் ஜசமித்து மவக்கின்றன, இதனால் முக்கியமாக 

மமக்ஜராசாப்ட் மற்றும் கூகிள் தரவு பிாித்பதடுப்பிற்கு இமரயாகின்றன. தனியுாிமம-

பாதுகாப்பு வழியில் உள்நாட்டில் உள்ள ஜசமவயகங்கள் ஒன்ஜறாபடான்று 

இமைக்கப்படும் பரவலாக்கப்பட்ட வமல என்று அமழக்கப்படும் புதிய முன்ஜனற்றங்கள், 

முன்ஜனாக்கி பசல்லும் பதாழிற்சங்கங்களால் தீவிரமாக பாிசீலிக்கப்பட ஜவண்டும்.  

தரவு காட்சிப்படுத்தல் மற்றும் கமதபசால்லல் 

உங்கள் உறுப்பினர்களின் தரவு ஆயிரம் கமதகமளச் பசால்லும். தரவு சாியாக 

வழங்கப்பட்டால் மறுக்க முடியாதது. இது உங்களுக்கு ஆதாரம் அளிக்கிறது. வமரபடங்கள் 

அல்லது படங்களில் இந்தத் தரமவக் காண்பது உண்மமயில் உங்கள் பிரச்சாரத்மத 

ஆதாிக்கும். இது விழிப்புைர்மவ 

அதிகாிக்கவும், பபாதுக் கருத்மதத் 

தூண்டவும், முதலாளிகளுக்கு ஆதாரங்கமள 

வழங்கவும் மற்றும் பதாழிலாளர்களின் 

பார்மவயில் ஜவமலயின் யதார்த்தத்மதப் 

புாிந்துபகாள்ளவும் உதவும்.  

 

இங்ஜக இரண்டு உதாரைங்கள் உள்ளன. 

WeClock நியூயார்க் நகரத்தில் பதாழிற்சங்க 

அமமப்பாளர்களால் ஜசாதிக்கப்பட்டது. 

அவர்கள் வீட்டுப் பராமாிப்புப் 

பைியாளர்கள் என்று 

மவத்துக்பகாள்ஜவாம். பதாழிலாளர்களின் பயை வழிகள் மற்றும் அவர்கள் நடந்து 

பசன்றார்களா அல்லது ஜபாக்குவரத்தில் இருந்தார்களா என்பமத படம் காட்டுகிறது. NYC 

இல் உள்ள ஒவ்பவாரு சுற்றுப்புறத்திலும் உள்ள ஜகாவிட் வழக்குகளின் எண்ைிக்மகயில் 

பபாதுவில் கிமடக்கும் தரவு, பின்னர் பதாழிலாளர்களின் நடமாட்டத் தரவு 

ஜமபலழுதப்பட்டது. நாம் பார்ப்பது என்னபவன்றால், பதாழிலாளர்கள் நாள் முழுவதும் 

அதிக ஆபத்துள்ள மண்டலங்களில் இருக்க ஜவண்டும் அல்லது பயைிக்க ஜவண்டும். இந்த 

காட்சிப்படுத்தல் பதாழிலாளர்களின் ஆபத்து சூழமல நிரூபிக்க உதவுகிறது. இருப்பிடத் 

படம் 7: ஜகாவிட் ஆபத்து மண்டலத் தரவுகளுடன் ஜமபலழுதப்பட்ட 

இருப்பிடத்தின் தரவு காட்சிப்படுத்தல். டான் கலாச்சி, எம்ஐடி  

https://www.theguardian.com/technology/2018/sep/08/decentralisation-next-big-step-for-the-world-wide-web-dweb-data-internet-censorship-brewster-kahle
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தரவு சர்ச்மசக்குாியது அல்ல. இமதப் பயன்படுத்துவது ஜொம்ஜகர் பதாழிலாளர்களுக்கு 

அதிக ஊதியம் ஜவண்டும் என்ற பதாழிற்சங்கத்தின் ஜகாாிக்மகமய ஆதாிக்க உதவும்.  

மற்பறாரு எடுத்துக்காட்டில், 

பைியிடத்தில் உள்ள அமனத்து 

பதாழிலாளர்களும் WeClock 

நிறுவப்பட்டு இயங்கும். 

ஒருவருக்கு ஒருவர் 2 மீட்டர்கள் 

(6 அடி) இமடபவளியில் 

எவ்வளவு அடிக்கடி 

இருக்கிறார்கள் என்பமத நாள் 

முழுவதும் வமரபடமாக்க 

அவர்களின் இருப்பிடத் தரமவப் 

பயன்படுத்திஜனாம். சமூக 

விலகல் நடவடிக்மககள் 

நமடமுமறயில் இருப்பதாக பைியிடத்தின் கூற்று தவறானது என்பமத இது நிரூபிக்கிறது. 

தரவு காட்சிப்படுத்தமலக் காைலாம். 

தரமவ பகுப்பாய்வு பசய்வதற்கும் காட்சிப்படுத்துவதற்கும் பயிற்சி பபற்ற நிபுைர்களின் 

அணுகல் ஜதமவ. ஆர்-ஸ்டுடிஜயா மற்றும் கூகுளின் ஜடட்டா ஸ்டுடிஜயா ஜபான்ற சில நல்ல 

கருவிகள் இருந்தாலும், அவற்மற திறம்பட பயன்படுத்த சில பயிற்சி மற்றும் கற்றல் 

ஜதமவப்படுகிறது. இந்த திறன்கமள நீங்கள் பபற்றவுடன் அல்லது அணுகினால், எந்தக் 

கமதமயச் பசால்ல ஜவண்டும் மற்றும் பிற தரவு மூலங்கள் அந்தக் கமதமய ஆதாிக்கும் 

என்பமத கற்பமன பசய்வதன் மூலம் பபரும்பாலான தாக்கங்கள் ஏற்படும். தரவு 

கமதபசால்லல் மற்றும் தரவு காட்சிப்படுத்தல் என்பது பல பாிமாை புதிர்கமள இடுவது 

ஜபான்றது. 

கீஜழ உள்ள வட்ட வமரபடம், டிஜிட்டல் பதாழில்நுட்பங்களின் சாத்தியங்கமள 

பபாறுப்புடன் பயன்படுத்த பதாழிற்சங்கங்கள் ஜமற்பகாள்ள ஜவண்டிய பயைத்மத 

சுருக்கமாகக் கூறுகிறது: 

படம் 8; ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் 6 அடிக்கு (2 மீ) கீழ் உள்ள 

பதாழிலாளர் பதாடர்புகள். டான் கலாச்சி, எம்ஐடி 

https://www.rstudio.com/
https://datastudio.google.com/u/0/navigation/reporting
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படம் 10: டிஜிட்டல் பிரச்சாரத்தின் பசயல்முமற 

அத்தியாயத்தின் சுருக்கம் 
இந்த அத்தியாயத்தில் பகாள்மககள், கூட்டு ஜபரம் ஜபசும் கருப்பபாருள்கள் மற்றும் 

பபாதுச் ஜசமவகளில் கண்ைியமான ஜவமலமய உறுதிபசய்யப் பயன்படும் 

பதாழில்நுட்பங்கள் மற்றும் உத்திகள் ஆகியவற்மறப் பார்த்ஜதாம். பதாழிலாளர்களின் 

தரவுப் பாதுகாப்மப ஜமம்படுத்துவதற்கு தற்ஜபாமதய தரவுப் பாதுகாப்பு விதிமுமறகள் 

எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்பமத நாங்கள் பார்த்ஜதாம், ஜமலும் 

பதாழிலாளர்களின் தரவு உாிமமகமள ஜமம்படுத்த கூடுதல் ஜபரம் ஜபசுதல் 

மற்றும்/அல்லது பகாள்மககள் ஜதமவப்படும் இடங்களில் விவாதிக்கப்பட்டது.  

