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ავ ტო რი სა გა ნ
ახ ალი თა ობ ის თვ ის ინ ტე რნ ეტი ბუ ნე ბრ ივი გა რე მოა. დღ ეს ბა ვშ ვე ბი კო მპ იუ ტე რთ ან მუ შა ობ-
ას კი აღ არ სწ ავ ლო ბენ, არ ამ ედ კო მპ იუ ტე რის და ხმ არ ებ ით იღ ებ ენ ცო დნ ას. სა ძი ებო სი სტ ემ ის 
და ხმ არ ებ ით,  ნე ბი სმ იერ შე კი თხ ვა ზე პა სუ ხის მო ძე ბნ აა შე სა ძლ ებ ელი. მო მა ვა ლში კო მპ იუ ტე რს 
კი დევ უფ რო დი დი რო ლი ექ ნე ბა ად ამ ია ნის ცხ ოვ რე ბა ში.

2010 წლის ივლისში PH International-ის საქართველოს სამართლებრივი განათლების 
პროგრამამ და იწ ყო პრ ოგ რა მის ახ ალი კო მპ ონ ენ ტის „სო ცი ალ ური მე დია სკ ოლ აში“ გა ნხ-
ორ ცი ელ ება, რომელიც მიზანად ისახავს არასრულწლოვანთა და უფროსკლასელებს შორის 
დანაშაულებრიობის პრევენციას სოციალური მედიის გამოყენებით.

ამ წიგნის შექმნის იდეა უფროსკლასელებთან მუშაობისას დაიბადა. წიგნის ძირითად მასალას 
შეადგენს სტატიები, რომელთაც დროდადრო გაზეთ ̀ პრაიმ ტაიმსა~ და ჩემს ბლოგში ვაქვეყნებდი. 

წი გნი სა სა რგ ებ ლო იქ ნე ბა რო გო რც უფ რო სკ ლა სე ლთ ათ ვის, ას ევე უმ აღ ლე სი სა სწ ავ ლე ბლ ის 
სტ უდ ენ ტე ბი სა თვ ის აც, ნე ბი სმ იე რი მკითხველისათვის, ვინც სოციალური მედიით არ ის და ინ ტე-
რე სე ბუ ლი და სა კუ თა რი ინ ტე რნ ეტ-რე სუ რს ის შე ქმ ნა ზე ფი ქრ ობს. 



წი ნა სი ტყ ვა ობა
2011 წლ ის ია ნვ არი სა ქა რთ ვე ლო ში სო ცი ალ ური მე დი ის პო პუ ლა რი ზე ბის კუ თხ ით კი დევ ერთ 
მნ იშ ვნ ელ ოვ ან თა რი ღად შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს. სწ ორ ედ ამ დრ ოს გა მო იცა წი გნი, რო მე ლს აც 
ახ ლა თქ ვენ კი თხ ულ ობთ. 

ყვ ელ აფ ერი კი 2010 წე ლს და იწ ყო, რო დე საც ამ ერ იკ ულ მა არ ას ამ თა ვრ ობო ორ გა ნი ზა ცია  PH 
International-მა, სა ქა რთ ვე ლოს სა მა რთ ლებ რი ვი გა ნა თლ ებ ის პრ ოგ რა მის ფა რგ ლე ბში, რო მე-
ლს აც ამ ერ იკ ის შე ერ თე ბუ ლი შტ ატ ებ ის სა ხე ლმ წი ფო ან ტი ნა რკ ოტ იკ ულ და სა მა რთ ალ და მც ავ 
ორ გა ნო ებ თან ურ თი ერ თო ბის სა ერ თა შო რი სო ბი ურო აფ ინ ან სე ბს, და იწ ყო პრ ოგ რა მის ახ ალი 
კო მპ ონ ენ ტის „სო ცი ალ ური მე დია სკ ოლ აში“ გა ნხ ორ ცი ელ ება. სა ქა რთ ვე ლოს სა მა რთ ლებ რი ვი 
გა ნა თლ ებ ის პრ ოგ რა მის მი ზა ნი არ ას რუ ლწ ლო ვა ნთა შო რის და ნა შა ულის პრ ევ ენ ცი აა,  არ ას-
რუ ლწ ლო ვა ნთა მა რთ ლმ სა ჯუ ლე ბის სა კი თხ ებ ის შე სა ხებ მო ზა რდ თა ინფორმირებულობის გა-
ზრ დი სა და მო სწ ავ ლე ებს, მა სწ ავ ლე ბლ ებ სა და სა მა რთ ალ და მც ავ ებს შო რის ნდ ობ ის გა ღვ ივ ება 
- გა ნვ ით არ ებ ის გზ ით. ზუ სტ ად პრ ოგ რა მის მი ზნ ებ იდ ან გა მო მდ ინ არე, 2010 წე ლს გა და წყ და, 
რომ სო ცი ალ ური მე დია და ზო გა დად, ინ ტე რნ ეტი სა უკ ეთ ესო სა შუ ალ ება იქ ნე ბო და მო ზა რდ-
ებ ის თვ ის, რომ მათ სხ ვა და სხ ვა აქ ტუ ალ ურ სა კი თხ ებ ზე ეს აუ ბრ ათ სა ჯა როდ და ამ პრ ოც ეს ში 
გა მო ეყ ენ ებ ინ ათ ინ ოვ აც იუ რი, დღ ემ დე მა თთ ვის უც ხო ინ ტე რნ ეტ და მე დია ინ სტ რუ მე ნტ ები. 

სა ქა რთ ვე ლოს სა მა რთ ლ ებ რი ვი გა ნა თლ ებ ის პრ ოგ რა მის კო მპ ონ ენ ტის „სო ცი ალ ური მე დია სკ-
ოლ აში“ ფა რგ ლე ბში 2010 წე ლს თო თხ მე ტი დან ჩვ იდ მეტ წლ ამ დე ას აკ ის 100-მა მო ზა რდმა თბ-
ილ ის იდ ან, რუ სთ ავ იდ ან, ქუ თა ის იდ ან და ბა თუ მი დან სო ცი ალ ური მე დი ის სა შუ ალ ებ ებ ის გა-
მო ყე ნე ბა ისწავლა და გა ით ავ ისა, რომ ინ ტე რნ ეტ ისა და კო მპ იუ ტე რის სა შუ ალ ებ ით შე სა ძლ ოა 
რე ალ ური, სა ზო გა დო ებ ის თვ ის სა სა რგ ებ ლო ცვ ლი ლე ბე ბის გა ნხ ორ ცი ელ ება. „სო ცი ალ ური მე-
დია სკ ოლ აში“ კო მპ ონ ენ ტის მო ნა წი ლე სკ ოლ ის უფ რო სკ ლა სე ლე ბთ ან უშ უა ლო მუ შა ობ ის პრ-
ოც ეს ში და იბ ადა ამ წი გნ ის შე ქმ ნის იდეაც; რითაც ძა ლზე და ინ ეტ რე სდა მე დია გა ნვ ით არ ებ აზე 
ორ იე ნტ ირ ებ ული სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცია Transitions Online, რო მლ ის აქ ტი ური მხ არ და ჭე-
რი თა და და ფი ნა ნს ებ ით შე ქი მნა ეს წი გნი.  

Transitions Online სა ქა რთ ვე ლო ში ახ ალი მე დი ის გა ნვ ით არ ებ ის მი მა რთ ულ ებ ით მუ შა ობს. ორ-
გა ნი ზა ცი ამ არ აე რთი ტრ ენ ინ გი და ვო რკ შო პი ჩა ატ არა, შე ად გი ნა და გა მო სცა მც ირე სა ხე ლმ-
ძღ ვა ნე ლო ები სო ცი ალ ური მე დი ის შე სა ხებ ჟუ რნ ალ ის ტე ბი სა და ზო გა დად, და ინ ტე რე სე ბუ-
ლი ად ამ ია ნე ბი სთ ვის. Transitions Online-ის მი ზა ნია სა გა ნმ ან ათ ლე ბლო სა ქმ ია ნო ბის წა რმ ოე ბა 
და სო ცი ალ ური მე დი ის პრ ოფ ეს იულ სა ქმ ია ნო ბა ში გა მო ყე ნე ბის ტრ ად იც იის და მკ ვი დრ ება, 
ამიტომაც გა და წყ ვი ტა Transitions Online-მა ამ იდ ეის და ფი ნა ნს ება.  წი გნი  სკ ოლ ის მო სწ ავ ლე-
ებს,  და არა მა რტო მათ, სა შუ ალ ებ ას მი სც ემს ჰქ ონ დეთ ის ეთი უნ არ-ჩვ ევ ები, რო მე ლთა და ხმ-
არ ებ ით აც შე ძლ ებ ენ ჩა ერ თონ სა ზო გა დო ებ რივ დე ბა ტე ბში, გა ხდ ნენ აქ ტი ური მო ქა ლა ქე ები და 
ხე ლი შე უწ ყონ სა ზო გა დო ებ ის თვ ის სა სა რგ ებ ლო იდ ეე ბის გა ნვ ია თრ ებ ასა და გა ვრ ცე ლე ბას. 

ვფ იქ რო ბთ, წი გნ ის ში ნა არ სი, სტ რუ ქტ ურა და თე ორ იულ - პრ აქ ტი კუ ლი ნაწილი სა ინ ტე რსო იქ-
ნე ბა მკ ით ხვ ელ ის თვ ის. 

ბე რდ ია ნა ცვ ლი შვ ილი
დი რე ქტ ორი, PH International სა ქა რთ ვე ლო

ელ ზა ქე ცბ აია
პრ ოე ქტ ებ ის მე ნე ჯე რი სა ქა რთ ვე ლო ში, Transitions Online
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PH International, ამერიკურლი არასამთავრობო ორგანიზაციაა, რომელსაც სხვადასხვა საზოგადოებებთან, 
სამთავრობო სტრუქტურებთან და კერძო კომპანიებთან ურთიერთობის 25 წლიანი გამოცდილება გააჩნია. ის 
ხელს უწყობს სხვადასხვა ქვეყებს შორის კულტურული ღირებულებების გაზიარებას, თანასწორთა განათლებას 
და ძლიერი საზოგადოებების შექმნას. PH International-ის მიერ განხორციელებული პროგრამები ორიენტირებულია 
თანამონაწილეობითი მმართველობისა და აქტიური სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებაზე, პროფესიულ 
და ეკონომიკურ განვითარებასა და 21 - საუკუნის ინოვაციური უნარ-ჩვევების დანერგვაზე. ორგანიზაციის მიერ 
განხორციელებულმა პროგრამებმა ბოლო წლებში არაერთხელ მიიღეს საერთაშორისო აღიარება კავკასიისა 
და ევრაზიის ტერიტორიაზე ახალგაზრდული საინფორმაციო ტექნოლოგიური პროექტების წარმატებული 
განხორციელებისათვის. ორგანიზაციის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის მიჰყევით ბმულს: www.ph-int.org

გამომცემლობა `სანდროს წიგნები~ ახალი დაფუვნებულია. მიუხედავად ამისა, უკვე თორმეტი წიგნი აქვს 
გამოცემული. გამომცემლობაში უცხოეთში მუშაობის მდიდარი გამოცდილების მქონე ახალგაზრდა სპეციალისტთა 
გუნდია შეკრებლი. გამომცემლობის პრიორიტეტებია საბავშვო და საგანმანათლებლო ლიტერატურა. სოციალური 
მედიის სახელმძღვანელო თამამი ექსპერიმენტია, ვინაიდან ეს ამ სფეროში გამოცემული პირველი ქართულენოვანი 
სახელმძღვანელოა. იმედია, გაწეული სამუშაო საინტერესო და სასარგებლო იქნება სოციალური მედიით 
დაინტერესებული მკითხველისათვის. გამომცემლობის შესახებ დამატებით ინფორმაციისათვის იხილეთ ვებგვერდი: 
www.sandroasatiani.com  

Transitions Online 1999 წელს პრაღაში დაფუძნებული საერთაშორისო მედიის განვითარებაზე ორიენტირებული 
არასამთავრობო ორგანიზაციაა. მისი მიზანია, 29 პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში, მათ შორის, ცენტრალურ და აღმოსავლეთ 
ევროპაში, ბალკანეთსა და ყოფილ საბჭოთა კავშირში  მედიის პროფესიონალიზმისა და დამოუკიდებლობის 
განვითარების ხელშეწყობა. საქართველოში Transitions Online უკვე მესამე წელია საქმიანობს და ახალი/სოციალური 
მედიის განვითარების მიმართულებით მუშაობს.

Publishing
house
sandro's
BOOKS
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ნა წი ლი პი რვ ელ ი
ინ ტე რნ ეტ ის 
ფუნქციონირ ებ ის 
ძირითა დი პრ ინ ცი პე ბი 

თა ვი I რო გორ შე იქ მნა ინ ტე რნ ეტი
ინ ტე რნ ეტ ის შე ქმ ნის ის ტო რია, 
კონკრეტული ფა ქტ ები, თა რი ღე ბი

თა ვი II ინ ტე რნ ეტ ის ხე ლა ხა ლი და ბა დე ბა
სა იდ ან გა ჩნ და ტე რმ ინი web 2.0, რას 
გულისხ მო ბს იგი

თა ვი III რო გორ შე ცვ ალა ინ ტე რნ ეტ მა 
სამყ არო
რა გა ვლ ენა მო ახ დი ნა ინ ტე რნ ეტ მა 
ადამიანე ბზე

პრ აქ ტი კუ ლი სა მუ შაო
მა რტ ივი ვე ბგ ვე რდ ის შე ქმ ნა 

გვ.9-26
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ყო ვე ლდ ღი ურ ცხ ოვ რე ბა ში ხშ ირ ად გვ ეს მის ფრ აზ ები, რო მლ ებ საც არ ვუ კვ ირ დე-
ბით. ზო გი ერ თი ფრ აზა სრ ულ ებ ით უს არ გე ბლ ოა, ზო გი კი ინ ფო რმ აც იულად-ტე-
ვა დი და სა ინ ტე რე სო.

აი, მა გა ლი თად, ფრ აზა: `დღ ეს ინ ტე რნ ეტი ად ამ ია ნის ცხ ოვ რე ბის თი თქ მის ყვ ელა 
სფ ერ ოში შე მო იჭ რა~ - ზუ სტ ად ის ეთი ფრ აზ აა, ერ თი ყუ რი დან რომ უნ და შე უშ ვა 
და მე ორ ედ ან გა მო უშ ვა. მეც ასე ვი ზა მდი, მა გრ ამ რო დე საც ეს ფრ აზა რა დი ოში 
მო ვი სმ ინე, მას სა ინ ტე რე სო გა ნმ არ ტე ბაც მო ჰყ ვა. რა დი ოწ ამ ყვ ანი ჰყ ვე ბო და:

– ინ ტე რნ ეტ მა რომ მა რთ ლაც ყვ ელ აფ ერი მო იც ვა, მა შინ მი ვხ ვდი, რო დე საც ქუ
ჩა ში ორი დი ას ახ ლი სის სა უბ არს მო ვკ არი ყუ რი. ერ თი მე ორ ეს რა ღაც ყო ვე ლდ
ღი ური მო ხმ არ ებ ის სა გა ნზე ეკ ით ხე ბო და, ვე რს ად ვი ყი დე, შენ ხომ არ იცი სად 
შე იძ ლე ბა ვნ ახ ოო. მე ორ ემ კი უპ ას უხა, ამა და ამ მი სა მა რთ ზე ინ ტე რნ ეტ ში შე დი 
და ინ ტე რნ ეტ ით ვე იყ იდ ეო. და თუ კი უკ ვე დი ას ახ ლი სე ბიც ყო ვე ლდ ღი ური მო ხმ
არ ებ ის ნი ვთ ებ ის ყი დვ ის ას ინ ტე რნ ეტს იყ ენ ებ ენ, მა შინ ინ ტე რნ ეტი მა რთ ლაც ყვ
ელ გან ყო ფი ლა.

– ამ რა დი ოგ ად აც ემ ას აც ინ ტე რნ ეტ ით ვუ სმ ენ დი.

შე შფ ოთ ებ ული ამ ერ იკ ელი სა მხ ედ რო ები
ინ ტე რნ ეტ ის შე ქმ ნის ერ თი თა რი ღი არ არ სე ბო ბს – სხ ვა და სხ ვა ად ამ ია ნი ათ ვლ ის 
წე რტ ილ ად სხ ვა და სხ ვა მო ვლ ენ ას ას ახ ელ ებ ს. კა ცო ბრ იო ბა ტე ქნ ოლ ოგ იე ბს ავ ით-
არ ებ და, ახ ალი ტე ქნ ოლ ოგ იე ბი კი მას ახ ალ შე სა ძლ ებ ლო ბე ბს სთ ავ აზ ობ დნ ენ, ხა-
ნდ ახ ან ძა ლი ან მო ულ ოდ ნე ლი კუ თხ ით აც კი. 

მას შე მდ ეგ, რაც სა ბჭ ოთა კა ვშ ირ მა, 1957 წე ლს, ხე ლო ვნ ური თა ნა მგ-
ზა ვრი შე ქმ ნა და დე და მი წის ორ ბი ტა ზე გა უშ ვა, შე ერ თე ბუ ლი შტ-
ატ ებ ის თა ვდ აც ვის უწყებამ ჩა თვ ალა, რომ სა ბჭ ოთა კა ვშ ირ ში 
ტე ქნ ოლ ოგ იე ბი მა ღალ დო ნე ზეა გა ნვ ით არ ებ ული და ფა რთ-
ომ ას შტ აბ ია ნი ომ ის შე მთ ხვ ევ აში ამ ერ იკ ელ ებს და სჭ ირ დე ბათ 
ინ ფო რმ აც იის გა და ცე მის სა იმ ედო სი სტ ემა. იქ ამ დე არ სე ბუ-
ლი სი სტ ემ ებ ის ერთ-ერ თი ნა კლი ის იყო, რომ მათ სა მა რთ ავი 
ცე ნტ რი ჰქ ონ დათ, ანუ ად გი ლი, რო მლ ის გა თი შვ ის შე მთ ხვ ევ-
აშ იც მთ ელი სი სტ ემა ით იშ ებ ოდა. მა გა ლი თად, ტე ლე ვი ზი აში ცე-
ნტ რა ლუ რი სა აპ არ ატო თუ გა მო ირ თო, მთ ელი ტე ლე ვი ზია გა ით იშ-
ება. რა დი ოც იგ ივე პრ ინ ცი პზ ეა აგ ებ ული. სა ჭი რო იყო ქს ელ ის შე ქმ ნა, 
რო მე ლს აც არ ექ ნე ბო და ერ თი ანი მა რთ ვის ცე ნტ რი და მი სი სე გმ ენ ტე ბის 
გა თი შვ ის შე მთ ხვ ევ აში, და რჩ ენ ილი ნა წი ლე ბი შე უფ ერ ხე ბლ ად იმ უშ ავ ებ დნ-
ენ. ამ გვ არ ად, შე იქ მნა მო წი ნა ვე პრ ოე ქტ ებ ის კვ ლე ვის სა აგ ენ ტო (Advanced Re-
search Projects Agency), ცნ ობ ილი რო გო რც ARPA.

სა ბო ლო ოდ, 1969 წე ლს, მი იღ ეს გა და წყ ვე ტი ლე ბა კო მპ იუ ტე რუ ლი ქს ელ ის შე ქმ-
ნის შე სა ხებ. ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network)-ახ ლად შე ქმ-
ნი ლი ქს ელი ოთხ ამ ერ იკ ულ სა მე ცნ იე რო ინ სტ იტ უტს აე რთ ია ნე ბდა და ამ ერ იკ ელი 
სა მხ ედ რო ებ ის მი ერ იყო და ფი ნა ნს ებ ული. ქს ელ ში ჩა რთ ული სე რვ ერ ები რა დი კა-
ლუ რად გა ნს ხვ ავ დე ბო დნ ენ დღ ევ ან დე ლი კო მპ იუ ტე რე ბი სგ ან. მა გა ლი თად, კო მპ-

ინ ტე რნ ეტი წა რმ ოა
დგ ენს კო მპ იუ ტე რე
ბის ერ თმ ან ეთ თან 
და მა კა ვშ ირ ებ ელ 
დიდ ქს ელ ს, რო მე
ლშ იც გა ერ თი ან ებ
ულ ია შე და რე ბით 
მც ირე სხ ვა და სხ ვა 
სა ხის ქს ელ ი – რო
გო რი ცაა პრ ივ ატ
ული და სა ზო გა დო, 
აკ ად ემ იუ რი, ბი ზნ ეს 
და სა მთ ავ რო ბო ქს
ელ ები. ინ ტე რნ ეტს 
არ გა აჩ ნია ერ თი  მფ
ლო ბე ლი და ინ ტე რნ
ეტტე ქნ ოლ ოგ იე ბის 
ტე ქნ იკ ური სტ ან და
რტ ები ყვ ელ ას თვ ის 
ხე ლმ ის აწ ვდ ომ ია.

თა ვი I

პირველი 
თანამგზავრი 
`სპუტნიკი-1”

თა ვი I - რო გორ შე იქ მნა ინ ტე რნ ეტ ი

რო გორ შე იქ მნა ინ ტე რნ ეტ ი
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იუ ტე რ Honeywell DP-516-ს, მო ნი ტო რი სა ერ თოდ არ ჰქ ონ და. მო ნი ტო რის მა გი ვრ-
ად კი ინ ფო რმ აც ია სპ ეც ია ლურ პრ ინ ტე რე ბზე იბ ეჭ დე ბო და.

პი რვ ელი ინ ტე რნ ეტ კა ვშ ირი
1969 წლ ის 29 ოქ ტო მბ ერს ARPANET-ში ჩა რთ ულ ორ ობ იე ქტს შო რის პი რვ ელი 
კა ვშ ირი შე დგა. ის ინი ერ თმ ან ეთ ის გან 640 კი ლო მე ტრ ით იყ ვნ ენ და შო რე ბუ ლნი. 
ერ თი კა ლი ფო რნ იის უნ ივ ერ სი ტე ტში, ქა ლაქ ლოს-ან ჯე ლე სში (UCLA), მე ორე კი 
სტ ენ ფო რდ ის კვ ლე ვა თა ინ სტ იტ უტ ში (SRI) მდ ებ არ ეო ბდა. ჩა რლი კლ აი ნი (Char-
ley Kline) ცდ ილ ობ და სტ ენ ფო რდ ის კვ ლე ვა თა ინ სტ იტ უტ ის კო მპ იუ ტე რს და კა ვშ-
ირ ებ ოდა და მი სთ ვის მო ნა ცე მე ბი გა და ეგ ზა ვნა. მო ნა ცე მთა გა და ცე მის პრ ოც ესს 
სტ ენ ფო რდ ის კვ ლე ვა თა ინ სტ იტ უტ ში ბილ დუ ვა ლი (Bill Duvall) აკ ვი რდ ებ ოდა. ამ 
ის ტო რი ული ექ სპ ერ იმ ენ ტის შე დე გე ბს იგი კო ლე გას ტე ლე ფო ნის სა შუ ალ ებ ით ამ-
ცნ ობ და. პი რვ ელი სე ან სის მი მდ ინ არ ეო ბი სას მხ ოლ ოდ სა მი სი მბ ოლ ოს გა და გზ ავ-
ნა (LOG) მო ხე რხ და, რის შე მდ ეგ აც ქს ელ მა შე წყ ვი ტა ფუ ნქ ცი ონ ირ ება. გადასაცემი 
სი ტყ ვა LOGON უნ და ყო ფი ლი ყო (ანუ სი სტ ემ აში შე სვ ლის ბრ ძა ნე ბა). სი სტ ემ ის სა-

ინტერნეტის 
რუქა: 
ინ ტე რნ ეტ ის შე
მა დგ ენ ელ სე
რვ ერ ებს შო რის 
არ სე ბუ ლი კა ვშ
ირ ებ ის გა მო სა
ხუ ლე ბა  დღ ეს 
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მუ შაო რე ჟი მში და ბრ უნ ება მხ ოლ ოდ სა ათ ნა ხე ვრ ის შე მდ ეგ მო ხე რხ და და შე მდ ეგი 
ცდა წა რმ ატ ებ ით და სრ ულ და. ზუ სტ ად ეს თა რი ღი შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს ინ ტე რნ-
ეტ ის და ბა დე ბის დღ ედ.

კო მპ იუ ტე რი Honeywell
ARPANET-ში სულ უფ რო მე ტი ამ ერ იკ ული სა სწ ავ ლო და სა მე ცნ იე რო და წე სე ბუ-
ლე ბა ერ თი ან დე ბო და. 1973 წე ლს ტრ ან სა ტლ ან ტი კუ რი კა ბე ლის სა შუ ალ ებ ით ქს-
ელ ში პი რვ ელად ჩა ერ თო არ აა მე რი კუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ები (დი დი ბრ იტ ან ეთ იდ ან და 
ნო რვ ეგ იი დან). ამ გვ არ ად, ქს ელი სა ერ თა შო რი სო გა ხდა. სა მო ცდ აა თი ან წლ ებ ში 
ქს ელი, ძი რი თა დად, ელ ექ ტრ ონ ული გზ ავ ნი ლე ბის (email-ებ ის) მი ღე ბი სა და გა გზ-
ავ ნი სთ ვის გა მო იყ ენ ებ ოდა. მა ში ნვე გა ჩნ და პი რვ ელი Electronic mailing list, News 
Groups, Bulletin Board System (BBS).

იმ დრ ოი სა თვ ის არ სე ბუ ლი ქს ელი ჯერ კი დევ ვერ ურ თი ერ თქ მე დე ბდა თა ვი სუ-
ფლ ად სხ ვა ქს ელ ებ თან, რო მლ ებ იც გა ნს ხვ ავ ებ ული პრ ინ ცი პე ბით იყო აგ ებ ული. 
1982-83 წლ ებ ში შე იქ მნა ერ თი ანი სტ ან და რტი, რო მე ლს აც TCP/IP ჰქ ვია. ეს სტ-
ან და რტი დღ ეს აც გა მო იყ ენ ება სხ ვა და სხ ვა ქს ელ ის გა სა ერ თი ან ებ ლად. TCP/IP-
პრ ოტ ოკ ოლი გუ ლი სხ მო ბს, რომ ქს ელ ში ჩა რთ ულ ნე ბი სმ იერ მო წყ ობ ილ ობ ას (კო-
მპ იუ ტე რს) ენ იჭ ება ნო მე რი, ანუ IP-მი სა მა რთი და ვი ნა იდ ან ყვ ელა კო მპ იუ ტე რს, 
რო მე ლიც დღ ეს ინ ტე რნ ეტ შია ჩა რთ ული, თა ვი სი უნ იკ ალ ური ნო მე რი აქ ვს, მათ 
შორ ის კო მუ ნი კა ცი აც მო წე სრ იგ ებ ულ ია.

1983 წე ლს `ინ ტე რნ ეტი~ ერ თი ანი ქს ელ ის სა ხე ლი გა ხდა. ქს ელ ისა, რო მლ ის მნ იშ-
ვნ ელ ოვ ან ნა წი ლს ARPANET-ი წა რმ ოა დგ ენ და. შე იძ ლე ბა ით ქვ ას, რომ ARPANET-ი 
იქ ცა ინ ტე რნ ეტ ად.

1989 წე ლს ევ რო პა ში, ცე რნ ის ლა ბო რა ტო რი აში (ფრ. Conseil Européen pour la Re-
cherche Nucléaire, CERN), და იბ ადა ვე ბის (World Wide Web (WWW)) კო ნც ეფ ცია. 

ლეონარდ 
კლეინროკი 
(Leonard 
Kleinrock) და 
კომპიუტერი- 
Honeywell

კო მპ იუ ტე რუ ლი 
ერ ის და სა წყ ის ში, 
კო მპ იუ ტე რე ბი, რო
მლ ებ საც იმ ხა ნად, 
გა მო თვ ლით მა ნქ
ან ებს უწ ოდ ებ დნ ენ, 
უზ არ მა ზა რი ზო მი სა 
იყ ვნ ენ. მათ არც მო
ნი ტო რი ჰქ ონ დათ და 
არც კლ ავ ია ტუ რა. 
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იგი ბრ იტ ან ელ მა მე ცნ იე რმა ტიმ ბე რნ ეს ლიმ (Sir Timothy John «Tim» Berners-Lee) 
წა რმ ოა დგ ინა. იდ ეა, ერ თი შე ხე დვ ით, მა რტ ივი და ბუ ნე ბრ ივი იყო – იმ ის ნა ცვ ლად, 
რომ ინ ტე რნ ეტ ის მო მხ მა რე ბლ ებს ერ თმ ან ეთ ის თვ ის ინ ფო რმ აც ია გა ეგ ზა ვნ ათ, 
სა შუ ალ ება უნ და ჰქ ონ ოდ ათ, ინ ტე რნ ეტ ში გვ ერ დე ბი შე ექ მნ ათ, რო მე ლთა სა შუ-
ალ ებ ით აც, ინ ფო რმ აც იის ინ ტე რნ ეტ ში გა ნთ ავ სე ბა იქ ნე ბო და შე სა ძლ ებ ელი. ასე 
გა ჩნ და ჩვ ენ თვ ის ნა ცნ ობი ფო რმა - ვე ბგ ვე რდი. ეს გვ ერ დე ბი ერ თმ ან ეთ თან ბმ-
ულ ებ ით უნ და ყო ფი ლი ყო და კა ვშ ირ ებ ული, რა თა ად ამ ია ნი მი სთ ვის სა ინ ტე რე სო 
ინ ფო რმ აც იის აღ მო ჩე ნის შე მთ ხვ ევ აში, ად ვი ლად გა და სუ ლი ყო სხ ვა გვ ერ დზე და 
მი ეღო და მა ტე ბი თი მა სა ლა მი სთ ვის სა ინ ტე რე სო თე მის შე სა ხებ. 

ინტერნეტის 
რუქა: 
ინ ტე რნ ეტ ის შე
მა დგ ენ ელ სე
რვ ერ ებს შო რის 
არ სე ბუ ლი კა
ვშ ირ ებ ის გა მო
სა ხუ ლე ბა  1970 
წლ ის დე კე მბ რი
სა თვ ის 

საერთაშორისო 
კოსმოსური 
სადგური
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შე ჯა მე ბა:

ა. 1957 წე ლს შეი ქმ ნა პი რვ ელი ხე ლო ვნ ური 
თა ნა მგ ზა ვრ ი სა ბჭ ოთა მე ცნ იე რე ბის მი ერ

ბ. 1958 წე ლს შეიქმნა მო წი ნა ვე პრ ოე ქტ ებ ის 
კვ ლე ვის სა აგ ენ ტო ARPA-DAPRA (Advanced 
Research Projects Agency) ამ ერ იკ ის შე ერ-
თე ბულ შტ ატ ებ ში

გ. 1969 წე ლს შე ქმ ნი ლი ქს ელი ARPANET (Ad-
vanced Research Projects Agency Network) 
ოთხ ამ ერ იკ ულ სა მე ცნ იე რო ინ სტ იტ უტს 
აე რთ ია ნე ბდა და ამ ერ იკ ელი სა მხ ედ რო ებ ის 
მი ერ იყო და ფი ნა ნს ებ ული

დ. პი რვ ელი ინ ტე რნ ეტ კა ვშ ირი ARPANET-ში 
ჩა რთ ულ ორ ობ იე ქტს შო რის 1969 წე ლს შე-
დგა

ე. 1973 ტრ ან სა ტლ ან ტი კუ რი კა ბე ლის სა შუ-
ალ ებ ით ქს ელ ში პი რვ ელ ად ჩა ერ თნ ენ ევ რო-
პუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ები დი დი ბრ იტ ან ეთ იდ ან 
და ნო რვ ეგ იი დან

ვ. 1983 წლ იდ ან ერ თი ან ქს ელს `ინ ტე რნ ეტი~ 
უწ ოდ ეს და რა დგ ან ერ თი ანი ქს ელ ის უდ იდ-
ეს ნა წი ლს ARPANET-ი შე ად გე ნდა, შე გვ იძ-
ლია ვთ ქვ ათ, რომ ARPANET-იქ ცა ინ ტე რნ-
ეტ ად

ზ. 1989 წე ლს ევ რო პა ში, ცე რნ ის ლა ბო რა ტო-
რი აში ვე ბის (World Wide Web (WWW)) კო ნც-
ეფ ცია წა რმ ოა დგ ინა ბრ იტ ან ელ მა მე ცნ იე-
რმა სერ ტიმ ბე რნ ეს ლიმ (Sir Timothy John 
«Tim» Berners-Lee)

თ. 1990 წე ლს სა ტე ლე ფო ნო ხა ზე ბის სა შუ ალ-
ებ ით ინ ტე რნ ეტი ნე ბი სმ იე რი სა ტე ლე ფო ნო 
აბ ონ ენ ტი სა თვის გა ხდა ხე ლმ ის აწ ვდ ომი

ი. 2010 წლ ის ია ნვ რი დან ინ ტე რნ ეტ ით სა რგ-
ებ ლო ბა კო სმ ოს ური სა დგ რი და ნაც გა ხდა 
შე სა ძლ ებ ელ ი

პი რვ ელ თა ვში მო თხ რო ბი ლია ინ ტე რნ ეტ ის შე ქმ ნის მო კლე ის ტო რია და აღ წე რი ლია ის წი ნა
პი რო ბე ბი, რო მლ ებ მაც გა რდ აუ ვა ლი გა ხა დეს ერ თი ანი ქს ელ ის შე ქმ ნა. ას ეთ წი ნა პი რო ბა თა 
შო რი საა: 

ინ ტე რნ ეტი ყვ ელ გან
1990 წე ლს ინ ტე რნ ეტ ში სა ტე ლე ფო ნო ხა ზით (Dialup access) შე ერ თე ბა გა ხდა შე-
საძ ლე ბე ლი. ამ გვ არ ად, ინ ტე რნ ეტ ის მო ხმ არ ება მა რტ ივი და ყვ ელ ას თვ ის ხე ლმ ი ს-
ა წ ვ დ ო მი გა ხდა. ამ ან ინ ტე რნ ეტ ში მა სო ბრ ივ ჩა რთ ვას შე უწ ყო ხე ლი. 

დღ ეს დღ ეო ბით, ინ ტე რნ ეტ ში ჩა რთ ვის უა მრ ავი სხ ვა და სხ ვა სა შუ ალ ება არ სე ბო ბს: 
თა ნა მგ ზა ვრ ული კა ვშ ირი, ტე ლე ფო ნი, ფი ჭუ რი კა ვშ ირი, სპ ეც ია ლუ რი ოპ ტი კურ-
ბო ჭკ ოვ ანი ხა ზე ბი და სხ ვა. ვე ბი დღ ევ ან დე ლი ცხ ოვ რე ბის გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლი 
გა ხდა.

ინ ტე რნ ეტ ის აუ დი ტო რია ხუ თი წლ ის გა ნმ ავ ლო ბა ში 50 მი ლი ონ მო მხ მა რე ბლ ამ დე 
გა იზ არ და. სხ ვა მა სო ბრ ივი სა ინფ ორ მა ციო სა შუ ალ ებ ებს მს გა ვსი რე ზუ ლტ ატ ის 
მი სა ღწ ევ ად გა ცი ლე ბით დი დი დრო და სჭ ირ დათ, მა გა ლი თად რა დი ოს 38 წე ლი, 
ტე ლე ვი ზი ას – 13, ინ ტე რნ ეტს კი სულ რა ღაც 5 წე ლი.

2010 წლ ის ია ნვ რი დან ინ ტე რნ ეტ ით სა რგ ებ ლო ბა სა ერ თა შო რი სო კო სმ ოს ური სა-
დგ ურ იდ ან აც გა ხდა შე სა ძლ ებ ელი. რო დე საც ერთ-ერთ კო სმ ონ ავ ტს ჰკ ით ხეს, რო-
გორ გა მო იყ ენა პი რვ ელ ად ინ ტე რნ ეტი კო სმ ოს ში, მან უპ ას უხა, რომ კო სმ ოს იდ ან 
თა ვისი მე უღ ლი სთ ვის ინ ტე რნ ეტ ის სა შუ ალ ებ ით სა ჩუ ქა რი და უკ ვე თა.
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ხშ ირ ად, ყო ვე ლდ ღი ურ სა უბ არ ში, სი ტყ ვე ბს ინ ტე რნ ეტი და ვე ბი (World Wide Web (WWW)) ერ თმ-
ან ეთ თან აი გი ვე ბენ. რაც არ ას წო რია.

ინ ტე რნ ეტი არ ის გლ ობ ალ ური კო მუ ნი კა ცი ის სი სტ ემა, რო მე ლიც მო იც ავს ტე ქნ იკ ურ და პრ ოგ-
რა მურ ინ ფრ ას ტრ უქ ტუ რას. ეს ინ ფრ ას ტრ უქ ტუ რა უზ რუ ნვ ელ ყო ფს კო მპ იუ ტე რე ბს შო რის კა ვშ-
ირს; ანუ ინ ტე რნ ეტი არ ის ის ქს ელი, რო მე ლიც ვე ბის (WWW) ფუ ნქ ცი ონ ირ ებ ას უზ რუ ნვ ელ ყო ფს.

ვე ბი არ ის ბმ ულ ებ ით ერ თმ ან ეთ თან და კა ვშ ირ ებ ული რე სუ რს ებ ის, ვე ბგ ვე რდ ებ ის ერ თო ბლ იო ბა. 
ვე ბი იყ ენ ებს ინ ტე რნ ეტ ის რე სუ რს ებს, რა თა უზ რუ ნვ ელ ყოს თა ვი სი ფუ ნქ ცი ონ ირ ება.

ინ ტე რნ ეტი და ვე ბი 

დავალება:

წა რმ ოი დგ ინ ეთ რომ, გა ქვთ ბლ ოგი, ან თუ-
კი მა რთ ლაც გა ქვთ ბლ ოგი, თქ ვე ნს ბლ ოგ ში 
გა აკ ეთ ეთ ჩა ნა წე რი. გა ნვ ლი ლი მა სა ლი დან 
შე არ ჩი ეთ ის ფა ქტ ები, რო მლ ებ იც თქ ვე ნთ ვის 
იყო სა ინ ტე რე სო, ის რა მაც და გა ინ ტე რე სათ - 
სა ვა რა უდ ოდ, ბლ ოგ ის მკ ით ხვ ელ ებ ის ათ ვი საც 
იქ ნე ბა სა ინ ტე რე სო. გა მო იყ ენ ეთ თა ვის ბო ლოს 
მი თი თე ბუ ლი ბმ ულ ები და მა ტე ბი თი ინ ფო რმ-
აც იის მო სა ძე ბნ ად. 

და წე რეთ თე მა ინ ტე რნ ეტ ის შე ქმ ნის შე სა ხებ. 
თე მა მო კლე უნ და იყ ოს, ვი ნა იდ ან კო მპ იუ ტე-
რის მო ნი ტო რი დან კი თხ ვა ბე ვრ ის ათ ვის მო უხ-
ერ ხე ბე ლია და გრძ ელ ტე ქტს ბო ლო მდე არ ავ ინ 
წა იკ ით ხა ვს. თქ ვე ნს ბლ ოგ ში ჩა ნა წე რი და ახ-
ლო ბით 500 სი ტყ ვას უნ და შე ად გე ნდ ეს. ინ ტე-
რნ ეტ ში მო იძ იეთ შე სა ბა მი სი გა მო სა ხუ ლე ბა. 
ვი ზუ ალ ური მი ნი შნ ებ ები ყო ვე ლთ ვის და ეხ მა-
რე ბა თქ ვე ნი ბლ ოგ ის მკ ით ხვ ელს ინ ფო რმ აც იის 
აღ ქმ აში. 

სა ინ ტე რე სო ბმ ულ ებ ი:

სტ ატ ია ინ ტე რნ ეტ ის შე სა ხებ:
ka.wikipedia.org/wiki/ინ ტე რე ნე ტი

ინ ტე რნ ეტ ის მო ხმ არ ება სა ქა რთ ვე ლო ში:
www.internetworldstats.com/asia/ge.htm

Defense Advanced Research Projects Agency:
www.darpa.mil/history.html

Internet History:
www.livinginternet.com/i/ii.htm
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პი რვ ელი ავ ტო მო ბი ლი რომ გა მო იგ ონ ეს, „თვ ით მა ვა ლი“, უც ხე ნო ეკ იპ აჟი უწოდეს. 
რა დგ ან ად ამ ია ნის ცნ ობ იე რე ბა ში ავ ტო მო ბი ლის ად გი ლი ჯერ არ არ სე ბო ბდა და უა-
ხლ ოე სი ან ალ ოგ ე ბის მო შვ ელ იე ბა გა ხდა სა ჭი რო. ახ ალი უჩ ვე ულო მე ქა ნი ზმ ის ფო რმა, 
იმ დრ ოი ნდ ელ ეკ იპ აჟს ჰგ ავ და. და ახ ლო ებ ით იგ ივე მო ხდა, რო დე საც ახ ალი მე დი უმი 
– ინ ტე რნ ეტი გა ჩნ და. მი სი გა მო ყე ნე ბა უა ხლ ოე სი ან ალ ოგ ე ბის, ტრ ად იც იუ ლი მე დია სა-
შუ ალე ბე ბის შე სა ბა მი სად და იწ ყეს. ინ ტე რნ ეტი სწ რა ფად ხდებოდა პოპულარული. რაც, 
რა თქ მა უნ და, ბი ზნ ეს ის წა რმ ომ ად გე ნლ ებ მაც შე ნი შნ ეს და რა მდ ენ იმე წე ლი წა დში ამ-
ერ იკ ის სა ფო ნდო ბი რჟ აზე ნა მდ ვი ლი ინ ტე რნ ეტ ბუ მი ატ ყდა. აქ ცი ებ ის ფა სი ზე მოთ 
იწ ევ და. ექ სპ ერ ტე ბი სულ უფ რო ოპ ტი მი სტ ურ პრ ოგ ნო ზე ბს აკეთებდნენ. ბი ზნ ეს ის წა-
რმ ომ ად გე ნლ ები ყო ყმ ან ის გა რე შე აბ ან დე ბდ ნენ უზ არ მა ზარ თა ნხ ებს ინ ტე რეტ ტე ქნ-
ოლ ოგ იე ბში.

სა პნ ის ბუ შტი
ჰე ნრი ბლ ოჯ ეტი (Henry Blodget) „უოლ სტ რი ტის~ ყო ფი ლი ან ალ იტ იკ ოსი გვ ია მბ ობს: 
„იმ ხა ნად ფი ნა ნს ური ან ალ იტ იკ ოს ები ასე მს ჯე ლო ბდ ნენ: გა სა გე ბია, რომ ბე ვრი ახ-
ლა დშ ექ მნ ილი კო მპ ან ია ვერ გა და რჩ ება და არ ავ ინ იც ის, რა მდ ენი ხა ნი ია რს ებ ებს თი-
თო ეუ ლი მა თგ ანი, მა გრ ამ თუ არ ვი აქ ტი ურ ეთ, ჩვ ენი, უმოქ მე დო ბის, პა სი ურ ობ ისა და 
არ აშ ორ სმ ჭვ რე ტე ლო ბის გა მო და ვი სჯ ებ ით, შე იძ ლე ბა, სა ერ თოდ, სა მს ახ ურ იც კი და-
ვკ არ გოთ. ინ ვე სტ ორები ამბობდნენ – ჯო ბია, ინ ვე სტ იც ია ჩა ვდო რაც შე იძ ლე ბა მეტ კო-
მპ ან ია ში, ზო გი ერ თი მა თგ ანი ხომ მა ინც გა და რჩ ება და სა ბო ლო ოდ, მა ინც მო გე ბული 
და ვრ ჩე ბიო. თა ვად ჰე ნრი ბლ ოჯ ეტ იც და დე ბითად აფასებდა ის ეთ კო მპ ან იე ბს, რო მლ-
ებ საც არ ან აი რი პე რს პე ქტ ივა არ გა აჩ ნდ ათ. იგი ფი ნა ნს ური ან ალ იტ იკ ოსი იყო და ამ 
გზ ით შო ულ ობ და შემოსავალს. (დღ ეს დღ ეო ბით, არ აკ ეთ ილ სი ნდ ის იე რი სა ქმ ია ნო ბის 
გა მო, მას ფი ნა ნს ურ ან ალ იტ იკ ოს ად მუ შა ობ ის უფ ლე ბა ჩა მო რთ მე ული აქ ვს). სა ბო ლო-
ოდ, მა ღა ლი ტე ქნ ოლ ოგ იე ბის ბუ მი „სპ ეკ ულ ატ იურ სა პნ ის ბუ შტ ად“ გა და იქ ცა – უა მრ ავ 
ინ ტე რე ნტ კო მპ ან იას, რო მლ შიც სულ უფ რო მე ტი ფუ ლი იდ ებ ოდა, რე ალ ურ ად არ ან აი-
რი მო გე ბა არ მო ჰქ ონ და. ინ ვე სტ ორ ები დი ვი დე ნდ ებს ით ხო ვდ ნენ. ასე დი დხ ანს ვე ღარ 
გა გრ ძე ლდ ებ ოდა და 2001 წე ლს „სპ ეკ ულ ატ იუ რი სა პნ ის ბუ შტი“ გა სკ და. თი თქ ოს უა-
მრ ავი ინ ვე სტ ორი ერ თბ აშ ად მი ხვ და, რომ ინ ტე რნ ეტ ში ჩა დე ბუ ლი ფუ ლი მო გე ბას ვერ 
მო იტ ანს და სა ჭი როა თანხის უკ ან და ბრ უნ ება. სა ფო ნდო ბი რჟა პა ნი კამ მო იც ვა, ყვ ელა 
მა ღა ლტ ექ ნო ლო გი ური კო მპ ან იე ბის აქ ცი ებს ყი დდა. ბე ვრი კო მპ ან იის კა პი ტა ლი ზა ცია 
სა გრ ძნ ობ ლად და ეცა, უა მრ ავი ინ ტე რნ ეტ კო მპ ან ია კი სა ერ თოდ გა კო ტრ და. პა ნი კა იმ-
დე ნად დი დი იყო, რომ ზო გი ერ თმა ან ალ იტ იკ ოს მა ჩა თვ ალა, ეს ფი ნა ნს ური ვა რდ ნა ინ-
ტე რნ ეტს ერ თხ ელ და სა მუ და მოდ და ას ამ არ ებ სო. მა გრ ამ, რო გო რც დღ ეს ვხ ედ ავთ, ეს 
ასე არ მო ხდა. უფ რო მე ტიც, ის ინ ტე რნ ეტ კო მპ ან იე ბი, რო მლ ებ იც არ იყ ვნ ენ სა ბი რჟო 
სპ ეკ ულ აც იე ბს აყ ოლ ილ ნი და თა ვი ანთ მო მხ მა რე ბლ ებს რე ალ ურ სე რვ ის ებს სთ ავ აზ-
ობ დნ ენ, დღ ეს აც მუ შა ობ ენ. მათ შორის არიან, მა გა ლი თად: ebay და amazon.com 

web 2.0
დო თქ ომ ებ ის ანუ ინ ტე რნ ეტ კო მპ ან იე ბის კრ ახი (DOT – COM BUBBLE BUST) უკ ვე 
ჩა ვლ ილი იყო, რო დე საც 2004 წე ლს ორი კო მპ ან იის (O’Reilly Media და MediaLive Inter-
national) თა ნა მშ რო მლ ებ მა თათბირი მო აწ ყვ ეს. ერთ-ერ თმა ვებ პი ონ ერ მა და გა მო მც-
ემ ლო ბა O’Reilly Media-ს ვი ცე პრ ეზ იდ ენ ტმა, დე ილ და გე რტ იმ (Dale Dougherty), მო-
გვ ია ნე ბით გა ნა ცხ ადა: „იმ ხა ნად მე ვთ ვლ იდი, რომ თა ვად ინ ტე რნ ეტი შო რს 
არ ის კრ ახ ის გან და სულ უფ რო დიდ მნ იშ ვნ ელ ობ ას იძ ენს. ახ ალი სა იტ ები და 
ახ ალი სე რვ ის ები შე სა შუ რი რე გუ ლა რო ბით იბ ად ებ ოდ ნენ. იმ ინ ტე რნ ეტ კო-
მპ ან იე ბს, რო მლ ებ იც კო ლა ფსს გა და ურ ჩნ ენ, რა ღაც სა ერ თო ჰქ ონ დათ. იქ ნებ 
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მო ვი და დრო ახ ალ, სრ ულ იად სხ ვა ნა ირ ინ ტე რნ ეტ ზე ვი საუბროთ და, შე სა ბა მი სად, ამ 
ინ ტე რნ ეტს გა ნს ხვ ავ ებ ული სა ხე ლი და ვა რქ ვათ, მა გა ლი თად, ვებ 2.0 (web 2.0). შე ხვ ედ-
რის მო ნა წი ლე ები და მე თა ნხ მნ ენ.” ერ თი წლ ის შე მდ ეგ, დე ილ და გე რტ იმ სტ ატ ია გა მო-
აქ ვე ყნა, რო მე ლშ იც ახ ალი ინ ტე რნ ეტ ის, ვებ 2.0-ს პრ ინ ცი პე ბი იყო ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი. 
ამ დღ იდ ან სა ბო ლო ოდ და მკ ვი დრ და ტე რმ ინი ვებ 2.0 და სულ მც ირე დრ ოში პო პუ ლა რი 
გა ხდა. 

