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I. შესავალი

ინტერნეტის განვითარების კვალდაკვალ
როგორც პირადი ხასიათის, ასევე ბიზნეს
კომუნიკაციების მნიშვნელოვანი ნაწილი
ხორციელდება ვირტუალურ გარემოში. ბოლო
ათწლეულებში ინტერნეტის საკომუნიკაციო
შესაძლებლობები განუწყვეტლივ
ფართოვდებოდა. ელექტრონული ფოსტა იყო
შეტყობინებების გაცვლის პირველი ფორმა,
რომლის შემდგომი მოდიფიკაცია გახდა დაგზავნის
სიები. ვირტუალური ურთიერთობების
განვითარების შემდეგი ეტაპი იყო
ტელეკონფერენციები. ხოლო ინტერენტის
მომხმარებლების რაოდენობის ზრდასთან ერთად
კი გამოჩნდა ონლაინ რეჟიმში ურთიერთობის
სპეციალიზირებული სერვისი Internet Relation Chat
(ჩატები). კომუნიკაციების და მოწყობილობების
გაიაფებამ და ქსელში ამ სერვისების
მომხმარებლების ზრდამ განაპირობა

გაერთიანებების  წარმოქმნა ანუ ადამიანების
ჯგუფი, რომლებიც გაერთიანებული არიან საერთო
ინტერესებით და აქტიურად ურთიერთობენ
ერთმანეთთან. ახალი თაობის სოციალურმა
სერვისებმა შეითავსეს ყველა  ამ ურთიერთობების
თავისებურებები,  თუმცა ტექნიკური თვალსაზრისით
(ვებ–დანართები) მნიშნელოვან განვითარებას
მიაღწიეს. დღესდღეობით ინტერნეტში
მომხმარებლების ურთიერთობობების
თანამედროვე საშუალებებს  წარმოადგენს
ფორუმები (როგორც ტელეკონფერენციების იდეის
განვითარება), ბლოგები (ვებ–ჟურნალები) და
სოციალური ქსელები.

სოციალური ქსელი - ეს არის პროგრამული
უზრუნველყოფა, რომელიც საშუალებას  აძლევს
მომხმარებელებს შექმნან თავიანთი პროფილები
და დაუკავშირდნენ სხვა მონაწილეებს ვირტუალურ
სამყაროში. ის წარმოადგენს კონკრეტული
ადამიანის ნაცნობების გარკვეულ ვირტუალური
წრეს, სადაც თვითონ ადამიანი - არის სოციალური
ქსელის ცენტრი, მისი ნაცნობები   კი - ამ ქსელის
განშტოებები, ხოლო ურთიერთობები ამ
ადამიანებთან - კავშირები.

1995 წელს შეიქმნა Classmates.com - პირველი
სოციალური ქსელი. პოპულარული რუსული
სოციალური ქსელი „Одноклассники“ წარმოადგენს
მის ანალოგს. კონცეფცია აღმოჩნდა ძალიან
მოთხოვნადი  და სწორედ ამ წლიდან იწყება
ინტერნეტში სოციალური ქსელის მძლავრი
განვითარება. დღემდე ეს ქსელი რჩება  ერთერთი
ყველაზე პოპულარული  მთელ მსოფლიოში და
ითვლის 50 მილიონზე მეტ მომხმარებელს.

2004 წელში გამოჩნდა Facebook რომელიც
რამოდენიმე წელში ხდება ყველაზე პოპულარული
სოციალური ქსელი მთელ მსოფლიოში. 2003–2004
წლებში გაეშვა აგრეთვე პოპულარული
სოციალური ქსელები LinkedIn და MySpace.



