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აღნიშნული სატრენინგო მასალა მომზადდა სამოქალაქო 

განათლებისა და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის  

ფარგლებში, როგორც დამხმარე სასწავლო სახელმძღვანელო 

სოციალური მედიის ტრენინგის მონაწილეებისათვის. 

ტრენინგის მიზანია სოციალური მედიის საშუალებების 

გამოყენებით ხელი შეუწყოს პოზიტიურ ცვლილებებს 

ახალგაზრდების ცოდნაში, დამოკიდებულებასა და საქციელში 

მათთვის მნიშვნელოვანი საკითხების ირგვლივ. სამოქალაქო 

განათლებისა და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამას 

ახორციელებს ამერიკული ორგანიზაცია  PH International აშშ 

საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ფინანსური 

მხარდაჭერით. პროგრამის მიზანია, გააუმჯობესოს სამოქალაქო 

განათლების სასკოლო პროგრამის ხარისხი, დაეხმაროს 

ახალგაზრდებს ცოდნის ამაღლებაში და გაააქტიუროს მათი 

მონაწილეობა დემოკრატიული საზოგადოების მშენებლობის 

პროცესში. 
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ეს მე ვარ  _________________________________________ 

მეგობრები მეტსახელად მეძახიან__________________________ 

 

დავიბადე  _____   _____________  ________  წელს და ამჟამად ვცხოვრობ ქალაქ   

________________________,   

                ვსწავლობ _________________სკოლაში და ვარ მე -  ___  კლასში.  

 

ძალიან მიყვარს________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

მოვედი სოციალური ქსელების ტრენინგზე, რათა___________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

შეგიძლიათ დამირეკოთ ___________________ ნომერზე ან  მომწეროთ წერილი 

მისამართზე _________________________@___________________. 

ჩემი ბლოგის მისამართიც ამ ტრენინგის ბოლოს რომ შევქმნი, 

ჩაიწერეთ აქ: 

http://_________________________________.wordpress.com 

http://_________________________________.wordpress.com/
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problemebi, romelsac 
yoveldRe vawydebi 

aris… 

ar momwons, rom 

skolaSi….. 

Zalian guli damwyda, 

roca quCaSi….. 

ra cudia, roca…. 

minda mogiyveT.......                                                                 
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ჩემი სამოქმედო გეგმა 

ჩემი ბლოგის მისამართი: http://_______________________________________wordpress.com 

ბლოგის სათაური:______________________________________________________________ 

 

რა როგორ როდის 

რა როგორ როდის 

რა როგორ როდის 

რა როგორ როდის 
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რა როგორ როდის 

რა როგორ როდის 

რა როგორ როდის 

რა როგორ როდის 
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ბლოგი არის პერსონალური ელექტრონული დღიური, ყოველდღიური ჩანაწერები, ახალი 

ამბებისა და ბმულების კრებული, თქვენი პირადი ფიქრები, ჩანაწერები მსოფლიოსათვის.  

თქვენი ბლოგის შინაარსს თავად განსაზღვრავთ. არსებობს სხვადასხვა დიზაინისა და 

შინაარსის მილიონობით ბლოგი და არ არსებობს რაიმე მკაცრი წესი, თუ როგორი უნდა იყოს იგი.   

მარტივად რომ ვთქვათ, ბლოგი თქვენი ვებ-საიტია, სადაც ათავსებთ და მუდმივად ანახლებთ 

ინფორმაციას. სიახლეები დასაწყისში ჩნდება, მაშასადამე, ვიზიტორებს შეუძლიათ ადვილად 

შეამჩნიონ, რა არის სიახლე. მათ შეუძლიათ კომენტარი გაუკეთონ  თქვენს ინფორმაციას, ან 

ბმულით დაუკავშირონ საკუთარ გვერდს/ბლოგს, ან სულაც მოგწერონ ელექტრონული ფოსტით.   

Blog 1997 წლიდან იღებს სათავეს და მან განსხვავება შემოიტანა ვებში, ზეგავლენა მოახდინა 

პოლიტიკაზე, გამოაფხიზლა ჟურნალისტიკა და მილიონობით ადამიანს მისცა საშუალება, 

გამოეხატა აზრი და დაკავშირებოდა სხვებს.  

ბლოგის შექმნა ძალიან მარტივია. ამისათვის ჩვენ განვიხილოთ ერთ-ერთი ყველაზე 

პოპულარული ბლოგ-სერვისი: WORDPRESS.COM ქვემოთ მოგითხრობთ დეტალურად თუ როგორ 

შექმნათ საკუთარი ბლოგი მარტივად. მიჰყევით ქვემოთ 

მოცემულ ინსტრუქციებს. 

ბრაუზერის მისამართების ველში აკრიფეთ  

www.wordpress.com. იმისათვის, რომ დაიწყოთ საკუთარი 

ბლოგი, გჭირდებათ პრიველ რიგში რეგისტრაციის 

გავლა.  როგორც სურათზეა მოცემული, დააჭირეთ 

სტაფილოსფერ ღილაკზე „Sign up now”  და შეავსეთ 

მოცემული კითხვები.  

 

სარეგისტრაციო ფორმა 

Blog Address - აქ მიუთითეთ ის სიტყვა, რომელიც 

იქნება თქვენი ბლოგის მისამართის ნაწილი, რითაც ეს 

მისამართი გამორჩეული იქნება სხვა 

მისამართებისგან. იმ შემთხვევაში თუ თქვენს მიერ 

ამორჩეული სიტყვა უკვე დარეგისტრირებულია 

სხვის მიერ, თქვენ მიიღებთ შეტყობინებას, რომ 

შეცვალოთ იგი და ამოირჩიოთ რამე სხვა სიტყვა. 

სასურველია ეს სახელწოდება შინაარსობრივად 

აღწერდეს იმ თემას, რა თემაზეც გსურთ ბლოგის 

შექმნა.  

Username - ამ გრაფაში ჩაიწერება წინა ველში 

ამორჩეული სახელი, რომელიც ავტომატურად 

გახდება თქვენი მომხმარებლის სახელი. ამ სახელით 

თქვენ მომავალში შეძლებთ სისტემაში შესვლას. 

http://www.wordpress.com/
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Password - შეარჩიეთ რაიმე სიტყვა და ჩაწერეთ აქ, რომელიც მომავალში სისტემაში შესვლისათვის 

იქცევა პაროლად. გახსოვდეთ, რომ პაროლი საიდუმლოა, ამიტომ ის ყოველთვის **** სახით ჩნდება 

კომპიუტერის მონიტორზე.   