அங்கிருந்து, பபாதுப் பைியிடங்களில் அல்காாிதம் அமமப்புகளில் கவனம் 

பசலுத்திஜனாம். அத்தியாயம் 2 இல் விவாதிக்கப்பட்டபடி, இந்த அமமப்புகளில் 

சாத்தியமான பாகுபாடு மற்றும் வைிகமயமாக்கமல ஒப்புக்பகாண்டு, இந்த 

அமமப்புகமளப் பயன்படுத்துவதற்கான பபாது ஜசமவகளுக்கு பல ஜதமவகமள நாங்கள் 

அமமத்துள்ஜளாம். எந்பதந்த அமமப்புகள் எதற்காகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன 

குறிப்பிட்டஒரு உறுதியானபிரச்சாரம்

ப ாறுப்புடன் தரவைச்

சசகரிப் தற்கான ைழிகவைக்

கண்டறியவும்

அந்தத் தரவைஉண்வையான

 ாதுகாப்புகள் ைற்றும்

பகாள்வககளுடன் நிர்ைகிக்கவும்

அவத  குப் ாய்வுபசய்யுங்கள்

கவத

பசால்லுங்கள்/காட்சிப் டுத்துங்கள்

பைற்றிப றபிரச்சாரம்
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என்பமதச் சுற்றி அமவ எல்லா ஜநரங்களிலும் பவளிப்பமடயாக இருக்க ஜவண்டும். 

எங்கள் "யார்" ஜகள்விகளுக்கு அவர்களால் பதிலளிக்க முடியும், ஜமலும் பபாதுச் ஜசமவகள் 

பதாடர்பான பல ஜகள்விகளுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட அமமப்புகள், அமமப்புகமள யார் 

மவத்திருக்கிறார்கள், தரவு அணுகல் மற்றும் கட்டுப்பாடு மற்றும் எடிட்டிங் உாிமமகள் 

பதாடர்பாக என்ன ஒப்பந்த ஏற்பாடுகள் பசய்யப்பட்டுள்ளன. . தரவு அணுகல் மற்றும் 

கட்டுப்பாடு இல்லாமல், பபாதுச் ஜசமவகள் பபாதுமக்களுக்குச் ஜசமவ பசய்யத் 

ஜதமவயான வழிமுமறகமள (தகவல்) படிப்படியாக இழக்கும்.  

இமை-நிர்வகிக்கும் அல்காாிதம் அமமப்புகளுக்கான மாதிாிமயயும் நாங்கள் காட்டிஜனாம் 

- குறிப்பாக மனித வள ஜமலாண்மமயில் பயன்படுத்தப்படும் அமமப்புகளுக்குப் 

பபாருத்தமானது. கஜனடிய தாக்க மதிப்பீட்டு மாதிாி ஒரு உதாரைம் காட்டப்பட்டது, 

ஆனால் இல்லாதவற்றிற்கும்: அதாவது பதாழிலாளர்களின் குரல் மற்றும் இந்த 

அமமப்புகளின் முக்கியமான காலமுமற மறுமதிப்பீடு.  

அங்கிருந்து, ஜஸ்ட் ட்ரான்ஸிஷன் பகாள்மககளில் இருந்து உத்ஜவகம் பபற்று, 

சீர்குமலக்கும் பதாழில்நுட்பங்களின் அமனத்து அறிமுகமும் பதாழிலாளர்களின் ஜவமல 

மற்றும் வாழ்க்மகப் பாமதகளுக்கான முதலாளியின் கடமமகமள ஏன் பூர்த்தி பசய்ய 

ஜவண்டும் என்பமத முன்மவத்ஜதாம்.  

பதாழிலாளர்களின் குரல் மற்றும் தாக்கத்மத அதிகாிக்க பதாழிற்சங்கங்கள் 

பதாழில்நுட்பத்மத பபாறுப்புடன் பயன்படுத்துவதற்கான பல்ஜவறு வழிகமளப் பார்த்து 

அத்தியாயத்மத முடித்ஜதாம். இங்கு நாம் குறிப்பாக, அதிக பதாழில்நுட்பத்தில் 

பதாழிலாளர்களின் உாிமமகள் இல்மல என்றும், ஜமலும் பாதுகாப்பான 

பதாழில்நுட்பங்களுக்கு மாற்றத்தில் பதாழிற்சங்கங்கள் வழிவகுக்க ஜவண்டும் என்றும் 

எச்சாித்ஜதாம். பதாழிற்சங்கங்களுக்காக அல்லது பதாழிற்சங்கங்களால் உருவாக்கப்பட்ட 

பல கருவிகள் பதாழிலாளர்களுக்குப் பிரச்சாரம் பசய்ய பாதுகாப்பாகப் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன. கமடசியாக, தரவு கமத பசால்லல் மற்றும் காட்சிப்படுத்தல் 

கமல வழங்கப்பட்டது. இங்கு கவனிக்கத்தக்கது என்னபவன்றால், பபாறுப்புடன் 

ஜசகாிக்கப்பட்ட தரமவ மற்ற தரவுத் பதாகுப்புகளுடன் இமைக்க முடியும், 

இல்மலபயனில் பார்க்க முடியாத ஜவமலயின் நவீன நிமலமமகமளப் பற்றிய ஜவறுபட்ட 

கமதமய சக்திவாய்ந்ததாகக் காட்ட முடியும்.  

அத்தியாயம் 2 இல், டிஜிட்டல் பதாழில்நுட்பங்கள் ஒரு சார்பு மற்றும் பாரபட்சமானமவ 

என்று ஏற்கனஜவ பின்தங்கிய நிமலயில் இருப்பமத நாங்கள் விவாதித்ஜதாம். இந்த 

அத்தியாயத்தில் உள்ள சில கருவிகள் மற்றும் ஜயாசமனகமளப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், 

நாம் கண்டறிந்த தற்ஜபாமதய சமமற்ற அதிகாரப் பகிர்வு மற்றும் உமழப்பின் 

பண்டமாக்கல் ஆகியமவ சாிபசய்யப்படலாம்.  
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ஆழ்ந்து ஆைாய்தல் - ஆதாரங்கள் 

கட்டுமரக

ள் மற்றும் 

அறிக்மகக

ள் 

வஜலாிஜயா டி ஸ்படபஜனா மற்றும் மசமன் ஜடஸ் (2021) : அல்காாிதம் 

ஜமலாண்மம மற்றும் கூட்டு ஜபரம் ஜபசுதல், ETUI சுருக்கம் by 

https://www.etui.org/sites/default/files/2021-

05/Algorithmic%20management%20and%20collective%20bargaining-web-

2021.pdf    
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பசயற்மக நுண்ைறிவு மற்றும் பதாழிலாளர் பாதுகாப்பு, ஒப்பீட்டு 

பதாழிலாளர் சட்டம் & பகாள்மக இதழ், 41 (1), 1-32. இங்ஜக கிமடக்கும்: 
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ஜவமலயில் பசயற்மக நுண்ைறிவின் எழுச்சி, ஒப்பீட்டு பதாழிலாளர் சட்டம் & 

பகாள்மக இதழ், 41 (1), 123-146. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3661151   

 IFOW (2021): அஜமசானியன் சகாப்தம் - அல்காாிதமிக் அமமப்புகள் எவ்வாறு 

நல்ல ஜவமலமய அழிக்கின்றன. https://uploads-

ssl.webflow.com/5f57d40eb1c2ef22d8a8ca7e/609ccc18ac8a6a30de7c5aee_I
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 ஜகால்க்ஜளாவ், சி. (2020): பதாழிலாளர்களின் உாிமமகள்: ஜவமலயில் 

டிஜிட்டல் அமமப்புகமள ஜபச்சுவார்த்மத நடத்துதல் மற்றும் இமை-நிர்வாகம் 

பசய்தல். சமூக ஐஜராப்பா https://www.socialeurope.eu/workers-rights-

negotiating-and-co-governing-digital-systems-at-work   

 ஜகால்க்ஜளாவ், சி. (2020): பதாழிலாளர்களின் தரவு ஜசகாிப்புகமள ஜநாக்கி. 

ஒரு டிஜிட்டல் புதிய ஒப்பந்தத்திற்கான கட்டுமர, https://itforchange.net/digital-

new-deal/2020/10/22/towards-workers-data-collectives/   

 Wachter, Sandra மற்றும் Mittelstadt, Brent, A Right to Reasonable Inferences: 

பிக் ஜடட்டா மற்றும் AI யுகத்தில் மறு சிந்தமன தரவு பாதுகாப்பு சட்டம் 

(அக்ஜடாபர் 5, 2018). Columbia Business Law Review, 2019(2), SSRN இல் 

கிமடக்கிறது: https://ssrn.com/abstract=3248829.   