2005 წლის სექტემბერში  ტიმ ო რეილი ახდენს
იდეოლოგიურ გადატრიალებას, შემოაქვს  რა
განსაზღვრება „Web 2 .0 “ სტატიაში „What is Web
2.0“ , ახალი კონცეფციის ერთერთი  ცენტრალური
ნაწილი უჭირავს სწორედ სოციალურ ქსელებს. [1]

II. სოციალური ქსელების კლასიფიკაცია

დღესდღეობით მსოფლიოში არსებობს
რამოდენიმე ასეული სოციალური ქსელი. ნახაზი 1
მოყვანილია პოპულარული სოციალური ქსელები
2013 წლის იანვარის მონაცემებით.[2]

ცხრილი1. პოპულარული სოციალური ქსელები

ანალიტიკური კომპანია «ComScore» მონაცემებით
2011 წელს მსოფლიოში ინტერნეტ
მომხმარებლების 82% სარგებლობდა სოციალური
ქსელებით (1,2 მილიარდი ადამიანი), ხოლო
ინტერნეტში გატარებული ყოველი 5 წუთიდან
მომხმარებელი ერთ წუთს ხარჯავდა რომელიმე
სოციალურ ქსელში . ნახაზი 1 მოყვანილია
სოციალური ქსელების განვითარება ევროპის
ქვეყნებში [ 3 ]

არსებობს სოციალური ქსელის სხვადასხვა
კლასიფიკაცია. ზოგი ქსელი ორიენტირებულია
ნაცნობი ადამიანების მოძებნაზე და მათთან
ურთიერთობაზე (თანაკლასელი, თანაკურსელი,
თანამშრომელი  და  ა .შ.). ზოგიერთი ქსელი კი
წარმოადგენს ბიზნეს კავშირებს ( სამუშაოს ძიება,
პარტნიორის ძიება, პროფესიული ურთიერთობები,
საქმიანი ურთიერთობების გადაწყვეტა). ზოგი
მათგანი კი შექმნილია ადამიანების
ურთიერთობებისათვის, რომლებიც
გაერთინებულები არიან საერთო ინტერესებით (
ვიდეო, მუსიკა, კინო , ფოტო  და  ა.  შ. ).

ნახაზი 1. სოციალური ქსელების გავრცელება ევროპის ქვეყნებში
% –ში ქვეყნის ინტერნეტ-მომხმარებელთან.

სოციალური ქსელების კლასიფიკაცია
შეიძლება განვახორციელოთ შემდეგი
მახასიათებლებით:

№
სოციალური

ქსელი
ყოველთვიური

უნიკალური
მომხმარებელი

1 Facebook 750 000 000
2 Twitter 250 000 000
3 Linkeldin 110 000 000
4 Pinterest 85 500 000
5 MySpace 70 500  000
6 Google Plus+ 65 000 000



ტიპის მიხედვით:

პირადი ურთიერთობა (Classmates.com)

საქმინი ურთიერთობა (Linkedln)

გართობა (My Space)

ვიდეო ( YouTube)

აუდიო (Last.fm)

ფოტო (Flickr)

ყიდვები (Groupon)

ბლოგები (Tumbir)

სიახლეები (Reddit)

კითხვა-პასუხები (Answers.com)

წვდომის მიხედვით :

გახსნილი (Facebook)

დახურული ( Playboyu)

შერეული (VK)

რეგიონების მიხედვით:

მსოფლიო (hi5)

ქვეყანა ( Qzone)

ტერიტორიული ერთეული

განვითარების დონის მიხედვით:

Web 1.0 – პირველი სოციალური ქსელები

საბაზისო ფუნქციონალური შესაძლებლობებით.

Web 2.0 – თანამედროვე სოციალური ქსელები

ურთიერთობის ფართო ფუნქციონალური

შესაძლებლობებით.

Web 3.0 – მომავალი სოციალური ქსელები,

რომლებიც გადაწყვეტენ კონკრეტულ პრობლემებს

სოციალური  ქსელების ყველაზე საინტერესო
კლასიფიკაციაა – ტიპის მიხედვით, აქ მოცემულია
სხვადასხვა ტიპის კონტენტის და სხვადასხვა მიზნის

მრავალი პროექტები. თუ გავაანალიზებთ მოცემულ
კლასიფიკციას, სრულიად არ არის რთული
მივიდეთ დასკვნამდე, რომ ამჟამად
სოციალიზირებულია ქსელის ყველა ძირითადი
თემატიკა. განვითარება გრძელდება მხოლოდ
ცალკეულ თემატიკებში, რომლებშიც ბოლო დროს
აქტიურად ჩნდება ახალი თემატური სოციალური
ქსელები.

