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Abstract – In the proposed article the difficulties of 

Georgian language based semantic retrieval “engine” 

algorithm development issues are being considered. The 

detailed research work plan on Georgian Language web 

based Corp development/update system for general 

using purposes is provided. The Corp will be serving as 

general source for Georgian language based search 

engines. It is offered to develop modified labeling for 

non-structured documents using method of Analytical 

Heuristics in order to form the concept “patterns” 

knowledge-base. This method of indexing will allow 

presentation of non-SWD documents in form of 

“pseudo-SWD” documents and little external engine on 

SWSS will give an opportunity to develop the semantic 

retrieval algorithm based on concept patterns 

categorized by various subject ontologies.  

We suppose the best online retrieval system in 

future will be the one oriented on semantic web, thus the 

natural language Corp based semantic search systems 

are of uncontested perspective.  

Index Terms: information retrieval, semantic search, 

semantic web,  

 

I. INTODUCTION 

Information Retrieval represents the classical 

problem of Informatics. In  accordance of giant 

information flow, the importance of semantic search 
rises as well. Despite the fact that research in this 

field is performed for quite a long time and actively, 

the search engines are not still perfect, thus the 

actuality of search engine improvement and new 

algorith processing is a quite modern task aspecially 

for those systems that are directly involved in the 

process and/or performing it firstheand. 

Generally speaking all main standard text retrieval 

systems consists of three different files: first is the 

full text of document along with full bibliographical 

and indexed information, second is the dictionary of 
all unique words of text sorted alphabetically and the 

last file is the inverted list that preserves the position 

of each word in alphabet. This structure is called 

inverted and the search performed using inverted data 

structure (especially in large documents) is of highest 

importance as each word might serve as the start 

point in retrieval process. 

II. IMPORTANCE OF THE PROBLEM 

Search engines are using document key word 

base query searching, in fact this method means to 

define string (lexical) conformity between search 

query and internet document included terms. 

Information retrieval based on key-words are used 

for non structured web-documents in general. 
One of the most popular internet-searching 

method is the Bool retrieval, that is based on  key-

word different combination discovery  using 

AND, OR, NOT operations.  There are also many 

other types of searching tools like: Wildcard 

Symbol, statistics based methods (Google 

ranking), context retrieval, saga-oriented 

searching, searching based on key-word position 

and etc.  

Information retrieval based on above 

mentioned techniques require indexation of 
billions (and the number is growing each second) 

of web-pages, thus the web based document 

content analyzing problem is getting more and 

more important. To dig a little deeper in 

information retrieval history we will find out that 

the importance of internet-document content 

analysis rises in accordance of huge increase of 

web-page number. In 2001 the semantic web 

technology was presented by W3C (World Wide 

Web Consortium), according to their definition the 

main target of these technologies is to transform 

non-structured or semi-structured web-documents 
into the “web of data”. Semantic web is based on 

Resource Description Framework (RDF) that 

represents the standard model of information 

exchange; it has peculiarity to unite different 

schemas based data. RDF is generalizing link 

based structure of the document and is using URI 

for relationship and metadata for websites, it 

allows representation and sharing of structured 

mailto:manana.khachidze@tsu.ge
mailto:maia.archuadze@tsu.ge
mailto:gela.besiashvili@tsu.ge
http://www.webopedia.com/TERM/M/meta_data.html
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and semi-structured data among different 

applications. 

The main purpose of semantic web is to 

generalize existed www by inserting metadata and 

making easier for machines (search engines or any 

other automatic agents) to “understand” and respond 

accordingly to human requests. To accomplish this 

objective and “understand” the human requested 

query, the appropriate information source should be 

semantically structured. Thus using tools specially 

designed for data like Resource Description 
Framework  (RDF), Web Ontology 

Language (OWL), and Extensible Markup Language 

(XML) it is possible to describe things like animals, 

cars, people and even parts of the construction in 

contrast to HTML, that is describing documents and 

links between them. The terms metadata, ontologies, 

semantics and semantic web are inseparable. 

The semantic web search technologies (Onto 

Search, Semantic Portals, Semantic Wikis, 

Multiagent P2P) proposed by the experts of semantic 

retrieval are using ontologies to form the knowledge 
base. The semantic web document might be defined 

as a document that has ontology as its content or as an 

ordinary web document “labeled” with specific tags 

taken from the so called Domain Ontology. 

According to ontology types used for labeling (make 

annotations) the annotated web documents can be 

divided into different types. 

The existed semantic technologies are trying to 

solve two problems: formal query authomatic 

formation (query-ontology) and dealing with such 

collection of web-documents, the structure of which 

is not forehand defined. 
Keyword-based search technology might also be 

used in SWD retrieval by matching query terms to 

terms that lexicalise ontology elements in a 

document. Swoogle search engine is using this 

method of searching where the  semantics of the 

SWD is not used, instead the term similarity is 

defined using the lexical methods, but for the 

semantic search algorithm term lexical and syntactic 

similarity  is less important, main role here plays their 

”meaning” similarity.  

Document’s semantical concept knowledge is 
necessary for semantic matching. In case of formal 

query each term semantics might be defined in an 

explicit way, thus if we have to deal with ontology–

query, then each term concept is defined by semantic 

relation between this term and other term ontologies. 

Such a relation is not only „is-a“, but also „part-of“, 

„meronym“, „synonym“ end etc. In case of informal 

query, for example query based on natural language, 

each query containing term semantics should be 

somehow defined. The problem is how machine will 

handle problem of query “real meaning” 

understanding to provide request-appropriate 
document. 

For semantic reference (on additional request) 

document should also contain its own semantics. In 

case of Semantic web document the semantics are 

defined in ontology in formal and disambiguate 

way. It is necessary to use modern ontology 

technologies for non-structured documents. 

Nowadays the internet search generalized 

algorithm for SWSS (Semantic Web Search 

System) system is developed. It unites several 

technologies and allows us to create a meta-engine 

for semantic web document filtration received by 

SWOOGLE search system. 

SWOOGLE is a crawler-based indexing and 
retrieval system for SWDs in RDF(S), DAML, or 

OWL syntax. It provides techniques of documents 

semantic referencing prior the query execution. 

As all authomatic systems, the retrieval systems 

are also facing its Achiles heel as they have to deal 

with natural language with its appropreate 

specifications and “whims”. Problems posed by 

natural language are very hard and almost 

impossible for solution without getting the real 

meaning of the words in a search query. 

Uncertainty is becaming more crutial when the 
system fails to gain knowledge and can’t perform 

real word “human way” perseption. Semantic 

search systems can solve some of most common 

problems associating with information retrieval: 

 Too much Synonyms 

All that we like so much in natural language is 

representing a big problem in information 

retrieval, for instance according to writers skills 

same meaning might be represented in several 

variations of text, thus search engine is facing 

problem of understanding what user was really 

meaning while performing this or that query 
search. Also the existing synonyms of the same 

word for different professionals of different 

countries may vary. All Natural languages have 

this problem and Georgian especially as for 

different corner of Georgia we have different 

words for the same meaning, so we are in need of 

retrieval system that is able to catch the idea and 

not the word itself. The semantic search system 

should handle this problem by generalization of 

the searched query with synonyms. 

 Polisemy 
In Georgian Language as well as in all 

natural languages one word might have several 

meaning according to the context it presents in. 

Semantic search systems are able to perform query 

compilation in accordance of its context and may 

serve as tool for solving polysemy.  

Despite the fact that Semantic web provides 

better solution for information retrieval, we have 

to mention some challenges that it poses and even 

this minute the active research/ work by WC3 is in 

process to handle them : 

 The already existed huge amount of 
unstructured internet-documents requiring the 

labeling in order to use the semantic search 

system. Partially this problem is solved as 

http://en.wikipedia.org/wiki/Resource_Description_Framework
http://en.wikipedia.org/wiki/Resource_Description_Framework
http://en.wikipedia.org/wiki/XML
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already there have been presented automatic 

“labeling” systems that can on fly transform 

structured query to RDF. 

 Free form processed query (request provided on 

natural language or the set of  key-words) 

authomatic transformation method development 

and etc. 

In the process of semantic search system 

development and release some additional problems 

appearing:  

1. Useage of external resources. SWSS should cover 
additional external resources if the query 

performed in natural language is used for it. This 

kind of knowledge base might be presented in 

form of general vocabulary and/or the referenced 

ontology. 

2. Automatization and transparency. SWSS has to 

provide whole process transparently from the 

beginning up to an end via deriving the ranking 

list of semantic search documents that match each 

query. Semantic web document searching process 

has to be performed with minimum human 
participation: user should only validate the output 

data. 

3. Performance. The process of semantic search 

should be quite fast: real-time querying is of a 

high importance. SWSS has to be realized as 

malty-step process with Retrieval of SWDs must 

be performed with short processing time to obtain 

the optimal result. 

4. Precision. SWSS system accuracy is important as 

well.  Semantic web document querying in real 

systems, used technologies and realization testing, 

along with implementation should be performed 
in respect to precision/recall. Particularly the 

automatic retrieval of semantic search documents 

and automatic disambiguation of terms should 

grant the high precision of results. 

In Georgian language performed retrieval 

problems should be stated separately. Simple 

experiment using Google search will show that same 

information retrieval, based on Georgian language 

query and English language query will derive quite 

different results. The reasons are several: very low 

Georgian language web documents presented in 
semantic web document form, the morphological-

syntactic complexity of Georgian language, no or 

very little SEO and least but not last very important 

problem of Georgian language corps: there are couple 

Georgian Language corps, but they are not available 

online, and can’t be used by search engines to form 

dictionaries and ontologies not only for retrieval 

purposes, but for automatic translation also. 

We suppose in retrieval processes without 

semantics human went as far as we are now: 

databases are getting larger and larger, the search 

engeenes returened documents of bigger and bigger 
sizes. Despite the fact that Bool retrieval method 

allowing us to shrink the information to real time 

processing size, great part of the loosed information 

might potentially be of a high importance, from 

another hand statistical retrieval methods based 

outcome, even they are ranged, are huge. The 

semantic search is the new tool to interpret query 

in such a way that represents the full content and 

puts in correspondence the appropriate 

knowledgebase.  

The semantic search based systems are able to 

improve statistical search and make results more 

precise, in the same time they have potential to 

generalize the Bool search and derive better 
outcome. Our retrieval algorithm based on natural 

language Corp will play the significant role in 

search result improvement as it will provide 

document and/or query semantic interpretation.   

From our point of view the best search engeene 

in future would be the one that can combine 

different technologies with semantic web oriented 

features. We think that natural language Corp base 

semantic search system is the best solution so far. 

III. The object of research for engine 

development  
The main target of the proposed research is the 

information retrieval, particularly Georgian 

language processed search system “engeene” 

algorithm development. The research strategy is 

based on better development potential technology,  

realization of which is possible in frames of 

semantic web and the received results are oriented 

on recent(near future) challenges.  

The stages of reserch  relize and tasks are as 

follows: 

1. Semantic web based information retrieval 

modern technology analysis. Studying and 
analysis of last relized (last date:2014-02-25) 

RDF, RDF Schema 1.1 standards and their 

referenced issues 

2. Georgian Language Corp development 

3. The text(document) labeling (meta-data) 

method development 

4. The semantic search algorithm development 

5. Result Analysis and software realization. 

Let us define each task separately:  

A. Semantic Web Based Information 

Retrieval Modern Technology Analysis  
Keeping in mind that semantic web was 

developed as an extention of ordinary web and it is 

oriented on data (not document) web, the 

information search process might be presented as 

the sequence of the following stages: 

 The required information analysis and 

appropriate query formation 

 The definition  of information array source(s)  

 The information selection process from 

defined arrays 

 The retrieved information and retrieval result 

analysis 
We have to note that the recall of the process 

is fully depentd on each level success. As we 

mentioned earlier  semantic web is based on 

http://www.w3.org/standards/history/rdf-schema
http://www.w3.org/TR/2014/REC-rdf-schema-20140225/
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specialy developed framework RDF. Thus the search 

process realization based on this technologie requires 

the modern standard relize studying.  

B. Georgian Language Corp Development 

As the main target of the algorithm development 

process is the georgian language processeed search 

system “engeen” development available online, the 

significant part of the research has to be devoted to 

Georgian language corp elaboration. Sometimes it is 

asumed that the Web itself might be used as a 

language corp. We count on creation of such “engine” 
that enables us automatically collect large size data 

(text, document), “label” it and make their linguistic 

parameterization. The appointed issue requires the 

following stages to be fulfilled: 

1. appointing the word-form in searched text; 

2. appropriate lexeme defining; 

3. Morphological parameter selection; 

4. The ability to fix the position in respect to other 

lexeme; 

5. The ability to fix the position in a sentence; 

6. Definition of number of sentence/paragraph in 
text 

7. The text creation data definition 

To achieve the above mentioned goals the 

following work should be implemented: 

1. The Georgian language database development 

based on web searched texts and their 

classification using the general parameters. Finally 

it will be transformed to web document Georgian 

language corp. Alternatively it is possible to create 

a model of the data bank based on the quantum 

database. 

2. Staduing and analysis of common and recent 
method of indexation-labeling, their pros and cons 

along with their paculatiries.  

3. The analytical heuristics method based labeling 

algorithm formation and analysis (The georgian 

language database created in frames of this 

investigation will be used in an algorithm 

processing) . 

4. The algorithm testing: The testing should be 

confiremed on two tipes of databases: 1) On the 

georgian language database created in frames of 

this research and 2) On general web documents  
5. The existed semantic search algorithm stadying 

and analysis. 

6. The conceptual sceme development for ontologies. 

The knowledge subject area formalization, data 

structuring method development using concept-

pattern formation algorithm. The quantum 

concepts might also be used in this process in 

order to create a complete mechanism of concept 

formation to formalize the sector areas of 

knowledge. 

7. Ontotlogy knowledge base based semantic search 

algorith development  
8. The semantic search algorithm testing fulfilled in 

two directions: 1) For Georgian language based 

texts ; 2) Web documents 

9. The development of online Georgien language 

corp – web portal  need to be created, it will  

give  possibility to use the georgian language 

corp for georgian language processed 

information retrieval purposes.  

C. Text labeling method development 

(metadata) – It means development of such 

indexes or document defining metadata structures, 

that might be used for search “engines”. Thus we 

will need to analyze the following factors of 

common/recent indexation/labeling:  

 The forward index analysis : as the forward 

index stores the words for each document, the 

process of document parsing should be 

analyzed. It is important as different web-pages 

are of a different structure and non-structured 

documents are hardly defined in relevant result 

retrieved list.  

 The compression method analysis is important 

as well. According to compression techniques 

the label might be reduced significantly. In case 

of large scale searching and huge databases 
comparison plays quite important role as in fact 

it is a measure of cost. 

 The releability issues should be analized.  

In the same time the alalysis of different 

type lebeling data structure, especialy when we 

have to deal with such lexicaly-difficult language 

as Georgian, is required.  Modern search engeens 

are using the following meta-data structures: 

inverted indexes, sufix-trees, citing index,N-grama 

structure, document term matrix and etc.  

Our offered method of text labeling is based on 

text semantic analysis  and its representation with 
help of concept-patterns. The “pattern” formation 

method is analizing the natural language full text 

and is creating structure containing diverse words, 

that describing the concept in generalized form. 

The alanizing process held for different type meta-

data structure will allow us to refer the lebeld data 

structure to one of already existed types or 

represent it as a new hybrid-model. 

D. The Sementic Search Algorithm 

Devepment  

The semantic search algorithm development by 
recent semantic search method analysis and 

generalization using our proposed method  is the 

second  part of our proposal. The main peculiarity 

of the semantic search is the document conceptual 

representation that is formed using knowledge 

semantic models of the appropriate subject area. 

The ontology represents the most common and 

convenient tool among the knowledgebase 

presentation existed toolkit. Generally subject area 

defining knowledge is described by concept and 

property hierarchy, but the joined concept instance 
semantic net might be used as well. The ontology 

techniques might better the search quality that is 

why it is so important to develop the knowledge 

base subject area defining algorithm In our project 
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the proposed algorithm is based on the analytic 

heuristics method. [6]. 

E. The Result Analysis and Software 

Application 

Sure in a real case we will have much more 

words in a concept description, but  the selection of 

all high weight words  is possible using the Explicit 

Semantic Analysis (ESA) method. The number of 

words might also depend on ratio of text word 

number to different word number in the same text. 

More words presented in concept description will 
lead to more semantically adequate results, but from 

other hand many word in description might lead to 

case when concept will be useless for information 

retrieval. 

In order to define the optimal number of 

distinct words in concept definition and analyze the 

results the software realization is necessary.  

To evaluate the method its testing should be 

performed and the testing stages has to be as follows: 

1. Concept Formation; 2. Retrival according to 

formed concept.  
As the concept represents the implicant 

(disjunction, conjunction) Bool algorithm might be 

applied, thus this is the method we are offering to use 

for method testing.  

IV. Expected outcomes of the research 

Keeping in mind that there is almost no Georgian 

language based search systems and diverse Internet 

search engines are providing non favorable results, 

the value of the proposed research seems quite 

impressive. The proposed search “engine” application 

will be possible not olny for web search engines, but 

it would be convinient for Georgian language based 
web-sites, where the relevant information retrieval is 

needed. 

As the main work principle of the search engines 

is based on query-document comparison,  the result, 

gained by author of the query is covering only those 

documents that are containing one or more words of 

the searched query. Results based on such method of 

retrieval are not precise and might contain lot more 

documents that are out of the users interest and vice 

versa, might not cover all  those documents that in 

fact are in the interest area of the user. For the best 
result the definition of contextual connection and 

reference is necessary. With help of proposed 

algorithm the concept defining database according to 

subject area will be constructed. Then the developed 

‘engine’ will allow to use not anly the search query 

contained words, but their appropreate concept 

pattern elements aswell. The engine will automaticaly 

modify(generalize) the user search query, thus user 

will have opportunity to receive all the documents 

even those ones not containing the search query 

words directly but are appropleate to search request in 

a contextual meaning. 
The received method application will be possible 

for text fragment structuring and analysis. It requires 

the  text arrays to be splitted  (might be considered 

the hierarcy structure) into subsets by some 

contextual selection (the automatic clasterization). 

We are counting on analytical heuristics method to 

fulfill this task. The application of this method for 

the texts will lead to the term vector presented in 

more compact form comparing to the vector 

received from ordinary proximity metrics 

application.  

The developed algorithm might be quite useful 

for other type research and applications. One of 

such directions might be named the text latent-
semantic analysis.  

The latent semantic analysis is important not 

only for linguistic research, but the marketing 

research aswell. Recently the so called 

questionaries (survey) containing evaluation 

questions about the product are in use for new 

product stadyings. In such a type surveys 

respodents are evaluating the product not using the 

pre defined  parameters and appropreate points, 

but sharing their point of  view on usefulness of 

this product different features. The documents 
received on the basis of such texts are directly 

connected with text latent semantic analysis. 

The latent-semantic analysis of the text is 

important for different expert systems and 

decision making information systems in process of 

knowledge base formation. In several subject areas 

the knowledge selection is harder because of their 

low formaliasion possibilities. The expert 

astimations in common case represents the text, 

that requires the latent-analysis in order to select 

the appropreate knowledge. The concept pattern 

formation algorithm might be used to formalize 
this knowledge and represent it as a 

knowledgebase. It might be performed in the same 

way we suggested to fill the ontology base for the 

search system. 

Finally, in frames of the research the 

Georgiean Language Corp will be developed, that 

will be mainly filled with Georgian language texts 

from the www. If we underline ones more the fact 

that there is no Georgian Language National Corp 

and that it is impossible to perform the language 

research process without its concrete performance 
statistical data analysis, this part of the research 

should also be couted as quite important.  
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Аннотация – Статья посвящена особенностям 

электронной поддержки процессов государственного 

управления в контексте внедрения технологии 

электронного правительства. Определены основные 

риски системы э-правительства в условиях 

современных кризисов и их влияние на содержание 

и оптимизацию информационного обеспечения 

органов государственной власти. 

Ключевые слова – Электронное 

правительство, электронная коммуникация, 

информационное обеспечение, органы 

государственной  власти. 

 
I Введение 

Сегодня для многих стран мира электронное 

правительство стало новым уровнем как 

внутренней коммуникации власти (между 

представителями разных ветвей власти, 

различных уровней власти), так и внешней – 

диалог власти и общества, что позволяет сделать 

этот процесс значительно быстрее и прозрачнее. 

Такая прозрачность и открытость системы власти 

безусловно является весомой ступенью на пути к 

воплощению основных демократических 
принципов и построения гражданского общества. 

Но в условиях, когда все большую актуальность 

приобретают вопросы обеспечения защиты 

информации, конфиденциальности 

специфических сторон жизнедеятельности 

гражданина, общества и государства в системе э-

правительства возникает ряд недостатков, 

связанных с несоответствием традиционных 

подходов нынешним вызовам и ряду 

дестабилизирующих факторов. Эти процессы 

влияют не только на электронную коммуникацию 
в системе государственного управления, но и на 

содержание информационного обеспечения 

органов власти, которые в условиях 

информатизации должны стать инструментом 

быстрого реагирования на новые условия, 

факторы и тенденции общественного развития, 

эффективное информационное обеспечение 

позволяет локализовать отдельные деструкции в 

системе функционирования государственного 

управления. 

Роль информации в государственном 

управлении, зависимость эффективности 
государственно-управленческих решений от 

качества информации исследовались в ряде 

работ отечественных ученых, таких как 

А. Ахламов, В. Бакуменко, В. Горовой, 

А. Дегтяр, Ю. Машкаров, В. Мороз, 

А. Крюков, Н. Нижник, В. Тертичка, В. Трон и 

др. Различные аспекты функционирования 

информации в контексте создания и внедрения 
концепции электронного правительства 

рассмотрены в научных публикациях И. 

Агамирзян, М. Вершинина, Л. Галаган, 

В. Дрожжинова. А. Семенченко, 

Л. Сморгунова. При этом особого внимания на 

нынешнем этапе развития информационного 

общества требуют вопросы информационного 

обеспечения органов государственной власти в 

контексте развития современного 

электронного правительства. 

Цель статьи. определить современные 
риски электронного правительства в контексте 

электронной поддержки процессов 

государственного управления и их влияние на 

содержание и оптимизацию информационного 

обеспечения органов государственной власти. 

 

II Современные риски электоронного 

правительства 

 Важной тенденцией информационно-

интеллектуального развития общества, которая 

приводит к изменению особенностей 

функционирования государственных органов, 
является внедрение новейших 

информационных технологий, например, 

электронного правительства. Существование 

электронного правительства как средства 

государственного управления и 

взаимодействия органов государственной 

власти в условиях информатизации приводит к 

изменению роли и сущности самого 

государства. В таких условиях государство 

может рассматриваться как некая «сервисная 

структура», которая должна упростить 
процедуры предоставления управленческих 

услуг, а соответственно и саму деятельность 

государственных служащих. В условиях 

реализации глобальных информационных 

технологий кардинально меняется содержание 

административной работы. Одно из 
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требований к реализации электронного 

правительства является обеспечение открытости и 

прозрачности в деятельности органов 

государственной власти. Это ставит вопрос о роли 

человеческого фактора в организации системы 

государственного управления, ведь электронное 

правительство призвано перенести в онлайновый 

режим значительное количество государственно-

управленческих услуг. Соответственно возникает 

необходимость замены традиционных методов 

организации государственно-управленческой 
деятельности путем налаживания тесного 

взаимодействия института государственной 

службы и гражданского общества, наделенного 

полномочиями четкого контроля за его 

деятельностью. Это в конечном итоге приводит к 

качественному изменению функционирования 

системы государственного управления, а также к 

новой модели деятельности государственных 

служащих в условиях информационно-

интеллектуального современного общества. 

Но возведение идеи электронного 
правительства только в ряд прикладных аспектов, 

таких как введение электронного 

документооборота и перевода в электронную 

форму общения граждан с бизнесом и властью, 

его понимание в качестве способа модернизации 

уже существующих структур и отношений, а не 

как самостоятельной идеи комплексной 

трансформации самих принципов организации 

управления государством, является 

неоправданным. 

По мнению С.Чукут, электронное 

правительство – это прежде всего модернизация 
самого процесса государственного управления 

согласно новым условиям общественного 

развития [1]. 

Э-правительство – это адаптация 

государственного управления к новым 

требованиям общественного развития, которая 

включает в себя и непосредственно услуги, 

которые предоставляет государство (то есть 

органы государственной власти и местного 

самоуправления) своим гражданам, и 

интерактивное взаимодействие между ними, в 
частности благодаря поддержке и внедрению 

системы обратной связи (гражданин – 

правительство – гражданин и наоборот) с 

помощью современных информационных и 

коммуникационных технологий. 

А. Голобуцкий и О. Шевчук считают, что 

следует отличать правительство, оборудованное 

электронным интерфейсом (он-лайновое 

правительство, government on-line), от 

электронного правительства [2]. Понятно, что он-

лайновый интерфейс является неотъемлемым 

элементом электронного правительства, но не 
всегда он-лайновое правительство является 

электронным правительством. Последнее требует 

более глубокой перестройки традиционных форм 

деятельности, поскольку прозрачность 

структур государственного управления не 

достигается простым подключением к 

Интернету. Как правило явление «э-

правительства» объединяет в себе как 

минимум две составляющие – внутреннюю 

«правительственную» информационную 

инфраструктуру, аналог корпоративной сети, и 

внешнюю информационную инфраструктуру, 

которая взаимодействует с физическими и 

юридическими лицами. В рамках второй 
составляющей интегрируются 

информационные ресурсы органов власти, 

обеспечивается доступ к ним, а также 

создается система онлайновых услуг[3]. 

Одной из первых в мире еще в 1994 году 

стала решать проблему формирования 

информационных ресурсов государственных 

структур и открытого доступа к информации 

Канада. Разбив проект на три этапа 

реализации, канадцы поставили задачу за пять 

лет построить систему «электронного 
правительства». В результате применения 

модульного принципа система была разделена 

на четыре контура: сайт Канады; 

информационный портал, который объединяет 

подпорталы; промежуточное программное 

обеспечение, включая поисковую машину, 

системы автоматизации бизнес-процессов, 

системы интеграции приложений и данных; 

инфраструктурное программное обеспечение, 

состоящее из системы управления бумажными 

и электронными документами, электронного 

хранилища и системы управления базами 
данных. Сегодня в рамках проводимых работ 

по реализации проекта канадские власти 

работают и прямо взаимодействуют с 

населением с помощью мощного 

информационного портала, который 

объединяет до 500 Интернет-ресурсов. Отказ 

от необходимости непосредственного 

посещения служб гражданами и обработки 

бумажной документации, по оценке Canada 

eGovernment Resource Centre, за последние три 

года позволил канадскому бюджету сократить 
государственные расходы почти на 10 млрд 

долларов. 

При этом стоит также учитывать, что 

эффективность использования 

информационных коммуникаций в той или 

иной стране в значительной мере зависит от 

диктуемого потребностями социальных 

структур уровня их наполнения информацией. 