 Wachter, Sandra and Mittelstadt, Brent and Russell, Chris, Why Fairness 
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பின்னிமைப்பு 1 - GDPR ஐ 

தரப்படுத்துதல் 
GDPR தனிப்பட்ட தரவு மற்றும் Pii ஐ பின்வருமாறு வமரயறுக்கிறது: "அமடயாளம் 

அல்லது அமடயாளம் காைக்கூடிய இயற்மக நபர் ('தரவு பபாருள்') பதாடர்பான எந்த 

தகவலும்; அமடயாளம் காைக்கூடிய இயற்மகயான நபர் என்பது, ஜநரடியாகஜவா 

அல்லது மமறமுகமாகஜவா, குறிப்பாக பபயர், அமடயாள எண், இருப்பிடத் தரவு, 

ஆன்மலன் அமடயாளங்காட்டி அல்லது உடல், உடலியல் சார்ந்த ஒன்று அல்லது அதற்கு 

ஜமற்பட்ட காரைிகள் ஜபான்ற அமடயாளங்காட்டியின் மூலம் அமடயாளம் 

காைப்படக்கூடியவர். அந்த இயற்மகயான நபாின் மரபணு, மன, பபாருளாதார, 

கலாச்சார அல்லது சமூக அமடயாளம்." 

இந்தக் கட்டுமரயில், தரவு வழிகாட்டுதல் மற்றும் தனியுாிமம மன்றத்தின் எதிர்காலம் 

ஆகியமவ GDPR மற்றும் CPRA இல் உள்ள தனிப்பட்ட தரவுகளின் வமரயமறகளுக்கு 

இமடஜய ஒரு பயனுள்ள ஒப்பீடு அடங்கும். 

Recital 26 GDPR கூறுகிறது: 

எனஜவ தரவுப் பாதுகாப்பின் பகாள்மககள் அநாமஜதயத் 

தகவலுக்குப் பபாருந்தாது, அதாவது அமடயாளம் காைப்பட்ட 

அல்லது அமடயாளம் காைக்கூடிய இயற்மகயான நபருடன் 

பதாடர்பில்லாத தகவல் அல்லது தரவுப் பபாருள் அமடயாளம் 

காைப்படாத அல்லது இனி அமடயாளம் காை முடியாத வமகயில் 

அநாமஜதயமாக வழங்கப்பட்ட தனிப்பட்ட தரவு. 

இதன் பபாருள், அமடயாளம் காைல் 'நியாயமாக' இருக்கும் அநாமஜதய தரவுத் 

பதாகுப்புகள் தனிப்பட்ட தரவுகளாகக் கருதப்பட ஜவண்டும். மற்ற அமனத்தும் இல்மல.  

இருப்பினும், பல வல்லுநர்கள் வாதிடுவது ஜபால, இன்று, அதிக பபாருளாதார மதிப்பு 

அதன் முகத்தில் தனிப்பட்டதாக இல்லாத தரவுகளிலிருந்து பபறப்படுகிறது, ஆனால் 

ஜபாதுமான முயற்சி எடுக்கப்பட்டால் தனிப்பட்டதாக வழங்க முடியும். நாம் கவனத்தில் 

பகாள்ள இது மிகவும் முக்கியமானது. முதலாளிகள் என்ன பசான்னாலும் அநாமஜதய 

தரவுத்பதாகுப்புகள் உண்மமயில் அநாமஜதயமாக இல்மல. தனிப்பட்ட மற்றும் தனிப்பட்ட 

தரவுகளுக்கு இமடயிலான ஜவறுபாடு யதார்த்தமானமத விட அரசியல் ஒன்றா என்பமத 

நாம் ஜகட்க ஜவண்டும். தரவுப் பாதுகாப்புச் சட்டங்களால் உள்ளடக்கப்படாத பைியிடத் 

https://pubservint.sharepoint.com/sites/FESDigitalisation/Shared%20Documents/2021%20DIG%20GL%20K33%2039%20Christina/Asia%20Pacific/Material/2-DROs%20Training%20Material/.%20https:/iapp.org/resources/article/comparing-privacy-laws-gdpr-v-ccpa
https://doi.org/10.1093/idpl/ipz026
https://themarkup.org/ask-the-markup/2020/03/24/when-is-anonymous-not-really-anonymous
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தரவு எவ்வாறு பதாழிலாளர்கமள எதிர்மமறயாகப் பாதிக்கப் பயன்படும் என்பமத நாம் 

ஜகட்க ஜவண்டும்.  

GDPR - பதாழிலாளர்களுக்கு அதிகாரமளித்தலுக்கான பயனுள்ள கட்டுமரகள் 

GDPR பதாழிலாளர்களுக்கு பல பயனுள்ள உாிமமகமள வழங்கும் அஜத ஜவமளயில், அது 

அதன் பலவீனங்கமளயும் பகாண்டுள்ளது.  

முதலாவதாக, பதாழிலாளர்களின் கண்ஜைாட்டத்தில் பயனுள்ள உாிமமகள்: 

1. தரவு குமறத்தல் 

GDPR ஏழு வழிகாட்டும் பகாள்மககளின் அடிப்பமடயில் நிறுவப்பட்டது. இமவ GDPR 

கட்டுமர 5 இல் விவாிக்கப்பட்டுள்ளன. ஒரு முக்கியக் பகாள்மகயானது தரவுக் குமறப்பு 

(கமல 5(c)): 

தனிப்பட்ட தரவு ஜபாதுமானதாகவும், பபாருத்தமானதாகவும், அமவ 

பசயலாக்கப்படும் ஜநாக்கங்களுக்காகத் ஜதமவயானவற்றுக்கு 

மட்டுப்படுத்தப்பட்டதாகவும் இருக்க ஜவண்டும் ('தரவு குமறத்தல்'); 

கட்டுமர 5 கூறுவது என்னபவன்றால், தரவுக் கட்டுப்பாட்டாளர்கள் (முதலாளி) 

ஜதமவயான தரமவ மட்டுஜம ஜசகாிக்கலாம், ஜமலும் ஜதமவயான தரமவ மட்டுஜம, 

பகாடுக்கப்பட்ட ஜநாக்கத்திற்காகவும் பகாடுக்கப்பட்ட ஜநாக்கத்திற்காகவும், ஜதமவயான 

அளவு மட்டுஜம ஜசமிக்க முடியும்.  

இருப்பினும், எல்லாம் அவ்வளவு எளிதல்ல. உண்மமயில் என்ன தரவு பசயலாக்கம் 

நமடபபறுகிறது என்பது நமக்குத் பதாியுமா? நிறுவனங்கள் உங்களுக்குச் பசால்லக் 

கடமமப்பட்டிருந்தாலும், அவர்கள் இல்மலயா? இமதப் பற்றித் பதாிவிக்க உங்களுக்கு 

உாிமம உண்டு: 

 தரவு ஜசகாிப்பு 

 நிறுவனம் தரமவ எவ்வாறு பயன்படுத்த திட்டமிட்டுள்ளது 

 அவர்கள் தரவுகமள ஜசகாிப்பதற்கான காரைம் 

 தரமவச் ஜசகாிக்காமல் தரவுகமளச் ஜசகாிப்பதன் ஜநாக்கத்மத அமடய முடியுமா? 

 ஜநாக்கத்மத நிமறஜவற்ற தரவு எவ்வளவு காலம் ஜசமிக்கப்படும்? 

 ஜமஜல உள்ள 5 புள்ளிகள் பதாடர்பாக தரவு அவ்வப்ஜபாது மதிப்பாய்வு 

பசய்யப்பட்டு ஜதமவப்பட்டால் நீக்கப்படுகிறதா? 

2. திருத்துதல் மற்றும் அழித்தல் உாிமமகள் 

https://gdpr-info.eu/art-5-gdpr/
https://gdpr-info.eu/art-5-gdpr/
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GDPR இல் உள்ள கட்டுமர 16 இன் படி, உங்களிடம் ஜசகாிக்கப்பட்ட தனிப்பட்ட தரமவத் 

திருத்த உங்களுக்கு உாிமம உள்ளது, ஜமலும் கட்டுமர 17, எந்த ஜநாக்கத்திற்காக தரவு 

இனி ஜதமவப்படாவிட்டால், தரவு அழிக்கப்படுவதற்கான உாிமமமய உங்களுக்கு 

வழங்குகிறது. அமவ ஜசகாிக்கப்பட்டன.  