კლასიფიკაციის მეორე ტიპი გვიჩვენებს,
რამდენად გახსნილია სოციალური ქსელები.
ამჟამად სოციალური ქსელების დიდი
უმრავლესობა  მთლიანად გახსნილია გარე
სამყაროსთვის, რისთვისაც მათ ხშირად
აკრიტიკებენ მომხმარებლები, მაგრამ მეორეს
მხრივ ეს ძალიან ხელსაყრელია თვით სოციალური
ქსელებისათვის. ზოგიერთი პროექტები არ არის
გამიზნული ღიაობისათვის   თავისი ბიზნეს-
მოდელების გამო, ამიტომ ისინი თავდაპირველად
იქმნებოდა როგორც დახურული სოციალური
ქსელები. ყველაზე ნაკლებად ვითარდებიან
შერეული ქსელები, რადგან მომხმარებლებს არ
მოსწონთ ხელოვნური ბარიერები და ამიტომაც არც
თუ დიდი სურვილით და ენთუზიაზმით ხდებიან
მოცემული ქსელის მონაწილეები.

კლასიფიკაცია გეოგრაფიული რეგიონების
მიხედვით ყველაზე იოლი და თვალშისაცემია:
მსოფლიო გიგანტები, რომლებიც
თავდაპირველად გამოჩნდნენ მოიცავდნენ მთელ
მსოფლიოს საზღვრებს გარეშე. უფრო
მოგვიანებით დაიწყეს  განვითარება სოციალურმა
ქსელებმა რეგიონებში, ისინი ხშირად მთლიანად ან
ნაწილობრივ წარმოადგენდნენ მსოფლიო
გიგანტების კლონებს. ინტერნეტის
განვითარებასთან ერთად კი გამოჩნდნენ
ცალკეული ქალაქების სოციალური ქსელებიც.

III. სოციალური  ქსელები საქართველოში

საქართველოში პოპულარობით სოციალური
ქსელები პირველ ადგილზეა ინტერნეტის
სერვისებს შორის. „კავკასიის კვლევითი
რესურსების ცენტრის“ მონაცემებით 2012 წლის
ბოლოს საქართველოში ინტერნეტ
მომხმარებლების 68% გაერთიანებულია
სოციალურ ქსელებში. [ 4 ]

საქართველოში სოციალურ ქსელ Facebook
2013 წლის აპრილის მონაცემებით 1 029 600



მომხმარებელი ჰყავს, რომელთაგან  უმეტესობა
ქალბატონია (54.6%). [ 5 ]

ქართული სოციალური ქსელებია;
http;//www.face.ge http;//www.odno.ge  http://www.

mylove.ge http:// www.myface.ge http://geoclass.ge

http://www.gacnoba.org

ქართული სოციალური ქსელები სუსტად არიან
განვითარებულები. ხშირ შემთხვევებში ისინი
წარმოადგენენ მსოფლიო პოპულარული
სოციალური ქსელების კლონებს.

აღსანიშნავია, რომ ქართული სოციალური
ქსელები დიზაინითაც კი ბაძავენ უცხოურ
სოციალურ ქსელებს.

ქართულ სოციალურ ქსელებს ჯერ კიდევ ბევრი
სამუშაო აქვთ რომ უცხოურ ქსელებს ღირსეული
კონკურენცია გაუწიონ, როგორც ხარისხის ისე
რეიტინგის მხრივ.