Google-ის სა ძი ებო სი სტ ემ აში web 2.0 რომ ა კრ იფოთ მილიონობით ვებგვერდი 
მოიძებნება. დღ ეს შე იძ ლე ბა გა იგ ონ ოთ – ვებ 3.0-ის ერა და იწყ ოო, ან ვებ 4.0 -ისა, ან 
კი სუ ლაც, ამ ჟა მად ვებ 5.0 პრ ინ ცი პე ბი ა გა მე ფე ბუ ლი და ა.შ. თვ ით ოე ულ ამ ტე რმ ინს 
თა ვი სი გა ნმ არ ტება აქ ვს, თუმცა ეს უბ რა ლოდ, არ ც ისე მ ახ ვი ლგ ონ იე რი ექ სპ ერ ტე ბის 
მც დე ლო ბაა, დე ილ და გე რტ ის მს გა ვს ად, ახ ალი ტე რმ ინი დაამკვიდრონ. 

მაშ, რა არ ის ეს web 2.0 ?
ტე რმ ინი `ვებ 2.0~ რომ პო პუ ლა რუ ლი გა ხდა, ცხ ად ია. ალ ბათ, იგი თქ ვე ნც გსმენიათ, 
მა გრ ამ რას გუ ლი სხ მო ბს ეს ტე რმ ინი? რა ცვ ლი ლე ბე ბი მო ხდა რე ალ ურ ად ინ ტე რნ-

ეტ ში? ამ ის გა სა რკ ვე ვად რა მდ ენ იმე მა გა ლი თს მო ვი ტან: კო მპ ან ია „DoubleClick~ 
(ორმაგი დაწკაპუნება)1997 წე ლს შე იქ მნა. სულ მც ირე დრ ოში იგი 
ინ ტე რნ ეტ ის სა რე კლ ამო ბა ზრ ის მნ იშ ვნ ელ ოვ ან ნა წი ლს ფლ ობ და. 
მი სი მუ შა ობ ის პრ ინ ცი პი უა ხლ ოე სი ან ალ ოგ ის, ტრ ად იც იუ ლი მე-
დი ის შე სა ბა მი სად იყო აგ ებ ული.

თუ კი თა ვი დან, ინ ტე რნ ეტ ში მხ ოლ ოდ მე ცნ იე რე ბი ბუ დო ბდ ნენ, 
მე რე ამ ქს ელ ში დი ზა ინ ერ ები და პრ ოგ რა მი სტ ები მო ვი დნ ენ და 
ინ ტე რნ ეტ ის მო წყ ობა, გა ლა მა ზე ბა და იწ ყეს. დღ ეს კი ვებ 2.0 – ის 
ეპ ოქ აში ინ ტე რნ ეტი ყვ ელ ას თვ ის ღი აა. ნე ბი სმ იერ ად ამ ია ნს, უა მრ-
ავი სე რვ ის ის და ხმ არ ებ ით, თა ვად შე უძ ლია შე ქმ ნას ინ ტე რნ ეტ ში 
ის, რაც სურს.

Web 2.0 პრ ინ ცი პე ბით შე ქმ ნი ლი ინ ტე რნ ეტგვ ერ დე ბი რა დი კა ლუ-
რად გა ნს ხვ ავ დე ბა ტრ ად იც იუ ლი მე დი ის გან. ვი ნა იდ ან, ამ შე მთ ხვ-
ევ აში, მო მხ მა რე ბე ლი თა ვად აყ ალ იბ ებს დღ ის გა ნრ იგს. ინ ტე რნ ეტ 
ტე ლე ვი ზი ის შე მთ ხვ ევ აში, მო მხ მა რე ბე ლი თა ვა დვე ქმ ნი ს „კო ნტ-

KIBU.COM
$22 

ÏËÎËÑÐËBOO.COM
$100 

ÏËÎËÑÐË

PETS.COM
$300 

ÏËÎËÑÐË
GOVWORKS

$60 
ÏËÎËÑÐË

GO.COM
$790 

ÏËÎËÑÐË

E-TOYS.COM
$247 

ÏËÎËÑÐË

KOZMO.COM
$280 

ÏËÎËÑÐË

WEBVAN.COM
$800 

ÏËÎËÑÐËMVP.COM
$65 

ÏËÎËÑÐË

FLOOZ
$50 

ÏËÎËÑÐË

$2.7 ÏËÎËÃÔÆË
ÇÕ ËÏ ÀÃÐÚËÕ ÑÆÇÐÑÄÃÃ, ÔÑÏÇÎËÅ ËÐØÇÕÖÑÔÇÄÏÃ 

ÆÃÍÃÔÉÇÕ ÓØÇØËÀ ÏÑÖÃÐËÎË 10 ÍÑÏÒÃÐËËÕ 
ÉÃÍÑÖÔÇÄËÕ ¿ÇÆÇÉÃÆ

დოთქომების 
კრახის შედეგად 
გაკოტრებული 
10 ყველაზე 
მსხვილი 
კომპანია

დეილ დაგერტი

თა ვი II - ინ ტე რნ ეტ ის ხე ლა ხა ლი და ბა დე ბა 18



ენ ტს“, მასალას. ყვ ელ ას თვ ის ცნ ობ ილი ვი დეოსე რვ ისი YouTube მხ ოლ ოდ მო სა ხე რხ-
ებელი პლ ატ ფო რმ აა. იგ ივე შე იძ ლე ბა ით ქვ ას ყვ ელა სო ცი ალ ურ ქს ელ ზეც. მა გა ლი-
თად, Facebook-ის მთ ავ არი სი მდ იდ რე, თა ვად მო მხ მა რე ბლ ები არ იან, რო მლ ებ იც 
ამ სე რვ ისს თა ვი სი მე გო ბრ ებ ისა და ახ ლო ბლ ებ ის თვ ის სა ინ ტე რე სოს ხ დი ან. ერთ, 
Facebook-ი სთ ვის არც ისე მშ ვე ნი ერ დღ ეს, ყვ ელა მი სმა მო მხ მა რე ბე ლმა Facebook-
ში ინ ფო რმ აც იის გა ნთ ავ სე ბა რომ შე წყ ვი ტოს, ის და კა რგ ავს თა ვის მო მხ იბ ვლ ელ ობ-
ას და გა მო უს ად ეგ არ ვე ბგ ვე რდ ად გა და იქ ცე ვა. იგ ივე ეხ ება სხ ვა Web 2.0 პრ ინ ცი-
პე ბით მო მუ შა ვე სე რვ ის ებ საც (Wikipedia, YouTube, Fliker, Blogger, Wordpress და ა.შ.).

სო ცი ალ ური ქს ელ ებ ის ეპ ოქ აში თი თო ეუ ლი ად ამ ია ნი ინ ტე რნ ეტ სა მყ არ ოს ცე ნტ რში 
ექ ცე ვა. მო მხ მა რე ბე ლი თა ვად ირ ჩე ვს, რო დის და რას უყ ურ ოს, რას უს მი ნოს, რა წა-
იკ ით ხოს. უფ რო მე ტიც, თა ვა დვე ქმ ნის მასალას, რაც მე რე სხ ვი სთ ვის ხდ ება სა ინ-
ტე რე სო.

web 2.0 და რეკლამა 
სა რე კლ ამო კო მპ ან იე ბი წი ნა სწ არ ყი დუ ლო ბენ ტე ლე ვი ზი ებ ში, რა დი ოე ბში და ბე ჭდ-
ურ მე დი აში სა რე კლ ამო ად გი ლს და შე მდ გომ თა ვი ანთ კლ იე ნტ ებს ნა ყიდ სი ვრ ცეს 
მც ირე ზო მის პა კე ტე ბის სა ხით სთ ავ აზ ობ ენ. DoubleClick-იც სწ ორ ედ ასე იქ ცე ოდა. 
კო მპ ან იის წა რმ ომ ად გე ნლ ები კვ ლე ვე ბის შე დე გად გა მო ვლ ენ ილ ყვ ელ აზე პო პუ ლა-
რულ ვე ბგ ვე რდ ებ ზე ყი დუ ლო ბდ ნენ სა რე კლ ამო ფა რთ ს და შე მდ გომ ამ სა რე კლ ამო 
ად გი ლე ბს თა ვი ანთ კლ იე ნტ ებს სთ ავ აზ ობ დნ ენ. დე ილ და გე რტ იმ თა ვის სტ ატ ია ში 
„DoubleClick~ (ორმაგი დაწკაპუნება), ვებ 1.0 პრ ინ ცი პე ბზე მო მუ შა ვე კო მპ ან იად და-
ას ახ ელა და მის სა პი რწ ონ ედ, ვებ 2.0 პრ ინ ცი პე ბზე მო მუ შა ვე ყვ ელ ას თვ ის ცნ ობ ილი 
Google-ის სე რვ ისი AdSense მო იყ ვა ნა. Google-ის სე რვ ისი AdSense კო მპ ან იის შე-
მო სა ვლ ის ძი რი თა დი წყ არ ოა. ეს სე რვ ის იც ინ ტე რნ ეტ რე კლ ამ ას ყი დის. მი სი მო ხმ-
არ ება გა ცი ლე ბით უფ რო მა რტ ივ ია. რე გი სტ რი რდ ები შე სა ბა მის ვე ბგ ვე რდ ზე, იხ დი 
სა ფა სუ რს და თა ვად ირ ჩევ, რა შე მთ ხვ ევ აში უნ და გა მო ჩნ დეს შე ნი სა რე კლ ამო გა-
ნც ხა დე ბა. შე იძ ლე ბა არც კი მი გი ქც ევ იათ ყუ რა დღ ება, მა გრ ამ Google, სა ძი ებო რე-
ზუ ლტ ატ თან ერ თად, სა რე კლ ამო გა ნც ხა დე ბე ბს აც გთ ავ აზ ობთ. რე კლ ამა მა რჯ ვე ნა 
მხ არ ეს და სა ძი ებო რე ზუ ლტ ატ ის თა ვზე ოდ ნავ მო ყვ ით ალო ფო ნზე არ ის გა ნთ ავ სე-
ბუ ლი. Google- ის ამ სე რვ ისს აშ კა რა უპ ირ ატ ეს ობა აქ ვს DoubleClick-თან შე და რე ბით. 
ამ სე რვ ის ით სა რგ ებ ლო ბა შე უძ ლია ნე ბი სმ იერ ად ამ ია ნს მს ოფ ლი ოს ნე ბი სმ იე რი 
კუ თხ იდ ან. სუ ლაც არ არ ის სა ჭი რო ხე ლშ ეკ რუ ლე ბის გა ფო რმ ება. უბ რა ლოდ, შე დი-
ხარ ვე ბგ ვე რდ ზე, რე გი სტ რი რდ ები, იხ დი ფუ ლს და თა ვად ირ ჩევ შე ნს სა რე კლ ამო 
პო ლი ტი კას. ვებ 2.0 პრ ინ ცი პე ბზ ევე არ ის აგ ებ ული ინ ტე რნ ეტ აუ ქც იო ნი eBay. აქ-
აც ნე ბი სმ იერ ად ამ ია ნს შე უძ ლია გა სა ყი დად გა მო იტ ან ოს ან შე იძ ინ ოს ნე ბი სმ იე რი 
ნი ვთი. დღ ეს eBay მს ოფ ლი ოში ერთ-ერ თი უმ დი დრ ესი 
კო მპ ან იაა, არ ადა პი რვ ელი ლო ტი, რო მე ლიც ამ სე რვ-
ის ის სა შუ ალ ებ ით გა იყ იდა, სა თა მა შო ლა ზე რუ ლი ხმ-
ალი იყო. აი ის ეთი, ფი ლმ „ვა რს კლ ავ ეთ ის ომ ში“ რომ 
არ ის ნა ჩვ ენ ები. ერ თი სი ტყ ვით, ვებ 2.0-ის პრ ინ ცი პე ბი 
გუ ლი სხ მო ბს ის ეთ სე რვ ის ებს, რო დე საც მო მხ მა რე ბე-
ლს სთ ავ აზ ობ ენ პლ ატ ფო რმ ას, რო მე ლს აც იგი თა ვად 
ამ დი დრ ებს. ანუ, Google-ის AdSense-ის შე მთ ხვ ევ აში, 
Google მო მხ მა რე ბე ლს სთ ავ აზ ობს უბ რა ლოდ სა რე კლ-
ამო სი ვრ ცეს, ხო ლო და ნა რჩ ენს თა ვად მო მხ მა რე ბე ლი 
აკ ეთ ებს. იგ ივე ხდ ება eBay-ის შე მთ ხვ ევ აშ იც. ერ თი 
მო მხ მა რე ბე ლი ა თა ვს ებს ამ ონ ლა ინ მა ღა ზიის აუ ქც-
იო ნზე პრ ოდ უქ ტს, მე ორე კი ყი დუ ლო ბს.

eBay-ის შტაბ-
ბინა სანხოსეში

კო მპ ან ია eBay 1995 
წე ლს, პო იე რ ომ იდ
ად ისმა და ფუ ძნ და. 
კო მპ ან იის მუ შა ობ ის 
ძი რი თა დი სფ ერ ოა 
ონ ლა ინ აუ ქც იო ნი. 
2009 წე ლს კო მპ ან
იის მო გე ბამ 2,389 
მი ლი არ დი შე ად გი ნა.
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შე ჯა მე ბა:

სა ინ ტე რე სო ბმ ულ ებ ი:

მე ორე თა ვში მო თხ რო ბი ლია ინ ტე რნ ეტ ის ხე ლა ხა ლი და ბა დე ბის შე სა ხებ და აღ წე რი ლია ის წი
ნა პი რო ბე ბი, რო მლ ებ მაც გა ნა პი რო ბეს ინ ტე რნ ეტ ის ჩვ ენ თვ ის კა რგ ად ნა ცნ ობი ტრ ად იც იუ ლი 
მე დი ის აგ ან სრ ულ იად გა ნს ხვ ავ ებ ული მე დი უმ ის ჩა მო ყა ლი ბე ბა: 

დე ილ და გე რტ ი (Dale Dougherty) სტ ატ ია – What Is Web 2.0:
oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html

ა. მას შე მდ ეგ, რაც 1990 წე ლს ინ ტე რნ ეტი 
ყვ ელ ას ათ ვის ხე ლმ ის აწ ვდ ომი გა ხდა, იგი 
ბი ზნ ეს ის ყუ რა დღ ებ ის ცე ნტ რში აღ მო ჩნ და. 
რა მდ ენ იმე წე ლი წა დში ამ ერ იკ ის სა ფო ნდო 
ბი რჟ აზე ნა მდ ვი ლი ინ ტე რნ ეტ ბუ მი ატ ყდა. 
აქ ცი ებ ის ფა სი ზე მოთ იწ ევ და

ბ. სა ბო ლო ოდ, მა ღა ლი ტე ქნ ოლ ოგ იე ბის ბუ მი 
„სპ ეკ ულ ატ იურ სა პნ ის ბუ შტ ად“ გა და იქ ცა 
– უა მრ ავ ინ ტე რე ნტ კო მპ ან იას, რო მლ ებ შიც 
სულ უფ რო მე ტი ფუ ლი იდ ებ ოდა, რე ალ ურ-
ად არ ან აი რი მო გე ბა არ მო ჰქ ონ და. ბე ვრი 
კო მპ ან იის კა პი ტა ლი  სა გრ ძნ ობ ლად და ეცა, 
უა მრ ავი ინ ტე რნ ეტ კო მპ ან ია კი სა ერ თდ 
გა კო ტრ და. იმ ხა ნად ზო გი ერ თმა ან ალ იტ-
იკ ოს მა ჩა თვ ალა, რომ ფი ნა ნს ური ვა რდ ნა 
ინ ტე რნ ეტს ერ თხ ელ და სა მუ და მოდ და ას ამ-
არ ებ სდა

გ. მი უხ ედ ავ ად პრ ოგ ნო ზე ბი სა, ის ინ ტე რნ ეტ 
კო მპ ან იე ბი, რო მლ ებ იც არ იყ ვნ ენ სა ბი რჟო 
სპ ეკ ულ აც იე ბს აყ ოლ ილ ნი და თა ვი ანთ მო-
მხ მა რე ბლ ებს რე ალ ურ სე რვ ის ებს სთ ავ აზ-
ობ დნ ენ, დღ ეს აც მუ შა ობ ენ. ას ეთ ები არ იან 
მა გა ლი თად: ebay და amazon.com

დ. დო თქ ომ ებ ის ანუ ინ ტე რნ ეტ კო მპ ან იე ბის 
კრ ახი (DOT – COM BUBBLE BUST) უკ ვე ჩა-
ვლ ილი იყო, რო დე საც 2004 წე ლს ორი კო-
მპ ან იის (O’Reilly Media და MediaLive Interna-
tional) თა ნა მშ რო მლ ებ მა  თათბირი მო აწ ყვ ეს. 
ასე და იბ ადა ტე რმ ინი web 2.0

ე. `web 2.0 ხა ნა ში~ ინ ტე რნ ეტი სა გრ ძნ ობ-
ლად შე იც ვა ლა, შე იძ ლე ბა ით ქვ ას, ხე ლა ხლა 
და იბ ადა და ჩა მო ყა ლი ბდა ყვ ელა აქ ამ დე 
ცნ ობ ილი მე დია-სა შუ ალ ებ ის აგ ან გა ნს ხვ ავ-
ე ბუ ლი ფო რმ ით

დავალება:

თქ ვე ნი წა რმ ოს ახ ვი თი ან რე ალ ური ბლ ოგ ის-
ათ ვის მო ამ ზა დეთ სტ ატ ია Web 2.0-ის შე სა ხებ. 
ამ თე მის მო მზ ად ებ აში დე ილ და გე რტ ის სტ ატ-
იაც და გე ხმ არ ებ ათ. გა ხს ოვ დეთ, რომ ის, რაც 
სა ინ ტე რე სოა თქ ვე ნთ ვის, სა ინ ტე რე სო იქ ნე ბა 
სხ ვი სთ ვი საც. ბლ ოგ ებ ში, რო გო რც წე სი, ად-
ამ ია ნე ბი სა კუ თარ შე ხე დუ ლე ბე ბსა და მო სა-

ზრ ებ ებს წე რენ. ჩა ნა წე რი მო კლე უნ და იყ ოს, 
ვი ნა იდ ან კო მპ იუ ტე რის მო ნი ტო რი დან კი თხ ვა 
ბე ვრ ის ათ ვის მო უხ ერ ხე ბე ლია. თქ ვე ნს ბლ ოგ-
ში ჩა ნა წე რი უნ და შე ად გე ნდ ეს და ახ ლო ბით 
500 სი ტყ ვას. დაბო ლოს, ინ ტე რნ ეტ ში მო იძ იეთ 
შე სა ბა მი სი გა მო სა ხუ ლე ბა თქ ვე ნი სტ ატ იი სა-
თვ ის. 

ვებ 2.0 არ არ ის ინ ტე რნ ეტ ტე ქნ ოლ ოგ ია ან კო მპ იუ ტე რუ ლი პრ ოგ რ ამა, იგი პრ ინ ცი პე ბის ერ-
თო ბლ იო ბაა. ვებ 2.0-ი მო მხ მა რე ბე ლს სთ ავ აზ ობ ს პლ ატ ფო რმ ას, რო მე ლს აც იგი თა ვად გა ამ-
დი დრ ებს. ვებ 2.0-ის სა ილ უს ტრ აც იოდ მშ ვე ნი ვრ ად გა მო დგ ება Facebook-იც. მა გა ლი თად, ერთ, 
Facebook-ის ათ ვის არც ისე მშ ვე ნი ერ დღ ეს, მო მხ მა რე ბლ ებ მა ინ ფო რმ აც იის გა ნთ ავ სე ბა რომ შე-
წყ ვი ტონ, სო ცი ალ ური ქს ელი მო ქმ ედ ებ ას შე წყ ვე ტს. სო ცი ალ ური ქს ელი თა ვის მო მხ მა რე ბლ ებს 
სთ ავ აზ ობს პლ ატ ფო რმ ას, რო მე ლს აც ის ინი თა ვად ამ დი დრ ებ ენ.

ვებ 2.0 
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უყ ვა რთ მე ცნ იე რე ბს ის ეთი ტე რმ ინ ებ ის გა მო გო ნე ბა, რო მლ ის სა შუ ალ ებ ით აც შე-
იძ ლე ბა ბე ვრ, ძა ლი ან ბე ვრ რთ ულ შე კი თხ ვას უც ებ გა სცე პა სუ ხი. თა ნაც ისე, რომ, 
ერ თი მხ რივ, ჭკ ვი ან იც გა მო ჩნ დე და მე ორე მხ რივ, ყო ვე ლი შე მდ ეგი კი თხ ვის შე-
სა ძლ ებ ლო ბა ერ თი ან ად გა აქ რო. ას ეთ ია, მა გა ლი თად, ტე რმ ინი „სი ნგ ულ არ ობა“. 
ფი ზი კო სს რომ ჰკ ით ხო, რა იყო სულ თა ვი დან, სულ სულ თა ვი დან, სა ნამ ჩვ ენი 
სა მყ არო გა ჩნ დე ბო დაო, გე ტყ ვის მა რტ ივ ად და გა უგ ებ რად – სი ნგ ულ არ ობ ა, რაც 
იმ ას ნი შნ ავს, რომ მა შინ ის ეთი პრ ოც ეს ები ვი თა რდ ებ ოდა, რომ მა თი აღ წე რა, აღ-
რი ცხ ვა, გა ზო მვა შე უძ ლე ბე ლია, ვი ნა იდ ან მა შინ არც დრო არ სე ბო ბდა და არც სი-
ვრ ცე. ანუ ყვ ელ აფ ერი იმ დე ნად სხ ვა ნა ირი იყო, რომ ჩვ ენ ამ ას ვე რც გა ვი აზ რე ბთ 
და შე სა ბა მი სად, ვე რც გა ნვ სა ზღ ვრ ავთ. ას ტრ ოფ იზ იკ ოს ები ამ ცნ ებ ას შავ ხვ რე-
ლე ბში მი მდ ინ არე პრ ოც ეს ებ ის აღ სა წე რად იყ ენ ებ ენ. ის ინი ამ ბო ბენ, რომ არ სე ბო-
ბს ერ თგ ვა რი სა ზღ ვა რი, რო მლ ის იქ ით უკ ვე სი ნგ ულ არ ობა იწ ყე ბა. ეს ერ თგ ვა რი 
უკ ან ვე ღარ და ბრ უნ ებ ის ზღ ვა რია. გა და აბ იჯ ებ მას და ვე ღარ და ბრ უნ დე ბი უკ ან, 
წინ კი დრო და სი ვრ ცე ის ეთი კა ნო ნე ბით ვი თა რდ ება, რო მელ თა გა აზ რე ბა და გა-
მო თვ ლა ზღ ვა რს მი ღმა მდ გო მი და მკ ვი რვ ებ ლის მი ერ შე უძ ლე ბე ლი აო.

ამ ტე რმ ინს ფუ ტუ რო ლო გე ბიც იყ ენ ებ ენ ხო ლმე. ის ინი ამ ბო ბენ, რომ უკ ვე ახ ლო 
მო მა ვა ლში ტე ქნ იკ ური პრ ოგ რე სი შე ქმ ნის ის ეთ მო წყ ობ ილ ობ ებს, რო მე ლთ აც 
თა ვად შე ეძ ლე ბათ სრ ულ ყო ფა და გა ნვ ით არ ება. შე სა ბა მი სად, ეს მო წყ ობ ილ ობ-
ები იმ დე ნად გა ნვ ით არ დე ბი ან, რომ თა ვი სი შე სა ძლ ებ ლო ბე ბით სა გრ ძნ ობ ლად გა-
უს წრ ებ ენ ად ამ ია ნე ბს. ტე ქნ ოლ ოგ იუ რი სი ნგ ულ არ ულ ობ ის თე ორ იის მო მხ რე ები 
თვ ლი ან, რომ თუ კი შე იქ მნ ება ად ამ ია ნის გო ნი სგ ან გა ნს ხვ ავ ებ ული, მა ღა ლტ ექ-
ნო ლო გი ური, ხე ლო ვნ ური ინ ტე ლე ქტი, ცი ვი ლი ზა ცი ის მო მა ვლ ის გა ნს აზ ღვ რა შე-
უძ ლე ბე ლი გა ხდ ება. ანუ, ორი სი ტყ ვით რომ ვთ ქვ ათ, ის ეთი რა ღა ცე ბი მო ხდ ება, 
რო მლ ის გა აზ რე ბა ად ამ ია ნი სთ ვის შე უძ ლე ბე ლია და შე სა ბა მი სად, მც დე ლო ბაც კი 
უა ზრ ობ აა. ად ვი ლია არა ასე ერ თი ხე ლის მო სმ ით ყვ ელა კი თხ ვა-
ზე პა სუ ხის მო ძე ბნა. მა გრ ამ, იქ ნებ, ვდ გა ვა რთ კი დეც კა ცო-
ბრ იო ბა იმ ზღ ვა რთ ან, რო მლ ის გა და ბი ჯე ბის შე მდ ეგ უკ ან 
და ბრ უნ ება შე უძ ლე ბე ლია და რო მლ ის იქ ით მი მდ ინ არე 
პრ ოც ეს ებ ის გა ნს აზ ღვ რა ზღ ვა რს მი ღმა და რჩ ენ ილი 
ად ამ ია ნი სა თვ ის უბ რა ლოდ შე უძ ლე ბე ლია, იქ ნებ მი ვა-
დე ქით კი დეც სი ნგ ულ არ ობ ას.

ცი ფრ ული ეპ ოქ ის აბ ორ იგ ენ ები
ტე რმ ინი  – ცი ფრ ული ეპ ოქ ის აბ ორ იგ ენ ები (Digital Natives) 
ამ ერ იკ ელ პრ ოფ ეს ორს მა რკ პრ ენ სკ ის (Marc Prensky) ეკ-
უთ ვნ ის. მან ეს ტე რმ ინი ჯერ კი დევ 2001 წე ლს გა მო იყ ენა. 
ის უმ აღ ლეს სა სწ ავ ლე ბე ლთა სტ უდ ენ ტე ბს აკ ვი რდ ებ ოდა და 
ტე რმ ინი ახ ალ გა ზრ დე ბის შე და რე ბით ახ ალი ჯგ უფ ის აღ სა ნი-
შნ ად გა მო იყ ენა. მი სი თქ მით, ეს შე სი ტყ ვე ბა იმ ახ ალ გა ზრ დე ბს 
ეს ად აგ ება, რო მლ ებ იც კო მპ იუ ტე რუ ლი თა მა შე ბის, MP3 მუ-
სი კა ლუ რი სა კრ ავ ებ ის (MP3 player), ცი ფრ ული კა მე რე-
ბი სა და მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნე ბის გა რე მო ცვ აში გა-
იზ არ დნ ენ. უფ რო სი თა ობ ის აგ ან გა ნს ხვ ავ ებ ით, 
მათ არ მო უხ დათ ტე ქნ ოლ ოგ იუ რი ბა რი ერ ის 
გა და ლა ხვა. მათ არც კო მპ იუ ტე რზე მუ შა-
ობ ის სწ ავ ლე ბა და სჭ ირ ვე ბი ათ, ვი ნა იდ ან, 
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რო დე საც ის ინი და იბ ად ნენ, კო მპ იუ ტე რი უკ ვე ის ედ აც იდ გა მათ სა ხლ ებ ში და კო-
მპ იუ ტე რს თა მაშ-თა მა შში და ეუ ფლ ნენ. ის ინი ცი ფრ ული ეპ ოქ ის მკ ვი დრ მო სა ხლ-
ეო ბას წარმოიდგენენ.

უფ როს თა ობ ას კი, თა ვის დრ ოზე, კო მპ იუ ტე რზე მუ შა ობ ის სწ ავ ლა მო უწ ია და სა-
ერ თოდ, მათ მა ღა ლტ ექ ნო ლო გი ური მო წყ ობ ილ ობ ებ ით გა ჯე რე ბულ სა მყ არ ოს თან 
ად აპ ტა ცი ის რთ ული პრ ოც ესი გა ია რეს. ვი ნა იდ ან მა შინ, რო დე საც ის ინი და იბ ად-
ნენ, ეს ყვ ელ აფ ერი, ყო ველ შე მთ ხვ ევ აში ამ დო ზით, არ არ სე ბო ბდა. შე სა ბა მი სად, 
უფ რო სი თა ობა ამ ეპ ოქ ის ემ იგ რა ნტ ები არ იან. ემ იგ რა ნტ ებ ის უმ რა ვლ ეს ობა კი 
შე ეგ უა ახ ალ რე ალ ობ ას, მა გრ ამ მა ინც ძვ ელი მო დე ლე ბით აზ რო ვნ ებს. ცი ფრ ული 
ეპ ოქ ის ემ იგ რა ნტ ები იმ ეი ლე ბს პრ ინ ტე რზე ბე ჭდ ავ ენ და ქა ღა ლდ იდ ან კი თხ ულ-
ობ ენ. მათ ურ ჩე ვნ იათ კო მპ იუ ტე რზე აკ რე ფი ლი ტე ქს ტი ქა ღა ლდ ზე ჩა ას წო რონ 
და არა პი რდ აპ ირ ტე ქს ტურ რე და ქტ ორ ში. მას შე მდ ეგ, რაც იმეილს აგ ზა ვნ იან, 
ტე ლე ფო ნით რე კა ვენ და ად რე სა ტს ეკ ით ხე ბი ან, მი იღო თუ არა მან გზ ავ ნი ლი. მათ 
ურ ჩე ვნ იათ ურ თი ერ თო ბე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბი სას ახ ალ პა რტ ნი ორ ებს უშ უა ლოდ შე-
ხვ დნ ენ და ისე გა ეს აუ ბრ ონ, ვი ნა იდ ან თა ნა მე დრ ოვე სა კო მუ ნი კა ციო სა შუ ალ ებ ებ-
ით აწ ყო ბილ ურ თი ერ თო ბე ბს ბო ლო მდე არ ენ დო ბი ან.

რო დე საც ემ იგ რა ნტ ები აბ ორ იგ ენ ებს ას წა ვლ იან
თა ვის ნა შრ ომ ში „ცი ფრ ული ეპ ოქ ის აბ ორ იგ ენ ები, ცი ფრ ული ეპ ოქ ის ემ იგ რა ნტ-

ები~ (Digital Natives, Digital Immigrants – A New Way To Look At Ourselves 
and Our Kids) მა რკ პრ ენ სკ ის კი დევ ერ თი ამ ერ იკ ელი მე ცნ იე რის, ნე ირ-

ობ იო ლო გის ბრ იუს დ. პე რის (Dr. Bruce D. Perry) სი ტყ ვე ბი მოჰ ყა ვს. 
„გა ნს ხვ ავ ებ ული სა ხის გა მო ცდ ილ ება ტვ ინ ის გა ნს ხვ ავ ებ ულ სტ რუ-
ქტ ურ ებს ქმ ნის“ (Different kinds of experiences lead to different brain 
structures.). ამ იტ ომ აც სუ ლაც არ არ ის გა სა კვ ირი, რომ ცი ფრ ული 
ეპ ოქ ის აბ ორ იგ ენ ები გა ნს ხვ ავ ებ ული მო დე ლე ბით აზ რო ვნ ებ ენ და 
უფ რო მე ტიც, სხ ვა ნა ირ ად გა სც ემ ენ და სხ ვა ნა ირ ად იღ ებ ენ ინ ფო-
რმ აც იას. და სა ერ თოდ, გა ნს ხვ ავ ებ ული ფს იქ ოტ იპ ები არ იან.

რო დე საც ცი ფრ ული ეპ ოქ ის ემ იგ რა ნტ ები ცდ ილ ობ ენ ამ ავე 
ეპ ოქ ის აბ ორ იგ ენ ებს ას წა ვლ ონ, პა რა დო ქს ული სი ტუ-

აც ია იქ მნ ება. აბა, თა ვად წა რმ ოი დგ ინ ეთ, მა სწ ავ ლე-
ბე ლი, რო მე ლიც კა რგ ად ვერ ფლ ობს სა ლა პა რა კო 
ენ ას და აქ ცე ნტ ით ურ თი ერ თო ბს. რო გორ უნ და ას-
წა ვლ ოს მან თა ვის სტ უდ ენ ტე ბს და სწ ორ ედ აქ ედ ან 
იქ მნ ება ასე ნა ცნ ობი სი ტუ აც ია, რო დე საც უფ როს 
თა ობ ას ჰგ ონ ია, რომ ახ ალ გა ზრ დე ბი უბ რა ლოდ გა-

უნ ათ ლე ბლ ები არ იან და ცდ ილ ობ ენ ას წა ვლ ონ იმ 
მე თო დე ბით და ის ინ ფო რმ აც ია მი აწ ოდ ონ, რო მე ლიც 

მა თთ ვის არ ის გა სა გე ბი, ხო ლო ახ ალ გა ზრ და თა ობა, სა-
ერ თოდ ვერ ხვ დე ბა, რას სთ ხო ვენ და რა უნ დათ მათგ ან იმ ად ამ-

ია ნე ბს, ვი საც ამ თა ნა მე დრ ოვე სა მყ არ ოში ამ დენ მო წყ ობ ილ ობ ას 
შო რის ორ იე ნტ აც ია უჭ ირს.

ინ ტე რნ ეტ ტრ ოლ ები
სა ერ თოდ, ახ ალი ტე ქნ ოლ ოგ იე ბი, კე რძ ოდ კი ინ ტე რნ ეტი, უზ არ მა ზა რი სი-
ვრ ცეა ახ ალი ფს იქ ოტ იპ ებ ის გა მო სა ვლ ენ ად. სა ქმე მხ ოლ ოდ აბ ორ იგ ენ ებ ით 
და ემ იგ რა ნტ ებ ით არ შე მო იფ არ გლ ება. ად ამ ია ნმა შე ქმ ნა ახ ალი ტე ქნ ოლ-
ოგ იე ბი და ახ ალ-ახ ალი ტე ქნ ოლ ოგ იე ბი ქმ ნი ან ახ ალ ად ამ ია ნე ბს. ამ ის სა-
ილ უს ტრ აც იოდ ინ ტე რნ ეტ ტრ ოლ ებ იც გა მო დგ ებ იან. ინ ტე რნ ეტ ტრ ოლ ებს 
ის ეთ ად ამ ია ნე ბს უწ ოდ ებ ენ, რო მლ ებ იც შე ურ აც ხმ ყო ფელ კო მე ნტ არ ებს 
ტო ვე ბენ ფო რუ მე ბზე, ბლ ოგ ებ ზე… სა ერ თოდ ყვ ელ გან, სა დაც ამ ის სა შუ-
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ალ ება არ სე ბო ბს. გა სა გე ბია, რომ შე იძ ლე ბა ვი ღა ცას რა ღა ც არ მო-
სწ ონ დეს და თა ვის აზ რს გა მო ხა ტა ვდ ეს, მა გრ ამ ინ ტე რნ ეტ 
ტრ ოლ ებ ის მი ერ და ტო ვე ბუ ლი კო მე ნტ არ ები იმ დე ნად შე-
ურ აც ხმ ყო ფე ლია, რომ სა ერ თოდ არ ტო ვე ბს არ ან აი რი დი-
სკ უს იი სა თვ ის ად გი ლს. ინ ტე რნ ეტ ტრ ოლ ები, რო გო რც წე-
სი, ფს იქ ოლ ოგ იუ რი პრ ობ ლე მე ბის მქ ონე ად ამ ია ნე ბი არ იან, 
რო მლ ებ იც სხ ვი სი შე ურ აც ხყ ოფ ით ცდ ილ ობ ენ სა კუ თა რი თვ ით შე-
ფა სე ბის ამ აღ ლე ბას. ფს იქ ოლ ოგ ები გვ ირ ჩე ვენ არ მი ვც ეთ ინ ტე რნ ეტ 
ტრ ოლ ებს სა კვ ები, ანუ, არ ვუ პა სუ ხოთ მათ კო მე ნტ არ ებს. 

P.S.
ყვ ელ აფ ერი, რაც ჩვ ენ ირ გვ ლივ ხდ ება, მე ტად სა ინ ტე რე სოა. სადამდე 
მი გვ იყ ვა ნს ეს პროცესი – ბუ ნდ ოვ ან ია. მა გრ ამ მა ინც სა სი ამ ოვ ნოა, რო-
დე საც ყვ ელ აფ ერ ზე პა სუ ხი არ სე ბო ბს – სი ნგ ულ არ ობა.

შე ჯა მე ბა:

სა ინ ტე რე სო ბმ ულ ებ ი:

ა. 2001 წე ლს ამ ერ იკ ელ მა პრ ოფ ეს ორ მა მა რკ 
პრ ენ სკ იმ (Marc Prensky) ორი ახ ალი ტე რმ-
ინი და ნე რგა: ცი ფრ ული ეპ ოქ ის აბ ორ იგ ენ-
ები და ცი ფრ ული ეპ ოქ ის ემ იგ რა ნტ ები

ბ. ცი ფრ ული ეპ ოქ ის აბ ორ იგ ენ ები ის 
ადამიანები არიან, ვინც განვითარებული 
ტექნოლოგიების გარემოში დაიბადა და 

გაიზარდა
გ. ცი ფრ ული ეპ ოქ ის ემ იგ რა ნტ ები არიან 

ადამიანები, ვისაც მოუხდა ტექნოლოგიურ 
პროგრესთან შეჯახება, რადგან მათ 
ბავშობაში ან თუნდაც ახალგაზრდობაში 
ასეთი რამ არ არსებობდა

მე სა მე თა ვში მო თხ რო ბი ლია, თუ რა გა ვლ ენა იქ ონ ია ინ ტე რნ ეტ მა კა ცო ბრ იო ბა ზე და აღ წე რი
ლია ახ ალი ფს იქ ოტ იპ ები, რო მლ ებ იც პე რს ონ ალ ური კო მპ იუ ტე რე ბის ეპ ოქ აში გა ჩნ დნ ენ: 

მა რკ პრ ენ სკ ის (Marc Prensky) პე რს ონ ალ ური გვ ერ დი:
www.marcprensky.com/

Digital Natives, Digital Immigrants:
www.marcprensky.com/writing/default.asp

Digital Natives, Digital Immigrants, Part II – Do They Really Think Differently?:
www.marcprensky.com/writing/default.asp

Born Digital. Understanding The First Generation of Digital Natives:
borndigitalbook.com
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ცი ფრ ული ეპ ოქ ის ბი ნა დრ ებ ი
ცი ფრ ული ეპ ოქ ის აბ ორ იგ ენი: ტე რმ ინი ცი ფრ ული ეპ ოქ ის აბ ორ იგ ენ ები (Digital Natives) ამ ერ იკ-
ელ პრ ოფ ეს ორს მა რკ პრ ენ სკ ის (Marc Prensky) ეკ უთ ვნ ის. მან ეს ტე რმ ინი ჯერ კი დევ 2001 წე ლს 
გა მო იყ ენა. ის უმ აღ ლეს სა სწ ავ ლე ბე ლთა სტ უდ ენ ტე ბს აკ ვი რდ ებ ოდა და ტე რმ ინი ახ ალ გა ზრ დე-
ბის შე და რე ბით ახ ალი ჯგ უფ ის აღ სა ნი შნ ად გა მო იყ ენა. მი სი თქ მით, ეს შე სი ტყ ვე ბა იმ ახ ალ გა-
ზრ დე ბს ეს ად აგ ება, რო მლ ებ იც კო მპ იუ ტე რუ ლი თა მა შე ბის, MP3 მუ სი კა ლუ რი სა კრ ავ ებ ის (MP3 
palyer), ცი ფრ ული კა მე რე ბი სა და მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნე ბის გა რე მო ცვ აში გა იზ არ დნ ენ. უფ რო სი 
თა ობ ის აგ ან გა ნს ხვ ავ ებ ით, მათ არ მო უხ დათ ტე ქნ ოლ ოგ იუ რი ბა რი ერ ის გა და ლა ხვა. მათ არც კო-
მპ იუ ტე რზე მუ შა ობ ის სწ ავ ლე ბა და სჭ ირ ვე ბი ათ, ვი ნა იდ ან, რო დე საც ის ინი და იბ ად ნენ, კო მპ იუ-
ტე რი უკ ვე ის ედ აც იდ გა მათ სა ხლ ებ ში და ის ინი კო მპ იუ ტე რს თა მაშ-თა მა შში და ეუ ფლ ნენ. ის ინი 
ცი ფრ ული ეპ ოქ ის მკ ვი დრ ნი არ იან.

ცი ფრ ული ეპ ოქ ის ემ იგ რა ნტი: უფ როს თა ობ ას კო მპ იუ ტე რზე მუ შა ობ ის სწ ავ ლა მო უწ ია. და სა-
ერ თოდ, მათ მა ღა ლტ ექ ნო ლო გი ური მო წყ ობ ილ ობ ებ ით გა ჯე რე ბულ სა მყ არ ოს თან ად აპ ტა ცი ის 
რთ ული პრ ოც ესი გა ია რეს. მი ზე ზი მა რტ ივ ია – რო დე საც ის ინი და იბ ად ნენ, ეს ყვ ელ აფ ერი, ყო ველ 
შე მთ ხვ ევ აში ამ დო ზით, არ არ სე ბო ბდა. შე სა ბა მი სად, უფ რო სი თა ობა ახ ალი ტე ქნ ოლ ოგ იუ რი ეპ-
ოქ ის ემ იგ რა ნტ ები არ იან. ემ იგ რა ნტ ები აბ ორ იგ ენ ებ თან `აქ ცე ნტ ით~ ურ თი ერ თო ბენ.

რო დე საც ცი ფრ ული ეპ ოქ ის ემ იგ რა ნტ ები ცდ ილ ობ ენ ამ ავე ეპ ოქ ის აბ ორ იგ ენ ებს ას წა ვლ ონ. პა-
რა დო ქს ული სი ტუ აც ია იქ მნ ება. აბა, თა ვად წა რმ ოი დგ ინ ეთ მა სწ ავ ლე ბე ლი, რო მე ლიც კა რგ ად 
ვერ ფლ ობს სა ლა პა რა კო ენ ას და აქ ცე ნტ ით ურ თი ერ თო ბს. რო გორ უნ და ას წა ვლ ოს მან თა ვის 
სტ უდ ენ ტე ბს?

დავალება:

თქ ვე ნი წა რმ ოს ახ ვი თ ან რე ალ ურ ბლ ოგ ში გა-
ნა თა ვს ეთ ახ ალი ჩა ნა წე რი.

გა ნა ვრ ცეთ თე მა ცი ფრ ული ეპ ოქ ის ემ იგ რა ნტ-

ებ ისა და აბ ორ იგ ენ ებ ის სა აზ რო ვნო მო დე ლე-
ბის შე სა ხებ.  იფ იქ რეთ, კი დევ რა შია მათ შო რის 
გა ნს ხვ ავ ება და ჩა მო წე რეთ ამ ორი სა აზ რო ვნო 
მო დე ლი სა თვ ის და მა ხა სი ათ ებ ელი თვ ის ებ ები.
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მა რტ ივი ვე ბგ ვე რდ ის შე ქმ ნა
მგ ონი, თე ორ იე ბი სა კმ არ ის ია და დრ ოა, სა ქმ ეს შე ვუ დგეთ. ამ ის ათ ვის ჩვ ენ არ და გვ ჭი რდ ება ვე ბგ-
ვე რდ ის შე სა ქმ ნე ლი რთ ული პრ ოგ რა მე ბი, მა რტ ივი Notpad-იც სა კმ არ ის ია. 

1. გა ხს ენ ით Notpad–ი: Start > Programs > Accessories > Notpad

2. ნო უთ ფა დის ფა ნჯ არ აში ჩა წე რეთ შე მდ ეგი კო დი:
<html>
<body>

Hello 

</body>
</html>

3. შე მდ ეგ აი რჩ იეთ: File > Save As.
შე სა ბა მის ფა ნჯ არ აში ჩა წე რეთ ფა ილ ის სა ხე ლია – gverdi. ბო ლო ში და სვ ით წე რტ ილი. ხო ლო წე რტ-
ილ ის შე მდ ებ და წე რეთ html. თქ ვე ნი ფა ილ ის სა ხე ლი ესე უნ და გა მო იყ ურ ებ ოდ ეს: gverdi.html. ჩა იწ-
ერ ეთ ფა ილი. 