Confirm - რადგან ეკრანზე პაროლის სიტყვა არ ჩანს, გადაამოწმეთ, სწორად შეიყვანეთ თუ არა 

სიტყვა და ამიტომ ხელახლა შეიყვანეთ წინა ველში ჩაწერილი სიმბოლოები. 

E-mail Address - აქ მიუთითეთ თქვენი ელ.ფოსტის მისამართი, სადაც მიიღებთ წერილს 

Wordpress.com-ისგან რეგისტრაციის გასააქტიურებლად.  

Sign Up-> - გადაამოწმეთ შევსებული ველები და დაასრულეთ რეგისტრაცია ამ ღილაკზე დაჭერით.  

 

რეგისტრაციის გავლის შემდეგ, თქვენს ელექტრონულ 

მისამართზე მოგივათ შეტყობინება, სადაც მოცემული 

იქნება ბმული, რომელზედაც უნდა დააჭიროთ და 

გააქტიუროთ თქვენი ანგარიში wordpress.com-საიტზე. 

ამით თქვენ დაასრულებთ რეგისტრაციას. გილოცავთ, 

შესაბამისად თქვენ უკვე საკუთარი ბლოგი დაიწყეთ. 

 

 

 

სისტემაში შესვლა 

შეიყვანეთ თქვენი მომხმარებლის სახელი და პაროლი და 

შედით სისტემაში. შესვლისთანავე, თქვენ უკვე 

შეგიძლიათ დაიწყოთ თქვენი ბლოგის დიზაინის და 

პარამეტრების შეცვლა. 

სისტემაში შესვლისთანავე თქვენს ეკრანზე არსებულ 

გამოსახულებას ეწოდება Dashboard (დეშბორდი).  მთავარი 

აზრი დეშბორდის არის ის, რომ ერთი თვალის შეხედვით 

ნახოთ რა ხდება თქვენს ბლოგთან დაკავშირებით. 

შეგიძლიათ სწრაფად ნახოთ სიახლეები, თქვენი 

დაუსრულებელი პოსტები, ნახოთ ვის მოეწონა თქვენი ჩანაწერები, ან რამდენად 

პოპულარული გახდა თქვენი ბლოგი. 

 

 

 

ეკრანზე დეშბორდი ასე გამოიყურება.  
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სისტემაში შესვლის შემდეგ,  მარცხენა ზედა კუთხეში დაინახავთ ღილაკს “My Blog.”  აქ 

ჩამოთვილი იქნება ყველა თვენს მიერ 

დარეგისტრირებული ბლოგი, და გაქვთ 

შესაძლებლობა სწრაფად გადახვიდეთ 

სასურველი ბლოგის დეშბორდზე.  

გახსოვდეთ, რომ დეშბორდს ხედავთ 

მხოლოდ თქვენ ან თქვენს მიერ 

დარეგისტრირებული 

თანაადმინისტრატორი. დეშბორდი არის 

კონტროლ პანელი, რომელსაც თქვენს გარდა 

ვერავინ ხედავს, და სადაც თქვენი ყველა 

ბლოგის ინფორმაცია და პარამეტრები არის 

შენახული. ვირტუალურად, ნებისმიერ დროს, როცა გინდაც განაახლოთ თქვენი ბლოგი, თქვენ 

გჭირდებათ დეშბორდი.  

თქვენ გაქვთ ორი სახის დეშბორდ მენიუ. პირველი, მარცხენა 

მხარეს სანავიგაციო მენიუს სახითაა მოცემული, სადაც თქვენ 

შეგიძლიათ ყველა პარამეტრის გამოძახება. ქვემოთ მოცემულ 

სურათზე, ამ მომენტში გააქტიურებულია შეტყობინების 

პანელი.  

Dashboard-თქვენი ბლოგ(ებ)ის შესახებ სიახლეების სწრაფი 

შეტყობინება 

Upgrades – WordPress.Com-ისგან შემოთავაზებული უფასო 

სერვისების გარდა თუ სურვილი გაქვთ გაამრავალფეროვნოთ 

ფუნქციები, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ფასიანი მომსახურება და 

შეარჩიოთ შესაბამისი აპლიკაციები.  

Posts - თქვენს მიერ გაკეთებული ნებისმიერი შეტყობინების 

(პოსტი) ერთიანად დათვალიერება/რედაქტირება და მასზე 

სტატისტიკური მონაცემების მიღება. 

Media - მედია ფაილების (mp3, m4a, wav, audio files) ატვირთვა  

Links - სხვა საიტებზე ბმულების განთავსება თქვენს ბლოგზე 

Pages – თუ სურვილი გაქვთ, ჩვეულებრივი ვებ გვერდის 

მსაგვსად, შეგიძლიათ სურვილის მიხედვით შექმნათ 

რამდენიმე ვებ გვერდი. მაგალითად ჩემ შესახებ. საკონტაქტო 

ინფორმაცია, და ასე შემდეგ.  

Comments - თქვენს ჩანაწერებზე შესრულებული 

კომენტარების სია 

Ratings - თქვენი ბლოგის/გვერდების რეიტინგების პარამეტრების შეცვლა და რეიტინგების 

ნახვა. 
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Polls - შეგიძლიათ თქვენს ბლოგზე დააყენოთ გამოკითხვის აპლიკაცია.  

Appearance - ბლოგის დიზაინის/თემის შერჩევა და შეცვლა 

Users - ბლოგის ადმინისტრატორის პარამეტრების შეცვლა და სხვა თანაავტორების 

დამატება/რედაქტირება 

Tools - ელ.ფოსტის მეშვეობით, პოსტების განახლება ბლოგზე.  

Setting - ზოგადი პარამეტრების დაყენება 

მეორე სახის მენიუ არის თქვენს ბლოგის თავზე მოთავსებული ხელსაწყოების  ველი (toolbar).  

ზემოთ ნახსენები მენიუსგან განსხვავებით, აქედან მხოლოდ უფრო ნაკლებ რაოდენობის 

პარამეტრებს  გამოიძახებთ. 

 

 

 

 

სასურველია, რომ პირველივე ეტაპზე, ზოგადი პარამეტრები შეცვალოთ თქვენი სურვილის 

მიხედვით. ამისათვის მიჰყევით ქვემოთ მოცემულ ინსტრუქციებს.  