ქართული სოციალური ქსელების განვითარების
მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს თემატური
სოციალური ქსელები. ჩვენი ქვეყნის სოციალურ–
ეკონომიკური მდგომარეობიდან და ინტერნეტის
მომხმარებლების რაოდენობიდან გამომდინარე
მხოლოდ ამ სეგმენტში შესაძლებელია გარკვეული
წარმატების მიღწევა პოპულარულ სოციალურ
ქსელებთან კონკურენტულ ბრძოლაში.

IV. სოციალური ქსელების განვითარების

პერსპექტივები

სოციალური ქსელები ძირითადად
ვითარდებოდნენ რაოდენობრივი გზით მოიცავდნენ
რა სულ უფრო მეტ მომხმარებლებს, მაგრამ
დღესდღეობით ისინი გადადიან ხარისხობრივი
განვითარების სტადიაზე ნერგავენ რა თავის
საქმიანობაში მომხმარებელთან უთიერთობის სულ
უფრო ახალ სერვისებს.

თანამედროვე ეტაპზე გამოყოფენ სოციალური
ქსელების განვითარების შემდეგ ძირითად
ტენდენციებს;

 სოციალური ქსელების  ტექნოლოგიური
განვითარება

 ინტერნეტ რესურსების სოციალიზაცია
 თემატური სოციალური ქსელების

განვითარება
 სოციალური ქსელების დანერგვა  ბიზნესში
 სოციალური ქსელების გაერთიანება

ტექნოლოგიური განვითარება

სოციალური ქსელების ტექნოლოგიების
განვითარება მრავალწახნაგოვანია, მაგრამ
შესაძლებელია გამოვყოთ რიგი საკვანძო
ტენდენციები:
– საკომუნიკაციო ინსტრუმენტები
კომუნიკაცია – ნებისმიერი სოციალური ქსელის
საფუძველია რაც განაპირობებს მათ პირველრიგით
განვითარებას. დღესდღეობით მრავალი
პოპულარული სოციალური ქსელი თავის
პროექტებში ადამიანის რეალური ცხოვრების
ყველა კომუნიკაციას აერთიანებს (Facebook –მა უკვე
გაერთიანა ელექტრონული ფოსტის ტექნოლოგია
თავის პროექტში). უახლოეს მომავალში კი
კომუნიკაციების ყველა სახეობა განთავსდება
სოციალურ ქსელებში.
– კონტენტი

დღესდღეობით სოციალური ქსელები მუშაობენ
«User-Generated Content» პრინციპით ანუ
სოციალური ქსელები თავაზობენ საჭირო
ინსტრუმენტებს, ხოლო მომხმარებლები მათი
გამოყენებით ქმნიან შესაბამის კონტენტს. ეს
მოდელი კარგად მუშაობს, მაგრამ
პროფესიონალური კონტენტის შექმნის
ინსტრუმენტები ცოტაა, მომხმარებელი კი
მოითხოვს უფრო მრავალფეროვანი და ხარისხიანი
კონტენტის მიღებას.

ადრე სოციალური ქსელები ცდილობდნენ
მომხმარებლების კონტენტის სტრუქტურირებას,
შემდეგ შექმნეს ხარისხიანი კონტენტის
ფილტრაციის ინსტრუმენტები, ხოლო უახლოეს
მომავალში მოსალოდნელია კონტენტის შექმნის
და რედაქტირების ფუნქციონალის შემუშავება.
ძალზე პერსპექტიულად გამოიყურება საიტების
მოდელი, სადაც ერთად იქნება თავმოყრილი
სოციალური ფუნქციონალი და ხარისხობრივი
თემატური კონტენტი.