தரவு மற்றும் தரவு அனுமானங்கள் என்பறன்றும் வாழ்வமதத் தடுப்பதற்கு கட்டுமர 17 

முக்கியமானது. இந்த கட்டுமரக்கு இைங்குவமத உறுதி பசய்வது, நீண்ட ஜவமல 

வாழ்க்மகக்கான உாிமமக்கான பதாழிற்சங்க பகாள்மககளுக்கு மிகவும் முக்கியமானது. 

3. தரவு பாதுகாப்பு தாக்க மதிப்பீடுகள் 

தரவுப் பாதுகாப்பு தாக்க மதிப்பீடுகளுக்கான (DPIAs) சட்டத் ஜதமவகமள GDPR 

அமமக்கிறது. கட்டுமர 35 GPDR, பசயலாக்கம், இயற்மகயான நபர்களின் உாிமமகள் 

மற்றும் சுதந்திரங்களுக்கு அதிக ஆபத்மத விமளவிக்கக்கூடிய இடத்தில் DPIA 

ஜதமவப்படும் என்று கூறுகிறது. அதன்படி, பைியாளர்களின் பசயல்பாடுகமளக் 

கண்காைிக்க தனிப்பட்ட தரமவப் பயன்படுத்துவதற்கு DPIA ஜதமவப்படுகிறது, 

ஏபனனில் அத்தமகய கண்காைிப்பில் (i) முமறயான கண்காைிப்பு மற்றும் (ii) 

பாதிக்கப்படக்கூடிய தரவு பாடங்கள் பற்றிய தரவு, முதலாளிக்கும் பைியாளருக்கும் 

இமடஜய உள்ள “சக்தி ஏற்றத்தாழ்வு” காரைமாகும். 

முக்கியமாக, மற்றும் பபரும்பாலும் கவனிக்கப்படாமல், கட்டுமர 35.9 ஜமலும் கூறுகிறது, 

"கட்டுப்பாட்டியானது தரவு பாடங்களின் அல்லது அவர்களின் பிரதிநிதிகளின் கருத்துகமள 

உத்ஜதசித்துள்ள பசயலாக்கத்தில் பபற ஜவண்டும்." பைியிடங்களில், கண்காைிப்பு 

பதாழில்நுட்பம் உட்பட புதிய தரவு பசயல்முமறகமள அறிமுகப்படுத்துவதற்கு முன், 

பதாழிலாளர்களின் பிரதிநிதிகள் (பதாழிற்சங்கங்கமள உள்ளடக்கியவர்கள்) 

முதலாளிகளால் ஆஜலாசிக்கப்பட ஜவண்டும் என்பதாகும்.  

ஐஜராப்பிய தரவுப் பாதுகாப்பு வாாியத்தின் முன்ஜனாடியான, கட்டுமர 29 பைிக் கட்சி, 

DPIAக்கள் அவ்வப்ஜபாது மதிப்பாய்வு பசய்யப்பட ஜவண்டும் என்றும், பங்குதாரர்கள் 

(எங்களுக்குத் பதாழிலாளர்கள்) இந்த மதிப்பாய்வின் ஒரு பகுதியாக கலந்தாஜலாசிக்க 

ஜவண்டும் என்றும் பாிந்துமரத்தது.  

UK பதாழிற்சங்க ப்ராஸ்பபக்ட் DPIA களில் மிகவும் பயனுள்ள வழிகாட்டிமய ஒன்றாக 

இமைத்துள்ளது. DPIA இன் ஜபாது பின்வரும் ஜகள்விகமளக் ஜகட்க கமடப் 

பபாறுப்பாளர்கமள அவர்கள் இங்கு பாிந்துமரக்கின்றனர். 

https://gdpr-info.eu/art-16-gdpr/
https://gdpr-info.eu/art-17-gdpr/
https://gdpr-info.eu/art-35-gdpr/
https://www.privacy-regulation.eu/en/recital-75-GDPR.htm
https://gdpr-info.eu/art-35-gdpr/
https://www.dataguidance.com/sites/default/files/wp29-gdpr-dpia-guidance_final.pdf
https://d28j9ucj9uj44t.cloudfront.net/uploads/2020/12/prospect-dpia-workers-guide.pdf
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• தரவு எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படும்? • தனிப்பட்ட தரவு ஏன் 

ஜசகாிக்கப்படுகிறது? • இந்தத் தரவுகளின் ஆதாரங்கள் என்ன? • 

தனிப்பட்ட தனிப்பட்ட தரவு மற்றும் பைியாளர்களின் கூட்டுக் 

குழுவின் உாிமமகள்/சுதந்திரங்கமளப் பயன்படுத்துவதால் ஏற்படும் 

அபாயங்கமள நீங்கள் எவ்வாறு கண்டறிந்தீர்கள்? • இந்த 

அபாயங்கள் என்ன, அவற்மற எவ்வாறு குமறக்கலாம்? • 

பதாழிற்சங்க பிரதிநிதிகளுடன் கலந்தாஜலாசிக்க ஜவண்டாம் என்று 

நீங்கள் முடிவு பசய்திருந்தால், அதற்கான காரைங்கமள உங்களால் 

பவளியிட முடியுமா? • மறுஆய்வு பசயல்முமற என்னவாக 

இருக்கும்? • தரவு மீறல்கள் பதாழிற்சங்கத்துடன் எவ்வாறு 

பகிரப்படும்? 

4. தரவு பபாருள் அணுகல் ஜகாாிக்மககள் (DSAR) 

ஒரு நிறுவனம் அல்லது முதலாளி தங்களிடம் மவத்திருக்கும் தனிப்பட்ட தரவுகள் 

அமனத்மதயும் பபற குடிமக்கள் மற்றும் பதாழிலாளர்கள் இருவருக்கும் உாிமம உண்டு. 

தனிப்பட்ட தரவு பசயலாக்கப்படும் ஜநாக்கங்கள், சாத்தியமானால் தனிப்பட்ட தரவு 

பசயலாக்கப்படும் காலம், தனிப்பட்ட தரமவப் பபறுபவர்கள், எந்தபவாரு தானியங்கி 

தனிப்பட்ட தரவு பசயலாக்கத்தில் ஈடுபட்டுள்ள தர்க்கம் மற்றும் குமறந்தபட்சம் 

விவரக்குறிப்பின் அடிப்பமடயில் இது அடங்கும். , அத்தமகய பசயலாக்கத்தின் 

விமளவுகள்.  

GDPR இன் பாராயைம் 63 கூறுகிறது: 

"ஒரு தரவுப் பாடம், அவமரப் பற்றி ஜசகாிக்கப்பட்ட தனிப்பட்ட தரமவ 

அணுகுவதற்கான உாிமமமயக் பகாண்டிருக்க ஜவண்டும், ஜமலும் அந்த 

உாிமமமய எளிதாகவும் நியாயமான இமடபவளியில் பயன்படுத்தவும், 

பசயலாக்கத்தின் சட்டபூர்வமான தன்மமமய அறிந்து, சாிபார்க்கவும்." 

DSAR கள் பதாழிலாளர் அதிகாரமளிப்பதற்கான ஒரு முக்கியமான கருவியாகும். ஆனால் 

"நியாயமான இமடபவளிகளில்" பாராயைம் 63 இல் உள்ள வார்த்மதகமளக் 

கவனியுங்கள். ஜகாாிக்மக அடிக்கடி அல்லது விகிதாசாரமாக நடந்தால், 63 பாடலுக்கு 

இைங்குவதற்கான தங்கள் கடமமமய நிமறஜவற்ற ஒரு முதலாளி மறுக்கலாம். 

5. பிரதிநிதித்துவ உாிமம 

GDPR இன் 80வது பிாிவு "தரவுப் பபாருள்களின் பிரதிநிதித்துவம்" எனப்படும், ஒரு 

பதாழிலாளி தனது சார்பாக புகார்கமள அளிக்கவும், 77, 78 மற்றும் 79 இல் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள உாிமமகமள அவர் அல்லது அவள் சார்பாகப் பயன்படுத்தவும், 

https://gdpr-text.com/read/recital-63/
http://gdpr-text.com/read/article-80/
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மற்றும் உறுப்பு நாடுகளின் சட்டத்தால் வழங்கப்பட்ட அவரது சார்பாக கட்டுமர 82 இல் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இழப்பீட்மடப் பபறுவதற்கான உாிமமமயப் பயன்படுத்துதல். 