Источниками этого наполнения являются 

имеющиеся общественно значимые 

информационные ресурсы, сосредоточенные в 

системе общественных информационных баз, а 
также процессы инфотворения, общественная 

организация производства необходимой 

информации. 
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В данном контексте особую актуальность 

приобретает информационное обеспечение 

органов публичной власти как динамическая 

система получения, оценки, хранения и 

переработки данных, созданная с целью 

выработки управленческих решений [4]. Его 

можно рассматривать и как процесс обеспечения 

информацией, и как совокупность форм 

документов, нормативной базы и реализованных 

решений по объемам, размещению и формам 

существования информации, используемой в 
информационной системе в процессе ее 

функционирования. 

Содержание информационного обеспечения 

как правило составляют следующие этапы: 

постановка задач соответствующих 

информационных связей и целей 

информирования; создание фонда сведений, банка 

данных; обработка информации, ее 

систематизация, в результате чего сведения 

становятся пригодными для дальнейшего 

использования; определения оптимального 
режима использования всех форм и средств 

распространения (обмена) информации, 

применения рациональных из них; 

предоставление (распространение) информации с 

помощью специальных форм и средств 

(сообщения средств массовой информации, 

публичные выступления, публикации правовых 

актов и др.). 

Поскольку электронное правительство 

выступает средством информационного 

взаимодействия органов государственной власти 

между собой, с гражданами и юридическими 
лицами на базе современных информационных 

технологий, то на него возлагается содействие 

эффективности государственного управления 

путем инновационных преобразований в сфере 

информационного обеспечения органов 

государственной власти. Последнее предполагает: 

1. налаживание информационных коммуникаций 

между субъектами государственной власти всех 

уровней, создание централизованных баз данных 

с технологиями распределенной обработки 

данных для обеспечения электронного 
документооборота во всех государственных 

органах и учреждениях; 2. обеспечение 

предоставления государственными органами 

полного спектра информационных услуг 

электронными средствами всем категориям 

граждан в доступной и удобной форме, без 

временных и пространственных ограничений; 3. 

содействие развитию электронного рынка товаров 

и услуг для обеспечения государственных заказов, 

организации тендеров, эффективности управления 

производством и реализацией товаров и услуг с 

целью повышения конкурентоспособности 
отечественных производителей на 

международном рынке; 4. внедрение электронной 

демократии как формы обеспечения 

прозрачности, доверия в отношениях между 

государством и гражданами, частным 

бизнесом, общественными организациями и 

учреждениями; 5. открытость 

государственного управления для 

общественного обсуждения, контроля и 

инициатив; 6. повышение качества жизни 

граждан путем усовершенствования 

предоставления социальных услуг, системы 

здравоохранения, обеспечения гарантий 

правовой, экологической и личной 
безопасности, расширение возможностей для 

образования; 7. внедрение системы 

электронного голосования как формы 

обеспечения прозрачности избирательного 

процесса, обратной связи отношений 

избиратель-депутат и контроля за 

деятельностью депутатов со стороны 

избирателей. 

На сегодня, в процессе информационного 

обеспечения органов государственной власти 

продолжают широко использоваться 
традиционные источники интеллектуальной 

информации: правовой, социологической, 

документированной информации о лице, 

информации справочного характера. Однако в 

условиях развития современных кризисных 

явлений и действия ряда дестабилизирующих 

факторов информационное обеспечение 

органов государственной власти в системе э-

правительства предполагает учет некоторых 

рисков. Так нерешенными остаются ряд 

проблемных вопросов, в первую очередь 

отсутствие четких критериев отнесения 
документальных ресурсов к категории для 

служебного пользования, недостаточная 

определенность механизмов по персональным 

данным. В кризисных условиях традиционное 

внедрение электронного правительства делает 

систему государственного управления более 

уязвимой со стороны разного рода 

информационно-технических опасностей, 

таких как: киберпреступность; 

распространение недостоверной информации; 

махинации с электронными деньгами; 
электронный контроль за жизнью, 

настроениями, планами граждан, политических 

организаций; использование новых 

информационных технологий в политических 

целях; влияние информационного оружия на 

психику, сознание людей и т.п. К рискам 

успешного внедрения технологий э-

правительства исследователи относят также: 

отсутствие точной и достоверной информации 

о состоянии, тенденциях его развития и 

соответствующих прогнозов; недостаточность 

необходимых ресурсов, прежде всего 
финансовых; недостаточный уровень 

координации и организации; коррупция в 

органах власти; несформированность системы 
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стратегических документов э-правительства; 

нечестная конкуренция бизнес-структур и 

ведомственный подход органов власти; 

перманентные кадровые изменения в органах 

власти; отсутствие необходимой поддержки со 

стороны высшего руководства государства и т.д. 

[5]. Таким образом, система электронного 

правительства и система информационной 

безопасности являются взаимосвязанными 

элементами общей системы государственного 

управления. 
Как правило такой рост количества и уровня 

традиционных угроз личности, обществу, 

государству, международному обществу в целом, 

а также появление новых угроз, усложнения их 

взаимодействия, обусловливают возрастание роли 

государства в интересах обеспечения 

национальной, региональной и международной 

безопасности и использования отличных от 

традиционного электронного управления 

механизмов государственного управления. 

Соответственно, информационное обеспечение 
органов власти в контексте электронного 

правительства в условиях кризисов должно 

учитывать: 1) законодательно определены 

ограничения прав и свобод человека и 

гражданина, а также бизнеса на доступ к 

информации, прежде всего, с использованием 

сети Интернет и в целом снижение уровня 

демократичности, прозрачности и открытости 

органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, возможностей 

человека и гражданина и бизнеса в принятии 

участия в формировании политико-
административных решений на время действия 

государственного управления в условиях 

кризисов; 2) недостаточность информации, 

времени и ресурсов для принятия рациональных 

решений; 3) необходимость применения так 

называемых военных методов управления и 

системы информационно-аналитических центров 

по вопросам антикризисного управления; 4) 

повышение требований к защите информации при 

ее сборе, хранении, передаче, обработке и т.п. в 

информационно-коммуникационных системах; 5) 
особенности функционирования системы 

государственного управления в условиях ведения 

кибервойн и угрозе кибертерроризма, проведения 

специальных информационных операций, 

возможность внешнего отключения Интернет. 

Учитывая эти и другие факторы влияния, 

электронное правительство в традиционном его 

понимании трех взаимосвязанных компонентов: 

G2G – «правительство-правительство», G2B – 

«государство-бизнес», «G2C – государство-

гражданин» вполне соответствует условиям 

антикризисного государственного управления, в 
результате чего превращается в электронное 

правительство или в специфическое электронное 

правительство (G * 2G *) [6], ориентированное на 

особенности функционирования в условиях 

недостатка времени, ресурсов, информации, 

применении специфических методов 

управления и тому подобное. Преодоление же 

недостатков применения такого рода 

информационных систем предполагает четкое 

законодательное определение 

информационных ограничений и критериев 

перехода электронного правительства с одного 

режима на другой. Кроме этого комплексное 

сочетание антикризисной модели и 
традиционного функционирования э-

правительства требует детализации во всех 

необходимых регламентирующих документах, 

концепциях и программах отдельных аспектов 

функционирования электронного 

правительства в специфических условиях 

кризисов, в частности, в условиях 

информационной войны и кибертерроризма. 

 

III  Выводы. 

Таким образом, основным требованием к 
системе информационного обеспечения 

органов государственной власти в условиях 

преодоления рисков э-правительства является 

то, что она должна иметь открытый характер и 

обеспечивать интерактивное взаимодействие 

между подразделениями внутри отдельного 

государственного учреждения, между 

органами государственной власти и местного 

самоуправления по вертикали и по 

горизонтали, между органами власти и 

гражданами и предприятиями. 

Интегрированная информационная система 
должна обеспечить эффективную работу 

органов государственной власти благодаря 

усовершенствованию их информационно-

аналитических систем и использованию 

компонентов, реализующих интеграцию их 

деятельности, а именно: 

телекоммуникационную среду, 

интегрированную систему электронного 

документооборота, интегрированную систему 

управления информационными ресурсами, 

систему управления распределенными 
технологиями аналитических вычислений и 

т.п. 
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Аннотация. В статье рассматривается процесс 

формирования электронного правительства в Китае 

как процесс рецепции глобальной 

«административной моды». Показано, каким 

образом на рецепцию влияют наследие советской 

административной системы и конфуцианская 

управленческая традиция, а также социально-

экономические различия между регионами. 

Делается вывод о том, что переход к электронному 

правительству способствует укреплению контроля 

над региональными властями и усилению центра.  

Ключевые слова: электронное правительство, 

административная мода, административная 

традиция, Китайская Народная Республика 

 

I Введение 

Анализ перехода к электронному 

правительству в Китае, позиции в рейтинге 

развития электронного правительства ООН (70 

место в 2014 г. – см. [14]), обусловлен тем, что эта 
страна, с одной стороны, в настоящее время 

выступает образцом как постсоциалистического, 

так и постколониального устойчивого развития, а 

с другой – потому что мощная конфуцианская 

управленческая традиция, сформировавшая в 

имперский период на базе интенсивного 

земледелия при ручном труде [3], продолжает 

воспроизводиться и в условиях индустриального 

Китая XXI века.  

Сравнительно невысокие позиции КНР 

обусловлены отнюдь не низким качеством 
решений в сфере электронного правительства. 

Например, официальный сайт города Ханчжоу 

(приморская провинция Чжэцзян), крупного 

экономического, культурного и туристского 

центра, получил очень высокую оценку экспертов 

некоммерческой организации «Good Governance 

International», работающих по методике ООН. На 

сайте размешены пакеты открытых данных в 

машиночитаемом формате, функционирует он-

лайн подписка, существует возможность загрузки 

для последующего заполнения документов, 

необходимых для обращения в органы власти (в 
том числе в связи с ведением бизнеса), напрямую 

оказывается целый набор необходимых 

гражданам услуг (таких, как запись на прием к 

врачу). Граждане имеют доступ к информации о 

самих себе, имеющейся в органах власти, могут 

участвовать в он-лайн дискуссиях и направлять 

свои предложения для обсуждения. Эксперты 

смогли обнаружить у сайта только два 

недостатка – отсутствие мобильных 

приложений и четко сформулированной 

политики защиты персональных данных [7].  

Иными словами, сайт Ханчжоу полностью 

соответствует всем требованиям, 

предъявляемым современным сайтам органов 
власти, и в этом смысле может считаться 

образцовым. Тем не менее, Ханчжоу по 

уровню развития электронного правительства 

занимает только 8 место в провинции Чжэцзян. 

Проблемы связаны не с сайтом, а с низким 

уровнем проникновения Интернета и столь же 

невысоким качеством развития человеческого 

капитала (= уровнем грамотности). Эти же 

проблемы обуславливают место КНР в 

международных рейтингах.  

Однако проблемы, связанные с развитием 

электронного правительства, носят не только 
количественный, но и качественный характер.  

 

 

II Избирательная адаптация 

«административной моды» в рамках 

китайсской управленческой традиции 

Глобальный статус концепции 

электронного правительства и наличие 

международных рейтингов приводят к тому, 

что национальная специфика рецепции 

информационных технологий в 
государственном управлении практически 

полностью игнорируется. Его сторонники 

исходят из того, что система государственного 

управления во всем мире устроена примерно 

одинаково, и поэтому нуждается примерно в 

одинаковых средствах для борьбы с 

коррупцией.  

Поскольку на практике политические 

режимы и административные традиции могут 

достаточно сильно различаться, глобальные 

управленческие рекомендации используются в 
качестве риторического обоснования при 

принятии ситуативно обусловленных решений.  

Данная проблематика была достаточно 

подробно исследована в т.н. теории «модного 

менеджмента» («management fashion theory») 

на основе изучения корпоративных 

реорганизаций. Э. Абрамсон определил 
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«модные реформы» как «преходящую 

коллективную веру, распространяемую тренд-

сеттерами, в то, что та или иная технология 

приведет к рациональному прогрессу в 

управлении» [6]. Несколько позже Дж. Бендерс и 

К. ван Веен показали, что за «коллективной 

верой» скрывается борьба между участниками 

реформ за право определить их концепцию. В 

процессе этой борьбы осуществляется 

избирательная адаптация отдельных элементов 

предлагаемой реформы, причем возможна 
ситуация, когда между словами и действиями не 

будет вообще никакой связи [3].  

В основе избирательной адаптации лежат уже 

сложившиеся административные традиции. Даже 

в том случае, если эти традиции считают 

устаревшими и малоэффективными, отбор 

решений, которые, по их мнению, способны 

скорректировать сложившуюся ситуацию, 

определяется локальными управленческим 

опытом. 

Следует особо подчеркнуть, что 
конфуцианская управленческая традиция, 

несколько тысячелетий развивавшаяся в Китае, с 

ее упором на личную добродетель чиновников и 

сложной системой контролирующих друг друга 

органов, вовсе не противоречии использованию 

информационных технологий. Первые две 

позиции в рейтинге ООН в 2014 году (как и в 

2012) занимают Южная Корея и Сингапур, 

представляющие собой типичные «диктатуры 

развития», сформировавшиеся с опорой на 

систему традиционных конфуцианских 

ценностей. При этом авторитарная модернизация 
в странах Юго-Восточной Азии основывалась на 

сознательном заимствовании зарубежных 

(западных и советских) управленческих моделей. 

В XX веке, по замечанию А.Н. Ланькова, 

сторонники построения «государства как в 

СССР», отчаянно боролись со сторонниками 

построения «государства как в США»: «именно 

эти две страны служили образцами, с которых… 

копировались и политические, и экономические 

институты, – хотя когда их скопировали, они 

сразу же начали меняться» [2].   
После 1949 года в Китае была построена 

советская система партийно-государственного 

управления: никакой другой модели Мао не знал, 

а на Советский Союз смотрел как на образец для 

подражания [1, c. 519 – 520]. Описанный Т. 

Кристенсеном, Д. Лишэнем и М. Пейнтером 

процесс модернизации пост-маоистского Китая, 

направленный на переход от административного 

контроля к макрорегулированию экономики под 

лозунгом «маленькое государство, большое 

общество» [13], вполне можно проанализировать 

и по-другому, с точки зрения отхода от советской 
управленческой традиции в пользу 

генерализированных западных моделей. Не 

случайно такой известный исследователь 

процессов перехода к электронному 

правительству в Китае, как Дж. Шлегер, при 

описании системы, в рамках которой 

совершается переход, использует термин 

«авторитарная ленинистская диктатура» [8].  

Однако при этом собственная 

административная традиция продолжала 

влиять на процессы реформ: отход от 

советской модели был осуществлен при 

сохранении руководящей роли КПК, причем, 

по замечанию Л.С. Васильева, «её 
функционеры-ганьбу, казалось бы, столь 

похожие на нашу отечественную 

партноменклатуру,  остались кем-то вроде 

старой китайской имперской администрации и 

её чиновников, привилегированного 

социального слоя грамотных шэньши» [5]. 

Поэтому целый ряд исследователей, рассуждая 

о системе государственного управления 

современного Китая, предпочитает называть ее 

не «постсоветской», а «постконфуцианской», 

подчеркивая именно преемственность 
традиции.  

Если посмотреть, как оценивают 

административные реформы сами китайские 

исследователи, выяснится, что, по их мнению, 

для них характерен синтез управленческих 

моделей: «все преобразования осуществляются 

на путях социализма с китайской спецификой, 

а если заимствования из западной модели 

реформирования и происхо[дят], то только с 

учетом накопленного опыта и учета 

конкретной ситуации» [4, c. 47]. Главной 

целью реформирования объявляется 
«служение развитию экономики, а вместе с ней 

– богатству и процветанию всего общества» [7, 

c. 49].  

С самого начала целью электронного 

правительства в Китае провозглашалось 

«усиление центра», т.е. ужесточение контроля 

центральных органов власти над местными.  За 

этим стояла вера в то, что информационные 

технологии способны выступить как 

противоядие против травм трансформации 

нации, в том числе связанных с коррупцией.  
Электронное правительство превратилось в 

символ желаемого западного прогресса, 

позволяющий связывать между собой 

административную реформу, реформу 

законодательства и управление экономикой 

[10]. Соответственно основные усилия были 

направлены на формирование инфраструктуры 

обмена информацией между органами власти, 

а не на взаимодействие с гражданами. 

Информационные технологии были призваны 

обеспечить прежде всего возможность 

контролировать ежедневные действия 
нижестоящих чиновников. Данный подход 

также можно назвать одновременно и 

«постконфуцианским», и «постсоветским», 
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поскольку именно проблема контроля решалась в 

глобальных советских программах 

информатизации управления, таких, как ОГАС.  

Впервые на важность информатизации для 

модернизации государственного управления 

указал Дэн Сяо-пин в 1984 году. В 1992 году в 

КНР приступили к созданию автоматизированных 

систем управления (еще один советский термин) в 

органах власти. В итоге целой серии 

административных перестроек к 1998 году было 

создано Министерство информационной 
промышленности, и с января 1999 года стал 

реализоваться проект «Правительство он-лайн» – 

первый официальный проект в сфере 

электронного правительства в Китае. Он был 

направлен на создание электронных баз данных и 

облегчение доступа к ним представителей бизнеса 

и граждан.  

В 2002 году был опубликован Декрет № 17 

Аппарата Государственного Совета КНР, в 

котором были изложены руководящие принципы 

формирования электронного правительства. В 
Декрете было указано на необходимость 

формирования доступной для граждан базы 

административной информации и ускорение 

предоставления такой информации путем 

создания веб-сайтов и системы электронных 

сервисов. Однако более важной задачей было 

названо улучшение системы административного 

контроля и предоставления бизнес-услуг (так 

называемые «золотые проекты»: «Золотые 

налоги», «Золотая таможня», «Золотой 

финансовый надзор» и т.п.).  Как было разъяснено 

в связи с принятием Декрета № 17, «посредством 
электронного правительства мы сможем 

упорядочить функции и зоны ответственности и 

четко распределить функции между различными 

подразделениями», а также улучшить 

взаимодействие между подразделениями, включая 

обмен информацией, и тем самым обеспечить 

граждан эффективными и честными услугами. 

При этом особо подчеркивалось, что переход к 

электронному правительству предполагает 

поддержание стабильности, т.е. поиск баланса 

между открытостью и безопасностью  [цит. по 9, 
с. 15 – 16]. Размещение он-лайн информации о 

деятельности региональных органов власти 

рассматривалось как важный инструмент 

контроля со стороны вышестоящих органов. 

Кроме того, в рамках электронного правительства 

поощрялось создание систем обратной связи, 

позволяющих гражданам жаловаться на местные 

власти (еще один инструмент контроля).  

Почему приоритетом при формировании 

электронного правительства оказались 

контрольные функции? Дело в том, что в процессе 

административных реформ 80-х – 90-х годов 
значительная часть полномочий была передана 

местным властям для того, чтобы способствовать 

экономическому росту. В результате они обрели 

немалую независимость. Ситуация 

усугублялась усиливающимся разрывом между 

западными (приморскими) регионами, 

превратившимся в «мировую фабрику», и 

восточными (внутренними) территориями, 

практически не затронутыми глобализацией. 

Поэтому с самого начала целью электронного 

правительства в Китае провозглашалось 

«усиление центра», т.е. ужесточение контроля 

центральных органов власти над местными, 

что рассматривалось как эффективный 
инструмент предотвращения и пресечения 

коррупции [12, c. 5].  Соответственно основные 

усилия были направлены на формирование 

инфраструктуры обмена информацией между 

органами власти, а не на взаимодействие с 

гражданами. Информационные технологии 

были призваны обеспечить прежде всего 

возможность контролировать ежедневные 

действия нижестоящих чиновников.   

Иными словами, выстраиваемая в КНР 

система электронного правительства 
изначально была ориентирована на 

традиционную конфуцианскую 

управленческую культуру, в рамках которой 

еще полторы тысячи лет назад были 

разработаны сложные схемы, обеспечивающие 

вышестоящим органам власти контроль за 

нижестоящими.  Эти схемы веками успешно 

функционировали на основе традиционных 

носителей (шелковые свитки, записи тушью, 

система почтовых подстанций, 

обеспечивающих доставку информации в 

центр и т.п.).  В соответствии с этими 
основами использование информационных 

технологий направлено на повышение 

легитимности власти путем роста ее 

эффективности, с упором на порядок, а не 

демократические идеалы, технократический 

контроль, а не гражданское участие (кроме 

низового), управляемость, а не тип режима 

[10]. 

Как и следовало ожидать, наиболее 

эффективно данная стратегия реализуется в 

приморских провинциях. В качестве наиболее 
успешного примера использования 

информационных технологий для оказания 

гражданам электронных услуг в настоящее 

время приводится Шанхайский портал 

открытых данных (www.datashanghai.gov.cn), 

ориентированный на жителей наиболее 

успешного в экономическом плане китайского 

города. Портал предоставляет целый комплекс 

разнообразных услуг, включая оформление 

продажи и покупки недвижимости, 

регистрация браков и рождений, запись на 

прием к сотрудникам органов власти, оплата 
штрафов и пошлин и т.п. Еще одним 

образцовым проектом, реализованным в 

Шанхае, является проект 2010 года, по 

http://www.datashanghai.gov.cn/
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предоставлению пользователям данных о степени 

загрязненности городского воздуха. Данная 

услуга является для Шанхайского 

промышленного узла необыкновенно актуальной. 

Информация предоставляется на основе принципа 

интеграции по всем возможным каналам, включая 

не только официальный портал, но и, с одной 

стороны, традиционные СМИ (радио и 

телевидение), а с другой – мобильные телефоны, 

использующие наиболее популярный в Китае 

сервис микроблоггов Вейбо.  Проект оказался 
настолько успешным, что был тиражирован в 

других крупных городах дельты Янцзы 

(являющейся главным промышленным районом 

Китая) [11].   

В то же время проекты, ориентированные на 

сельское население внутренних провинций, по 

характеру решений типичны для развивающихся 

стран. На необходимость информатизации 

сельской местности партийные документы 

указывают с 2005 года. С этого же периода в 

Китае началось действие государственной 
программы, направленные на подключение к 

Интернету сельских начальных школ. Однако 

основным инструментом внедрения электронных 

услуг в сельской местности, является мобильный 

телефон, поскольку проникновение мобильной 

связи значительно опережает проникновение 

Интернета. Министерство сельского хозяйства 

использует смс-сообщения для распространения 

информации о погодных условиях и современных 

агробиологических приемах. Данный проект 

можно назвать типичным для развивающихся 

стран: аналогичные проекты реализуются в 
сельских районах Индии и странах Африки.  

 

III  Выводы 

Таким образом, переход к электронному 

правительству в Китае осуществляется в условиях 

выраженных региональных различий. Несмотря 

на очень сильную централизацию системы 

государственного управления, на региональном 

уровне при принятии политических решений и 

разработке конкретных программ приходится 

учитывать уровень развития человеческого 
капитала, доступность информационных 

технологий и имеющиеся экономические ресурсы.  

 

Библиография 
 
[1] А. В. Панцов, Мао Цзэдун, М., Молодая гвардия, 

2012, 867 с. 
[2] А. Н. Ланьков, “Модернизация в Восточной 

Азии,” «Полит.ру», 4 февраля 2010, URL: 
http://polit.ru/article/2010/03/11/lankov/ (дата 
обращения: 25.05.15). 

[3] В. В. Малявин, Империя ученых, М., Изд-во 

«Европа», 2007, 384 с.  
[4] В. Чуньянь, “Этапы и содержание 

трансформации аппарата государственной 
власти Китая,” Известия Уральского 
государственного университета, № 2 (77), 
2010, С. 38 – 49. 

[5] Л. С. Васильев, “От невнимания к Западу к 
триумфу вестернизации современного Китая,” 

Синьхайская революция и республиканский 
Китай: век революций, эволюции и 
модернизации. Сборник статей. М., Институт 
востоковедения РАН, 2013, С. 76-89. 

[6] E. Abrahamson, ‘Management Fashion,’ 
Academy of Management Review, vol. 21, no 1, 
1996, pp. 254–285. 

[7] Good Governance International. The China E-
Government Development Index Report 2013: 

Experience of Hangzhou Municipality, Zhejiang 
Province. Executive Summary. GGI, 2013, 41 p. 
[Электронный документ]. URL: 
http://goodgovintl.org/dev/wp-
content/uploads/2013/12/CEDI-REPORT-Part-
Two-Hangzhou-Municipality.pdf (дата 
обращения: 25.05.15). 

[8] J. Shlaeger, E-Government in China: 

Technology, Power and Local Government 
Reform. China Policy Series, Book 34.  
Routledge, 2013, 184 p.  

[9] J. W. Seifert, J. Chung, ‘Using E-Government to 
Reinforce Government Citizen Relationships: 
Comparing Government Reform in the United 
States and China,’  Social Science Computer 
Review, vol. 27, no 1, 2009, pp. 3–23.  

[10] L. Yang Dali, ‘Remaking the Chinese Leviathan: 
Market Transition and the Politics of Governance 
in China,’ Stanford, CA: Stanford Univ. Press, 
2003, 432 p. 

[11] M. Noguera, ‘Opportunities and Challenges of e-
Governance: A Reality of Science Fiction for the 
Chinese Government,’ Simposio Electronico 
Internacional Sobre Politica China, no 4, 2014 

[Электронный ресурс]. URL: 
http://www.politica-
china.org/imxd/noticias/doc/1393379930Mireia_
Paulo_Noguera.pdf (дата обращения: 25.05.15). 

[12] R. Kluver, ‘The Architecture of Conrol: a 
Chinese Strategy for E-Governance,’ Journal of 
Public Policy, vol. 25, no 1, 2005, pp. 75–97. 

[13] T. Christensen, D. Lisheng, M. Painter, 
‘Administrative Reform in China’s Central 

Government – How Much “Learning from the 
West”?,’ International Review of Administrative 
Sciences, vol. 74 (3), 2008, pp. 351–371. 

[14] UN Department of Economic and Social Affairs. 
United Nations E-Government Survey 2014: E-
Government for the Future We Want. UN, 2014, 
252 p. [Электронный ресурс]. URL:  
http://unpan3.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Doc

uments/un/2014-Survey/E-
Gov_Complete_Survey-2014.pdf (дата 
обращения: 25.05.15). 

 

 

 



VII საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია inso-2015 
VII  INTERNATIONAL  SCIENTIFIC  AND  PRACTICAL  CONFERENCE INSO-2015 

 20 

Социальные сети как инструмент  

обратной связи в системе управления 
 

Гранчак Татьяна 

Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского, г. Киев, Украина 

granchakt@ukr.net 

 
Аннотация – раскрываются возможности 

использования инструментария социальных сетей 

для налаживания эффективной обратной связи в 

системе управления. 

 

Ключевые слова: социальные медиа, 

управление, обратная связь, мониторинг. 

 

I  Введение 

 В условиях глобализации информационного 

пространства и распространения интернет-

технологий перспективной средой для обмена 

информацией и налаживания обратной связи 

являются социальные медиа (соцсети). Их 

специфику и преимущества по сравнению с 

традиционными инструментами осуществления 
процесса коммуникации отмечали такие 

исследователи, как А. Онищенко, В. Горовой,               

Т. Гранчак, Ю. Половинчак, Л. Чуприна, Д. 

Губанов, Д. Новиков, А. Чхартишвили, Е. 

Морозов, К. Ширки (C. Shirky), Дж. Блоссом (J. 

Blossom), Р. Браун               (R. Brown ), П. 