განსაკუთრებული ადგილი დაეთმოება
გასართობ კონტენტს (თამაშები, ვიდეო, მუსიკა)
რომელიც ძალზე პოპულარულია მომხმარებლებს
შორის. ამ სერვისებთან ინტეგრაცია უკვე
დაწყებულია. მაგალითად Facebook–მა განაცხადა
მუსიკალურ სერვის Spotify–თან ინტეგრაციაზე.
– ელექტრონული კომერციის ინსტრუმენტები
ბოლო წლებში სოციალური ქსელები ცდილობენ
ინტერნეტ მაღაზიებთან ინტეგრაციას და
მომხმარებლებს შორის ელექტრონული ვაჭრობის



ინსტრუმენტების შემუშავებას. ეს ძალზე
პერსპექტიული სეგმენტია, რადგან  დღესდღეობით
ელექტრონული კომერციის ბაზრის მოცულობა
რამოდენიმე ასეული მილიარდი დოლარია,
ხოლო  სოციალურ ქსელებს ჰყავთ ასეულობით
მილიონი მომხმარებელი.
სოციალური ქსელები უკვე ქმნიან სპეციალურ
პლატფორმებს ელექტრონული კომერციისათვის
(Facebook Marketplace, Second Life Marketplace).
სოციალური ქსელებისათვის მომგებიანია ყიდვა–
გაყიდვის შესაძლებლობის მქონე პლატფორმების
შექმნა. ამ შემთხვევაში სოციალური ქსელი
შეასრულებს შუამავლის როლს და მოგებას
მიიღებს საკომისიო თანხის და რეკლამის ხარჯზე.[
6]
– სარეკლამო ტექნოლოგიები

სარეკლამო ტექნოლოგიების განვითარება
წარმოადგენს სოციალური ქსელების მოგების
მთავარ წყაროს. სოციალურ ქსელებს გააჩნიათ
მომხმარებელზე უზარმაზარი რაოდენობის
ინფორმაცია. ეს მათ საშუალებას აძლევს
მაქსიმალურად მიზანმიმართულად
განახორციელონ რეკლამის  ჩვენება.

სოციალურ ქსელებში უკვე აქტიურად ინერგება
ქცევითი ტექნოლოგიები, რომელიც მომხმარებელს
თავაზობს რეკლამას არა მარტო მისი პროფილის
გათვალისწინებით არამედ მისი ქცევის
საფუძველზეც.

ინტერნეტ–რესურსების სოციალიზაცია

ბოლო წლებში განსაკუთრებით  აქტუალური
გახდა ინტერნეტ–რესურსების სოციალიზაცია. უკვე
თითქმის ყველა სერიოზულ ინტერნეტ–პროექტებში
(ახალი ამბების საიტი, ინტერნეტ მაღაზია ან
საძიებო სისტემა) არის სოციალური ფუნქციონალი.
ეს პროცესი შეიძლება დავყოთ ორ დიდ ჯგუფად:
 სოციალურ ქსელებთან ინტეგრაცია
 სოციალური ფუნქციონალის შემუშავება

უკვე მრავალი მილიონი ვებ–საიტი
ინტეგრირებულია პოპულარულ სოციალურ
ქსელებთან (სოციალურ ქსელში ინფორმაციის
გაგზავნის ღილაკები, ღილაკები „მომწონს“,
სოციალური ქსელების მეშვეობით კომენტარების
ინსტრუმენტები და მრავალი სხვა)

შემდგომი ნაბიჯი იქნება ინტეგრაციის
სპეციალიზირებული პლატფორმების შემუშავება,
რომლებიც გარეშე საიტზე ყოფნისას
მომხმარებელს საშუალებას მისცემენ მიიღოს

ყველა ის ინფორმაცია,  რაც არის სოციალურ
ქსელში. იგივე პროცესი შეიძლება წარიმართოს უკუ
მიმართულებითაც: მომხმარებელი იმყოფება რა
სოციალურ ქსელში მიიღებს ინფორმაციას გარეშე
საიტებიდან. საიტების გარდა სოციალიზაციის
პროცესი აქტიურად მიმდინარეობს დანართებშიც.
მაგალითად კორპორაცია Microsoft აქტიურად
აწარმოებს თავისი პროგრამის Outlook–ის
ინტეგრაციას  სოციალურ ქსელებში.