პრ აქ ტი კუ ლი სა მუ შა ო

რო გო რც უკ ვე იც ით, თა ვი დან, რო დე საც ინ ტე რნ ეტი შე იქ მნა, ჩვ ენ თვ ის ეს ოდ ენ ჩვ ეუ ლე ბრ ივი 
ვე ბგ ვე რდ ებ ის სი სტ ემა, ანუ ვე ბი, სა ერ თოდ არ არ სე ბო ბდა. იყო უბ რა ლოდ ინ ტე რნე ტი და ად ამ-
ია ნე ბი იმ ეი ლე ბის, ჩა ტე ბის და სხ ვა, ზო გჯ ერ არც ისე მო ხე რხ ებ ული, სა შუ ალ ებე ბით ცვ ლი დნ ენ 
ერ თმ ან ეთ ში ინ ფო რმ აც იას. ვე ბის კო ნც ეფ ცია ბრ იტ ან ელ მა მე ცნ იე რმა ტიმ ბე რნ ერეს ლიმ (Sir 
Timothy John «Tim» Berners-Lee) 1989 წე ლს წა რმ ოა დგ ინა. ეს კო ნც ეფ ცია ინ ტე რნ ეტ ში გვ ერ დე ბის 
შე ქმ ნას გუ ლი სხ მო და. მას შე მდ ეგ აღ არ არ ის სა ჭი რო ინ ფო რმ აც იის უშ უა ლოდ ად რე სა ტი სა თვ ის 
გა და ცე მა, შენ უბ რა ლოდ ა თა ვს ებ ვე ბგ ვე რდს ინ ტე რნ ეტ ში და ის ავ ტო მა ტუ რად ხდ ება ყვ ელ ას-
ათ ვის ხე ლმ ის აწ ვდ ომი. 

მა გრ ამ რი სგ ან შე დგ ება ვე ბგ ვე რდი? რა არ ის ის `აგ ური~ და `ტა ლა ხი~ რო მლ ის გა ნაც ვე ბგ ვე რდს 
აშ ენ ებ ენ? 

ვე ბგ ვე რდ ები სპ ეც ია ლუ რი პრ ოგ რა მუ ლი ენ ის HTML – ის სა შუ ალ ებ ით მზ ად დე ბა. მი უხ ედ ავ ად 
იმ ისა, რომ დღეს ბე ვრი სხ ვა ტე ქნ ოლ ოგ იაც არ სე ბო ბს, სა ბო ლოო ჯა მში, ინ ტე რნ ეტ ში ყვ ელ აფ-
ერი მა ინც HTML-მდე და დის. მა გა ლი თად, რო დე საც ვი ნმე ბლ ოგს არ ეგ ის ტრ ირ ებს, ბლ ოგ ის შე-
ქმ ნის სე რვ ისი მო მხ მა რე ბლ ის ათ ვის HTML კო დე ბს აგ ენ ერ ირ ებს. ინ ტე რნ ეტ ბრ ოუ ზე რე ბიც სხ ვა 
არ აფ ერ ია თუ არა HTML კო დის წა მკ ით ხვ ელი პრ ოგ რა მე ბი. ანუ Internet Explorer, Firefox, Opera და 
ა.შ. HTML კო დის წა მკ ით ხვ ელი პრ გრ ამ ებ ია. პრ ოგ რა მი სტ ები HTML კო დე ბის სა შუ ალ ებ ით აწ ყო-
ბენ ვე ბგ ვე რდ ებს, შე მდ ეგ კი ბრ ოუ ზე რე ბი კი თხ ულ ობ ენ ამ კო დე ბს და ადა მი ან ის ათ ვის გა სა გებ 
ფო რმ აში ახ დე ნენ HTML-ის ვი ზუ ალ იზ აც იას. 

რა არ ის ვე ბგ ვე რდი 
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თქ ვე ნი ვე ბგ ვე რდი მზ ად არ ის. ახ ლა, თუ კი ორ ჯერ და აჭ ერთ მა უს ით ფა ილს იგი ბრ ოუ ზე რში გა იხ-
სნ ება, ბრ ოუ ზე რის ფა ნჯ არ აში კი მხ ოლ ოდ ამ წა რწ ერ ას იხ ილ ავთ: Hello .

<body> და <html> პრ ოგ რა მუ ლი ენ ის კო დე ბია. ამ იტ ომ ის ინი არ ვი ზუ ალ იზ ირ დე ბა.

თქ ვენ შე გი ძლ იათ ნე ბი სმ იე რი გვ ერ დის კო დი ნა ხოთ. რა თქ მა უნ და, ის გა ცი ლე ბით რთ ული და მრ-
ავ ალ ფე რო ვა ნი იქ ნე ბა, ვი დრე ზე მოთ მო ტ ან ილი კო დი:

1. Firefox: View > Source

2. Google Chrome: Customize and control >Tools

3. Internet Explorer: View > Source

1 2 3
მა რტ ივი ვე ბგ ვე რდ ის შე ქმ ნის სა მი სა ფე ხუ რი 

1

3

2
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გვ.27-40ნა წი ლი მე ორ ე
სო ცი ალ ური მედია 
და მისი გამო ყე ნე ბის 
მაგალითები 

თავი IV ტრადიციული და სოციალური მედია
როგორ ცვლის სოციალური მედია 
ტრადიციულ მედიას

თავი V სოციალური მედია, როგორც 
რეალური ცვლილებების ინსტრუმენტი
მაგალითები და ფაქტები

თავი VI სოციალური მედიასაფრთხეები
რა ზიანი შეიძლება მოიტანოს სოციალურმა 
მედიამ

პრაქტიკული სამუშაო
სოციალურ ქსელ Facebook-ში 
დარეგისტრირება
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ად ამ ია ნე ბს ტე რმ ინ ებ ის ად მი ერ თგ ვა რად მო კრ ძა ლე ბუ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბა 
 აქ ვთ. არ ადა, რა არ ის ტე რმ ინი? უბ რა ლოდ სი ტყ ვა ან შე სი ტყ ვე ბა, რო მე ლს აც რა-
იმე და რგ ის, ცნ ებ ის ან სპ ეც ია ლუ რი სა გნ ის აღ სა ნი შნ ად ვი ყე ნე ბთ. უფ რო მე ტიც, 
ტე რმ ინ ებს უბ რა ლო, ჩვ ენ ნა ირი ად ამ ია ნე ბი იგ ონ ებ ენ. მე რე ამ მო გო ნილ ტე რმ ინ-
ებს ვი მე ორ ებთ ანუ ვა მკ ვი დრ ებთ, მე რე კი ჩვ ენი გა ნა თლ ებ ულ ობ ის სა დე მო ნს ტრ-
აც იოდ ვი ყე ნე ბთ. 

კა ცო ბრ იო ბა ვი თა რდ ება, წინ მი დის, ტე რმ ინ ებ ის რა ოდ ენ ობ აც სულ მა ტუ ლო ბს. 
ამ იტ ომ აც, ამ სი მრ ავ ლე ში, ტე რმ ინ ის უკ ან მდ გა რი ცნ ება სა დღ აც იკ არ გე ბა და ხშ-
ირ ად, მხ ოლ ოდ ტე რმ ინ იღა შე გრ ჩე ბა ხო ლმე ხე ლში. აი, თი თქ ოს კი იცი, რას უნ და 
ნი შნ ავ დეს, ხვ დე ბი, მა გრ ამ ვი ნმ ემ რომ გთხოვოს ამ იხ სე ნიო, ვერ აუ ხს ნი. 

ასე მა გა ლი თად, ბო ლო დრ ოს, სულ უფ რო ხშ ირ ად გვ ეს მის სი ტყ ვა „მე დი ები“. იმ-
დე ნად შე ვე ჩვ იეთ ამ ტე რმ ინს, ვი ნმ ეს რომ ჰკ ით ხო, ამ იხ სე ნი რას ნი შნ ავ სო, გა კვ-
ირ ვე ბუ ლი შე მო გხ ედ ავს, რო გორ, ნუ თუ არ იც იო. არ ადა, რომ ჩა ეძ იო, შე იძ ლე ბა 
რი გი ან ად ვე რც გა ნგიმ არ ტოს. 

გა ნმ არ ტე ბით ლე ქს იკ ონს თუ და ვე სე-
სხ ებ ით, სა ხე ლი „მე დია“ მრ ავ ლო ბი თი 
რი ცხ ვია, „მე დი უმ ისა“ და შე სა ბა მი სად, 
ტე რმ ინ „მე დი ების“ ხმ არ ება არ ას წო რია. 
იგი ასე გა ნი სა ზღ ვრ ება: ინ ფო რმ აც იის 
შე ნა ხვ ისა და გა დმ ოც ემ ის საშუალება, 
ან მო წყ ობ ილ ობა. შე სა ბა მი სად, ჩვ ენს 
თა ნა მე დრ ოვე ცხ ოვ რე ბა ში ყო ვე ლი 
მხ რი დან მე დი ით ვა რთ გა რშ ემ ორ ტყ-
მუ ლნი. წი გნი, ჟუ რნ ალი, მო ბი ლუ რი 
ტე ლე ფო ნი, სა გზ აო ნი შნ ებ იც კი – ყვ-
ელ გან, სა დაც არ უნ და გა იხ ედო, ინ ფო-
რმ აც იაა შე ნა ხუ ლი და ყო ვე ლი მხ რი დან 
ინ ფო რმ აც ია მო გვ ეწ ოდ ება. 

მა გა ლი თად, ხე ლო ვნ ებ აში ტე რმ ინი მე-
დია ასე გა ნი სა ზღ ვრ ება: მა სა ლა რო-
მე ლს აც იყ ენ ებს ხე ლო ვა ნი თა ვი სი 
ნა მუ შე ვრ ის შე სა ქმ ნე ლად. (ტი ლო, ქა-
ღა ლდ ის ფუ რც ელი, ფა ნქ არი, სა ღე ბა ვი 
და ა.შ.)

ტრ ად იც იუ ლი მე დია
ტრ ად იც იუ ლი მე დია კა რგ ად აა შე სწ ავ-
ლი ლი - ტე ლე ვი ზი ის მუ შა ობ აზე წა რმ-
ოდ გე ნა მეტ-ნა კლ ებ ად ყვ ელ ას აქ ვს, 
ყო ვე ლგ ვა რი რე იტ ინ გე ბი სა და კვ ლე ვე-
ბის გა რე შე ვი ცით, რო მე ლი გა და ცე მაა 
პო პუ ლა რუ ლი და რო მე ლი არა. ის იც 
მშ ვე ნი ვრ ად გვ ეს მის, რომ თუ კი რო მე-

თა ვი IV
ტრადიციული და სოციალური 
მედია

მე დია  მრ ავ ლო ბი
თი ფო რმაა სი ტყ ვი სა 
მე დი უმი. ამ დე ნად, 
ტე რმ ინი `მე დი ები~ 
აბ სუ რდ ულ ია და 
მი სი ხმ არ ება არ ას
წო რი ა.

ნორმან როკველის 
(Norman Rock-
well) „სამმაგ 
ავტოპორტრეტში“ 
სარკე მედიუმია, 
ხოლო ყველა 
სახატავი 
საშუალება 
ერთად - მედია
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ლი ღაც გა და ცე მა სა ღა მოს რვა სა ათ ზე გა დის, მი სი 
ყუ რე ბა მხ ოლ ოდ ამ დრ ოს არ ის შე სა ძლ ებ ელი, თუ-
კი, რა თქ მა უნ და, ტე ლე ვი ზი ით მე ორე დღ ეს არ გა-
იმ ეო რეს. შე სა ბა მი სად, ის იც გვ ეს მის, რომ ტრ ად-
იც იულ მე დი ას სრ ული კო ნტ რო ლი გა აჩ ნდა დღ ის 
გა ნრ იგ ზე. თა ვად მე დი ის წა რმ ომ ად გე ნლ ები გა-
ნს აზ ღვ რა ვდ ნენ, რა უნ და გვ ენ ახ ა და რო დის. ტრ-
ად იც იულ მე დია სა შუ ალ ებ აში თი თქ მის არ არ სე-
ბო ბდა უკ უკ ავ ში რი. ის მა უწ ყე ბლ ობ და, მის მე ორე 
მხ არ ეს კი მა ყუ რე ბლ ები, მს მე ნე ლე ბი ან კი სუ ლაც 
მკ ით ხვ ელ ები იმ ყო ფე ბო დნ ენ. 

ოდ ეს ღაც მა სმ ედ ია სა ერ თოდ არ არ სე ბო ბდა. პი-
რვ ელი მე დია სა შუ ალ ებ ები არც ისე დი დი ხნ ის წინ 
გა ჩნ და. მე რე ის ინი სრ ულ ფა სო ვან მე დი ად ჩა მო-

ყა ლი ბდ ნენ. ის ინი ფლ ობ დნ ენ ინ ფო რმ აც იას და თა ვა დვე 
გა ნს აზ ღვ რა ვდ ნენ დღ ის გა ნრ იგს. კო ნკ ურ ენ ტე ბს მხ ოლ-

ოდ სხ ვა მე დია სა შუ ალ ებ ებ ში ხე და ვდ ნენ. სხ ვა მხ რივ კი, ყვ ელ აფ ერი კო ნტ რო ლს 
ექ ვე მდ ებ არ ებ ოდა. 

სო ცი ალ ური მე დია
სო ცი ალ ური მე დია სა ზო გა დო ებ ის ცა ლკ ეუ ლი წე ვრ ის ან ჯგ უფ ის მი ერ შე ქმ ნი-
ლი მე დია სა შუ ალ ებ აა, მა გა ლი თად, ბლ ოგი, რო მე ლზ ეც ხდ ება ინ ფო რმ აც იის შე-
ნა ხვა და გა და ცე მა. ეს არ ის და ეს. თა ვად სი ტყ ვა ბლ ოგი (blog) ასე გა ნი მა რტ ება: 
web log, ანუ ვებ ჩა ნა წე რი. ბლ ოგი ერ თგ ვა რი ინ ტე რნ ეტ გვ ერ დია, რო მე ლშ იც მი სი 
ავ ტო რი ქრ ონ ოლ ოგ იუ რი თა ნა მი მდ ევ რო ბით გა ნა თა ვს ებს ჩა ნა წე რე ბს. ქა რთ ულ-
ენ ოვ ანი ბლ ოგ ებ ით და ინ ტე რე სე ბულ ად ამ ია ნს შე უძ ლია ამ ვე ბგ ვე რდს მი მა რთ-
ოს - blogroll.ge, რომელზეც ქა რთ ული ბლ ოგ ებ ის აგ რე გა ტო რია გა ნთ ავ სე ბუ ლი. აქ 
არ ის თა ვმ ოყ რი ლი ქა რთ ული ბლ ოგ ები, აქ ვე შე იძ ლე ბა უა მრ ავ ქა რთ ულ ბლ ოგ ში 
ბო ლო დრ ოი ნდ ელი ჩა ნა წე რე ბის ნა ხვა, აქ ვეა ქა რთ ული ბლ ოგ ებ ის რე იტ ინ გე ბიც. 

თუ მცა, სო ცი ალ ური მე დია მა რტო ბლ ოგ ით არ შე მო იფ არ გლ ება. მა გა ლი თად, ნე-
ბი სმ იერ მს ურ ვე ლს შე უძ ლია თა ვი სი ინ ტე რნ ეტ ტე ლე არ ხი შე ქმ ნას და რის შე სა ხე-
ბაც მო ის ურ ვე ბს, იმ ის შე სა ხებ იმ აუ წყ ებ ლოს. 

თა ვი სთ ავ ად სო ცი ალ ური ქს ელ ებ იც ნელ-ნე ლა იღებენ იმ ფუ ნქ ცი ებს, რო მე ლიც 
ად რე მხ ოლ ოდ ტრ ად იც იულ მე დი ებს ჰქ ონ დათ თა ვის თა ვზე აღ ებ ული. უა მრ ავი 
ად ამ ია ნი დღ ეს დღ ეო ბით ახ ალ ამ ბე ბს Facebook-ი დან იგ ებს.

როგორ ცვლის სოციალური მედია ტრადიციულ მედიას
ბო ლო დრ ოს, სი ტუ აც ია სა გრ ძნ ობ ლად შე იც ვა ლა. ჯერ ერ თი, სო ცი ალ ური მე დია 
სა კმ აოდ გა ნვ ით არ და, იმ დე ნად, რომ ზო გი ერ თის თვ ალ ში ის  ტრ ად იც იულ მე დია 
სა შუ ალ ებ ებს გა უტ ოლ და. მა გა ლი თად, ცო ტა ხნ ის წინ, ამ ერ იკ აში გა მა რთ ულ 
ერთ-ერთ კო მპ იუ ტე რული ტე ქნ იკ ის გა მო ფე ნა ზე, ბლ ოგ ერ ებს ის ევე შე ეძ ლოთ 
მო ეთ ხო ვათ აკ რე დი ტა ცია, რო გო რც ამ ას ტრ ად იც იუ ლი მე დია სა შუ ალ ებ ებ ის ჟუ-
რნ ალ ის ტე ბი აკ ეთ ებ ენ და შე მდ გო მში მა თაც ის ეთ ივე სა შვ ები და ურ იგ ეს, რო გო-
რც ჟუ რნ ალ ის ტე ბს.

მე ორე მხ რივ, თა ვად ტრ ად იც იუ ლმა მე დია სა შუ ალ ებ ებ მა და იწ ყეს სო ცი ალ ური 
მე დი ის ხე ლთ არ სე ბუ ლი სა შუ ალ ებ ებ ის გა მო ყე ნე ბა. მა გა ლი თად, რა დიო თა ვი სუ-
ფლ ებ ის სა იტ ზე, გა რდა იმ ისა, რომ რა დი ოგ ად აც ემ ებ ის მო სმ ენა შე გი ძლ იათ, აქ ვე 
ნა ხა ვთ ამ რა დი ოს ად გუ რის თა ნა მშ რო მლ ებ ის ბლ ოგ ებს. მს გა ვსი სი ტუ აც იაა სხ ვა 
მე დია სა შუ ალ ებ ებ ის ვე ბგ ვე რდ ებ ზეც. უა მრ ავ ქა რთ ულ ჟუ რნ ალს თუ სა ტე ლე ვი-

ტრადიციულად, 
მედიას 
ტელევიზიას, 
რადიოსა 
და ჟურნალ-
გაზეთებს 
უწოდებენ
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ზიო გა და ცე მას Facebook-ში თა ვის გვ ერ დი აქ ვს გა ნთ ავ სე ბუ ლი. ზუ სტ ად აქ მი-
მდ ინ არ ეო ბს ხო ლმე ცო ცხ ალი დი სკ უს იე ბი და ამ გვ არ ად ახ ერ ხე ბენ ტრ ად იც იუ ლი 
მე დია სა შუ ალ ებ ები თა ვის აუ დი ტო რი ას თან ცო ცხ ალ დი ალ ოგს.

შე ჯა მე ბა:

სა ინ ტე რე სო ბმ ულ ებ ი:

ა. ტე რმ ინი მე დია ასე გა ნი სა ზღ ვრ ება: ინ-
ფო რმ აც იის შე ნა ხვ ისა და გა დმ ოც ემ ის 
საშუალება ან მო წყ ობ ილ ობა

ბ. მე დია - მრ ავ ლო ბი თი ფო რმაა სი ტყ ვი სა მე-
დი უმი. ტე რმ ინი `მე დი ები~ აბ სუ რდ ულ ია და 
მი სი ხმ არ ება არ ას წო რი ა

გ. ტრ ად იც იუ ლად, მე დი ას უწ ოდ ებ ენ  ტე ლე ვი-
ზი ას, რა დი ოს და ჟუ რნ ალ-გა ზე თე ბს

დ. სო ცი ალ ური მე დია სა ზო გა დო ებ ის ცა ლკ-
ეუ ლი წე ვრ ის ან ჯგ უფ ის მი ერ შე ქმ ნი ლი 
მე დია სა შუ ალ ებ აა

ე. აუ დი ტო რი ას თან ცო ცხ ალი დი ალ-
ოგისათვის ტრ ად იც იუ ლმა მე დია სა შუ ალ-
ებ ებ მა და იწ ყეს სო ცი ალ ური მე დი ის ხე ლთ 
არ სე ბუ ლი სა შუ ალ ებ ებ ის გა მო ყე ნე ბა

მეოთხე თავში განმარტებულია ტერმინი მედია, მოცემულია ტრადიციული და სოციალური 
მედიის დამახასიათებელი ნიშნები, აღწერილია მათი განმასხვავებელი ნიშნები. თავის ბოლოს 
ნაჩვენებია, რა გავლენა მოახდინა სოციალურმა მედიამ ტრადიციულ მედიაზე: 

რა არის მასმედია:
www.wordiq.com/definition/Mass_media

მედია, მასმედია, სოციალური მედია
მე დია - ინ ფო რმ აც იის შე ნა ხვ ისა და გა დმ ოც ემ ის საშუალება ან მო წყ ობ ილ ობა. შესაბამისად, 
წიგნი, მობილური ტელეფონი, ტელევიზორი, კომპიუტერი და ა. შ. - მედიაა.

ტერმინი მასმედია 1920-იან წლებში დამკვიდრდა და ისეთ მედია საშულებებს გულისხმობს, 
რომლებიც ფართო აუდიტორიაზე მაუწყებლობენ. 

სო ცი ალ ური მე დია სა ზო გა დო ებ ის ცა ლკ ეუ ლი წე ვრ ის ან ჯგ უფ ის მი ერ შე ქმ ნი ლი მე დია სა შუ ალ-
ებ აა, მა გა ლი თად, ბლ ოგი, რო მე ლზ ეც ხდ ება ინ ფო რმ აც იის შე ნა ხვა და გა და ცე მა.

დავალება:

მოიძიეთ ინტერნეტში ტრადიციული მედია 
საშუალებების ვებგვერდები და ჩაატარეთ 
მათი ანალიზი. დააკვირდით, როგორ არის 
სტრუქტურირებული ინფორმაცია. 

ნახეთ, რამდენად იყენებს ესა თუ ის 

ტრადიციული მედია საშუალება სოციალური 
მედიის შესაძლებლობებს. მაგალითად: არის 
თუ არა იგი დარეგისტრირებული Facebook-
ში, აქვს თუ არა გახსნილი საკუთარი არხი 
YouTube-ში.
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სო ცი ალ ური მე დია - რე ალ ური 
ცვ ლი ლე ბე ბის ინსტრუ მე ნტ ი

ინ ტე რნ ეტი იმ დე ნად სწ რა ფად იც ვლ ება და ვი თა რდ ება, რომ ძნ ელ ია დღ ეს გა ნს აზ-
ღვ რო, რა იქ ნე ბა ხვ ალ. ფა ქტ ია, რომ ად ამ ია ნის რო ლი ინ ტე რნ ეტ ში სულ უფ რო და 
უფ რო იზ რდ ება, ვი ნა იდ ან დღ ეს თა ვად მო მხ მა რე ბლ ები აყ ალ იბ ებ ენ ინ ტე რნ ეტ ის 
თა ნა მე დრ ოვე სა ხეს თა ვი ან თი ფო ტო ებ ით, კო მე ნტ არ ებ ით, ვი დე ოე ბით. 

პი რვ ელ ეტ აპ ზე სხ ვა და სხ ვა ინ ტე რნ ეტ სე რვ ის ები ტრ ად იც იუ ლი მე დი ის მუ შა ობ ის 
მო დე ლს იმ ეო რე ბდ ნენ. მა გა ლი თად, გა ზე თე ბის ვე ბგ ვე რდ ებ ზე უბ რა ლოდ ნა ბე-
ჭდი ეგ ზე მპ ლა რე ბის ელ ექ ტრ ონ ული ას ლე ბი იყო გა ნთ ავ სე ბუ ლი. ანუ, ინ ტე რნ ეტ-
ში ზუ სტ ად ის იდ ებ ოდა, რაც იბ ეჭ დე ბო და. დღ ეს კი, სხ ვა და სხ ვა მე დი ას ა შ უ ა ლ ე ბ-
ის ვე ბგ ვე რდი თი თქ ოს თა ვი სი და მო უკ იდ ებ ელი ცხ ოვ რე ბით ცხ ოვ რო ბს. ვი ნა იდ ან 
ინ ტე რნ ეტ ში ხშ ირ ად ის ეთი მა სა ლაც იდ ება, რაც ტრ ად იც იუ ლი სა ხით არ ყო ფი ლა 
გა მო ქვ ეყ ნე ბუ ლი. გა ზე თე ბი თა ვი ანთ ვე ბგ ვე რდ ებ ზე ხშ ირ ად ვი დე ომ ა ს ა ლ ა ს აც 
ა თ ა ვ ს ე ბ ენ. მა გრ ამ, რაც მთ ავ არ ია, დღ ეს ამა თუ იმ მე დი ას ა შ უ ა ლ ე ბ ის მუ შა ობ ის 
პრ ოც ეს ში, თა ვად მო მხ მა რე ბლ ებ იც აქ ტი ურ მო ნა წი ლე ობ ას იღ ებ ენ თა ვი ან თი კო-
მე ნტ არ ებ ით და სო ცი ალ ური ქს ელ ებ ის სა შუ ალ ებ ით, სა ინ ტე რე სო პუ ბლ იკ აც იე-
ბის ნა ცნ ობ მე გო ბრ ებ ში გა ვრ ცე ლე ბით. 

მა გა ლი თად, სულ რა ღაც 10 წლ ის წი ნათ რა იმე სტ ატ ია რომ მო მწ ონ ებ ოდა, გა ზე-
თის რა მდ ენ იმე ეგ ზე მპ ლა რს ვი ყი დდი და მე გო ბრ ებს და ვუ რი გე ბდი, ან რაც უფ რო 
რე ალ ურ ია, უბ რა ლოდ, ჩე მი სი ტყ ვე ბით ვუამბობდი ნა ცნ ობ ებს სტ ატ იის ში ნა არ სს. 
ხო ლო, თუ კი ჩე მი აზ რის თა ვად გა ზე თის რე და ქც იი სთ ვის გა ზი არ ებ ის სუ რვ ილი 
მე ქნ ებ ოდა, წე რი ლის გა გზ ავ ნა მო მი წე ვდა, თა ნაც ეს წე რი ლი ან მი ვი დო და სტ ატ-
იის ავ ტო რა მდე, ან – არა. დღ ეს კი გა ზე თე ბსა და ჟუ რნ ალ ებ ში გა მო ქვ ეყ ნე ბუ ლი 
მა სა ლე ბი ინ ტე რნ ეტ ში მა თს ავე ვე ბგ ვე რდ ებ ზე ქვ ეყ ნდ ება. შე სა ბა მი სად, თუ კი ვი-
ნმ ეს რო მე ლი მე სტ ატ იის გა ზი არ ებ ის სუ რვ ილი გა უჩ ნდა, ეს ერ თი ღი ლა კის მა რტ-

თა ვი V

ჟურნალ 
ლიბერალს 
საკუთარ 
ვებგვერდზე, 
სტატიებთან 
და საავტორო 
სვეტებთან 
ერთად, 
განთავსებული 
აქვს ბლოგებიც, 
რომელთაც 
მოწვეული 
ავტორები წერენ 
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ივი და ჭე რი თაა შე სა ძლ ებ ელი. რო გო რც წე სი, უმ ეტ ეს ობა Facebook-ს მი მა რთ ავს. 
აქ, შე ნ მი ერ გა ზი არ ებ ულ სტ ატ იას ყვ ელა შე ნი მე გო ბა რი ხე და ვს და ხშ ირ ად კო მე-
ნტ არ ებ ის სა ხით დი სკ უს იაც იმ არ თე ბა. დი სკ უს ია ში სრ ულ იად უც ნო ბი ად ამ ია ნე ბი 
ერ თმ ან ეთ თან პო ლე მი კა ში შე დი ან. თუ კო მე ნტ არ ებს თვ ალს გა და ავ ლე ბთ, შე იძ-
ლე ბა თა ვად სტ ატ ია ზე არ ან აკ ლებ სა ინ ტე რე სო მო სა ზრ ებ ებ იც ნა ხოთ. ყო ვე ლთ-
ვის სა ინ ტე რე სოა სხ ვა ად ამ ია ნე ბთ ან შე ხე დუ ლე ბე ბის გა ზი არ ება. 

თუ კი თა ვად სტ ატ იის ავ ტო რს მკ ით ხვ ელ ის აზ რი და აი ნტ ერ ეს ებს, სა კმ არ ისი იქ ნე-
ბა, გა მო ცე მის ვე ბგ ვე რდ ზე და ტო ვე ბულ მკ ით ხვ ელ ებ ის კო მე ნტ არ ებს გა და ხე დოს.

შე სა ბა მი სად, მო მხ მა რე ბე ლი არა მა რტო კი თხ ულ ობს, არ ამ ედ თა ვის ნა ცნ ობ მე-
გო ბრ ებ ში ავ რც ელ ებს იმ ას, რაც თა ვად სა ინ ტე რე სო ჰგ ონ ია და ამ ას თან ერ თად, 
თა ვი სი კო მე ნტ არ ებ ით ამ დი დრ ებს ინ ტე რნ ეტ ში გა ვრ ცე ლე ბულ მა სა ლას. 

ინ ტე რნ ეტ ის გა ნვ ით არ ებ აც, ალ ბათ, სწ ორ ედ ამ 
კუ თხ ით გა გრ ძე ლდ ება. მო მხ მა რე ბლ ის რო ლი სხ ვა-
და სხ ვა სე რვ ის ებ ში კი დევ უფ რო გა იზ რდ ება. დღ ეს 
ესა თუ ის მე დი ას ა შ უ ა ლ ე ბა თა ვის ვე ბგ ვე რდ ზე ბლ-
ოგ ერ ებს პა ტი ჟე ბს, რა თა უბ რა ლო მკ ით ხვ ელ ები ან 
სა ინ ტე რე სო პი რო ვნ ებ ები და იხ მა როს თა ვი სი ვე-
ბრ ე ს უ რ ს ის გა ნვ ით არ ებ აში. 

აქ ვე ის იც უნ და ით ქვ ას, რომ ზო გჯ ერ ბლ ოგ ერ ები 
თა ვი სი რე იტ ინ გით ბე ვრ ტრ ად იც იულ მე დი ას ა შ უ-
ა ლ ე ბ ას სჯ ობ ნი ან. თა ვად სა ხე ლწ ოდ ებ აც – სო ცი-
ალ ური მე დია – ბე ვრ ის  მთ ქმ ელ ია.

ახ ალი თა ობა
ახ ალი თა ობ ის თვ ის ინ ტე რნ ეტი სრ ულ იად ბუ ნე ბრ-
ივი გა რე მოა. დღ ეს ბა ვშ ვე ბი უკ ვე კო მპ იუ ტე რთ ან 
მუ შა ობ ას კი აღ არ სწ ავ ლო ბენ, არ ამ ედ პი რვ ელ ივე კლ ას იდ ან კო მპ იუ ტე რის და-
ხმ არ ებ ით იღ ებ ენ ცო დნ ას. სა ძი ებო სი სტ ემ ის და ხმ არ ებ ით, ნე ბი სმ იერ შე კი თხ ვა-
ზე პა სუ ხის მო ძე ბნ აა შე სა ძლ ებ ელი. ამ იტ ომ ბუ ნე ბრ ივ იც არ ის, რომ მო მა ვა ლში 
კო მპ იუ ტე რს კი დევ უფ რო დი დი რო ლი ექ ნე ბა ად ამ ია ნის ცხ ოვ რე ბა ში. რო გო რი 
უც ნა ურ იც არ უნ და იყ ოს, კო მპ იუ ტე რის სა შუ ალ ებ ით რე ალ ური ცვ ლი ლე ბე ბის გა-
ნხ ორ ცი ელ ებ აც შე სა ძლ ებ ელ ია. 

2010 წლ ის ივ ლი სში PH International-ის სა მა რთ ლე ბრ ივი გა ნა თლ ებ ის პრ ოგ რა მამ 
სა ქა რთ ვე ლო ში ახ ალი პროექტი წა მო იწ ყო, სა ხე-
ლწ ოდ ებ ით – „სო ცი ალ ური მე დია სკ ოლ აში“. სა ერ-
თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ამ თბ ილ ის ის, რუ სთ ავ ის, 
ქუ თა ის ის და ბა თუ მის სკ ოლ ებ ის უფ რო სკ ლა სე ლე-
ბი შე კრ იბა და ინ ტე რნ ეტ ში სა კუ თა რი რე სუ რს ებ ის 
შე ქმ ნი სა და მა რთ ვის ტრ ენ ინ გე ბი ჩა უტ არა. პრ ოე-
ქტ ის მი ზა ნი იყო, ბა ვშ ვე ბს ინ ტე რნ ეტ ის სა შუ ალ ებ-
ით თა ნა მო აზ რე ნი მო ეკ რი ბათ და რე ალ ურ პრ ობ-
ლე მე ბზე ემ სჯ ელ ათ. თა ვი ა ნ თი შე სა ძლ ებ ლო ბე ბის 
შე სა ბა მი სი ცვ ლი ლე ბე ბიც გა ნე ხო რც იე ლე ბი ნათ. 
უფ რო სკ ლა სე ლე ბმა უც ებ აუ ღეს ალ ღო ინ ტე რნ-
ეტს, ვი ნა იდ ან ინ ტე რნ ეტი მა თთ ვის ახ ალი არ იყო. 
სა ბო ლოო ჯა მში, ბე ვრი სა ინ ტე რე სო ინ იც ია ტი ვა 
გა ნხ ორ ცი ელ და. 

http://greenrustavi.wordpress.com

http://hearthelp1.wordpress.com
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http://greenrustavi.wordpress.com
ეს ბლ ოგი ეკ ოლ ოგ იის თე მა ზეა. ძი რი თა დად, რუ-
სთ ავ ის პრ ობ ლე მე ბს ეხ ება. თუ ძვ ელ პო სტ ებს ჩა-
ათ ვა ლი ერ ებთ, ვი დე ოს ი უ ჟ ე ტ ე ბ იც შე გხ ვდ ებ ათ. 
ბა ვშ ვე ბმა ქუ ჩა ში გა მვ ლე ლე ბი სგ ან აი ღეს ინ ტე რვ-
იუ და რა მდ ენ იმე მათ მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი აქ ცი აც 
ვი დე ოზე გა და იღ ეს. ბლ ოგ ზე და ტო ვე ბუ ლი კო მე-
ნტ არ ებ იდ ან ჩა ნს, რომ ის თე მე ბი, რო მლ ებ იც ბლ-
ოგ ზეა გა ნთ ავ სე ბუ ლი, სხ ვა თა ნა ტო ლე ბს აც აი ნტ-
ერ ეს ებთ. 

http://hearthelp1.wordpress.com
ამ ბლ ოგს ოპ ტი მი სტ ური სა თა ური ამ შვ ენ ებს – ხე-
ლო ვნ ება გა და არ ჩე ნს მს ოფ ლი ოს! – და შე სა ბა მი-

სად, ხე ლო ვნ ებ ას ეძ ღვ ნე ბა. ბლ ოგ ის ავ ტო რი პე რი ოდ ულ ად, თა ნა ტოლ ხე ლო-
ვა ნთა შე სა ხებ აქ ვე ყნ ებს ინ ფო რმ აც იას. თა ვის მო სა ზრ ებ ებს უზ ია რე ბს ყვ ელ ას, 

ვი ნც ხე ლო ვნ ებ ით არ ის და ინ ტე რე სე ბუ ლი. ძა ლი ან 
სა ინ ტე რე სოა მი სი რე პო რტ აჟი ახ ალი სა მგ ორიდან, 
სა დაც ბლ ოგ ის ავ ტო რმა ად გი ლო ბრ ივი კლ უბ ის და 
კლ უბ ში და ბი ნა ვე ბუ ლი სტ უდ ია „სა ლე“-ს შე სა ხებ 
მო ყვა.

http://kindworld.wordpress.com
ამ ბლ ოგ ის ავ ტო რმა უფ რო სკ ლა სე ლე ბმა გა და წყ ვი-
ტეს ბა ვშ ვთა სა ხლს და ხმ არ ებ ოდ ნენ. თა ვი ანთ მე-
გო ბარ რე ჟი სო რს მო ელ აპ არ აკ ნენ, ბა ვშ ვთა სა ხლ-
ის აღსაზრდელებთან ერთად სპექტაკლი ჩაატარეს. 
პატარები დი დი ენ თუ ზი აზ მით მო ეკ იდ ნენ სა ქმ ეს. 

http://publicorder.wordpress.com
ამ ბლ ოგს ად ამ ია ნი და კა ნო ნი ჰქ ვია. ახ ალ გა ზრ და 
ბლ ოგ ერი, ერ თი შე ხე დვ ით, ის ეთ თე მე ბზე მს ჯე-
ლო ბს, რო მლებ იც მის ას აკს არ შე ეფ ერ ება. თუ მცა, 

თა ვის მხ რივ, უფ რო სე ბს ყვ ელა ეს პრ ობ ლე მა მო გვ არ ებ ული რომ ჰქ ონ დეთ, მა შინ 
სა მს ჯე ლოც არ აფ ერი იქ ნე ბო და.

http://tbiliselicxovelebi.wordpress.com
ამ ბლ ოგს `თბ ილ ის ელი ცხ ოვ ელ ები~ ჰქ ვია. პა ტა რა ბლ ოგ ერი თბ ილ ის ის ზო ოპ არ-

კის ბი ნა დრ ებ ისა და უპ ატ რო ნოდ და რჩ ენ ილი ცხ-
ოვ ელ ებ ის ამ ბე ბს ჰყვ ება.

თუ კი თვ ალს გა და ავ ლე ბთ ამ ბლ ოგ ებს, ნა ხა ვთ, 
რომ ჩვ ენი უფ რო სკ ლა სე ლე ბი, სო ცი ალ ური მე დი ის 
ეს პა ტა რა წა რმ ომ ად გე ნლ ები, არაფრით ჩა მო უვ-
არ დე ბი ან ტრ ად იც იუ ლი მე დი ის წა რმ ომ ად გე ნლ-
ებს.

ალ ბათ, მო მა ვა ლში კი დევ უფ რო მე ტი ბლ ოგი გა-
ჩნ დე ბა სა ქა რთ ვე ლო ში და კა რგი იქ ნე ბა, თუ კი ინ-
ტე რნ ეტი ყვ ელ ას უფ რო მე ტი სა ქმ ის გა კე თე ბა ში 
და გვ ეხ მა რე ბა.

http://kindworld.wordpress.com

http://kindworld.wordpress.com

http://tbiliselicxovelebi.wordpress.com
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შე ჯა მე ბა:

სა ინ ტე რე სო ბმ ულ ებ ი:

ა. თავის დასაწყისში ნაჩვენებია, როგორ 
ტრანსფორმირდა ტრადიციული მედია - 
სოციალურ მედიად

ბ. ბანხილულია მომხმარებლის როლი 
სოციალური მედიის განვითარებაში

გ. PH International-ის სა მა რთ ლე ბრ ივი გა-
ნა თლ ებ ის პრ ოგ რა მამ სა ქა რთ ვე ლო ში 

ერთ-ერთი პროექტს ახ ალი კომპონენტი 
დაუმატა, სა ხე ლწ ოდ ებ ით – „სო ცი ალ ური 
მე დია სკ ოლ აში“

დ. ქართველი უფროსკლასელები, მათი 
ახალი სოციალური უნარები და რეალური 
ცვლილებები

მეხუთე თავში მოცემულია კონკრეტული ფაქტები, რომლებიც გვიჩვენებენ, რამდენად 
რეალური და მნიშვნელოვანი ცვლილებების მიღწევაა შესაძლებელი სოციალური მედიის 
ინსტრუმენტების გამოყენებით.

როგორი იქნება ინტერნეტი ხვალ
ბოლო დროს, ად ამ ია ნის რო ლი ინ ტე რნ ეტ ში სულ უფ რო და უფ რო იზ რდ ება, ვი ნა იდ ან დღ ეს თა-
ვად მო მხ მა რე ბლ ები აყ ალ იბ ებ ენ ინ ტე რნ ეტ ის თა ნა მე დრ ოვე სა ხეს თა ვი ან თი ფო ტო ებ ით, კო-
მე ნტ არ ებ ით, ვი დე ოე ბით. ამა თუ იმ მე დი ას ა შ უ ა ლ ე ბ ის მუ შა ობ ის პრ ოც ეს შიც, მო მხ მა რე ბლ ებ ი 
აქ ტი ურ მო ნა წი ლე ობ ას იღ ებ ენ, თუნდაც სო ცი ალ ური ქს ელ ებ ის სა შუ ალ ებ ით, სა ინ ტე რე სო პუ-
ბლ იკ აც იე ბის ნა ცნ ობ მე გო ბრ ებ ში გა ვრ ცე ლე ბით. ესა თუ ის მე დი ას ა შ უ ა ლ ე ბა თა ვის ვე ბგ ვე რდ ზე 
ბლ ოგ ერ ებს პა ტი ჟე ბს, რა თა უბ რა ლო მკ ით ხვ ელ ები ან სა ინ ტე რე სო პი რო ვნ ებ ები და იხ მა როს თა-
ვი სი ვე ბრ ე ს უ რ ს ის რეიტინგის ამაღლებაში. ინ ტე რნ ეტ ის განვითარებასთან ერთად მო მხ მა რე ბლ-
ის რო ლი სხ ვა და სხ ვა სე რვ ის ებ ში, როგორც ჩანს, კი დევ უფ რო გა იზ რდ ება. 

80 წე ლზე მე ტია, რაც ჟუ რნ ალი „TIME“ წლ ის პი რო ვნ ებ ას ას ახ ელ ებს. ამ ტი ტუ ლის მფ ლო ბე ლი 
ის ად ამ ია ნი ან ად ამ ია ნთა ჯგ უფი ხდ ება, რო მე ლმ აც ყვ ელ აზე დი დი გა ვლ ენა მო ახ დი ნა გა სუ ლი 
წლ ის გა ნმ ავ ლო ბა ში მს ოფ ლი ოში მი მდ ინ არე პრ ოც ეს ებ ზე. 2006 წე ლს ჟუ რ ნა ლმა წლ ის პი რო ვნ-
ებ ად აბ სტ რა ქტ ული - შენ „YOU“ - და ა სახე ლა. ანუ თი თო ეუ ლი ჩვ ენ გა ნი, უფ რო კო ნკ რე ტუ ლად 
კი ის ინი, ვი ნც თა ნა მე დრ ოვე ინ ტე რნ ეტს ვქ მნ ით: ინ ტე რნ ეტ ში ფო ტო ებს ვა ქვ ეყ ნე ბთ, YouTub -ზე 
ვი დე ოე ბს ვტ ვი რთ ავთ, მი გვ ყა ვს ბლ ოგ ები და ინ ტე რნ ეტ ში კო მე ნტ არ ებს ვტ ოვ ებთ.

დავალება:

გაეცანით პროექტის - სოციალური მედია 
სკოლაში - ფარგლებში შექმნილ ბლოგებს. 

კომენტარების საშუალებით გაუზიარეთ 
ბლოგერებს თქვენი მოსაზრებები მათი 
აქტივობების შესახებ.

პროექტის ვებგვერდი  სოციალური მედია სკოლებში. ამ საიტზე შეგიძლიათ გაეცნოთ 
პროექტს და ამ პროექტის ფარგლებში დამზადებულ ბლოგებს:
www.socialmediaatschool.wordpress.com
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სო ცი ალ ური მე დია - 
საფრთხეები 

„ის, რაც დღ ეს შე სა ძლ ებ ელ ია, წა რმ ოუ დგ ენ ელი იყო ორი ათ ეუ ლი წლ ის წინ“, - 
თქვა ინ ტე რნ ეტ-ტე ქნ ოლ ოგ იე ბის შესახებ ამ ერ იკ ის პრ ეზ იდ ენ ტმა ბა რაკ ობ ამ ამ. 
ეს მო სა ზრ ება მან 2009 წლ ის აგ ვი სტ ოში მო სკ ოვ ელ სტ უდ ენ ტე ბთ ან შე ხვ ედ რა-
ზე გა მო თქ ვა. ამ ერ იკ ის პრ ეზ იდ ენ ტი სგ ან ეს ფრ აზა კი დევ უფ რო და მა ჯე რე ბლ ად 
ჟღ ერს. მა რთ ლაც, ერ თი შე ხე დვ ით მა რტ ივი და ყვ ელ ას თვ ის მი სა წვ დო მი ტე ქნ-
ოლ ოგ იე ბი უა მრ ავ შე სა ძლ ებ ლო ბე ბს გვ აძ ლე ვენ, მა გრ ამ შე სა ძლ ებ ლო ბე ბთ ან ერ-
თად სა ფრ თხ ეე ბს აც შე იც ავენ. ამ ის შე სა ხებ კვ ლავ ამ ერ იკ ის პრ ეზ იდ ენ ტმა თქ ვა, 
ამ ჯე რად ამ ერ იკ ელ სკ ოლ ის მო წა ფე ებ თან შე ხვ ედ რა ზე. ერთ-ერ თმა თი ნე იჯ ერ მა 
კი თხ ვა და უს ვა, რა რჩ ევ ას მი სც ემ და ბა რაკ ობ ამა მათ, ვი საც მო მა ვა ლში პრ ეზ იდ-
ენ ტო ბა სუ რს, რა ზეც ას ეთი პა სუ ხი მი იღო:

„პი რვ ელ ყო ვლ ისა, მი ნდა, რომ ყვ ელ ანი, ვი ნც აქ იმ ყო ფე ბით, სი ფრ თხ ილ ით მო ეკ-
იდ ოთ იმ ას, რა საც Facebook-ში „და პო სტ ავთ“. რა დგ ან აც YouTube-ის ხა ნა ში, ყვ-
ელ აფ ერი, რა საც აკ ეთ ებთ, შე იძ ლე ბა მო გვ ია ნე ბით წინ და გხ ვდ ეთ.“

„რო დე საც ახ ალ გა ზრ და ხარ, ხშ ირ ად უშ ვებ შე ცდ ომ ებს. ხა ნდ ახ ან სი სუ ლე ლე ებ-
საც სჩ ად იხ არ. მე ბე ვრი მს მე ნია იმ ად ამ ია ნე ბზე, რო მლ ებ საც Facebook-ზე რა ღაც 
გა მო უქ ვე ყნ ებ იათ, შე მდ ეგ კი, სა მს ახ ურ ის ძე ბნ ის ას პრ ობ ლე მე ბი შე ქმ ნი ათ.“ 

სტ უდ ენ ტე ბთ ან სა უბ არ ში ობ ამ ამ რა მდ ენ ჯე რმე ახ სე ნა „შე ცდ ომ ები“, რო მლ ებ-

თა ვი VI

ამერიკის 
პრეზიდენტი, 
ბარაკ ობამა 
ამერიკელ 
მოსწავლეებთან 
შეხვედრაზე - 
2009 წელი
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იც მან სკ ოლ ის ას აკ ში და უშ ვა. თუ მცა უც ნო ბია, რა შე ცდ ომ ებ ზე იყო სა უბ არი. 
სა მა გი ერ ოდ ცნ ობ ილ ია, რა იგ ულ ის ხმა ობ ამ ამ, რო დე საც და მს აქ მე ბლ ებ ის მი ერ  
შექმნილი პრობლემები ახ სე ნა. კე რძ ოდ, კვ ლე ვე ბის შე დე გე ბი ცხ ად ყო ფს, რომ ამ-
ერ იკ ელ და მქ ირ ავ ებ ელ თა 45 % სა მს ახ ურ ის მა ძი ებ ელ თა ირ გვ ლივ ინ ფო რმ აც იას 
ინ ერ ნე ტში აგ რო ვე ბს. მა გა ლი თად, სო ცი ალ ურ ქს ელ ებ ში. 