கட்டுமர 77 இங்ஜக சுவாரஸ்யமானது. இது "ஜமற்பார்மவ அதிகாாியிடம் புகார் அளிக்கும் 

உாிமம" பதாடர்பானது. இதன் பபாருள், ஒரு சங்கம் ஒரு உறுப்பினாின் சார்பாக புகார் 

அளிக்கலாம், இதனால் புகார் பசயல்முமற முழுவதும் அவருக்கு அல்லது அவளுக்கு 

ஆதரவளிக்கலாம். GDPR இல் ஒரு புகார் நிரூபிக்கப்பட்ட உண்மமயின் அடிப்பமடயிலும், 

சந்ஜதகத்தின் அடிப்பமடயிலும் இருக்கலாம் என்பமதயும் இங்ஜக கவனிக்கவும். ஜமலும் 

பபறப்பட்ட அமனத்து புகார்கமளயும் விசாாிக்க ஜதசிய ஜமற்பார்மவ அதிகாாிகள் 

கடமமப்பட்டுள்ளனர்.  

6. ஜவமலவாய்ப்பு சூழலில் பசயலாக்கம் 

கமடசியாக, GDPR இல் ஒரு முக்கிய கட்டுமர கட்டுமர 88 ஆகும். ஜவமலச் சூழலில் 

ஊழியர்களின் தனிப்பட்ட தரமவச் பசயலாக்குவது பதாடர்பான உாிமமகள் மற்றும் 

சுதந்திரங்கமளப் பாதுகாப்பமத உறுதிபசய்ய, உறுப்பு நாடுகள் சட்டம் அல்லது கூட்டு 

ஒப்பந்தங்கள் மூலம் இன்னும் குறிப்பிட்ட விதிகமள வழங்க முடியும் என்று அது 

அடிப்பமடயில் கூறுகிறது. 

  

http://gdpr-text.com/read/article-77/
https://gdpr-info.eu/art-88-gdpr/
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பின்னிமைப்பு 2 - தரவு 

பாதுகாப்பு ஆசியா பசிபிக் 
GDPR ஜபாதுமான சட்டங்கள் அல்லது GDPR-ஐ ஈர்க்கும் சட்டங்கள் 

நியூசிலாந்து நியூசிலாந்து, சட்டம், தனியுாிமமச் சட்டம் 1993 (ஆங்கிலத்தில்) GDPR ஜபாதுமான அளவு 

உள்ளது, ஆனால் GDPR மாதிாியாக இல்லாத புதிய தனியுாிமமச் சட்டம் 2020 

பசயல்படுத்தப்பட்ட பிறகு இது இழக்கப்படலாம். தனியுாிமமச் சட்டம் அமடயாளம் 

காைக்கூடிய நபமரப் பற்றிய தகவமல உள்ளடக்கியது, ஜமலும் தனிப்பட்ட தகவல்கமள 

உள்ளடக்காது. தரவு ஜசகாிப்பு மற்றும் பசயலாக்கத்திற்கான சட்ட அடிப்பமடயானது 

ஜநாக்கத்திற்கான அவசியமாகும். ஒரு ஏபஜன்சி தனிப்பட்ட தகவல்கமளச் ஜசகாித்தால், 

அந்தத் தகவல் ஜசகாிக்கப்படுவமதயும், அது ஜசகாிக்கப்படும் ஜநாக்கத்திற்காகவும், 

உத்ஜதசிக்கப்பட்ட பபறுநர்கமளயும் சம்பந்தப்பட்ட தனிநபர் அறிந்திருப்பமத 

உறுதிபசய்ய, சூழ்நிமலகளில் நியாயமான நடவடிக்மககமள எடுக்க ஜவண்டும். 

விருப்பம்/தன்னார்வ தனியுாிமம தாக்க மதிப்பீடுகமள சட்டம் வழங்குகிறது. தானியங்கி 

முடிபவடுப்பதில் இருந்து பாதுகாப்பு பற்றி எதுவும் குறிப்பிடப்படவில்மல. 

http://www.legislation.govt.nz/act/public/1993/0028/latest/DLM296639.html  

ஜப்பான் தனிப்பட்ட தகவல்கமளச் ஜசகாித்தல், ஜசமித்தல் மற்றும் பசயலாக்குதல் ஆகியமவ 

தனிப்பட்ட தகவல் பாதுகாப்புச் சட்டத்தால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. சட்டம் தனியார் 

வைிக ஆபஜரட்டர்களுக்கு பபாருந்தும், ஆனால் மத்திய அரசு நிறுவனங்கள், உள்ளூர் 

அரசாங்கங்கள் மற்றும் ஒருங்கிமைந்த நிர்வாக முகவர் ஜபான்ற பபாது நிறுவனங்கள், 

நிறுவனங்களுக்கு அல்ல. ஏற்கனஜவ குறிப்பிட்டுள்ளபடி, ஒப்புதலுக்கான சட்ட 

அடிப்பமடயானது அறிவிப்பு ஆகும். வைிக ஆபஜரட்டர்கள் ஜப்பானுக்குள் ஒரு மூன்றாம் 

தரப்பினருடன் (பபற்ஜறார் மற்றும் இமைந்த நிறுவனங்கள் மூன்றாம் தரப்பினராகக் 

கருதப்படுகின்றன) தனிப்பட்ட தகவமல தனிப்பட்ட நபாின் முன் அனுமதியுடன் மட்டுஜம 

பகிர்ந்து பகாள்ள முடியும். தரவின் துல்லியம், தரவின் பாதுகாப்பு, பதிஜவடு மவத்தல் 

மற்றும் மூன்றாம் தரப்பினர் ஈடுபடும்ஜபாது உறுதிப்படுத்தல், அணுகல் மற்றும் திருத்தம், 

பவளிப்படுத்துதல் மற்றும் நீக்குதல் ஆகியவற்றுக்கு தரவு பாடங்களுக்கு உாிமம உண்டு. 

இது மறக்கப்படுவதற்கான உாிமம, ஒப்புதமல திரும்பப் பபறுவதற்கான உாிமம அல்லது 

தரவு மீறல் அறிவிப்பிற்கான உாிமமமய வழங்காது. தானியங்கு முடிபவடுப்பதற்கு 

எதிரான பாதுகாப்மபப் பற்றி குறிப்பிடப்படவில்மல, DPIA பற்றி குறிப்பிடப்படவில்மல. 

ஜப்பானில் ஜிடிபிஆர் ஜபாதுமான அளவு உள்ளது. 

தனிப்பட்ட தகவல்களின் பாதுகாப்பிற்கான சட்டம் (ஆங்கிலத்தில், அதிகாரப்பூர்வமற்ற 

பமாழிபபயர்ப்பு), http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/APPI.pdf  

தாய்லாந்து தனிப்பட்ட தரவுப் பாதுகாப்புச் சட்டம் 2019 இன் முக்கிய பசயல்பாட்டு விதிகள் 

நமடமுமறக்கு வருவது ஜம 2020 முதல் ஜூன் 1, 2022 வமர ஒத்திமவக்கப்பட்டது. 

தனிப்பட்ட தரவு என்பது "இறந்த நபாின் தகவமலத் தவிர்த்து, ஜநரடியாகஜவா அல்லது 

மமறமுகமாகஜவா அமடயாளம் காைக்கூடிய ஒரு நபர் பதாடர்பான தகவல்" என 

https://www.dataguidance.com/notes/new-zealand-data-protection-overview
http://www.legislation.govt.nz/act/public/1993/0028/latest/DLM296639.html
https://www.ikigailaw.com/data-protection-in-japan/
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/APPI.pdf
https://www.huntonprivacyblog.com/2019/03/15/thailands-national-legislative-assembly-passes-data-protection-law/
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வமரயறுக்கப்படுகிறது. தனிப்பட்ட தரமவ ஜசகாிக்க, பவளிப்படுத்த அல்லது பயன்படுத்த 

பவளிப்பமடயான (எழுத்து அல்லது மின்னணு அமமப்பு மூலம்) ஒப்புதல் ஜதமவ. சில 

சந்தர்ப்பங்களில், நியாயமான வட்டியும் ஒரு அடிப்பமடயாக இருக்கலாம் (தரவு பாதுகாப்பு 

அறிக்மக 2020). ஒரு தரவுப் பபாருள் தனிப்பட்ட தரவுக்கான அணுகமலக் ஜகாரலாம், 

அத்துடன் அமத நீக்க, அழிக்க அல்லது அநாமஜதயமாக்குவதற்கான ஜகாாிக்மககமளயும் 

சமர்ப்பிக்கலாம். ஒப்புதலுடன் (வமரயறுக்கப்பட்ட, வழக்கமான விதிவிலக்குகளுக்கு 

உட்பட்டு) தவிர, மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தனிப்பட்ட தரமவ பவளியிடுவது அல்லது 

மாற்றுவது தமடபசய்யப்பட்டுள்ளது. DPIA பற்றிய குறிப்பு எதுவும் இல்மல. தானியங்கு 

முடிபவடுக்கும் உாிமமக்கு உட்படுத்தப்படாத உாிமம பற்றி குறிப்பிடப்படவில்மல. 