თემატური სოციალური ქსელების განვითარება

ბოლო  ათწლეულში მსოფლიოში
ვითარდებოდნენ ზოგადი ხასიათის სოციალური
ქსელები. უკანასკნელ პერიოდში კი განვითარება
დაიწყეს გარკვეული თემატიკის სპეციალურმა
სოციალურმა ქსელებმა. დღესდღეობით უკვე
არსებობენ საინფორმაციო ტექნოლოგიების
სპეციალისტების, ტურისტების, სპორტსმენების,
პოლიტიკოსების, მეცნიერების თემატური
სოციალური ქსელები. მათ შორის აღსანიშნავია
Moxie Moms (moxie-moms.com) –დედების
სოციალური ქსელი, Geni – Genealogy – Free Family
Tree (geni.com) – ნათესავების სოციალური ქსელი.
ამასთნავე ჯერ კიდევ არსებობს ბევრი თავისუფალი
ნიშა, რომელთა დაკავება უახლოეს პერიოდში
მოხდება.

ქართულ სოციალური ქსელების მომავალი
განვითარების  გზა სწორედ თემატური სოციალური
ქსელების განვითარება წარმოადგენს.

სოციალური ქსელების დანერგვა ბიზნესში

თანამედროვე მსოფლიოში ბიზნესი ფართოდ
გამოიყენებს სოციალურ ქსელებს თავის
საქმიანობაში. მთლიანობაში ეს პროცესი შეიძლება
დავყოთ 2 ჯგუფად:

 სოციალური ქსელების გამოყენება
კომპანიის შიგა საქმიანობაში

 სოციალური ქსელების გამოყენება
კომპანიის გარე საქმიანობაში

კომპანიის შიგა საქმიანობაში დიდი ხანია
გამოიყენება სხვადასხვა საინფორმაციო სისტემები,
მაგრამ მხოლოდ ბოლო პერიოდში დაიწყო მათი
აქტიური სოციალიზაცია. პირველები ამ საქმეში
იყვნენ მსოფლიო ინფორმაციული
ტექნოლოგიების კომპანიები, რომლებისთვისაც



მნიშვნელოვანია მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში
თავის თანამშრომლებთან ეფექტური კომუნიკაციის
უზრუნველყოფა (Microsoft Corporation, Google,
IBM, Apple, Cisco Systems და სხვა) [ 7]

ერთ–ერთმა პირველმა ვინც გამოიყენა  ეს
მიდგომა იყო ინტერნეტის ქსელური
ტექნოლოგიების ლიდერი კომპანია Cisco Systems,
Inc. მან შეიმუშავა შიგა კორპორატიული
სოციალური ქსელი, რომელშიც განათავსა შიგა
კორპორატიული ბლოგები, სასწავლო მასალები,
ვიდეო კავშირი, ენციკლოპედიები და სოციალური
ქსელების სხვა ელემენტები. Cisco ასევე გახსნა
„კომუნიკაციური კომპეტენციების ცენტრი“
(Communications Center of Excellence, CcoE) რომ
დახმარებოდა კომპანიის თანამშრომლებს ამ
სოციალური ქსელის და მისი ყველა
უპირატესობების  გამოყენებაში.[ 8]

კომპანიები აქტიურად გამოიყენებენ სოციალურ
ქსელებს თავის   გარე საქმიანობაში  სხვადასხვა
სახის ამოცანის გადასაწყვეტად: კლიენტების
მოზიდვა, თანამშრომლების მოძიება, იმიჯის შექმნა
და სხვა. თუ ადრე ამ მიზნით გამოიყენებდნენ სხვა
სერვისებს დღესდღეობით მნიშვნელოვანი
აქტიურობა გადატანილია სოციალურ ქსელებში,
რომლებიც უფრო ეფექტურად წყვეტენ კომპანიის
წინაშე მდგარ ამოცანებს.