გა მო კი თხ ულ თა 35 %-მა გა ნა ცხ ადა, რომ ინტერნეტში მოძიებული ინფორმაციის 
საფუძველზე აპლიკანტებისათვის სამსახურში მიღებაზე უარი უთქვამს. ეს გა და-
წყ ვე ტი ლე ბა მო მა ვა ლი თა ნა მდ ებ ობ ის ათ ვის შე უს აბ ამო ფო ტო ებ მა, ალ კო ჰო ლთ ან 
და ნა რკ ოტ იკ ებ თან და მო კი დე ბუ ლე ბამ, ან წი ნა და მს აქ მე ბ ლე ბი სა გან და ყო ფი ლი 
თა ნა მშ რო მლ ებ ის აგ ან უა რყ ოფ ით მა კო მე ნტ არ ებ მა გა ნა პი რო ბა.

ფრ თხ ილ ად, ბლ ოგ ები!
ინ ტე რნ ეტი იმ დე ნად სწ რა ფად შე მო იჭ რა ჩვ ენს ყო ვე ლდ ღი ურ ობ აში, რომ მს ხვ ილი 
კო მპ ან იე ბი ხშ ირ ად ვე რც კი აც ნო ბი ერ ებ ენ მის ძა ლას. მა გა ლი თად, იმ ას, თუ რა-
მხ ელა ზი ანი შე იძ ლე ბა მო იტ ან ოს თუ ნდ აც მო კლე ჩა ნა წე რმა, რო მე ლი მე ბლ ოგ ში. 
კო რპ ორ აც ია „DELL“-ის ირ გვ ლივ აგ ორ ებ ული ის ტო რია ცხ ად ყო ფს, რომ სა ქმე არც 
ისე მა რტ ივ ად არ ის. ეს ამ ბა ვი 2005 წე ლს და იწ ყო, რო დე საც ერ თმა ჟუ რნ ალ ის ტმა, 
სა ხე ლად ჯეფ ჯა რვ ის მა (Jeff Jarvis), თა ვის ბლ ოგ ში პა ტა რა ჩა ნა წე რი გა აკ ეთა კო-
რპ ორ აც ია „დე ლის“ მო მხ მა რე ბე ლთა სე რვ ის ის შე სა ხებ. სა ქმე იმ აშ ია, რომ ჯე ფმა 
იმ ხა ნად „დე ლის“ კო მპ იუ ტე რი იყ იდა. კო მპ იუ ტე რს პრ ობ ლე მე ბი აღ მო აჩ ნდა და 
ჟუ რნ ალ ის ტი შე ეც ადა მწ არ მო ებ ელი კო მპ ან იის და ხმ არ ებ ით მო ეგ ვა რე ბი ნა პრ-
ობ ლე მა. მა გრ ამ მი სი ცდა უშ ედ ეგო აღ მო ჩნ და. ამ ის შე მდ ეგ თა ვის პე რს ონ ალ ურ 
ბლ ოგ ში უმ ნი შვ ნე ლო ჩა ნა წე რი გა აკ ეთა, სა დაც თა ვი სი ნე გა ტი ური და მო კი დე ბუ-
ლე ბა გა მო ხა ტა „დე ლის“ მი მა რთ. მი სი ჩა ნა წე რი ბლ ოგ ის სხ ვა მო მხ მა რე ბლ ებ მაც 
წა იკ ით ხეს. ზო გი, უბ რა ლოდ, კო მე ნტ არს ტო ვე ბდა. ზო გი კი ჯე ფის ჩა ნა წე რს ცი-
ტი რე ბას უკ ეთ ებ და. ასე, ნელ-ნე ლა შეიქმნა უზარმაზარი ჩანაწერი „დე ლის“ არ-
აკ ეთ ილ სი ნდ ის იე რი მუ შა ობ ის შე სა ხებ, რო მე ლშ იც ჩა მო თვ ლი ლი იყო უპ ას უხ ოდ 
და რჩ ენ ილი იმ ეი ლე ბი, უშ ედ ეგო ტე ლე ფო ნის ზა რე ბი, კო მპ იუ ტე რის გა მო უც ვლ-
ელი დე ტა ლე ბი... თა ვი დან ამ ყვ ელ აფ ერს „დე ლი“ ყუ რა დღ ებ ას არ აქ ცე ვდა. მე რე 
კი თა ვად გა მო იჩ ინა ინ იც ია ტი ვა. კო რპ ორ აც იის თა ნა მშ რო მლ ები და უკ ავ ში რდ ნენ 
ჯე ფს და კო მპ იუ ტე რის გა მო ცვ ლა შე სთ ავ აზ ეს. ეს შე იძ ლე ბა პა ტა რა ბლ ოგ ის მი-
ერ უზ არ მა ზა რი კო რპ ორ აც იი სთ ვის შე ქმ ნი ლი პრ ობ ლე მე ბის და სა სრ ული ყო ფი-
ლი ყო, მა გრ ამ სა ქმე ამ ითი არ ამ ოი წუ რა. ჯე ფის მი ერ აგ ორ ებ ული ტა ლღა კვ ლავ 
იკ რე ფდა ძა ლას. ახ ლა უკ ვე მი სი ჩა ნა წე რის ცი ტი რე ბა ბე ჭდ ვით მე დი აში ხდ ებ ოდა. 
ინ ტე რნ ეტ ში სულ უფ რო მე ტი ლი ნკი ჩნ დე ბო და მის ბლ ოგ ზე. ბო ლოს ამ ყვ ელ აფ-
ერ მა „დე ლის“ გა ყი დვ ებ ზეც იმ ოქ მე და. 

ეს ის ტო რია ბლ ოგ ში გა კე თე ბუ ლი ჩა ნა წე რი დან ორი წლ ის გა ნმ ავ ლო ბა ში გრ-
ძე ლდ ებ ოდა. 2007 წლ ის ოქ ტო მბ ერ ში ჯე ფმა „BusinessWeek“-ში მა იკლ დე-
ლთ ან ექ სკ ლუ ზი ური ინ ტე რვ იუ გა მო აქ ვე ყნა (ას ეთი და კა ვე ბუ ლი პი რო ვნ ებ ის 
ინ ტე რვ იუ ზე და ყო ლი ება, ალ ბათ, არც ისე ად ვი ლია და არც „BusinessWeek“- ი 
უთ მო ბს ყვ ელა მს ურ ვე ლს ცე ნტ რლ ურ ად გი ლს). ამ ინ ტე რვ იუ ში მა იკლ დე-
ლი იუ წყ ებ ოდა, რომ ბლ ოგ ში გა მო ქვ ეყ ნე ბუ ლი მა სა ლის შე მდ ეგ კო მპ ან იამ 
150,000,000 $ და ხა რჯა მო მხ მა რე ბე ლთა სე რვ ის ის გა სა უმ ჯო ბე სე ბლ ად.

დაბო ლოს
უა მრ ავი სა ინ ტე რე სო ფა ქტი თუ კუ რი ოზი ზუ სტ ად ბლ ოგ ებ ის 
სა შუ ალ ებ ით ხდ ება ხო ლმე ცნ ობ ილი. მა გა ლი თად, რუ სე თში, 
სა დაც მე დია სა შუ ალ ებ ები გა რკ ვე ულ სი რთ ულ ეე ბს გა ნი ცდ-
იან, ბე ვრი რამ სწ ორ ედ ბლ ოგ ებ ის სა შუ ალ ებ ით ხდ ება ცნ ობ-
ილი. მა გა ლი თად, 2010 წლის 18 თე ბე რვ ალს რუ სე თის პრ ეზ-
იდ ენ ტი დი მი ტრი მე დვ ედ ევი ქა ლაქ ომ სკს ეწ ვია. ამ ვი ზი ტს 

ჯეფ ჯარვისი

სო ცი ალ ური მე დია 
იმ დე ნად ახ ალ ია, 
რომ ჯერ არ მო მხ
და რა მი სი სრ ულ ად 
შე სწ ავ ლა. შე სა
ბა მი სად, რთ ულ ია 
რა იმ ეს წი ნა სწ არ 
და გე გმ ვა სო ცი ალ
ურ მე დი აში. 
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პა ტა რა კუ რი ოზი მო ჰყ ვა, რო მე ლიც ბლ ოგ ებ ის სა შუ ალ ებ ით გა ხდა ცნ ობ ილი. 
პრ ეზ იდ ენ ტის ჩა სვ ლა მდე ერ თი დღ ით ად რე ქა ლა ქის მე რი ის თა ნა მშ რო მლ ებ მა 
სა სწ რა ფოდ ჩა მო ხს ნეს ბა ნე რი, რო მლ ზეც ეწ ერა - „გელით, მხიარულო ქონდრის 
კაცო!“. ამ პლ აკ ატს არ ან აი რი კა ვშ ირი არ ჰქ ონ და პრ ეზ იდ ენ ტის ვი ზი ტთ ან. ის, 
მო სა ხლ ეო ბას სა ბა ვშ ვო სპ ექ ტა კლ ის შე სა ხებ ამ ცნ ობ და. რო გო რც ბლ ოგ ერ ები იუ-
წყ ებ ოდ ნენ, ბა ნე რის ჩა მო ხს ნას იმ დე ნად ჩქ არ ობ დნ ენ, რომ პლ აკ ატი ნა ჯა ხე ბით 
ჩა მო ხი ეს. 

შე ჯა მე ბა:

სა ინ ტე რე სო ბმ ულ ებ ი:

მეექვსე თავი სოციალური მედიის საფრთხეებზე მოგვითხრობს.

ჯეფ ჯა ვრ იშის ბლოგი:
www.buzzmachine.com

ა. თავის დასაწყისში მოტანილია ამერიკის 
პრეზიდენტის სიტყვა, რომელიც მან 
სკოლის მოწაფეებთან შეხვედრაზე 
წარმოთქვა

ბ. 2005 წელს ჟურნალისტმა ჯეფ ჯავრისმა, 
თავის პირად ბლოგში, ერთი შეხედვით, 
უმნიშვნელო ჩანაწერი გააკეთა, რომელშიც 

აღწერდა ტექნიკურ პრობლემებს, რომელიც 
DELL-ის კომპიუტერთან მუშაობისას 
შეექმნა, შედეგად კომპანიის წინააღმდეგ 
დიდი კამპანია აგორდა

გ. ამ თავში ასევე ვსაუბრობთ სოციალურ 
მედიაზე, როგორც საფრთხეზე 
პოლიტიკოსებისათვის

დავალება:

დაფიქრდით, კიდევ რა საფრთხეებს შეიძლება 
შეიცავდეს სოციალური მედია. თქ ვე ნი წა რმ-
ოს ახ ვი თი ან რე ალ ური ბლ ოგ ის ათ ვის მო ამ ზა-

დეთ სტ ატ ია. ამ თემის ირგვლივ დამატებითი 
ინფორმაციის მოპოვებაში საძიებო სისტემა 
Google დაგეხმარებათ.

სანამ თქვენ შესახებ სოციალურ ქსელში რაიმეს განათავსებდეთ, კარგად დაფიქრდით. დღეს 
განთავსებულმა ინფორმაციამ შეიძლება ხვალ თქვენს კარიერას ან რეპუტაციას საფრთხე 
შეუქმნას. 

კვ ლე ვე ბის შე დე გე ბი ცხ ად ყო ფს, რომ ამ ერ იკ ელ და მქ ირ ავ ებ ელ თა 45 % სა მს ახ ურ ის მა ძი ებ ელ თა 
შესახებ ინ ფო რმ აც იას ინ ტერ ნე ტში, სო ცი ალ ურ ქს ელ ებ ში აგ რო ვე ბს. გა მო კი თხ ულ თა 35 %-მა 
გა ნა ცხ ადა, რომ აპ ლი კა ნტ ებ ის ათ ვის სა მს ახ ურ ში მი ღე ბა ზე უა რი ინ ტე რნ ეტ ში მო ძი ებ ული ინ-
ფო რმ აც იის სა ფუ ძვ ელ ზე უთ ქვ ამს. ეს გა და წყ ვე ტი ლე ბა მო მა ვა ლი თა ნა მდ ებ ობ ის ათ ვის შე უს აბ-
ამო ფო ტო ებ მა, ალ კო ჰო ლთ ან და ნა რკ ოტ იკ ებ თან და მო კი დე ბუ ლე ბამ, ან წი ნა და მს აქ მე ბე ლე ბი-
სა გან და ყო ფი ლი თა ნა მშ რო მლ ებ ის აგ ან უა რყ ოფ ით მა კო მე ნტ არ ებ მა გა ნა პი რო ბა.

სოციალური მედიის საფრთხეები
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სოციალურ ქსელ Facebook-ში დარეგისტრირება
მს ოფ ლი ოში ყვ ელ აზე პო პუ ლა რუ ლი სო ცი ალ ური ქს ელ ია Facebook-ი.  2010 წე ლს Facebook-ის, 
აქ ტი ურ მო მხ მა რე ბე ლთა რი ცხვ მა ნა ხე ვარ მი ლი არ დს გა და აჭ არ ბა. მა სზე და რე გი სტ რი რე ბა ნე ბი-
სმ იერ მს ურ ვე ლს შე უძ ლია.

ამ ის ათ ვის ეს ტუ მრ ეთ სა იტს: www.facebook.com. თუ კი თქ ვენ გს ურთ რომ Facebook-ი ქა რთ ულ ად 
`გე სა უბ როთ~ მა რც ხე ნა ქვ ედა კუ თხ ეში მი აჭ ირ ეთ წა რწ ერ ას `ქა რთ ული~ შე სა ბა მი სად  ყვ ელა წა-
რწ ერა ქა რთ ული გა ხდ ება.  

პრ აქ ტი კუ ლი სა მუ შა ო

შე იყ ვა ნეთ თქ ვე ნი მო ნა ცე მე ბი შე სა ბა მის ფა ნჯ რე ბში - სა ხე ლი, გვ არი იმეილი. იმეილის შე ყვ ანა 
ორ ჯერ არ ის სა ჭი რო, ეს იმ იტ ომ ხდ ება რომ შე ცდ ომა გა მო ირ იც ხოს. Facebook-ის ის ევე რო გო რც 
ბე ვრი სხ ვა სა იტ ის შე მქ მნ ელ ები ვა რა უდ ობ ენ, რომ სა კუ თა რი იმეილის ორ ჯერ შე ყვ ანისას ნა კლ-
ებ სა ვა რა უდ ოა, ად ამ ია ნმა უზ უს ტო ბა და უშ ვას. იმეილის სწ ორ ედ ჩა წე რა აუ ცი ლე ბე ლია, ვი ნა იდ ან 

Facebook-ი გა მო გი გზ ავ ნით წე რი ლს და მხ ოლ ოდ ამ წე რი ლში მი თი-
თე ბუ ლი ლი ნკ ზე მი ჭე რით მო ხდ ება თქ ვე ნი Facebook-ის ექ აუ ნთ ის 
გა აქ ტი ურ ება.

რო დე საც შე იყ ვა ნთ ყვ ელა მო ნა ცე მს მი აჭ ირ ეთ ღი ლა კს Signe Up ანუ 
`რე გი სტ რა ცია~.

შე მდ ეგ ფა ნჯ არ აში მო გი წე ვთ `უს აფ რთ ხო ებ ის შე მო წმ ება~. ამ ის ათ-
ვის მი თთ ებ ულ ფა ნჯ არ აში უნ და გა ნა ხო რც იე ლოთ `სუ რა თზე მო ცე-
მუ ლი სი ტყ ვე ბის გა და ბმ ულ ად შე ყვ ანა~. მს გა ვსი პრ ოც ედ ურა ალ ბათ 
ად რეც გა გი ვლ იათ ინ ტე რნ ეტ ში რე გი სტ რა ცი ის ას. ას ეთი ხე რხ ით 
სხ ვა და სხ ვა სა იტ ის შე მქ მნ ელ ები ცდ ილ ობ ენ და რწ მუ ნდ ნენ რომ ის 
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ვინც მათ სა იტ ზე რე გი სტ რი რდ ება, ნა მდ ვი ლად ად ამ ია ნია, მხ ოლ ოდ ადა მი ანს შე უძ ლია უშ ეც დო-
მოდ ამ ოი ცნ ოს და მა ხი ნჯ ებ ული სი მბ ოლ ოე ბი. ამ ხე ლა ამ ბა ვი იმ იტ ომ ხდ ება, რომ ზო გი ერ თე ბი სხ-
ვა და სხ ვა პრ ოგ რა მე ბის და ხმ არ ებ ით, ერ თბ აშ ად არ ეგ ის ტრ ირ ებ ენ უა მრ ავ ექ აუნ თს. შე მდ ეგ კი ის-
ევ სპ ცი ალ ური პრ ოგ რა მე ბის და ხმ არ ებ ით თა ვის ექ აუ ნთ ებ იდ ან სა რე კლ ამო წე რი ლე ბს აგ ზა ვნ იან, 
ერ თი სი ტყ ვით, არ ად ან იშ ნუ ლე ბი სა მე ბრ იყ ენ ებ ენ. Facebook-ის და ნი შნ ულ ებ აა ად ამ ია ნე ბს შო რის 
ურ თი ერ თო ბას შე უწ ყოს ხე ლი, ვი ღა ცამ კი შე იძ ლე ბა თა ვი სი კე რძო სა რე კლ ამო მი ზნ ებ ის ათ ვის სც-
ად ოს მი სი გა მო ყე ნე ბა.

შე მდ ეგ Facebook-ი შე მო გთ ავ აზ ებთ, შე ატ ყო ბი ნოთ თქ ვე ნს მე გო ბრ ებს, რომ უკ ვე თქ ვე ნც გა ერ-
თი ან დით ამ სო ცი ალ ურ ქს ელ ში. და ნა რჩ ენი ნა ბი ჯე ბი შე გი ძლ იათ გა მო ტო ვოთ და ეს ყვ ელ აფ ერი 
სხ ვა  დრ ოს გა აკ ეთ ოთ. ახ ლა და ხუ რეთ Facebook-ის ფა ნჯ არა და თქ ვე ნს ელ ექ ტრ ონ ულ სა ფო სტო 
ყუ თში ჩა იხ ედ ეთ. Facebook-ი სგ ან თქ ვე ნს სა ხე ლზე მო სულ წე რი ლში, მი თი თე ბულ ლ ინ კს მი აჭ ირ-
ეთ. ამ ით თქ ვე ნი ექ აუ ნთი გა აქ ტი ურ დე ბა. აი, ახ ლა კი შე გი ძლ იათ თქ ვე ნი ფო ტო ატ ვი რთ ოთ და 
შე სა ბა მის გრ აფ ებ ში და მა ტე ბი თი ინ ფო რმ აც ია გა ნა თა ვს ოთ. გი ლო ცა ვთ, თქ ვენ უკ ვე Facebook-ის 
სრ ულ უფლებიანი მო მხ მა რე ბე ლი ხა რთ.
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ბო ლო დრ ოს ხშ ირ ად სა უბ რო ბენ ინ ტე რნ ეტ ზე, რო გო რც ყვ ელ აზე სწ რა ფად მზ არდ 
მე დია სა შუ ალ ებ აზე. ად ამ ია ნე ბი სულ უფ რო ნა კლ ებ ად ყი დუ ლო ბენ ბე ჭვ დით მე-
დი ას და ამ ის სა ნა ცვ ლოდ ახ ალ ამ ბე ბს  ინ ტე რნ ეტ ით იგ ებ ენ ხო ლმე. უა მრ ავი მო-
მხ მა რე ბე ლი უპ ირ ატ ეს ობ ას ინ ტე რნ ეტ რა დი ოსა და ტე ლე ვი ზი ას ან იჭ ებს და ა.შ. 
ერ თგ ვა რი პა რა ლე ლის გა ვლ ება ხდ ება ინ ტე რნ ეტ სა და ტრ ად იც იულ მე დი ას შო-
რის, რაც არ ამ არ თე ბუ ლია, ვინა იდ ან, ტე ლე ვი ზი ას  თა ნა მშ რო მე ლთა გა რკ ვე ული 
რა ოდ ენ ობა ჰყ ავს, რო მლ ებ იც პროდუქტს ქმ ნი ან, რა საც მე რე მაყურებლები მო იხ-
მა რენ. იგ ივე ხდ ება ბე ჭდ ურ მე დი აშ იც. ინ ტე რნ ეტ ის შე მთ ხვ ევ აში კი სა ქმე სხ ვა გვ-
არ ად არ ის, ინ ტე რნ ეტი უბ რა ლოდ კა ბე ლე ბი სა და ელ ექ ტრ ონ ული მო წყ ობ ილ ობ ის 
ერ თო ბლ იო ბაა, რო მე ლიც სხ ვა და სხ ვა ქს ელ ებ სა და მო მხ მა რე ბლ ებს აე რთ ია ნე ბს. 
მე დია სა შუ ალ ებ ად მას თა ვად მო მხ მა რე ბლ ები აქ ცე ვენ, რო დე საც ინ ტე რნ ეტ ში 
ინ ფო რმ აც იას ან თა ვს ებ ენ. ტრ ად იც იუ ლი მე დია სა შუ ალ ებ ები და ჩვ ეუ ლე ბრ ივი 
ად ამ ია ნე ბი ინ ტე რნ ეტ ში ხშ ირ ად თა ნა ბარ პო ზი ცი აში არ იან, ის ინი მო იხ მა რენ ინ-
ტე რნ ეტს და თა ვად ამ დი დრ ებ ენ მას. შე სა ბა მი სად, უფ რო მა რთ ებ ულ ია სა უბ არი 
ინ ტე რნ ეტ არ ხე ბზე და არა ზო გა დად ინ ტე რნ ეტ ზე, რო გო რც მე დია სა შუ ალ ებ აზე.

ერთ-ერთ ას ეთ არ ხად შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს ბლ ოგ ოს ფე რო. სი ტყ ვა ბლ ოგი ის ევე, 
რო გო რც მი სგ ან წა რმ ოე ბუ ლი სი ტყ ვა ბლ ოგ ოს ფე რო (ბე ვრი ბლ ოგ ებ ის ერ თო ბლ-
იო ბა) ინ ტე რნ ეტ ივ ით ახ ალ ია.

ინ ტე რნ ეტარ ხი სახელად ბლ ოგი?
სი ტყ ვა ბლ ოგი „ვე ბლ ოგი“-დან არის (weblog) წა რმ ოე ბუ ლი. თა ვად ვე-
ბლ ოგი ორი სი ტყ ვის ერ თო ბლ იო ბაა – ვე ბი(web) და ლო გი(log), რაც 
ით არ გმ ნე ბა, რო გო რც ვებჩა ნა წე რი, ან ვებჟუ რნ ალი.

დღ ეს ძნ ელ ია იმ ის გა რკ ვე ვა, ვინ იყო პი რვ ელი ბლ ოგ ერი. თა ვად ტე-
რმ ინი, რო გო რც ჩა ნს, ჯორნ ბა რგ ერს (Jorn Barger) ეკ უთ ვნ ის, რო მე-
ლმ აც 1997 წე ლს პი რვ ელ მა გა მო იყ ენა შე სი ტყ ვე ბა ვე ბლ ოგი (weblog) 
იმ აქ ტი ვო ბის აღ სა წე რად, რო მე ლს აც ის ახ ორ ცი ელ ბე და.  შე მო-
კლ ებ ული ფო რმ ა – ბლ ოგ ი (blog) პი ტერ მე რჰო ლც ს (Peter Merholz) 
ეკუთვნის, რო მე ლმ აც ეს ტე რმ ინი 1999 წე ლს, თა ვის ბლ ოგ ში Pe-
terme.com გა მო იყ ენა.

პი რვ ელი ბლ ოგ ები და ახ ლო ებ ით 1994 წე ლს, ტე რმ ინ ის ჩა მო ყა ლი-
ბე ბა მდე გა ცი ლე ბით ად რე გა ჩნ და და მათ ძი რი თა დად ონ ლა ინ დღ-
იუ რის სა ხე ჰქ ონ დათ. თა ვი დან, ბლ ოგ ერ ობა არც ისე ად ვი ლი იყო, 
რა დგ ან არ არ სე ბო ბდა ბლ ოგ ის წა რმ ოე ბის ინ ტე რნ ეტ სე რვ ის ები და, 
შე სა ბა მი სად, ბლ ოგ ის შე ქმ ნა ის ეთ ივე რთ ული იყო, რო გო რც ვე ბგ ვე-
რდ ის და მზ ად ება. 1999 წე ლს, გა ჩნ და მა რტ ივი და მო ხე რხ ებ ული სე-
რვ ისი – Blogger, ამ ან ხე ლი შე უწ ყო  ბლ ოგ ოს ფე როს გა ნვ ით არ ებ ას და 
ნე ბი სმ იერ ად ამ ია ნს მი სცა სა შუ ალ ება ყო ვე ლგ ვა რი გა და სა ხა დი სა და 
სპ ეც ია ლუ რი მო მზ ად ებ ის გა რე შე შე ექ მნა თა ვი სი ბლ ოგი.  

რა არ ის ბლ ოგი?
ბლ ოგი ძა ლი ან ჰგ ავს ვე ბს აი ტს, მა გრ ამ რა მდ ენ იმე მხოლოდ მი სთ-
ვის და მა ხა სი ათ ებ ელი ნი შა ნიც აქ ვს. ყვ ელა ბლ ოგს აქ ვს სა თა ური. 
ბლოგ ში გა ნთ ავ სე ბუ ლი თი თო ეუ ლი ჩა ნა წე რი და თა რი ღე ბუ ლია და  

თა ვი VII
პირველი ბლოგი

პიტერ მერჰოლცი

თა ვი VII - პირველი ბლოგი 43



კო მე ნტ არ ებ ის და ტო ვე ბის სა შუ ალ ებაც არის. რო გო რც წე სი, ბლ ოგი რო მე ლი მე 
კო ნკ რე ტუ ლი ინ დი ვი დის მი ერ არ ის შე ქმ ნი ლი, მა გრ ამ არ სე ბო ბს კო რპ ორ ატ იუ-
ლი ბლ ოგ ებ იც. კორპორატიულ ბლოგს რომელიმე ორგანიზაცია არეგისტრირებს, 
მაგრამ ას ეთ შე მთ ხვ ევ აშიც თი თო ეულ ჩა ნა წე რს კო ნკ რე ტუ ლი ავ ტო რი ჰყ ავს. კო-
რპ ორ ატ იულ ბლ ოგ ში, მი თი თე ბუ ლია, რომ გა მო თქ მუ ლი მო სა ზრ ებ ები კო ნკ რე-
ტულ ად ამ ია ნს ეკ უთ ვნ ის და ამა თუ იმ ორ გა ნი ზა ცი ის შე ხე დუ ლე ბე ბს არ წა რმ-
ოა დგ ენს. ბლ ოგ ში გა კე თე ბულ ჩა ნა წე რს „პო სტი“ ჰქ ვია, ეს ტე რმ ინი ინ გლ ის ური 
სი ტყ ვი დან (post) არ ის წა რმ ოე ბუ ლი, ქა რთ ულ ად ით არ გმ ნე ბა, რო გო რც შე ტყ ობ-
ინ ება. ბლ ოგ ში პო სტ ები რე გუ ლა რუ ლად ქვ ეყ ნდ ება და უკ უქ რო ნო ლო გი ურ ად არ-
ის გა ნლ აგ ებ ული.

ზო გი ერ თი ბლ ოგ ერი თა ვის თა ვს ონ ლა ინ ჟუ რნ ალ ის ტს უწ ოდ ებს, ამ სა კი თხ ის 
ირ გვ ლივ დი დი ხა ნია  კა მა თი მი მდ ინ არ ეო ბს. შე იძ ლე ბა თუ არა ბლ ოგ ერ ებს ჟუ-
რნ ალ ის ტე ბი ვუ წო დოთ. თა ვის მხ რივ, ბე ვრ ჟუ რნ ალ ის ტს საკუთარი ბლ ოგი აქ ვს 
გა ხს ნი ლი.

დღ ეს დღ ეო ბით, ზო გი ერთ ღო ნი სძ იე ბა ზე, ბლ ოგ ერ ებს ის ეთ ივე სტ ატ უსს ან იჭ ებ-
ენ, რო გო რც ჟუ რნ ალ ის ტე ბს. მა გა ლი თად, 2010 წე ლს ამ ერ იკ აში გა მა რთ ულ ერთ-
ერთ კო მპ იუ ტე რუ ლი ტე ქნ ოლ ოგ იე ბის გა მო ფე ნა ზე, ბლ ოგ ერ ებს ის ევე შე ეძ ლოთ 
მო ეთ ხო ვათ აკ რე დი ტა ცია, რო გო რც ჟუ რნ ალ ის ტე ბს. შე მდ გომში აკ რე დი ტე ბუ ლი 
ბლ ოგ ერ ები იმ ავე პრ ივ ილ ეგ იე ბით სა რგ ებ ლო ბდ ნენ, რო გო რც ტრ ად იც იუ ლი მე-
დია სა შუ ალ ებ ის წა რმ ომ ად გე ნლ ები, მათ შე ეძ ლოთ მხ ოლ ოდ ჟუ რნ ალ ის ტე ბი სა და 
ვი წრო სპ ეც ია ლი სტ ებ ის თვ ის გა ნკ უთ ვნ ილ შე ხვ ედ რე ბზე და სწ რე ბა.

რო გორ შე ვქ მნ ათ ბლოგი
ბლ ოგ ის შე ქმ ნა ძა ლი ან ად ვი ლია, ამ ის თვ ის სა კმ არ ის ია და რე გი სტ რი რდ ეთ რო-
მე ლი მე უფ ასო ბლ ოგპლ ატ ფო რმ აზე. მა გა ლი თად, blogger.com ან  wordpess.com 
-ზე. შე სა ბა მი სი მო ნა ცე მე ბის შე ვს ებ ის შე მდ ეგ თქ ვე ნი ბლ ოგი თი თქ მის მზ ად იქ-
ნე ბა. და რჩ ება მხ ოლ ოდ მი სი ინ ფო რმ აც იით შე ვს ება.

პიტერ 
მერჰოლცის 
ბლოგი: www.
peterme.com
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იმ სი მა რტ ივ ის გა მო, რო მლ ით აც შე სა ძლ ებ ელ ია ბლ ოგ ის და რე გი სტ რი რე ბა, ხშ ირ-
ად იგ ნო რი რე ბუ ლია მთ ავ არი – ბლ ოგ ის ხა რი სხი. ბლ ოგ ში ინ ფო რმ აც იის გა ნს ათ-
ავ სე ბლ ად არ არ სე ბო ბს არ ან აი რი შე ზღ უდ ვე ბი ან წე სე ბი, არ არ სე ბო ბს ბლ ოგ ის 
შე ფა სე ბის რა იმე სა ყო ვე ლთ აოდ მი ღე ბუ ლი სტ ან და რტი, არც ვი ნმე რე და ქტ ორი, 
რო მე ლიც გა მო ქვ ეყ ნე ბუ ლი მა სა ლის ხა რი სხს შე აფ ას ებს. ნე ბი სმ იერ ბლ ოგ ერს 
შე უძ ლია გა მო აქ ვე ყნ ოს ის, რაც მას სუ რს. შე სა ბა მი სად, ბლ ოგ ერი თა ვად აგ ებს 
პა სუ ხს იმ აზე, რა საც აქ ვე ყნ ებს; პი რვ ელ რი გში, რა თქ მა უნ და, სა კუ თარ თა ვთ-
ან. მა გრ ამ მა ინც არ სე ბო ბს ბლ ოგ ის შე ფა სე ბის ერ თი უტ ყუ არი მე ქა ნი ზმი – მი სი 
პო პუ ლა რო ბა, ანუ მკ ით ხვ ელ თა რა ოდ ენ ობა. და მა ინც, ერ თი პა ტა რა რჩ ევა ბლ-
ოგ ერ ებს - წე რეთ მო კლ ედ, ად ამ ია ნე ბს არ უყ ვა რთ მო ნი ტო რზე გრ ძე ლი ტე ქს ტის 
კი თხ ვა.

ბლ ოგ ებ ის უპირატესობა
ბლ ოგი, რო გო რც წე სი, ინ დი ვი დის მი ერ არ ის შე ქმ ნი ლი, კო რპ ორ ატ იუ ლი ბლ ოგ ის 
შე მთ ხვ ევ აშ იც კი, თვ ალ ნა თლ ივ არ ის მი თი თე ბუ ლი კო ნკ რე ტუ ლი პო სტ ის ავ ტო-
რი. ამ იტ ომ ბლ ოგ ში ის ეთ ივე ად ამ ია ნის მო სა ზრ ებ ებს ვკ ით ხუ ლო ბთ, რო გო რიც 
თვ ით ოე ული ჩვ ენ თა გა ნია.

მა რკ ეტ ინ გის სპ ეც ია ლი სტ ებ მა უკ ვე დი დი ხა ნია იც იან, რომ ად ამ ია ნი გა ცი ლე ბით 
უფ რო მე ტად ენ დო ბა თავ ისი ნა ცნ ობ ის, მე გო ბრ ის რჩ ევ ას, ვი დრე სა რე კლ ამო გა-
ნც ხა დე ბას. მა გა ლი თად, რო დე საც ადამიანი ტე ლე ვი ზო რში მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო-
ნის სა რე კლ ამო რგ ოლს უ ყუ რებს, რო მე ლშ იც ახ ალი პრ ოდ უქ ტის უპ ირ ატ ეს ობ ებ ია 
აღ წე რი ლი, იგი ასე მ სჯ ელ ობს: „ეს ხომ სა რე კლ ამო გა ნც ხა დე ბაა  და ბუ ნე ბრ ივ ია, 
რომ მა სში პრ ოდ უქ ტზე მხ ოლ ოდ და დე ბი თი კუ თხ ით არ ის სა უბ არი. აბა, რე კლ ამ-
ის შე მქ მნ ელ ები უა რყ ოფ ით მხ არ ეე ბზე ხომ არ გა ამ ახ ვი ლე ბენ ყუ რა დღ ებ ას“. ამ ის 
გა რდა, თა ნა მე დრ ოვე ად ამ ია ნს იმ დე ნი რე კლ ამა ხვ დე ბა ყო ვე ლდ ღი ურ ცხ ოვ რე-
ბა ში, რომ უკ ვე აღ არ აქ ცე ვს მას ყუ რა დღ ებ ას. ამ მო ვლ ენ ას თა ვი სი სა ხე ლიც აქ-
ვს – სა რე კლ ამო ხმ აუ რი. ანუ, რო გო რც მუ სი კის მო სმ ენ აა შე უძ ლე ბე ლი ხმ აუ რი-
ან გა რე მო ში, ის ევე გა ძნ ელ ებ ულ ია რე კლ ამ ის აღ ქმა რე კლ ამ ით ვე გა და ჯე რე ბულ, 
თა ნა მე დრ ოვე გა რე მო ში. ას ეთ სი ტუ აც ია ში გა ნს აკ უთ რე ბულ მნ იშ ვნ ელ ობ ას იძ ენს 
მე გო ბრ ის ან სუ ლაც ნა ცნ ობ ის რჩ ევა. ადამიანი გა ცი ლე ბით უფ რო მე ტად ე ნდ ობა 
არ აპ რო ფე სი ონ ალი მე გო ბრ ის რჩ ევ ას, ვი დრე პრ ოფ ეს იო ნა ლე ბის მი ერ და მზ ად ებ-
ულ სა რე კლ ამო რგ ოლს. ბლ ოგ ებ იც ზუ სტ ად ამ უპ ირ ატ ეს ობ ით სა რგ ებ ლო ბენ ტრ-
ად იც იულ მე დი ას თან მი მა რთ ებ აში. იმ ის გა მო, რომ ბლ ოგი კო ნკ-
რე ტუ ლი, ჩვენნ აი რი პი რო ვნ ებ ის მი ერ არ ის 
შე ქმ ნი ლი, ხშ ირ ად უფ რო მეტ ნდ ობ ას 
იმ სა ხუ რე ბს.

ბო ლო დრ ოს უკ ვე სა ქა რთ ვე ლო შიც 
გა ჩნ და პრ ეც ედ ენ ტი, რო დე საც ესა თუ ის 
ორ გა ნი ზა ცია ბლ ოგ ერ ებს მო უხ მო ბს თა ვი-
სი სა ქმ ია ნო ბის გა სა შუ ქე ბლ ად. ასე მო ხდა 
რუსავი2-ის სა ტე ლე ვი ზიო შო უ „ნი ჭი ერ ის“ 
შე მთ ხვ ევ აშ იც. ცხ ად ია, რომ სა ტე ლე ვი-
ზიო შო უს სა კმ აოდ დი დი ბი უჯ ეტი აქ-
ვს, მა გრ ამ „ნი ჭი ერ ის“ შე მქ მნ ელ ებ მა ეს 
უფ ასო და ყვ ელ ას თვ ის მი სა ღე ბი ფო რმა 
არ ჩი ეს აუ დი ტო რი ას თან სა ურ თი ერ თოდ. 
ამ პრ ოე ქტ ის ბლ ოგ ზე ხშ ირ ად იმ არ თე ბო-
და მწ ვა ვე დი სკ უს იე ბი და მო მხ მა რე ბლ ები 
კო მე ნტ არ ებ ის სა შუ ალ ებ ით ამ ცნ ობ დნ ენ 
შო უს შე მქ მნ ელ ებს თა ვი ანთ მო სა ზრ ებ ებს, 
რაც უდ ავ ოდ  სა ინ ტე რე სო იყო მა თთ ვის.

2007 წე ლს 
WordPressი ბლ ოგ
ის წა რმ ოე ბის ყვ
ელ აზე პო პუ ლა რულ 
სი სტ ემ ად და სა ხე
ლდ ა.
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შე ჯა მე ბა:

სა ინ ტე რე სო ბმ ულ ებ ი:

მეშვიდე თავი მთლიანად დაეთმო ბლოგს  ტერმინის ახსნიდან დაწყებული, მისი ფუნქციის 
მიმოხილვით დამთავრებული:

ბლოგების მოკლე ისტორია:
www.blockstar.com/blog/blog_timeline.html

ა. ტერმინი „ბლოგი“, პირველად პიტერ 
მერჰოლცმა გამოიყენა

ბ. პი რვ ელი ბლ ოგ ები და ახ ლო ებ ით 1994 
წე ლს, ტე რმ ინ ის ჩა მო ყა ლი ბე ბა მდე, გა ცი-
ლე ბით ად რე გა ჩნ და და მათ ძი რი თა დად 
ონ ლა ინ დღ იუ რის სა ხე ჰქ ონ დათ

გ. 1999 წე ლს გა ჩნ და მა რტ ივი და მო ხე რხ ებ-
ული სე რვ ისი – Blogger, რამაც ხე ლი შე უწ ყო  
ბლ ოგ ოს ფე როს გა ნვ ით არ ებ ას და ნე ბი სმ-

იერ ად ამ ია ნს მი სცა სა შუ ალ ება ყო ვე ლგ ვა-
რი გა და სა ხა დი სა და სპ ეც ია ლუ რი მო მზ ად-
ებ ის გა რე შე შე ექ მნა თა ვი სი ბლ ოგი 

დ. 2010 წე ლს ამ ერ იკ აში გა მა რთ ულ კო მპ იუ-
ტე რუ ლი ტე ქნ ოლ ოგ იე ბის ერთ-ერთ გა-
მო ფე ნა ზე, ბლ ოგ ერ ებს ის ევე შე ეძ ლოთ 
მო ეთ ხო ვათ აკ რე დი ტა ცია, რო გო რც ჟუ რნ-
ალ ის ტე ბს

დავალება:

თქვენ უკვე გაქვთ Facebook-ის ექაუნთი. დროა 
თქვენი ფოტოები Facebook-ში განათავსოთ. ეს 
ძალზედ მარტივია. შეეცადეთ თავად გაერკვეთ 
ამ პროცესში. თუკი რაიმე სიძნელეებს 
წააწყდებით, საკმარისია Google-ში აკრიფოთ 

ფრაზა „How to upload photos to Facebook“, 
ან მხოლოდ „photos to Facebook“, ან რაიმე 
ამდაგვარი, რომ უამრავ დამხმარე მასალას 
იპოვით.

სი ტყ ვა ბლ ოგი შე სი ტყ ვე ბიდან „ვე ბლ ოგი“ (weblog) არის წა რმ ოე ბუ ლი. ვე ბლ ოგი კი ორი სი ტყ ვის 
ერ თო ბლ იო ბაა  – ვე ბი(web) და ლო გი(log), რაც ით არ გმ ნე ბა რო გო რც „ვებჩა ნა წე რი“, ან „ვებჟუ-
რნ ალი“.

თა ვად ტე რმ ინი, რო გო რც ჩა ნს, ჯორნ ბა რგ ერს (Jorn Barger) ეკ უთ ვნ ის, რო მე ლმ აც 1997 წე ლს პი-
რვ ელ მა გა მო იყ ენა შე სი ტყ ვე ბა ვე ბლ ოგი (weblog) იმ აქ ტი ვო ბის აღ სა წე რად, რო მე ლს აც ის ახ ორ-
ცი ელ ებდა.  შე მო კლ ებ ული ფო რმ ის – ბლ ოგ ის (blog)  შე მო ღე ბა კი პი ტერ მე რჰო ლც ის (Peter Mer-
holz) და მს ახ ურ ებ აა, რო მე ლმ აც ეს ტე რმ ინი1999 წე ლს თა ვის ბლ ოგ ში Peterme.com გა მო იყ ენა.

რატომ ჰქვია ბლოგს - ბლოგი ?

46



თუ კი სუ რვ ილი გა ქვთ თქ ვე ნთ ვის სა ინ ტე რე სო თე მა ზე მთ ელ მს ოფ ლი ოს ეს აუ ბრ-
ოთ, დღ ეს ამ ის პრ ობ ლე მა აღ არ არსებობს – და არ ეგ ის ტრ ირ ეთ ბლ ოგი. თა ვი დან, 
რო დე საც ინ ტე რნ ეტი შე იქ მნა, ის მხ ოლ ოდ ვი წრო სა მე ცნ იე რო წრ ეე ბი სთ ვის იყო 
ხე ლმ ის აწ ვდ ომი. მე რე ინ ტე რნ ეტ ის კენ პრ ოგ რა მი სტ ებ მა მი აშ ურ ეს და ჩვ ეუ ლე ბრ-
ივი ად ამ ია ნე ბი სთ ვის გა სა გე ბი გა რე მოს შე ქმ ნას შე უდ გნ ენ. პრ ოგ რა მი სტ ებს დი-
ზა ინ ერ ები მი ჰყ ვნ ენ და შე დე გად ის ეთი ვე ბს ივ რცე მი ვი ღეთ, რო გო რს აც ყვ ელ ანი 
კა რგ ად ვი ცნ ობთ. დღ ეს ჩვ ეუ ლე ბრ ივ ად ამ ია ნს არც პრ ოგ რა მი სტ ის და არც დი-
ზა ინ ერ ის და ქი რა ვე ბა არ სჭ ირ დე ბა, რომ ვე ბში ინ ფო რმ აც ია გა ნა თა ვს ოს. დღ ეს 
თა ვად მო მხ მა რე ბლ ები აყ ალ იბ ებ ენ ინ ტე რნ ეტ ის თა ნა მე დრ ოვე სა ხეს YouTube-ზე 
ატ ვი რთ ული ვი დე ოე ბით, Facebook-ზე გა ნთ ავ სე ბუ ლი ფო ტო ებ ითა და პე რს ონ ალ-
ური ბლ ოგ ებ ით.  

ბლ ოგ ებ ის შე სა ხებ, ალ ბათ, ბე ვრი გს მე ნი ათ. შე იძ ლე ბა სა კუ თა რი ბლ ოგ ის და რე-
გი სტ რი რე ბა ზეც გი ფი ქრ იათ, ან უბ რა ლოდ, გა ინ ტე რე სე ბთ რო გორ შე იძ ლე ბა ბლ-
ოგ ის შე ქმ ნა. დღ ეს დღ ეო ბით უა მრ ავი პლ ატ ფო რმა არ სე ბო ბს ბლ ოგ ის და სა რე გი-
სტ რი რე ბლ ად.

Blogger
ბლ ოგ ერი, ბლ ოგ ის წა რმ-
ოე ბის ერთ-ერ თი ყვ ელ-
აზე ძვ ელი პლ ატ ფო რმ აა. 
იგი1999  წე ლს შე იქ მნა კო-
მპ ან ია Pyra Labs-ის მი ერ 
(სან ფრ ან ცი სკო). აი, რას 
ამ ბო ბენ თა ვად ამ სე რვ ის ის 
შე მქ მნ ელ ები – „ჩვ ენ სა მი 
მე გო ბა რი ვი ყა ვით,  დი დი 
კო მპ ან იე ბი სთ ვის მო სა წყ-
ენ პრ ოე ქტ ებ ზე ვმ უშ აო ბდ-
ით და ამ ით ვც დი ლო ბდ ით 
უზ არ მა ზარ ინ ტე რნ ეტ სა-
მყ არ ოში ჩვ ენი ად გი ლი და-
გვ ემ კვ იდ რე ბი ნა. ის, რა საც 
მა შინ ვა კე თე ბდ ით, ნა კლ-
ებ ად მნ იშ ვნ ელ ოვ ან ია დღ-

ეს, მა გრ ამ ჩვ ენი ძი რი თა დი სა ქმ ია ნო ბის პა რა ლე ლუ რად, ინ ტუ იც ია სა და სხ ვა და-
სხ ვა იდ ეე ბზე და ყრ დნ ობ ით, შე ვქ მე ნით ბლ ოგ ერი და ეს პრ ოე ქტი ჩვენ თვ ის ძა ლზე 
წა რმ ატ ებ ული აღ მო ჩნ და“.

2003 წე ლს ბლ ოგ ერი ინ ტე რნ ეტ გი გა ნტ მა Google-მა შე იძ ინა. შე ქმ ნის დღ იდ ან ამ 
ბლ ოგ ებ ის წა რმ ოე ბის სე რვ ის მა ბე ვრი ცვ ლი ლე ბა გა ნი ცა და. მა გა ლი თად, თუ დღეს 
თქ ვენ ბლ ოგ ის სტ ან და რტ ული დი ზა ინი არ მო გწ ონთ, შე გი ძლ იათ არა მა რტო ბლ-
ოგ ერ ის მი ერ შე მო თა ვა ზე ბუ ლი „შაბლონი“ გა მო იყ ენ ოთ, არ ამ ედ, სხ ვა კო მპ ან იის, 
ან სუ ლაც მო ხა ლი სე ებ ის მი ერ და მზ ად ებ ული დი ზა ინი შე არ ჩი ოთ. ის იც უნ და აღ-
ინ იშ ნოს, რომ ზო გი ერ თი დი ზა ინი იმ დე ნად გა და ტვ ირ თუ ლია დე ტა ლე ბით, რომ 
მი სი გა მო ყე ნე ბის შე მთ ხვ ევ აში, ბლ ოგი თა ვის ძი რი თად ფუ ნქ ცი ას – ინ ფო რმ აც იის 
გა ვრ ცე ლე ბას – კა რგ ავს. ბლ ოგ ერი სა შუ ალ ებ ას აძ ლე ვს მო მხ მა რე ბე ლს თა ვი სი 
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ბლ ოგ ის პრ ოგ რა მულ კო დშ იც შე იტ ან ოს ცვ ლი ლე ბე ბი და თუ კი HTML-ის და CSS-
ის კა რგი მც ოდ ნე ხა რთ, თა ვად შე გი ძლ იათ არ ეგ ულ ირ ოთ ბლ ოგ ის გა რე გნ ული სა-
ხე.