Джиллин (P. Gillin) и др. 

Целью статьи. является рассмотрение 

возможности использования социальных медиа в 

процессе обеспечения обратной связи в системе 

управления с целью повышения эффективности 
управленческой деятельности. 

 

II   Социальные сети  в системе управления 

 Механизм обратной связи в процессе 

управления используется с целью выяснения 

общественных потребностей и оценки текущего 

состояния системы относительно внешней среды, 

осуществляемых на основе анализа 

информационных импульсов, поступающих извне 

в виде требований и поддержки. 

На основе оценки текущего состояния системы 

происходит осознание субъектом управления 
первоочередных и перспективных потребностей и 

интересов – как системы в целом, так и 

собственных как управляющего элемента 

системы. При этом степень адекватности 

определения субъектом своих стратегических и 

насущных задач в значительной степени зависит 

от того, насколько полным сформируется его 

представление о процессах, происходящих в 

обществе, государстве и мире, то есть от степени 

его пребывания в информационном контексте 

общественно-политических процессов. Последнее 
напрямую зависит от качества информационной 

базы. В случае получения неточной, неполной, 

искаженной информации субъект управления 

формирует ложное представление о ходе 

общественно-политических или социально-

экономических процессов, определяет ложные 

цели, что в итоге приводит к несоответствию 

управленческой деятельности общественным 

потребностям и системным кризисам. Итак, 

первоочередным условием эффективного 

управления является формирование 

качественной информационной базы 
управления, одним из компонентов которой 

являются результаты мониторинга 

национального сегмента информационного 

пространства. В данном случае – 

информационного пространства социальных 

медиа. 

Учитывая количественные показатели 

аудитории социальных медиа, результаты их 

информационного мониторинга достаточно 

репрезентативны. При этом в соцсетях 

представлено наиболее социально активное 
население, имеющее доступ к компьютеру и 

разбирающееся в технологиях веб-2. Среди 

пользователей – лидеры мнений: известные 

политики, общественные и культурные 

деятели, журналисты, блогеры. Т. о., 

информационный мониторинг соцмедиа 

отражает не просто общественное мнение, а 

позицию наиболее активного в социальном 

отношении общественного сегмента, 

способного активно отстаивать свои интересы 

и потребности не только в виртуальном, но и в 
реальном мире. Дополнительное 

преимущество интернет-мониторинга – его 

оперативность: исходя из того, что реакция 

общественности в первую очередь сегодня 

проявляется именно в Интернете, система 

интернет-мониторинга позволяет оперативно 

выявить возможные проблемы и разработать 

пути минимизации негативных последствий.  

При исследовании результатов 

мониторинга используется семантический 

анализ текста, который обращается к 

содержательной стороне упоминаний: 
анализируется содержание текстов сообщений, 

виды, сложность и набор характеристик 

объектов анализа, типы связей объектов между 

собой и т. п. для получения полноты 

представлений о спектре мнений 

пользователей социальных медиа по 
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конкретному поводу. В целом, анализ текстов 

соцсетей и блогосферы позволяет ответить в 

рамках конкретной темы на следующие вопросы: 

- какая информация о событии циркулирует в 

социальных медиа, какие события влияют на 

масштабы и интенсивность дискуссий; 

- какова динамика масштабов обсуждений 

темы и подтемы, существующих в ее рамках; 

- какие вопросы, связанные с темой, 

привлекают внимание аудитории. Как 

распределены темы и подтемы в рамках целевой 
аудитории; 

- какое количество представителей аудитории 

влияет на обсуждение темы и почему; 

- какая доля положительных / нейтральных / 

негативных комментариев в общем объеме 

обсуждения. Что именно вызывает 

положительную и отрицательную реакцию 

аудитории; 

- особенности дискурса в рамках обсуждаемой 

темы (мемы, жаргонизмы и т.д.). 

Мониторинг социальных сетей может 
осуществляться в ручном либо автоматическом 

режиме с помощью специальных программ и 

платформ. При этом автоматический мониторинг 

имеет ряд преимуществ, среди которых Д. 

Халилов отмечает: 

– перманентность (отслеживание ведется 

постоянно, в любой момент можно получить 

данные по состоянию на текущий момент); 

– сохранение параметров (в отличие от 

ручного, в случае с автоматическим 

мониторингом нет необходимости каждый раз 

заново вводить параметры мониторинга (запросы, 
платформы и др.), настройка осуществляется один 

раз, а затем при необходимости только 

корректируется); 

– глубокий мониторинг (в случае с 

отслеживанием вручную может оказаться 

проблематичным мониторинг с хронологической 

глубиной в несколько лет); 

– автоматическую систематизацию данных 

(при ручном мониторинге полученную 

информацию необходимо самостоятельно 

систематизировать и заносить в таблицу); 
– анализ полученных данных (автоматические 

системы сами способны анализировать данные, в 

частности, определять тональность упоминаний); 

– формирование отчетов (в большинстве 

систем мониторинга существует возможность 

генерации отчетов на основании полученных 

данных и их анализа, в частности, в эти отчеты 

входит графическое представление 

информационного поля, диаграммы, 

позволяющие визуально продемонстрировать 

изменение его объема и качества в динамике, 

сравнение с оппонентами, соотношение 
положительного и отрицательного 

информационных полей) [1]. 

Автоматический мониторинг представлен 

рядом сервисов: IQBuzz, YouScan, «Крибрум», 

Wobot, SemanticForce и др.  

В качестве примера рассмотрим 

функционирование и возможности сервиса 

автоматического мониторинга IQBuzz 

(http://iqbuzz.ru/). 

Сервис IQBuzz обрабатывает информацию 

с Facebook, Twitter, ВКонтакте, LiveJournal, 

LiveInternet, Google +, YouTube, RuTube и 

многих других источников. При этом 

выполняется анализ информации с учетом 
русской, английской и немецкой морфологии. 

Среди задач сервиса – сбор и анализ 

контента, создаваемого пользователями и их 

группами, анализ степени влияния 

пользователей на динамику темы, управление 

репутацией в режиме онлайн, поиск и 

привлечение сторонников, анализ 

эффективности кампаний, выявление 

ожиданий общественности, анализ активности 

оппонентов, мнений пользователей о 

действиях / решениях, партиях (структурах, 
организациях) / политиках, анализ активности 

пользователей и отдельных групп, 

отслеживание незаконных и противоречащих 

действующему законодательству сообщений, а 

также другие задачи, связанные с анализом 

контента и активности его авторов в 

социальных медиа.  

Сервис IQBuzz предусматривает 

возможность определения типа источника 

информации (комментарий, пост, форум, 

микроблоги и т. п.), релевантности (степень 

соответствия информации поисковому 
запросу), охвата (количество интернет-

пользователей, которые могли ознакомиться с 

информацией), количества комментариев к 

информации, количества пользователей, 

которым она понравилась, количества 

пользователей, которые поделились этой 

информацией – распространили ее. На основе 

анализа  присутствия в тексте негативных / 

позитивных слов и фраз в непосредственной 

близости от упоминания объекта мониторинга 

сервис IQBuzz автоматически присваивает 
информации один из четырех возможных 

маркеров тональности: отрицательная, 

положительная, смешанная или нейтральная. 

Смешанная тональность характеризуется 

наличием в тексте как негатива, так и 

позитива. В нейтральных документах вообще 

отсутствует любое эмоциональную окраску по 

отношению к объекту. При этом 

предусмотрена возможность установить 

собственную оценку вручную. 

Также IQBuzz предусматривает 

автоматическое определение «инфоповодов» – 
выделение наиболее значимых событий по 

заданной тематике за определенный период 

времени. Отдельно системой анализируются 



VII საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია inso-2015 
VII  INTERNATIONAL  SCIENTIFIC  AND  PRACTICAL  CONFERENCE INSO-2015 

 22 

данные авторов отобранного в процессе 

мониторинга контента, в частности, обращается 

внимание на пол, возраст и местоположение 

авторов. Сервис позволяет выделить и 

отслеживать наиболее активных авторов по 

избранной тематике с учетом как количества 

сообщений, так и масштабов аудитории данного 

автора (количество его подписчиков, фолловеров, 

друзей). Также, система позволяет определять 

площадки, где обсуждение поисковой тематики 

происходит наиболее активно. 
По найденным в IQBuzz документами 

возможно построить графические отчеты, получая 

в итоге структурированный исходный материал 

для аналитики (более 15 отчетов для визуальной 

аналитики). Т. о., методика проведения 

мониторинга информации социальных медиа с 

помощью сервиса IQBuzz предусматривает: 

составление динамики упоминаемости, выявление 

всплесков обсуждений; выявление и 

распределение основных тем упоминаемости; 

определение лидирующих площадок 
упоминаемости, социально-демографического 

распределения, тональности сообщений, тематики 

положительных и негативных сообщений; 

выявление лидеров обсуждений; составление 

выводов и рекомендаций по работе в социальных 

медиа. 

При этом при проведении автоматического 

мониторинга следует учитывать такие 

специфические характеристики современной 

сетевой среды, как недостоверность размещаемой 

пользователями информации, увеличение 

количества ботов, фактов троллинга, 
информационные «вбросы», что в итоге может 

снизить качество полученной аналитики. 

Несмотря на то, что такие комментарии не 

всегда легко отличить от настоящих, при более 

пристальном изучении начинает быть заметной 

определенная стереотипность выражений и 

терминологии. Другим отличительным признаком 

того, что информационный всплеск определенной 

тематики, который появляется в социальных 

медиа, является спланированной 

информационной кампанией, а не спонтанной 
реакцией пользователей сети, является 

специфический график появления основной 

массы комментариев по информационному 

поводу – не сразу после происшествия, а через 

некоторое время. 

Т. о., несмотря на то, что сервисы 

автоматического мониторинга не позволяют 

определять ботов автоматически, по 

определенным признакам можно отметить 

подозрительную активность некоторых авторов. В 

частности, в последней версии IQBuzz была 

добавлена функция сообщения об 
информационных всплесках, что дает 

возможность своевременно локализовать 

распространение нежелательной информации. 

В целом, осуществления ручного и 

автоматического мониторинга социальных 

медиа открывает широкие возможности для 

изучения общественного мнения по 

актуальным проблемам общественного 

развития, отношения общественности к 

действиям власти и оценки их эффективности. 

Такая циркулирующая в социальных медиа 

информация является ценной  для налаживания 

обратной связи управленческих структур с 

общественностью, поскольку способствует 
пониманию властью того, какие ожидания с 

ней связаны, какие ее действия 

поддерживаются обществом, а какие – 

вызывают недовольство и протест. 

Впрочем, обратная связь в системе 

управления с использованием платформы и 

инструментария соцсетей может 

обеспечиваться не только путем 

осуществления мониторинга. Эффективными 

площадками для коммуникации и налаживания 

обратной связи являются персональные 
страницы политиков, чиновников и 

управленческих структур в социальных медиа. 

Количество тех, кому понравилась страница 

или кто подписался на ее обновления, 

содержание и количество комментариев под 

постами дают информацию для выводов 

относительно того, поддерживается ли 

деятельность того или иного политика либо 

той или иной структуры, какие именно 

принятые решения или совершенные действия 

вызвали наибольший резонанс, что именно 

поддерживается общественностью, а что – 
вызывает критику, какие ожидания связаны с 

последующей деятельностью субъекта 

управленческой деятельности. 

Определить влиятельность политика и 

степень его поддержки общественностью по 

анализу его активности в соцсетях позволяет 

сервис «Klout» (http://klout.com/home), 

оценивающий аккаунт (или связанные 

аккаунты одного человека) по 35 параметрам. 

При этом главных направлений три: охват 

(аmplification) – зона влияния или количество 
пользователей, оценивающих, 

комментирующих запись; достижимость (true 

reach) – количество тех, на кого 

осуществляется воздействие; сетевой рейтинг 

(network score) – оценка реакции аудитории на 

влияние, или как далеко распространяется по 

сети информация аккаунта (количество тех, кто 

делится информацией данной страницы). 

Анализ персональных страниц в 

социальных медиа субъектов управленческой 

деятельности выявил, что обычно такие 

страницы создаются либо до вступления в 
определенные управленческие полномочия, 

либо в процессе их выполнения. В первом 

случае создание и поддержка 

http://klout.com/home
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функционирования собственной страницы в 

соцсети свидетельствует о потребности ее автора 

в информационно-коммуникационном 

взаимодействии (что изначально положительно 

воспринимается общественностью, которую 

«хотят услышать» и с оценкой которой 

«считаются»), овладении им новейшими 

средствами коммуникации (что опять-таки 

заслуживает одобрения, придавая 

дополнительную «современность» имиджу), 

активной социальной позиции. 
Во втором случае общение в сети приобретает, 

преимущественно, искусственный или 

формальный характер и свидетельствует о 

желании сформировать у общественности 

представление о политике или управленческой 

структуре как современных и открытых, в то 

время как на самом деле они таковыми не 

являются. В этом случае размещаемая на странице 

информация, так же, как и язык общения, имеет, 

как правило, полуофициальный характер, часто 

дублирует соответствующие официальные веб-
сайты и предназначена не столько для выяснения 

общественного мнения по определенным 

вопросам, сколько для дополнительного 

информирования общественности. 

Анализ опыта функционирования сетевых 

страниц субъектов управленческой деятельности 

позволяет определить те основные требования к 

их ведению, соблюдение которых обеспечивает 

необходимую эффективность этих площадок 

информационно-коммуникационного 

взаимодействия: 

1. Язык и стиль общения должны 
соответствовать не столько статусу политика, 

сколько среде общения, быть адаптированными к 

аудитории. При этом сами посты должны быть 

разнообразными по форме и жанрам – вопросы, 

информирование, комментирование событий, 

ссылки на события, ответы на вопросы. 

2. Обновляемость информации на странице 

должна формировать эффект присутствия 

политика. В случае, если страница не обновляется 

достаточно долго, вряд ли ее будут просматривать 

даже тогда, когда там появится что-то новое. 
Обновляемость информации на странице 

является, также, индикатором того, насколько ее 

автор пользуется ею как инструментом 

коммуникации, а также – косвенно, как 

дополнительный фактор – насколько ее автор 

вообще заинтересован в налаживании процесса 

коммуникации. 

3. Информация, размещаемая на странице, 

должна быть актуальной, или, по крайней мере, 

касаться актуальных проблем. С одной стороны, 

именно такие вопросы способны вызвать 

оживленные обсуждения, с другой – именно по 
таким вопросам, требующим оперативного 

решения и имеющим общественное значение, 

мнение общественности должно быть изучено и 

учтено. 

4. Основой для поддержания активной и 

информационно насыщенной 

коммуникационной связи с общественностью 

является реакция автора страницы на 

сообщения ее посетителей и их комментарии к 

его постам. Для начала – информационная, а в 

перспективе – в виде реальных действий, за 

которыми следует отчет перед 

общественностью. 

5. Оперативное реагирование на 
информацию посетителей страницы возможно 

при условии, что страница ведется субъектом 

управленческой деятельности самостоятельно, 

а не перепоручается специально назначенному 

лицу, дающему ответы на вопросы и 

обновляющему посты. Для того, чтобы 

налаженная в сети связь стала более 

содержательной, оперативной и в итоге 

эффективной имеет смысл устраивать 

«кабинет»: создавать 3-5 специализированных 

рабочих групп из экспертов и активистов, 
интересующихся определенными темам и 

разрабатывающими их. 

Инструментами обратной связи на сетевой 

странице выступают «лайки» (отметки 

«нравится»), «подписки» (возможность 

получать обновления со страницы, которая 

понравилась), комментарии под постами (в 

которых может выражаться одобрение или 

неодобрение, советы, замечания, предложения 

и дополнительная информация), сообщения в 

«личку» (сообщение автору страницы, которых 

не будут видеть другие пользователи), надпись 
на «стене» (пост в «жизнеописании»). 

Налаживание эффективной коммуникации 

в сетевой среде, открытость общественного 

активиста, политика или организации для 

общества становятся дополнительными 

факторами их общественной поддержки не в 

последнюю очередь и в связи с пониманием 

ими вследствие информационно-

коммуникационного взаимодействия 

общественных потребностей и отбором именно 

тех инструментов деятельности (в том числе 
привлечения общественного потенциала), 

которые обеспечивают ее результативность. 

Причем эта общественная поддержка 

проявляется не только в виртуальной среде, но 

и в реальной жизни – в виде поступления 

средств на проведение избирательной 

кампании, помощи в разработке стратегии, 

организации и проведении промоакций, 

изготовлении печатной продукции, реализации 

проектов и тому подобное. 

Т. о., сетевая коммуникация в системе 

управления становится дополнительным 
фактором функционирования «социального 

лифта», способствуя обновлению 

управленческой элиты (в первую очередь 
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политической) наиболее успешными 

представителями гражданского общества, 

которые в этом случае также выполняют роль 

своеобразного канала обратной связи, донося до 

центров управленческих решений («снизу – 

вверх») объективную информацию по актуальным 

потребностям общественности. Такие лидеры 

обладают коммуникационным инструментарием 

общественности и общественность их понимает – 

они общаются на понятном друг другу языке, что 

обеспечивает повышение эффективности 
процесса коммуникации – необходимой 

предпосылки эффективного управления. 

Принципиально иной подход – видеть в 

общественности не только объект управления, но 

и партнера в управленческой деятельности, так же 

заинтересованного в ее эффективности. Такой 

подход согласуется с высказанной                                  

Ф. А. фон Хайеком идеей «рассеянного знания», 

являющимся неотъемлемой чертой 

высокоразвитых социальных систем. 

Эффективная реализация такой модели возможна 
при условии формирования политических 

«сетей», построенных на связях и отношениях 

горизонтального типа между политиками, 

государственными служащими и 

общественностью. Представляя собой 

своеобразный альянс «профессионалов и 

дилетантов», сеть поддерживает активные 

обменные процессы, мотивирует сотрудничество, 

упорядочивая практики коммуникаторов и 

реципиентов и, в итоге, способствует 

закреплению принципов взаимодействия и 

сотрудничества. В отличие от концептов 
«структура» и «система», понятие «сеть» делает 

акцент на осознанное взаимодействие всех 

агентов, направленное на решение социально 

значимых проблем и достижение общих целей. 

Главными средствами согласования интересов 

становятся коммуникация и различные формы 

поддержки контактов сторон, 

предусматривающие установление как 

двусторонних, так и многосторонних связей. 

Сетевая коммуникация ведет к обретению 

общественностью активной роли в принятии 
решений, а способность к поддержанию 

коммуникации со стороны власти становится 

одним из важных показателей эффективности 

государственного управления. 

При переходе к принципам создания 

«политических сетей» ряд функций государства и 

правительства передается структурам 

гражданского общества для совместного решения 

актуальных проблем, реализации целей 

государства и общества. Т. о., меняется и роль 

государственной власти в системе 

государственного управления: она постепенно 
снижается за счет расширения участия граждан в 

делах государства, перестает быть единственным 

центром власти и принятия общественно 

значимых решений. Органы государственной 

власти в таких условиях становятся 

эффективным субъектом в процессе 

взаимодействия равных участников при 

решении общественных дел [2]. 

Учитывая важность для эффективного 

процесса управления налаживания и 

систематического поддержания обратной связи 

между властью и общественностью, 

актуальным является создание эффективной 

модели «диалога-контроля». Центральный 
механизм модели – должным образом 

организованное интернет-пространство, 

обеспечивающее постоянную обратную 

информационную связь общества и 

государства, что, де-факто, равно работе 

устойчивого многофункционального 

всегосударственного референдума в режиме 

онлайн. 

Формирование информационно-

коммуникационного интернет-пространства, 

обеспечивающего эффективный диалог 
государства и гражданского общества, 

реализация с помощью интернет-сервисов 

модели «диалог-контроль» является 

актуальной задачей как для гражданского 

общества, так и для власти, как 

заинтересованных в совершенствовании 

процесса управления субъектов. Реализация 

такой модели в итоге призвана не только 

способствовать решению актуальных 

проблемных вопросов, но и утвердить 

принципы и алгоритм представительской 

демократии, согласно которым граждане 
приглашают политиков-менеджеров к 

управлению государством путем конкурсного 

отбора под названием «выборы», дают 

победителям «дорожную карту», 

контролируют ее выполнение и, в случае 

необходимости, производят замену 

управленцев [3]. 

Активное приобщение общественности к 

решению актуальных проблем общественной 

жизни, ее интеграция в управленческие 

процессы знаменует переход власти в новую 
эру управления, в основе которой лежит 

делегирование. И в связи с этим перед 

государством стоит задача приобщения к 

процессу создания эффективной системы 

«разумного управления». 

Дополнительным источником повышения 

эффективности управленческой деятельности 

должно стать вовлечение в процесс управления 

социально ответственного бизнеса и широкого 

круга граждан с актуальными и 

востребованными идеями и навыками: 

«человек-медиа анализирует и требует 
прозрачности, человек-власть и человек-бизнес 

имеют ресурсы, человек-ученый создает 

вариант модели действительности, гражданин 
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мира знает, как реализоваться, человек-идеолог 

может продуцировать идеи, а харизматичный 

лидер может их воплощать. Большее количество 

взаимодействующих людей способно создать 

невидимые связи, своеобразную синергию, 

ускоряя преобразования» [4]. 

III  Выводы. 

 

  Налаживание системы обратной связи с 

использованием инструментария сетевых 

интернет-сервисов является инновационным 
фактором выведения процесса управления на 

принципиально новый уровень, создания 

самоуправляемой социальной системы, способной 

оперативно адаптироваться к любым 

трансформациям внешней среды, обеспечивая 

стабильное развитие государства и общества 
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Аннотация: С электронным правительством («e-

government») связываются надежды на радикальную 

управленческую реформу. Однако реальный опыт 

внедрения электронного правительства 

сопровождается сильным организационным 

сопротивлением, неэффективными расходами и 

невостребованными сервисами. Устойчивость 

ожиданий, постоянно приходящих в противоречие с 

реальностью, свидетельствует о том, что концепция 

электронного правительства выполняет 

идеологические функции. Она используется для 

институциональной легитимации государства. 

Идеология электронного правительства 

натурализирована, т.е. воспринимается как само 

собой разумеющаяся основными участниками 

процесса.  

Ключевые слова: электронное правительство, 

управленческая реформа, натурализация идеологии.   

 

I. Введение 

С середины 50-х годов внедрение 

информационных технологий в государственное 

управление рассматривается как инструмент 

радикальной управленческой реформы. Как 
известно, основоположник кибернетики Норберт 

Винер исходил из того, что использование 

устройств нового типа «сломает жесткие 

вертикальные иерархии управления, прорвет 

барьеры на пути свободного общения и поощрит 

использование обратной связи при взаимодействии 

различных слоев общества» [2]. Провалам 

кибернетических управленческих утопий, таких, 

как советская ОГАС (Общегосударственная 

автоматизированная система сбора и обработки 

информации для нужд учета, планирования и 
управления) или чилийский «Киберсин» всегда 

находилось рациональное объяснение: 

консерватизм советского Политбюро, которое 

испугалось революционных последствий проекта, 

предложенного В. Глушковым,  или некстати 

случившийся в Чили военный переворот, 

прервавший работу С. Бирса над перспективным 

проектом. Кроме того, разработчики 

управленческих утопий позиционировались как 

люди, опередившие свое время, и не имевшие в 

своем распоряжении достаточно 

быстродействующих и наделенных большим 
объемом памяти устройств.  

 

II. Концепция электронного правительтва как 

идеологический конструкт 

Концепция «электронного 

правительства» представляет собой развитие в 
новых условиях идей об информационных 

технологиях как инструменте радикальной 

перестройки системы управления. Не случайно 

термин «электронном правительство» появился 

тогда, когда администрация Б. Клинтона 

озаботилась очередной (одиннадцатой в 

двадцатом веке) реформой американской 

системы государственного управления. В 

рамках движения по «изобретению государства 

заново»  (REGO, «reinventing the government») 

вице-президент А. Гор заявил о необходимости 

«изменить саму культуру федерального 
правительства», резко повысив эффективность 

коммуникаций как внутри органов власти, так 

и между органами власти и гражданами [14]. 

Важнейшую роль в этом процессе призваны 

были сыграть информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), в связи 

с чем и появился термин «электронное 

правительство». Он выполнял очевидную 

символическую функцию, позволяя, с одной 

стороны, дистанцироваться от 

предшественников (усилия которых трудно 
было назвать однозначно успешными), а с 

другой – подчеркнуть прогрессивный, 

практически революционный характер 

администрации Б. Клинтона.   

Инициаторы перехода к электронному 

правительству обещали, что в результате 

внедрения информационных технологий уже 

на первом этапе (то есть до радикальной 

автоматизации системы управления) 

произойдет существенное повышение качества 

государственного управления. При этом 
подчеркивалось, что технологии электронного 

правительства носят универсальный характер, 

а отказ от их внедрения чреват крайне 

суровыми последствиями: тяжелым кризисом 

управления, не сумевшего приспособиться к 

реалиям информационного общества, ростом 

недоверия граждан к органам власти, 

усиливающимся политическим абсентеизмом и 

т.п. Применялся классический для подобного 
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рода конструкцией прием, который можно назвать 

«пропуском хода»: сообщалось, что использование 

информационных технологий позволит отказаться 

от бумажного бумагооборота, резко повысит 

оперативность и качество решений и сэкономит 

очень значительные средства, но при этом 

обходился вопрос о том, сколько средств придется 

потратить для того, чтобы достичь этого 

идеального состояния (и тем более – сколько 

средств понадобиться, чтобы его поддерживать).  

Поскольку «электронное правительство» в 
различных версиях превратилось в символ 

модернизации и прогресса, его принялись 

формировать в большинстве странах мира, причем 

внедрение технологий сопровождалось 

воспроизводством описанной выше риторики, 

которая периодически приобретала несколько 

карикатурный характер. Так, в 2013 году 

Министерство связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации в материале рекламного 

характера заявило, что в близкой перспективе 

государство должно стать «для гражданина всего 
лишь одной из функций мобильника: еще одна 

кнопка, между Фэйсбуком и Твиттером» [3].  

 

III. Электронное правительтво – опыт 

практической реализации 
С 2001 году Департамент по экономическим и 

социальным вопросам ООН (UN DESA) приступил 

к мониторингу готовности стран мира к 

электронному правительству. С 2008 года речь идет 

о мониторинге развития электронного 

правительства, поскольку большинство стран мира 
перешли от подготовительной стадии к оказанию 

электронных услуг и другим формам 

взаимодействия с гражданами в электронном виде. 

В последнем отчете за 2014 год выражалось 

сожаление, что государственные институты, 

сформировавшиеся в начале двадцатого века, плохо 

отвечают на вызовы, и заявлялось, что для 

перехода к электронному правительству 

необходимо радикальное переформатирование 

ценностей, установок, отношения и поведения 

сотрудников органов власти [15].  
За этим требованием скрывается реальный и 

достаточно печальный опыт внедрения 

информационных систем в управление. Как 

показывают многочисленные исследования, это 

внедрение сопровождается сильным 

организационным сопротивлением, 

неэффективными расходами и невостребованными 

сервисами.  

По подсчетам Р. Хикса, до 85% инициатив в 

сфере электронного правительства заканчиваются 

полной или относительной неудачей [13].  К. 