1) გახსენით მენიუ „settings“ და ამოირჩიეთ “General”. 
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2) მიანიჭეთ თქვენი სურვილის მიხედვით ბლოგს სათაური. ასევე შეგიძლიათ დაამატოთ 

ქვესათაური (სტრიქონი სტატიის შესახებ დამატებითი ინფორმაციით).

 

3) შეგიძლიათ ასევე შეცვალოთ თქვენი ელ.ფოსტის მისამართი, პარამეტრები თარიღისა და 

საათისთვის, ასევე ენა. ნებისმიერი ცვლილებების განხორციელების შემდგომ, არ დაგავიწყდეთ, 

დააჭიროთ ღილაკს „save your changes“. 

 

4) თქვენ ასევე შეგიძლიათ ატვირთოთ რაიმე სურათი, რომელიც იქნება თქვენი ბლოგის სახე, 

როდესაც WordPress.com-ის სხვა გვერდებზე გამოჩნდება (თუ რა თქმა უნდა, თქვენ არ გაქვთ 

პარამეტრებში მონიშნული  რომ ეს ბლოგი იყოს პირადული). დააჭირეთ “browse” და მოძებნეთ 

სასურველი სურათი ასატვირთად.  

 

 

 

 

 

5) როცა მოძებნით სასურველ სურათს, დააჭირეთ “upload 

image.” თქვენ ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ შეცვალოთ ეს 
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სურათი, როცა მოგინდებათ. მას მერე, რაც სურათი აიტვირთება, თქვენ 

შეძლებთ მისი ზომების შეცვლას (crop).  

 

6) საბოლოო ჯამში, ატვირთის დასრულებისას, სურათი ასე გამოჩნდება 

თქვენს ზოგად პარამეტრების გვერდზე:  

 

ბლოგის დიზაინის შეცვლა 

მას შემდეგ, რაც გამართავთ ზოგად პარამეტრებს, შეგიძლიათ დაიწყოთ ბლოგის დიზაინზე 

ზრუნვა.  

როდესაც შესული ხართ სისტემაში, ამოირჩიეთ 

ინსტრუმენტების მენიუდან Appearance > Themes  და 

დაათვალიეროთ ყველა დიზაინის ნიმუში, რომელსაც 

WordPress.com  გთავაზობთ.  შეგიძლიათ ცვალოთ თემა 

მუდამ, სანამ თქვენთვის სასურველ, საუკეთესო დიზაინს არ 

იპოვნით.  

გარდა ამისა, შეგიძლიათ შეცვალოთ თქვენი ბლოგის ქუდი 

(header) და ატვირთოთ თქვენი სურათი, რაც მეტ საშუალებას 

გაძლევთ, განასხვავოთ თქვენი ბლოგი სხვებისგან. 

WordPress.Com გთავაზობთ ისეთ თემებს, რომელთა 

უმეტესობა ქუდის უფასოდ შეცვლის შესაძლებლობას იძლევა.  

როგორ ავტვირთოთ სხვა სურათი ქუდისთვის 

ინსტრუმენტების მენიუდან ამოირჩიეთ Appearance -> Header. დაიმახსოვრეთ, თუ ამ ფუნქციას 

ვერ პოულობთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენს მიერ შერჩეული თემა (theme) არ გაძლევთ ქუდის 

შეცვლის საშუალებას.  

Header-ზე დაჭერის შემდეგ, შეგიძლიათ შეარჩიოთ 

ნებისმიერი სურათი და ატვირთოთ ღილაკზე Upload 
დაჭერით. მხოლოდ .jpeg, .gif, and png. შეგიძლიათ 

გამოიყენოთ.  

ყურადღებით: ზუსტი ზომის სურათის გამოყენებით, 

საუკეთესოდ მოარგებთ თქვენს სურათს მოცემულ 

შეზღუდულ ზომებს. გირჩევთ, გამოიყენოთ .gif ან.png 
ფორმატის სურათები, რომ ზუსტად მოერგოს სურათი 

პარამეტრებს. ზომები კი მითითებული იქნება თქვენს 

ეკრანზე. მაგალითად ქვემოთ სურათზე მოცემულია 760 X 200 

pixels-ზომები.  
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თუ თქვენს მიერ ატვირთული სურათი არ 

შეესაბამება ზუსტად თქვენი ბლოგის ქუდის 

ზომებს, მაშინ მოგიწევთ crop-ით სურათის 

დაპატარავება. მონიშნეთ სურათზე ის 

ნაწილი, რომელიც გინდათ, რომ გამოჩნდეს 

და შემდეგ დააჭირეთ Crop and Publish.  

 

 

შემდეგ გამოვა ასეთი დადასტურების ფანჯარა:  

 

 

 

 

უმეტესობა თემებისა, იძლევა საშუალებას,  რომ ბლოგის ქუდზე სათაური ან ქვესათაური 

გააქროთ.  ამისთვის მონიშნეთ Hide Text ღილაკი Appearance -> Header გვერდზე. თუ თქვენს მიერ 

შერჩეულ დიზაინს აქვს ამის ფუნქცია, მენიუს შემდეგნაირად უნდა ხედავდეთ: 

 

როცა ტექსტს წაშლით, შემდეგ დააწკაპუნეთ Save Changes. თუ კი სურვილი გაქვთ, რომ არ 

წაშალოთ ტექსტი, მაგრამ შეცვალოთ ტექსტის ფერი, ამისათვის ამოირჩიეთ ღილაკი Select a Text 

Color. 

ბლოგზე მენიუს/გვერდების გამოტანა და მართვა 

გარდა იმისა, როდესაც იზრუნებთ ბლოგის დიზაინზე. აუცილებლად თავიდანვე განსაზღვრეთ 

ბლოგზე ინფორმაციის თემატიკის მიხედვით დახარისხება. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ უკვე 

არსებული ნიმუშები თუ რა შეიძლება გამოაჩინოთ გვერდზე, მაგალითად კალენდარი, ბმულები 

სხვა საიტზე. თქვენს მიერ შექმნილი ვებ გვერდები, გამოკითხვა და ასე შემდეგ.  
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ამისათვის აირჩიეთ Appearance>Widgets. Widgets ქართულად ნიშნავს მოწყობილობას, მაგრამ 

ჩვენ ამ შემთხვევაში შეგვიძლია მას ვუწოდოთ მენიუ. Widget-ის გვერდზე თქვენ იხილავთ  ყველა 

Widgets-ის ჩამონათვალს ამოსარჩევად.  