ეს ინ ტე რნ ეტ სე რვ ისი მო ხმ არ ებ აში ძა ლზ ედ მა რტ ივ ია და სა კმ აოდ პო პუ ლა რუ ლია 
ქა რთ ველ ბლ ოგ ერ ებს შო რის. იგი სრ ულ იად უფ ას ოა და სტ ან და რტ ული ბლ ოგ ის 
წა რმ ოე ბი სთ ვის სა ვს ებ ით სა კმ არ ისი.

Wordpress
ვო რდ პრ ესი 2003 წე ლს და ფუ ძნ და. თუ მცა 
ამ სე რვ ის ის ერთ-ერ თი შე მქ მნ ელი მი შელ 
ვა ლდ რი გი (Michel Valdrighi) მა სზე ჯერ კი-
დევ 2000 წლ იდ ან მუ შა ობ და. ვო რდ პრ ესი 
ბლ ოგ ერ ზე გა ცი ლე ბით უფ რო ფუ ნქ ცი ურ ია 
და ამ ას თან, უფ რო რთ ულ იც. მი სი და ხმ არ-
ებ ით შე სა ძლ ებ ელ ია სრ ულ ფა სო ვა ნი ვე ბგ-
ვე რდ ის ან კი, სუ ლაც ვე ბმ აღ აზ იის შე ქმ ნა. 
ამ სე რვ ის ის ძი რი თა დი ნა წი ლი, ანუ ის ფუ-
ნქ ცი ები, რო მლ ებ იც ბლ ოგ ის შე სა ქმ ნე ლად 
არ ის აუ ცი ლე ბე ლი _ უფ ას ოა, თუ მცა, თუ 
თქ ვენ რა იმე არ ას ტა ნდ არ ტუ ლი დი ზა ინ-
ის გა მო ყე ნე ბა გს ურთ, მა შინ და მა ტე ბი თი 
თა ნხ ის გა და ხდა მო გი წე ვთ. ას ევე ფი ნა ნს-
ებ თა ნაა და კა ვშ ირ ებ ული სხ ვა და მა ტე ბი თი 
ფუ ნქ ცი ებ იც. მა გა ლი თად, თქ ვე ნი ბლ ოგ ის 
პრ ოგ რა მულ კო დში,  HTML-სა და CSS კო-

დებში ცვ ლი ლე ბე ბის შე ტა ნა.

ვო რდ პრ ესს ბლ ოგ ერ ზე გა ცი ლე ბით მე ტი შე სა ძლ ებ ლო ბე ბი აქ ვს. ის ბლ ოგ ის წა-
რმ ოე ბის ჩა რჩ ოე ბს სც დე ბა, თუ მცა, ამ მრ ავ ალ ფუ ნქ ცი ურ ობ ის გა მო, გა ცი ლე ბით 
და ტვ ირ თუ ლი მე ნიუ აქ ვს და, შე სა ბა მი სად, უფ რო რთ ულ ია მა სთ ან მუ შა ობა. ამ-
ას თა ნა ვე, ზო გი ერ თი ფუ ნქ ცი ის, ეგ რე თწ ოდ ებ ული „ვი ჯე ტის“, გა აქ ტი ურ ება ფა-
სი ან ია.

ვო რდ პრ ესი სა ქა რთ ვე ლო ში ის ევე, რო გო რც მთ ელს მს ოფ ლი ოში, ერთ-ერ თი ყვ-
ელ აზე გა ვრ ცე ლე ბუ ლი ბლ ოგ ის წა რმ ოე ბის 
პლ ატ ფო რმ აა.

Live Journal
„ლა ივ ჯო ურ ნა ლს“ _ ამ ბლ ოგ ებ ის წა რმ ოე-
ბის სე რვ ისს სო ცი ალ ური ქს ელ ის ფუ ნქ ცი-
ებ იც აქ ვს შე თა ვს ებ ული. ად ამ იანები „ცო-
ცხ ალი ჟუ რნ ალ ის“ სა შუ ალ ებ ით ერ თმ ან ეთს 
„იმ ეგ ობ რე ბენ“ და თა ნა მე გო ბრ ობ ებ ში ერ-
თი ან დე ბი ან. ის ევე რო გო რც სხ ვა ბლ ოგ ის 
წა რმ ოე ბის სე რვ ის ებ ში, აქ აც შე სა ძლ ებ ელ ია 
რა მდ ენ იმე ავ ტო რის მი ერ ერ თი ბლ ოგ ის წა-
რმ ოე ბა, კო მე ნტ არ ებ ის და ტო ვე ბა, გა მო კი-
თხ ვე ბის ჩა ტა რე ბა და ა. შ.

„ლა ივ ჯო ურ ნა ლი“ 1999 წე ლს შე იქ მნა, 
ბრედ ფი ცპ ატ რი კის მი ერ (Brad Fitzpatrick) 
სა ვს ებ ით კო ნკ რე ტუ ლი მი ზნ ის გა ნს ახ ორ-

www.wordpress.com

www.livejournal.com
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ცი ელ ებ ლად – ავ ტო რს სუ რდა, რომ თა ვის სკ ოლ ის მე გო ბრ ებს შე სა ძლ ებ ლო ბა ჰქ-
ონ ოდ ათ თვ ალ ყუ რი ედ ევ ნე ბი ნათ მი სი სა ქმ ია ნო ბი სთ ვის. სა ბო ლო ოდ, „ცო ცხ ალი 
ჟუ რნ ალი“ ერ თი ად ამ ია ნის დღ იუ რის ჩა რჩ ოე ბს გა სც და და სა კმ აოდ წა რმ ატ ებ ულ 
პლ ატ ფო რმ ად იქ ცა.

2005 წე ლს „ცო ცხ ალი ჟუ რნ ალ ის“ მფ ლო ბე ლი კო მპ ან ია „სი ქს ეფ არ თი“ (Six Apart) 
გა ხდა. ხო ლო 2007 წე ლს ამ სე რვ ის ის მფ ლო ბელმა გა ნა ცხ ადა, რომ „ცო ცხ ალ ჟუ-
რნ ალს“ ერთ-ერ თი რუ სუ ლი მე დია კო მპ ან ია ყი დუ ლო ბს. ეს ინ ტე რნ ეტ რე სუ რსი 
დღ ეს აც რუ სე ბს ეკ უთ ვნ ით და ამ აში გა სა კვ ირი არ აფ ერ ია, ვი ნა იდ ან „ცო ცხ ალი 
ჟუ რნ ალი“ რუ სე თში ძა ლზე პო პუ ლა რუ ლია. 

Twitter

ტვ იტ ერს მი კრ ობ ლო გი-
ნგ ის პლ ატ ფო რმ ას უწ ოდ-
ებ ენ. რა დგ ან ამ სე რვ ის ის 
გა მო ყე ნე ბით, მხ ოლ ოდ მო-
კლე შე ტყ ობ ინ ებ ებ ის  (არ-
აუ მე ტეს 140 სი მბ ოლ ოსა) 
გა ნთ ავ სე ბაა შე სა ძლ ებ ელი 
ინ ტე რნ ეტ ში. თა ვად სი ტყ-
ვა Twitter ინ გლ ის ური სი ტყ-
ვი დან Twitting - ჭი კჭ იკ იდ ან 
არ ის ნა წა რმ ოე ბი. სე რვ ისი 
2006 წე ლს ამ უშ ავ და. სე-
რვ ის ი მო კლე ტე ქს ტუ რი 
შე ტყ ობ ინ ებ ებ ის (SMS) ინ-
ტე რნ ეტ ში გა ნთ ავ სე ბის 
შე სა ძლ ებ ლო ბას აძლევს 

მომხმარებელს; ანუ ტვ იტ ერ ის სა შუ ალ ებ ით მო მხ მა რე ბლ ები სმს-ებს კი არ უგ-
ზა ვნ იან რო მე ლი მე კო ნკ რე ტულ ად რე სა ტს, არ ამ ედ  - ინ ტე რნე ტში გა ნა თა ვს ებ ენ 
მას.

პი რვ ელი მა ღა ლი რა ნგ ის პო ლი ტი კო სი, რო მე ლმ აც სო ცი ალ ური მე დი ის, კე რძ ოდ, 
ტვ იტ ერ ის გა მო ყე ნე ბა და იწ ყო, ამ ერ იკ ის პრ ეზ იდ ენ ტი ბა რაკ ობ ამა იყო. იგი აქ ტი-
ურ ად იყ ენ ებ და ამ სე რვ ისს თა ვი სი სა პრ ეზ იდ ენ ტო კო მპ ან იის მს ვლ ელ ობ ის ას. ტვ-
იტ ერ ის სა შუ ალ ებ ით იგი აც ნო ბდა ამ ომ რჩ ევ ლე ბს და ჟუ რნ ალ ის ტე ბს თა ვის დღ ის 
გა ნრ იგს და მო კლე შე ტყ ობ ინ ებ ებს უგ ზა ვნ იდა ყვ ელა და ინ ტე რე სე ბულ პი რს.

ტვ იტ ერი სა ქა რთ ვე ლო ში ნა კლ ებ ად პო პუ ლა რუ ლია. ამ ის მი ზე ზი, ის არ ის, რომ 
სა ქა რთ ვე ლო ში მო ბი ლუ რი ინ ტე რნ ეტი ნა კლ ებ ად გა ნვ ით არ ებ ულ ია.

www.twitter.com
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შე ჯა მე ბა:

სა ინ ტე რე სო ბმ ულ ებ ი:

მერვე თავის სათაურია ბლოგოსფერო და მასში ბლოგის სხვადასხვა პლატფორმის ანალიზია 
წარმოდგენილი

ბლოგის წარმოების პოპულარული პლატფორმები:
www.blogger.com, www.wordpress.com, www.livejournal.com, www.twitter.com.

ა. პირველ რიგში, Blogger-ზე ვსაუბრობთ, 
რომელიც ყველაზე ძველია ბლოგის 
პლატფორმათა შორის. მოგვაქვს როგორც 
მის მოკლე ისტორია, ისე ტექნიკური 
მახასიათებლები

ბ. შემდეგი თემა ვორდპრესია. აქ ტექნიკურ 
მახასიათებლებსა და შექმნის ისტორიასთან 
ერთად მოცემულია ინფორმაცია 
საქართველოში ვორდპრესის გავრცელების 

შესახებ
გ. კიდევ ერთი სოციალური ქსელი - Live 

Journal, ამ თავში მოგითხრობთ როგორც 
ქსელის შექმნის ისტორიას, ასევე 
მიმოვიხილავთ მისი გავრცელების არეალს

დ.  თავის დასასრულს, ვსაუბრობთ ტვიტერზე, 
ასევე მიზეზებზე, თუ რატომაა ეს 
სოციალური ქსელი საქართველოში 
ნაკლებად პოპულარული

დავალება:

ჩაატარეთ პატარა კვლევა. Facebook-ის 
კედელზე დატოვეთ შეკითხვა, ბლოგის 
წარმოების რომელი პლატფორმა სჯობს. 
სავარაუდოდ, ამ შეკითხვას არა მარტო თქვენი 
მეგობრები, არამედ მეგობართა მეგობრებიც 

უპასუხებენ.

მიღებული შედეგი მომავალში ბლოგის 
წარმოების პლატფორმის შერჩევაში 
დაგეხმარებათ.

სი ტყ ვა ბლ ოგ ოს ფე რო აღ ნი შნ ავს ყვ ელა ბლ ოგს ერ თად, ბლ ოგ ებს შო რის არ სე ბუ ლი კა ვშ ირ ებ ის 
გა თვ ალ ის წი ნე ბით. კა ვშ ირ ებ ში იგ ულ ის ხმ ება ლი ნკ ები, ერ თმ ან ეთ ის ცი ტი რე ბე ბი, ბლ ოგ ერ ებ ის 
მი ერ და ტო ვე ბუ ლი კო მე ნტ არ ები და ა.შ. ტე რმ ინი ბლ ოგ ოს ფე რო გუ ლი სხ მო ბს, რომ ბლ ოგ ერე ბი 
წა რმ ოა დგ ენ ენ ერ თგ ვარ სა ზო გა დო ებ ას, გა ერ თი ან ებ ას, ერ თგ ვარ სო ცი ალ ურ ქს ელს, რო მლ ის 
წე ვრ ებ იც არ იან ონ ლა ინ ავ ტო რე ბი, რო მლ ებ იც ყო ვე ლდ ღი ურ ად ქმ ნი ან ბლ ოგ ოს ფე როს `კო ნტ-
ენ ტს~.
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ინ ტე რნ ეტი ნელ-ნე ლა ჩვ ენი რე ალ ობ ის უფრო ზუ სტი ამსახველი ხდ ება. ყვ ელ აფ-
ერი, რაც გა რს გვ ახ ვე ვია, უკ ვე ინ ტე რნ ეტ შიც დე ვს. გა სა გე ბია, რომ ინ ტე რნ ეტ-
ით შე იძ ლე ბა ვი ყი დოთ ტა ნს აც მე ლი, წი გნ ები, ავ ტო მო ბი ლის ნა წი ლე ბი... ინ ტე რნ-
ეტი ად ამ ია ნე ბს შო რის ურ თი ერ თო ბე ბი სთ ვი საც იდ ეა ლუ რი ად გი ლი აღ მო ჩნ და. აქ 
ელ ვის სი სწ რა ფით ვრ ცე ლდ ება ჭო რე ბი და ნა მდ ვი ლი ამ ბე ბი. აქ ად ამ ია ნე ბი ახ ალ 
მე გო ბრ ებს პო ულ ობ ენ და ძვ ელ მე გო ბრ ებს კა რგ ავ ენ. უფ რო მე ტიც, მა რტ ივი კვ-
ლე ვის სა შუ ალ ებ ით შე სა ძლ ებ ელ ია გა ნი სა ზღ ვრ ოს, რი თი ცხ ოვ რო ბს თი თო ეუ ლი 
ად ამ ია ნი ან ზო გა დად კა ცო ბრ იო ბა. ამ ის თვ ის იმ ვე ბს აი ტე ბის ან ალ იზიც სა კმ არ-
ისი იქ ნე ბა, რო მლ ებ ზეც ხა ლხი დღ ის გა ნმ ავ ლო ბა ში შე დის. ამ გვ არი და კვ ირ ვე ბით 
ნა თე ლი ხდ ება ინტერნეტმომხმარებლის ფა რუ ლი მი სწ რა ფე ბე ბი, სუ ლი ერი ძი ებ-
ანი და ის იც, თუ რა უფ რო მნ იშ ვნ ელ ოვ ან ია კო ნკ რე ტუ ლი ინ დი ვი დი სთ ვის ან ზო-
გა დად კა ცო ბრ იო ბი სთ ვის.

მს გა ვს სტ ატ ის ტი კას სა ძი ებო სი სტ ემ ები აწ არ მო ებ ენ, რა თა შე მდ გომ ან ალ იზ ის 
სა ფუ ძვ ელ ზე ახ ალი სე რვ ის ები შე სთ ავ აზ ონ თა ვი ანთ მო მხ მა რე ბლ ებს. მა გა ლი-
თად, Google-ს მო მხ მა რე ბე ლთა აქ ტი ვო ბე ბის უზ არ მა ზა რი მო ნა ცე მთა ბა ზა გა აჩ-
ნია, რო მე ლშ იც და ფი ქს ირ ებ ულ ია, თუ რო დის და რას ეძ ებ დნ ენ ამა თუ იმ კო მპ-
იუ ტე რი დან. ამ ინ ფო რმ აც იით ამ ერ იკ ის სა ხე ლმ წი ფო სტ რუ ქტ ურ ებ იც ყო ფი ლან 
და ინ ტე რე სე ბუ ლნი, მა გრ ამ, რო გო რც Google-ის ხე ლმ ძღ ვა ნე ლო ბა აღ ნი შნ ავს, 
მათ არ ავ ის თვ ის არ ას დრ ოს  გა და უც იათ მს გა ვსი ინ ფო რმ აც ია, თუ მცა კო ნს პი რა-
ცი ული თე ორ იე ბის მო ყვ არ ულ ნი ეჭ ვის თვ ალ ით უყ ურ ებ ენ ამ გვ არ გა ნც ხა დე ბე ბს.

ინ ტე რნ ეტი ყო ველ წა მს ფა რთ ოვ დე ბა და მი სი არ ეა ლი მუ დმ ივ ად იზ რდ ება, მა გრ-

თა ვი IX
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YouTube 
თურქეთში 
დაბლოკილია 
მაგრამ 
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წინაშე აღიარა, 
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შეუძლიათ 
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ესტუმრონ 
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გამოყენებით
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ამ იგი კვ ლავ თა ვი სუ ფალ სი ვრ ცედ რჩ ება. ინ ტე რნ ეტს არ გა აჩ ნია ერ თი ცე ნტ რი, 
სა იდ ან აც შე სა ძლ ებ ელ ია მი სი გა მო რთ ვა ან თუ ნდ აც რე გუ ლი რე ბა. აქ ნე ბი სმ იერ 
ად ამ ია ნს შე უძ ლია ინ ფო რმ აც ია გა ნა თა ვს ოს და ეს ინ ფო რმ აც ია ყვ ელ ას ათ ვის ხე-
ლმ ის აწ ვდ ომი გა ხა დოს. მა გრ ამ ეს ყვ ელ ას არ მო სწ ონს და რიგ სა ხე ლმ წი ფო ებ ში 
სხ ვა და სხ ვა სა ხის ლო კა ლუ რი შე ზღ უ დვ ებ ია და წე სე ბუ ლი.

თუ რქ ეთი
ჩვ ენს მე ზო ბელ თუ რქ ეთ ში YouTube-ში შე სვ ლა რომ სც ად ოთ, არ აფ ერი გა მო გი-
ვათ. ეს ვი დეო სე რვ ისი თუ რქ ეთ ის მთ ელ ტე რი ტო რი აზ ეა და ბლ ოკ ილი. თვ ით ონ 
და ბლ ოკ ვის მე ქა ნი ზმი ას ეთ ია – თუ რქ ეთ ის სა სა მა რთ ლომ ყვ ელა თუ რქ ეთ ში მო-
მუ შა ვე პრ ოვ აი დე რს (ინ ტე რნ ეტ ის მო მწ ოდ ებ ელ კო მპ ან იას) სა გა ნგ ებო შე ტყ ობ ინ-
ება გა უგ ზა ვნა, რა თა მათ თა ვი ან თი კლ იე ნტ ებ ის თვ ის YouTube გა ეთ იშ ათ. მი ზე-
ზად კი თუ რქ ეთ ის სუ ლი ერი მა მის, ათა თუ რქ ის შე ურ აცხ მყ ოფ ელი ვი დე ორ გო ლი 
და სა ხე ლდა, რო მე ლიც ამ ვი დე ოს ერ ვი სზე იყო გა ნთ ავ სე ბუ ლი.

რე ალ ურ ად, ამ ით თუ რქ ეთ ში გა რკ ვე ულ მა ძა ლე ბმა თა ვის შე სა ძლ ებ ლო ბა თა დე-
მო ნს ტრ ირ ება მა ოხ დი ნეს. აი, ჭკ ვი ან ად თუ არ იქ ნე ბით, რა საც გვ ინ და, იმ ას ავ კრ-
ძა ლა ვთო. ის იც უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ თუ რქ ეთ ში ინ ტე რნ ეტ ცე ნზ ურ ას თან და-
კა ვშ ირ ებ ით, არც ისე მძ იმ ედ არ ის სა ქმე, რო გო რც ბე ვრ სხ ვა ქვ ეყ ან აში. იმ ას აც 
და ვა მა ტებ, რომ გა რკ ვე ული ცო დნ ის მქ ონე ად მი ანს, მა ინც შეუძლია დაბლოკილი 
გვ ერ დე ბით სა რგ ებ ლო ბა.

ირ ანი
ირ ან ში ინ ტე რნ ეტ თა ვი სუ ფლ ებ ის მხ რივ სა ქმე გა ცი ლე ბით რთ ულ ად აა. უა მრ ავი 
ვე ბგ ვე რდი და ინ ტე რნ ეტ სე რვ ისი და ბლ ოკ ილ ია. ამ ას თან, ყვ ელა ბლ ოგ ერი ვა ლდ-
ებ ულ ია თა ვი სი ბლ ოგი კუ ლტ ურ ისა და ხე ლო ვნ ებ ის სა მი ნი სტ რო ში და არ ეგ ის ტრ-
ირ ოს. ალ ბათ, იმ იტ ომ, რომ გა რკ ვე ულ სტ რუ ქტ ურ ებს ამ ბლ ოგ ებ ის თვ ის თვ ალ ყუ-
რის დე ვნ ება გა უა დვ ილ დეს. ზო გა დი სი ტუ აც იის სა დე მო ნს ტრ აც იოდ ის იც კმ არა, 
რომ 2009 წლ ის 18 მა რტს ცი ხე ში და იღ უპა ერთ-ერ თი ირ ან ელი ბლ ოგ ერი. ომ იდ-
რე ზა მი რს აი აფ ი (Omidreza Mirsayafi) 2008 წე ლს თა ვის ბლ ოგ ზე აი ათ ოლა ხო მე ინ-
ის შე ურ აც ხმ ყო ფე ლი მა სა ლის გა მო ქვ ეყ ნე ბი სთ ვის 30 თვ ით პა ტი მრ ობა მი უს აჯ-
ეს. ოფ იც ია ლუ რმა პი რე ბმა მი რს აი აფ ის ნა თე სა ვე ბს გა ნუ ცხ ად ეს, რომ მან ცი ხე ში 
თა ვი მო იკ ლა.

2009 წლ ის ივ ნი სში ირ ან ის მო სა ხლ ეო ბამ არ ჩე ვნ ებ ის ოფ იც ია ლუ რი 
მო ნა ცე მე ბი არ ად ამ აჯ ერ ებ ლად ჩა თვ ალა. ქვ ეყ ან აში სა პრ ოტ ეს ტო 
ტა ლღა აგ ორ და. მწ ვა ვე პო ლე მი კამ ფო რუ მე ბსა და ბლ ოგ ებ ზე გა-
და ინ აც ვლა. ამ იტ ომ აც სულ მა ლე ინ ტე რნ ეტი და იბ ლო კა. მა შინ  
მო სა ხლ ეობ ამ SMS-ებ ის სა შუ ალ ებ ით და იწყო ინ ფო რმ აც იის გა-
ცვ ლა. ამ გვ არ ად, SMS გზ ავ ნი ლე ბი ერ თა დე რთ  ობ იე ქტ ურ ინ ფო-
რმ აც იის წყ არ ოდ  გა და იქ ცა.

მი უხ ედ ავ ად ყო ვე ლი ვე ზე მო თქ მუ ლი სა, თა ვად ირ ან ის პრ ეზ იდ ენ-
ტი აქ ტი ურ ად ცდ ილ ობს გა მო იყ ენ ოს ვი რტ უა ლუ რი ტრ იბ უნა, ამ ის 
და სტ ურ ად მი სი ბლ ოგი და ვე ბგ ვე რდი გა მო დგ ება.

თუ რქ მე ნე თი
თუ რქ მე ნე თში სა ქმე კი დევ უფ რო „მა რტ ივ ად“ არ ის. შე იძ ლე ბა ით ქვ-

ას, რომ იქ ინ ტე რნ ეტი არ არ სე ბო ბს. თუ რქ მე ნე თის ახ ლა ნდ ელი პრ ეზ-
იდ ენ ტი, გუ რბ ან გულ ბე რდ იმ უხ ამ ედ ოვი, თა ვის დრ ოზე ხა ლხს და ჰპ ირ-

და, რომ ქვ ეყ ან ას იზ ოლ აც იი დან გა მო იყ ვა ნდა. და მა რთ ლაც, 2007 
წე ლს თუ რქ მე ნე თში პი რვ ელი ინ ტე რნ ეტ-კა ფე გა იხ სნა, თუ მცა ამ 

ინ ტე რნ ეტ კა ფეს ჯა რი სკ აც ები იც ავ დნ ენ და, რო გო რც ჩა ნს, მი-

ირანელი 
ბლოგერი 
ომიდრეზა 
მირსაიაფი 
(Omidreza Mir-
sayafi) 2008 
წელს ციხეში 
გარდაიცვალა
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მდ ებ არე შე ნო ბე ბის ფა ნჯ რე ბი დან სპ ეც სა მს ახ ურ ები გუ ლდ ას მით აკ ვი რდ ებ ოდ ნენ 
ინ ტე რნ ეტ ით და ინ ტე რე სე ბულ თა ნა მო ქა ლა ქე ებს. ქვ ეყ ან აში ინ ტე რნ ეტ სე რვ ის ის 
გა და სა ხა დი იმ დე ნად დი დია, რომ მას უც ხო ური კო მპ ან იის წა რმ ომ ად გე ნლ ები და 
ად გი ლო ბრ ივი მო სა ხლ ებ იდ ან ერ თე ულ ები თუ მო იხ მა რენ.

კუ ბა
არც ჩვ ენი პლ ან ეტ ის მე ორე მხ არ ეს არ ის ინ ტე რნ ეტ თა ვი სუ ფლ ებ ის მხ-
რივ ყვ ელ აფ ერი კა რგ ად. კუ ბა შიც თუ რქ მე ნე თის მს გა ვს ად, ინ ტე რნ-
ეტ ის გა ვრ ცე ლე ბის არ ეა ლი მწ ირ ია. ამ ის ერთ-ერ თი მი ზე ზი, ზო გა-
დად, რთ ული ეკ ონ ომ იკ ური სი ტუ აც იაა.

იო ანი სა ნჩ ესი (Yoani Sanchez) კუ ბე ლი ბლ ოგ ერ ია. იგი თა ვის ქვ-
ეყ ან აში არ სე ბუ ლი სი ტუ აც იის შე სა ხებ წე რს. მას ათ ას გვ არი ხრ-
იკ ებ ის მო გო ნე ბა უწ ევს, რა თა თა ვის ბლ ოგ ში ახ ალი ჩა ნა წე რე ბი 
გაა კე თოს. სა ქმე კი იმ აშ ია, რომ კუ ბა ტუ რი სტ ულ ბი ზნ ეს ზეა ორ-
იე ნტ ირ ებ ული და ამ იტ ომ, უც ხო ელ ებ ის თვ ის გა ნკ უთ ვნ ილ სა სტ უმ-
რო ებ ში ინ ტე რნ ეტ ით სა რგ ებ ლო ბა პრ ობ ლემ ას არ წა რმ ოა დგ ენს, ხო-
ლო ად გი ლო ბრ ივი მო სა ხლ ეო ბი სთ ვის ტუ რი სტ ულ ად გი ლე ბში შე სვ ლა 
არც ისე ად ვი ლია. სწ ორ ედ ამ იტ ომ, იო ან ის მა ლუ ლად უწ ევს უც ხო ელი 
ტუ რი სტ ებ ის თვ ის გა ნკ უთ ვნ ილ ად გი ლე ბში შე ღწ ევა, რათა თა ვის ბლ ოგ-
ში ახ ალი ჩა ნა წე რე ბი გააკე თოს.

2009 წლ ის ნო ემ ბე რში ამ ერ იკ ის პრ ეზ იდ ენ ტმა ბა რაკ ობ ამ-
ამ იოა ნი სა ნჩ ეს ის ბლ ოგ ზე კო მე ნტ არი და ტო ვა. შე მდ გომ 
ეს კო მე ნტ არი მთ ელი მს ოფ ლი ოს მე დია სა შუ ალ ებ ებ ში იყო 
ცი ტი რე ბუ ლი. პრ ეზ იდ ენ ტი წე რდა, რომ ის მი ეს ალ მე ბა 
იო ან ის ძა ლი სხ მე ვას და რომ იო ან ის ბლ ოგი  „უნ იკ ალ ური 
ფა ნჯ არ აა, რო მლ იდ ან აც კუ ბა ზე არ სე ბუ ლი ყო ვე დღ იუ-
რო ბა მო ჩ ანს“.

ჩი ნე თი
ჩი ნე თში ინ ტე რნ ეტი სა კმ აოდ კა რგ ად არ ის გა ნვ ით-
არ ებ ული. აქ 300 მი ლი ონ ზე მე ტი ინ ტე რნ ეტ მო მხ-
მა რე ბე ლია. ამ ას თა ნა ვე, ჩი ნე თს ყვ ელ აზე დი დი და 
ეფ ექ ტუ რი ინ ტე რნ ეტ ცე ნზ ურ ის პრ ოგ რა მა აქ ვს. იფ-

იოანი სანჩესი 
(Yoani Sanchez) 
კუბელი 
ბლოგერი. 2009 
წლის ნოემბერში, 
ამერიკის 
პრეზიდენტმა, 
ბარაკ ობამამ 
იოანი სანჩესის 
ბლოგზე 
კომენტარი 
დატოვა

პირველი 
ინტერნეტ კაფე  
თურქმენეთში
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ილ ტრ ება ყვ ელ აფ ერი, არ ას ას ურ ვე ლი მა სა ლა იშ ლე ბა. ბლ ოგ ერ ები, რო მლ ებ იც 
„ძა ლი ან ღრ მად შე ტო პა ვენ“, ცი ხე ში ამ ოყ ოფ ენ ხოლმე თა ვს.

ამ ჟა მად ჩი ნე თში და ახ ლო ებ ით 24 ონ ლა ინ პუ ბლ იც ის ტი იხ დის სა სჯ ელს.

2010 წე ლს Google-სა და ჩი ნე თის მთ ავ რო ბას შო რის სკ ან და ლი აგ ორ და. Google 
უა რს აც ხა დე ბდა სა ძი ებო რე ზუ ლტ ატ ის ფი ლტ რა ცია გა ეგ რძ ელ ებ ინა. სა ქმე 
იმაშია, რომ ჩი ნე თის მთ ავ რო ბა პე რი ოდ ულ ად უგ ზა ვნ იდა Google-ს იმ სა იტ ებ ის 
სი ას, რო მე ლთა მო ძი ებ აც ჩი ნე თი დან შე უძ ლე ბე ლი უნ და ყო ფი ლი ყო. ანუ მო მხ მა-
რე ბე ლი კრ ეფ და სა კვ ან ძო სი ტყ ვას, მა გრ ამ სა ძი ებო რე ზუ ლტ ატ ში აღ ნი შნ ული სა-
იტ ები არ იძებნებოდა. ის ინი სა ძი ებო სი სტ ემ ის თვ ის უბ რა ლოდ არ არ სე ბო ბდ ნენ.

მე ზო ბე ლი რუ სე თი
მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ რუ სე თში არ წყ დე ბა მც დე ლო ბა სხ ვა და სხ ვა კა ნო ნე ბი თა 
და აკ რძ ალ ვე ბით ინ ტე რნ ეტ თა ვი სუ ფლ ებ ის შე ზღ უდ ვი სა, ამ ქვ ეყ ან აში მე დია სა-
შუ ალ ებებისა გან გა ნს ხვ ავ ებ ით, ინ ტე რნ ეტი მა ინც თა ვი სუ ფალ სი ვრ ცედ რჩ ება. 
ამ ის პა რა ლე ლუ რად, ინ ტე რნ ეტ აქ ტი ვო ბა რუ სე თში გა რკ ვე ულ რი სკ  თა ნ არ ის და-
კა ვშ ირ ებ ული. მა გა ლი თად, 2008 წე ლს და ღე სტ ან ში პო პუ ლა რუ ლი ინ ტე რნ ეტ რე-
სუ რს ის, „Ингушетия.ру“-ს მფ ლო ბე ლი მო კლ ეს. ამ რე სუ რს იდ ან ხშ ირ ად ის მო და 
ხე ლი სუ ფლ ებ ის კრ იტ იკა, ამ იტ ომ აც მკ ვლ ელ ობ ის ოფ იც ია ლუ რი ვე რს ია მე ტად 
არადამაჯერებელი ჩა ნდა. ში ნა გან სა ქმ ეთა სა მი ნი სტ რო ში აც ხა დე ბდ ნენ, რომ ყვ-
ელ აფ ერი და უდ ევ რო ბის შე დე გად მო ხდა და და ღე სტ ნის პრ ეზ იდ ენ ტის და ცვ ის წე-
ვრს შე მთ ხვ ევ ით გა უვ არ და ია რა ღი.

რუ სე თში 2010 წე ლს მო მხ და რი ხა ნძ რე ბის დრ ოს მხ ოლ ოდ ინ ტე რნ ეტ ში თუ წა-
აწ ყდ ებ ოდ ით ხე ლი სუ ფლ ებ ის და უფ არ ავ კრ იტ იკ ას. ად ამ ია ნე ბი ინ ტე რნ ეტ ის სა-
შუ ალ ებ ით ერ თი ან დე ბო დნ ენ, ავ რც ელ ებ დნ ენ ინ ფო რმ აც იას და აგ რო ვე ბდ ნენ შე-
მო წი რუ ლო ბას და ზა რალე ბუ ლთ ათ ვის.  სა ქმე იქ ამ დეც კი მი ვი და, რომ რუ სე თის  
პრ ემ იერ მი ნი სტ რმა, ვლ ად იმ ერ პუ ტი ნმ ა, ერთ-ერთ ბლ ოგ ერს კო მე ნტ არი და უწ-
ერა. პრ ემ იერ მი ნი სტ რის კო მე ნტ არი სა კმ აოდ ვრ ცე ლი აღ მო ჩნ და. იგი უფ რო პრ-
ემ იერ მი ნი სტ რის პრ ეს სა მს ახ ურ ის ოფ იც ია ლურ პა სუ ხს ჰგ ავ და, ვი დრე ცო ცხ ალი 
ად ამ ია ნის კო ნკ რე ტულ მო სა ზრ ებ ას არ სე ბულ პრ ობ ლე მე ბზე.

მთ ელ მა რუ სუ ლმა ბლ ოგ ოს ფე რომ აი ტა ცა პუ ტი ნის პრ ეს სა მს ახ ურ-
ის მი ერ გა პა რუ ლი ლა ფს უსი. სა ქმე ისაა, რომ წა მყ ვა ნმა რუ სუ ლმა 
სა ინ ფო რმ აც იო სა აგ ენ ტო ებ მა (ინტერფაქსი, იტარტასი) გა ავ რც-
ელ ეს ინ ფო რმ აც ია, თუ რო გორ გა უმ კლ ავ და „მა მა ცი“ პრემიერი 
ხა ნძ არს თვ ით მფ რი ნავ „ამ ფი ბი ას“ ბო რტ იდ ან. თვ ით მფ რი ნა ვს 
თა ვად პრ ემ იერ მი ნი სტ რი მა რთ ავ და. გა ნც ხა დე ბა ში თვ ით მფ რი-
ნა ვ „ამ ფი ბი ას“ ნა ცვ ლად, თვ ით მფ რი ნა ვი „ამ ბი ცია“ ეწ ერა.  ეს 
ფრ ოი დი სე ული წა მო ცდ ენა მა ლე ვე გა მო ას წო რეს, მა გრ ამ ინ ფო-
რმ აც ია უკ ვე უა მრ ავ ბლ ოგ ზე იყო და ფი ქს ირ ებ უ ლი.
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მუჰამედ ევლოევი 
- პოპულარული 
ინტერნეტ 
რესურსის, 
„Ингушетия.
ру“-ს მფლობელი, 
დაღესტანში 2008 
წელს მოკლეს. 
მისი ინტერნეტ 
რესურსიდან 
ხშირად ისმოდა 
ხელისუფლების 
კრიტიკა, 
ამიტომაც, 
მკვლელობის 
ოფიციალური 
ვერსია, რომ 
დაღესტნის 
პრეზიდენტის 
დაცვის წევრს 
შემთხვევით 
გაუვარდა 
იარაღი, მეტად 
არადამაჯერებელი 
ჩანდა
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შე ჯა მე ბა:

სა ინ ტე რე სო ბმ ულ ებ ი:

მეცხრე თავი ბლოგის ეფექტური გამოყენების მსოფლიო მაგალითებზე მოგვითხრობს:

სტატია ინტერნეტ ცენზურის შესახებ:
en.wikipedia.org/wiki/Internet_censorship

ა. ამ თავში, რეგიონალური მასშტაბითაა 
გაანალიზებული სოციალური მედიის 
განვითარების ეტაპები, ცენზურა და 
პრობლემები

ბ. პირველად განვიხილავთ მეზობელ 
თურქეთში შექმნილ სიტუაციას, სადაც 
YouTube-ით სარგებლობა აკრძალულია

გ. ძალზე საინტერესოა სოციალური მედიის 
და მათი შემოქმედების ბედი თუ როლი 
ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში

დ. შემდეგ განვიხილავთ თურქმენეთში, 
კუბაში, ჩინეთსა და მეზობელ რუსეთში  
სოციალური მედიისათვის შექმნილ 
პირობებს 

დავალება:

ინტერნეტში მოიძიეთ ინფორმაცია 
ინტერნეტ ცენზურის შესახებ. ამაში ონლაინ 
ენციკლოპედია wikipedia-ც დაგეხმარებათ. 

თქვენი რეალური ან წარმოსახვითი 
ბლოგისათვის დაწერეთ პოსტი ინტერნეტ 
ცენზურის შესახებ. ამაში ქვევით მოტანილი 
ინფორმაციაც დაგეხმარებათ 

ინ ტე რნ ეტი წა რმ ოა დგ ენს კო მპ იუ ტე რე ბის ერ თმ ან ეთ თან და მა კა ვშ ირ ებ ელ ქს ელს. ინ ტე რნ ეტს 
არ ჰყა ვს დი რე ქტ ორი, იგი თა ვი სუ ფა ლი ქს ელ ია და არ ავ ის არ ეკ უთ ვნ ის – ის ყვ ელ ას ია. შე სა ბა მი-
სად ცე ნზ ურ ის გა ნხ ორ ცი ელ ებ აც მხ ოლ ოდ  ინ ტე რნ ეტ ის ცა ლკ ეულ სე გმ ენ ტე ბშ ია შე სა ძე ლბ ელი. 
მა გა ლი თად, თუ რქ ეთ ის მთ ავ რო ბამ გა უგ ზა ვნა სა სა მა რთ ლოს გა და წყ ვე ტი ლე ბა თუ რქ ეთ ის ტე-
რი ტო რი აზე მო მუ შა ვე ყვ ელა პრ ოვ აი დე რს, (ანუ ინ ტე რნ ეტ ის მი მწ ოდ ებ ელს) იმ ის თა ობ აზე, რომ 
გა ეთ იშ ათ YouTube-ი და შე დე გად ვიდეოარხი თუ რქ ეთ ის მთ ელს ტე რი ტო რი აზ ეა  გა თი შუ ლი. 

სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ის „რე პო რტ იო რე ბი სა ზღ ვრ ებს გა რე შე“ (Reporters Without Borders) 
ან გა რი შის მი ხე დვ ით 2008 წე ლს მს ოფ ლი ოში და ბლ ოკ ილი და და ხუ რუ ლი იყო 1 740 ვე ბს აი ტი, 
105 ბლ ოგ ერი და ზა რა ლდა ინ ტე რნ ეტ ში გა მო ქვ ეყ ნე ბუ ლი მა სა ლის გა მო, მათ შო რის 1 – იყო მო-
კლ ული, 59 – და პა ტი მრ ებ ული, 45 – ფი ზი კუ რი შე ურ აცხ ყო ფის მს ხვ ერ პლი გა ხდა.

ინტერნეტ ცენზურა
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პრ აქ ტი კუ ლი სა მუ შა ო

Content Management System (CMS)

Wordpress-ზე ბლოგის დარეგისტრირება
Wordpress-ზე დარეგისტრირება ძალიან ადვილია. ამისათვის შედით მისამართზე wordpress.com. აქ 
ისევე, როგორც Facebook-ზე, შესაძლებელია ქართული `ინტერფეისის~ არჩევა. მაგრამ Facebook-
ისაგან განსხვავებით Wordpress-ი ბოლომდე არ არის გადათარგმნილი ქართულად, ამიტომ 
გაუგებრობის თავიდან ასაცილებლად ისევ სჯობს ინგლისური ინტერფეისის დატოვება. 

მიაჭირეთ ღილაკს „Signe up now“ და შეავსეთ შესაბამისი ველები:

Wordpress-ს სა კმ აოდ კა რგ ად ორ გა ნი ზე ბუ ლი „კო ნტ ენ ტის მე ნე ჯმ ენ ტის სი სტ ემა“ (Content Man-
agement System (CMS) გა აჩ ნია. ამ დე ნი უც ხო ური სი ტყ ვა ალ ბათ და მა ბნ ევ ელ ია, მა გრ ამ, სა მწ უხ-
არ ოდ, კო მპ იუ ტე რე ბთ ან, ინ ტე რნ ეტ თან, პრ ოგ რა მი რე ბა სთ ან და კა ვშ ირ ებ ული უა მრ ავი ტე რმ ინ ის 
ქა რთ ული შე სა ტყ ვი სი უბ რა ლოდ არ არ სე ბო ბს. ამ იტ ომ ხშ ირ ად უბ რა ლოდ ინ გლ ის ური სი ტყ ვე ბი 
იხ მა რე ბა. შე ვე ცდ ები გა ნვ მა რტო ეს ტე რმ ინი.

Content Management System (CMS) – კო ნტ ენ ტის მე ნე ჯმ ენ ტის სი სტ ემ ას ის ეთ პრ ოგ რა მე ბს უწ-
ოდ ებ ენ, რო მე ლთა სა შუ ალ ებ ით აც ხდ ება კო ნტ ენ ტის, ანუ ში ნა არ სის მა რთ ვა. უფ რო მა რტ ივ ად 
რომ გა ნვ მა რტო, ას ეთი სი სტ ემ ის წყ ალ ობ ით ბლ ოგ ის ავ ტო რს ხე ლი მი უწ ვდ ება მა რთ ვის პა ნე-
ლიზე, რო მლ ის სა შუ ალ ებ ით აც ის ანთა ვს ებს ტე ქს ტს, ფო ტო ებს, ვი დე ოს თა ვის ბლ ოგ ზე; მა რთ-
ავს მო მხ მა რე ბე ლთა კო მე ნტ არ ებს, ცვ ლის ბლ ოგ ის დი ზა ინს და ა. შ. კო ნტ ენ ტის მე ნე ჯმ ენ ტის 
სი სტ ემ ა ანუ CMS ფაქტიურად მართვის პანელია.

Wordpress-ის „კო ნტ ენ ტის მე ნე ჯმ ენ ტის სი სტ ემა“ იმ დე ნად კა რგ ად არ ის ორ გა ნი ზე ბუ ლი, რომ 
შე სა ძლ ებ ლია არამარტო ბლოგის, არამედ სა კმ აოდ რთ ული ვე ბს აი ტის ან კი სუ ლაც ინ ტე რნ ეტ 
მა ღა ზი ის ორ გა ნი ზე ბა.
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E-mail Address - ჩა წე რეთ თქ ვე ნი იმეილი 

Blog Address - ბლ ოგ ის მი სა მა რთი. თქ ვე ნი ბლ ოგ ის მი სა მა რთი უნ იკ ალ ური 
უნ და იყ ოს, ანუ თუ კი Wordpress-ის გა რე მო ში თქ ვე ნ მი ერ არ ჩე ული სახელი 
დაკავებულია, მოგიწევთ სხვა სახელი შეურჩიოთ თავენს ბლოგს.

Username - სა ხე ლი რო მლ ით აც მო მა ვა ლში თქ ვე ნი ბლ ოგ ის სა მა რთ ავ პა ნე-
ლში შე ხვ ალ თ

Confirm - გა იმ ეო რეთ პა რო ლი 

Password - თქ ვე ნი პა რო ლი 

1

2

3
4
5
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მას შემდეგ, რაც ყველა ფანჯარას შეავსებთ, მიაჭირეთ ღილაკს Sign up. ფანჯარა, რომელიც Sign 
up-ის მიჭერის შემდეგ გაიხსნება, შეგიძლიათ დახუროთ. ახლა თქვენს იმეილს მიაკითხეთ. მაქსიმუმ 
ნახევარი საათის განმავლობაში ვორდპრესი წერილს გამოგიგზავნით, რომელშიც იქნება ლინკი. ამ 
ლინკზე მიჭერით ახალი გვერდი გაიხსნება. ეს გვერდი გაუწყებთ, რომ თქვენი ბლოგი აქტიურია – 
Your account is now active!

თქვენ უკვე ბლოგის პატრონი ხართ.

მომავალში თქვენი ბლოგის სამართავ პანელში შესასვლელეად, მიაკითხეთ ვებგვერდს: wordpress.
com გვერდის ზედა ნაწილში არსებულ პანელში ჩაწერეთ თქვენი ლოჯინი და პაროლი.
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ნა წი ლი მეოთხე
სოციალური ქსელები – 
წარსული, დღევანდელობა 
და მომავალი

თავი X ხელის ექვსი ჩამორთმევის 
თეორია
რამ განაპირობა სოციალური ქსელების 
პოპულარობა

თავი XI სოციალური ქსელების 
ისტორიიდან
ტიპოლოგიური პარალელები მსოფლიო   
ისტორიიდან

თავი XII იცნობდეთ – Facebook
შექმნის ისტორია, საინტერესო ფაქტები  
ბატონი ცუკერბერგი – ყველაზე 
ახალგაზრდა მილიარდერი

თავი XIII ხალხის ძალა
Ushahidi, BarCamp და სხვა  
ქროუდსორსინგზე ორიენტირებული 
პროექტები

პრაქტიკული სამუშაო
პირადი ინფორმაციის მართვა Facebook-ში

გვ.59-79
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ად ამ ია ნე ბს უყ ვა რთ ჯგ უფ ებ ში გა ერ თი ან ება. დი დი ხნ ის წი ნ ჯგ უფ ებ ად გა ერ თი-
ან ებ ულ მა ად ამ ია ნე ბმა პი რვ ელი ქა ლა ქე ბი აა შე ნეს. ნელ-ნე ლა ქა ლა ქე ბი სა ხე ლმ-
წი ფო ებ ად იქ ცა. პი რვ ელი სა ხე ლმ წი ფო ები ერ თი ქა ლა ქის ფა რგ ლე ბში ეტ ეო და. 
მე რე პა ტა რა ქა ლაქ-სა ხე ლმ წი ფო ებ მა დიდ სა ხე ლმ წი ფო ებ ად გა ერ თი ან ება და-
იწ ყეს. დიდ სა ხე ლმ წი ფო ებ ში კი, თა ვის მხ რივ, ერ ოვ ნუ ლი თვ ით შე გნ ება ჩა მო ყა-
ლი ბდა. ზო გი ერ თმა ჯგ უფ მა სა ერ თოდ ყო ვე ლგ ვა რი ქა ლა ქე ბი სა და სა ხე ლმ წი-
ფო ებ ის გა რე შე, შე ქმ ნეს ერ ები და და მპ ყრ ობ ლო ბას მი ჰყ ვეს ხე ლი. თი თო ეუ ლი 
ქა ლა ქის, სა ხე ლმ წი ფოს, ერ ის ში გნ ით ად ამ ია ნე ბი სო ცი ალ ურ ჯგ უფ ებ ად იყ ოფ-
ოდ ნენ და გა მუ დმ ებ ით ერ თმ ან ეთ თან ურ თი ერ თო ბდ ნენ. ურ თი ერ თო ბდ ნენ სი ტყ-
ვე ბით, წე რი ლე ბით, წი გნ ებ ით... ხა ნდ ახ ან ჯგ უფ ებ ში გა ერ თი ან ებ ული  ად ამ ია ნე-
ბის ურ თი ერ თო ბის ფო რმა ერ თობ უმ სგ ავ სო იყო; ან კი დევ – ად ამ ია ნე ბი, არც ისე 
კე თი ლშ ობ ილი სა ქმ ეე ბი სთ ვის ერ თი ან დე ბო დნ ენ. ამ ის მა გა ლი თია, ომ ებ ის მრ ავ-
ალ სა უკ უნ ოვ ანი ის ტო რია. ზო გი სო ცი ალ ური თუ რე ლი გი ური ჯგ უფი პრ ეს ტი ჟუ-
ლი იყო, ზო გი - ნა კლ ებ ად, დრ ოთა გა ნმ ავ ლო ბა ში სხ ვა და სხ ვა ჯგ უფი ად გი ლე ბს 
ც ვლ იდ ა და ის, ვი ნც ად რე უმ ნი შვ ნე ლო იყო, შე მდ გომ მნ იშ ვნ ელ ოვ ანი და მრ ავ ალ-
რი ცხ ოვ ანი ხდ ებ ოდა. დრო მი დი ოდა და ყვ ელ აფ ერს ერ თმ ან ეთ ში ურ ევ და. ად ამ-
ია ნი კი ურ თი ერ თო ბის, კო მუ ნი კა ცი ის ახ ალ ფო რმ ებს იგ ონ ებ და. მე ოცე სა უკ უნ ის 
მე ორე ნა ხე ვა რში ად ამ ია ნე ბმა ახ ალი სა კო მუ ნი კა ციო ქს ელი – ინ ტე რნ ეტი – შე ქმ-
ნეს. თა ვი დან ეს სუ პე რთ ან ამ ედ რო ვე გა მო გო ნე ბა, მა ღა ლტ ექ ნო ლო გი ურ უნ ივ ერ-
სი ტე ტე ბს შო რის, ინ ფო რმ აც იის გა ცვ ლის სა უკ ეთ ესო სა შუ ალ ება იყო. შე მდ ეგ კი 
ინ ტე რნ ეტი ყვ ელ ას თვ ის ხე ლმ ის აწ ვდ ომი გა ხდა.