კონსალტინგური კომპანია Gartner -ის
პროგნოზით 2016 წელს  მსხვილი კომპანიების 50%
ექნება Facebook–ის ტიპის შიდა  სოციალური
ქსელი და ისინი ისევე იქნებიან ჩაშენებული
კომპანიის ბიზნეს–პროცესებში, როგორც დღეს
ელექტრონული ფოსტა და ტელეფონია.[ 9]

აღსანიშნავია, რომ 2008 წელს გამოჩნდა
პროექტი Groupon-კოლექტიური ფასდაკლებების
სერვისი , რომელი ერთის მხრივ ემყარება სწორედ
სოციალური ქსელების პრინციპს- მეორეს მხრივ  კი
გამოიყენებს სოციალურ ქსელებს ბიზნესისათვის
(მხოლოდ შესყიდვებისათვის). ამ სერვისს,
რომელიც აერთიანებს სოციალურ ურთიერთობებს
და ბიზნესს თამამად შეგვიძლია  ვუწოდოთ
ინტერნეტში სოციალური ქსელების განვითარების
ახალი ეტაპი.[10]

ქსელების გაერთიანება

დღესდღეობით  სოციალურ ქსელებში
მიმდინარეობს  სწრაფი  რაოდენობრივი ზრდა და
მათი გაერთიანების საკითხი მწვავედ არ დგას.

ამასთანავე მრავალი სოციალური ქსელი ამა თუ იმ
ხარისხით ერთმანეთის კონკურენტები არიან.

მიუხედავად ამისა ბოლო წლებში საგრძნობლად
გააქტიურდა სოციალური ქსელების გაერთიანების
პროცესი. პირველი ნაბიჯი ამ მიმართულებით
გადადგა კომპანია Google. შექმნა რა პროექტი
OpenSocial – ეს არის API (Application Programming
Interface – დანართების პროგრამირების
ინტერფეისი) ნაკრები, რომელიც საშუალებას
აძლევს სპეციალისტებს დაშვება მიიღონ ამ
პროექტში გაერთიანებულ სოციალურ ქსელებში
არსებულ ინფორმაციაზე და შექმნან დანართები,
რომლებიც ერთდროულად იმუშავენ მრავალ
პოპულარულ ქსელებთან.  ამ პროექტს უკვე
შეუერთდნენ ისეთი პოპულარული სოციალური
ქსელები, როგორიცაა; MySpace, LinkedIn, Hi5,
Bebo, Ning, Plaxo, Friendster.[11]

ამ პროცესს არ ჩამორჩა Facebook, რომელმაც
შეიმუშავა გარე ვებ–საიტებთან ინტეგრაციის
პროტოკოლი Open Graph.

V. დასკვნა

ერთმნიშვნელოვნად შეიძლება ითქვას, რომ
სოციალური ქსელები უახლოეს პერიოდში კიდევ
უფრო სწრაფი ტემპებით განვითარდებიან.
მსოფლიოში სოციალური ქსელების ბაზარი უკვე
გაჯერებულია, რაც იწვევს კონკურენციის
გაძლიერერებას. კონკურენტულ ბრძოლაში კი
ერთ–ერთი მთავარი ხერხი არის ინოვაციები.
სოციალურ ქსელებში ინოვაციები ვლინდება მათი
ახალი ფუნქციების განვითარებაში. უპირველესად
მოსალოდნელია ინტერნეტ რესურსების
ყოველმხრივი სოციალიზაცია, სპეციალური
თემატური პროექტების განვითარება, ბიზნესის
ინტეგრაცია სოციალური ქსელების
პლატფორმებთან და პოპულარული სოციალური
ქსელების გაერთიანება.

უკვე დღეს სოციალური ქსელებს შეუძლიათ
ნაწილობრივ  ჩაანაცვლონ ელექტრონული ფოსტა,
ჩატები, ახალი ამბების საიტები და ელექტრონული
მაღაზიები. მომავალში კი მოსალოდნელია
სოციალური ქსელების განვითარება 3D ფორმატში
და მათი ხელოვნური ინტელექტის საინფორმაციო
სისტემებთან ინტეგრაცია.

გამოყენებული ლიტერატურა
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