Inactive Widgets-ს მენიუდან ამოირჩიეთ და ხელით გადაიტანეთ გვერდით Sidebar-ს ჩარჩოში. 

თითოეული widgets-ის განლაგების თანმიმდევრობა შეგიძლიათ შეცვალოთ შემდეგნაირად: 

დააჭირეთ მაუსი და მონიშნეთ სასურველი ვიჯეტი, თაგუნიაზე ხელის აღების გარეშე 

გადაანაცვლეთ შესაბამის ადგილას. 

თუ სურვილი გაქვთ, თითოეულ მენიუს სახელწოდება თქვენს ბლოგზე გამოჩნდეს ამა თუ იმ 

ენაზე, მაშინ აქვე დააჭირეთ თითოეულ მათგანს და შესაბამის ენაზე მიუთითეთ სათაური და ასევე 

სხვა დამატებითი პარამეტრებიც ამოირჩიეთ, როგორც ეს ქვემოთ სურათზე არის მაგალითის 

სახით ნაჩვენები. თითოეული პარამეტრების მითითების შემდეგ, დააჭირეთ ღილაკს Save.  
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ბლოგზე გამოკითხვის ფუნქციის დამატება 

პოსტიდან ამოირჩიეთ ბრძანება Poll. შემდეგ, დააჭირეთ ღილაკს Add New.  შეავსეთ ველები 

შესაბამისად: მიუთითეთ შეკითხვა და შესარჩევი კითხვები. ასევე განსაზღვრეთ პარამეტრები: 

 Multiple choice -რამდენიმე პასუხის ამორჩევა 

 Randomize answer order - პასუხების თანმიმდევრობის მექანიკური ცვლილება 

 Allow other answers - სხვა პასუხის მითითების ნებართვა 

 'Share This' link - ბმულის გაზიარება 

 

ამის შემდეგ შეგიძლიათ მოცემული ვერსიებიდან 

შეარჩიოთ სასურველი დიზაინი, << ან >> ღილაკზე 

დაჭერით დაათვალიერეთ მოცემული დიზაინები.  

აქვე განსაზღვროთ შეგიძლიათ გამოკითხვის პასუხების 

ჩვენება გსურთ თუ არა საიტზე.  

 Show results to voters - აჩვენე არსებული 

შედეგები  

 Only show percentages - გამოხატე შედეგები 

პროცენტებში 

 Hide all results -დამალე ყველა შედეგი.  

პარამეტრების განსაზღვრის შემდეგ, დააჭირეთ - Save Poll. 

ამის შემდეგ იხილავთ ახალ ბრძანებას, Send to Publisher, რომელიც მიუთითებს შექმნილი 

გამოკითხვის მოდულის თქვენს გვერდზე ჩასმას.  

----------------- 

მაშასადამე, თქვენ გაეცანით ძირითად ინსტრუქციებს, რომელიც მოგეხმარებათ თქვენი ბლოგის 

დიზაინის და პირველადი პარამეტერების დაყენებაში. გახსოვდეთ, რომ თქვენი ბლოგის 

წარმატებით განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია, პირველ რიგში ის ინფორმაცია, რომელსაც 

თქვენ განათავსებთ და გაუზიარებთ სხვებს.  

 

გისურვებთ წარმატებას თქვენი ბლოგის შექმნის პროცესში.  
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YouTube ვიდეოფაილების ელექტრონული საცავია, სადაც შეგიძლიათ მოიძიოთ და განათავსოთ 

ვიდეო და აუდიოფაილები.  

 

როგორ მოვიძიოთ ვიდეო/აუდიო მასალა 

იმისათვის, რომ რომელიმე თემასთან დაკავშირებით ვიდეომასალა მოიძიოთ, ბრაუზერის 

მისამართების ველში აკრიფეთ www.youtube.com და მის პირველ გვერდზე მოცემულ საძიებო 

ველში აკრიფეთ საკვანძო სიტყვა. შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს search.  

 

მაგალითად, აკრიფეთ სიტყვა rainbow (ცისარტყელა) და დააჭირეთ საძიებო ღილაკს. რამდენიმე 

წამში თქვენ მიიღებთ ძიების შედეგს, ჩამონათვალში იხილავთ იმ ვიდეო/აუდიოფაილებს, 

რომელთა სახელწოდებაშიც თქვენ მიერ მითითებული საძიებო სიტყვაა (rainbow). მიღებული 

საძიებო შედეგიდან ამოირჩიეთ ის ვიდეო, რომელიც ყველაზე მეტად პასუხობს თქვენს 

შეკითხვას/საძიებო მასალას.  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/
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თუ გსურთ, უფრო სწრაფად მოძებნოთ სასურველი ვიდეო, დააჭირეთ Search options-ს. გაიხსნება 

ძებნის პარამეტრები, ატვირთვის თარიღის, კატეგორიის, ხანგრძლივობის მიხედვით. 
  
  
  

 
 

როგორ ვუყუროთ  ვიდეო ფაილს: 

 

მოძიებულ ვიდეო ჩამონათვალში დააწკაპუნეთ თქვენთვის საინტერესო გამოსახულების ნიმუშზე. 

ფაილი ავტომატურად ჩამოიტვირთება და მომზადდება გასაშვებად. ინტერნეტის ნელი სიჩქარის 

შემთხვევაში, რეკომენდებულია ფაილის მთლიანად ჩამოტვირთვა და შემდეგ ყურება (ამ დროს 

პროგრამის პანელში წითელი ზოლი ბოლომდე უნდა შეივსოს).   

 

 

ვიდეოფაილის ყურებისას, დაგჭირდებათ პროგრამის ინსტრუმენტების პანელზე მოცემული 

ღილაკების გამოყენება.  

 

 

http://www.youtube.com/results?search_query=rainbow&uni=3
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ჩვენების დაპაუზება;  

 

       დაპაუზებულ მდგომარეობაში მყოფი ფაილის გაშვება;  

 

 

 

სტატუსის ხაზი: ფაილის ჩამოტვირთვის სტატუსი განისაზღვრება წრფეზე მუქი წითელი ფერით. 