კო მუ ნი კა ცი ის ახ ალ მა სა შუ ალ ებ ამ – ინ ტე რნ ეტ მა, ად ამ ია ნთა ჯგ უფ ებ ად გა ერ თი-

თა ვი X
ხელის ექვსი ჩამორთმევის 
თეორია

ქვევით 
მოყვანილ 
გამოსახულებაში 
ცალკეული 
პიროვნებები 
წერტილებით 
არიან 
აღნიშნულნი, 
მათ შორის 
კავშირები 
კი – ხაზებით. 
ასეთი სახით 
ვიზუალიზებულ 
ადამიანთა 
საზოგადოებას, 
ანუ ურთიერთ 
გადამკვეთ 
ხაზთა რთულ 
სისტემას, 
სოციალურ 
ქსელს უწოდებენ

თა ვი X - ხელის ექვსი ჩამორთმევის თეორია 61



ან ებ ის ახ ალი ფო რმ ები შე ქმ ნა. რას აკ ეთ ებს დღ ეს ად ამ ია ნი ინ ტე რნ ეტ ში? იმავ ეს, 
რა საც აქ ამ დე აკ ეთ ებ და – ურ თი ერ თო ბს და თა ნა მო აზ რე ებს ეძ ებს, სხ ვა და სხ ვა 
ჯგ უფ ში ერ თი ან დე ბა და ომ ობს...

სო ცი ალ ური ქს ელ ები
თა ვად ტე რმ ინი სო ცი ალ ური ქს ელი, არც ისე დი დი ხნ ის აა. გა სუ ლი ს აუ კუ ნის 30-
იან წლ ებ ში ამ ერ იკ ელი სო ცი ოლ ოგ ები ად ამ იან ებს შო რის არ სე ბულ ურ თი ერთკა-
ვშ ირ ებს სწ ავ ლო ბდ ნენ, ას ეთ კა ვშ ირ ებს სო ცი ოგ რა მე ბის, ანუ ერ თგ ვა რი დი აგ რა-
მე ბის სა შუ ალ ებ ით გა მო სა ხა ვდ ნენ. ამ გა მო სა ხუ ლე ბე ბში ცა ლკ ეუ ლი პი რო ვნ ებ ები 
წე რტ ილ ებ ით იყ ვნ ენ აღ ნი შნ ულ ნი, მათ შო რის კა ვშ ირ ები კი – ხა ზე ბით. ამ სა ხით 
ვი ზუ ალ იზ ებ ულ ად ამ ია ნთა სა ზო გა დო ებ ას, ანუ ურ თი ერ თგ ად ამ კვ ეთ ხა ზთა რთ-
ულ სი სტ ემ ას, სო ცი ალ ური ქს ელი და არ ქვ ეს.

ტე რმ ინ მა სო ცი ალ ური ქს ელი, მო გვ ია ნე ბით, სო ცი ოლ ოგ იი დან ინ ტე რნ ეტ შიც გა-
და ინ აც ვლა. ინ ტე რნ ეტ ში იგი ის ეთ ვე ბგ ვე რდ ებს ან სე რვ ის ებს აღ ნ იშ ნა ვს, რო მლ-
ებ საც თა ვად მო მხ მა რე ბლ ები ამ დი დრ ებ ენ. ას ეთი სა იტ ები ერ თგ ვარ სო ცი ალ ურ 
გა რე მოს წა რმ ოა დგ ენ ენ, რო მე ლიც სა ერ თო ინ ტე რე სე ბით და კა ვშ ირ ებ ულ მო მხ-
მა რე ბლ ებს ერ თმ ან ეთ თან ურ თი ერ თო ბის, ინ ფო რმ აც იი სა და გა მო სა ხუ ლე ბე ბის 
გა ცვ ლის სა შუ ალ ებ ას აძ ლე ვს. ბო ლო ხა ნს სო ცი ალ ური ქს ელ ები მთ ელს მს ოფ ლი-
ოში დი დი პო პუ ლა რო ბით სა რგ ებ ლო ბენ. ამ ის მა გა ლი თია თუ ნდ აც Facebook-ი. 
Facebook-ის მო მხ მა რე ბე ლთა რი ცხ ვმა 500 მი ლი ონს გა და აჭ არ ბა და მი სი შე მქ მნ-
ელი, მა რკ ცუ კე რბ ერ გი ყვ ელ აზე ახ ალ გა ზრ და მი ლი არ დე რად აქ ცია. სო ცი ალ ური 
ქს ელ ებ ის შე ქმ ნას, თა ვის მხ რივ, ინ ტე რნ ეტ ის გა ნვ ით არ ებ ამ შე უწ ყო ხე ლი, კე რძ-
ოდ კი, Web 2.0- მა.

Web 2.0
Web 2.0 არ არ ის რო მე ლი მე კო ნკ რე ტუ ლი ინ ტე რნ ეტტე ქნ ოლ ოგ იის ან სე რვ ის ის 
სა ხე ლი. ეს, უბ რა ლოდ, ინ ტე რნ ეტ ის გა ნვ ით არ ებ ის თა ნა მე დრ ოვე ეტ აპ ის სა ხე-
ლწ ოდ ებ აა. თა ვი დან ინ ტე რნ ეტ სე რვ ის ები და ვე ბგ ვე რდ ები ტრ ად იც იუ ლი მე დია 
სა შუ ალ ებ ებ ის ან ალ ოგ იუ რად ფუ ნქ ცი ონ ირ ებ დნ ენ. მა გა ლი თად, რო დე საც ტე ლე-
ვი ზია მა უწ ყე ბლ ობს, ჯერ ერ თი, ის თა ვად გა ნა გე ბს დღ ის გა ნრ იგს. ანუ თუ კი რა-
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ღაც გა და ცე მა სა ღა მოს 8 სა ათ ზე გა დის, მი სი ნა ხვა მხ ოლ ოდ ამ დრ ოს არ ის შე სა-
ძლ ებ ელი. მე ორ ეც, ის მა უწ ყე ბლ ობს იმ ას, რაც მას ჰგ ონ ია, რომ მა ყუ რე ბლ ის თვ ის 
სა ინ ტე რე სო იქ ნე ბა. web 2.0 -ის შემთხვევაში კი მაყურებელი თავად ირჩევს, რას 
და როდის უყუროს. ამის მაგალითია YouTube, რომელშიც არ არსებობს არანაირი 
დღის განრიგი. მომხმარებელი თავად ირჩევს რას და როდის უყუროს. ამის გარდა, 
მომხმარებელი თავად ქმნის იმას, რასაც შემდგომ სხვები მოიხმარენ. იმავე You-
Tube–ზე ვიდეომასალა ხომ თავად მომხმარებლების მიერ არის ატვირთული.

პა ტა რა სა მყ არ ოს ეფექ ტი
ამ ირიკ ელ სო ცი ოლ ოგ სტ ენ ლი მი ლგ რა მს (Stanley Milgram) უყ ვა რდა სხ ვა და სხ ვა 
ექ სპ ერ იმ ენ ტე ბი. მან გა და წყ ვი ტა ად ამ ია ნე ბს შო რის არ სე ბუ ლი კა ვშ ირ ებ ის შე-
სწ ავ ლა და ყვ ელ ას თვ ის მო ულ ოდ ნე ლი და სკ ვნ ები გა აკ ეთა. ამ ერ იკ ის ერთ-ერ თი 
პა ტა რა ქა ლა ქის მა ცხ ოვ რე ბლ ებს მი ლგ რა მმა და მი სმა კო ლე გე ბმა 300 კო ნვ ერ ტი 
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და ურ იგ ეს. ამ კო ნვ ერ ტე ბის ად რე სა ტე ბი სხ ვა ქა ლა ქე ბში მც ხო ვრ ები კო ნკ რე ტუ-
ლი პი რო ვნ ებ ები იყ ვნ ენ. ექ სპ ერ იმ ენ ტის პი რო ბე ბის თა ნა ხმ ად კო ნვ ერ ტე ბის ფო-
სტ ით გა გზ ავ ნა არ შე იძ ლე ბო და, და შვ ებ ული იყო კო ნვ ერ ტე ბის მხ ოლ ოდ ნა ცნ-
ობ ებ ის და ახ ლო ბლ ებ ის თვ ის გა და ცე მა. კო ნვ ერ ტის გზა ერ თი ად ამ ია ნი დან სულ 
სხ ვა ქა ლა ქში მც ხო ვრ ები მე ორე ად ამ ია ნა მდე ძა ლზ ე მო კლე აღ მო ჩნ და. ასე და-
იბ ადა პა ტა რა სა მყ არ ოს ან ექ ვსი ხე ლის ჩა მო რთ მე ვის თე ორ ია. შე მდ ეგ მა კვ ლე-
ვე ბმა აჩ ვე ნა, რომ ჩვ ენს პლ ან ეტ აზე არ სე ბულ ნე ბი სმ იერ კო ნკ რე ტულ ად ამ ია ნს 
მე ორ ეს გან სა შუ ალ ოდ სულ რა ღაც ექ ვსი ხე ლის ჩა მო რთ მე ვა აშ ორ ებს. ანუ თქ ვე ნ, 
სავარაუდოდ ამ ერ იკ ის პრ ეზ იდ ენ ტი სგ ან, ექ ვსი სა ერ თო ნა ცნ ობი გაშორებთ.

სო ცი ალ ური ქს ელ ებ ის ხი ბლ იც ზუ სტ ად ამაშია. ვიღაც სო ცი ალ ური ქს ელ-
ის სა შუ ალ ებ ით ა ცნ ობს ინ ფო რმ აც იას თავის მე გო ბა რს, რო მე ლიც შემდგომ ამ 
ინფორმაციას თავის მეგობრებში ავრცელებს და ამ გვ არ ად, ერთი ინდივიდის მი ერ 
განთავსებულმა ინ ფო რმ აც იამ შე იძ ლე ბა მთ ელი მს ოფ ლიო მო ია როს და სო ცი ალ-
ურ ქს ელ ში გა ერ თი ან ებ ული ყვ ელა მო მხ მა რე ბლ ის თვ ის ხე ლმ ის აწ ვდ ომი გა ხდ ეს.
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შე ჯა მე ბა:

სა ინ ტე რე სო ბმ ულ ებ ი:

მეათე თავი ცდილობს თავი გაართვას თავსატეხს და მოგვცეს პასუხი, თუ რატომაა 
სოციალური ქსელები ამდენად პოპულარული: 

სტენლი მილგრამისადმი მიძღვნილი ვებგვერდი:
www.stanleymilgram.com

ა. კო მუ ნი კა ცი ის ამ ახ ალ მა სა შუ ალ ებ ამ - ინ-
ტე რნ ეტ მა, ად ამ ია ნთა ჯგ უფ ებ ად გა ერ თი-
ან ებ ის ახ ალი ფო რმ ები შე ქმ ნა. რას აკ ეთ ებს 
დღ ეს ად ამ ია ნი ინ ტე რნ ეტ ში? იმავ ეს, რა საც 
აქ ამ დე აკ ეთ ებ და – ურ თი ერ თო ბს და თა ნა-
მო აზ რე ებს ეძ ებს, სხ ვა და სხ ვა ჯგ უფ ებ ში 
ერ თი ან დე ბა და ომ ობს...

ბ. გა სუ ლი ს აუ კუ ნის 30-იან წლ ებ ში, ამ ერ იკ-
ელი სო ცი ოლ ოგ ები ად ამ იან ებს შო რის არ-
სე ბულ ურ თი ერთკა ვშ ირ ებს სწ ავ ლო ბდ ნენ, 
ას ეთ კა ვშ ირ ებს სო ცი ოგ რა მე ბის, ანუ ერ-
თგ ვა რი დი აგ რა მე ბის სა შუ ალ ებ ით გა მო სა-
ხა ვდ ნენ. ამ გა მო სა ხუ ლე ბე ბში ცა ლკ ეუ ლი 

პი რო ვნ ებ ები წე რტ ილ ებ ით იყ ვნ ენ აღ ნი-
შნ ულ ნი, მათ შო რის კა ვშ ირ ები კი – ხა ზე-
ბით. ამ სა ხით ვი ზუ ალ იზ ებ ულ ად ამ ია ნთა 
სა ზო გა დო ებ ას, ანუ ურ თი ერ თგ ად ამ კვ ეთ 
ხა ზთა რთ ულ სი სტ ემ ას, სო ცი ალ ური ქს ელი 
და არ ქვ ეს

გ. კვ ლე ვე ბმა აჩ ვე ნა, რომ ჩვ ენს პლ ან ეტ აზე 
არ სე ბულ ნე ბი სმ იერ კო ნკ რე ტულ ად ამ ია ნს 
მე ორ ეს გან სა შუ ალ ოდ სულ რა ღაც ექ ვსი 
ხე ლის ჩა მო რთ მე ვა აშ ორ ებს. ანუ თქ ვე ნ, 
სავარაუდოდ ამ ერ იკ ის პრ ეზ იდ ენ ტი სგ ან, 
ექ ვსი სა ერ თო ნა ცნ ობი გაშორებთ

დავალება:

თქვენ უკვე საკუთარი ბლოგის მფლობელი 
ხართ. ამასთან, წინა დავალებების 
შესრულებისას ბევრი საინტერესო 
ინფორმაცია მოგიგროვდათ. ახლა თქვენ 

შეგიძლიათ საკუთარი ბლოგის საშუალებით 
იგი სხვებსაც გაუზიაროთ. დროა თქვენს 
ბლოგზე პირველი პოსტი განათავსოთ.

ექ ვსი ხე ლის ჩა მო რთ მე ვის თე ორ ია იმ აში მდ გო მა რე ობს რომ ჩვ ენს პლ ან ეტ აზე მცხოვრებ ნე-
ბი სმ იერ ორ კო ნკ რე ტულ ად ამ ია ნს სა შუ ალ ოდ ექ ვსი ხე ლის ჩა მო რთ მე ვა აშ ორ ებს. ანუ თქ ვე ნ, 
სავარაუდოდ ამ ერ იკ ის პრ ეზ იდ ენ ტი სგ ან, ექ ვსი სა ერ თო ნა ცნ ობი გაშორებთ. თა ვის მხ რივ, სო ცი-
ალ ური ქს ელ ებ იც ზუ სტ ად ამ პრ ინ ცი პს ეფუძნება. თე ორ იუ ლად, სო ცი ალ ურ ქს ელ ში თქ ვე ნ მი ერ 
გა ნთ ავ სე ბულ ინ ფო რმ აც იას  თქ ვე ნი მე გო ბრ ები, გა ავ რც ელ ებენ მე რე კი მე გო ბრ ებ ის მე გო ბრ ები 
და ა. შ. ეს ინ ფო რმ აც ია სო ცი ალ ური ქს ელ ის აბ სო ლუ ტუ რად ყვ ელა წე ვრ ის ათ ვის გა ხდ ება ცნ ობ-
ილი.

ექვსი ხელის ჩამორთმევის თეორია

64



ერ თობ თა ვშ ეს აქ ცე ვი რამ არ ის შო რე ულ წა რს ულ ში პა რა ლე ლე ბის მო ძი ება. თუ კი 
ძა ლი ან გა ერ თე ამ გვ არი სა ქმ ია ნო ბით, ის ეთი შთ აბ ჭდ ილ ება გე ქმ ნე ბა, რომ არც 
არ აფ ერი იც ვლ ება და სა ერ თოდ, შე უძ ლე ბე ლია რა მე ახ ალი მო იგ ონო კა ცმა. მა-
გრ ამ, მე ორე მხ რივ, კა ცო ბრ იო ბა ხომ წინ მი დის და შე საბ ამ ის ად, სულ ახ ალ-ახ ალი 
ტე ქნ ოლ ოგ იე ბი მკ ვი დრ დე ბა ჩვ ენ ირ გვ ლივ. ერ თი შე ხე დვ ით ძნ ელ ად წა რმ ოს ად-
გე ნია რა პა რა ლე ლი შე იძ ლე ბა მო უძ ებ ნო ად ამ ია ნმა, მა გა ლი თად, ბლ ოგ ებ სა და 
სო ცი ალ ურ ქს ელ ებს. მა გრ ამ, რო გო რც ჩა ნს, იმ ას აც კი, რაც ცა ლს ახ ად თა ნა მე-
დრ ოვ ეო ბის პრ ოდ უქ ტად აღ იქ მე ბა, პრ ოტ ოტ იპ ები ჰქ ონ ია. და გა მო თქ მას „ყვ ელ-
აფ ერი ახ ალი, კა რგ ად და ვი წყ ებ ული ძვ ელ იაო“ ერ თობ მო ულ ოდ ნე ლი კუ თხ ით მო-
ეძ ებ ნე ბა ხო ლმე გა მა რთ ლე ბა.

ვუ ლკ ან ის ფე რფ ლით დაფა რუ ლი ქა ლა ქი
ჩვ ენი წე ლთ აღ რი ცხ ვის 79 წე ლს რო მის იმ პე რი აში შე მა ვა ლი ქა ლა ქი პო მპ ეი თა-
ვი სი ცხ ოვ რე ბით ცხ ოვ რო ბდა. მე რე კი, ერთ არც ისე მშ ვე ნი ერ დღ ეს, ქა ლა ქთ ან 
ახ ლოს ვუ ლკ ანი ამ ოი ფრ ქვა და პო მპ ეი ფე რფ ლით და იფ არა. ყვ ელ აფ ერი ისე სწ-
რა ფად მო ხდა, რომ ქა ლა ქის მო სა ხლ ეო ბამ ვე რც კი მო ას წრო  სა ხლ ებ ის და ტო ვე-
ბა. თი თო ეუ ლი ნი ვთი, სა გა ნი, პრ აქ ტი კუ ლად მთ ელი ქა ლა ქი მყ ის იე რად აღ მო ჩნ და 
ფე რფ ლის ქვ ეშ. მრ ავ ალი სა უკ უნ ის გა ნმ ავ ლო ბა ში ბუ ნე ბის მი ერ კო ნს ერ ვი რე ბუ-
ლი ქა ლა ქი არ ავ ის გა ხს ენ ებ ია. პო მპ ეის დი დი ხნ ის მე რე, მხ ოლ ოდ  XVIII სა უკ უნ ეში 
და უბ რუ ნეს სი ცო ცხ ლე. თა ვად წა რმ ოი დგ ინ ეთ, რა მხ ელა სი ხა რუ ლს ან იჭ ებს სა-
უკ უნ ეე ბის გა ნმ ავ ლო ბა ში ხე ლუ ხლ ებ ლ ად შე მო ნა ხუ ლი ქა ლა ქი სხ ვა და სხ ვა სა ხის 
მკ ვლ ევ რ ებს. ამ მკ ვლ ევ არ თა შო რის რე ბე კა ბე ნე ფი ელ იც არ ის (Rebecca Benefiel). 
იგი ვა ში ნგ ტო ნის ერთ-ერთ უნ ივ ერ სი ტე ტში მუ შა ობს (Washington and Lee Univer-
sity).  მი სი ნა შრ ომი პო მპ ეის კე დლ ებ ზე და ტო ვე ბულ წა რწ ერ ებ სა და გა მო სა ხუ ლე-
ბე ბს შე ეხ ება, ერ თი სი ტყ ვით, ან ტი კურ გრ აფ იტ ის.

თა ვი XI
სოციალური ქსელების 
ისტორიიდან

ანტიკური 
გრაფიტი 
ქალაქ პომპეის 
კედლებზე

თა ვი XI - სოციალური ქსელების ისტორიიდან 65



რე ბე კა ამ ტკ იც ებს, რომ კე დლ ის წა რწ ერ ები ან ტი კუ რი ხა ნის 
მა რგ ინ ალ ებ ის თა ვშ ეს აქ ცე ვი არ ყო ფი ლა. კე დლ ებ ზე წე რით 
სა ზო გა დო ებ ის სხ ვა და სხ ვა ფე ნე ბის წა რმ ომ ად გე ნლ ები იქ ცე-
ვდ ნენ თა ვს – ღა რი ბე ბი, მდ იდ რე ბი, მო ნე ბი თუ თა ვი სუ ფა ლი 
მო ქა ლა ქე ები. კე დე ლზე წე რა, რო გო რც ჩა ნს, გა სა კი ცხ სა ქმ ედ 
არ ით ვლ ებ ოდა. თა ვი სი თე ზი სე ბის და სა მტ კი ცე ბლ ად, რე ბე კას 
პო მპ ეის ერთ-ერ თი წა რჩ ინ ებ ული მო ქა ლა ქის ოთ ხს არ თუ ლი ან 
ვი ლა ში ნა პო ვნი წა რწ ერ ები მო ჰყ ავს. სა ხლ ის კე დლ ებ ზე გრ აფ-
იტი სა კმ აოდ კა რგ ად იკ ით ხე ბა. სა სტ უმ რო ოთ ახ ში მე გო ბრ ებ მა 
პა ტრ ონს კე თი ლი სუ რვ ილ ები მი უძ ღვ ნეს. სა ხლ ის ში და კი ბე ებ ის 
კე დლ ებ ზე პო ეტ ური ტა ეპ ები იკ ით ხე ბა. რო გო რც ჩა ნს, აქ პო ეტ-
ურ პა ექ რო ბას ჰქ ონ და ად გი ლი.

წარწერები იყო აღმოჩენილი სამზარეულოში, 
მსახურთა ოთახებში და ქალაქის სხვადასხვა 
კუთხეშიც:
ერთ-ერთ ჭი შკ არ თან ას ეთი წა რწ ერ აა: „მა რკ უსს უყ ვა რს სპ ენ-
დუ ზა“;
პი ნა რი ას სა ხლ ის ატ რი უმ თან: „თუ კი ვი ნმ ეს არ სწ ამს ვე ნე რა სი, 
მან უნ და ნა ხოს ჩე მი შე ყვ არ ებ ული“;
კა პრ ის იუს პრ იმ უს ის სა ხლ ში: „არ გა ვყ იდ დი ჩე მს ქმ არს მთ ელი 
მს ოფ ლი ოს ოქ რო ზე“;
ვე რუ სის სა ხლ ში, სა ხლ ის ორ კა რს შო რის: „სე კუ ნდ უსი გა მა-
რჯ ობ ას ეუ ბნ ება თა ვის მე გო ბრ ებს“;
თე ატ რის ერთ-ერთ გა სა სვ ლე ლში: „მე ტეს, კა მი ნი უს ის მო ნას, 
უყ ვა რს კრ ეს უსი. დაე ვე ნე რამ, პო მპ ეის მფ არ ვე ლმა, და იფ არ ოს 
ის ინი და მა თი ცხ ოვ რე ბა ჰა რმ ონ იუ ლი ყო ფი ლი ყოს“;
თე ატ რე ბის ქუ ჩა ზე: „ჩე მი მა ღა ზი იდ ან გა ქრა პა ტა რა ქვ აბი. ვი-
ნც მას და მი ბრ უნ ებს 65 სე სტ ერ ცი ას ვა ჩუ ქებ. კი დევ 20 მი იღ ებს 
ის, ვი ნც მო მა წო დე ბს ინ ფო რმ აც იას ქუ რდ ის შე სა ხებ“;  

წა რწ ერ ები კე დლ ებ ზე დღ ეს აც სა კმ აოდ კა რგ ად იკ ით ხე ბა, რაც 
იმ ას მო წმ ობს, რომ თა ვის დრ ოზე, ამ გვ არ თვ ით შე მო ქმ ედ ებ ას 
არ ავ ინ ებ რძ ოდა. მკ ვლ ევ არ ის მტ კი ცე ბით, ჩა ტა რე ბუ ლი სა მუ-
შა ოს სა ფუ ძვ ელ ზე შე იძ ლე ბა ით ქვ ას, რომ პო მპ ეის ქუ ჩე ბი ერ-
თგ ვარ გა ნც ხა დე ბა თა და ფე ბს წა აგ ავ და, რო მლ ებ ზეც პო მპ ეის 
მო ქა ლა ქე ნი ერ თგ ვა რი „ინ ტე რა ქტ იუ ლი თა მა შით“ ირ თო ბდ ნენ 
თა ვს. თა ნაც ამ თა მა შში სა ზო გა დო ებ ის სხ ვა და სხ ვა წა რმ ომ ად-
გე ნლ ები იყ ვნ ენ ჩა რთ ულ ნი, რაც მას კი დევ უფ რო სა ინ ტე რე სოს 
ხდ იდა მო ქა ლა ქე თათ ვის.

ან ტი კუ რი Facebook-ი
და მე თა ნხ მე ბით, ალ ბათ, რომ პო მპ ეის მო ქა ლა ქე თა ეს თა ვშ ეს აქ ცე ვი ნა მდ ვი ლად 
ჰგ ავს Facebook-ს. რო გო რც ცნ ობ ილ ია, Facebook-ის პე რს ონ ალ ურ გვ ერ დს, სა-
დაც ყვ ელა შე ტყ ობ ინ ება და ფო ტო იყ რის თა ვს, კე დე ლი (wall) ჰქ ვია. ამ გვ არ ად, 
Facebook-ში ის ევე, რო გო რც ძვ ელ პო მპ ეი ში, მო მხ მა რე ბლ ები თა ვის ან მე გო ბა-
რთა კე დლ ებ ზე ტო ვე ბენ წა რწ ერ ებს. ზო გი წა რწ ერა ყო ვე ლგ ვარ კო ნტ ექ სტს არ ის 
მო კლ ებ ული. ზო გის ავ ტო რი რა ღა ცას ეძ ებს ან ვი ნმ ეს საჭირო რჩევას აძლევს. 
ხა ნდ ახ ან ვი რტ უა ლურ კე დლ ებ ზე პო ლე მი კის მო მს წრ ენ იც ვხ დ ებ ით.

რო გო რც თა ვად ხე და ვთ, რაც არ უნ და შე ქმ ნას კა ცო ბრ იო ბამ, რო გო რიც არ უნ და 
იყ ოს პრ ოგ რე სი, ჩვ ენ ის ევ ჩვ ენი ად ამ ია ნუ რი სუ რვ ილ ებ ის გა რე მო ცვ აში ვი არ სე-
ბე ბთ. და ახ ალი, ყო ვე ლთ ვის კა რგ ად და ვი წყ ებ ული ძვ ელი იქ ნე ბა.

ჩვ ენი წე ლთ-
აღ რი ცხ ვის 79 
წე ლს, ვულკანის 
ამოფრქვევის 
შედეგად ქალაქი 
პომპეი ფერფლის 
ქვეშ აღმოჩნდა. 
მრ ავ ალი სა უკ უნ-
ის გა ნმ ავ ლო ბა ში 
ბუ ნე ბის მი ერ კო-
ნს ერ ვი რე ბუ ლი 
ქა ლა ქი არავის 
ენახა
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ვირტუალური კედლები
არ ის ტო ტე ლე ამ ბო ბდა, ად ამ ია ნი სო ცი ალ ური ცხ ოვ ელ იაო. მი სი ეს მო სა ზრ ება 
დღ ეს, ინ ტე რნ ეტ ის ეპ ოქ აში, კი დევ უფ რო და მა ჯე რე ბლ ად ჟღ ერს. ინ ტე რნ ეტ ის 
შე ქმ ნა  ჯერ კი დევ XX სა უკ უნ ის ორ მო ცდ აა თი ან წლ ებ ში და იწ ყო. თავიდან ამ გლ-
ობ ალ ურ ქს ელ ში მუ შა ობა იმ დე ნად რთ ული აღ მო ჩნ და, რომ ამ ას მხ ოლ ოდ „ტვ ინ-
იკ ოსი“ მე ცნ იე რე ბი ახ ერ ხე ბდ ნენ. მა გრ ამ ტე ქნ ოლ ოგ ია ვი თა რდ ებ ოდა და უა მრ ავი 
ად ამ ია ნის და უღ ალ ავი შრ ომ ის ფა სად,  მი სი თა ნა მე დრ ოვე სა ხე ჩა მო ყა ლი ბდა – ინ-
ტე რნ ეტი, რო მლ ის უდ იდ ესი ნა წი ლიც სო ცი ალ ურ ქს ელ ებს უჭ ირ ავთ. და გა მო ვი-
და, რომ კა ცო ბრ იო ბამ ამ დე ნი ძა ლი სხ მე ვა იმ იტ ომ გა იღო, რომ გა რკ ვე ულ წი ლად, 
ძვ ელი ბე რძ ენი ფი ლო სო ფო სის მი ერ დი დი ხნ ის წინათ ნა თქ ვა მი და ემ ტკ იც ებ ინა.

სო ცი ალ ური ქს ელ ები  ერ თგ ვა რი თა ნა მე გო ბრ ობ აა, რო მლ ის ფა რგ ლე ბშ იც სა-
ერ თო ინ ტე რე სე ბის მქ ონე ად ამ ია ნე ბი ურ თი ერ თო ბენ და ინ ფო რმ აც იას ცვ ლი ან. 
რა ელ ურ ად სო ცი ალ ური ქს ელი ერ თგ ვა რი ვი რტ უა ლუ რი თა ვშ ეყ რის ად გი ლია, 
სა დაც ად ამ ია ნე ბი თა ვის მე გო ბრ ებ ის გა რე მო ცვ აში ფო ტო ებს ათ ვა ლი ერ ებ ენ, სა-
უბ რო ბენ, ჭო რა ობ ენ, ახ ალ მე გო ბრ ებს იძ ენ ენ... ერ თი სი ტყ ვით, დრ ოს ატ არ ებ ენ. 
მა გა ლი თად, მს ოფ ლი ოში, და მათ შო რის სა ქა რთ ვე ლო შიც, ერთ-ერ თი ყვ ელ აზე 
პო პუ ლა რუ ლი სო ცი ალ ური ქს ელი Facebook-ია.  ანუ, რო გო რც მას ქა რთ ულ ად 
უწ ოდ ეს, პი რწ იგ ნა კი. Facebook-ი სა ხე ლმ წი ფო რომ ყო ფი ლი ყო, ის მო სა ხლ ეო ბით 
მს ოფ ლი ოში მესამე ად გი ლზე იქ ნე ბო და.

მას შე მდ ეგ, რაც სხ ვა და სხ ვა ქვ ეყ ნე ბის ფა რთო სა ზო გა დო ება ინ ტე რნ ეტ ის კენ და-
იძ რა და სო ცი ალ ურ ქს ელ ებს მი აშ ურა, პო ლი ტი კო სე ბმა და სუ ლი ერ მა ლი დე რე ბმ-
აც არ და აყ ოვ ნეს. ის ინი ხომ ყო ვე ლთ ვის იქ არ იან, სა დაც ხა ლხ ია. პი რვ ელი მა ღა-
ლი რანგის პო ლი ტი კო სი, რო მე ლმ აც სო ცი ალ ური ქს ელ ებ ის აქ ტი ური გა მო ყე ნე ბა 
და იწ ყო, ბა რაკ ობ ამ აა. მა გრ ამ ბა რაკ ობ ამა მა რტო Facebook–ის მო მხ მა რე ბე ლი 
რო დია? იგი თა ვი სი სა არ ჩე ვნო კო მპ ან იის მს ვლ ელ ობ ის ას აქ ტი ურ ად იყ ენ ებ და 

ვაშინგტონის 
ერთ-ერთი 
უნივერსიტეტის 
პროფესორი 
რებეკა ბენეფიელი 
ამტკიცებს რომ 
ანტიკურ ხანაში 
კედლებზე წერით 
საზოგადოების 
სხვადასხვა 
ფენების 
წარმომადგენლები 
იქცევდნენ თავს. 
როგორც ჩანს 
ანტიკურ ხანაში 
კედელზე წერა, 
გასაკიცხ საქმედ 
არ ითვლებოდა 
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Twitter-საც. ტვ იტ ერი ინ გლ ის ურ ად „ჭი კჭ იკს“ ნი შნ ავს. ის სო ცი ალ ური ქს ელი და 
ამ ავე დრ ოს, მი კრო ბლ ოგ ინ გის სე რვ ის იც აა. ტვ იტ ერ ში და რე გი სტ რი რე ბუ ლი ად-
ამ ია ნე ბი მო კლე შე ტყ ობ ინ ებ ებს ტო ვე ბენ თა ვის პე რს ონ ალ ურ გვ ერ დე ბზე. მა გა-
ლი თად, ას ეთ ებს: „ახ ლა კო ნფ ერ ენ ცი აზე ვი მყ ოფ ები და მო ხს ენ ებ ას ვუ სმ ენ!“ ან, 
„ინ ტე რნ ეტ ში სა ინ ტე რე სო ვე ბგ ვე რდი ვი პო ვე! აი, ლი ნკი და თქ ვე ნც გა და ხე დეთ!“ 
ან „ცუდ ხა სი ათ ზე ვარ და ვი ნმ ემ გა მა მხ ნე ვეთ!“ მო კლ ედ, რაც გი ნდა, ის შე გი ძლ ია 
ჩა წე რო. ერ თა დე რთი შე ზღ უდ ვა, ტე ქს ტის მო ცუ ლო ბაა. მხ ოლ ოდ მო კლე შე ტყ ობ-
ინ ებ ის და წე რა („და პო სტ ვაა“) შე სა ძლ ებ ელი. ტვ იტ ერ ის პე რს ონ ალ ურ გვ ერ დე ბს 
თა ვი ან თი მკ ით ხვ ელ ები (Follower-ები) ჰყ ავს. შე სა ბა მი სად, რაც უფ რო სა ინ ტე რე-
სოა გვ ერ დი, მით მე ტია მა თი რა ოდ ენ ობა. ის ინი თა ნა მე გო ბრ ობ ებ ში ერ თი ან დე-
ბი ან. დღ ეს დღ ეო ბით, ობ ამ ას ტვ იტ ერს სამ მილიონზე მეტი `მიმდევარი~ ჰყ ავს.  
ვი ნა იდ ან ობ ამა სა კმ აოდ სა ქმ ია ნი ად ამ ია ნია, მი სი დღ ის გა ნრ იგ იც, შე სა ბა მი სად, 
ძა ლზ ედ გა და ტვ ირ თუ ლია. მი სი ტვ იტ ერ ის სა შუ ალ ებ ით კი ნე ბი სმ იერ ად ამ ია ნს 
შე უძ ლია გა იგ ოს, თუ რა აქ ვს მას და გე გმ ილი დღ ის გა ნმ ავ ლო ბა ში, ან რით არ ის 
და კა ვე ბუ ლი ნე ბი სმ იერ კო ნკ რე ტულ მო მე ნტ ში. ბუ ნე ბრ ივ ია, ამ სე რვ ის ით ხშ ირ ად 
ჟუ რნ ალ ის ტე ბი სა რგ ებ ლო ბენ, რა თა თვ ალ ყუ რი ად ევ ნონ კო ნკ რე ტუ ლი პო ლი ტი-
კო სე ბის გა მო ნა თქ ვა მე ბს და გა და წყ ვე ტი ლე ბე ბს. თუ მცა ნე ბი სმ იერ ად ამ ია ნს აც 
შე უძ ლია ამ ერ იკ ის პრ ეზ იდ ენ ტის ტვ იტ ერ ის მიმდევარი (Follower-ი) გა ხდ ეს. მა გრ-
ამ ყვ ელა პო ლი ტი კუ რი ლი დე რი რო დი იქ ცე ვა ობ ამ ას ავ ით?! მა გა ლი თად, ინ გლ ის-
ის პრ ემ იერ-მი ნი სტ რს თა ვის დრ ოზე ვი ღა ცამ და ას წრო და მი სი სა ხე ლით ყა ლბი 
გვ ერ დი შე ქმ ნა ტვ იტ ერ ში. ასე რომ, პო ლი ტი კო სე ბი ხშ ირ ად ხუ მა რა ინ ტე რნ ეტ-
მო მხ მა რე ბე ლთა მს ხვ ერ პლ ნი ხდ ებ იან.

ინ ტე რნ ეტს, კე რძ ოდ კი სო ცი ალ ურ ქს ელ ებს, სუ ლი ერ მა ლი დე რე ბმ აც მი აშ ურ ეს. 
არც ისე დიდი ხნის წინ და ლაი ლა მა მაც გა ხს ნა თა ვი სი გვ ერ დი ტვ იტ ერ ში. ბო ლო 
ჩა ნა წე რი, რო მე ლიც და ლაი ლა მას ტვ იტ ერ ზე ამ ოვ იკ ით ხე, ას ეთი იყ ო: „The Dalai 
Lama appears on Twitter  and „tweets for a better world“ – რაც ქა რთ ულ ად ასე ჟღ-
ერს: „და ლაი ლა მა გა ჩნ და ტვ იტ ერ ში და ჭი კჭ იკ ებს უკ ეთ ესი მს ოფ ლი ოს ათ ვის“.

ამერიკის 
პრეზიდენტი 
ბარაკ ობამა 
ერთერთი 
პირველი 
მაღალი რანგის 
პოლიტიკოსია, 
რომელმაც 
სოციალური 
მედიის 
შესაძლებლობების 
გამოყენება 
დაიწყო
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შე ჯა მე ბა:

სა ინ ტე რე სო ბმ ულ ებ ი:

ა. ანტიკურ ქალაქ პომპეის ვულკანის 
ამოფრქვევიდან (ძვ. წელთ აღ. 79 წელი), 
დი დი ხნ ის შემდეგ, XVIII სა უკ უნ ეში, და უბ-
რუ ნეს სი ცო ცხ ლე

ბ. ვა ში ნგ ტო ნის ერთ-ერთ უნ ივ ერ სი ტე ტის 
(Washington and Lee University) პროფესორი, 
რე ბე კა ბე ნე ფი ელ ი ,პო მპ ეის კე დლ ებ ზე და-
ტო ვე ბულ წა რწ ერ ებ სა და გა მო სა ხუ ლე ბე ბს, 
ერ თი სი ტყ ვით, ან ტი კურ გრ აფ იტ ის  შე-

ისწავლის
გ. ანტიკური გრაფიტი ძალიან ჰგავს 

Facebook-ს, აქაც, ერთმანეთთან 
დასაკავშირებლად ადამიანები  `კედლებზე~ 
ტოვებენ წარწერებს

დ. პი რვ ელი მა ღა ლი რანგის პო ლი ტი კო სი, 
რო მე ლმ აც სო ცი ალ ური ქს ელ ებ ის აქ ტი ური 
გა მო ყე ნე ბა და იწ ყო, ბა რაკ ობ ამ აა

მეთერთმეტე თავი შემეცნებითია, აქ ნახავთ უამრავ ფაქტს ადამიანური ურთიერთობებისა და 
სოციალური ქსელების ისტორიიდან: 

ამერიკის პრეზიდენტის  ბარაკ ობამას ტვიტერი:
twitter.com/BARACKOBAMA

ტიბეტის სულიერი ლიდერის  დალაი ლამას ტვიტერი:
twitter.com/DalaiLama

ანტიკური Facebook-ი
რო გო რც ჩა ნს, ან ტი კურ ხა ნა ში კე დლ ებ ზე წე რა გა სა კი ცხ სა ქმ ედ არ ით ვლ ებ ოდა. მა გა ლი თად 
პო მპ ეის ერთ-ერ თი წა რჩ ინ ებ ული მო ქა ლა ქის ოთ ხს არ თუ ლი ან ვი ლა ში კე დლ ებ ზე აღ მო ჩე ნი ლი 
წა რწ ერ ები სა კმ აოდ კა რგ ად იკ ით ხე ბა. სა სტ უმ რო ოთ ახ ში მე გო ბრ ებ მა პა ტრ ონს კე თი ლი სუ რვ-
ილ ები მი უძ ღვ ნეს. სა ხლ ის ში და კი ბე ებ ის კე დლ ებ ზე პო ეტ ური ტა ეპ ებ ია, რო გო რც ჩა ნს, აქ პო ეტ-
ურ პა ექ რო ბას ჰქ ონ და ად გი ლი. წა რწ ერ ები ნა პო ვნ ია ან ტი კუ რი ქა ლა ქის ქუჩ ებ შიც.

პო მპ ეის მო ქა ლა ქე თა ეს თა ვშ ეს აქ ცე ვი ნა მდ ვი ლად ჰგ ავს Facebook-ს. რო გო რც ცნ ობ ილ ია, 
Facebook-ის პე რს ონ ალ ურ გვ ერ დს, სა დაც ყვ ელა შე ტყ ობ ინ ება და ფო ტო იყ რის თა ვს, კე დე ლი 
(wall) ჰქ ვია. ამ გვ არ ად, ფე ის ბუ ქში ის ევე, რო გო რც ძვ ელ პო მპ ეი ში, მო მხ მა რე ბლ ები თა ვის ან მე-
გო ბა რთა კე დლ ებ ზე ტო ვე ბენ წა რწ ერ ებს. ზო გი წა რწ ერა ყო ვე ლგ ვარ კო ნტ ექ სტს არ ის მო კლ ებ-
ული. ზო გის ავ ტო რი რა ღა ცას ეძ ებს ან ვი ნმ ეს რჩ ევ ას აძ ლე ვს. ხა ნდ ახ ან ვი რტ უა ლურ კე დლ ებ ზე 
პო ლე მი კის მო მს წრ ენ იც ვხ დე ბით.

დავალება:

უამბეთ თქვენი ბლოგის მკითხველებს 
იმის შესახებ, რაც ამ თავიდან შეიტყვეთ. 

გაამდიდრეთ პოსტი თქვენ მიერ ინტერნეტში 
მოძიებული მაგალითებით.
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იცნობდეთ – Facebook

კო მპ იუ ტე რუ ლი ტე ქნ ოლ ოგ იე ბის გა ნვ ით არ ება ერთ ზღ აპ არს ჰგავს. ქა ლა ქს ბო-
რო ტი გვ ელ ეშ აპი დაეპატრონა. მე რე, რა თქ მა უნ და, კე თი ლი რა ინ დი გა მო ჩნ და და 
გვ ელ ეშ აპს შე ებ რძ ოლა. რო გო რც წე სია და რი გი, რა ინ დმა გვ ელ ეშ აპი და ამ არ ცხა. 
და ამ არ ცხა და მი სი ად გი ლი და იკ ავა. უნ დო და ქა ლა ქი სა მა რთ ლი ან ად ემ არ თა, მა-
გრ ამ ნელ-ნე ლა თა ვად გა და იქ ცა გვ ელ ეშ აპ ად. კო მპ იუ ტე რუ ლი ტე ქნ ოლ ოგ იე ბის 
გა ნვ ით არ ებ ის ის ტო რი იდ ან აც უა მრ ავი პა რა ლე ლის მო ძი ებ აა შე სა ძლ ებ ელი. არ-
სე ბო ბს უზ არ მა ზა რი მდ იდ არი კო რპ ორ აც იე ბი, რო მლ ებ იც კო მპ იუ ტე რუ ლი პრ-
ოგ რა მე ბი სა და რე სუ რს ებ ის ბა ზა რს მა რთ ავ ენ. მე რე, რა იმე ახ ალი პრ ოგ რა მა ან 
რე სუ რსი ჩნ დე ბა, რო მე ლიც რო მე ლი მე ნი ჭი ერი ინ დი ვი დის ან ინ დი ვი დთა ჯგ უფ ის 
და უღ ალ ავი შრ ომ ის ნა ყო ფია. ამ კო მპ იუ ტე რულ პრ ოგ რა მას დი დი კო რპ ორ აც იე-
ბის მი ერ შე ქმ ნი ლი პრ ოდ უქ ტე ბის ალ ტე რნ ატ ივ ად აღ იქ ვა მენ და მას ყვ ელა სი ხა-
რუ ლით ხვ დე ბა. შე მდ ეგ ეს პრ ოგ რა მა სულ უფ რო პო პუ ლა რუ ლი ხდ ება,  ძა ლას 
იკ რე ფს, მი სი შე მქ მნ ელ ები სულ უფ რო მდ იდ რდ ებ იან და მე რე ეს რე სუ რსი იგ ივ ეს 
სჩ ად ის, რა საც დი დი კო რპ ორ აც იე ბი აკ ეთ ებ ენ. ცდ ილ ობს არ მი სც ეს გა სა ქა ნი კო-
ნკ ურ ენ ტე ბს. მა ქს იმ ალ ურ ად გა ფა რთ ოვ დეს და მთ ელი ბა ზა რი და იკ ავ ოს. ას ეთ-
ია კო მპ ან ია მა იკ რო სო ფტი, ას ეთ ია სა ძი ებო სი სტ ემა „Google“, რო მლ ის დე ვი ზიც, 
რო გორ უც ნა ურ ად აც არ უნ და ჟღ ერ დეს, არ ის – „არ ავ ნო სხ ვას“. და ას ეთ ია სო ცი-
ალ ური ქს ელი Facebook-იც.