இலங்மக தனிப்பட்ட தரவு பாதுகாப்பு மஜசாதா (2021 இல் பவளியிடப்பட்ட இறுதி வமரவு), GDPR 

மாதிாியானது, தனிப்பட்ட தரமவப் பாதுகாப்பமதயும், தனியுாிமமக்கான அரசியலமமப்பு 

உாிமமயின் கீழ் அதன் பசயலாக்கத்மத ஒழுங்குபடுத்துவமதயும் ஜநாக்கமாகக் 

பகாண்டுள்ளது. இது தனிப்பட்ட தரமவ உயிருடன் அல்லது இறந்த நபர்களின் 

அமடயாளம் காைக்கூடிய தரவு என வமரயறுக்கிறது, ஜமலும் 'மாற்ற முடியாத' 

அநாமஜதய தரமவ மட்டுஜம விட்டுவிடுகிறது. இது 'குறிப்பிடப்பட்ட' மற்றும் 

'பவளிப்பமடயான' ஜநாக்கங்களுக்காக சட்டபூர்வமான காரைங்களுக்காக ஒப்புதல் 

அளிக்கிறது. DPIA ஆனது (பபாிய) தரவு பசயலாக்கத்திற்கு முன் பகாண்டு பசல்லப்பட 

ஜவண்டும், இது தரவு பாடங்களின் உாிமமகளுக்கு ஆபத்மத விமளவிக்கும். DPIA 

பபாறுப்பான அரசாங்கப் பிரதிநிதியிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட ஜவண்டும், எனஜவ 

பாிசீலமனக்கு இருக்கலாம். 

மற்ற விாிவான சட்டம் 

ஆஸ்திஜரலி

யா 

தனியுாிமமச் சட்டம் 1988 இன் கீழ் ஆஸ்திஜரலியா வலுவான தரவு தனியுாிமமக் 

கடமமகமளக் பகாண்டுள்ளது. தனிப்பட்ட தகவல்கமளச் ஜசகாிப்பதற்கான சட்டப்பூர்வ 

அடிப்பமடயானது, ஒப்புதல் ஜதமவப்படும் முக்கியமான தகவல்கமளத் தவிர, 

அறிவிப்புடன் நியாயமான ஜதமவயாகும். ஜநரடி சந்மதப்படுத்தல் அல்லது இரண்டாம் 

ஜநாக்கத்திற்காக தரமவப் பயன்படுத்துவதற்கான முக்கியத் தகவமல 

பவளிப்படுத்துவதற்கும் ஒப்புதல் ஜதமவ. ஒப்புதல் பவளிப்பமடயாகஜவா அல்லது 

மமறமுகமாகஜவா இருக்கலாம். ஒப்புதல் இருக்க ஜவண்டும்: தகவல்; தன்னார்வ; 

தற்ஜபாமதய, குறிப்பிட்ட; புாிந்துபகாள்ளும் திறன் மற்றும் அவர்களின் சம்மதத்மதத் 

பதாிவிக்கும் திறன் பகாண்ட ஒரு தனிநபரால் வழங்கப்படுகிறது. சாியாகத் 

பதாிவிக்கப்பட்டால், விலகல் ஒப்புதல் பசல்லுபடியாகும். ஒப்புதமலயும் திரும்பப் 

பபறலாம். ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டால், தரமவச் பசயலாக்குவமதக் கட்டுப்படுத்த 

கைிசமான உாிமம இல்மல. ஆஸ்திஜரலியா கூட்டாட்சி மற்றும் மாநில சட்டங்கள் மூலம் 

தரவு பாதுகாப்மப ஒழுங்குபடுத்துகிறது.  

Privacy Act 1988, http://www.comlaw.gov.au/Details/C2015C00089  

பதன் 

பகாாியா 

தரவுப் பாதுகாப்புச் சட்டங்கள் ஒரு பபாதுச் சட்டம், தனிப்பட்ட தகவல் பாதுகாப்புச் சட்டம் 

2020 மற்றும் சில குறிப்பிட்ட பதாழில் துமறகள் பதாடர்பான பல சிறப்புச் சட்டங்கமளக் 

பகாண்டுள்ளது. தனிப்பட்ட தரமவக் மகயாள்வதற்கான மிகவும் பாிந்துமரக்கப்பட்ட 

மற்றும் குறிப்பிட்ட ஜதமவகமள இது வழங்குகிறது. முன் அறிவிப்பின் ஜதமவகள் மற்றும் 

ஒப்புதல் ஒப்புதல் மற்றும் சட்டத்தால் பாிந்துமரக்கப்பட்ட ஒப்பீட்டளவில் கடுமமயான 

தமடகள் ஆகியவற்றின் காரைமாக, இது பிராந்தியத்தில் உள்ள கடுமமயான தரவு 

https://www.dataprotectionreport.com/2020/02/thailand-personal-data-protection-law/
https://www.dataprotectionreport.com/2020/02/thailand-personal-data-protection-law/
https://pubservint.sharepoint.com/sites/FESDigitalisation/Shared%20Documents/2021%20DIG%20GL%20K33%2039%20Christina/Asia%20Pacific/Material/2-DROs%20Training%20Material/The%20revised%20Data%20Protection%20Bill%20now%20out,%207%20March%202021,%20https:/island.lk/the-revised-data-protection-bill-now-out
https://www.ikigailaw.com/data-protection-in-australia/
https://www.ikigailaw.com/data-protection-in-australia/
http://www.comlaw.gov.au/Details/C2015C00089
https://www.dataguidance.com/notes/south-korea-data-protection-overview
https://www.dataguidance.com/notes/south-korea-data-protection-overview
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பாதுகாப்பு ஆட்சிகளில் ஒன்றாகும். இது தனிப்பட்ட தரவு, Pii மற்றும் அநாமஜதய தரவு 

ஆகியவற்மற உள்ளடக்கியது. தனிப்பட்ட தரமவச் ஜசகாிப்பதற்கும் பயன்படுத்துவதற்கும் 

பவளிப்பமடயான ஒப்புதல் என்பது சட்டப்பூர்வ அடிப்பமடயாகும், விதிவிலக்குகள் 

உள்ளன, ஜமலும் 2020 ஆம் ஆண்டு சட்டத்தில் திருத்தங்கள் விாிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளன. 

DPIA அல்லது தானியங்கு முடிபவடுப்பதில் இருந்து பாதுகாப்பு பற்றி எதுவும் 

குறிப்பிடப்படவில்மல. 

இந்தியா தகவல் பதாழில்நுட்ப சட்டம், 2000 தரவு பாதுகாப்பு மற்றும் தனிப்பட்ட தனியுாிமம மீறல் 

ஆகியவற்மற உள்ளடக்கியது. இந்தியாவில் உள்ள நபர்களுக்குச் பசாந்தமான 

முக்கியமான தனிப்பட்ட தரவு அல்லது தகவல்கமளச் ஜசமித்தல், நிர்வகித்தல் மற்றும் 

மகயாளுதல் ஆகியமவ ஐடிஏவின் கீழ் இயற்றப்பட்ட உைர்திறன் தகவல் விதிகளால் 

கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. தனிப்பட்ட தரவு பாதுகாப்பு மஜசாதா, 2019 ஐ அரசாங்கம் 

பவளியிட்டுள்ளது, இது முக்கியமான தகவல் விதிகளுக்கு மாற்றாக பாிசீலிக்கப்படுகிறது. 