Кремер и Дж. Кинг, основываясь на анализе 
сорокалетнего американского опыта внедрения 

ИКТ в систему государственного управления, 

пришли к аналогичному выводу: информационные 

технологии никогда не были инструментом 

демократизации управления. Наоборот, они 

укрепляли иерархическую структуру 

бюрократических организаций, усиливая 

возможности менеджеров по контролю над 

нижестоящими структурами [12].  

Несмотря на все это, каждый новый этап 

в развитии информационных технологий 

сопровождался очередными обещаниями 

радикального преобразования системы 

государственного управления. Так, в начале 

2000 году известный Интернет-евангелист Т. 
О’Рейли по аналогии с «Web 2.0.» ввел 

понятие «государство 2.0». Под «государством 

2.0» понималась структура, в которой все 

решения принимаются объединенными 

усилиями граждан (методом краудсорсинга) на 

основе открытых государством данных. 

«Государство 2.0» довольно быстро 

мутировало в «открытое правительство». 

Стандартные ожидания от «открытого 

правительства» были в 2009 году 

сформулированы в меморандуме Президента Б. 
Обамы «О прозрачности и открытом 

правительстве». В Меморандуме ставилась 

задача путем публикации накопленных 

государством данных в машиночитаемых 

форматах обеспечить беспрецедентный 

уровень открытости правительства, 

сформировав систему прозрачности, 

гражданского участия и сотрудничества [5]. 

При этом сторонники «открытого 

правительства» постоянно подчеркивали, что 

речь шла о «change.org», а не «change.gov» [см. 

1], т.е. что планируемые перемены 
осуществляются в административной, а не 

политической сфере.   

Опыт внедрения «открытого 

правительства» продемонстрировал уже 

знакомые проблемы. Как показало 

исследование, проведенное под руководством 

А. Пеледа, «открытые данные», размещенные в 

соответствии с директивой Б. Обамы на 

специально созданном сайте www.data.gov, 

отличаются очень низкой степенью 

востребованности, причем рост объема этих 
данных никак не влияет на рост числа 

пользователей. Большинство федеральных 

агентств отреагировали на попытку Б. Обамы и 

его IT-советников провести «блицкриг по 

освобождению данных», накопленных 

федеральными органами власти, чисто 

формально, разместив небольшой набор 

данных и отчитавших о выполнении [4].  

Недавнее исследование, проведенное 

исследовательским центром PEW, подтвердило 

низкий интерес к открытым данным (наиболее 

востребованным оказался прогноз погоды). 
Доля американцев, готовых использовать 

открытые данные так, как хотелось бы 

разработчикам (в исследовании их назвали 

http://www.data.gov/
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«яростными оптимистами») не превысила 17% от 

общего числа опрошенных. Еще 20% оказались 

убежденными циниками (также термин 

исследователей), использующими открытые 

данные, но не верящими, что их публикация 

способна изменить государственное управление к 

лучшему. Остальные опрошенные разделились 

между «жизнерадостными наблюдателями» (27%), 

признающими, что публикация открытых данных 

сама по себе неплоха, но не имеющими намерения 

лично их использовать, и «сонными скептиками», 
которые вообще не интересуются данной 

инициативой (36%) [10].   

 

IV. Выводы 
Но производство новых концептов, связанных 

с использованием в государственном управлении, 

информационных технологий, успешно 

продолжилось. В начале 2014 года ведущий 

аналитик компании «Gartner»  А. ди Майо говорил 

уже о «цифровом правительстве», организованном 

вокруг «больших данных», так, чтобы государство 
одновременно выступало и в роли поставщика 

данных (как в модели «открытого правительства», 

так и в роли потребителя и брокера данных) [7]. К 

апрелю 2014 года в отчете «Gartner» появилось 

«умное» (smart) правительстве, которое, наряду с 

использованием «больших данных, предполагает 

также «мобильное вовлечение» и «вовлечение 

граждан через геймификацию» [8], и другие формы 

использования новейших технологий в 

государственном управлении.  

Как известно, именно компанией «Gartner» 
была разработана модель «рекламного цикла» (hype 

cycle), который проходит каждая новая технология. 

Цикл включает пять этапов и обязательно 

предполагает наличие «пика завышенных 

ожиданий», который затем сменяется «котловиной 

разочарования», с выходом на «плато 

продуктивности» на заметно более низком уровне 

[9]. Это не мешает аналитикам компании постоянно 

воспроизводить завышенные ожидания так, словно 

они не подозревают о существовании «рекламного 

цикла».  

Такая устойчивость ожиданий, постоянно 
приходящих в противоречие с реальностью, 

свидетельствует о том, что концепция 

электронного правительства выполняет 

идеологические функции. Она используется для 

институциональной легитимации государства в 

условиях информационной революции, которая 

сама во многом явилась следствием 

контркультурной деконструкции раннего 

компьютерного закрытого дискурса. При этом 

идеология электронного правительства 

натурализирована, т.е. воспринимается как само 
собой разумеющуюся основными участниками 

процесса его формирования. 

Иными словами, электронное правительство 

выступает в качестве институционального мифа 

[11], задача которого обеспечить устойчивость 

организации путем приведения ее в 

соответствие с внешними критериями 

рациональности, демонстрируя, что 

организация идет в ногу со временем. Это 

означает, что его внедрение носит характер 

символической реформы и может не иметь 

ничего общего с повышением эффективности 

деятельности организации.  

Это не означает, что информатизация 

системы государственного управления не 
приносит пользы. Как показывает мировой 

опыт, результатом внедрения 

информационных технологий обычно является 

ряд небольших позитивных изменений. 

Именно поэтому известный теоретик 

электронного правительства Д. Вест называет 

переход к электронному правительству не 

радикальной, а «частичной реформой», т.е. 

реформой, которая постепенно, шаг за шагом 

методом проб и ошибок обеспечивает серию 

улучшений и может в перспективе породить 
(непредвиденный) кумулятивный эффект [6].  

Проблема, однако, в том, что 

идеологически сторонники электронного 

правительства ориентированы не на 

кумулятивное накопление позитивных 

изменений, а на радикальную реформу. Они  

продолжают воспроизводить «мечту Винера»: 

благодаря информационным технологиям 

вместо иерархической, малоподвижной и 

закрытой управленческой системы должны 

были появиться гибкие, связанные по 

горизонтали структуры, оперативно 
взаимодействующие между собой, открытые 

для контроля в любом звене и быстро и 

качественно взаимодействующие с 

гражданами. Вся информация о гражданах 

должна быть переведена в цифровой формат и 

в этом «безбумажном» формате циркулировать 

как между подразделениями органов власти, 

ответственными за принятие решений. В 

идеале система должна стремиться к полной 

автоматизации решений: запрос гражданина 

приводит в движение базы данных, 
формируется необходимый ответ/требуемый 

документ, который н направляется в ответ на 

запрос в  электронном виде. Функции 

чиновников в такой системе сводятся к 

поддержанию баз данных в работающем 

состоянии.  

На практике и формирование баз данных, 

и распоряжение ими связано с 

перераспределением властных полномочий и 

представляет собой очень сложный 

организационный процесс, не редуцируемый к 

решению технических задач. Точно также для 
изменения позиции граждан по отношению к 

системе управления недостаточно 

предоставить им техническую возможность 
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взаимодействовать с этой системой в электронном 

виде. Однако в силу натурализации идеологии 

электронного правительства его разработчики 

продолжают искать идеальное техническое 

решение, органы власти используют 

информационные технологии, чтобы увеличить 

собственный символический капитал, а сама 

концепция «электронного правительства» 

непрерывно обновляется, оставаясь по сути той же 

самой.   
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I Введение 

 

Институт президентства играет важную роль 

в современной политической жизни страны, а 

также является активным субъектом на 

международной арене. Влияние президентов 

ведущих стран мира подтверждается 
многочисленными рейтингами. Кроме того, 

президент если не возглавляет исполнительную 

вертикаль власти, как во многих странах (США, 

Финляндии и др.), то активно влияет на ее 

формирование и функционирование (Украина, 

Польша, Франция и др.). Поэтому тот тон, который 

задает институт президентства во внутренней и 

внешней политике, обязательно отражается и на 

всех компонентах государственной системы. Это 

же касается и внедрения технологий электронного 

управления. 
 

II  Институт президентства в интернете 

 

Бурное развитие информационных 

технологий в последнее время и расширение 

интернет-пространства обусловил смену 

коммуникационных каналов в политической среде. 

Для более широкого охвата общественной 

аудитории и созданию эффекта «реального 

общения» ведущие политики мира, в том числе и 

руководители государств, начали более активно 
использовать сетевые технологии, а именно 

блогосферу и социальные сети. 

Толчком к поиску новых форм общения с 

избирателями, более эффективных и более 

дешевых, стало развертывание в 2008 г. мирового 

экономического кризиса. Изучив опыт прямых 

радиообращений к народу одного из самых 

эффективных президентов США Франклина 

Рузвельта во время экономического кризиса 30-х 

гг. ХХ ст., Б.Обама сумел построить свою 

предвыборную кампанию на основе интернет-

технологий [11]. Кроме того, для выхода из 
экономического кризиса правительству нужно 

было принимать много непопулярных решений и 

это требовало грамотного информационного 

обеспечения, а традиционные СМИ не сумели 

стать информационным рупором движущей 

силы выхода из кризиса. После успешной 

президентской интернет-кампании Б. Обамы, 
постепенно и другие руководители государств 

позаимствовали себе опыт общения с 

избирателями через всемирную сеть. 

В последнее время появилось большое 

количество научных исследований 

относительно влияния социальных сетей [4] и 

блогосферы [8, 13] на все сферы деятельности 

общества, в том числе и политики [10]. Но 

мало уделено внимания исследованию 

использования интернет-коммуникаций 

главами государств [1, 2, 9], что и обусловило 

цель настоящего исследования. 
Для эффективного функционирования 

института президентства необходимо 

применять новейшие достижения не только 

политической и экономической сферы, но и 

информационной. Коммуникационные каналы 

связи главы государства с его избирателями в 

мировой сети можно разделить на несколько 

групп: 

- официальные веб-порталы 

представительств президента и его 

канцелярии; 
- личные веб-страницы; 

- веб-блоги в популярных интернет-

дневниках; 

- страницы в социальных сетях. 

Во времена доминирования в 

информационном пространстве вебтехнологий 

первого поколения наиболее 

распространенным методом оперативного 

информирования общества о деятельности 

главы государства, его планы и реакцию на 

актуальные вопросы сегодняшнего дня было 

создание веб-сайтов официальных 
представительств президентов, глав 

правительств и тому подобное. Со временем, 

они опередили по мобильности и охвату 

читательской аудитории печатные 

официальные издания (в Украине, например, 

«Правительственный курьер», «Голос 

Украины» и др.). Каждый следующий глава 

государства пытался усовершенствовать сайт 

предшественника, добавить новые 

информационные возможности и увеличить 
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информационные ресурсы, в том числе 

мультимедийные. 

На сегодня, веб-сайты и веб-порталы глав 

государств, несмотря на проникновение политиков 

в социальные сети и блогосферу, остаются главным 

коммуникационным каналом высшей верховной 

власти. Например, в США в 2010 г. 42 млн граждан 

пользовались правительственными сайтами для 

ознакомления с государственной политикой, 23 

млн – для комментирования правительственных 

решений и предоставления предложений, 14 млн – 
для информирования перед выборами и 13 млн – 

для участия в акциях лоббистских кампаний с 

целью поддержки тех или иных решений [12]. 

Для анализа официальных интернет-

представительств глав передовых государств мира 

мы использовали рейтинг «Alexa Rank» (название 

Alexa выбрано в честь Александрийской 

библиотеки для проведения параллели между 

крупнейшим хранилищем знаний в древнем мире и 

потенциалом Интернета). Критериями 

популярности является количество посещений 
сайта и количество просмотренных веб-страниц [3]. 

Каждый веб-портал президента имеет набор 

типовых элементов информационных материалов и 

услуг: биография действующего президента, 

информация о деятельности первого лица, 

структура политической системы, а также 

официальные документы, подписанные главой 

государства, новости пресс-службы и ссылки на 

другие государственные учреждения, которые 

обеспечивают функционировании института 

президентства в стране. 

Наиболее популярный для читателей и 
посетителей – сайт Президента США 

(www.whitehouse.gov), который занимает 4,424 

место в мире по рейтингу Alexa (здесь и далее 

определялся рейтинг на 30 мая 2015 г.). При этом 

личный сайт Обамы (www.barackobama.com) – на 

37,105 месте. Это объясняется не только 

информационной насыщенностью и 

возможностями портала, но и большим вниманием 

со стороны мирового информационного 

пространства к политике американского 

президента. Кроме того, при президенте Б. Обаме 
возникла идея «открытого правительства», которая 

расширила возможности электронного управления. 

Основной акцент концепции «открытого 

правительства» сделан на усилении прозрачности 

государственного управления и попытке 

привлечения широкого круга граждан к сфере 

государственного управления. Результатом 

стратегии открытости стало внедрение полного 

доступа для поисковых систем всего 

информационного наполнения веб-сайта Белого 

дома в США. 

Одна из составляющих электронного 
управления – это функционирование официальных 

интернет-представительств президента страны, 

которые должны стоять на передовых позициях 

внедрения электронного правительства. Ведь 

сайт президента – это не только имидж страны 

и ее первого лица, но и пример для других 

государственных органов и отдельных 

должностных лиц. Кроме того, к этому веб-

ресурсу обращаются граждане и 

предприниматели для поиска путей решения 

своих проблем с помощью гаранта 

конституции. 

Сайт Президента Российской Федерации 

(http://www.kremlin.ru), который тоже 
содержит и официальные документальные 

ресурсы, и мультимедийные, и переходы в 

социальные сети и тому подобное – на 16,748 

месте. Необходимо отметить, что личный сайт 

В.Путина (putin.kremlin.ru) – это составляющая 

официального сайта Президента РФ. 

Если проанализировать рейтинг 

официальных сайтов президентов передовых 

стран (за разные года), то напрашивается 

вывод, что все-таки политика государства, ее 

руководителя, влияет на посещение сайтов 
высшего должностного лица  

Таблица № 1 

страна 2015 2012 

США 4,427 3 404 

РФ 16,748 23 882 

Италия 170,401 117 065 

Франция 130,513 50 117 

Германия 397,054 64 910 

Украина 83,963 117 012 

Для увеличения своего рейтинга среди 

электората ведущие политики мира пытаются 

использовать все имеющиеся информационные 

возможности. После усовершенствования 

официальных порталов государственной 

власти многие из них раньше создавали свои 

собственные веб-страницы, которые 
практически дублировали официальную 

информацию с государственных сайтов, но 

главный акцент ставился на личность 

политика, президента, главы государства. 

Такие веб-сайты в Интернете имели Президент 

США Б. Обама (http://www.barackobama.com), 

Президент Франции Н. Саркози 

(http://www.nicolas-sarkozy-2012.fr), а также 

канцлер Германии А.Меркель 

(http://www.angela-merkel.de), премьер-министр 

Японии Й.Нода (http://www.nodayoshi.gr.jp), 
премьер-министр С.Берлускон. 

(http://www.silvioberlusconifansclub.it) и др. Но 

сегодня, все же более популярными становятся 

блогосфера и социальные сети, а личные 

страницы, новые политики уже не заводят.  

При увеличении представительства 

ведущих политиков в современном интернет-

пространстве возникает большая проблема 

идентификации авторства сайтов, блогов и 

страниц в соцсетях. Сами политики не всегда 

подтверждают свою принадлежность к этим 

ресурсам. Так, накануне выборов 2008 г. в 
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США в Рунете появилось «неофициальное 

русскоязычное представительство Барака Обамы 

(http://www.barackobama.ru). И хотя главная цель 

ознакомления с кандидатом в президенты, но он 

продолжил и после (до 2011 г.) наполнение 

новостной ленты о деятельности 44-го президента. 

Сайт сделан на высоком уровне и содержит много 

интересной для русскоязычных американских 

избирателей информации, которая также полезна и 

для исследователей деятельности американского 

президента. Здесь и биография, и политические 
взгляды, речи, его книги, интересы вне политики. 

На сайте размещены фото и видеогалереи 

жизненного пути Б. Обамы, а также высказывания 

сторонников, противников и СМИ о нем. 

Интересным является форум данного ресурса, 

потому что его используют русскоязычные 

интернет-пользователи для попытки донести свои 

мысли до американского президента. 

Первые блоги появились в начале 90-х гг. 

ХХ ст. в США и на сегодня насчитывают несколько 

десятков млн различной направленности, 
количественного наполнения и тому подобное. 

Если для большинства интернет-пользователей 

блоги это способ самовыражения, самопознания и 

опыт публичных выступлений, то для политиков – 

это коммуникационный канал общения с 

избирателями, увеличение их осведомленности о 

политике. 

Политические блоги выполняют несколько 

функций, кроме коммуникативной, еще и 

информационную, то есть упорядочивают 

информационные материалы по тематике, так как 

за блогами руководителей государств следят не 
только граждане, но и журналисты, 

мобилизационную (консолидация избирателей 

накануне выборов или в трудные времена для 

президента для поддержки общественного мнения), 

имиджевую и рекламную, а также социальную [5]. 

По данным опроса интернет-пользователей в 

2009 г. о необходимости существования 

блогосферы: 76 % пользователей ответили, что 

читают чужие блоги для расширения своего 

кругозора, а 63 % – для поиска необходимой 

информации, 52 % – для поддержания своего 
профессионального уровня [6]. То есть 

информационная составляющая блогосферы 

остается достаточно большой и продолжает расти с 

развитием и расширением Интернета. 

Блогер-президент избирает для обсуждения 

ту тему, которую ему нужно для учета при 

решении управленческих решений. При этом 

другая сторона, читатели и комментаторы мнят 

себя причастными к решению государственных 

проблем. Блогеры запускают иногда идеи для 

обсуждения, критического анализа, что 

невозможно иногда сделать через официальные 
СМИ. При этом расширяя диалог с гражданами 

посредством блогов власть встречается и с 

оппозицией, на которую тоже нужно реагировать, 

когда в реальном мире можно было бы 

проигнорировать. Кроме того, посредством 

«прямого контакта» с гражданами, власть 

(президент или премьер) имеет возможность в 

неофициальной плоскости рассказать 

гражданам о основные цели государственной 

политики или реформирования, объяснить 

необходимость выбора тех или иных методов и 

средств решения актуальных проблем в стране. 

В своих блогах политики и президенты 

часто используют мультимедийные ресурсы 
для более широкого охвата читательской 

аудитории. Ведь иногда люди лучше 

воспринимают информацию на слух, чем читая 

большой текст, а также видео и аудио-ресурсы 

– это «прямая речь» наиболее тесный 

коммуникационный контакт государственного 

деятеля с гражданами. Большинство блогеров 

дублируют свои видеоматериалы на 

крупнейшем видеохостинге Интернета 

«Youtube», при этом создавая там свои 

собственные страницы.  
Для исследователей функционирования 

института президентства, государства и 

общественных процессов современности 

ресурсы блогосферы и социальных сетей 

является перспективным и ценным источником 

информации. Но остается проблема отделения 

официальных материалов от фальсификаций. 

Очень часто для компрометации 

руководителей государств создается под их 

именами ресурсы с провокационным 

содержанием. Так, в июне 2011 г. пресс-служба 

российского президента заявила о подделке 
блога Д. Медведева в Twitter [7]. А в ЖЖ, под 

фамилией Ющенко несколько страниц, с 

откровенно циничным и брутальным текстами. 

Социальные сети – это один из 

современных видов коммуникационных связей 

между удаленными абонентами, это средство 

общения и самовыражения. В отличие от 

блогеров пользователям социальных сетях не 

нужно уметь писать понятные многим посты 

на актуальные темы для поддержки своей 

популярности в сети. В социальных сетях 
создаются сообщества, которые различаются 

взглядами, интересами, сплачиваются вокруг 

популярной личности, политика или актера и 

тому подобное. И главное в этом процессе – со 

стороны модератора, политика–президента, 

если он сам ведет свою страницу, это 

поддержка интереса у читателей не только 

своим положением в обществе, а интересом 

общения, освещением актуальных для граждан 

тем. 

Наиболее популярными у политиков, 

глав ведущих государств мира, является 
социальная сеть «Facebook»», большинство 

создало там свои аккаунты (страницы), но не 
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все их постоянно поддерживают и пишут в них 

посты на актуальные темы.  

Преимущества социальных сетей в том, что 

политик, президент поднимает только проблему, 

формулирует задачи на перспективу, а сообщества 

пользователей делают основную работу – 

критикуют, дискутируют, предлагают 

альтернативные решения или делают работу 

помощников модератора для поддержки его идей. 

Например, штаб Б. Обамы накануне выборов 2008 

г. создал социальную сеть MyBO – 
my.barackobama.com, участники которой за 

несколько дней до окончания президентской 

кампании позвонили 3 млн избирателей с целью 

агитации за их кандидата, и это все бесплатно [4].  

 

III Выводы 

 

 С развитием информационных технологий и 

расширением влияния сети Интернет процесс 

коммуникации верховной государственной власти с 

обществом выходит на более высокий уровень в 
сравнении с возможностями традиционных СМИ 

(пресса, радио, телевидение). Технологии веб 2.0 

позволяют организовать процесс обратной связи. 

То есть руководитель государства не просто может 

донести до более широкого круга граждан основы 

своей политики, стратегические планы на будущее, 

но и проанализировав вопросы и комментарии 

читателей определить основные общественно 

значимые проблемы и наметить пути их решения. 

Наиболее популярными среди глав государств 

является социальная сеть Facebook, на котором 

зарегистрировано большинство активных 
политиков, Twitter и видеохостинг Youtube. Кроме 

того, официальные веб-порталы остаются главным 

информационно-коммуникационным каналом 

между высшей государственной властью и 

обществом. 

Но, к сожалению, для большинства глав 

государств, президентов появление в блогосфере и 

социальных сетях это больше дань времени и моде, 

чем развитие коммуникационных связей с 

гражданами (например, Украина, Италия, и др.).  
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В статье освещены некоторые аспекты 

исследования, связанного с тремя 

профессиональными группами, в той или иной 

степени использующие интернет и социальные сети 

как средство продвижения и развития определенных 

организаций – в сфере культуры, 

благотворительности и некоммерческом секторе – 

социальных и благотворительных фондов.  

Ключевые слова: Интернет, социальные сети, 

Social Media Marketing, профессионализм, 

образование. 

 

I. Введение 

На сегодняшний день интернет стал 

доминирующим инструментом во многих областях 

общественной жизни. Социальные процессы, 
происходящие в повседневной жизни людей в той 

или иной степени находят отражение в интернет-

пространстве, изменяясь под воздействием 

факторов, характерных для виртуальной реаль-

ности. В связи с этим и важность исследования 

интернета в разных аспектах неоспорима, а 

актуализация разработок в этой области диктуется 

общественным и научным запросом. 

Стоит отметить особую значимость эволюции 

профессиональных вызовов и трансформации 

рынка труда в связи с расширением сфер 
применения интернета. Социальные сети 

становятся не только средством межличностного 

общения, но и сферой активного приложения труда 

в различных сферах экономики и гражданского 

общества. Это ставит перед игроками 

общественного пространства определенные 

профессиональные вызовы, а также проблему 

формирования новых компетенций, связанных с 

работой в сети интернет. 

 

II. Характеристика исследования 

Основным предметом предлагаемого 
исследования является анализ интернета как сферы 

эволюции профессиональных вызовов. Данная 

работа призвана ответить на вопрос о том, какую 

роль социальные сети играют в современной 

эволюции гражданского общества в России и какие 

новые профессиональные запросы это ставит перед 

обществом в целом. 

Исследование проводилось с применением 

социологических инструментов, которые 

позволяют путем анализа социальных сетей и 

опросов вовлеченных в работу в социальных сетях 

сотрудников, сформулировать выводы о 
трансформации запросов профессионального 

характера для работников определенных сфер. 

В качестве объектов были выбраны – 

учреждения культуры и их сотрудники, 

работающие в социальных сетях, политические 

партии и их присутствие, а также некоторые 

благотворительные фонды, работающие с 

применением так называемых крауд-моделей. 

Таким образом, мы имеем как минимум, три 

различные сферы, в которых в той или иной 

степени применены различные модели 

реализации социального опыта работы в 
социальных сетях и в интернет-пространстве. 

При характеристике методологической 

части работы стоит отметить относительную 

не разработанность на сегодняшний день 

научно-теоретической составляющей 

проведения подобных исследований. Поэтому 

в данной связи целесообразен заявленный Е.Ю. 

Журавлевой и рядом других исследователей 

«перенос методологии социальных 

исследований в среду информационно-

коммуникационных технологий и 
киберинфраструктуры с использованием 

предложенной этой средой инструментами и 

средствами» [1]. Подобный подход позволяет 

при аналитической работе с полученными 

сведениями применять общенаучные методы 

(анализ, синтез, индукция, сравнение), так и 

частнонаучные (контент-анализ, дискурс-

анализ, статистические методы и т.д.) [2]. 

В ходе исследования было выявлено, что 

на сегодняшний день зачастую людей, 

получивших определенное соответствующее 
образование в области интернет-продвижения 

определенных продуктов нет. Как правило 

люди, которые работают в социальных сетях в 

сфере политики, культуры или 

благотворительности, а также во многих 

других сферах, имеют базовые образования 

согласно соответствующего профиля своей 

основной деятельности – историки, 

политологи, социальные работники и т.д.  

Стратегия продвижения учреждений 

культуры (на примере музеев) в социальных 

сетях и интернет-пространстве предполагает 
обращение к широкой публике, которую 

необходимо заинтересовать как текущими 

mailto:Zhidchenko220689@yandex.ru


VII საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია inso-2015 
VII  INTERNATIONAL  SCIENTIFIC  AND  PRACTICAL  CONFERENCE INSO-2015 

 35 

выставками, акциями и проектами музея, так и в 

целом привлечь посетителей к основной 

экспозиции. Среди всех опрошенных специалистов, 

работающих в 10 различных музеях города Омска, 

все 100 % людей имеют гуманитарное – 

историческое (70 %), реже филологическое (30 %) 

образование. В целом это зависит от профиля 

музея, но понимая интерес широкой публики к тем 

или иным музейным коллекциям сотрудниками 

учитывается социальный запрос. В результате 

контент, который может предложить музей 
интернет-пользователям, определяется социальной 

значимости публикуемой информации. Например, 

в преддверии Олимпиады в Сочи в 2014 году 

многие российские музеи устраивали выставки, 

посвященные истории спорта. Информация об этих 

выставках имела достаточно большую 

популярность в блогосфере.  

Что касается политических партий, то 

главным для сотрудников, занимающихся 

продвижением политической информации в 

интернете, является стратегическая цель – 
привлечение сторонников для последующей 

победы на выборах – на федеральном, 

региональном или муниципальном уровне. Опрос 

показал, что из 100 % сотрудников, работающих в 

интернет-пространстве от лица какой-либо 

политической партии, 50 % являются студентами и 

50 % людьми с законченным образованием, из 

которых 35 % политологи и 15 % представителей 

других профессий (педагоги, менеджеры, 

экономисты и т.д.). 