თა ვი XII

მარკ 
ცუკერბერგი 
ჯერ კიდევ 
23 წლის იყო, 
როდესაც თავისი 
ქმნილების 
წყალობით 
ყველაზე 
ახალგაზრდა 
მილიარდერი 
გახდა
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ამ სო ცი ალ ური ქს ელ ის და მფ უძ ნე ბე ლს, მა რკ ცუ კე რბ ერ გს (Mark Elliot Zuckerberg) 
სა კმ აოდ ამ ბი ცი ური გე გმ ები აქ ვს. მას სუ რს, რომ მი სმა რე სუ რს მა, Facebook-მა 
მთ ელი ინ ტე რნ ეტი შთ ან თქ ოს. მი სთ ვის მი ზა ნი სა ვს ებ ით ნა თე ლია. თუ კი აქ ამ დე 
ად ამ ია ნთა უმ რა ვლ ეს ობა ინ ტე რნ ეტ ში მო გზ აუ რო ბას სა ძი ებო სი სტ ემა Googlе-ს 
მთ ავ არი გვ ერ დი დან იწ ყე ბს. მა რკს სუ რს, რომ მო მა ვა ლში ყვ ელა ვი ნც კი ინ ტე რნ-
ეტს მო იხ მა რს ეს Facebook-ის და ხმ არ ებ ით გა აკ ეთ ოს.

„პი რწ იგ ნა კი“
თა ვი დან ყვ ელ აფ ერი უბ რა ლოდ გა რთ ობ ას ჰგ ავ და. ჰა რვ არ დის უნ ივ ერ სი ტე ტის 
სტ უდ ენ ტმა მა რკ ცუ კე რბ ერ გმა 2004 წე ლს თა ვის მე გო ბრ ებ თან ერ თად ინ ტე რნ ეტ 
გვ ერ დი შე ქმ ნა. ამ გვ ერ დის სა შუ ალ ებ ით მო მხ მა რე ბლ ებს შეეძლოთ მე გო ბრ ებ-
ის ფო ტო ები და ეთ ვა ლი ერ ებ ინ ათ, ერ თმ ან ეთ ში შე ტყ ობ ინ ებ ები გა ეც ვა ლათ. ახ-
ალ-ახ ალი ამ ხა ნა გე ბი გა ეჩ ინ ათ და მათ ფო ტო ებ სა და ჩა ნა წე რებზე კო მენტ არ ები 
და ეტ ოვ ებ ინ ათ. ერ თი შე ხე დვ ით ამ მა რტ ივ მა სა იტ მა დი დი პო პუ ლარო ბა მო იპ ოვა 
ჰა რვ არ დის უნ ივ ერ სი ტე ტის სტ უდ ენ ტე ბს შო რის. ცო ტა ხა ნში, მა რკ ცუ კე რბ ერ-
გი სხ ვა უნ ივ ერ სი ტე ტის სტ უდ ენ ტე ბმა აი კლ ეს წე რი ლე ბით. სთხოვდნენ მას, რომ 
თა ვა დაც ჰქ ონ ოდ ათ სა შუ ალ ება Facebook-ით ეს არ გე ბლ ათ. შე მდ ეგ Facebook-ი 
სხ ვა და სხ ვა უნ ივ ერ სი ტე ტის სტ უდ ენ ტე ბის ხა რჯ ზე ფართოვდე ბო და. ხო ლო 2006 
წე ლს მა სში და რე გი სტ რი რე ბის სა შუ ალ ება ნე ბი სმ იერ 13 წე ლს გა და ცი ლე ბულ ად-
ამ ია ნს მი ეცა.

ბო ლო მო ნა ცე მე ბით Face book-ი ყვ ელ აზე მს ხვ ილი სო ცი ალ ური ქს ელ ია. მან უკ ვე 
დი დი ხა ნია გა უს წრო ერთ-ერთ თა ვის მს ხვ ილ კო ნკ ურ ეტს Myspace-ს, რო მე ლიც 
2005 წე ლს მე დია მა გნ ატ მა, რუ პე რტ მე რდ ოკ მა 580 მი ლი ონ დო ლა რად შე იძ ინა. 
დღ ეს Facebook-ს 500 მი ლი ონ ზე მე ტი მო მხ მა რე ბე ლი ჰყ ავს მს ოფ ლი ოს სხ ვა და სხ-
ვა კუ თხ იდ ან. Facebook-ის ოფ იც ია ლუ რმა მო გე ბამ 2009 წე ლს 700 მი ლი ონი დო-
ლა რი შე ად გი ნა.

მა რკ ცუკე რბ ერ გი
Facebook-ის შე მქ მნ ელი მა რკ ცუ კე რბ ერ გი ჯერ კი დევ 23 წლ ის იყო, რო დე საც თა-

დღ ეს Facebookს 
500 მი ლი ონ ზე მე
ტი მო მხ მა რე ბე ლი 
ჰყ ავს მს ოფ ლი ოს 
სხ ვა და სხ ვა კუ თხ
იდ ან. Facebookის 
ოფ იც ია ლუ რმა მო
გე ბამ 2009 წე ლს 700 
მი ლი ონი დო ლა რი 
შე ად გი ნა.

Facebook-ის 
გამოჩენამდე 
ყველაზე 
პოპულარული 
სოციალური 
ქსელი Myspace 
იყო
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ვი სი ქმ ნი ლე ბის წყ ალ ობ ით ყვ ელ აზე ახ ალ გა ზრ და მი ლი არ დე რი გა ხდა.

რა მდ ენ იმე წლ ის წი ნათ, მა რკ ცუ კე რბ ერ გმა New York Times-ის გა მო მც ემ ლი-
სა და დი რე ქტ ორ თა სა ბჭ ოს თა ვმ ჯდ ომ არ ის, არ ტურ ზუ ლც ბე რგ ერ ის (Arthur 
Ochs Sulzberger) კუ თვ ნი ლი თვ ით მფ რი ნა ვით იმ გზ ავ რა. მა შინ Facebook-ის შე-
მქ მნ ელ მა, თვით მფ რი ნა ვზე ოცი წუ თით და აგ ვი ანა. მას სპ ორ ტუ ლი შო რტ ები 
და „შლიოპანცები“ ეც ვა.  მგ ზა ვრ ობ ის გა ნმ ავ ლო ბა ში New York Times-ის გა-
მომცემელი და მა რკი მა სმ ედ იის მო მა ვა ლზე სა უბ რო ბდ ნენ. მს გა ვსი გა ნს ხვ ავ-
ებ ული შე ხედულე ბე ბის მქ ონე ორი ად ამ ია ნის პო ვნა, ალ ბათ, ძნ ელი იქ ნე ბო და. 
მგზავრ ობ ის და სა სრ ულს, ერთ-ერ თი ჟუ რნ ალ ის ტი New York Times-ის გა მო მც ემ-
ელს გა ეს აუ ბრა. გა მო მც ემ ელ მა ჟუ რნ ალ ის ტს გა ნუ ცხ ადა, რომ Facebook-ის და-
მფ უძ ნე ბე ლი მართალ ია ჭკ ვი ან ია, მა გრ ამ ძა ლი ან ახ ალ გა ზრ დაა. და ყვ ელ აფ ერ-
თან ერ თად, ძა ლი ან, ძა ლი ან იღ ბლ ია ნიც. მე რე კი და ამ ატა, რომ ეს ახ ალი მო დუ რი 
ინ ტე რნ ეტ გა რთ ობ ები მა ლე გა ივ ლი სო. ამ სა უბ რი დან ერ თი წლ ის შე მდ ეგ New 
York Times-ის აქ ცი ებ მა სა გრ ძნ ობ ლად და იკ ლო ფა სში. ხო ლო Facebook-ის მო გე-
ბამ სა გრ ძნ ობ ლად მო იმ ატა.

ფრთხილად Facebook-ი
ვინაიდან, Facebook-ში რეგისტრაციისას შესაძლებელია ნებისმიერი ფოტოს 
განთავსება, პირადი ინფორმაციის სისწორეც რეგისტრანტზეა დამოკიდებული. 
ზოგიერთი ადამიანი ამას ბოროტად იყენებს. ამიტომ, ფრთხილად იყავით ახლად 
გაცნობილ Facebook-ელ მეგობართან. შეიძლება იგი სულაც არ აღმოჩნდეს ის 
რადაც თავს ასაღებს.
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ვინაიდან, 
Facebook-ში 
რეგისტრაციისას 
შესაძლებელია 
ნებისმიერი 
ფოტოს 
განთავსება. 
პირადი 
ინფორმაციის 
სისწორეც 
რეგისტრანტზეა 
დამოკიდებული, 
ზოგიერთი 
ადამიანი ამას 
ბოროტად 
იყენებს.
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შე ჯა მე ბა:

სა ინ ტე რე სო ბმ ულ ებ ი:

ა. ჰა რვ არ დის უნ ივ ერ სი ტე ტის სტ უდ ენ ტმა 
მარკ ცუ კე რბ ერ გმა 2004 წე ლს თა ვის მეგო-
ბრ ებ თან ერ თად ინ ტე რნ ეტ გვ ერ დი შე ქმ ნა. 
ამ გვ ერ დის სა შუ ალ ებ ით მო მხ მარებლ ებს 
სა შუ ალ ება ჰქ ონ დათ მე გო ბრ ებ ის ფო ტო ები 
და ეთ ვა ლი ერ ებ ინ ათ, ერ თმ ან ეთ ში შე ტყ ობ-
ინ ებ ები გა ეც ვა ლათ, ახ ალ-ახ ალი ამ ხა ნა გე-
ბი გა ეჩ ინ ათ და მათ ფო ტო ებ სა და ჩა ნა წე-
რე ბზე კო მე ნტ არ ები და ეტ ოვ ებ ინ ათ

ბ. ბო ლო მო ნა ცე მე ბით, Face book-ი ყველაზე 
მს ხვ ილი სო ცი ალ ური ქს ელ ია და 500 
მილიონ ზე მე ტი მო მხ მა რე ბე ლი ჰყ ავს მსოფ-
ლი ოს სხ ვა და სხ ვა კუ თხ იდ ან

გ. Facebook-ის ოფ იც ია ლუ რმა მო გე ბამ 2009 
წე ლს 700 მი ლი ონი დო ლა რი შე ად გი ნა

დ. მარკ ცუკერბერგი ჯერ კიდევ 23 წლის იყო, 
როდესაც თავისი ქმნილების წყალობით 
ყველაზე ახალგაზრდა მილიარდერი გახდა

მეთორმეტე თავი მთლიანად დაეთმო ყველაზე მსხვილ სოციალური ქსელს, Facebookსა და 
მის შემქმნელს, მარკ ცუკერბერგს

Facebookის ისტორია `გარდიანის~ ფურცლებზე:
www.guardian.co.uk/technology/2007/jul/25/media.newmedia

წლის ადამიანი
ყო ველ წე ლს, ჟუ რნ ალი „Time“ წლ ის პე რს ონ ას ას ახ ელ ებს. 2010 წლ ის ად ამ ია ნად ამ ავ ტო რი ტე-
ტუ ლმა გა მოც ემ ამ Facebook-ის და მფ უძ ნე ბე ლი, 26 წლ ის მა რკ ცუ კე რბ ერ გი (Mark Elliot Zucker-
berg) და ას ახ ელა. 

რი ჩა რდ სტ ენ გე ლის (Richard Stengel), ჟუ რნ ალ „ტა იმ ის“ აღ მა სრ ულ ებ ელი რე და ქტ ორ ის 
ოფიციალურ გა ნც ხა დე ბა ში ნა თქ ვა მია, რომ არ ჩე ვა ნი ცუ კე რბ ერ გზე შე ჩე რდა, „ვი ნა იდ ან მან 
ნახე ვარ მი ლი არ დზე მე ტი ად ამ ია ნი გა აე რთ ია ნა“ და „ინფ ორ მა ცი ის გა ცვ ლის ახ ალი სი სტ ემა 
შექმ ნა.“

გა სუ ლი წე ლი მა რთ ლაც მნიშვნელოვანი იყო, Facebook-ის შე მქ მნ ელ თა თვ ის და ზო გა დად, ამ 
სოცი ალ ურ ქს ელ ის მომხმარებელთათვის. Facebook- ის „აქ ტი ურ მო მხ მა რე ბე ლთა“ რა ოდ ენ ობ ამ 
500 ი ლი ონს გა და აჭ არ ბა.

დავალება:

Facebook-ში, თქვენს კედელზე (Wall) 
განათავსეთ საკუთარი ბლოგის ლინკი. 
მნიშვნელოვანია, რომ მომავალშიც ყოველი 
ახალი პოსტის დაწერისას ლინკი Facebook-
ზეც დატოვოთ. ასე თქვენს ბლოგს გაცილებით 

მეტი მკითხველი ეყოლება. 

მომავალში შეგიძლიათ თქვენს ბლოგს 
Facebook-ში პერსონალური გვერდიც 
გაუხსნათ. ამის ბევრი მაგალითი არსებობს.

73



ხალხის ძალა

ინ ტე რნ ეტი არც ისე დი დი ხნ ის წინ შე იქ მნა და ამ აზე ბე ვრი ამ ახ ვი ლე ბს ყურადღებას 
იმ იტ ომ, რომ ძა ლი ან მც ირე დრ ოში ინ ტე რნ ეტ მა ბე ვრი რამ შე ცვ ალა. შე ცვ ალა 
და ახ ალი შე სა ძლ ებ ლო ბე ბი გა აჩ ინა. ახ ალ მა შე სა ძლ ებ ლო ბე ბმა ად ამ ია ნე ბს შო-
რის ახ ალი ურ თი ერ თო ბე ბი მოიტანა. ად ამ ია ნე ბი სო ცი ალ ური ქს ელ ებ ის, სხ ვა და-
სხ ვა ინ ტე რნ ეტ სე რვ ის ის სა შუ ალ ებ ით, ვი რტ უა ლურ სი ვრ ცე ში ერ თი ან დე ბი ან და 
შემდ ეგ რე ალ ურ სა მყ არ ოში რე ალ ურ ცვ ლი ლე ბე ბს ახ ორ ცი ელ ებ ენ.

ბუ ნე ბრ ივ ია ამ დენ სი ახ ლე ს თა ვი სი სა ხე ლე ბი სჭ ირ დე ბო და. შე სა ბა მი სად, გა ჩნ და 
უა მრ ავი ახ ალი ტე რმ ინ იც.

ქრ ოუ დს ოუ რს ინ გი
ქრ ოუ დს ოუ რს ინ გი (ინგ. Crowdsourcing – Crowd ბრ ბო, sourcing მო ძი ება, 
რესურსების გა მო ყე ნე ბა) – ეს ტე რმ ინი ბი ზნ ეს ის სფ ერ ოში და იბ ადა და საჯარო 
შეთავაზების საფუძველზე კო ნკ რე ტუ ლი სა მუ შა ოს ადამიანთა განუსაზღვრელი 
ჯგუფისათვის გადაცემას გულისხმობს. ორ გა ნი ზა ცია ად ამ ია ნთა გა ნუ სა ზღ ვრ ელ 
რა ოდ ენ ობ ას ეუ ბნ ება – აი, ნა ხეთ, ესა და ეს არ ის გა სა კე თე ბე ლი, ად ამ ია ნე ბი კი 
ყოვე ლგ ვა რი წი ნა სწ არი შე თა ნხ მე ბის გა რე შე აკ ეთ ებ ენ ამ სა ქმ ეს, თა ნაც ხა ნდ ახ ან, 
ყო ვე ლგვა რი ან აზ ღა ურ ებ ის გა რე შე. იმ ის თვ ის, რომ უფ რო გა სა გე ბი გა ხდ ეს, რა ზე 
არ ის საუბარი, რა მდ ენ იმე მა გა ლი თს მოვიხმობ.

Procter & Gamble-ს სპ ეც ია ლუ რი ვე ბგ ვე რდი აქ ვს შე ქმ ნი ლი, რო მე ლზ ეც კო მპ ან-
იის წი ნა შე არ სე ბუ ლი პრ ობ ლე მე ბის ჩა მო ნა თვ ალ ია გა მო ქვ ეყ ნე ბუ ლი. ხო ლო მათ, 
ვი ნც ამ პრ ობ ლე მე ბის გა და ჭრ აში და ეხ მა რე ბა, Procter & Gamble სა კმ აოდ დიდ გა-
სა მრ ჯე ლოს სთ ავ აზ ობს. ხშ ირ ად გა სა მრ ჯე ლო ას ობ ით ათ ას დო ლა რს აღ ემ ატ ება.

Threadless-ი მა ის ურ ებ ის მწ არ მო ებ ელი კო მპ ან იაა ჩი კა გო დან. მა ის ურ ებ ის 
დიზაინის შე რჩ ევა ღია კო ნკ ურ სის სა ფუ ძვ ელ ზე ხო რც იე ლდ ება. ღია კო ნკ ურსში 
მო ნა წი ლე ობ ის მი ღე ბა ნე ბი სმ იერ მს ურ ვე ლს შე უძ ლია. ამ გვ არ ად, კო მპ ან ია 
ყოველ დღე უა მრ ავ ახ ალ იდ ეას ეც ნო ბა და სა ინ ტე რე სო ნა მუ შე ვრ ებს წა რმ ოე ბაში 
უშ ვებს. ავ ტო რე ბი შე სა ბა მის გა სა მრ ჯე ლოს, 2000 ამერიკულ დოლარს იღებენ. 
ამ გვარ ად, Threadless სა ერ თოდ არ სჭ ირ დე ბა დი ზა ინ ერ თა ჯგ უფ ის და ქი რა ვე ბა, 
რაც სა გრძნობ ლად ამ ცი რე ბს და ნა ხა რჯ ებს.

რო გო რც ხე და ვთ, ქრ ოუ დს ოუ რს ინ გი თა ნა მშ რო მლ ობ ის სა კმ აოდ მო ქნ ილი 
ფორმაა. ზე მოთ მო ყვ ან ილ მა გა ლი თე ბში სა უბ არ ია ბი ზნ ეს პრ ოე ქტ ებ ზე, მა გრ ამ 
ქრ ოუ დს ოუ რს ინ გში ჩა რთ ული ად ამ ია ნე ბი ხა ნდ ახ ან ყო ვე ლგ ვა რი ან აზ ღა ურ ებ ის 
გა რე შეც მუ შა ობ ენ. ამ ის მა გა ლი თია ინ ტე რნ ეტ სე რვ ისი Ushahidi.

Ushahidi – 2007 წე ლს კე ნი აში ჩა ტა რე ბუ ლი არ ჩე ვნ ებ ის დრ ოს და იბ ადა. ამ 
არჩევნების დრ ოს უა მრ ავი ძა ლა დო ბის ფა ქტი გა მო ვლ ინ და. Ushahidi-ს საშუალებით 
მოხდა სა კმ აოდ დიდი მო ცუ ლო ბის ინ ფო რმ აც იის მო კლე დრ ოში გადამუ შა ვე ბა და 
ძა ლა დო ბის ერ თგ ვა რი რუქის შე ქმ ნა.

შე იქ მნა ინ ტე რნ ეტ ვე ბგ ვე რდი, რო მე ლზ ეც კე ნი ის რუქა იყო გა მო სა ხული. 
ნებისმიერ ად ამ ია ნს, რო მე ლს აც ძა ლა დო ბის ფა ქტ ებ ის შე სა ხებ ჰქ ონ და 
ინფორმაცია, შე ეძ ლო SMS-ის, MMS-ის ან სუ ლაც სპ ეც ია ლუ რი ვე ბგ ვე რდ ის სა-
შუ ალ ებ ით, შე ტყ ობ ინ ება გა ეგ ზა ვნა სა კო ორ დი ნა ციო ჯგ უფ ის თვ ის. მი ღე ბუ-
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Ushahidi –  2007 
წე ლს კე ნი აში ჩა ტა
რე ბუ ლი არ ჩე ვნ ებ
ის დრ ოს და იბ ადა.  
არ ჩე ვნ ებზე უა მრ ავი 
ძა ლა დო ბის ფა
ქტი დაფიქსირდა. 
Ushahidiს სა შუ ალ
ებ ით, სხვადასხვა 
ადამიანების 
მიერ, მობილური 
მოწყობილობებით 
მო წო დებ ული 
ინფორმაციის სა ფუ
ძველზე მო ხდა ერ
თგ ვა რი ძა ლა დო ბის 
რუქის შე ქმ ნა.
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ლი ინ ფო რმ აც ია ჯა მდ ებ ოდა და წი თე ლი რგ ოლ ებ ის სა ხით ვი ზუ ალ იზ ირ დე ბო და 
ინტერნ ეტ ში განთავ სე ბულ რუქაზე. რე გი ონ ებ ში, სა დაც ძა ლა დო ბის ფა ქტ ები 
ბევრი იყო, შესაბა მისი რგოლები უფ რო დი დი ზო მით გა მო ის ახ ებ ოდა. ამ გვ არად, 
თვ ალ ნა თელი რუქა შე იქ მნა და სხვა და სხ ვა სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებს 
შეეძლოთ უფ რო სწრა ფად მო ეხდინათ რე აგ ირ ება, რა თა შე ეჩ ერ ებ ინ ათ ძა ლა დო ბა.

თი თო ეუ ლი ად ამ ია ნი, რო მე ლიც შე ტყ ობ ინ ებ ას აგ ზა ვნ იდა, უა ნგ არ ოდ ეხ მარებოდა 
პრ ოე ქტ ის სა ორ გა ნი ზა ციო ჯგ უფს. ინ ფო რმ აც იის მო სა გრ ოვ ებ ლად აღ არ იყო სა-
ჭი რო და მკ ვი რვ ებ ელ თა დი დი ჯგ უფ ის შე გრ ოვ ება.

პრ ოე ქტი იმ დე ნად წა რმ ატ ებ ული აღ მო ჩნ და, რომ შე მდ გომ Ushahidi სხ ვა და სხ ვა 
კრ იზ ის ულ სი ტუ აც იე ბში, მს ოფ ლი ოს სხ ვა კუ თხ ეე ბშ იც გა მო იყ ენ ეს.

2010 წე ლს ჰა იტ იზე მო მხ და რი მი წი სძ ვრ ის შე დე გად უა მრ ავი ად ამ იანი ნანგრევების 
ქვ ეშ მო ექ ცა. მთ ელი რი გი და სა ხლ ებ ული პუ ნქ ტე ბი გა ნი ცდიდენ საკვებ ისა 
და წყლის დე ფი ცი ტს. Ushahidi-ს სა შუ ალ ებ ით სხ ვა და სხ ვა ადამიანების შე-
ტყობინებების სა ფუ ძვ ელ ზე ინ ტე რა ქტ იუ ლი რუქა შე იქ მნა. შე დე გად შესაძლ ებელი 
გა ხდა მოხალისე ებ ის და სა მა შვ ელო სა მს ახ ურ ებ ის ეფ ექ ტუ რი კოორდინაცია. პრ-
ობ ლე მუ რი რე გი ონ ებ ის აღ მო სა ჩე ნად სა კმ არ ისი იყო რუქა ზე თვალ ის გა და ვლ ება, 
მა შვ ელ ები მა ში ნვე ხვ დე ბო დნ ენ, სად ელ ოდ ებოდა უფ რო მე ტი ად ამ ია ნი მათ და-
ხმ არ ებ ას.

Ushahidi ამ ერ იკ ის შე ერ თე ბულ შტ ატ ებ შიც  სა კმ აოდ ეფ ექ ტუ რი აღ მო ჩნ და. 2010 
წე ლს ვა ში ნგ ტო ნის ოლ ქს ზა მთ რის შტ ორ მი და ატ ყდა თა ვს. Ushahidi-ს გამოყებეით 
შე სა ძლ ებ ელი გა ხდა მც ირე დრ ოში ბლ ოკ ირ ებ ული გზ ებ ის და სხვა სა ხის პრ-
ობლემე ბის შე სა ხებ ინ ფო რმ აც იის მო გრ ოვ ება. თი თო ეუ ლი ად ამ იანი უბრალოდ 
მის ხე ლთ არ სე ბულ ინ ფო რმ აც იას აგ ზა ვნ იდა SMS-ით ან კი სპ ეციალურ ვე-
ბგვერდ ზე ტო ვე ბდა შე ტყ ობ ინ ებ ას, შე მდ ეგ ეს ინ ფო რმ აც ია ინ ტე რა ქტ იულ რუქა-
ზე აისახებო და.

2010 წლ ის ზა ფხ ულ ში რუ სე თის ტყ ეე ბში ხა ნძ არი მძ ვი ნვ არ ებ და. Ushahidi-ს 
გამოყენებით შე იქ მნა „და ხმ არ ებ ის რუქა“, რო მლ ის სა შუ ალ ებ ით აც  მო ხა ლი სე თა 
ქმ ედ ებ ებ ის კო ორ დი ნა ცია მო ხდა. ამ რუქის წყ ალ ობ ით მო ხა ლი სე ებს მა რტ ივ ად 
შე ეძ ლოთ ენ ახ ათ სად ელიან მათ მოცემულ მომენტში ყველაზე მეტად. Ushahidi-ს 

2010 წელს 
ჰაიტიზე 
მომხდარი 
მიწისძვრის 
შედეგების 
ლიკვიდაციისას 
Ushahidi-ს 
საშუალებით 
ინტერაქტიული 
რუქა შეიქმნა, 
რომელზეც 
სხვადასხვა 
ადამიანების 
შეტყობინებების 
საფუძველზე 
აღინიშნებოდა 
პრობლემური 
რეგიონები 
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გა მო ყე ნე ბა ნე ბი სმ იერ მს ურ ვე ლს შე უძ ლია. ეს სე რვ ისი უფ ას ოა. 

BarCamp – ერ თგ ვა რი სა ხა ლხო კო ნფ ერ ენ ცი ებ ის სა ერ თა შო რი სო ქს ელ ია. 
კონფერენ ცი ის ჩა ტა რე ბა არც ისე ად ვი ლი სა ქმ ეა, მა გრ ამ BarCamp-ის მო ნა წი ლე-
ები თა ვად აგვარებენ ყველა პრობლემას. ის ინი არა მა რტო კო ნფ ერ ენ ცი ას ეს წრ ებ-
იან, არ ამ ედ ყვ ელ აფ ერ ზე ზრ უნ ავ ენ, რაც კო ნფ ერ ენ ცი ის ჩა სა ტა რე ბლ ად სა ჭი როა. 
ბლ ოგ ებ ისა თუ სხ ვა სო ცი ალ ური ინ სტ რუ მე ნტ ებ ის სა შუ ალ ებ ით უზრუნველყოფენ 
სა ინ ფო რმ აც იო მხ არ და ჭე რა ს. ონ ლა ინ რე ჟი მში ეწ ყო ბა პრეზენტა ცი ებ ის, 
ტრენინგე ბის და კო ნფ ერ ენ ცი ის ფა რგ ლე ბში გა ნსახ ორცი ელ ებ ელი სხ ვა ღონისძიე-
ბე ბის გა ნხ ილ ვაც. პი რვ ელი BarCamp-ი  2005 წე ლს კალიფორნიაში, პალო ალტოში 
მოეწყო. თა ვად ღო ნი სძ იე ბას კო ნც ეფ ცი ის შე მუ შა ვე ბი დან სა ბო ლოო რე ალ იზ აც-
ია მდე და ახ ლო ებ ით ერ თი კვ ირა და სჭ ირ და. მა სში და ახ ლო ებ ით 200-მა ად ამ ია ნმა 
მი იღო მო ნა წი ლე ობა. მას შე მდ ეგ BarCamp-ებს მს ოფ ლი ოს სხ ვა და სხ ვა წე რტ ილ ში, 
350-ზე მე ტი ქა ლა ქი მა სპ ინ ძლ ობ და. ყვ ელ აზე მა სშ ტა ბუ რი ბა რკ ემ პი 2010 წლ ის 
ია ნვ არ ში ია ნგ ონ ში, ბი რმ აში მო ეწ ყო. მა სში 2700 ად ამ ია ნზე მე ტმა მი იღო მო ნა წი-
ლე ობა.  

სო ცი ალ ური მე დია და რე ალ ური ცვ ლი ლე ბე ბი
სა ქა რთ ვე ლო ში რა მდ ენ იმე თვ ის წი ნ, ჟუ რნ ალ ის ტმა ია ან თა ძემ თა ვის ბლ ოგ ზე 
და Facebook-ზე გა ბრ იე ლა შვ ილ ებ ის ოჯ ახ ის ის ტო რია მო ჰყვა. „ოჯ ახს მთ ლი ან ად 
და ეწ ვა მრ ავ ალი წლ ის  ნა ოც ნე ბა რი სა ხლი და სა ხლ თან ერ თად, ყვ ელ აფ ერი, რაც 
მა სში იყო შრ ომ ით და ჯაფით თა ვმ ოყ რი ლი.“ – წე რდა ჟუ რნ ალ ის ტი. „მა რტო ჩე მს 
ბლ ოგს 5 000-ზე მე ტი ად ამ ია ნი კი თხ ულ ობს. თი თო ეუ ლმა მა თგ ან მა ლა რი რომ 
გა და რი ცხ ოს, ოჯ ახი ახ ალ სა ხლს იყ იდ ის“ – ამ ბო ბდა ია ან თა ძე.

ჟუ რნ ალ ის ტის მე გო ბრ ებ მა და სრ ულ იად უც ნო ბმა ად ამ ია ნე ბმა და ხმ არ ებ ის სუ რვ-
ილი გა მო თქ ვეს. მის პო სტს Facebook-ზე სრ ულ იად უც ნო ბი ად ამ ია ნე ბიც „იზ ია რე-
ბდ ნენ“ და სა ბო ლო ოდ, სო ცი ალ ური მე დი ით ინ ფო რმ აც იის გა ვრ ცე ლე ბამ თა ვი სი 
შე დე გი გა მო იღო.

მო გვ ია ნებით ია ან თა ძე თა ვის ბლ ოგ ში წე რდა – „წი ნა ღა მეს ძა ლი ან ცო ტა მე ძი-
ნა – დი ლი სთ ვის ვე მზ ად ებ ოდი და თან ვფ იქ რო ბდი. ოთხ დღ ეში იმ დე ნი სა ჩუ ქა რი 
მო გვ იგ რო ვდა, რომ ორი მა ნქ ან ის სა ბა რგ ულ ში ვერ ჩა ვტ იეთ. ტვ ირ თის ტრ ან სპ-
ორ ტი რე ბა ში „რა დიო თა ვი სუ ფლ ება“ გვ ეხ მა რე ბო და. კა ხა გა ბრ იე ლა შვ ილ ის ოჯ-
ახ ში ცო ტა ჭუ რჭ ელი, სა კმ აო რა ოდ ენ ობ ის პრ ოდ უქ ტი და უა მრ ავი ტა ნს აც მე ლი 
მი გვ ქო ნდა.“

დღ ეს გა ბრ იე ლა შვ ილ ებ ის ოჯ ახი სა კუ თარ სა ხლ ში ცხ ოვ რო ბს.

ყველაზე 
მასშტაბური 
ბარკემპი 2010 
წლის იანვარში 
იანგონში, 
ბირმაში მოეწყო. 
მასში 2700 
ადამიანზე 
მეტმა მიიღო 
მონაწილეობა. 
ფოტოზე ამ 
ბარკემპის 
გახსნის 
ცერემოანიაა 
ასახული

თა ვი XIII - ხალხის ძალა76



შე ჯა მე ბა:

სა ინ ტე რე სო ბმ ულ ებ ი:

ა. თავის დასაწყისში თქვენ გაეცანით 
„ქროუდსორსინგის“ ინსტრუმენტს

ბ. ნახეთ, როგორ იყენებენ მსხვილი მსოფლიო 
კომპანიები ამ სერვისს

გ. ვრცლად გაეცანით Ushahidi-ს მუშაობის 
პრინციპს

დ. თქვენ შეიტყვეთ „სახალხო კონფერენციის” 
- BarCamp - ის შესახებ

ე. თავის დასკვნით ნაწილში მოგითხრობთ 
„ქროუდსორსინგის“ გამოყენების ქართულ 
მაგალითებზე

მეცამეტე თავი დაეთმო „ქროუდსორსინგს“ და კომპანიებს, რომლებიც ამ სისტემას 
იყენებენ:

უშაჰიდის ოფიციალური ვებგვერდი:
www.ushahidi.com

ქროუდსოურსინგი
ქრ ოუ დს ოუ რს ინ გი (ინგ. Crowdsourcing – Crowd ბრ ბო, sourcing მო ძი ება, ბრბოს რე სუ რს ებ ის გა-
მო ყე ნე ბა) – ეს ტე რმ ინი ბი ზნ ეს ის სფ ერ ოში და იბ ადა და სა ჯა რო შე თა ვა ზე ბის სა ფუ ძვ ელ ზე ად ამ-
ია ნთა გა ნუ სა ზღ ვრ ელი ჯგ უფ ის თვ ის კო ნკ რე ტუ ლი სა მუ შა ოს გა და ცე მას გუ ლი სხ მო ბს. ანუ, ესა 
თუ ის ორ გა ნი ზა ცია ად ამ ია ნთა გა ნუ სა ზღ ვრ ელ რა ოდ ენ ობ ას ეუ ბნ ება – აი, ნა ხეთ ესა და ეს არ ის 
გა სა კე თე ბე ლიო. ად ამ ია ნე ბი კი ყო ვე ლგ ვა რი წი ნა სწ არი შე თა ნხ მე ბის გა რე შე აკ ეთ ებ ენ ამ სა ქმეს, 
თა ნაც ხა ნდ ახ ან ყო ვე ლგ ვა რი ან აზ ღა ურ ებ ის გა რე შე. იმ ის თვ ის, რომ უფ რო გა სა გე ბი გა ხდ ეს, რა-
ზეა სა უბ არი, რა მდ ენ იმე მა გა ლი თს მო ვიტ ან.

Threadless-ი მა ის ურ ებ ის მწ არ მო ებ ელი კო მპ ან იაა ჩი კა გო დან. მა ის ურ ებ ის დი ზა ინ ის შე რჩ ევა ღია 
კო ნკ ურ სის სა ფუ ძვ ელ ზე ხდება. ღია კო ნკ ურ სში მო ნა წი ლე ობ ის მი ღე ბა ნე ბი სმ იერ მს ურ ვე ლს 
შე უძ ლია. ამ გვ არ ად, კო მპ ან ია ყო ველ დღე უა მრ ავ ახ ალ იდ ეას ეც ნო ბა და სა ინ ტე რე სო ნა მუ შე-
ვრ ებს წა რმ ოე ბა ში უშ ვე ბს. ავ ტო რე ბი შე სა ბა მის გა სა მრ ჯე ლოს, 2000 ამრიკულ დოლარს იღებენ. 
ამ გვ არ ად, Threadless სა ერ თოდ არ სჭ ირ დე ბა დი ზა ინ ერ თა ჯგ უფ ის და ქი რა ვე ბა, რაც სა გრ ძნ ობ-
ლად ამ ცი რე ბს და ნა ხა რჯ ებს.

ამგვარი პრინციპი ხშირად გამოიყენება ინტერნეტში სხვადასხვა პროექტების განხორციელებისას. 
ზე მოთ მო ყვ ან ილ მა გა ლი თე ბში სა უბ არ ია ბი ზნ ეს პრ ოე ქტ ებ ზე, მა გრ ამ ქრ ოუ დს ოუ რს ინ გში 
ჩართ ული ად ამ ია ნე ბი ხა ნდ ახ ან ყო ვე ლგ ვა რი ან აზ ღა ურ ებ ის გა რე შეც მუ შა ობ ენ. ამ ის მა გა ლი თია 
ინ ტე რნ ეტ სე რვ ისი – Ushahidi და სხვა არანაკლებ საინტერესო პროექტები.

დავალება:

ესტუმრეთ უშაჰიდის ოფიციალურ ვებგვერდს.  
გაეცანით მისი გამოყენების წესებს. 

შექმენით გზამკვლევი, რომელშიც უშაჰიდის 
გამოყენების წესები იქნება მოყვანილი.
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პრ აქ ტი კუ ლი სა მუ შა ო

კო ნფ იდ ენ ცი ალ ურ ობა ინ ტე რნ ეტ ში
ინ ტე რნ ეტ მა ბე ვრი რამ შე ცვ ალა, მათ შო რის წა რმ ოდ გე ნა კო ნფ იდ ენ ცი ალ ურ ინ ფო რმ აც ია ზეც. 
ამ იტ ომ, სა ნამ რა მეს გა ნა თა ვს ებ დეთ კა რგ ად და ფი ქრ დით ვი ნა იდ ან:

თუ კი რე ალ ურ ცხ ოვ რე ბა ში ფო ტო, რო მე ლიც არ მო გწ ონთ, შე იძ ლე ბა უბ რა ლოდ გა და აგ დოთ, 
სო ცი ალ ურ ქს ელ ში ერ თხ ელ გა მო ქვ ეყ ნე ბუ ლი ფო ტოს `გა და გდ ება~ არც ისე ად ვი ლია, ფოტო 
შეიძლება ვინმეს ჰქონდეს დაკოპირებული.

რე ალ ურ ცხ ოვ რე ბა ში მე გო ბრ ის კე თი ლს ინ დი სი ერ ებ აზ ეა და მო კი დე ბუ ლი, გა იგ ებ ენ თუ არა მი-
სთ ვის გა ნდ ობ ილ სა იდ უმ ლოს სხ ვე ბი, სო ცი ალ ურ ქს ელ ში თქ ვე ნ მი ერ ნა თქ ვა მი ფრ აზა, შესაძლოა 
უთ ვა ლა ვჯ ერ `გა და შე არ დეს~ და დრ ოის სა კმ აოდ მც ირე მო ნა კვ ეთ ში უა მრ ავ მა ად ამ ია ნმა იხ ილ-
ოს, მა თაც კი, ვი სთ ვი საც ეს ფრ აზა სა ერ თოდ არ იყო გა ნკ უთ ვნ ილი.

Facebook - ს  ხშ ირ ად აკ რი ტი კე ბენ კო ნფ იდ ენ ცი ალ ური ინ ფო რმ აც იის არ ას ათ ან ად ო და ცუ-
ლობის გა მო. Facebook - ის შე მქ მნ ელი მა რკ ცუ გე რბ ერ გი, თა ვის მხ რივ, აც ხა დე ბს, რომ სო ცი-
ალური ქს ელი ად ამ ია ნე ბს შო რის ურ თი ერ თო ბე ბის გა სა ად ვი ლე ბლ ად არ ის შე ქმ ნი ლი და ამ იტ ომ, 
Facebook-ის პრ იო რი ტე ტიც ად ამ ია ნე ბს შო რის ინ ფო რმ აც იის გა ცვ ლა არ ისო. ის იც უნ და ით ქვ ას, 
რომ Facebook-ი ცდ ი ლო ბს გა ით ვა ლი სწ ინ ოს შე ნი შვ ნე ბი და მო მხ მა რე ბელს სა შუ ალ ება მი სც ეს 
თა ვად მა რთ ოს პი რა დი ინ ფო რმ აც ია. 

პირადი ინფორმაციის მართვა Facebook-ში
მო დით, უფ რო და წვ რი ლე ბით ვნ ახ ოთ, როგორ შე იძ ლე ბა პი რა დი ინ ფო რმ აც იის მა რთ ვა Facebook-
ში.

ამ ის ათ ვის აი რჩ იეთ: ან გრ იში (Account) > პი რა
დი უს აფ რთ ხო ებ ის პა რა მე ტრ ები (Pivacy Set-
tings)

თქ ვენ აღ მო ჩნ დე ბით პი რა დი უს აფ რთ ხო ებ-
ის პარ ამ ეტ რე ბის მა რთ ვის ძი რი თად პან ელ ში. 
გვერ დის შუა ში გა ნთავსებულია ცხ რი ლი, რო-
მე ლშ იც Facebook–ის მი ერ რე კო მე ნდ ირ ებ ული 
პა რა მე ტრ ებ ია ნა ჩვ ენ ები. Facebook–ი გი რჩ ევთ:

1. თქ ვე ნი სტ ატ უს ებ ის, ფო ტო ებ ის და პოსტ-
ებ ის ანუ იმის, რა საც Facebook-ში ყო ვე ლღ იუ-
რად აქ ვე ყნ ებთ, ყვ ელ ას თვ ის ხი ლუ ლი იყ ოს.

2. ფო ტო ები და ვი დე ოე ბი, სა დაც თქ ვენ ხა-
რთ მო ნი შნ ული, რე ლი გი ური და პო ლი ტი კუ რი 
შე ხე დუ ლე ბე ბი, და ბა დე ბის თა რი ღი - მხ ოლ ოდ 
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თქ ვე ნი მე გო ბრ ებ ის ათ ვის და მე გო ბრ ების მეგ ობ რე ბი სთ ვის იყოს ხილული.

3.  თქ ვე ნს პო სტ ზე კო მე ნტ არ ის და ტო ვე ბის უფ ლე ბა და სა კო ნტ აქ ტო ინ ფო რმ აც იის ნახ ვა მხ ოლ ოდ 
უშუ ლოდ თქ ვე ნს მე გო ბრ ებს შე ეძ ლოს.

თუ კი პა რა მე ტრ ებ ის დე ტა ლუ რი კო ნფ იგ ურ ირ ება გს ურთ, მა შინ მია ჭი რეთ ღი ლაკს: პა რა მე ტრ ებ ის 
პე რს ონ ალ იზ ება.

თუ კი მი აჭ ერთ ლი ნკს, შე ცვა ლეთ, რო მე ლიც წარ წე რის - და ბლ ოკ ილ თა სია - ქვ ეშ მდ ება რე ობს, 
გა და ხვ ალთ გვ ერ დზე, რო მლ იდ ან აც შე გი ძლ იათ ნე ბი სმ იე რი მო მხ მა რე ბე ლი, მე გო ბა რი ან სუ ლა ც 
მ ოს აბ ეზ რე ბე ლი თა მა ში და აპ ლი კა ცია დაბ ლო კოთ. და ბლ ოკ ვა გულისხმობს, რომ ის ინი ვე ღა რა ფე-
რს გა ნა თა ვს ებ ენ თქ ვე ნს კე დელ ზე და თქვენი სუ რვ ილ ის შე მთ ხე ვა ში, წე რი ლსაც კი ვერ გამ ოგ იგ-
ზა ვნ იან.

Facebook–ზე ნე ბი სმ იე რი პო სტ ის, სუ რა თის ან ბმ ულ ის გა მო ქვ ეყ ნე ბი სას შე გი ძლ იათ თა ვად აი რჩ-
იოთ, ვინ შე იძ ლე ბა ნა ხოს თქ ვე ნ მი ერ და პო სტ ილი ინ ფო რმ აცი ა და ვინ არა. ამ ის ათ ვის, მი აჭ ირ ეთ 
ბო ქლ ომ ის გმ ოს ახ ულ ებას, ჩა მო შლ ილ სი აში აირ ჩი ეთ  მე ნიუს პა რამ ეტ რე ბი. აქ თქ ვენ შე გი ძლ იათ 
აი რჩ იოთ ის კო ნკ რე ტუ ლი პი რო ვნ ებ ებიც კი, ვი ნც თქ ვენ მი ერ გა მო ქვ ეყ ნე ბულ ინ ფო რმ აც იას იხ ილ-
ავს და ის ინ იც, ვი ნც ამ ინ ფო რმ აც იის ნა ხვ ას ვერ შე ძლ ებს.
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თა ვი XIV
როგორ გაჩნდა ვიდეო 
ინტერნეტში
YouTube ერთ-ერ თი პო პუ ლა რუ ლი ვი დე ოპ ორ ტა ლია. მას ინ ტე რნ ეტ ტე ლე ვი ზიასაც 
უწ ოდ ებ ენ, თუ მცა იგი სა გრ ძნ ობ ლად გა ნს ხვ ავ დე ბა იმ ის აგ ან, რა საც დღ ემ დე ტე-
ლე ვი ზია ერ ქვა. ძი რი თა დი გა ნს ხვ ავ ება იმ აშ ია, რომ ტრ ად იც იულ ტე ლე ვი ზი აში 
გა და ცე მე ბს, სი უჟ ეტ ებს, სა ერ თოდ ყვ ელ აფ ერს, რაც ეთ ერ ში გა დის, ტე ლე ვი ზი-
ის თა ნა მშ რო მლ ები ქმ ნი ნან,  YouTube-ში კი  იგ ივ ეს მო მხ მა რე ბლ ები აკ ეთ ებ ენ. 
YouTube ერ თგ ვა რი სა ხა ლხო ტე ლე ვი ზი აა. აქ ნე ბი სმ იე რს შე უძ ლია გა ნა თა ვს ოს 
ვი დეო ან სა კუ თა რი სა ტე ლე ვი ზიო არ ხი შე ქმ ნას. YouTube-ის მა გვ არ  სა ტე ლე ვი-
ზიო არ ხე ბში მთ ელი ძა ლა უფ ლე ბა ხა ლხს ეკ უთ ვნ ის, ვი ნა იდ ან თა ვად ხა ლხი ქმ ნის 
სა ინ ტე რე სო გა და ცე მე ბს, თა ვად ხა ლხი ად გე ნს რე იტ ინ გს და თა ვად ხა ლხი ირ ჩე-
ვს, რას და რა თა ნა მი მდ ევ რო ბით უყ ურ ოს.

გზა პი რვ ელი ინ ტე რნ ეტ სე რვ ის ებ იდ ან YouTube-მდე სა კმ აოდ გრ ძე ლი იყო. ვფ-
იქ რობ, სა ინ ტე რე სო იქ ნე ბა კი დევ ერ თხ ელ გა და ვა ვლ ოთ თვ ალი ინ ტე რე ნტ ის 
განვით არ ებ ას პი რვ ელი იმ ეი ლე ბი დან ინ ტე რნ ეტ ტე ლე ვი ზიებამდე.

პი რვ ელი იმ ეი ლი
1971 წლ ის მი წუ რუ ლს, რაი ტო მლ ინ სო ნმა (Ray Tomlinson) პრ ოგ რა მა და წე რა, რო-
მლ ის სა შუ ალ ებ ით აც, ერ თი კო მპ იუ ტე რი დან მე ორ ეზე ელ ექ ტრ ონ ული შე ტყ ობ ინ-
ებ ის გა გზ ავ ნა გა ხდა შე სა ძლ ებ ელი. იმ ეი ლე ბის გა გზ ავ ნი სა და მი ღე ბი სას დღ ეს აც 
იგ ივე პრ ინ ცი პე ბი გა მო იყ ენ ება. პი რვ ელი იმ ეი ლი ერ თმ ან ეთ ის პი რი სპ ირ მდ გარმა 
ორმა კო მპ იუ ტე რმა გაცვალა, ინ ტე ნე ტის წი ნა მო რბ ედ ის, აპ რა ნე ტის სა შუ ლე ბით. 
თა ვად ტო მლ ინ სო ნის თქ მით, მას აღ არც კი ახ სო ვს რა ეწ ერა პი რვ ელ იმეი ლში, მა-
გრ ამ მის მი ერ გა მო ყე ნე ბუ ლი სი მბ ოლო - `@~ რო მე ლიც მო მხ მა რე ბლ ის სა ხე ლსა 
და კო მპ იუ ტე რის სა ხე ლს ერ თმ ან ეთ ის აგ ან ყო ფდა, დღ ეს აც იმ ეილ მი სა მა რთ ის 
გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლია. ტო მლ ინ სო ნს ეს სი მბ ოლო არ გა მო უგ ონ ია, მან მხ ოლ ოდ 

პირველი იმეილი 
1971 წლის 
მიწურულს, 
ამ სურათზე 
გამოსახულმა 
ორმა 
კომპიუტერმა 
გაცვალა
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არსე ბუ ლი სი მბ ოლო გა მო იყ ენა, რო მე ლიც შე მდ გომ სტ ან და რტ ად იქ ცა.