PDP பில் ஒரு தனிநபமர ஜநரடியாகஜவா அல்லது மமறமுகமாகஜவா அமடயாளம் 

காைக்கூடிய தரமவயும், தனிப்பயனாக்கப்படாத தரமவயும் உள்ளடக்கியது. தனிப்பட்ட 

தரமவச் பசயலாக்குவதற்கும் அதன் குறிப்பிட்ட ஜநாக்கத்திற்காகவும் இது சட்டப்பூர்வ 

அடிப்பமடயாக அறிவிப்பு மற்றும் ஒப்புதல் அளிக்கிறது, அஜத ஜநரத்தில் தரமவ ஒப்புதல் 

இல்லாமல் பசயலாக்கக்கூடிய நிபந்தமனகமள வழங்குகிறது. ஒப்புதமல திரும்பப் 

பபறலாம். பல காரைங்களுக்காக PDP மஜசாதாவின் கீழ் உள்ள ஏஜதனும் அல்லது 

அமனத்து தரவுப் பாதுகாப்புக் கடமமகளிலிருந்தும் இந்திய அரசாங்கம் அதன் 

ஏபஜன்சிகளில் ஏஜதனும் விலக்கு அளிக்க பரந்த அதிகாரங்கமளக் பகாண்டுள்ளது. 

தனிப்பட்ட தரவு பாதுகாப்பு மஜசாதா, 2019: 

http://164.100.47.4/BillsTexts/LSBillTexts/Asintroduced/373_2019_LS_Eng.pdf  

தகவல் பதாழில்நுட்ப சட்டம் 2000: 

http://cc.tifrh.res.in/webdata/documents/events/facilities/IT_act_2008.pdf  

சிங்கப்பூர் தனிப்பட்ட தரவுப் பாதுகாப்புச் சட்டம் 2012 (PDP) சிங்கப்பூருக்குள் தரவு ஜசகாிப்பு, 

பசயலாக்கம் அல்லது பவளிப்படுத்தல் ஆகியவற்மறக் மகயாள்கிறது. சட்டம் பபாது 

நிறுவனங்களுக்கு (அரசு, அமமச்சகங்கள், துமறகள் அல்லது மாநிலத்தின் உறுப்புகள், 

தீர்ப்பாயங்கள் மற்றும் சட்டப்பூர்வ அமமப்புகள் உட்பட) பபாருந்தாது; தனிப்பட்ட 

அல்லது உள்நாட்டு திறனில் பசயல்படும் நபர்கள்; ஊழியர்கள் தங்கள் ஜவமலயின் ஜபாது; 

அல்லது வைிக பதாடர்பு தகவல். சட்ட அடிப்பமடயானது பவளிப்பமடயான மற்றும் 

ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்ட சம்மதமாகும், ஜமலும் ஒரு தனிநபருக்கு அவர்களின் தனிப்பட்ட 

தரவு ஜசகாிப்பின் அசல்/திருத்தப்பட்ட ஜநாக்கம் குறித்து அறிவிக்கப்பட்டு, இந்தத் தரமவ 

தானாக முன்வந்து வழங்கினால் அல்லது தனிநபர் தானாக முன்வந்து அத்தமகய தரமவ 

வழங்குவது நியாயமானதாக இருக்கும்ஜபாது வழங்கப்படுகிறது. ஒப்புதமலயும் திரும்பப் 

பபறலாம்  

பபாது நிறுவனங்களின் கீழ் உள்ள தரவுகள் பபாதுத்துமற (ஆளுமம) சட்டம், 2018 க்கு 

கட்டுப்பட்டமவ. PDP மற்றும் PSG சட்டத்தின் கீழ் தரவு பாதுகாப்பு தரநிமலகள் பரந்த 

அளவில் சீரமமக்கப்பட்டுள்ளன. 

மஜலசியா PDP துமற மூலம் தனிநபர் தரவு பாதுகாப்பு சட்டம் 2010 (PDPA) அதன் வரம்பில் இருந்து 

அரசு துமறமய விலக்குகிறது. தரவு ஜசகாிப்பு குறித்து தனிநபர்களுக்கு அறிவிக்கப்பட 

http://164.100.47.4/BillsTexts/LSBillTexts/Asintroduced/373_2019_LS_Eng.pdf
http://cc.tifrh.res.in/webdata/documents/events/facilities/IT_act_2008.pdf
https://www.ikigailaw.com/data-protection-in-singapore/
https://www.pdpc.gov.sg/Individuals/Protecting-Your-Personal-Data
https://www.ikigailaw.com/data-protection-in-malaysia/
http://www.agc.gov.my/agcportal/uploads/files/Publications/LOM/EN/Act%20709%2014%206%202016.pdf
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ஜவண்டும், ஒப்புதல் அளிக்க ஜவண்டும் மற்றும் தரவு ஜசகாிக்கப்படும் ஜநாக்கங்கள் குறித்து 

பதாிவிக்கப்பட ஜவண்டும் என்று PDPA ஜதமவப்படுகிறது. PDPA ஆனது 

வாடிக்மகயாளருக்கு முன்ஜப அறிவிக்கப்படாத தனிப்பட்ட தகவல்கமள பவளியிடுவமதத் 

தமடபசய்கிறது, ஜமலும் அந்தத் தகவல் பாதுகாப்பாக மவக்கப்பட ஜவண்டும் மற்றும் 

தனியுாிமமக் பகாள்மகயில் வமரயறுக்கப்பட்டுள்ளமத விட நீண்ட காலம் 

தக்கமவக்கப்படாமல் இருக்க ஜவண்டும். தனிநபர்கள் தங்கள் ஜசமித்து மவத்திருக்கும் 

தகவல்கமள அணுகவும் அனுமதிக்கப்பட ஜவண்டும்.  

பிலிப்மபன்

ஸ் 

தரவு தனியுாிமமச் சட்டம் (DPA) 2012 இல் சட்டமாக இயற்றப்பட்டது. இது பதன்கிழக்கு 

ஆசியாவில் விாிவான தரவுப் பாதுகாப்புச் சட்டத்மத பவளியிட்ட இரண்டாவது நாடாக 

மாறியது. இது 2016 ஆம் ஆண்டில் ஜதசிய தனியுாிமம ஆமையத்மத நிறுவியதன் 

மூலமும், சட்டத்தின் அமலாக்க விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுமறகளின் பவளியீட்டின் 

மூலமும் மட்டுஜம தீவிரமாக பசயல்படுத்தப்பட்டது.  

பகுதி சட்டம், அல்லது பகாள்மக மற்றும் ஒழுங்குமுமறகள் 

புருஜன 

தருசலாம் 

அரசாங்கம் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களால் நிர்வகிக்கப்படும் தனிப்பட்ட தரவுகமள 

(மின்னணு அல்லது மகமுமற வடிவத்தில்) உள்ளடக்கிய தரவுப் பாதுகாப்புக் 

பகாள்மகயால் நாடு வழிநடத்தப்படுகிறது.  

இந்ஜதாஜன

சியா 

மின்னணு தகவல் மற்றும் பாிவர்த்தமனகள் குறித்த 2008 ஆம் ஆண்டின் 11 ஆம் எண் 

சட்டம் தனிப்பட்ட தரவுகளின் மின்னணு பயன்பாட்மடக் கட்டுப்படுத்துகிறது. தனிப்பட்ட 

தரமவச் பசயலாக்குவதற்கு ஒப்புதல் அடிப்பமடயாகும், முக்கியமான தனிப்பட்ட தரமவச் 

ஜசகாிப்பதற்கு பவளிப்பமடயான ஒப்புதல் ஜதமவ. ஆபஜரட்டர்கள் தரவு ஜசகாிக்கப்பட்ட 

குறிப்பிட்ட மற்றும் அங்கீகாிக்கப்பட்ட ஜநாக்கத்திற்காக மட்டுஜம பசயலாக்க முடியும். 

மூன்றாம் தரப்பினருடன் தரமவப் பகிர தனிநபாின் ஒப்புதல் ஜதமவ. தன்னியக்க 

முடிபவடுப்பதற்கு எதிரான பாதுகாப்பு அல்லது DPIA பற்றி எதுவும் 

குறிப்பிடப்படவில்மல. 