Основные результаты, к которым удалось 

прийти в ходе исследования работы в социальных 
сетях политических партий, касаются установления 

достаточно тесной зависимости между текущей 

значимостью того или иного общественного 

движения или политической партии в структуре 

современного российского гражданского общества 

и информационным присутствием в социальных 

сетях. Анализ тематической составляющей 

информационной работы позволяет говорить о 

тесном переплетении роли определенной 

организации в решении социально значимых 

проблем в данной сфере, будь то политическая, 
экологическая сфера или какая-либо другая.  

Наконец, третья группа – это сотрудники 

благотворительных организаций и фондов, которые 

используют в своей работе инструменты интернета. 

Дело в том, что сбор средств для детей или иных 

целей до определенного времени главным образом 

проводился в рамках различных акций и простого 

сбора «в ящик» в многолюдных местах. Сейчас, с 

развитием систем электронных платежей людям и 

фондам гораздо проще получать средства 

посредством безналичных пожертвований. А 

основной площадкой для этого становится 
интернет – сайты, чаще социальные сети.  

Для реализации данных сборов через 

крауд-проекты привлекаются волонтеры и просто 

неравнодушные люди, которые могут оказать 

не только финансовую, но и информационную 

помощь в сборе средств, сделав «репост» на 

своей странице в социальных сетях. Такие 

проекты имеют достаточно большой охват 

аудитории за счет активного участия интернет-

пользователей. Стоит отметить, что этого 

активного участия добиваются также люди 

разных профессий, которые обладают навыком 

нужного преподнесения определенной 

информации для широкой публики.  
 

III. Выводы 

В настоящее время остается открытой 

проблема формирования профессиональных 

навыков интернет-продвижения определенных 

идей для разных целей. Стоит отметить, что 

несмотря на отсутствие базового образования в 

области SMM (Social Media Marketing), 

потребности рынка в подобных специалистах 

становятся все более ощутимыми. Особенно, 

если речь идет о федеральном уровне для РФ 
(центральные музеи, официальные аккаунты 

партий на Всероссийском уровне или 

известные благотворительные фонды).  

К данной проблеме тесно примыкает 

вывод о трансформации профессионализма 

участников гражданского общества и его 

политической составляющей при переходе «от 

реального к виртуальному пространству». В 

этой связи выделяются два варианта стратегии 

информационного присутствия в социальных 

сетях – интенсивная и экстенсивная. Первая 

позволяет достаточно быстрыми темпами 
выстраивать вертикальные связи и привлекать 

сторонников для достижение общих целей. 

Вторая является менее эффективной, 

поскольку в социальных сетях чаще всего 

приводит к «распылению ресурсов» и общей 

потере в обширном пространстве социальных 

сетей и блогосферы. 

Современные технологии диктуют 

обществу все большую роль интернет-

пространства, которое становится важным 

элементом гражданского общества и «его 
зеркалом». Это ставит новые 

профессиональные вызовы для различных 

сегментов гражданского общества и открывает 

новые тенденции для эволюции социальных 

парадигм. 
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Аннотация – Рассматриваются интернет профили 

пользователей с ограниченными возможностями 

здоровья. Анализируются  проблемы доступа 

инвалидов к интернету и подходы к их решению. 

Описана интерактивная информационная система,   

предназначенная для контроля тренированности и 

повышения физических возможностей 

пользователей-инвалидов. Доступ к системе 

пользователи могут осуществлять самостоятельно 

через домашний компьютер,  мобильный телефон или 

смартфон. 

 
Ключевые слова – интернет, пользователи с 

ограниченными возможностями здоровья, 

мониторинг физического состояния, 

самостоятельный контроль тренированности. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Значение ресурсов и сервисов интернета для 

современного общества трудно переоценить. 

Непрерывно растет как количество, так и 

разнообразие контента и услуг, доступных через 

интернет. Количество пользователей исчисляется 

многими миллионами. Скорости передачи 

информации, доступность сети, надежность связи, 

разнообразие оконечных устройств идут в ногу с 

потребностями пользователей и с предложениями 

разработчиков сайтов и провайдеров контента. Вот 
лишь небольшой перечень чаще всего 

используемых сервисов интернета: 

информационные ресурсы, новостные сайты, 

социальные сети, форумы, электронная торговля, 

бронирование мест, фото/видео/музыка/книги, 

блоги. Можно без преувеличения сказать, что сеть 

и ее ресурсы стали неотъемлемой частью жизни 

населения всех стран. Но особенно важна роль 

всемирной паутины для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Интернет сегодня 

реально может помочь инвалидам сделать свою 
жизнь более активной, интересной и продуктивной. 

Общество начинает заботиться о предоставлении 

инвалидам реальных возможностей пользования 

ресурсами интернет. В сети появляется все  больше 

сервисов, ориентированных на потребности этой 

категории населения. Консорциум Всемирной 

паутины W3C выпустил ряд документов, 

регламентирующих веб доступность контента 

[1,2]. Похожие рекомендации создаются и на 

национальных уровнях в разных странах. В 

России с 2009 года действует ГОСТ 52872-

2007 «Интернет-ресурсы: требования 
доступности для инвалидов по зрению» [3]. В 

апреле 2012 года Россия ратифицировала 

Конвенцию ООН о правах инвалидов, одна из 

статей которой предписывает государствам-

участникам обеспечение помощи в доступе 

инвалидам и людям с ограничениями здоровья 

к информационно-коммуникационным 

ресурсам и системам, включая интернет [4]. 

 

II. Проблемы доступа инвалидов к 
интернету и подходы к их решению  

 

Рядом организаций в разных странах были 

выполнены исследования об использовании 

коммуникационных и интернет ресурсов 

инвалидами. Эти исследования выявили 

значительное отставание этой группы 

населения в обращении к интернет ресурсам по 
сравнению с остальными людьми, а также 

позволили понять причины такого отставания 

и сделать выводы и рекомендации для его 

сокращения. Ниже приводятся некоторые 

результатов этих исследований, выполненных 

в Великобритании в России. 

Министерство коммуникаций 

Великобритании (Ofcom) совместно с 

компанией British Population Survey (BPS) 

выполнили подробный анализ использования 

интернет инвалидами и людьми пожилого 

возраста и опубликовали в конце 2013 года 
доклад «Disabled consumers’ ownership of 

communications services» [5]. Были 

произведены опросы более 4 тысяч людей 

старше 15 лет с различными нарушениями 

здоровья, живущих в разных районах, разной 

социальной принадлежности и имеющих дома 

различные коммуникационные средства: 

выделенные линии, компьютеры, мобильные 

телефоны, смартфоны. Были выделены 4 

группы нарушений здоровья: нарушения 
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двигательных функций, нарушения слуха, 

нарушения зрения, другие нарушения здоровья или 

комбинации нарушений. Выделение трех первых 

групп нарушений выполнено для того, чтобы 

лучше понять, как наличие одного из них 

(нарушение слуха, зрения или моторики) влияет на 

выбор пользователем устройств доступа в сеть, на 

его предпочтения при обращении к ресурсам сети, 

на интенсивность работы с сетью. Был также 

выполнен опрос и произведено сравнение с людьми 

без нарушений здоровья. Была выполнена 
статистическая оценка надежности результатов. 

Малые выборки не рассматривались. 

 Основной вывод, сделанный по 

результатам исследования, состоит в том, что 

главное влияние на интернет профиль 

пользователя-инвалида оказывает тип его 

заболевания. Именно это влияет на выбор средств 

доступа, виды ресурсов, их посещаемость. 

Выявлены также зависимости от возраста и 

социальной принадлежности пользователей. 

Оказалось, что демографический фактор слабо 
сказывается на результатах.  

Основные результаты исследования состоят в 

следующем. 

Социальные аспекты. Среди инвалидов 

велика доля неработающих людей, особенно среди 

людей с нарушениями двигательных функций или 

несколькими нарушениями (9 человек из 10). 

Отсутствие работы, неполная занятость или 

низкооплачиваемый труд означает низкий доход, а 

это влечет за собой необходимость экономии затрат 

на интернет и средства доступа. Среди молодых 

людей (от 15 до 35 лет) доступ в интернет 
практически одинаков для всех опрошенных, т.е. 

молодые люди с нарушением здоровья пользуются 

сетью и ее ресурсами так же часто, как и их 

здоровые сверстники.  

Средства доступа. Мобильным доступом 

молодые люди-инвалиды пользуются чаще, чем 

здоровые сверстники. Процент имеющих 

смартфоны среди молодых инвалидов выше, чем у 

здоровых. Но с возрастом это соотношение 

меняется: инвалиды в возрасте от 35 до 65 

смартфоны имеют реже, чем здоровые люди. 
Самый высокий процент обладателей современных 

средств доступа в сеть наблюдается среди 

инвалидов по слуху и по зрению.   

Нарушение слуха. Люди с нарушением слуха 

чаще инвалидов других групп пользуются 

интернетом, имеют более современные устройства 

доступа в сеть, фиксированные линии для 

домашнего компьютера. Их интернет активность не 

отличается от активности здоровых людей, 

особенно для молодежной группы. Они чаще 

других используют мобильные телефоны с их 

ориентацией на текстовую коммуникацию. 
Нарушение зрения. Люди с нарушением 

зрения используют интернет менее активно, чем 

здоровые люди, но все же достаточно часто, 

особенно молодежь. Примерно в 30% случаев 

доступ в интернет осуществляется через 

мобильные телефоны. Чаще всего они 

посещают интернет для общения в социальных 

сетях и для поиска работы. Скрин ридеры и 

голосовое управление значительно облегчают 

людям с нарушением зрения взаимодействие с 

сетью и ее ресурсами. 

Нарушения двигательных функций. 

Активность использования интернет этой 

группой инвалидов находится на более низком 
уровне, чем у здоровых людей и у инвалидов 

по слуху и зрению, но у колясочников эта 

активность выше, чем у людей с нарушениями 

движений рук. Отмечается относительно 

высокая посещаемость интернет для шопинга и 

банкинга, так как этим людям бывает 

физически трудно выйти из дома. Значительно 

ограничивают выход в интернет нарушения 

двигательных функций рук, создающих 

трудности при работе с клавиатурой и мышью. 

Здесь также может помочь голосовое 
управление навигацией. 

Комбинации нарушений. В этой группе 

инвалидов преобладают люди старшего 

возраста (старше 65 лет). Среди этих людей 

наблюдается самая низкая активность в 

использовании интернет, хотя многие из них 

имеют дома компьютеры, фиксированный 

доступ в сеть и мобильные телефоны.   

В докладе об использовании инвалидами 

Рунета «Исследование обеспечения 

доступности интернет-ресурсов Рунета для 

людей с ограниченными возможностями 
здоровья», сделанном в 2013 году при 

поддержке Фонда содействия развитию 

интернета [6], основное внимание уделено веб 

доступности сайтов для пользователей с 

разными типами нарушения здоровья. 

Показано, например, что нарушения 

зрительных функций затрудняют или делают 

невозможным чтение выводимой на экраны 

информации. Выполнение разработчиками 

сайтов требований ГОСТа 52872-2007 делает 

сайты доступным для инвалидов по зрению. 
Такие сайты становятся привлекательными и 

для других пользователей, так как достаточно 

крупный шрифт и менее «перегруженный» 

дизайн меньше напрягают зрение и облегчают 

пользователю работу. Было выполнено 

тестирование ряда сайтов (сайты, 

предоставляющие государственные услуги, 

сайты банков, операторов мобильной связи и 

др.) на предмет выполнения требований по веб 

доступности. Оказалось, что главные страницы 

ни одного из них не удовлетворяют 

требованиям минимального уровня 
доступности WCAG 2.0. Такое отставание от 

стандартов наблюдается и в других странах. 

Так, проведенное в Корее тестирование десяти 
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наиболее посещаемых сайтов, предоставляющих 

информацию социального и новостного характера, 

показало, что ни один из них не удовлетворяет 

требованиям руководства Web Content Accessibility 

Guidelines и национального руководства по 

обеспечению доступности сайтов, принятого в 

Корее к исполнению [7]. 

Решение проблем доступа инвалидов к 

всемирной сети и ее ресурсам является 

комплексной задачей. Требуются финансовые 

затраты и усилия разработчиков сайтов, 
провайдеров услуг, создателей средств доступа, 

государства, общества. Среди задач отметим 

следующие: 

- соблюдение требований к веб доступности 

сайтов и других ресурсов, доступных через сеть, 

- разработка устройств для коммуникации с 

учетом потребностей и возможностей инвалидов, 

- финансовая помощь инвалидам со стороны 

государства и общества для оснащения их 

современными средствами коммуникации, 

- обучение навыкам работы с цифровой 
техникой и сетью, 

- обучение, создание рабочих мест,  

-создание условий для занятий физкультурой, 

спортом, разработка программ реабилитации и 

улучшения здоровья. 

 

III. Вовлечение инвалидов в занятия физкультурой 

и спортом. 

 

Занятия физкультурой и спортом очень важны 

для инвалидов. Любые нарушения здоровья 

приводят к тому, что человек становится менее 
активным, а если эти нарушения носят длительный 

характер, будет неизбежно падать его физическая 

тренированность, ухудшаться здоровье и снижаться 

жизненный тонус. Вот почему жизненно важно 

вовлечь инвалида в занятия физкультурой и 

спортом и создать ему условия для таких занятий 

на многие годы.  

Усилия, прилагаемые Международным 

Паралимпийским комитетом, национальными 

федерациями паралимпийского спорта, 

значительно изменили ситуацию в большом спорте. 
Теперь спортсменам-инвалидам есть куда 

стремиться. Однако огромное большинство 

инвалидов остается за пределами этих 

возможностей. Большинству из них требуются 

условия для занятий физическими упражнениями 

дома или в ближайших клубах. Поскольку многие 

инвалиды бывают привязаны к дому, то важно 

предоставить им средства, которые помогали бы им 

получать помощь и консультации через интернет и 

самостоятельно отслеживать результаты своих 

занятий по поддержанию и укреплению своей 

физической тренированности. Ниже описана одна 
из таких разработок. 

 

 

IV. Система «Атлет» 

 
Интерактивная информационная система 

«Атлет» предназначена для контроля 

тренированности и повышения физических 

возможностей пользователей. В основе 

системы лежит методика оценки физической 

подготовленности человека по ряду 

показателей и составления индивидуального 
плана тренировочных занятий, включающего 

упражнения для воздействия на отдельные 

группы мышц, нагрузочные упражнения и др. 

Мониторинг тренировочного процесса 

производится неинвазивными методами и не 

требует дополнительных приборов. Он основан 

на применении модифицированной методики 

медицинской пробы Руффье-Диксона, в 

которой используются значения частоты 

сердечных сокращений в различные моменты 

времени периода восстановления после 
выполнения определенных нагрузочных 

упражнений.  

Индивидуальные данные пользователей 

накапливаются и обрабатываются системой. 

Доступ к данным осуществляется 

пользователем через сеть общего пользования 

с компьютера или с мобильных устройств. 

Пользователю предоставляются данные о 

результатах тренировок, о динамике 

параметров физического состояния, 

предлагается план дальнейших упражнений. 
Система допускает наличие индивидуальных 

тренеров. Тренеры имеют возможность 

корректировать через систему  процесс 

тренировок.  

Интерфейс приложения позволяет получить 

ряд наглядных графиков и диаграмм (см. 

рисунки), характеризующих динамику 

изменения физического состояния и 

рекомендации по тренировкам.  

 
Рис.1. Ввод данных 
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IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По официальным данным в России более 9% 

населения имеют ограниченные возможности 

здоровья. В России не производится регулярного 

анализа аудитории интернета, но исследования 

других стран показывают, что доступность сети и 

ее ресурсов для инвалидов не является 

удовлетворительной. В то же время эта категория 

граждан как раз остро нуждается в информации, 
услугах и сервисах, предоставляемых сетью. В 

связи с этим актуальны все меры, 

предпринимаемые для обеспечения веб 

доступности ресурсов и предоставления инвалидам 

средств для доступа в сеть. Важной задачей 

является также создание новых ресурсов, 

ориентированных на людей с ограниченными 

возможностями, и особенно таких сервисов, 

которые способствуют поддержанию  и 

укреплению их физического здоровья.    

  

 

БИБЛИОГРАФИЯ  
 

[1] Руководство по обеспечению общедоступности 
веб    контента, W3C: Web Content Accessibility 
Guidelines 2.0., http://www.w3c.org/TR/WCAG20/, 
проверка доступности июнь 2015г. 
[2] Рекомендации по разработке веб доступности,  
W3C: Web Tool Accessibility Guidelines 2.0., 
http://www.w3c.org/TR/ATAG20/, проверка 

доступности июнь 2015г.  
[3] ГОСТ 52872-2007 «Интернет-ресурсы: 
требования доступности для инвалидов по зрению», 
http://www.ifap.ru/library/gost/528722007.pdf, 
проверка доступности июнь 2015г. 
[4] Конвенция о правах инвалидов, 
http://ombudsmanspb.ru/files/files/OON_02_site.pdf 
[5] A Consumer Experience report «Disabled 

consumers’ ownership of communications services», 
Ofcom, 2013, 
http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/telec
oms-research/disabled/Disabled_consumers_report.pdf , 
проверка доступности июнь 2015г. 
[6] Исследование обеспечения доступности 
интернет-ресурсов Рунета для людей с 
ограниченными возможностями здоровья.  

http://www.unic.ru/news_inf/Accessibility_of_Runet_2
013.pdf , проверка доступности июнь 2015г. 
[7] Seongeun Choi, Sejun Kim, and Sukil Kim. «Korean 
Web Site Usability for Disabled People», APCHI 2008, 
LNCS 5068, pp. 405–412, 2008, © Springer-Verlag 
Berlin Heidelberg 2008. 
https://books.google.ru/books?id=qBVuCQAAQBAJ&p
g=PA405&lpg=PA405&dq=Korean+Web+Site+Usabili

ty+for+Disabled&source=bl&ots=Qv4VqVVyKI&sig=
M0lLDRXJyZt1FpSaaqQnfBUK4BY&hl=en&sa=X&ei
=kdR2VZmqCIL7ygOHioCIDg&ved=0CDUQ6AEwA
Q#v=onepage&q=Korean%20Web%20Site%20Usabilit
y%20for%20Disabled&f=false, проверка доступности 
июнь 2015г. 

http://www.w3c.org/TR/WCAG20/
http://www.w3c.org/TR/ATAG20/
http://www.ifap.ru/library/gost/528722007.pdf
http://ombudsmanspb.ru/files/files/OON_02_site.pdf
http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/telecoms-research/disabled/Disabled_consumers_report.pdf
http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/telecoms-research/disabled/Disabled_consumers_report.pdf
http://www.unic.ru/news_inf/Accessibility_of_Runet_2013.pdf
http://www.unic.ru/news_inf/Accessibility_of_Runet_2013.pdf
https://books.google.ru/books?id=qBVuCQAAQBAJ&pg=PA405&lpg=PA405&dq=Korean+Web+Site+Usability+for+Disabled&source=bl&ots=Qv4VqVVyKI&sig=M0lLDRXJyZt1FpSaaqQnfBUK4BY&hl=en&sa=X&ei=kdR2VZmqCIL7ygOHioCIDg&ved=0CDUQ6AEwAQ#v=onepage&q=Korean%20Web%20Site%20Usability%20for%20Disabled&f=false
https://books.google.ru/books?id=qBVuCQAAQBAJ&pg=PA405&lpg=PA405&dq=Korean+Web+Site+Usability+for+Disabled&source=bl&ots=Qv4VqVVyKI&sig=M0lLDRXJyZt1FpSaaqQnfBUK4BY&hl=en&sa=X&ei=kdR2VZmqCIL7ygOHioCIDg&ved=0CDUQ6AEwAQ#v=onepage&q=Korean%20Web%20Site%20Usability%20for%20Disabled&f=false
https://books.google.ru/books?id=qBVuCQAAQBAJ&pg=PA405&lpg=PA405&dq=Korean+Web+Site+Usability+for+Disabled&source=bl&ots=Qv4VqVVyKI&sig=M0lLDRXJyZt1FpSaaqQnfBUK4BY&hl=en&sa=X&ei=kdR2VZmqCIL7ygOHioCIDg&ved=0CDUQ6AEwAQ#v=onepage&q=Korean%20Web%20Site%20Usability%20for%20Disabled&f=false
https://books.google.ru/books?id=qBVuCQAAQBAJ&pg=PA405&lpg=PA405&dq=Korean+Web+Site+Usability+for+Disabled&source=bl&ots=Qv4VqVVyKI&sig=M0lLDRXJyZt1FpSaaqQnfBUK4BY&hl=en&sa=X&ei=kdR2VZmqCIL7ygOHioCIDg&ved=0CDUQ6AEwAQ#v=onepage&q=Korean%20Web%20Site%20Usability%20for%20Disabled&f=false
https://books.google.ru/books?id=qBVuCQAAQBAJ&pg=PA405&lpg=PA405&dq=Korean+Web+Site+Usability+for+Disabled&source=bl&ots=Qv4VqVVyKI&sig=M0lLDRXJyZt1FpSaaqQnfBUK4BY&hl=en&sa=X&ei=kdR2VZmqCIL7ygOHioCIDg&ved=0CDUQ6AEwAQ#v=onepage&q=Korean%20Web%20Site%20Usability%20for%20Disabled&f=false
https://books.google.ru/books?id=qBVuCQAAQBAJ&pg=PA405&lpg=PA405&dq=Korean+Web+Site+Usability+for+Disabled&source=bl&ots=Qv4VqVVyKI&sig=M0lLDRXJyZt1FpSaaqQnfBUK4BY&hl=en&sa=X&ei=kdR2VZmqCIL7ygOHioCIDg&ved=0CDUQ6AEwAQ#v=onepage&q=Korean%20Web%20Site%20Usability%20for%20Disabled&f=false
https://books.google.ru/books?id=qBVuCQAAQBAJ&pg=PA405&lpg=PA405&dq=Korean+Web+Site+Usability+for+Disabled&source=bl&ots=Qv4VqVVyKI&sig=M0lLDRXJyZt1FpSaaqQnfBUK4BY&hl=en&sa=X&ei=kdR2VZmqCIL7ygOHioCIDg&ved=0CDUQ6AEwAQ#v=onepage&q=Korean%20Web%20Site%20Usability%20for%20Disabled&f=false


VII საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია inso-2015 
VII  INTERNATIONAL  SCIENTIFIC  AND  PRACTICAL  CONFERENCE INSO-2015 

 40 

ინტერნეტ და მობაილ ბანკინგის მომსახურების 

ბაზარი საქართველოში 
 

რატი აბულაძე 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,თბილისი, საქართველო 

rati.abuladze@gmail.com 

ზოია კაკულაშვილი 

სამართლის მაგისტრი, თბილისი, საქართველო 

ziko_llm@yahoo.com 

 
ანოტაცია: ნაშრომში ნაჩვენებია ინტერნეტ და 

მობაილ ბანკინგის მომსახურების ბაზარი, აღნიშ-

ნულია ინტერნეტ და მობაილ ბანკინგის  ბაზრის 

განვითარების პრობლემები და პერსპექტივები სა-

ქართველოში. 

ჩატარებული მარკეტინგული კვლევის შედე-

გად წარმოჩენილია ელექტრონულ ბაზარზე არსე-

ბული ტენდენციები და მომხმარებელთა ქცევის 

თავისებურებები. 

დასკვნის სახით ჩამოყალიბებულია ინტერ-

ნეტ და მობაილ ბანკინგის განვითარებისათვის სა-

ჭირო რეკომენდაციები. 

 
საკვანძო სიტყვები: ინტერნეტ ბანკინგი, მობა-

ილ ბანკინგი, ონლაინ ფინანსური ბაზარი, მობი-

ლური ანგარიშსწორების ბაზარი 

 
I. შესავალი 

 

უკანასკნელ ათწლეულში ციფრულმა 

ტექნოლოგიებმა რევოლუციური გარდატეხა 

მოახდინა გლობალურ საბანკო და საფინანსო 

სფეროში, რომელმაც შეცვალა დარგის ეკო-

სისტემა და გახდა უფრო მასშტაბური, ინოვა-

ციური და ხელმისაწვდომი. 

ციფრულმა ტექნოლოგიებმა გამოიწვია 

მობილური მსოფლიოს ფორმირება, ბიომეტ-

რული ტექნოლოგიების განვითარება, IT-სის-

ტემების ინტეგრაცია საბანკო ეკოსისტემაში, 

დისტანციური საბანკო მომსახურების მომ-

ხმარებელთა რაოდენობის ზრდა, ფინანსური 

მომსახურების დანახარჯების შემცირება, 

ხელმისაწვდომობის ზრდა და ინოვაციური 

საბანკო პროდუქტების ზრდა. აღნიშნული 

ტექნოლოგიები შესაძლებლობას იძლევა შემ-

ცირდეს ტრანსაქციული დანახარჯები, ფარ-

თოდ გავრცელდეს ინტერნეტ და მობილური 

საბანკო მომსახურება, ამაღლდეს ინფორმაცი-

ულობა, საკრედიტო ბაზარზე შემცირდეს 

მომხმარებელთა მორალური და მატერიალუ-

რი ზიანი.  

II. ინტერნეტ და მობაილ ბანკინგის 

გლობალური ბაზარი 

 

დღეს, ანგარიშსწორების ბაზარზე განი-

ხილება 5 ძირითადი მიმართულება: დახუ-

რული/ წინასწარი გადახდის ბარათები; ვირ-

ტუალური ვალუტა; მობილური საფულე; ან-

გარიშსწორების აგრეგატორები; ფულადი გა-

დარიცხვების/ მობილური ქსელური ოპერა-

ტორები [1]. 

ონლაინში ფინანსური ოპერაციების მა-

მოძრავებელი ძალებია: ელექტრონული კო-

მერცია, ინტერნეტ-კომპანიები, ინტერნეტში 

მიგრირებული ტრადიციული ფინანსური 

მომსახურება (ინტერნეტ-ბანკინგი, მობაილ 

ბანკინგი, ელექტრონული ბირჟა, ონლაინ სეს-

ხები, საბროკერო საქმიანობა ინტერნეტით, 

ინტერნეტ-დაზღვევა და სხვა) [2] 

ინტერნეტ ბანკინგი ერთ-ერთი პოპულა-

რული სერვისია. საბანკო ოპერაციების 98% 

ონლაინში ხორციელდება [3] მსოფლიოში 

ბანკის მომხმარებლების 50% ინტერნეტ-ბან-

კინგით სარგებლობს, ხოლო მათი 10% კი მო-

ბაილ ბანკინგის აპლიკაციებს მოიხმარს. 

არსებითია აღინიშნოს, რომ ფინანსური 

ინსტიტუტების, ბანკების,  მობილური ოპერა-

ტორებისა და ბიზნეს სექტორის მთავარი იმ-

პერატივი  მობილური ანგარიშსწორების სერ-

ვისი გახდა. მისი ინდუსტრია ფორმირებული 

იქნა ელექტრონული და მობილური ანაგრიშ-

სწორების ბაზრების კონვერგენციით.  

გლობალურ სივრცეში, ფინანსურმა სექ-

ტორმა მობილური ტელეფონების მომხმარე-

ბელთა პოტენციური ფასეულობა გაითავისა, 

რაც გლობალურ საბანკო და არასაბანკო 

ტრანსაქციებსა და  ინიციატივებში აისახა. 