პი რვ ელი ვი რუ სი
ჯერ კი დევ 1949 წე ლს,  მა თე მა ტი კო სმა ჯონ ნო იმ ან მა (John von Neumann) 
კომპიუტე რუ ლი ვი რუ სე ბის გა ჩე ნა იწ ინ ას წა რმ ეტ ყვ ელა. პი რვ ელი ვი რუ სი 1971 
წე ლს, ბობ ტო მა სმა (Bob Thomas) შე ქმ ნა. ტო მა სი იმ ავე კო მპ ან ია ში მუ შა ობ და, 
რო მე ლშ იც იმეილის შე მქ მნ ელი, რაი ტო მლ ინ სო ნი. პი რვ ელ კო მპ იუ ტე რულ ვი რუ-
სს Creeper-ი (ინგ. ქვ ეწ არ მა ვა ლი) უწ ოდ ეს. კრ იპ ერი ზი ანს არ აყ ენ ებ და `და ავ ად-
ებ ულ კო მპ იუ ტე რს~, უბ რა ლოდ მო ნი ტო რზე ას ეთი ტე ქს ტი გა მო ჰყ ავ და: `მე ვარ 
კრიპ ერი, და მი ჭი რე თუ შე ძლ ებ~. პი რვ ელი ან ტი ვი რუ სი ღი რს ეუ ლი პასუ ხი იყო კრ-
იპ ერ ის გა მო წვ ევ აზე, მან თა ვი სი ფუ ნქ ცია პი რნ ათ ლად შე ას რუ ლა.

პი რვ ელი ონ ლა ინ გა ერ თი ან ება
1981 წე ლს ლა რი ბრ ილ ია ნტ მა (Dr Larry Brilliant) ჯა ნდ აც ვის სა ერ თა შო რი სო ორ გა-
ნი ზა ცი ის ათ ვის მუ შა ობ ის პერიოდში პრ იმ იტ იუ ლი ონ ლა ინ სა კო ნფ ერ ენ ციო სი სტ-
ემა შე იმ უშ ავა. ბრ ილ ია ნტ მა თა ვი სი სი სტ ემა ეფ ლის (Apple) და მფ უძ ვნე ბე ლს, სტ ივ 
ჯო ბსს (Steve Jobs) უჩ ვე ნა და მი სი რჩ ევ ებ ის შე სა ბა მი სად, სი სტ ემ აში ცვ ლი ლე ბე-
ბი შე იტ ანა.

შე მდ ეგი ნა ბი ჯი სა კო ნფ ერ ენ ციო სი სტ ემ ის ათ ვის სა ბო ლოო სა ხის მი ნი ჭე ბა იყო, 
შე დე გად შეი ქმ ნა ვი რტ უა ლუ რი გა ერ თი ან ება The WELL  (Whole Earth ‘Lectronic 
Link), რო მლ ებიც თა ვის წე ვრ ებს ფო რუ მე ბს, იმეილს, და სხ ვა დას ხვა ვე ბგ ვე რდ ს 
სთ ავ აზ ობ და. წლ ებ ის გა ნმ ავ ლო აში The WELL იყო და რჩ ება ად გი ლად, სა დაც 

ლარი ბრილიანტი 
და მის მიერ 
შექმნილი 
საიტი, რომელიც 
სოციალური 
ქსელების 
ჩანასახად 
ითვლება
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საკმ აოდ სე რიო ზულ, ზო გჯ ერ კი სრ ულ იად უა ზრო თე მე ბზე იმარ თე ბა დი სკ უს-
ია.  დღ ეს დღ ეო ბით ამ ონ ლა ინ გა ერ თი ან ებ ას, და ახ ლო ებ ით, 4000 წ ევ რი ჰყა ვს. 
ფა ქტიუ რად The WELL  სო ცი ალ ური ქს ელ ებ ის ჩა ნა სა ხად შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს.

პი რვ ელი კო მპ იუ ტე რუ ლი სმ აი ლი
ოთ ხმ ოც იან წლ ებ ში პრ ოფ ეს ორი სკ ოტ ფალმანი (Scott E Fahlman) კა რნ ეგი მე ლო ნის 
უნ ივ ერ სი ტე ტში (Carnegie Mellon University) მუ შა ობ და. სა მს ახ ურ ში იგი ინტე ნს იუ-
რად იყ ენ ებ და ონ ლა ინ გა ნც ხა დე ბა თა და ფას. დრ ო დ ა დ რო, განცხადებებს 
შორის, ვი ნმე სა რკ ას ტულ ხუ მრ ობ ას აქ ვე ყნ ებ და. ერთ-ერთი სა ხუ მა რო 
კო მე ნტ არი ვე რც ხლ ის წყ ალ თან და კა ვშ ირ ებ ით სე რი ოზ ულ ად  აღიქვეს და 
უნ ივ ერ სი ტე ტში კი ნა ღამ სა ყო ვე ლთ აო ევ აკ უა ცი ა გამოაცხადეს.

გა და წყ და პუ ნქ ტუ აც იის ის ეთი ნი შნ ებ ის შე მუ შა ვე ბა, რო მე ლთა და ხმ არ ებ-
ით აც, შე სა ძლ ებ ელი იქ ნე ბოდა სა ხუ მა რო და სე რი ოზ ული გა ნც ხა დე ბე ბის 
ერ თმ ან ეთ ის აგ ან გა მი ჯ ნვა. პრ ოფ ეს ორ მა ფო ლმ ან მა, მომუშავე ჯგუფს 
`:–)~ სი მბ ოლო შე სთ ავ აზა. `ალ ბათ, მე პი რვ ელი ად ამ ია ნი არ ვი ყა ვი, რო-
მე ლმ აც ეს სა მი სი მბ ოლო ამ თა ნა მი მდ ევ რო ბით და ალ აგა~ - ამბ ობს იგი, 
`მა გრ ამ ვთ ვლი, რომ 1982 წე ლს, ჩე მ მი ერ გა კე თე ბუ ლი შე თა ვა ზე ბა გა ხდა 
მი ზე ზი, სა მი სი მბ ოლ ოს მთ ელ ინ ტე რნ ეტ ში სწ ორ ედ ამ მნ იშ ვნ ელ ობ ით გა-
ვრ ცე ლე ბისა.

პი რვ ელი სა ძი ებო სი სტ ემა
1989 წე ლს, ალ ან ემ ტე იჯი (Alan Emtage) კო მპ იუ ტე რულ მე ცნ იე რე ბე ბს 
ეუფლებოდა და ამ ას თან, სი სტ ემ ურ ად მი ნი სტ რა ტო რა დაც მუ შა ობ და მა ქჯ ილ ის 
უნ ივ ერსიტეტში (McGill University). მან აღ მო აჩ ინა, რომ ინ ტე რნ ეტ ში სა ჭი რო ინ-
ფო რმ აც იის მო ძი ება სა კმ აოდ მო სა წყ ენი პრ ოც ეს ია. ამ იტ ომ ემ ტე იჯ მა და მხ მა რე 
სკ რი პტ ებ ის ერ თო ბლ იო ბა შე იმ უშ ავა, რო მ ლიც ყო ველ სა ღა მოს, ავ ტო მა ტუ რად 
ირ თვ ებ ოდ ა და მის მა გი ვრ ად აწ არ მო ებ და ძი ებ ას, მო ძი ებუ ლი ინ ფო რმ აც იის სი-
სტ ემ ატ იზ აც იას. ამ გვ არ ად, ემ ტე იჯს და ლა გე ბუ ლი მო ნა ცე მთა ბა ზა ხვ ედ ებ ოდა, 
რო მე ლშ იც სა ჭი რო ინ ფო რმ აც იის მო ძი ება გა ცი ლე ბით მა რტ ივი იყო.  

რა ღაც ხა ნში გა ვრ ცე ლდა ხმა, რომ ემ ტე იჯს ინ ტე რნ ეტ ში პრ აქ ტი კუ ლად ყვ ელ აფ-
რის მო ძე ბნა შე უძ ლია და მი სი ეს ̀ უნ არი~ ერ თობ მო თხ ოვ ნა დი აღ მო ჩნ და. შემდეგში 
ემ ტე იჯ მა ორ თანამოაზრესთან ერ თად უკ ვე სრ ულ ფა სო ვა ნი სა ძი ებო სი სტ ემა შე-
ქმ ნა, რო მე ლს აც არ ჩი (Archie) და არ ქვ ეს. ემ ტე იჯი, თა ვისდაუნ ებ ურად, ონ ლა ინ 
რე ვო ლუ ცი ის შუ აგ ულ ში აღ მო ჩნ და. `1991 წე ლს, ის ერ თი კო მპ იუ ტე რი,  რო მე ლზ-
ეც ჩე ვნი სა ძი ებო სი სტ ემა არ ჩი იყო გა ნთ ავ სე ბუ ლი, მთ ელი აღ მო სა ვლ ეთ კა ნა დის 
ნა ხე ვარ ინ ტე რნ ეტ ის ტრ აფ იკს იყ ენ ებ და~ - ამ ბო ბდა ემ ტე იჯი, `ჩვენი კო მპ იუ ტე-
რუ ლი სკ ოლ ის დი რე ქტ ორს რე ნა ტო დე მო რის (Renato De Mori) ერთ-ერთ კო ნფ ერ-
ან ცი აზე კო ლე გა მი უა ხლ ოვ და და კო მპ ლიმენ ტი უთ ხრა არ ჩის იმ შე სა ნი შნ ავი სა-
მუ შა ოს გა მო, რო მე ლს აც ჩვ ენ მა ქჯ ილ ის უნ ივ ერ სი ტე ტში ვახორციელებდით. ჩვ ენ 
ფა კუ ლტ ეტისათვის ოფიციალურად არ გვიცნობებია ჩვენი საქმიანობის შესახებ, 
ამ იტ ომ დე მო რის წა რმ ოდ გე ნაც კი არ ჰქო ნდა, რას ულ ოც ავ დნ ენ. მან ზრდ ილ ობ-
ია ნად გა იღ იმა და მა დლ ობ აც გადაიხ ადა, ხო ლო როდე საც მო ნრ ეა ლში და ბრ უნ და, 
პი რვ ელ რი გში, იმის გარკვევა დაიწყო, თუ რას ულ ოც ავ დნ ენ.”

პი რვ ელი ჩა ნა წე რი ვი კი პე დი აში
ვი კი (Wiki) ტე ქნ ოლ ოგ იის ბა ზა ზე შე ქმ ნი ლი პი რვ ელი სა იტი ვა რდ კუ ნი ნგ ჰა მის 
(Ward Cunningham) ავ ტო რო ბით, 1995 წე ლს გა კე თდა. ტე ქნ ოლ ოგ ია გუ ლი სხ მო-
ბდა, რომ რა მო დე ნი მე ად ამ ია ნს ინ ტე რნ ეტ ის სა შუ ალ ებ ით შე ეძ ლო ერ თსა და იმ-
ავე დო კუ მე ნტ ზე ემუშავა. ანუ მო მხ მა რე ბე ლი შე დი ოდა სა იტ ზე და არ სე ბულ დო-
კუ მე ნტ ში ნე ბი სმ იე რი სა ხის შე სწ ორ ებ ებ ის ან და მა ტე ბე ბის გა კე თე ბა შე ეძ ლო. ეს 
შე სა ძლ ებ ლო ბა ჰქო ნდა ყვ ელ ას, ვი საც ამ დო კუ მე ნტ ზე მი უწ ვდ ებ ოდა ხე ლი.

კომპიუტერული 
სმაილის ავტორი, 
სკოტ ი ფალმანი 
ამბობს - „ვთვლი, 
რომ 1982 
წელს, ჩემ მიერ 
გაკეთებული 
შეთავაზება 
გახდა მიზეზი 
ამ სამი 
სიმბოლოს, მთელ 
ინტერნეტში 
სწორედ ამ 
მნიშვნელობით 
გავრცელებისა~
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თა ვად სა იტს WikiWikiWeb ერ ქვა. ჰა იტ იზე მო გზ აუ რო ბი სას ჰო ნო ლუ ლუს აე რო პო-
რტ ში კუ ნი ნგ ჰა მს ვი კი ვი კი  ავ ტო ბუ სით მგ ზა ვრ ობა ურ ჩი ეს, ად გი ლო ბრ ივ ენ აზე 
ვი კი სწ რა ფს ნი შნ ავს. კუ ნი ნგ ჰა მს ეს სა ხე ლწ ოდ ება მო ეწ ონა და თა ვის ახ ლადწა-
მო წყ ებ ულ პრ ოე ქტს და არ ქვა.

ამგვარად, ვიკიტექნოლოგია ისეთ ვებგვერდთა ერთობლიობას გულისხმობს, 
რომლებშიც ცვლილების შეტანა ყველას შეუძლია, ვისაც მათზე ხელი მიუწვდებათ. 
2001 წე ლს შე მნ ილი სა ხა ლხო ენ ცი კლ ოპ ედ იის „ვი კი პე დი ის~ სა ხე ლშ იც, „ვი კი~ - 
სწ ორ ედ იმ აზე მი გვ ან იშ ნე ბს, რომ სა იტ ის ში ნა არ სს მო მხ მა რე ბლ ები ქმ ნი ან და/ან 
ცვ ლი ან. 

ვი კი პე დი აში პი რვ ელი ჩა ნა წე რი („Hello, World!~ (გა მა რჯ ობა, სა მყ არო!)) ჯი მი უო-
ლესმა (Jimmy Wales) გა აკ ეთა.

პი რვ ელი ვი დეო YouTube - ზე
პი რვ ელი ვი დეო, რო მე ლიც მო მხ მა რე ბე ლმა თა ვად ატ ვი რთა სა იტ ზე, ამ ერ იკ ის ქა-
ლაქ სან დი ეგ ოს ზო ოპ არ კში იყო გა და ღე ბუ ლი. ვი დე ოს ავ ტო რი YouTube - ს ერთ-
ერ თი შე მქ მნ ელ ია. მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ ვი დეო უშ ინ აა რს ოა, მას მი ლი ონ ობ ით  
მნ ახ ვე ლი ჰყ ავს.

YouTube-ის შე ქმ ნის ის ტო რია კი ას ეთ ია. ჩა რლი ჰა რლ ეი (Chad Hurley),  სტ ივ ჩე ნი 
(Steve Chen) და ჯა ვედ კა რი მი (Jawed Karim) კო მპ ან ია PayPal-ისთვ ის მუ შა ოდ ნენ. 
პრ ეს აში გა ვრ ცე ლე ბუ ლი ვე რს იის მი ხე დვ ით, `ჰა რლ ეიმ და ჩე რნ მა გა და წყ ვი ტეს 
ინ ტე რნ ეტ ში წვ ეუ ლე ბის ვი დეო გა ნე თა ვს ებ ინ ათ, მა გრ ამ შე სა ბა მი სი ინ ტე რნ ეტ-
სე რვ ისი ვერ აღ მო აჩ ინ ეს. ასე და იბ ადა იდ ეა შე ქმ ნი ლი ყო YouTube~. კა რი მი, რო მე-
ლიც ამ ვე რს იის მი ხე დვ ით არ ეს წრ ებ ოდა უშ უა ლოდ იდ ეის და ბა დე ბას, ყვ ელაფერს 
უა რყ ოფს და აც ხა დე ბს, რომ სი ნა მდ ვი ლე ში, ყვ ელ აფ ერი სხ ვა გვ არ ად იყ ო. YouTube 
2005 წე ლს შე იქ მნა. პი რვ ელი ვი დეო 2005 წლ ის 23 აპ რი ლს აი ტვ ირ თა, ხო ლო 2006 
წე ლს YouTube-ი Google-მა $1.65 მი ლი არდ დო ლა რად შე იძ ინა.

YouTube-ზე 
განთავსებულ 
პირველ ვიდეოს 
`Me at the Zoo~ 
ჰქვია. ვიდეოში 
YouTube-ს 
ერთ-ერთ 
დამფუძნებელს 
ჯავედ კარიმს 
იხილავთ
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შე ჯა მე ბა:

სა ინ ტე რე სო ბმ ულ ებ ი:

ა. თავის პირველი აბზაციდან, თქვენ 
შეიტყვეთ, რომ პირველი იმეილი, ერ თმ ან-
ეთ ის პი რი სპ ირ მდ გარმა ორმა კო მპ იუ ტე-
რმა  ინ ტე ნე ტის წი ნა მო რბ ედ ის, აპ რა ნე ტის 
სა შუ ლე ბით გაცვალა

ბ. როგორც ნახეთ, კომიუტერული ვირუსების 
შესახებ წინასწარმეტყველებიდან, მათ 

შექმნამდე, ოც წელზე მეტმა განვლო
გ. პირველი ონლაინ კონფერენციის შექმნა 

შემდეგი მნიშვნელოვანი საფეხური იყო 
ინტერნეტის განვიტარების ისტორიაში

დ. თავის დასკვნით ნაწილში მოთხრობილია 
ერთ-ერთი ინტერნეტ გიგანტის YouTube - 
ის შექმნის ისტორია

მეთოთხმეტე თავი მოგვითხრობს როგორ ვითარდებოდა ინტერნეტი პირველი იმეილიდან 
ინტერნეტში მომხმარებლის მიერ განთავსებულ პირველ ვიდეომდე. ამ თავიდან ბევრს 
შეიტყობთ ყველაზე მსხვილ ვიდეო პორტალ YouTube  ის შესახებ: 

პირველი ვიდეო YouTubeზე:
www.youtube.com/watch?v=jNQXAC9IVRw

დავალება:

ინტერნეტში მოიძიეთ ინფორმაცია ქართული 
ინტერნეტ ტელევიზიების შესახებ. ამისათვის 
საძიებო სისტემაში Google ქართულად 
აკრიფეთ – ინტერნეტ ტელევიზია. უამრავ 
ლინკს შორის, რომლებსაც საძიებო სისტემა  

Google შემოგთავაზებთ აირჩიერთ საინტერესო 
რესურსები და მათზე დაყრდნობით დაწერეთ 
პოსტი ქართული ინტერნეტ ტელევიზიების 
შესახებ.

სტრიმინგ ვიდეო
ინგლისური სიტყვა streaming, ქართულად მოდინებას ნიშნავს.

იმისათვის, რომ ინტერნეტში განთავსებულ ვიდეოფაილს უყუროთ, ის ჯერ თქვენს კომპიუტერში 
უნდა გადმოიწეროთ. სტრიმინგის შემთხვევაში, ვიდეოს გადმოწერა და მისი ჩვენება 
პარალელურ რეჟიმში ხდება. ანუ კომპიუტერი გიჩვენებთ ვიდეოფაილის იმ ნაწილს, რომელიც 
უკვე გადმოწერილი აქვს, პარალელურად კი ვიდეოფაილის დარჩენილი ნაწილის გადმოწერას 
აგრძელებს. ასეთ შემთხვევაში ვიდეოფაილის სანახავად არ არის აუცილებელი მისი ბოლომდე 
გადმოწერა. კომპიუტერი ავტომატურ რეჟიმში უჩვენებს ფაილს და იწერს მას. ამავე პრინციპით 
მუშაობს YouTube-ც. ამიტომ თუკი ვიდეოფაილის ინტერნეტიდან გადმოტვირთვის სიჩქარე 
მისი ჩვენების სიჩქარეზე ნაკლებია, მაუწყებლობა დროებით წყდება, რათა ვიდეოს მომდევნო 
ეპიზოდის გადმოწერა მოხდეს.
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ინტერნეტ ტელევიზია
გლ ობ ალ ური ცვ ლი ლე ბე ბი ერ თბ აშ ად არ ხდ ება. ცხ ოვ რო ბენ ხო ლმე ად ამ ია ნე ბი, 
თა ვი სთ ვის ცხ ოვ რო ბენ, ცხ ოვ რო ბენ და მე რე რა ღაც მო მე ნტ ში ირ კვ ევა, რომ თუ-
რმე დრო, რო მე ლშ იც ის ინი ცხ ოვ რო ბდ ნენ, ჩვ ეუ ლე ბრ ივი დრო კი არ იყო, არ ამ ედ 
კა ცო ბრ იო ბის წინ გა და დგ მუ ლი დი დი ნა ბი ჯი.

ჩვ ენს ყო ვე ლდ ღი ურ ობ ას აც თუ გა და ვხ ედ ავთ, და ვი ნა ხა ვთ, რომ დი დი ცვ ლი-
ლე ბე ბის პე რი ოდ ში ვც ხო ვრ ობთ. ეს ცვ ლი ლე ბე ბი ად ამ ია ნე ბის ყო ვე ლდ ღი ური 
ფუსფუს ის პა რა ლე ლუ რად ხდ ება.

გუ ში ნწ ინ
ბე ვრი ის ეთი ნი ვთი, რო მლ ის არ სე ბო ბაც სულ ცო ტა ხნ ის წინ ფა ნტ ას ტიკი სა და 
რე ალ ობ ის ზღ ვა რზე იყო, დღ ეს სა ვს ებ ით ჩვ ეუ ლე ბრ ივ ია. მა გა ლი თად, ტე ლე ვი-
ზო რი. ახ ლა ტე ლე ვი ზო რი ყვ ელ გან არ ის: მა ნქ ან ის სა ლო ნში, მო ბი ლურ ტე ლე ფო-
ნში და ა.შ. უა მრ ავ ასაკოვან ად ამ ია ნს ჯერ კი დევ ახ სო ვს, რო გორ გა ჩნ და პი რვ ელი 
შავ-თე თრი ტე ლე ვი ზო რი.

ახ ალი გა მო გო ნე ბა ტე ქნ იკ ური შე სა ძლ ებ ლო ბე ბით სა გრ ძნ ობ ლად ჩა მო უვ არ დე-
ბო და დღ ევ ან დელ ტე ლე ვი ზო რს. მის პა ტა რა ეკ რა ნზე ძნ ელ ად თუ გა არ ჩე ვდი რა 
ხდ ებ ოდა. უფ რო მე ტიც, ერ თი ჩე მი მე გო ბა რი მი ყვ ებ ოდა, რომ რო დე საც ტე ლე-
ვი ზო რე ბი ახ ალი შე მო სუ ლი იყო და ტე ლე გა და ცე მე ბი დღ ეში მხ ოლ ოდ რა მდ ენ იმე 
სა ათი გრ ძე ლდ ებ ოდა, მი სი დი დი ბე ბია გა და ცე მე ბის და წყ ებ ამ დე სა გა ნგ ებ ოდ გა-
მო ეწ ყო ბო და და ისე ჯდ ებ ოდა ტე ლე ვი ზო რის წინ. ასე გა ნმ არ ტა ვდა – აბა, შვ ილ-
ებო, მო უწ ეს რი გე ბე ლი ხომ არ გა მო ვჩ ნდ ები ხა ლხ ის წი ნო. მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ 
იმხა ნად, ხა ლხი მა რთ ლაც და დი ოდა ერ თმ ან ეთ თან ტე ლე ვი ზო რის სა ყუ რე ბლ ად, 
ბე ბია იმ ათ გუ ლი სხ მო ბდა, ვი ნც ტე ლე ვი ზო რში გა მო ჩნ დე ბო და ხო ლმე.

გუ შინ
ტე ლე ვი ზო რე ბი შე მო იჭ რნ ენ ჩვ ენს სა სტ უმ რო ოთ ახ ებ ში და დი დი ხნ ით და ის ად-
გუ რეს იქ. ახ ლო წა რს ულ ის იდ ილ იუ რი ოჯ ახ ური სც ენა გუ ლი სხ მო ბდა სა სტ უმ რო 

ოთ ახს, რო მე ლშ იც მთ ელი ოჯ ახი ტე ლე ვი ზო რს უყ ურ ებს. ტე ლე ვი ზო-
რში კი პო პუ ლა რუ ლი გა და ცე მა გა დის, მა გა ლი თად, ის ეთი, 

რო გო რიც  „ილ უზ იო ნი“იყო.

ტე ლე მა უწ ყე ბლ ებს სრ ული კო ნტ რო ლი ჰქ ონ დათ დღ ის 
გა ნრ იგ ზე. გა და ცე მა, რო მე ლი ღაც კო ნკ რე ტულ დრ ოს 
გა დი ოდა ეთ ერ ში და ტე ლე მა ყუ რე ბე ლი მო უთ მე ნლ ად 
ელ ოდა ამ დრ ოს, ვი ნა იდ ან სა ყვ არ ელი გა და ცე მის ნა-
ხვ ის სა შუ ალ ება მხ ოლ ოდ ამ კო ნკ რე ტულ დრ ოს და მხ-
ოლ ოდ ტე ლე ვი ზო რში ჰქ ონ და.

სწ ორ ედ ამ იტ ომ, არ სე ბო ბდა „პრ აიმ ტა იმ ის“ ურ ყე ვი 
ცნ ება. ანუ დრო, რო დე საც ტე ლე ვი ზო რთ ან აუ დი ტო-
რი ის მა ქს იმ ალ ური რა ოდ ენ ობა იკ რი ბე ბო და. დრ ოის ეს 
მო ნა კვ ეთი პო პუ ლა რუ ლი ტე ლე არ ხის უზ არ მა ზა რი გა-
ნძი იყო.

ინტერნეტ ტელევიზია
თა ვი XV

ტელევიზორი 
12 მაყურებლის 
წინაშე 1948 
წელს წარსდგა. 
პირველ 
მოდიფიკაციას 
მხოლოდ 
ლონდონში 
განლაგებული 
ტელესადგურის 
სიგნალის 
დაჭერა შეეძლო
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დღ ეს
დღ ეს სი ტუ აც ია შე ცვ ლი ლია. გა და ცე მის ნა ხვ ის რა მდ ენ იმე ალ ტე რნ ატ ივა 
არსებობს, მა ყუ რე ბე ლი დრ ოში არ არ ის შე ზღ უდ ული. ინ ტე რნ ეტ მა „პრ აიმ ტა იმ-
ის“ მნ იშ ვნ ელ ობ ა შე ას უს ტა. შო რს რომ არ წა ვი დეთ, დღ ეს ქა რთ ველ მა ყუ რე ბე-
ლს შე უძ ლია შე ვი დეს სა იტ ზე – www.myvideo.ge. აი რჩ იოს სა სუ რვ ელი ტე ლე არ ხი 
და ტე ლე ვი ზო რს ინ ტე რნ ეტ ის სა შუ ალ ებ ით უყ ურ ოს. მა გრ ამ სა სწ აუ ლი ამ ით არ 
მთ ავ რდ ება. ამ ვე ბს აი ტის და ხმ არ ებ ით, შე სა ძლ ებ ელ ია წა მყ ვა ნი ქა რთ ული ტე ლე-
არ ხე ბის მა უწ ყე ბლ ობა რამოდენიმე დღ ით უკ ან იყ ოს „გა და ხვ ეუ ლი“. მო მხ მა რე-
ბე ლს შე უძ ლია აი რჩ იოს ნე ბი სმ იე რი 10 დღის განმავლობაში, დროის რომელიმე 
კონკრეტულ მონაკვეთში, ეთერში გასული გადაცემა ან ფილმი და როდესაც უნდა, 
მაშინ უყუროს. შე სა ბა მი სად, თუ კი რო მე ლი მე სი უჟ ეტი ან გა და ცე მა ვერ ნა ხეთ, 
ის ღა და გრ ჩე ნი ათ ინ ტე რნ ეტს მი უჯ დეთ და www.myvideo.ge-ზე შე ხვ იდ ეთ.

ტე ლე არ ხე ბის დი დი ნა წი ლი მი ხვ და, რომ ის, რაც იყო ოდ ეს ღაც, აღ არ და ბრ უნ დე-
ბა, ამ იტ ომ  ის ინი თა ვა დ ათ ავ სე ბენ გა და ცე მე ბს სა კუ თარ ვე ბგ ვე რდ ებ ზე. ამ გვ არ 
სა იტ ებ ზე www.myvideo.ge-ს გა რე შეც შე გი ძლ იათ მო იძ იოთ სა სუ რვ ელი სი უჟ ეტი.

და სა ერ თოდ
ინ ტე რნ ეტ მე დი ა სა კმ აოდ სწ რა ფად ვი თა რდ ება. მა გა ლი თად, თა ვი სი არ სე ბო ბის 
სა კმ აოდ მო კლე პე რი ოდ იში, უკ ვე უა მრ ავი სხ ვა და სხ ვანაირი ინ ტე რნ ეტ ტე ლე ვი-
ზია შე იქ მნა. ინ ტე რნ ეტ ტე ლე ვი ზი ები იმ დე ნი და იმ დე ნნა ირ ია, რომ და დგა დრო 
მა თი კლ ას იფ იც ირ ებ ისა.

ინ ტე რნ ეტ ასლი: ტრ ად იც იუ ლი, მს ხვ ილი ტე ლე არ ხე ბის ინ ტე რნ ეტ მა უწ ყე ბლ ობა, 
ანუ, რო დე საც ის, რაც ეთ ერ ში გა დის, ინ ტე რნ ეტ ში თა ვს დე ბა. რო გო რც უკ ვე აღ-
ვნ იშ ნე, დღ ეს, თუ კი რო მე ლი მე ქა რთ ული ტე ლე არ ხის ყუ რე ბა მო გი ნდ ათ, ინ ტე რნ-
ეტ ის სა შუ ალ ებ ით ამ ას უპრობლემოდ შე ძლ ებთ. 

უბ რა ლოდ ინ ტე რნ ეტ ტე ლე ვი ზია: ამ კა ტე გო რი აში ის ეთ რე სუ რს ებს გა ვა ერ თი-
ან ებ დი, რო მლ ებ იც მხ ოლ ოდ ინ ტე რნ ეტ ში მა უწ ყე ბლ ობ ენ. ას ეთ ტე ლე ვი ზი ებს, 
რო გო რც წე სი, არც ისე დი დი ფი ნა ნს ური შე სა ძლ ებ ლო ბე ბი აქვთ, რაც ვიდეომ-
ას ალის ტე ქნ იკ ურ ხა რი სხ ზე აი სა ხე ბა ხო ლმე. მა თი მთ ავ არი პლ იუ სი უშ უა ლო ბა 
და მე ტი თა ვი სუ ფლ ებ აა. ამ იტ ომ აც, ას ეთ რე სუ რს ებ ზე უფ რო თა მამ სი უჟ ეტ-
ებს იხ ილ ავთ. აი რა მდ ენ იმე რე სუ რს-
ის ინ ტე რნ ეტ მი სა მა რთ იც: www.fora.
tv, www.current.com, www.clicknetwork.
tv. მსგავსი ქა რთ ული რე სუ რს ებ იდ ან 
www.gevision.tv-ს დავასახელებდით, 
რო მე ლმ აც ერთ წე ლი წა დზე ოდ ნავ მე-
ტი იმ უშ ავა და მა უწ ყე ბლ ობა შე წყ ვი ტა. 
მი ზე ზე ბს შე გი ძლ იათ ამ ინ ტე რნ ეტ ტე-
ლე ვი ზი ის ვე ბგ ვე რდ ზე გა ეც ნოთ. მო ქმ-
ედი რე სუ რს ებ იდ ან კი itv.ge შეიძლება 
დასახელდეს. ქა რთ ულ რე სუ რს ებს ერ-
თი თვ ალ ში სა ცე მი თა ვი სე ბუ რე ბა აქვთ. 
თუ კი მს გა ვსი უც ხო ური რე სუ რს ები ძი-
რი თა დად გა რთ ობ აზ ეა ორ იე ნტ ირ ებ-
ული, ქა რთ ული რე სუ რს ები ზე დმ ეტ ად 
პო ლი ტი ზი რე ბუ ლია.

უფ რო მე ტი ვი დრე ტე ლე ვი ზია: ამ კა-
ტე გო რი აში ის ეთ რე სუ რს ებს გა ვა ერ თი-
ან ებ დი, რო მლ  იც ზე მოთ ჩა მო თვ ლი ლი 

www.myvideo.ge 
– ამ ვებსაიტის 
დახმარებით, 
შესაძლებელია 
წამყვანი 
ქართული 
ტელეარხების 
მაუწყებლობა 
რამოდენიმე 
დღით უკან იყოს 
„გადახვეული“

თავის დროზე, ტე
ლე მა უწ ყე ბლ ებს 
სრ ული კო ნტ რო
ლი ჰქ ონ დათ დღ ის 
გა ნრ იგ ზე. გა და
ცე მა, რო მე ლი ღაც 
კო ნკ რე ტულ დრ ოს 
გა დი ოდა ეთ ერ ში და 
ტე ლე მა ყუ რე ბე ლს 
ამ გადაცემის ნახვა 
მხ ოლ ოდ ამ კო ნკ
რე ტულ დრ ოს და 
მხ ოლ ოდ ტე ლე ვი ზო
რში შეეძლო. დღ ეს 
სი ტუ აც ია შე ცვ ლი
ლია. რომელიმე გა
და ცე მის სხვადასხვა 
საშუალება არ სე
ბო ბს, მა ყუ რე ბე ლი 
დრ ოში არ არ ის 
შე ზღ უდ ული. ინ ტე
რნ ეტ მა „პრ აიმ ტა
იმ ის“ მნ იშ ვნ ელ ობ ა 
შე ას უს ტა. 
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სე რვ ის ებ ის პა რა ლე ლუ რად, მო მხ მა რე ბლ ებს ფი ლმ ებ ის უზ არ მა ზარ ბი ბლ იო თე-
კას სთ ავ აზ ობს. ანუ, თქ ვენ შე გი ძლ იათ აი რჩ იოთ რო მე ლი მე ტე ლე არ ხი, ტე ლე ვი-
ზი ის მი ერ და მზ ად ებ ული სი უჟ ეტი ან გა და ცე მა, ან და უბ რა ლოდ ფი ლმ ებ ის უზ-
არ მა ზა რი ბი ბლ იო თე კი დან თქ ვე ნთ ვის სა სუ რვ ელ ფი ლმს უყ ურ ოთ. ყვ ელა ფი ლმი 
სა კმ აოდ მა ღა ლი ხა რი სხ ის აა და სუ ლაც არ არ ის სა ჭი რო მა თი თქ ვე ნს კო მპ იუ ტე-
რში გა დმ ოწ ერა. მს გა ვსი რე სუ რსი ჯე რჯ ერ ობ ით არც ისე ბე ვრ ია, ზოგი მა თგ ანი 
შე ქმ ნის სტ ად ია შია. მა გა ლი თად, www.heaventv.tv 

სა ხა ლხო ტე ლე ვი ზია: ტე ქნ ოლ ოგ იე ბის გა ნვ ით არ ებ ას თან ერ თად, სულ უფ რო ად-
ვი ლი ხდ ება სა კუ თა რი ვი დე ოს იუ ჟე ტე ბის მო მზ ად ება და მა თი ინ ტე რნ ეტ ში გა ნთ-
ავ სე ბა. მა გა ლი თად, www.youtube.com -ზე ან იუ თუ ბის ქა რთ ულ ან ალ ოგ ზე www.
tvali.ge -ზე. ზო გი თა ვის სა ქმ ეს სხ ვე ბზე უფ რო სე რი ოზ ულ ად უდ გე ბა და ამ რე სუ-
რს ებ ის სა შუ ალ ებ ით სა კუ თა რი ტე ლე არ ხის შე ქმ ნას ცდ ილ ობს. აი, შე სა ბა მი სი მა-
გა ლი თე ბიც: www.youtube.com/user/ijustine. „ი-ჯა სტ ინის“ არ ხს 980.000-ზე მე ტი 
`ხე ლი სმ ომ წე რი~ ჰყ ავს. მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ ეს ერ თი ად ამ ია ნის მი ერ გა კე თე-
ბუ ლი ტე ლე ვი ზი აა, აქ უხ ვა დაა რე კლ ამ ა, რაც ამ სა ქმ ია ნო ბის სა რფ ია ნო ბა ზე მი-
უთ ით ებს. მს გა ვსი ქა რთ ული რე სუ რს ებ იდ ან კი www.youtube.com/user/SweetBel-
ladoreGirl - ს მო ვი ყვ ან დი. ამ რე სუ რსს, რა თქ მა უნ და, გა ცი ლე ბით მო კრ ძა ლე ბუ ლი 
აუდიტორია ჰყ ავს.

www.youtube.
com/user/ijus-
tine - ერთი 
პიროვნების 
მიერ შექმნილი 
YouTube არხი 
რომლის 
აუდიტორიაც 
მილიონ 
მაყურებელს 
აღემატება
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ვი რუ სუ ლი ვი დეო
2005 წე ლს, YouTube-ის გა ჩე ნის დღ იდ ან ნე ბი სმ იერ მს ურ ვე ლს შე უძ ლია ინ ტე რნ ეტ ში სა სუ რვ ელი ვი დეო 
ატ ვი რთ ოს. ეს იმ დე ნად მა რტ ივა რომ სუ ლაც არ არ ის სჭ ირო არც ვი დეო ფო რმ ატ ებ ის და არც ვებ პრ-
ოგ რა მი რე ბის ცო დნა. უფ რო მე ტიც, შე სა ძლ ებ ელ ია YouTube-ზე გა ნთ ავ სე ბუ ლი ნე ბი სმ იე რი ვი დე ოს, სხ-
ვა ვე ბგ ვე რდ ზე, ან სუ ლაც სა კუ თარ ბლ ოგ ზე შე მო ტა ნა. 2010 წლ ის სტ ატ ის ტი კის მი ხე დვ ითი, დღ ეში 
YouTube-ზე 50 400 სა ათ ის ხა ნგ რძ ლი ვო ბის ვი დეო იტ ვი რთ ება.

YouTube-მა ახ ალი ტე რმ ინი გა აჩ ინა - ვი რუ სუ ლი ვი დეო. ამ ტე რმ ინ ით ის ეთ ვი დე ომ ას ალ ას აღ ნი შნ ავ ენ 
რო მე ლიც ვი რუ სის მს გა ვს ად ვრ ცე ლდ ება ერ თი ად ამ ია ნი დან მე ორ ის აკ ენ. ანუ სხ ვა და სხ ვა ად ამ ია ნე ბი 
ავ რც ელ ებ ენ მათ მი ერ მო წო ნე ბუ ლი ვი დე ოს შე სა ხებ ინ ფო რმ აც იას ნა ცნ ობ ებ სა და მე გო ბრ ებ ში, ას ეთი 
ვი დე ოე ბი ქვ ეყ ნდ ება ბლ ოგ ებ სა და ვე ბგვ ერ დე ბზე. შე დე გად ერ თი შე ხე დვ ით ჩვ ეუ ლე ბრ ივ ვი დე ოს უზ-
არ მა ზა რი აუ დი ტო რია უგ რო ვდ ება. ვი რუ სუ ლი ვი დე ოს ერ თ-ე რთი პი რვ ელი ნი მუ შია `The Bus Uncle~. ეს 
ვი დეო YouTube-ზე 2006 წე ლს გა ნთ ავ სდა. მა სზე ას ახ ულ ია ჰო ნკ ონ გის ავ ტო ბუ სში ორ მა მა კა ცს შო რის 
შე მდ გა რი ცხ არე სა უბ არი. მას შე მდ ეგ, რაც ვი დეო ინ ტე რნ ეტ ში პო პუ ლა რუ ლი გა ხდა, იგი აქ ტი ურ ად 
გა შუ ქდა ტრ ად იც იულ მე დი აში. ერ თი შე ხე დვ ით არ აფ რით გა მო რჩ ეუ ლი ვი დეო `Charlie Bit My Finger~ 
YouTube-ის ყვ ელა დრ ოის ყვ ელ აზე ყუ რე ბა დი ვი დე ოა. ამ ვი დე ოს ნახვის 260 000 000 მე ტი შემთხვევაა 
და ფი ქს ირ ებ ული.

ქა რთ ული ვი რუ სუ ლი ვი დე ოს მა გა ლი თა YouTube-ზე ატ ვი რთ ული ვი დეო - `koxora~. რო გო რც ჩა ნს თა ვი-
დან ეს ვი დე ოს იუ ჟე ტი ტე ლე ვი ზი ამ და იწ უნა, ხო ლო შე მდ გომ ინ ტე რნ ეტ ის წყ ალ ობ ით სი უჟ ეტ ის მთ ავ არი 
გმ ირი იმ დე ნად პო პუ ლა რუ ლი გა ხდა, რომ იგი არ აე რთი ქა რთ ული ტე ლე ვი ზი ის ეთ ერ ში ვი ხი ლეთ.

შე ჯა მე ბა:

სა ინ ტე რე სო ბმ ულ ებ ი:

ა. თავში აღწერილია ტრადიციული მედიის 
სოციალურ მედიად ტრანსფორმირება

ბ. თქვენ გაეცანით იმ ინტერნეტ-რესურსების 
ანალიზს, რომლებიც ქართულ ინტერნეტ 
ტელევიზიებს ქმნიან

გ. თავის ბოლოს, გამოიკვეთა ინტერნეტ 
ტელევიზიების განვითარების შემდეგი 
ეტაპი, რომელიც, სავარაუდოდ, ე.წ. 
სახალხო ტელევზია იქნება

ჩვენი წიგნის ბოლო თავი მთლიანად ინტერნეტ ტელევიზიას ეთმობა:

ინტერნეტ ტელევიზიები:
www.fora.tv, www. current.com, www.clicknetwork.tv, www.gevision.tv, itv.ge

დავალება:

YouTube-ზე მოიძიეთ თქვენთვის საინტერესო 
ვიდეო და Facebook-ის საშუალებით 
თქვენს მეგობრებს გაუზიარეთ. ამისათვის 
დააკოპირეთ YouTube–დან გვერდის 
მისამართი. (ბროუზერებში, ანუ იმ 
პროგრამებში, რომლითაც ინტერნეტში 
ნავიგაციას ახორცილებთ, გვერდის მისამართი 

სულ ზედა ფანჯარაშია დამოსახული).  
შედით თქვენი Facebook-ის კედელზე (Wall). 
მიაჭირეთ ღილაკს ბმული (Link) და ახლად 
გაჩენილ ფანჯარაში ჩააკოპირეთ YouTube-ში 
დაკოპირებული გვერდის მისამართი. მიაჭირეთ 
ღილაკს მიმაგრება (Attach), შემდეგ კი ღილაკს 
გაზიარება (Share).

91



პრ აქ ტი კუ ლი სა მუ შა ო

საკუთარი YouTube არხის შექმნა
YouTube-ში ვი დე ოს გა ნს ათ ავ სე ბლ ად აუ ცი ლე ბე ლია და რე გი სტ რი რე ბა.

თუ კი თქ ვენ ხა რთ Google-ის რო მე ლი მე სე რვ ის ის მო მხ მა რე ბე ლი, მა შინ YouTube-ზე შე სა სვ ლე ლად 
შე გი ძლ იათ უკ ვე არ სე ბუ ლი ლო გი ნი და პა რო ლი გა მო იყ ენ ოთ. თუ მცა YouTube-ზე და რე გი სტ რი რე-
ბა მა ინც აუ ცი ლე ბე ლია.

თქ ვე ნს ბრ ოუ ზე რში აკ რი ბეთ YouTube-ს მი სა მა რთი: www.youtube.com

ზე და მა რჯ ვე ნა კუ თხ ეში მი აჭ ირ ეთ ლი ნკს: Create Account

თუ კი რე გი სტ რა ცი ის ას თქ ვენ შე სუ ლი იყ ავ ით Google-ის რო მე ლი მე სე რვ ის ში, (მა გა ლი თად gmail-ში 
ან Blogger-ში) მა შინ თქ ვე ნს ბრ ოუ ზე რში ავ ტო მა ტუ რად გა იხ სნ ება გვ ერ დი, რო მე ლიც გა უწ ყე ბთ: 
იმ ის ათ ვის, რომ YouTube-ის ექ აუ ნთი და არ ეგ ის ტრ ირ ოთ, Google-ის სხ ვა სე რვ ის ებ იდ ან უნ და გა-
მო ხვ იდ ეთ. ამ ის ათ ვის მი აჭ ირ ეთ ლი ნკს - Sign me out! თუ კი რე გი სტ რა ცი ის ას არ იყ ავ ით შე სუ ლი 
Google-ის რო მე ლი მე სე რვ ის ში მა შინ ავ ტო მა ტუ რად გა მო ტო ვე ბთ ამ ნა ბი ჯს.

შე მდ ეგ გვ ერ დზე YouTube გთ ავ აზობთ თქ ვე ნი პი რა დი მო ნა ცე მე ბი შე იყ ვა ნოთ. მო ცე მულ ფა ნჯ რე-
ბს შო რის ყვ ელ აზე სა ყუ რა დღ ებ ოა ̀ Username~. ამ ფა ნჯ არ აში ჩა წე რი ლი სი ტყ ვა შე მდ გო მში თქ ვე ნი 
YouTube-ის გვ ერ დის სა ხე ლი იქ ნე ბა. YouTube-ის გვ ერ დის სა ხე ლი უნ იკ ალ ური უნ და იყ ოს. ამ იტ ომ, 
თუ კი თქ ვენ სხ ვის მი ერ უკ ვე არ ჩე ული სა ხე ლი ჩა წე რეთ შე სა ბა მის ფა ნჯ არ აში   YouTube-ი შე გა ტყ-
ობ ინ ებთ, რომ სა ხე ლი და კა ვა ბუ ლია და ალ ტე რნ ატ ივ ას შე მო გთ ავ აზ ებთ.
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მას შე მდ ეგ, რაც ყვ ელა ვე ლს შე ავ სე ბთ და ღი ლა კს `accept~ მი აჭ ერთ. რე გი სტ რა ცი ის პრ ოც ესი და-
სრ ულ ებ ულ ია.

ახ ლად გა ხს ნილ ფა ნჯ არ აში შე იყ ვა ნეთ ის ლო ჯი ნი 
და პა რო ლი რო მლ ით აც Google-ის რო მე ლი მე სე-
რვ ის ში, (მა გა ლი თად gmail-ში ან Blogger-ში) შე დი-
ოდ ით ხო ლმე.

ამ პრ ოც ედ ურ ის შე მდ ეგ თქ ვენ სა კუ თარ YouTube-
ის არ ხზე შე ხვ ალთ. ზე და მა რჯ ვე ნა კუ თხ ეში, 
ღი ლა კზე `Upload~ მი ჭე რით, თქ ვენ გა და ხვ ალთ 
გვ ერ დზე, რო მლ იდ ან აც ვი დე ოს ატ ვი რთ ვაა შე სა-
ძლ ებ ელი.

ზედა ნაწილში, არ ხის თქ ვე ნ მი ერ შე რჩ ეუ ლი სა ხე ლი წე რია. მა სზე მი ჭე რით ჩა მო იშ ლე ბა მე ნიუ. 
თუ კი ამ მე ნი უში აი რჩ ევთ My Channel, გა და ხვ ალთ გვ ერ დზე, რო მლ იდ ან აც შე გი ძლ იათ თქ ვე ნი You-
Tube არხის ძი რი თა დი პა რა მე ტრ ები შე ცვ ალ ოთ.
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