தரவு தனியுாிமமச் சட்டத்தின் புதிய வமரவு தயாாிக்கப்பட்டது, ஆனால் இன்னும் 

அறிமுகப்படுத்தப்படவில்மல (23 ஏப்ரல் 2021 வமர). இது GDPR-பாைியில் உள்ள 

விாிவான தரவுப் பாதுகாப்புச் சட்டமாகத் பதாிவிக்கப்பட்டுள்ளது, இது தற்ஜபாதுள்ள 

சட்டங்களுக்குப் பதிலாக அரசு மற்றும் தனியார் துமறக்கு பபாருந்தும்.  

லாஜவாஸ் தனிப்பட்ட தகவல்கமளப் பாதுகாப்பது பதாடர்பான பாதுகாப்பு விதிகளுடன் கூடிய 

சட்டங்கமள இயற்றியுள்ளது—மின்னணுத் தரவுகளின் சட்டப் பாதுகாப்பு (2017) மற்றும் 

மசபர் குற்றத்மதத் தடுப்பது மற்றும் எதிர்த்துப் ஜபாராடுவது (2015).  

மியான்மர் நாட்டின் குடிமக்களின் தனியுாிமம மற்றும் பாதுகாப்மபப் பாதுகாத்தல் (யூனியன் 

பார்லிபமன்ட் சட்டம் 5/2017) சட்டம் குடிமகனின் மின்னணு தகவல் பதாடர்புகள், 

தனிப்பட்ட கடிதப் பாிமாற்றங்கள் மற்றும் உடல் தனியுாிமமமய இமடமறிப்பமதத் தமட 

பசய்கிறது.  

வியட்நாம் மசபர் தகவல் பாதுகாப்பு (2016), தகவல் பதாழில்நுட்பம் (2006), மின் பாிவர்த்தமனகள் 

(2005) மற்றும் நுகர்ஜவார் உாிமமகமளப் பாதுகாப்பதற்கான சட்டம் (2010) பதாடர்பான 

சட்டங்கள் உள்ளன. கட்டுமர 21, பபாருளின் தரவு ஜசகாிக்கப்படுவதற்கு, 

http://www.officialgazette.gov.ph/2012/08/15/republic-act-no-10173/
https://www.ikigailaw.com/data-protection-in-indonesia/
https://www.ikigailaw.com/data-protection-in-indonesia/
http://www.laotradeportal.gov.la/kcfinder/upload/files/Electronic%20Transaction%20Law%20Eng.pdf
https://www.laocert.gov.la/ftp_upload/Cyber_Crime_Law_EnVersion.pdf
https://www.rouse.com/magazine/news/data-protection-in-asean/?tag=vietnam
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2645702
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2645702
http://vietnamlawmagazine.vn/law-on-protection-of-consumer-rights-4688.html


 

 

66 

 

பசயலாக்கப்படுவதற்கு அல்லது பயன்படுத்தப்படுவதற்கு தனிநபாின் ஒப்புதல் அவசியமாக 

இருக்க ஜவண்டும், ஜமலும் அது எந்த ஜநாக்கத்திற்காக ஜசகாிக்கப்படுகிறது என்பமதக் 

குறிப்பிடுகிறது. தகவமல தனிப்பட்ட முமறயில் நிர்வகிக்க தனிநபர் ஜகாரலாம் மற்றும் 

தகவல் கட்டுப்படுத்தி அல்லது பசயலி உடனடியாக ஜதமவயான நடவடிக்மககமள எடுக்க 

ஜவண்டும்.  

ASEAN தனிநபர் தரவுப் பாதுகாப்பிற்கான ஆசியான் கட்டமமப்பானது, உலகளாவிய 

கட்டமமப்ஜபாடு இமைந்த உள்நாட்டுச் சட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுமறகமளச் 

பசயல்படுத்துவதில் உறுப்பினர்களுக்கு உதவ தரவுப் பாதுகாப்பின் பகாள்மககமளக் 

கூறுகிறது.  

ஜநபாளம் தனியுாிமமச் சட்டம், 2018, தனிப்பட்ட தகவல்கமளப் பயன்படுத்துவமதச் 

சட்டமாக்குகிறது. இது Pii ஐ ஜசர்க்காத தனிப்பட்ட தரவின் வமரயறுக்கப்பட்ட 

வமரயமறமய வழங்குகிறது. எவ்வாறாயினும், தனிப்பட்ட தரவு 'எதற்காக ஜசகாிக்கப்பட்ட 

ஜநாக்கத்திற்காக' அல்லது ஒப்புதலுடன் மட்டுஜம பயன்படுத்தப்படலாம் என்று 

வழங்குகிறது, ஜமலும் சில தனிப்பட்ட தரமவ அனுமதியின்றி பவளியிட முடியாது (சட்ட 

ஆமையம் ஜநபாளம்). ஜமலும், சர்ச்மசக்குாிய தகவல் பதாழில்நுட்ப மஜசாதா, 2075 

(2018) தகவல் பதாழில்நுட்பம், இமையப் பாதுகாப்பு மற்றும் தரவுப் பாதுகாப்பு 

ஆகியவற்மற உள்ளடக்கியது. சட்டத்தால் அனுமதிக்கப்படாவிட்டால், தனிநபர்களின் 

தனிப்பட்ட தகவல்கமள ஜசகாிப்பமத இது தமடபசய்கிறது மற்றும் ஜசகாிப்பு மற்றும் 

ஜசமிப்பிற்கான நிபந்தமனகமள அமமக்கிறது. 

பாகிஸ்தா

ன் 

பாகிஸ்தானில் இ-காமர்ஸ் பகாள்மக (2019) மற்றும் தனிப்பட்ட தரவு பாதுகாப்பு மஜசாதா, 

2018 (GDPR ஐ விட இரண்டாம் தமலமுமற EU சட்டங்களுடன் இமைந்துள்ளது) வைிக 

பமாழிபபயர்ப்புகமள மட்டுஜம உள்ளடக்கியது (தனியார் துமற). தனிப்பட்ட தரமவச் 

பசயலாக்குவதற்கான சட்டப்பூர்வமான காரைங்கள், குமறந்தபட்ச பசயலாக்கத்திற்கான 

ஜதமவகள், தரமவச் பசயலாக்குவதற்கான ஒப்புதமலத் திரும்பப் பபறுவதற்கான 

உாிமமகள் மற்றும் அழிக்கும் உாிமம ஆகியவற்மற இது வழங்குகிறது. 

பூட்டான் 2018 இன் தகவல், பதாடர்பு மற்றும் ஊடகச் சட்டம் தனிப்பட்ட தரமவ உள்ளடக்கியது 

மற்றும் 1995 EU தரவுப் பாதுகாப்பு உத்தரவில் காைப்படும் பத்து 'இரண்டாம் தமலமுமற' 

பகாள்மககளில் ஏழு உள்ளடக்கியது, இது மிதமான வலுவான சட்டமாக அமமகிறது. 

ஜடாங்கா தனியுாிமம மற்றும் தரவு பாதுகாப்பு: சட்டம் 

சட்டம் இல்மல 

 கம்ஜபாடியா, சஜமாவா, பிஜி, பங்களாஜதஷ், மாலத்தீவு 

குறிப்பு: பங்களாஜதஷ் டிஜிட்டல் பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் 18வது பிாிவின் கீழ் தரவுப் 

பாதுகாப்பின் பிரச்சிமன மிகவும் வமரயறுக்கப்பட்ட முமறயில் மகயாளப்பட்டுள்ளது, 

இது எந்தபவாரு நபரும் "எந்தபவாரு தரவு அல்லது தரவு ஜசமிப்பகத்மதயும் ஜசகாித்தால்"; 

அப்ஜபாது அந்த நபாின் பசயல்பாடு சட்டத்தின் கீழ் தண்டமனக்குாிய குற்றமாக இருக்கும் 

 

http://asean.org/storage/2012/05/10-ASEAN-Framework-on-PDP.pdf
http://www.lawcommission.gov.np/en/wp-content/uploads/2019/07/The-Privacy-Act-2075-2018.pdf
http://www.lawcommission.gov.np/en/wp-content/uploads/2019/07/The-Privacy-Act-2075-2018.pdf
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/01/nepal-information-technology-bill-threatens-freedom-of-expression/