ონლაინ ფინანსურ ბაზარზე, მობილური 

საბანკო და ანგარიშსწორების ტექნოლოგია 

განიხილება, როგორც მნიშვნელოვანი ინოვა-
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ცია. აღნიშნულ ბაზარზე, მობილური ტექნო-

ლოგია შეიძლება დახასიათდეს გავრცელები-

სა და განვითარების სწრაფი ზრდით. იგი, 

განვითარებადი ქვეყნების მოსახლეობისათ-

ვის დრამატულად ამცირებს მომსახურებით 

სარგებლობის დანახარჯებს [4]. 

„მობილური ანგარიშსწორება“ შეიძლება 

განვიხილოთ, როგორც ფინანსური ოპერაციე-

ბის ნაირსახეობა, ინიცირებული მობილური 

მოწყობილობის მეშვეობით, რომელიც რეა-

ლური დროის რეჟიმში ხორციელდება. აღნიშ-

ნული ხელს უწყობს ეკონომიკურ და ფინან-

სურ აქტივობებს: კომერციასა და გადარიცხ-

ვებს/ფულად გადარიცხვებს. აქედან, მობი-

ლური გადარიცხვები განვითარებულ ქვეყ-

ნებში ფართოდაა გავრცელებული [5]. 

მობილური ანგარიშსწორების ტექნოლო-

გიური ინტერფეისის განხილვისას, შეიძლება 

აღვნიშნოთ მობილური მოწყობილობით ინი-

ცირებული ანგარიშსწორების შემდეგი მეთო-

დები: SMS,  USSD (Unstructured Supplementary 

Service Data), მობილური ინტერნეტი, უკონ-

ტაქტო, Near Field Communication (NFC) [6]. 

ზოგადად, ბიზნეს სექტორისათვის მობი-

ლური ანგარიშსწორების ტექნოლოგიები მრა-

ვალფეროვანია, მათგან შეიძლება გამოვყოთ: 
Apple Pay, Flint Mobile, Square , GoPayment, 

ROAMpay, PayPal Here, Dwolla, Google Wallet, 

ISIS, PayPass, payWave, LevelUp, mPowa, 

PayToo, Boku, Payfone, MCX, linked2pay, 

Innerfence, Breadcrumb, PaySimple, Forte, Spark 

Pay, PayAnywhere, Paymentech, Phone Swipe, 

Swipe, Wallet Mobile (Osaifu-Keitai) [6]. 

ხაზგასასმელია, რომ მოქალაქეების მობი-

ლობის პირობებში მობაილ ბანკინგის მნიშ-

ვნელობა და როლი საკმაოდ მაღალია. რო-

გორც წესი, მოქალაქეებს სურს ჰქონდეს მობი-

ლური მომსახურებასთან (კერძოდ, მობაილ 

ბანკინგის მომსახურების) წვდომის, ანგარიშე-

ბის მართვის, კონტროლის, ტრანსაქციის გან-

ხორციელების შესაძლებლობა. შესაბამისად, 

მობაილ ბანკინგის სერვისის განვითარება 

ხელს უწყობს მომხმარებელთა კეთილდღეო-

ბის ზრდას, ამცირებს საბანკო სისტემის გა-

დატვირთვის პრობლემებს, გენერირებს ტრან-

საქციის პროცესის კოორდინირებას, ხელსაყ-

რელს ხდის საბანკო მომსახურების ხარისხსა 

და გარემოს. 

ონლაინ ფინანსური ბაზრის განვითარე-

ბის საწყის ეტაპზე, მობილური ანგარიშსწო-

რების მომსახურების ათვისება მოსალოდ-

ნელზე დაბალი იყო. ბოლო წლებში, ტრანსაქ-

ციების საერთო მოცულობაში მისი წილი 

სწრაფად გაიზარდა. შესაბამისად, მობილური 

ანგარიშწორების ოპერაციების მოცულობამ  

171,5 მლრდ დოლარს მიაღწია [7].  პროგნო-

ზით, 2017 წელს, მობილურის ანგარიშსწორე-

ბის ოპერაციების მოცულობა  617 მლრდ  დო-

ლარს მიაღწევს [8]. 2020 წელს, ონლაინ ფინან-

სური პლატფორმაზე 30 მლრდ ავტონომიუ-

რად ჩართული წერტილი იქნება (სამომხმა-

რებლო ელექტრონიკა, ავტომობილები, ელექ-

ტრომოწყობილობები, სამედიცინო მოწყობი-

ლობები) 8,9 ტრლნ დოლარის ბრუნვით [9].  

მობილური საბანკო მომსახურების პრო-

ცესში ჩართულია ბანკი, მობილური ქსელის 

ოპერატორი, მობილური ბანკინგის ტექნო-

ლოგიური პარტნიორი და მომხმარებელი. 

დღეს, ყველა ბანკმა გაითავისა მობილური 

ტელეფონების მომხმარებელთა მოთხოვნის 

სტრუქტურა და პოტენციური ფასეულობა, 

რაც კარგად ჩანს გლობალურ საბანკო ინიცია-

ტივებშიც. 

მსოფლიოში, ასაკობრივ სეგმენტებსა და 

მოხმარებას შორის კორელაცია გვიჩვენებს, 

რომ მობილურის ინსტრუმენტების ფუნქციო-

ნალობა მეტნაკლებად ნაცნობია ყველა თაო-

ბის  ადამიანისათვის. გარდა ამისა, ასაკის მა-

ტებასთან ერთად, სირთულეს არ წარმოად-

გენს მობილური ტექნოლოგიების გამოყენე-

ბის თავისებურებების ფლობა. კერძოდ, 

ჩრდილოეთ ამერიკის ასაკოვანი მოსახლეო-

ბის 34% ფლობს მობილურის მოხმარების გა-

მოცდილებას, ახალგაზრდების 41%-იანი სეგ-

მენტის მიმართებაში. დიდ ბრიტანეთში 25-34 

წლის თაობის ¾ თავიანთ ფინანსებს მართავს 

ინტერნეტის მეშვეობით. შესაბამისად, ბანკე-

ბი ინვესტირებას ახდენენ მობაილ ბანკინგის 

შესაძლებლობების გაუმჯობესებაში, რაც პო-

ზიტიურად აისახება მომხმარებელთათვის 

დამაკავშირებელი არხების ზრდასა და ონლა-

ინ ფინანსური ბაზრის განვითარებაში. 

საბანკო და საფინანსო გარემოს შეფასე-

ბის საფუძველზე შეიძლება აღინიშნოს, რომ 

გლობალურ სივრცეში „განსაკუთრებული -

VIP“ კლიენტის მიერ ბანკების არჩევანს განა-

პირობებს მობილური აპლიკაციები და მაღა-

ლი ხარისხის მობილური ბანკინგი.  

განვითარებული ეკონომიკის ქვეყნებში, 

მომხმარებელთა აღქმა და მოლოდინი უფრო 

მაღალია მობაილ ბანკის მომსახურებისადმი, 

ვიდრე სხვა ტექნოლოგიებისადმი. რამდენა-

დაც მობაილ ბანკინგის გამოყენება დესკტო-

პის ბანკინგის ხარჯზე იზრდება, უმრავლესი 

ბანკების მობაილ ბანკინგის აპლიკაციები, ძი-

რითადად შემდეგი მოწყობილობებისათვის 
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თავსებადია: iPhone,  Android, Blackberry [10]. 

ფაქტია, რომ ტექნოლოგიური თავისებუ-

რებებიდან გამომდინარე, მობილური სექტო-

რი სწრაფად განვითარებადი სფეროა. მობი-

ლური ტექნოლოგიები გავლენას ახდენს, რო-

გორც საბანკო საქმეზე ისე საგადასახადო ინ-

დუსტრიაზე. პროგნოზით, 2015 წელს გლობა-

ლური მობილური ანგარიშსწორების ბაზარ-

ზე, 900 მლნ ადამიანი 1 ტრლნ დოლარის 

ტრანსაქციას განახორციელებს [11]. 

2013 წელს, პლანეტაზე 7 მლრდ-იან მო-

სახლეობიდან 6 მლრდ ფლობდა მობილურ 

ტელეფონს, ხოლო 2 მლრდ  - საბანკო ანგა-

რიშს. მხოლოდ, აზიის რეგიონში, მობილუ-

რის ხელმომწერთა რაოდენობა 3,5 მლრდ კაცს 

შეადგენს, ხოლო ბაზარს 200 მობილური ოპე-

რატორი ემსახურება [12]. ზოგადად, მობი-

ლურის ხელმომწერთა საერთო რაოდენობაში, 

1,8 მლრდ კაცი, აქტიური SIM ბარათის უნიკა-

ლური ხელმომწერი [13]. განვითარებადი ეკო-

ნომიკის ქვეყნებისათვის დამახასიათებელია 

საბანკო ანგარიშებზე დაშვების დაბალი დონე 

და მობილურის ხელმოწერის მაღალი დონე. 

მაგალითად შეიძლება მოვიყვანოთ: ბანგლა-

დეში, რომლის 150 მლნ-იანი მოსახლეობის 

57% მობილურის ხელმომწერია, თუმცა მათ-

გან მხოლოდ 13%-ს აქვს საბანკო ანგარიში. 

ასევე, ინდოეთის 1,2 მლრდ-იან მოსახლეობა-

ში 900 მლნ ადამიანი მობილურის ხელმომწე-

რია, მაგრამ მხოლოდ 250 მლნ ფლობს საბანკო 

ანგარიშს [14]. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მო-

ბილური ტელეფონი შეიძლება განხილული 

იქნას, როგორც მძლავრი სოციალ-ეკონომიკუ-

რი ზეგავლენის ტექნოლოგია. შესაბამისად, 

მობილური და ინტერნეტ-ტექნოლოგიების 

გენერირებით ფორმირდება ციფრული ეკო-

ნომიკა, რომლის მოცულობა 20,4 ტრლნ-ს შე-

ადგენს.  

მობილური მომსახურების ინდუსტრია 

რომლის განვითარება  2001 წლიდან დაიწყო, 

დღეს 84 ქვეყანაში 219 სერვისითაა წარმოდგე-

ნილი (2013) [15]. თანამედროვე მსოფლიოში, 

590 მლნ მობაილ საბანკო მომსახურების მომ-

ხმარებელია, რომელთა რაოდენობა პროგნო-

ზით 2017 წელს 1 მლრდ-ს მიაღწევს [16]. ბან-

კების მიერ ტექნოლოგიებსა და მობაილ ბან-
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მლრდ-ს აღწევს [8]. 

გლობალური კომპანია Capgemini-ის ან-

გარიშით, მობილური ანგარიშსწორების რაო-

დენობა 29,2 მლრდ ტრანსაქციას შეადგენს. 

გლობალური კომპანია MasterCard-ის კვლე-

ვის ანგარიში ცხადყოფს  მობილური ინდუს-

ტრიის მზარდ ტენდენციას მსოფლიოში, სა-

დაც მობილური ანგარიშსწორების მზადყოფ-

ნის  ინდექსით ლიდერობს სინგაპური (45,6), 

სამეულში შედის კანადა (42,0) და აშშ (41,5), 

ხუთეულს აბოლოებს სამხრეთ კორეა (39,7), 

იაპონიას უკავია მე-6 ადგილი (39,6), ათეულს 

აბოლოებს დიდი ბრიტანეთი (37,5) და ჩინე-

თი (36,5) (2012) [17]. 

ITU-ს Broadband Commission-ის კვლევის 

ანგარიშით, მობილურის აქტიური ხელმომ-

წერთა რაოდენობით ლიდერობს სინგაპური 

(135,1), მას ჩამორჩება ფინეთი (123,5), იაპონია 

(120,5) და ავსტრალია (110,5) [18].  

მიმდინარე პერიოდში, აშშ-ის ფინანსური 

ინსტიტუტების ტოპ 100-ში, 81 ბანკი ეწევა 

მობაილ ბანკინგს[8]. ბანკებში გავრცელებული 

მობაილ ბანკინგის მრავალფეროვანი სერვისე-

ბიდან  შეიძლება გამოვყოთ: გაფრთხილება 

ანგარიშისწორების, სისტემის უსაფრთხოების 

შესახებ; შეტყობინება ბალანსის, განახლებისა 

და ისტორიის შესახებ; მობილურის მეშვეო-

ბით კლიენტის მომსახურება; ინფორმირება 

ფილიალებისა და ბანკომატების ადგილმდე-

ბარეობის შესახებ; ონლაინ გადახდების გან-

ხორციელება მობაილ კლიენტ აპლიკაციე-

ბით; ფულადი სახსრების გადარიცხვა; ტრან-

საქციის შემოწმება;  მობილური კომერცია, 

მობაილ გადახდები, უკონტაქტო ანგარიშსწო-

რება NFC-ით; მობილური კუპონი; ლოკაცია-

ზე დაფუძნებული სერვისი; მობაილ აპლიკა-

ციებით საკრედიტო და სადებეტო ბარათების 

ბლოკირება, დოკუმენტების შენახვა (MMA). 

აღსანიშნავია, რომ მსოფლიოს მთლიან ში-

და პროდუქტში მობილური ინდუსტრიის წი-

ლი 3%-ია (2013), დასაქმებულთა რაოდენობა 

10,5 მლნ კაცი. პროგნოზით 2020 წელს მისი 

წილი მსოფლიოს მშპ-ში  5,1% იქნება, ხოლო 

დასაქმებულთა რაოდენობა 15,4 მლნ-ს მიაღ-

წევს [13]. 

 

III. ინტერნეტისა და მობილურის ბანკინ-

გის ბაზარი საქართველოში 

 

საქართველოს მოსახლეობაში მობილურ 

კავშირთან წვდომა უფრო მაღალია, ვიდრე 

ინტერნეტის. მობილურის აბონენტი 100 %-

ზე მეტია, ხოლო ინტერნეტის აბონენტი მხო-

ლოდ 46%-ია. აღნიშნული აიხსნება მობილუ-

რის აპარატების მისაწვდომი ფასებით, პორ-

ტატულობით, მარტივი გამოყენებითა და 

ტექნიკური უნარ-ჩვევებით. 
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უკანასკნელ წლებში საქართველოს ინ-

ტერნეტ-მომხმარებელთა რაოდენობის 

ზრდის ფონზე (გაიზარდა 2,1 მლნ-მდე), მაღა-

ლი ზრდის ტემპი აჩვენა მობილური აბონენ-

ტების ბაზარმაც, რომელიც  2010-2014 წლებში 

3,98 მლნ-დან 5,7 მლნ აბონენტამდე გაიზარ-

და. მობილური აბონენტების პარალელურად 

გაიზარდა მობილური ინტერნეტ-მომხმარე-

ბელთა სეგმენტიც, სადაც დაფიქსირდა 31%ი-

ანი  ზრდა (2013წ). ასევე, გაიზარდა მობილუ-

რი ბაზრის საცალო შემოსავლები და შეადგი-

ნა 453.4 მლნ ლარი [19].  

ITU-ს კვლევის ანგარიშით საქართველოს 

მობილურ ბაზარზე, მობილურის აქტიური  

ხელმომწერთა რაოდენობა აჩვენებს, რომ ყო-

ველ 100 კაცზე მოდის 16,4 კაცი. აქტიურობის 

მხრივ, საქართველოს უსწრებს რუსეთი (60,1), 

აზერბაიჯანი (43,9) და სომხეთი (31) [18].  

ნათელია, რომ მობილური სექტორის 

სწრაფმა ზრდამ განაპირობა საბანკო სექტო-

რის ფოკუსირება მობილურის მომხმარებელ-

თა სეგმენტზე. დღეს, საქართველოში მოქმე-

დებს 21 კომერციული ბანკი, რომლებიც დის-

ტანციურ საბანკო მომსახურებას ახორციე-

ლებს. წარმოდგენილ ბანკებში დანერგილია 

ინტერნეტ-ბანკინგის მომსახურება, ხოლო მო-

ბაილ ბანკინგის მომსახურებასა და მობაილ 

ბანკინგის ტექნოლოგიებს სთავაზობს მხო-

ლოდ ბანკების 50%. 

არსებითია, რომ საქართველოში  ინტერ-

ნეტ-ბანკინგისა და მობაილ ბანკინგის ბაზრის 

კვლევების გამოცდილება მცირეა. არ მოიპო-

ვება ინფორმაცია მობაილ ბანკინგის ბაზრის 

გამოწვევებსა და განვითარების პერსპექტი-

ვებზე, ინფორმაციული დეფიციტია მობაილ  

ბანკინგის მომხმარებელთა ქცევებზე, შეხე-

დულებებზე, უპირატესობებსა და მოთხოვ-

ნებზე. ამასთან, უნდა აღინიშნოს, რომ აღნიშ-

ნული პრობლემის აქტუალობას გვიჩვენებს 

ფრაგმენტული კვლევები. კერძოდ: საქართვე-

ლოს ეროვნული ბანკის ანგარიშის თანახმად, 

ტრანზაქციების საერთო რაოდენობაში ინ-

ტერნეტის მეშვეობით განხორციელებული 

ტრანზაქციის წილად მოდის 24,8%, მას უს-

წრებს საგადახდო ბარათი - 49,8%-ით, შემდეგ 

მოდის ქაღალდით საკრედიტო საგადასახადო 

დავალება - 16,6%-ით, ტელეფონი/ მობილუ-

რი ბანკინგი 6,1%-ით, სადებეტო დავალება - 

1,9%-ით, ხოლო სხვა ელექტრონული საშუა-

ლებების წილი უმნიშვნელოა და შეადგენს 

0,8%-ს. ამასთან, აღსანიშნავია, რომ ფულად 

გამოსახულებაში, ინტერნეტ-ბანკინგით ინი-

ცირებული უნაღდო ოპერაციების წილი 

მთლიან მოცულობაში 61%-ია. 

კვლევები ადასტურებს, რომ საქართვე-

ლოს ინტერნეტ-მომხმარებლის (მათ შორის 

მობილური ინტერნეტის მომხმარებელთა) 

სეგმენტი შედგება ყველა სოციალური ფენის, 

განათლების, სოციალური კლასის პირებისა-

გან, რომელთა დიდი ნაწილი ახალგაზრდა 

და საქმიანი აუდიტორიაა.  

ჩვენს მიერ ჩატარებული მარკეტინგული 

კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ინტერ-

ნეტ-ბაზარზე, რესპონდენტების 49,9% ინტერ-

ნეტთან წვდომისათვის, ძირითადად, პერსო-

ნალურ კომპიუტერს იყენებს, მომხმარებლე-

ბის  36,9% ინტერნეტში შედის ნოუთბუქის 

მეშვეობით, კვლევაში მონაწილე პირთა 13,2% 

- ინტერნეტ-ბაზარზე აქტივობისთვის იყენებს  

მობილურ ტელეფონს, პლანშეტს და სხვა 

ტექნოლოგიას. ამასთან, გასათვალისწინებე-

ლია, რომ მოსახლეობა მობილურ ტელეფონს 

ატარებს ყოველთვის და ყველგან, მისი მეშვე-

ობით მომსახურების მიღება ყველგან შეიძ-

ლება, ხოლო კომპიუტერით - მხოლოდ გან-

საზღვრულ ადგილებში [20]. 

მარკეტინგული კვლევის ფარგლებში 

შესწავლილი იქნა ელექტრონული ბიზნესის 

მომხმარებელთა სოციალ-დემოგრაფიული 

სტრუქტურა, რომელმაც აჩვენა შემდეგი სუ-

რათი: ინტერნეტ-მომხმარებელთა ძირითადი 

ბირთვია (42%) 18-22 წლის და (40%) 23-45 

წლის თაობა, მათი 49% - უმაღლესი განათლე-

ბის მქონე პირია, 61% - დასაქმებული, ხოლო 

45%-ის შემოსავლები  300 ლარიდან 1000 ლა-

რამდე მერყეობს. 

საბანკო სექტორში თანამედროვე ტექნო-

ლოგიების დანერგვამ გამოიწვია მომხმარე-

ბელთა რაოდენობის ზრდა, ხელი შეუწყო 

ინოვაციური მომსახურებების დანერგვას, აა-

მაღლა ბანკის სანდოობა და სარგებელი. დის-

ტანციური მომსახურების საშუალებებით მო-

სარგებლე კლიენტების რაოდენობამ  750 ათას 

გადააჭარბა (2012). ასევე, ცალკეული  კვლევე-

ბის თანახმად, ინტერნეტ-ბანკინგის მომხმა-

რებელთა ზრდის ტემპი საშუალოდ 36%-ია.  

საქართველოში, ელექტრონული ბაზრის 

მარკეტინგული კვლევის ფარგლებში ელექ-

ტრონული საგადასახადო ინსტრუმენტების 

შესწავლამ ცხადყო, რომ ინტერნეტ-მომხმარე-

ბელთა სეგმენტზე 23,5% ამჯობინებს ინტერ-

ნეტ-ბანკინგით სარგებლობას, მომხმარებელ-

თა 27,3% უპირატესობას ანიჭებს ნაღდ ანგა-

რიშსწორებას, გამოკითხულთა 11,9% ირჩევს 

პლასტიკური ბარათით ანგარიშსწორებას, 

რესპონდენთა 10,1% მიმართავს ტერმინალს, 
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ხოლო 4,8% უპირატესობას ანგარიშსწორების 

სხვა ფორმებს ანიჭებს. 

საქართველოში, სატელეკომუნიკაციო ბა-

ზარზე ოპერირებს 4 მობილური ოპერატორი: 

მაგთიკომი 1865662 აბონენტით; ჯეოსელი 

1.639067 აბონენტით; მობიტელი 1.123.317 

აბონენტით და სილქნეტი 29584 აბონენტით. 

შესაბამისად, მობილური აბონენტების რაო-

დენობის მიხედვით ბაზარზე ლიდერობს მაგ-

თი 42,8 %-ით, მეორე ადგილს იკავებს ჯეოსე-

ლი 33,9%-ით, მობიტელს უკავია ბაზრის 

22,6%, ხოლო სილქნეტის წილი 0,2%-ია 

(2013). 

მობილური ოპერატორების საცალო შე-

მოსავლების სტრუქტურაში  (2013 წელს 

453,4 მლნ ლარი შეადგინა), მაღალი ხვედრი-

თი წილით წარმოდგენილია ხმოვანი მომსა-

ხურება (74,0%), მას ჩამორჩება SMS სერვისი 

(9,3%), ინტერნეტი (4,0%), ხოლო მომსახუ-

რების დანარჩენი სახეების (მობილური ტე-

ლევიზია, ვიდეო-ზარი, MMS, როუმინგული 

მომსახურება, ქსელში ჩართვის საფასური და 

სხვა) წილი ჯამში 12,7%-ს შეადგენს [19]. 

საქართველოს საბანკო სექტორში აქტიუ-

რად მიდის საინფორმაციო ტექნოლოგიების 

განვითარებისა და  სრულყოფის სამუშაოები. 

მომსახურების პროცედურების სიმარტივის, 

სისწრაფისა და უსაფრთხოებისათვის ფარ-

თოდ ინერგება ელექტრონული ხელმოწერის 

სისტემა, კომერციული ბანკებიდან ანგარიშ-

გების მიღების სისტემა. კლიენტების მომსა-

ხურების გაუმჯობესების მიზნით ხორციელ-

და დისტანციური საბანკო მომსახურების 

პროგრამის დანერგვისათვის საჭირო ტექნი-

კური პირობების შემუშავება, მათ შორის შე-

იძლება აღვნიშნოთ მომხმარებელთა საოპერა-

ციო ხარჯების ეფექტურობის ზრდა, საოპერა-

ციო ხარჯების შემცირება, მომსახურების ხა-

რისხის გაუმჯობესება და სხვა [21]. 

2014 წლის დასაწყისში, საქართველოში, 

მობილურის ხელმომწერთა რაოდენობის დო-

ნემ მიაღწია 120%-ს, ხოლო მობილურის ბა-

ზარმა აჩვენა მაღალი ზრდის ტენდენცია: 

40%-ით გაიზარდა 3G-ს აბონენტთა რაოდე-

ნობა [22]. დღეს, მობილური კომპანიები მომ-

ხმარებელს აწვდიან  2G/2.5G, 3G/ 3.5G მომსა-

ხურებას [19]. თუმცა, უნდა აღვნიშნოთ, რომ 

თბილისსა და რეგიონს შორის უთანასწორო-

ბაა მაღალსიჩქარიანი გადაცემის შესაძლებ-

ლობის მქონე მობილური ტექნოლოგიების 

გავრცელებასა და მისაწვდომობაში.  

ამასთან, ბოლო წლებში ოპერატორები 

განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობენ 4G 

მონაცემთა მაღალსიჩქარიანი გადაცემის შე-

საძლებლობის მქონე მობილური ტექნოლო-

გიების  (LTE, Mobile WIMAX) განვითარებასა 

და ფართოდ დანერგვას. 

აღსანიშნავია, რომ საქართველოში დის-

ტანციური საბანკო მომსახურების მოდელები 

პირდაპირი ფორმით იმპორტირებული არ 

ყოფილა სხვა ქვეყნიდან, რაც მეტყველებს 

გლობალური ტენდენციების შესაბამისად სა-

ბანკო სისტემის განვითარებაზე, ქვეყნის ფი-

ნანსური ინფრასტრუქტურის ჯანსაღ რეგუ-

ლირებასა და მომხმარებლების საჭირობებზე 

ფოკუსირებას. 

კვლევები ადასტურებს, რომ ქართველ 

მომხმარებელს მრავალფეროვანი მოთხოვნე-

ბის ფონზე (საპროცენტო განაკვეთის შემცი-

რება, კრედიტის ხელმისაწვდომობა, სახელ-

შეკრულებო ურთიერთოებების საკითხი), 

ქართული ბანკების ინტერნეტ-მომსახურების 

ხარისხთან და პროცესთან განსაკუთრებული 

პრეტენზიები არ გააჩნია. 

 

IV. დასკვნა 

 

ამრიგად, შთამბეჭდავი მონაცემებისა და 

ტექნოლოგიური განვითარების ფონზე, სა-

ქართველოს ინტერნეტ და მობაილ ბანკინგის 

მომსახურების ტექნოლოგიები შეიძლება და-

ვახასიათოთ, როგორც სიცოცხლისუნარიანი 

და ჩანასახოვან პროცესში მყოფი სფერო. 

შეიძლება ითქვას, რომ არსებული გამოწ-

ვევების პირობებში, ქართული საბანკო სექ-

ტორის ელექტრონული სერვისები და სერვი-

სის მოდულები გლობალური მოთხოვნების 

კვალდაკვალ ვითარდება. თუ გავითვალისწი-

ნებთ, რომ ბანკების კომპიუტერული ქსელე-

ბის მწარმოებლურობა კორელაციაშია ელექ-

ტრონული სერვისების ეფექტიანობასა და ხა-

რისხთან, შეიძლება ჩავთვლოთ, რომ ქართუ-

ლი ინტერნეტ-ბანკინგის მომსახურება არის 

ეფექტური, სანდო, უსაფრთხო და ოპერატიუ-

ლი. ამასთან, ინტერნეტ-ბანკინგის მოდული 

დინამიური და ინოვაციურია. იგი შეიძლება 

დახასიათდეს, როგორც სწრაფი და ინოვაცი-

ური საბანკო მომსახურება. 