ასევე, ფაილის ჩვენების დროს, ნაჩვენები მონაკვეთის ხანგრძლივობა განისაზღვრება წრფეზე 

ბურთულის ადგილმდებარეობის მიხედვით; 

 

ვიდეოს ხმის რეგულირება: აწევა და დაწევა; 

 

 

ნანახი ვიდეომონაკვეთის წუთობრივი შეფარდება ვიდეომასალის მთლიან 

ხანგრძლივობასთან;  

 

ფაილის მაღალი ხარისხით ყურება; 

 

 

 ვიდეოს ცალკე ფანჯარაში გამოტანა; 

 

  

 ვიდეოს გაშლა სიგანეში; 

 

 

ვიდეოფაილის მთელ ეკრანზე გაშვება (საწყის მდგომარეობაში დაბრუნებას 

კლავიატურაზე esc-კლავიშზე დაჭერით  შეძლებთ). 



18 
 

როგორ მივაბათ  ვიდეო/ აუდიო ფაილი  ჩვენს საიტს ან ელ.ობიექტს ბმულის სახით:   

 

გააქტიურებული ვიდეოფაილის ყურებისას შენიშნავთ, რომ მის ქვემოთ მოცემულია 

ვიდეოფაილის უნიკალური მისამართი ინტერნეტში, ანუ URL  და embed კოდი. ისინი მიგვანიშნებს, 

რომ ფაილის ავტორი სხვების მიერ მისი გამოყენების ნებართვას იძლევა. შეგიძლიათ დააკოპიროთ 

ისინი და საჭირო ადგილზე მისამართი ჩასვათ, ან embed კოდი ჩააშენოთ.   

 

 

   

Share   ღილაკზე დაჭერისას გამოჩნდება  ვიდეოს მისამართი. 

 
  
 

Embed  ღილაკზე დაჭერისას გამოჩნდება ვიდეოს embed კოდი. 
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შენიშვნა: სანამ   Embed ღილაკს დააჭერთ, აირჩიეთ ვიდეოს ზომა, რომელიც ვიდეოს ქვედა მხარეს 

ჩანს, შემდეგ დააკოპირეთ embed კოდი. 

  

როგორ ავტვირთოთ ვიდეო/აუდიო ფაილი: 

 

 

იმისათვის, რომ YouTube-ზე ფაილების ატვირთვის უფლება მიიღოთ, უნდა შექმნათ თქვენი 

ანგარიში და დარეგისტრირდეთ პორტალზე.   

 

გაიარეთ რეგისტრაცია და შექმენით უნიკალური მოხმარების სახელი და პაროლი:  

 

 

 

 

 
რეგისტრაციის დასაქწყებად, 

დააჭირეთ და მიჰყევით 

ბმულს:  
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E-mail Address - თქვენი ელ.ფოსტის 

მისამართი; 

 

Username - მომხმარებლის სახელი; 

 

Check Availability - დააჭირეთ ბმულს და 

გაიგეთ, არის თუ არა თქვენს მიერ 

ამორჩეული სახელი თავისუფალი 

სარეგისტრაციოდ;  

 

Location - ქვეყანა (ავტომატურად 

მოინიშნება საქართველო, Georgia); 

 

Date of birth - თქვენი დაბადების 

თარიღი (წელი, რიცხვი, თვე); 

 

Gender - სქესი: Male (მამრობითი) 

Female (მდედრობითი); 

 

Let others find my channel on Youtube if 

they have my email address - ამ 

ბრძანების გააქტიურებით, ნებისმიერ 

ადამიანს აძლევთ უფლებას, მოიძიოს 

თქვენი „Youtube გადმოცემის არხი“; 

 

I accept ღილაკზე დაჭერით, თქვენ ეთანხმებით Youtube-ის მოხმარების წესებს და აცნობიერებთ 

პასუხისმგებლობას თქვენი ან სხვის მიერ განთავსებული ვიდეომასალების გამოქვეყნებისა და 

მოხმარების წესების დასაცავად.  

სისტემაში შესვლა  

 

Email – თქვენი Gmail ელ.ფოსტის მისამართი  
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Password-შეიყვანეთ რეგისტრაციისას გამოყენებული ელ-ფოსტის პაროლი.  

 

შენიშვნა: თუ რეგისტრაციისას gmail-ის ფოსტა არ მიუთითეთ, დამატებითი სარეგისტრაციო 

ველების შევსება მოგიწევთ. 

 

რეგისტრაციის გააქტიურების შემდეგ მოხმარებლის სახელი ეკრანის ზედა მარჯვენა კუთხეში 

გამოჩნდება.  

 

 

ფაილის ასატვირთად დააჭირეთ ღილაკს Upload . 

 

 

  

    შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს Upload Video, რითიც თქვენ კიდევ 

ერთხელ, ავტომატურად ეთანხმებით Youtube-ის მოხმარების წესებს 

და პასუხისმგებლობას იღებთ გამოქვეყნებულ ფაილზე. ღილაკზე 

დაჭერის შემდეგ მიუთითეთ ასატვირთი ფაილის 

ადგილმდებარეობა და სახელწოდება.  

 

 

დაელოდეთ ფაილის ბოლომდე ატვირთვას. ატვირთვის დასრულების შემდეგ ეკრანზე გამოჩნდება 

მწვანე შუქი და ფაილის სახელი.  
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შეავსეთ მოცემული გრაფები და მიუთითეთ ფაილის სახელწოდება და აღწერა:  

Title - სახელწოდება; 

 

Description - ვიდეოს აღწერა; 

 

Tag - საკვანძო სიტყვები; 

 

Category - ვიდეოს შინაარსის კატეგორია; 

 

Privacy - ვიდეოფაილის დამთვალიერებელთა 

შეზღუდვა; 

 

Save Changes - ცვლილებების დამახსოვრება. 

 

 

ატვირთული ვიდეო/აუდიო ფაილების ორგანიზება და რედაქტირება:  

 

თქვენ მიერ ატვირთული ფაილების სანახავად, დააწკაპუნეთ ანგარიშის სამომხმარებლო სახელის 

ბმულზე და ამოირჩიეთ My Uploaded Videos - ქვემენიუ. ეკრანზე გამოჩნდება თქვენ მიერ 

ატვირთული ფაილების ჩამონათვალი, რომელთა სათითაოდ მონიშვნით შეგიძლიათ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delete - მონიშნული ვიდეო/აუდიო ფაილის  წაშლა; 

Edit - სახელწოდების ან აღწერის რედაქტირება;  

Annotations - ფაილისთვის ანოტაციის დართვა; 

Captions and Subtitles - დასათაურება. 
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ანოტაციის დამატება ფაილზე  

 

ფაილის ორგანიზების მენიუში დააჭირეთ ღილაკს Annotations. 