სამწუხაროა, რომ საბანკო სექტორის 

ელექტრონული სერვისების  გავრცელებას 

ხელს უშლის ბენეფიციარების დაბალი სოცი-

ალ-ეკონომიკური მდგომარეობა, ახალი ტექ-

ნოლოგიების ხელმისაწვდომობის პრობლემა, 

მონაცემთა მაღალსიჩქარიანი გადაცემის შე-

საძლებლობის მქონე მობილური ტექნოლო-

გიებისა და მობილური ანგარიშსწორების ფი-
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ნანსური ინსტიტუტის არარსებობა. ასევე, ქვე-

ყანაში დაგვიანდა 4G ტექნოლოგიის დანერ-

გვა-გავრცელება. 

არსებითია აღინიშნოს, რომ საქართვე-

ლოში, კორპორაციული სექტორი ფოკუსირე-

ბული არ არის მობილური ტექნოლოგიების 

ინდუსტრიის პოტენციალზე, რომელთა შო-

რისაა: მობილური აპლიკაციების გამოყენება 

ბიზნესში, მობილური ანგარიშსწორების სერ-

ვისისა და მობილური კომერციის პოტენცია-

ლის ათვისება. 

განვითარებული ქვეყნების მსგავსად, სა-

ქართველოში ტექნოლოგიების მომხმარებელ-

თა სქეს-ასაკობრივი სტრუქტურა მრავალფე-

როვანია. მათი უმრავლესობა დიდ დროს უთ-

მობს მობილური მოწყობილობის მოხმარებას. 

თუმცა, მობილური კომერციის სუსტი განვი-

თარების, მობილური ინოვაციების, მობილუ-

რი აპლიკაციებისა და სერვისის სიმცირის გა-

მო მოქალაქეებისათვის იგი მხოლოდ კომუ-

ნიკაციისა და გართობის საშუალებას წარმო-

ადგენს. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, შეიძ-

ლება დავასკვნათ, რომ : 

 მობილური ტექნოლოგიები და სერვისები 

განხილული უნდა იქნეს, როგორც  ეკონო-

მიკის სიცოცხლისუნარიანი ნაწილი;  

 მაღალი გამტარუნარიანობის ქსელი უნდა 

გახდეს საყოველთაო და ყველასთვის ხელ-

მისაწვდომი; 

 სამომხმარებლო გარემოს სტიმულირების 

ღონისძიებები უნდა განხორციელდეს 

3G/4G სარგებლობისა და ათვისების მიმარ-

თულებით; 

 მომავალში, სულ უფრო მეტ მოქალაქეს   

მობილური მოწყობილობით ინტერნეტ-

წვდომის საშუალება ექნება, ვიდრე კომპი-

უტერით [23]. ამიტომ, ათვისებული უნდა 

იქნას “მობილური კომერციის” დანართე-

ბის პოტენციალი; 

 დისტანციური საბანკო სექტორის განვითა-

რების კვალდაკვალ საჭიროა სამომხმარებ-

ლო სექტორის აქტივობის ზრდის ხელშემ-

წყობი პროგრამების გატარება; 

 ქვეყანაში უნდა განვითარდეს მობილური 

ბანკინგი, მობილური მთავრობა და მობი-

ლური კომერცია; 

 საბანკო სივრცეში უნდა გამკაცრდეს პირა-

დი ინფორმაციით სარგებლობის  წესები, 

მოხდეს ისეთი საკითხების სამართლებრი-

ვი რეგულირება, როგორიცაა: მობილური 

sms რეკლამირება, სპამი, პროგრამების ინ-

ფიცირება; 

 საჭიროა შეიქმნას სამომხმარებლო ხელშეკ-

რულებების რევიზიისა და მონიტორინგის 

ორგანიზაციები, რომელიც მომხმარებლის 

ინტერესების ლობირებას განახორციე-

ლებს;  

 მსოფლიოში, 2020 წლისათვის შესაძლებე-

ლი იქნება მეხუთე თაობის (5G) უსადენო 

კავშირის განხორციელება, რასაც უზრუნ-

ველყოფს შესაბამისი ტექნოლოგიები 

(Drones, robots, აეროსტატები, თანამგზავ-

რები დაბალ სიმაღლეზე) [24]. ტექნოლო-

გიების განვითარების კვალდაკვალ, კერძო 

და სახელმწიფო სექტორი მზად უნდა იყოს 

მომავალ ტექნოლოგიურ პროცესებზე ორი-

ენტირებისათვის; 

თუ გავითვალისწინებთ საქართველოს 

ტელეკომუნიკაციის ინფრასტრუქტურას, 

ციფრული ბაზრების კონვერგენციის პრო-

ცესს, ქვეყანაში ელექტრონული მთავრობის 

სისტემის განვითარების პროცესებს, საზოგა-

დოების ინოვაციურ მოთხოვნებს, მოქალაქეე-

ბის ციფრული წიგნიერებისა და განათლების  

დონეს, საჭიროა ფინანსური სექტორის მზაო-

ბა და სტრატეგიული ორიენტირება ქართუ-

ლი მობილური ანგარიშსწორების მომსახურე-

ბის ფართოდ დანერგვა-განვითარებისათვის.  

მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანაში დის-

ტანციური საბანკო მომსახურება 2000 წლი-

დან არსებობს, შეიძლება აღვნიშნოთ, რომ ინ-

ტერნეტ და მობაილ ბანკინგს სჭირდება ინ-

ვესტირება, მოსახლეობის ინფორმირება და 

სტიმულირება, მობილური ოპერაციული სის-

ტემებისა და მობილური ფართოზოლოვანი 

ინფრასტრუქტურის განვითარების ღონისძი-

ებების გატარება.  

დაბოლოს, საქართველოში დისტანციუ-

რი საბანკო მომსახურების, კერძოდ: ინტერ-

ნეტ და მობაილ ბანკინგის ეფექტიანობას გა-

ნაპირობებს ინტერნეტ-მომხმარებელთა რაო-

დენობის ზრდა, თანამედროვე ტექნოლოგიე-

ბის მისაწვდომობა, ტელეკომუნიკაციის ინ-

ფრასტრუქტურის განვითარება, ინტერნეტ-

ხარისხისა  და სიჩქარის ზრდა,  უსაფრთხოე-

ბისა და სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეო-

ბის გაუმჯობესება. 

 
გამოყენებული ლიტერატურა 
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ანოტაცია: სტატიაში განხილულია ელექტრონული 

მთავრობის განვითარების არსებული  მოდელები. 

ნაშრომში მოცემულია  მოდელების  მოკლე დახასი-

ათება განვითარების ეტაპების მიხედვით. სტატიაში  

მოცემულია  ელექტრონული მთავრობის განვითა-

რების ახალი მოდელი ელექტრონული  სერვისების 

ბაზაზე. 

 

საკვანძო სიტყვები:  ელექტრონული მთავრობა, 

ელექტრონული მთავრობის განვითარების მოდე-

ლები, ელექტრონული მთავრობის განვითარების 

ეტაპები. 

 

I შესავალი 

      ელექტრონული მთავრობის კონცეფცია 

წარმოიშვა  XX საუკუნის  ბოლო ათწლეულებ-

ში, როდესაც მსოფლიო განვითარებული ქვეყ-

ნები წააწყდნენ სახელმწიფო მმართველობის 

ორგანოების მუშაობის დაბალი ეფექტურობის 

პრობლემას რაც გამოიხატებოდა სახელმწიფო 

აპარატის დიდ დანახარჯებში, გადაწყვეტილე-

ბის მიღების დაგვიანებაში და ცუდ მართვაში. 

ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ევროპაში 

შემუშავებული იქნა სახელმწიფო მმართველო-

ბის ორგანოების ეფექტურობის  ამაღლების  

კონცეფცია ელექტრონული მთავრობის   სა-

ფუძველზე. 

      მსოფლიოში დღესდღეობით არსებობს 

ელექტრონული მთავრობის განვითარების ორ 

ათეულზე მეტი მოდელი. მათ შორის აღსანიშ-

ნავია კომპანია Accenture-ის ხუთსაფეხურიანი 

მოდელი, გაერთიანებული ერების ორგანიზა-

ციის ხუთსაფეხურიანი მოდელი  და კომპანია  

Gartner-ის ოთხსაფეხურიანი მოდელი. 

    საერთაშორისო  ორგანიზაციების და  მეცნი-

ერების მიერ შემუშავებულია ელექტრონული 

მთავრობის განვითარების მოდელები ელექ-

ტრონული მთავრობის რესურსების, პროცესე-

ბის, ტექნოლოგიების, ინფრასტრუქტურისა და 

ვებ შეფასების საფუძველზე. ელექტრონული 

მთავრობის განვითარების მოდელები  შედგე-

ბა სამიდან ექვსამდე თანმიმდევრული ეტაპე-

ბისაგან და თითოეული ეტაპი განსაზღვრავს 

ელექტრონული მთავრობის დანერგვით მიღ-

წეულ შედეგებს. 

 

II  ელექტრონული მთავრობის განვითარების 

მოდელების ტიპები 

    ელექტრონული მთავრობის განვითარების 

ერთ-ერთი პირველი მოდელი შემოთავაზებუ-

ლი იყო  2002 წელს ამერიკელი მეცნიერის ჩე-

ნის (H. Chen) მიერ [1]. ის მოიცავდა ოთხ საფე-

ხურს:  

1.სახელმწიფო ორგანოების მიერ ინტერნეტში 

ინფორმაციის განთავსება  

2.ინტერნეტ-პორტალების და ელექტრონული 

ფოსტის მეშვეობით სახელმწიფო ორგანოებსა 

და ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს შორის  

ორმხრივი კომუნიკაცია  

3.სახელმწიფო ორგანოებსა და მათი სერვისე-

ბის მომხმარებლებს შორის სრულფასოვანი 

ელექტრონული დოკუმენტბრუნვა 

4.სახელმწიფო სერვისების ტრანსფორმაცია  

მომხმარებლების მოთხოვნებისა და ახალი 

ტექნოლოგიური შესაძლებლობების გათვა-

ლისწინებით.  

     სამეცნიერო ლიტერატურაში ციტირების 

მაღალი რაოდენობის მიხედვით ეს მოდელი 

შეიძლება ჩაითვალოს კლასიკურ მოდელად.  

        მეცნიერები კონჩა და სხვა  (Conca et al) [2]  

გამოყოფენ ელექტრონული მთავრობის განვი-

თარების მოდელების სამ ტიპს: 

1. სახელმწიფო მოდელები 

ეს მოდელები შემუშავებულია სახელმწიფოე-

ბის, ექსპერტების და მეცნიერების მიერ სა-

ხელმწიფო უწყებებისათვის და მიმართულია 

mailto:zautashvili@hotmail.com
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ელექტრონული მთავრობის განვითარების 

დონის განსაზღვრაში და მისი ამაღლების ღო-

ნისძიებების განხორციელებაში. მაგალითად 

შეიძლება მოვიყვანოთ „Canadian e-Government 

Capacity Check“ [3], რომელშიც მოცემულია 

ელექტრონული სერვისების მიწოდების პრო-

ცესში სახელმწიფო სააგენტოების   შეფასების   

ინსტრუმენტები 

2. შეფასებითი მოდელები 

ეს მოდელები განსაზღვრავენ სახელმწიფო 

უწყებებში ელექტრონული მთავრობის პროექ-

ტების განხორციელების წარმატების შეფასე-

ბას. ამ მოდელების მაგალითია „Capacity 

Assessment Toolkit“ [4], რომლითაც შესაძლებე-

ლია ელექტრონული მთავრობის განვითარე-

ბის  პროექტების ეფექტურობის შეფასება 180 

ინდიკატორის მეშვეობით 

3. ელექტრონული მთავრობის განვითარების 

ევოლუციური მოდელები 

     ამ  მოდელებში მოცემულია  ელექტრონუ-

ლი მთავრობის განვითარების პროცესი თან-

მიმდევრულად ზრდადი ეტაპების მიხედვით. 

ამ მოდელების ყველაზე ცნობილი მაგალითე-

ბია: ლეინი და ლის (Layne and Lee) და  ანდერ-

სენის და ჰენრიქსენის (Andersen and 

Henriksen) მოდელები [5]. 

     აღსანიშნავია ელექტრონული მთავრობის 

განვითარების მოდელების არაერთგვაროვნე-

ბა. მსოფლიო პრაქტიკის ანალიზი აჩვენებს, 

რომ ელექტრონული მთავრობის განვითარე-

ბის უფრო მაღალ საფეხურზე გადასვლა არ 

გულისხმობს  წინა განვითარების ეტაპის პო-

ტენციალის მაქსიმალურ გამოყენებას. ამასთა-

ნავე ცალკეულ ქვეყნებში პრიორიტეტულია 

ამა თუ იმ ინფორმაციის და მომსახურების 

სპეციფიკური ნაკრები და ეს განსხვავებები 

უფრო შესამჩნევია შედარებით  მაღალ ეტაპზე 

გადასვლის შემთხვევაში .[6] 

     ცხრილში მოცემულია სხვადასხვა საერთა-

შორისო ორგანიზაციის და მეცნიერის მიერ 

შემოთავაზებული ელექტრონული მთავრო-

ბის განვითარების მოდელები. [7] 

 
ცხრილი. ელექტრონული მთავრობის განვითარების მოდელები 
      ეტაპები 

 

მოდელი 

 

ეტაპი 1 

 

ეტაპი 2 

 

ეტაპი 3 

 

ეტაპი 4 

 

ეტაპი 5 

კომპანია Gartner ინტერნეტ   

წვდომა 

ურთიერთქმედება ტრანზაქცია 

 

ტრანსფორმაცია 

 

- 

გაერთიანებული 

ერების ორგანიზა-

ცია (UN) 

 

საწყისი 

 

 

გაუმჯობესებული 

 

 

ტრანზაქციული 

 

  დაკავშირება 

 

      - 

ევროკავშირი  (EU ) ინფორმაციული ინტერაქტიური 

ცალმხრივი 

ინტერაქტიური 

ორმხრივი 

ტრანზაქციული 

 

პროაქტიუ-

ლი 

 

კომპანია  

Accenture 

 

ონლაინ წვდომა 

 

 

საბაზისო ფუნქციე-

ბი 

მომსახურებების 

ხელმისაწვდო-

მობა 

მომსახურებების მი-

წოდების განვითარე-

ბა 

მომსახურე-

ბების ტრან-

სფორმაცია 

ვინდლი (Windley) მარტივი  

ვებ-საიტი 

ონლაინ მთავრობა 

 

ინტეგრირებუ-

ლი მთავრობა 

ტრანსფორმირებუ-

ლი მთავრობა 

 

- 

ჩენი და სხვა 

(Chen et al) 

კატალოგი 

 

ტრანზაქცია 

 

ვერტიკალური 

ინტეგრაცია 

 

- 

 

- 

სიაუ და ლონგი 

(Siau and Long ) 

ინტერნეტ 

წვდომა 

ურთიერთქმედება ტრანზაქცია 

 

ტრანსფორმაცია 

 

ელექტრონუ-

ლი დემოკ-

რატია 

მსოფლიო  ბანკი  

(World  Bank) 

გამოქვეყნება ურთიერთქმედება ტრანზაქცია  

- 

 

- 

ჰილერი და ბალან-

ჯერი ( Hiller and 

Belanger) 

 

ინფორმაციის 

გავრცელება 

 

ორმხრივი კომუნი-

კაცია 

 

ტრანზაქცია 

 

 

ინტეგრაცია 

 

 

მონაწილეო-

ბა 

ანდერსენი და ჰენ-

რიქსენი 

( Andersen and 

Henriksen ) 

 

დანერგვა 

 

 

გაფართოება 

 

 

სისრულე 

 

 

 

რევოლუცია 

 

- 

ლეინი და ლი 

(Layne and Lee ) 

 

კატალოგი 

 

ტრანზაქცია 

ვერტიკალური 

ინტეგრაცია 

ჰორიზონტალური 

ინტეგრაცია 

 

- 

ალჰომოდი და 

სხვა 

 ( Alhomod  et al ) 

 

ონლაინ წვდომა 

 

ურთიერთქმედება 

სრული ტრან-

ზაქცია 

სერვისების ინტეგრა-

ცია 

 

- 

III  ელექტრონული  მთავრობის განვითარების მოდელი  
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ელექტრონული მთავრობა უფრო ფარ-

თო ცნებაა, ვიდრე საინფორმაციო-საკომუნიკა-

ციო ტექნოლოგიების დანერგვა სახელმწიფო 

მმართველობაში. ეს უპირველეს ყოვლისა  

არის სახელმწიფო  მმართველობის ახალი კონ-

ცეფცია, რომელიც ითვალისწინებს სახელმწი-

ფოსა და საზოგადოებას შორის ურთიერთთა-

ნამშრომლობის შეცვლას და მოიცავს სახელ-

მწიფო სტრუქტურების მართვის პროცესების 

რეინჟინირინგს, სახელმწიფო ფუნქციების გან-

ხორციელების მეთოდების და საშუალებების 

მოდერნიზაციას საინფორმაციო-საკომუნიკა-

ციო ტექნოლოგიების მეშვეობით. 

   სახელმწიფოს, ბიზნესის, მოქალაქეების  და 

არასამთავრობო ორგანიზაციების ელექტრო-

ნული  ურთიერთქმედების  სქემა  მოცემულია  

ნახაზზე  1.[8] 

    ელექტრონული მთავრობის ურთიერთქმე-

დებების ფორმებია: G2G, G2C/C2G, G2B/B2G, 

G2N/N2G.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ნახ. 1. ელექტრონული მთავრობის ურთიერთქმედებების ფორმები 

 
მთავრობა-მთავრობა G2G - ელექტრონული 

მთავრობა საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექ-

ნოლოგიების მეშვეობით საშუალებას იძლევა 

დამყარდეს  შიგა და გარე კავშირები  სახელ-

მწიფო ორგანოებს შორის. 

   მთავრობა - მოქალაქე G2C/C2G - მოცემული 

ფორმის ფარგლებში ხორციელდება სამთავრო-

ბო უწყებების და მოქალაქეების ურთიერთქმე-

დება  ელექტრონული  სერვისების  მეშვეო-

ბით.  ამასთანავე სახელმწიფო მოქალაქეებს სა-

შუალებას აძლევს ელექტრონული მონაწილე-

ობა მიიღონ მართვის და გადაწყვეტილების 

მიღების პროსცესში. 

  მთავრობა - ბიზნესი G2B/B2G -   ელექტრონუ-

ლი  მთავრობის დანერგვა საშუალებას იძლევა 

სახელმწიფო  ორგანოების დანახარჯების შემ-

ცირების საშუალებას გამჭვირვალე სახელმწი-

ფო შესყიდვების სისტემის (e-procuresment)  

მეშვეობით.  

     მთავრობა - არასამთავრობო ორგანიზაციე-

ბი G2N/N2G  -        წარმოადგენს საზოგადოე-

ბის განვითარების თანამედროვე ეტაპზე ყვე-

ლაზე უფრო  სუსტად განვითარებულ ფორმას. 

მისი ძირითადი დანიშნულებაა ინფორმაციუ-

ლი ურთიერთობების დამყარება სახელმწიფო 

სტრუქტურებსა და არასამთავრობო ორგანი-

ზაციებს შორის ინფორმაციული საზოგადოე-

ბის განვითარების მიზნით. [9] 

        ჩვენ მიერ შემოთავაზებული ელექტრო-

ნული მთავრობის განვითარების მოდელი გა-

ნეკუთვნება ევოლუციურ მოდელს  და შედგე-

ბა 4 ეტაპისაგან: 

1 ეტაპი - ინტერნეტ წვდომა  
ურთიერთქმედების ფორმა  G2C 

ინტერნეტის ქსელში ხდება სახელმწიფო ვებ-

საიტების განთავსება, სადაც მოცემულია ძი-

რითადი სახელმწიფო ინფორმაცია (სახელ-

მწიფო უწყებების უფლებები და მოვალეობე-

ბი, ნორმატიული აქტები, განკარგულებები, 

ბრძანებები, საკონტაქტო ინფორმაცია) და სა-

მინისტროების და სახელმწიფო სააგენტოების 

ბმულები. 

2 ეტაპი - ინტერაქტიული 
ურთიერთქმედების ფორმები:  G2G, G2C, C2G 
ამ ეტაპზე მოქალაქეებს და სახელმწიფო უწყე-

ბებს შორის ხორციელდება ორმხრივი ინტე-

რაქტიული ურთიერთქმედება. სახელმწიფო 

უწყებების ორგანოების ვებ-საიტებზე შესაძ-

ლებელი ხდება ელექტრონული ფორმების ჩა-

მოტვირთვა,  ინფორმაციის მოთხოვნა ამა თუ 
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იმ საკითხზე, ჩნდება საჯარო მოხელეებისათ-

ვის ელექტრონული ფოსტით ინფორმაციის 

გაგზავნის შესაძლებლობა. ასევე შესაძლებე-

ლია  მონაწილეობის მიღება ონლაინ დისკუსი-

ებში და ელექტრონული პეტიციების წარდგე-

ნა. სახელმწიფო ორგანოებს შორის ხორციელ-

დება  ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის სის-

ტემის დანერგვა. 

3 ეტაპი - ტრანზაქციული  
ურთიერთქმედების ფორმები: G2G, G2C, C2G, 

B2G, G2B 
ამ ეტაპზე ხორციელდება სახელმწიფო ორგა-

ნოებს და მოქალაქეებს და ბიზნეს სექტორს 

შორის ტრანზაქციული ურთიერთქმედება. სა-

ხელმწიფო ორგანოების ვებ-საიტზე შესაძლე-

ბელია ონლაინ სერვისების გამოყენებით სხვა-

დასხვა სახის იურიდიული დოკუმენტების ჩა-

მოტვირთვა და მათი ონლაინ შევსება, დეკლა-

რაციების წარდგენა და სხვა. სახელმწიფო შე-

ყიდვების ელექტრონული სისტემის მეშვეო-

ბით ბიზნესი მონაწილეობს ონლაინ ტენდე-

რებში. 

4 ეტაპი - ინტეგრაციული 
 ურთიერთქმდების ფორმები: G2G, G2C, C2G, 

B2G, G2B, G2N, N2G 
ამ ეტაპზე სახელმწიფო არა მარტო აწვდის მო-

ქალაქეებს, კომერციულ და არაკომერციულ 

ორგანიზაციებს სრული სახის ონლაინ  სერვი-

სებს ერთიანი სახელმწიფო ვებ-პორტალის 

მეშვეობით არამედ მათ რთავს მართვის და გა-

დაწყვეტილებების მიღების პროცესში Web 2.0 

და Web 3.0 ტექნოლოგიების გამოყენებით. 

ელექტრონული არჩევნების სისტემა სრულად 

ინერგება სახელმწიფო მმართველობის ყველა 

დონეზე. 

IV დასკვნა  

  დღესდღეობით მსოფლიოში არ არის ცალსა-

ხად მიღებული ერთი რომელიმე ელექტრონუ-

ლი მთავრობის განვითარების მოდელი. საერ-

თაშორისო ორგანიზაციები და მეცნიერები 

უპირატესობას  ანიჭებენ ამა თუ იმ მოდელს იმ 

პირობიდან გამომდინარე თუ რომელი მაჩვე-

ნებელი არის პრიორიტეტული მოდელის აგე-

ბის დროს (რესურსები, ტექნოლოგიები, ვებ-

წვდომა) 

   ზოგადად ელექტრონული მთავრობის განვი-

თარების ეტაპები ზოგიერთი ავტორის შემ-

თხვევაში ერთმანეთის მსგავსია, თუმცა გან-

სხვავებულია ელექტრონული მთავრობის გან-

ვითარების და სისრულეში მოყვანის ეტაპების 

რაოდენობა და ამ ეტაპების მახასიათებლები 

და მაჩვენებლები. 

  ჩვენს მიერ შემოთავაზებული მოდელი განე-

კუთვნება ელექტრონული მთავრობის განვი-

თარების ევოლუციურ მოდელს. მასში მკაფი-

ოდ  არის განსაზღვრული ეტაპების განსხვავე-

ბა სახელმწიფო ორგანოების მიერ მიწოდებუ-

ლი ელექტრონული სერვისების სისრულის 

მიხედვით.  

    მოდელის სუსტ მხარედ შეიძლება ჩაითვა-

ლოს სახელმწიფო ორგანოების და არასამთავ-

რობო ორგანიზაციების ურთიერთქმედების 

არასრული აღწერა. 

    აღსანიშნავია, რომ N2G  და  G2N დონის ურ-

თიერთქმედების ინფორმაციული სისტემები 

ელექტრონული მთავრობის განვითარების 

თანამედროვე ეტაპზე არ არის მკაფიოდ გა-

მოკვეთილი და წარმოადგენენ სამომავლო 

კვლევების აქტუალურ ამოცანას. 

 
გამოყენებული ლიტერატურა და ვებ-რესურსები 

[1] Chen, J., Yan, Y., & Mingins, C. A Three-Dimensional 
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China’s Regional E-Government Practice and Experience. 
In Management of e-Commerce and e-Government 
(ICMeCG), 2011 Fifth International Conference on (pp. 
113–120).  
 [2] Concha, G., Astudillo, H., Porrúa, M., & Pimenta, C.. 
E-Government procurement observatory, maturity model 
and early measurements. Government Information 

Quarterly, 2012 29, S43–S50. 
[3] KPMG. e-Government Capacity Check Diagnostic 
Tool. 2000. 
http://www.tbs-sct.gc.ca/emf-cag/risk-risques/tools-outils-
eng.asp 
[4] Cresswell, A. M., Pardo, T. A., & Canestraro, D. S.  
Digital capability assessment for 
eGovernment: A multi-dimensional approach. In 

Electronic Government (pp. 293–304). 2006. Springer. 
[5] Andersen, K. V., & Henriksen, H. Z. . E-government 
maturity models: Extension of the Layne and Lee model. 
Government Information Quarterly, 2006  23(2), 236–248 
[6] Alhomod, S. M., Shafi, M. M., Kousarrizi, M. N., 
Seiti, F., Teshnehlab, M., Susanto, H., Batawi, Y. A. Best 
Practices in E government: A review of Some Innovative 
Models Proposed in Different Countries. International 

Journal of Electrical & Computer Sciences, 2012 (12)1–6. 
[7]  Abdoullah Fath-Allah, Laila Cheikhi, Rafa E. Al-
Qutaish and Ali Idri1 E-government Maturity Models A 
Comparative Study International Journal of Software 
Engineering & Applications (IJSEA), Vol.5, No.3, May 
2014 

           [8] Zautashvili David, Chanturia Nodar „Development of 
mechanisms of electronic participation on the local self-
government web-sites“  IV international conference 

«problems of cybernetics and informatics» Baku, Azerbai-
jan. 2012 volume 1.p 59-61 
[9]  Зауташвили Д., Бардавелидзе А. „Формы 
взаимодействия электронного правительства“ XI 
Международная научно практическая  конференция 
«Инновации на основе информационных и 
коммуникационных технологий» Сочи. Россия. 2014 г. 
стр. 575 -577 
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ელექტრონული სერვისები ადგილობრივ 

თვითმართველობაში 
 

ლია ჯანაძე  
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო 

Lia.janadze @mail.ru 

 
ანოტაცია: სტატიაში მოცემულია ელექტრონული 

სერვისების მიწოდების ძირითადი მიმართულებე-

ბი. ნაშრომში ასევე განხილულია ელექტრონული 

სახელმწიფო სერვისების განვითარების ეტაპები. 