შემდეგ, ჩვენების სასურველ მონაკვეთში, დააჭირეთ ღილაკს add 

annotation.  

 

 

დააჭირეთ Add Annotation-ს.     

 

 

 

 

 

ბოლოს დააჭირეთ ღილაკს შენახვა/გამოქვეყნება. 

 

შენიშვნა: ტექსტის აკრეფისას გაითვალისწინეთ, რომ ქართული უნიკოდი არ ჩანს. 

 

როგორ შევქმნათ საკუთარი TV არხი?  

YouTobe გაძლევთ საშუალებას, მარტივად შექმნათ საკუთარი iTV პროგრამა/არხი. თქვენს არხს 

მიენიჭება უნიკალური მისამართი, მაგალითად PH International-ის არხის მისამართია 

http://www.youtube.com/user/PHInternationalOrg. YouTube არხზე თქვენ შეგიძლიათ მოათავსოთ 

როგორც თქვენს მიერ შექმნილი ვიდეო მასალები, ასევე სხვა ავტორების მიერ შექმნილი 

გაუზიაროთ თქვენს მაყურებლებს. გარდა ამისა, შეგიძლიათ მოათავსოთ კომენტარები, 

ღონისძიებების შესახებ განცხადებები და ასე შემდეგ.  
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იმისათვს, რომ შექმნათ საკუთარიTVარხი, დარწმუნდით რომ ხართ სისტემაში შესული. თქვენი 

მომხმარებლის სახელს, რომელიც ჩანს ეკრანის ზედა მარჯვენა კუთხეში, დააჭირეთ და 

ჩამონათვალიდან ამოირჩიეთ My Channel.  

 

შემდეგ თქვენ იხილავთ არხის პარამეტრებს და ყველა იმ ინფორმაციას, რომელსაც თქვენს არხზე 

(Channel) განათავსებთ.  
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სასურველია, პირველ რიგში გამართოთ არხის პარამეტრები, დაარქვათ სახელი და განსაზღვროთ 

არხის სახეობა. ამისათვის გადადით მენიუში მოცემულ Setting-გვერდზე და შეავსეთ შესაბამისი 

ველები:  

Title: თქვენი YouTube არხის სათაური 

Channel Type: -ში მიუთითეთ YouTube 

Channel Tags: მიუთითეთ ის საკვანძო სიტყვები, რომელიც დაახასიათებს თქვენი TVარხის შინაარსს. 

Make Channel Visible: ამოირჩიეთ Yes.  

Let others find my channel on YouTube if they have my e-mail address: შეგიძლიათ მონიშნოთ ეს 

ბრძანება თუ სურვილი გაქვთ, რომ თქვენიTV არხი მოიძებნოს ნებისმიერი ადამიანის მიერ, 

ვისთვისაც თქვენი ელ.ფოსტის მისამართი ცნობილია.  

პარამეტრების შეცვლის შემდეგ დააჭირეთ ბრძანებას Save Changes. 

 

შემდეგ Themes and Colours- მენიუში შეგიძლიათ ცვალოთ დიზაინი.  

თუ გსურთ სხვადასხვა მოდულები გამოჩნდეს თქვენს არხზე, მაშინ გადადით Modules-მენიუში და 

მონიშნეთ ყველა სასურველი სახეობა. შემდეგ დააჭირეთ save changes-ს ღილაკს.  

 

 

 

 

 

თქვენს მიერ ატვირთული და ფავორიტებში დამახსოვრებული 

ვიდეობის დათვალიერება შეგიძლიათ Videos and Playlists- 

მენიუში.  მას შემდეგ რაც გამართავთ ყველა მენიუს არხზე, 

თითოეულის დამატება/რედაქტირება შესაძლებელი არის ამ 

მენიუს პანელზე მარჯვნივ მოცემული edit ბრძანების 

მეშვეობით.  
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მზად ხართ გაუზიაროთ თქვენი ვიდეო მსოფლიოს? ან დაეხმაროთ სხვებს, მათი ხმა უფრო მეტი 

ეროვნების ხალხს მისწვდეს? ამისათვის აკრიფეთ http://dotsub.com და შეგიძლიათ dotSUB-ის 

უმარტივეს 4 გზას მიმართოთ: 

 ატვირთე ვიდეო   დაამატე ტრანსკრიფცია     გადათარგმნე   გაუზიარე სხვებს 

 

 როგორ მოვძებნოთ სასურველი ვიდეო მასალა dotSUB -ზე:  

ეკრანზე ზედა მარჯვენა კუთხეში, ძიების ველში აკრიფეთ საკვანძო სიტყვა, რაც ყველაზე მეტად 

შეესაბამება ვიდეოს შინაარს, რომელსაც ეძებთ. მაგალითად აკრიფეთ Georgia.   

 

 

 

 

მიღებული შედეგებიდან ამოარჩიეთ სასურველი ვიდეო და დააჭირეთ ღილაკს  

საყურებლად.  
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 როგორ გავიაროთ რეგისტრაცია dotSUB-ზე სამუშაოდ: 

იმისათვის, რომ სრულყოფილად გამოიყენოთ dotSUB-ის ყველა ფუნქცია, საჭიროა 

დარეგისტრირდეთ. თქვენს ეკრანზე ზემოთ მარჯვენა კუთხეში მოცემულ სარეგისტრაციო 

სიტყვას Register-ს დააჭირეთ და 

მიყევით შეკითხვების ველებს.  

შენიშვნა:  *  სიმბოლო მიუითებს, რომ 

აუცილებელია ველების შევსება.  

Username: მომხმარებლის სახელი 

Password: პაროლი 

Confirm Password: პაროლის 

გადამოწმება 

Password Hint: პაროლის 

შესახსენებელი შეკითხვა 

First Name: სახელი 

Last Name: გვარი 

E-mail: ელ.ფოსტის მისამართი 

Preferred Language: ამოირჩიეთ  

სასურველი ენა 

Accept Terms of Use: მონიშნეთ ეს ველი, რითაც ეთანხმებით dotSUB-ის მოხმარების წესებს.  

Want receive updates to my e-mail: თუ სურვილი გაქვთ, რეგულარულად მიიღოთ სიახლეები 

dotSUB-ისგან, დატოვეთ ეს ველი მონიშნული, წინააღმდეგ შემთხვევაში, მოხსენით მონიშვნა.  

სარეგისტრაციო ველების შევსების შემდეგ, დაჭირეთ ღილაკს Sign-up.  

ამის შემდგომ, თქვენს კომპიუტერის ეკრანზე გამოჩნდება შეტყობინება, რომელიც მიგითითებთ, 

რომ უნდა შეამოწმოთ თქვენი საფოსტო ყუთი, და მიჰყვეთ იქ მოცემულ ბმულს თქვენი 

რეგისტრაციის გასააქტიურებლად.  
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თქვენს ელ.ფოსტის ყუთში მითითებულ ბმულზე დაჭერის შემდეგ, გადახვალთ ავტომატურად 

dotSUB-ის ვებ გვერდზე, სადაც უნდა იხილოთ სისტემისგან დასტური რეგისტრაციის 

დასრულების შესახებ, ზუსტად ასე:  

 

მაშასადამე, თქვენ შეგიძლიათ 

ახლა შეხვიდეთ სისტემაში, 

ამისათვის დააჭირეთ ბრძანებას - 

Login და მიუთითეთ თქვენი 

რეგისტრირებული მომხმარებლის 

სახელი და პაროლი:  

სისტემაში შესვლისას თქვენ 

შეამჩნევთ, რომ მარჯვენა მხარეს მოცემულია პირადი მენიუ.  

Post a new Video -ახალი ვიდეოს დამატება 

My videos - თქვენს მიერ ატვირთული ვიდეოს 

კატალოგი 

My Favorites - თქვენი ფავორიტი ვიდეოს 

კატალოგი 

My Groups - თქვენ მიერ შექმნილი ჯგუფები 

My Collections - თქვენ მიერ შექმნილი კოლექცია 

My Account -თქვენი ანგარიშის პარამეტრები 

Help - დახმარება 

Sign out -სისტემიდან გამოსვლა 
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როგორ შევქმნათ კოლექცია ან ფავორიტი ვიდეოების კატალოგი? - ნებისმიერ სასურველ ვიდეოზე 

დააჭირეთ ლურჯ SUB ღილაკს. და Share-მენიუში (რომელიც თქვენი ეკრანის მარჯვენა ქვედა 

კუთხეშია მოჩემული) ამოირჩიეთ შესაბამისად ან Add this video to a collection ან Add to your 

favourites.    

 როგორ ავტივრთოთ ვიდეო dotSUB -ზე: 

სანამ ვიდეოს ატვირთვას დაიწყებთ, პირველრიგში დარწმუნდით, რომ ხართ სისტემაში შესული. 

მიაქციეთ ყურადღება თქვენს ეკრანზე, მარჯვენა მხარეს ყვითელ ღილაკს "Submit Your Video". 
დააჭირეთ მას და გადახვალთ ვიდეოს ატვირთვის სპეციალურ გვერდზე. შესაბამისად, უნდა 

შეავსოთ მოცემული ველები და ბოლოს დააჭიროთ ღილაკს - Upload.  
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Video Title –ში მიუთითეთ თქვენი ვიდეოს სათაური.  შემდეგ Short description of the video-ს 

გრაფაში მოკლედ აღწერეთ ვიდეოს შინაარსი. License-ს გრაფაში ჩამოთვლილი სიიდან, 

ამოირჩიეთ შესაბამისი ლიცენზია. დაწვრილებით თითოეული მათგანის შესახებ შეგიძლიათ 

იხილოთ ამ შეკითხვის ქვემოთ მოცემულ ბმულზე.  აქვე Language ქვე-მენიუდან უნდა მიუთითოთ 

ენა, რა ენაზეც არის საუბარი ამ კონკრეტულ ვიდეოში, და არა ენა, რომელზეც თქვენ სურვილი 

გაქვთ, რომ თარგმნოთ. შემდეგ ამოირჩიეთ ქვეყანა Country-ველში, სადაც არის ვიდეო 

გადაღებული, და რა თქმა უნდა ვიდეოს შინაარსის მიხედვით განსაზღვრეთ მისი ჟანრი და Genre-

ს ქვე მენიუდან შეარჩიეთ 

შესაბამისი ჟანრი, იმის 

და მიხედვით თქვენი 

ვიდეო დოკუმენტურია, 

ანიმაციური თუ სხვა. 

დაიმახსოვრეთ, თქვენ 

შეგიძლიათ ატვირთოთ 

მაქსიმუმ 25 წუთიანი 

ვიდეო ფაილი.  

დამატებით, თქვენ 

შეგიძლიათ მიუთითოთ 

ასევე ვიდეოს 

პროდიუსერის და 

დირექტორის ვინაობაც. 

თუმცა ამ ველების 

შევსება არაა აუცილებელი. შემდეგ 

მონიშნეთ გრაფა, სადაც თქვენ 

ადასტურებთ რომ სურვილი გაქვთ ეს 

ვიდეო გახდეს საჯაროდ ხელმისაწვდომი 

ნებისმიერი მომხმარებლისათვის. ამის 

შემდგომ, დააჭირეთ Browse ღილაკს და ამოარჩიეთ ასატვირთი ვიდეო თქვენი კომპიუტერიდან. 

გახსოვდეთ, თქვენ შეგიძლიათ ატვირთოთ ასევე უკვე ინტერნეტში განთავსებული 

ვიდეოფაილიც. ამ შემთხვევაში, დააჭირეთ ბრძანებას Create from existing internet address. შემდეგ 

შეიცვლება ქვედა ველი და გამოჩნდება ინტერნეტ მისამართების ჩასაწერი ფანჯარა, სადაც 

მიუთითებთ ვიდეოს იმ ვებ მისამართს, სადაც არის 

განთავსებული უკვე.  

ორივე შემთხვევაში, როგორც კი მიუთითებთ 

ასატვირთ ვიდეოს, დააჭირეთ ყვითელ ღილაკს Upload 

და დაიწყება ვიდეოს ატვირთვა. ქვემოთ გამოჩნდება 

ატვირთვის სტატუსი, გამოხატული პროცენტებით.  

ატვირთვის დასრულების შემდეგ, მას შემდეგ რაც 

თქვენს ატვირთულ ვიდეოს ვინმე დაუმატებს 

ტრანსკრიფციას ან გადათარგმნის, მიიღებთ ამის 

შესახებ შეტყობინებას თქვენს ელ.ფოსტის მისამართზე. 

ატვირთული ვიდეო შეგიძლიათ სხვადასხვა 

სოციალური ქსელების პლატფორმების გამოყენებით 

მარტივად და სწრაფად გაუზიაროთ  მსოფლიოს.  
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 როგორ დავამატოთ ტრანსქრიპტი ვიდეოს: 

 
 

თქვენ შეგიძლიათ ტრანსკრიფცია დაუმატოთ თქვენს მიერ ატვირთულ ვიდეობს და ამით კიდევ 

უფრო მეტი ადამიანისთვის გახადოთ ის ხელმისაწვდომი.  

 

მარჯვენა კუთხეში არსებულ მენიუში ამოარჩიეთ My 

Videos. შემდეგ თქვენ ნახავთ ყველა იმ ვიდეოს 

ჩამონათვალს, რომელიც თქვენ ატვირთეთ. თითოეულ 

მათგანზე იხილავთ მოკლე ინფორმაციას. მათ შორის, 

რომელ ვიდეოზე გაქვთ ან არ გაქვთ დამატებული 

ტრანსკრიფცია.  

შეარჩიეთ რომელიმე ვიდეო და დააჭირეთ 

ტრანსქრიფციის დამატების ბრძანებას  Waiting to be 
transcribed , რის შემდეგაც თქვენს ეკრანზე გამოჩნდება 

სპეციალური ველი ტრანსქრიფციის დასამატებლად 

ვიდეო ჩანაწერთან ერთად.  

 

 

 

ქვემოთ მოცემულია დეტალურად, თუ როგორ უნდა დავამატოთ ტრანსქრიფცია.  

პირველ რიგში მიაქციეთ ყურადღება Add a transcription line - ფანჯარას. სადაც ჩაბეჭდავთ 

ტრანსქრიფციას. ასევე დაიმახსოვრეთ კლავიატურაზე მალმხმობი ბრძანებები (Keyboard Shortcuts), 

რაც აუცილებლად დაგჭირდებათ ვიდეოს დაპაუზებისათვის, რათა ტრანსქრიფცია ზუსტად 

მოერგოს კადრს.  
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როგორ დავიწყოთ ტრანსქრიფციის 

დამატება? კლავიატურაზე დააჭირეთ 

CTRL+SHIFT+P-ს რომ დაიწყოს ვიდეო 

ჩვენება. უყურეთ რამდენიმე წამი და 

დაიმახსოვრეთ რაც გაიგონეთ. შემდეგ 

დააჭირეთ კვლავ CTRL+SHIFT+P -ს რომ 

დააპაუზოთ ჩვენება. ჩაბეჭდეთ რაც 

დაგამახსოვრდათ ის წინადადება, და 

დააჭირეთ CTRL + SHIFT + ↓ -ს და შემდეგ 

კლავიატურაზე Enter, რომ 

დაიმახსოვროთ ჩანაწერი. 

დამახსოვერბული ჩანაწერი გამოჩდნება 

ზემოთ Transcription-ის ველში. შემდეგ 

ისევ კვლავ დააჭირეთ  
CTRL+SHIFT+P-ს და დაიწყება ჩვენება. 

კვლავ გაიმეორეთ ზემოთ ნაჩვენები 

პროცესი. იმ შემთხვევაში თუ ვიდეო 

ჩანაწერში შეგხვდებათ კადრი, სადაც 

საუბარი არ მიმდინარეობს, მაშინ ამ 

კადრის დასრულებისთანავე, დააჭირეთ CTRL+SHIFT+P-ს რომ დააპაუზოთ და შემდეგ 

გააგრძელეთ ტექსტის აკრეფვა და დააჭირეთ CTRL + SHIFT + ↓ -ს და შემდეგ კლავიატურაზე Enter. 

თქვენ ნახავთ, რომ ზემოთ გამოჩენილ ტრანსქფრიფციების რედაქტირება ან წაშლა შეგიძლიათ. 

ფანქარზე დაჭერით, შედიხართ რედაქტირების მენიუში, აქ შეგიძლიათ ან შეცვალოთ შეცდომით 

აკრეფილი სიტყვა, ან ხელით შეცვალოთ დროები. ცვლილებების შესანახად, დააჭირეთ მწვანე 

ფერის სიმბოლოს .  
მას მერე, რაც დარწმუნდებით, რომ დასრულებულია ვიდეოზე ტრანსქრიფციების დამატება, 

მიეცით ბრძანება Mark this transcription complete, რაც ნიშნავს, რომ თქვენ ამ ვიდეოსთვის 

აღნიშნეთ, რომ ტრანსქრიფცირება დასრულებულია.  

 

დაიმახსოვრეთ: შეეცადეთ ტრანსქრიფციები 2 ხაზზე დაატიოთ, რადგან მეტ სტრიქონიანი 
ტრანსქრიფცია გადაფარავს ვიდეოს კადრებს.  

 

 
 როგორ გადავთარგმნოთ ვიდეო? 

 

როგორც იცით, თქვენ შეგიძლიათ გადათარგმნოთ როგორც თქვენი, ასევე 

სხვის მიერ განთავსებული ვიდეო.  

 
შერჩეული ვიდეოს გვერდზე, ეკრანის მარჯვენა ქვედა კუთხეში 

მოძებნეთ ლურჯ ფონზე არსებული მენიუ Translate and Transcribe.  

Translate into-ს მენიუდან ამოირჩიეთ ენა, რა ენაზეც გადათარგმნით ამ 

ვიდეოს. შემდეგ დააჭირეთ სტაფილოსფერ ღილაკს Translate.  

 

ამის შემდეგ თქვენს ეკრანზე გამოჩნდება ჩამონათვალი ყველა 

ტრანსკრიპტისა, რომელთა სათითაოდ გადათარგმნაა შესაძლებელი.  

დააჭირეთ ცისფრად მოცემულ ბმულს (Click to translate into Georgian) 
და გადათარგმნეთ ტრანსქრიპტი.  თითოეულის გადათარგმნას რომ 

დაასრულებთ, გადადით შემდგომზე, ამით წინა ჩანაწერი უკვე 

ავტომატურად დამახსოვრდება. როდესაც დაასრულებთ ვიდეოს 

თარგმანს, დააჭირეთ ვიდეოზე უკან გადასვლას და გადაამოწმეთ 

ნათარგმნი.  