სტატიაში გამოკვლეულია საქართველოს მუნიციპა-

ლურ ვებ-საიტებზე ელექტრონული სერვისების 

განვითარების ტენდენციები. 

 

საკვანძო სიტყვები: ელექტრონული მთავრობა, 

ელექტრონული სახელმწიფო სერვისები, მუნიციპა-

ლური ვებ-საიტი. 

 

I  შესავალი 

 
თანამედროვე ეტაპზე სახელმწიფოს ერ-

თ-ერთ მთავარ გამოწვევას წარმოადგენს, მოქა-

ლაქეებისათვის ელექტრონული სერვისების 

მიწოდება სახლიდან ან ოფისიდან გაუსვლე-

ლად,  „ ერთი ფანჯრის”  პრინციპით. 

        ელექტრონული მთავრობის  სერვისების  

განვითარება დაიწყო გასული საუკუნის ოთხ-

მოცდაათიანი წლების ბოლოს, როცა სახელ-

მწიფო სამსახურებმა დაიწყეს გადასვლა  ინ-

ტერნეტ    და  ელექტრონული ბიზნეს სისტე-

მებზე.  მაგრამ მთელი ამ ხნის მანძილზე ძირი-

თადად თანხები იხარჯებოდა ბექ-ოფისის 

პროცესების ავტომატიზაციაზე, (ანუ პროცე-

სებზე რომლებიც უშუალოდ კლიენტებთან არ 

მუშაობდნენ) და მოქალაქეების პირადი ინ-

ფორმაციის შენახვაზე.  

      დღესდღეობით ელექტრონული მთავრო-

ბის  სფეროში  ევროკავშირის ქვეყნების, ისევე 

როგორც სხვა მსოფლიო წამყვანი ქვეყნების 

განვითარების  სამომავლო გეგმებში აქცენტი 

ძირითადად კეთდება ელექტრონული  სერვი-

სების მიწოდებაზე. ამ მომსახურებაში შედის 

ბევრი ერთმანეთისაგან განსხვავებული პოზი-

ცია: ეს შეიძლება იყოს მოთხოვნა სხვადასხვა 

მოწმობებისა და სერთიფიკატების გაცემაზე, 

დანაშაულის აღრიცხვა, მართვის მოწმობის  

განახლება და სახელმწიფო უწყებების მიერ  

ელექტრონული არხების მეშვეობით მიწოდე-

ბული თითქმის ყველა მომსახურება. 

     ელექტრონული სერვისების არსებობა საშუ-

ალებას აძლევს მოქალაქეებს და ბიზნეს სექ-

ტორს ისარგებლონ სახელმწიფო მომსახურე-

ბების ფართო სპექტრით და მიიღონ სერვისე-

ბი მაქსიმალური კომფორტით და მინიმალუ-

რი დანახარჯებით. 

 

II  ელექტრონული სერვისების მიწოდების 

პროცესი 

 
    ელექტრონული სერვისების გამოყენებით 

მოქალაქე თავისუფლდება სახელმწიფო 

ოფისში მისვლისა და რიგში დგომის აუცი-

ლებლობისაგან. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ 

სტანდარტული მომსახურებისაგან განსხვავე-

ბით, რომელიც მხოლოდ სამუშაო საათებში 

არის ხელმისაწვდომი, ელექტრონული სერვი-

სებით  სარგებლობა 24/7 რეჟიმშია შესაძლებე-

ლი.    სახელმწიფო  პორტალის გამოყენებით 

სახელმწიფო  უწყებებს შეუძლიათ მიაწოდონ 

მომხმარებლებს მათი ინტერესების შესაბამისი 

ნებისმიერი სახის  კომპლექსური და პერსონა-

ლიზირებული ინფორმაცია. 

    სახელმწიფო სერვისების მიწოდების დროს 

ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა ამ სერვისების 

მასშტაბები. მაგალითად დიდ ბრიტანეთში სა-

ხელმწიფო ელექტრონული მომსახურებების 

გაწევის დროს აუცილებელია გათვალისწინე-

ბული იყოს შემდეგი მონაცემები: 

 სახელმწიფო მოქალაქეებთან და ბიზნესთან 

ურთიერთქმედების დროს 13 000 სახის 

დოკუმენტის ფორმას იყენებს. 

 ყოველწლიურად ინგლისში 5 მილიარდი 

ტრანზაქცია სრულდება. 

 ნაციონალურ დონეზე 20 სამინისტროს არ-

სებობა . 

 200 სახელმწიფო უწყების და სააგენტოს არ-

სებობა. 

 480 ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ორგანოს არსებობა. 

ამ მონაცემებიდან ნათლად ჩანს, თუ 

რა კოლოსალური მოცულობის ინფორმაციის 

დამუშავებასთან  არის დაკავშირებული ელექ-

ტრონული სერვისების მიწოდების პროცე-
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სი.[1] 

   საქართველოში   2012 წელს   შეიქმნა მოქალა-

ქის პორტალი www.my.gov.ge ეს არის პლატ-

ფორმა, რომელიც აერთიანებს სახელმწიფოში 

არსებულ  ელექტრონულ  სერვისებს და სთა-

ვაზობს მათ მოქალაქეებს  "ერთი ფანჯრის" 

პრინციპით. დღესდღეობით პორტალზე ხელ-

მისაწვდომია 70-ზე მეტი ელექტრონული სერ-

ვისი. პორტალის მეშვეობით მოქალაქეს შეუძ-

ლია მიიღოს ინფორმაცია 52 სახელმწიფო 

უწყებიდან.[2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ნახ1. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ელექტრონული სერვისების მიწოდების ეტაპები 

 
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ინ-

დექსი UN Global E-Government Readiness  

Report    აფასებს ქვეყნების ელექტრონული 

მთავრობის  მზადყოფნას.  გაერთიანებული 

ერების ორგანიზაცია შეფასებას 2003 წლიდან   

ყოველწლიურად ატარებს.  ბოლო შეფასება ჩა-

ტარდა 2014 წელს  „E-Government Survey 

2014:E-Government for the Future We Want”. რე-

იტინგში შეყვანილია მსოფლიოს 193 ქვეყანა. 

      გაეროს ელექტრონული განვითარების  ინ-

დექსი შედგება სამი ქვეინდექსიდან. მათგან 

ერთ-ერთია ელექტრონული სერვისების განვი-

თარების ინდექსი (Online Service Index – OSI) 

[3] 

   მეთოდოლოგიის მიხედვით, ონლაინ სერვი-

სების ინდექსის გამოთვლისას ქვეყნის მიერ 

მოქალაქეებისთვის შეთავაზებული სერვისები 

ოთხ საფეხურიანი შკალით ფასდება. კერძოდ: 

   პირველ ეტაპზე  ქსელში საწყისი ინფორმაცი-

ული წვდომა  (emerging online   presence) ყურა-

დღება ექცევა რამდენად შეუძლიათ მოქალაქე-

ებს მიიღონ განახლებული   ინფორმაცია სამ-

თავრობო დაწესებულებების შესახებ მათ ვებ-

საიტებზე. ასევე შესაძლებელია თუ არა აღ-

ნიშნულ ვებ-საიტებზე კანონების, სტრატეგი-

ების  და სერვისების შესახებ ინფორმაციის 

მოძიება. 

     შემდეგ ეტაპზე, ქსელში გაუმჯობესებული 

ინფორმაციული წვდომა (enhanced    presence) 

ინფორმაციის ცალმხრივად გამოქვეყნებასთან 

ერთად, მთავრობა მოქალაქეებს უნდა სთავა-

ზობდეს მის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმა-

ციის, სერვისებისა და აპლიკაციების გადმო-

წერის შესაძლებლობას. საიტზე წარმოდგენი-

ლი უნდა იყოს ვიდეო და აუდიო მასალები.  

       ონლაინ სერვისების განვითარების მესამე 

ეტაპი ელექტრონული ურთიერთობების სა-

ფუძველზე მომსახურებების მიწოდება 

(transactional    presence) დიდ მნიშვნელობას 

ანიჭებს მთავრობასა და მოქალაქეებს შორის 

ორმხრივი კომუნიკაციისთვის საჭირო საშუა-

ლებების განვითარებას. გარდა ამისა, აქცენტი 

კეთდება ლიცენზიების, ფინანსური გადა-

რიცხვების და სხვადასხვა ტიპის მომსახურე-

ბების ონლაინ განხორციელებაზე.  

       ბოლო ეტაპზე, მოქალაქეების ჩართვას 

ინფორმაცია 

 

ურთიერთქმედება ერთი 

მიმართულებით 

ურთიერთქმედება ორი 

მიმართულებით 

გარიგება (სრული 

მომსახურეობის 

პროცესი) 

მა
ქს

ი
მუ

მი
 

მი
ნი

მუ
მი

 

25% 50% 

 
75% 

 
100% 

 

საწყისი 

 

გაუმჯობესებული 

ტრანზაქციული 

 

    დაკავშირება 
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მართვის და გადაწყვეტილებების მიღების 

პროცესში (connected  presence), მკვლევარები 

ქვეყნების შეფასების დროს ითვალისწინებენ 

რამდენად ცდილობს ხელისუფლება Web 2.0-

ისა და სხვა ინტერაქტიული აპლიკაციების 

დახმარებით მოსახლეობასთან პირდაპირი დი-

ალოგის წარმოებას. ამ დროს ხელისუფლება 

მთავრობაზე ორიენტირებულ სტრატეგიას 

ცვლის მოქალაქეებზე კონცენტრირებული 

მიდგომით. ამ პირობებში, მოქალაქეებს შესაძ-

ლებლობა აქვთ თავად ჩაერთონ გადაწყვეტი-

ლების მიღების პროცესში სხვადასხვა ონლაინ 

პლატფორმებით. ცხრილში 1 მოცემულია გაე-

როს 2014 წლის კვლევის ელექტრონული სერ-

ვისების ინდექსის კომპონენტები საქართვე-

ლოსთვის. 
ცხრილი1. საქართველოს გაეროს ელექტრონული 

სერვისების ინდექსის კომპონენტები 
1 ეტაპი 

საწყისი  

2 ეტაპი 

გაუმ-

ჯობესე-

ბული  

3 ეტაპი 

ტრანზაქ-

ციული 

4 ეტაპი 

დაკავ-

შირება 

 

 

ჯამი 

91% 57% 44% 29% 54% 

 
III  ელექტრონული სერვისები ადგილობრივ 

თვითმართველობაში 

(მუნიციპალური ვებ-საიტების მაგალითზე) 

ადგილობრივ თვითმართველობაში 

ელექტრონული სერვისებისა და შესაბამისი 

ელექტრონული მომსახურებების არსებული 

დონის შეფასების მიზნით ანალიზი ჩავატა-

რეთ თბილისის (www.tbilisi.gov.ge), ბათუმის 

(www.batumi.ge) და ქუთაისის 

(www.kutaisi.gov.ge)  მუნიციპალიტეტების 

ვებ-საიტებზე. [4,5] ანალიზის შედეგად გამო-

ირკვა, რომ ქართული ვებ-საიტებიდან თბი-

ლისისა და ბათუმის ვებ-საიტები გამოირჩე-

ვიან ელექტრონული სერვისების განვითარე-

ბის მხრივ. რაც შეეხება ქუთაისის მუნიციპა-

ლურ ვებ-საიტს ის მხოლოდ პირველი ეტაპის 

დონეს აკმაყოფილებს და მიზანშეწონილად 

არ ჩავთვალეთ მისი ანალიზის შედეგებში 

ჩასმა. სამწუხაროდ იგივე მდგომარეობაა სხვა 

დანარჩენ  ქართულ მუნიციპალურ ვებ-საი-

ტებზეც. 

     ანალიზის ჩასატარებლად გამოვიყენეთ გა-

ეროს  ელექტრონული სერვისების განვითა-

რების ქვეინდექსის შეფასების მეთოდოლო-

გია. 

  ჩვენ ადაპტაცია ჩავუტარეთ მეთოდოლოგი-

ის კრიტერიუმებს მუნიციპალური სერვისე-

ბის მიწოდების სპეციფიკის გათვალისწინე-

ბით. მეთოდოლოგიის კრიტერიუმები მოცე-

მულია ცხრილი2 
 

 

 

 
ცხრილი 2. მუნიციპალური სერვისების მიწოდების  კრიტერიუმები 

 
შეფასების    მაჩვენებლები 

  I საწყისი ინფორმაციული სერვისები 

1 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

7. 

8. 

მუნიციპალური ვებ- საიტის არსებობა. 

ელექტრონული მთავრობის განყოფილების არსებობა 

საარქივო ინფორმაციის წყაროები (კანონმდებლობა, სტრატეგიული  და პროგრამული დოკუმენტები) 

ახალი ამბების არსებობა და ინფორმაციის განახლება 

სამსახურებრივ დანართებთან დაშვება. 

ინფორმაციის არსებობა ოფიციალურ პირებზე, რომლებიც პასუხისმგებლები არიან მოქალაქეებისათვის კონ-

კრეტული ონლაინ მომსახურეობის მიწოდებაზე. 

მოქალაქეებისთვის ვებ-საიტის გამოყენების შესახებ  ინფორმაციის არსებობა 

ვებ-საიტის რუქის არსებობა. 

 II გაუმჯობესებული ინფორმაციული სერვისები 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

7. 

8. 

ძიების ფუნქციის არსებობა. 

ფუნქცია „კონტაქტი“ არსებობა (არა მხოლოდ საკონტაქტო ინფორმაციის არსებობა, არამედ ვებ-საიტის მეშვე-

ობით საჯარო მოხელეებისათვის მიმართვის გაგზავნის შესაძლებლობა ) 

აუდიო-ვიდეო ფუნქციის არსებობა. 

რამოდენიმე ენაზე ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობა 

ვებ-საიტიდან SMS შეტყობინებების მობილურ ტელეფონებზე და სხვა  მოწყობილობებზე გაგზავნის ტექნო-

ლოგიების გამოყენების შესაძლებლობება. 

საკრედიტო, დებიტორულ ან სხვა ბარათებზე ანგარიშსწორების შესაძლებლობა. 

თემატურ დაგზავნის სიებზე ან ახალ ამბებზე ელექტრონული ფოსტით ხელმოწერის შესაძლებლობა 

შეზღუდული შესაძლებლობების პირებისთვის ვებ-საიტზე წვდომის შესაძლებლობა. 

 III ელექტრონულ ურთიერთქმედებაზე დაფუძნებული სერვისები 

1. ელექტრონული მომსახურებების მიწოდება ერთი ფანჯარის პრინციპით. 

http://www.tbilisi.gov.ge/
http://www.batumi.ge/
http://www.kutaisi.gov.ge/
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2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

ფორმების, დოკუმენტების ბლანკების ჩადმოტვირთვის შესაძლებლობა. 

ელექტრონული ფორმების ონლაინ შევსება. 

ელექტრონული ტრანზაქციების განხორციელების შესაძლებლობა. 

ელექტრონულ ფოსტით ელექტრონული მონაწილეობაზე შეტყობინების გაგზავნა. 

ელექტრონული მონაწილეობისათვის RSS არხის არსებობა. 

მოქალაქის მოთხოვნაზე თვალყურის დევნება და პასუხის მიღება ვებ-ფორმის მეშვეობით. 

ფორმების და ანკეტების შევსების შესაძლებლობა მობილური ტელეფონის საშუალებით. 

ლიცენზიების, სერტიფიკატების ატვირთვის შესაძლებლობა მომსახურების გაფორმების დროს 

 IV გაერთიანებული ელექტრონული სერვისები 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

 

ელექტრონული მონაწილეობის განხორციელების უზრუნველყოფის პოლიტიკის არსებობა. 

ელექტრონული სერვისის პროცესზე თვალყურის დევნება. 

ელექტრონული მონაწილეობის ღონისძიებების არქივი. 

საზოგადოებრივი აზრის გარკვევისთვის  ელექტრონული მონაწილეობის ინსტრუმენტების არსებობა (ჩატე-

ბი, ბლოგები, ფორუმები). 

მოქალაქეებთან უკუკავშირის უზრუნველყოფა. 

მოქალაქეებთან უკუკავშირის შედეგების პუბლიკაცია. 

მოქალაქეების მიმართვებზე სამთავრობო ორგანოების წარმომადგენლების პასუხების არქივი 

კანონპროექტებისა და დადგენილებების განხილვა მოქალაქეებთან განხილვის რეჟიმში  მათ ხელმოწერამდე 

მუნიციპალურ პოლიტიკაზე ელექტრონული ხმის მიცემის შესაძლებლობა 

 
ანალიზის  შედეგები მოცემულია ნახაზი 2 -ში 
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ნახ. 2. ელექტრონული სერვისების მიწოდების გან-

ვითარება ქართულ მუნიციპალურ ვებ-საიტებზე 

 
როგორც ანალიზის შედეგებიდან ჩანს, 

მუნიციპალიტეტების ვებ-საიტებს საკმაოდ მა-

ღალი მაჩვენებელი გააჩიათ I ეტაპის დონეზე. 

სამწუხაროდ ამას ვერ ვიტყვით უფრო მაღალ 

ეტაპებზე. განსაკუთრებით დაბალი მაჩვენებ-

ლები გააჩნიათ IV ეტაპზე (შესაბამისად 22% 

და11 %), რაც ნათლად მიუთითებს Web2 და 

სხვა ინტერაქტიული  აპლიკაციების დაბალ გა-

მოყენებას  მოქალაქეებთან ურთიერთობის 

პროცესში. 

 IV დასკვნა 

   მსოფლიოში ინტერაქტიული მომსახურების 

განვითარების დონე ჯერ კიდევ შორსაა ელექ-

ტრონული მომსახურების შეთავაზების იდეა-

ლური დონისაგან. საყოველთაოდ ხელმისაწ-

ვდომი ყველა მომსახურების ტრანზაქციების 

დამუშავება ჯერ არ განხორციელებულა ევრო-

კავშირის და ჩრდილოეთ ამერიკის ქვეყნების 

არცერთ სამთავრობო უწყებაში.  

      ქართული სახელმწიფო უწყებების ვებ-სა-

იტები ხასიათდებიან ელექტრონული სერვი-

სების მიწოდების საშუალო დონით,  რაც  ასა-

ხულია ელექტრონული მთავრობის განვითა-

რების საერთაშორისო რეიტინგებში. სამწუხა-

როდ ამას ვერ ვიტყვით მუნიციპალურ ვებ-

საიტებზე რომელთა უმეტეს ნაწილზე ელექ-

ტრონული სერვისები საერთოდ  არ არსე-

ბობს. 

 თანამედროვე ეტაპზე მნიშვნელოვან 

ამოცანას წარმოადგენს ქართულ მუნიციპა-

ლურ ვებ-საიტებზე ინტერაქტიული ურთი-

ერთქმედების გაფართოება web2  ტექნოლო-

გიების  საფუძველზე. 

  
გამოყენებული ლიტერატურა და ვებ-რესურსები 

 

[1] ზაუტაშვილი დავითი  „ელექტრონული 

      მთავრობა“ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

       უნივერსიტეტის გამომცემლობა. ქუთაისი 

      .2015 წ. 201 გვ. 

[2]  საქართველოს მოქალაქის პორტალი 

      http://www.my.gov.ge 

[3] United Nations E-Government Survey 2014  

      E- Government for the People. New    York. 

[4] თბილისის მერიის ვებ-საიტი 

       http://www. Tbilisi.gov.ge 

[5]  ბათუმის მერიის ვებ-საიტი 

      http://www.batumi.ge 
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სოციალური ქსელები ელექტრონულ 

მონაწილეობაში 
 

ელზა   ბიწაძე 

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო 

Eliza-bitsadze@mail.ru  

 

 
ანოტაცია: სტატიაში განხილულია სოციალური ქსე-

ლების ინტეგრაციის საკითხები ელექტრონულ მო-

ნაწილეობაში. ნაშრომში მოცემულია სოციალური 

ქსელების განვითარების პერსპექტივები Web 2.0 პა-

რადიგმის ფარგლებში. სტატიაში განხილულია სა-

ქართველოს მუნიციპალიტეტების ვებ-საიტების ინ-

ტეგრაცია სოციალურ ქსელებთან. 

 

საკვანძო სიტყვები: სოციალური ქსელები, Web 2.0 

ტექნოლოგიები, ელექტრონული მონაწილეობა  

 
I შესავალი 

   თანამედროვე ეტაპზე მსოფლიოს განვითა-

რებულ ქვეყნებში სახელმწიფო მმართველო-

ბის  რეფორმების მთავარ თემას წარმოადგენს 

არა მხოლოდ სახელმწიფო  აპარატის მუშაო-

ბის ოპტიმიზაცია ან სახელმწიფო სერვისების 

ხარისხის ამაღლება, არამედ მოქალაქეების 

ჩართვა მართვის და გადაწყვეტილებების მი-

ღების პროცესში Web2.0 ტექნოლოგიების უკუ-

კავშირის მექანიზმების მეშვეობით, სადაც 

მნიშვნელოვან ადგილს სოციალური ქსელები 

იკავებენ. 

     2005 წელს ამერიკელმა მეცნიერმა ტიმ ო რე-

ილიმ (Tim OReilly) თავის ცნობილ სტატიაში 

“What it Web 2.0 „ შემოიღო ტერმინი Web 2.0  -  

„ სისტემების პროექტირების მეთოდიკა, რომე-

ლიც  ქსელური ურთიერთობების შედეგად  

მით უფრო უმჯობესდებიან, რაც მეტი ადამია-

ნი მათ მოიხმარს“. სახელმწიფო მმართველო-

ბის მიმართებაში ეს ნიშნავს იმას, რომ რაც მე-

ტი ადამიანი იღებს მონაწილეობას სახელმწი-

ფო გადაწყვეტილებების განხილვაში მით უფ-

რო ეფექტურ გადაწყვეტილებას იღებს მთავ-

რობა. 

     ევროკავშირმა და ცალკეულმა სახელმწიფო-

ებმა (ამერიკის შეერთებული შტატები, კანადა, 

ავსტრალია) ბოლო დროს გამოაქვეყნეს 2020 

წლამდე განვითარების სტრატეგიული დოკუ-

მენტები, რომლებშიც გაწერილია სახელმწი-

ფოსა და მოქალაქეებს შორის ურთიერთობების 

ყველა სპექტრის რადიკალური ტრანსფორმა-

ციის გეგმა   Web 2.0  პარადიგმის ფარგლებში.   

    ბოლო წლებში განსაკუთრებით აქტუალუ-

რი გახდა ინტერნეტ–რესურსების სოციალი-

ზაცია. უკვე  თითქმის ყველა  ინტერნეტ რე-

სურსებში  (სახელმწიფო უწყებების ვებ-საი-

ტი, ინტერნეტ მაღაზია, საძიებო სისტე-

მა)განხორციელებულია სოციალურ ქსე-

ლებთან ინტეგრაცია. 

 

II  სოციალური ქსელების განვითარება 

      სოციალური ქსელები წარმოადგენენ ყვე-

ლაზე მოთხოვნად ვებ-რესურსებს ინტერნეტ 

სივრცეში.  

    ბოლო წლებში მსოფლიოში სწრაფი ტემპე-

ბით იზრდება სოციალურ ქსელების მომხმა-

რებელთა რაოდენობა, რაზეც ნათლად მიუ-

თითებს ნახაზი 1 მოყვანილი 2015 წლის მარ-

ტში სოციალური ქსელების მომხმარებლების 

ყოველთვიური აქტივობის მონაცემები [1] 

   ვების  საფუძველზე მეცნიერები გამოყოფენ  

სოციალური ქსელების განვითარების სამ დო-

ნეს: 

Web 1.0 – პირველი სოციალური ქსელები სა-

ბაზისო ფუნქციონალური შესაძლებლობებით. 

Web 2.0 – თანამედროვე სოციალური ქსელე-

ბი ურთიერთობის ფართო ფუნქციონალური 

შესაძლებლობებით. 

Web 3.0 – მომავალი სოციალური ქსელები, 

რომლებიც გადაწყვეტენ კონკრეტულ პრობ-

ლემებს. 

    სოციალური ქსელები ძირითადად ვითარ-

დებოდნენ რაოდენობრივი გზით მოიცავდნენ 

რა სულ უფრო მეტ მომხმარებლებს, მაგრამ 

დღესდღეობით ისინი გადადიან ხარისხობრი-

ვი განვითარების სტადიაზე ნერგავენ რა თა-

ვის საქმიანობაში მომხმარებელთან უთიერ-

თობის სულ უფრო ახალ სერვისებს Web 2.0  

პარადიგმის ფარგლებში.[2] 

   საქართველოში სოციალურ ქსელ Facebook 

2015 წლის აპრილის მონაცემებით 940 000 

მომხმარებელი ჰყავს [3]  

mailto:Eliza-bitsadze@mail.ru
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ნახ .1   მსოფლიო სოციალური ქსელები მომხმარებლების ყოველთვიური 

 აქტივობის მიხედვით (მილიონი) 

 
სოციალური ქსელების პოპულარობიდან 

გამომდინარე განსაკუთრებულ მნიშვნელობას 

იძენს  მათი გამოყენება ელექტრონულ მონა-

წილეობაში. 

ელექტრონული მონაწილეობის რეალიზაცი-

ას გააჩნია ორი მნიშვნელოვანი ასპექტი. პირ-

ველი ასპექტია ის, რომ სახელმწიფო მმართვე-

ლობის და ადგილობრივი თვითმმართველო-

ბის ორგანოების ვებ–საიტებზე აუცილებლად 

უნდა იყოს განთავსებული მომხმარებლისათ-

ვის მარტივი და ხელმისაწვდომი ელექტრო-

ნული მონაწილეობის ინსტრუმენტები. მეორე 

ასპექტი დაკავშირებულია მოქალაქეების აქ-

ტივობის ხარისხთან ამ ინსტრუმენტების 

ეფექტურად გამოყენებაში და მათი აზრის 

გათვალისწინებაში მნიშვნელოვანი სოცია-

ლურ–ეკონომიკური გადაწყვეტილებების შე-

მუშავებასა და მიღებაში.  

  უკუ კავშირების (feedback) ეფექტური მექა-

ნიზმები ვებ–საიტებზე ხელს უწყობს მოქალა-

ქეების და ორგანიზაციების ელექტრონული 

მონაწილეობას მნიშვნელოვანი გადაწყვეტი-

ლებების მიღებისას და ხელისუფლების ორ-

განოების ადექვატურ რეაგირებას მოქალაქეე-

ბის, ბიზნესის და არასამთავრობო ორგანიზა-

ციების მიმართვებზე. კარგად ორგანიზებუ-

ლი უკუ კავშირის მექანიზმები მნიშვნელოვ-

ნად ამარტივებენ მოქალაქეების მიერ ინფორ-

მაციის მიღებას და უზრუნველყოფენ სახელი-

სუფლებო ორგანოების მიერ მოქალაქეების 

სხვადასხვა ჯგუფების აზრის ანალიზის შე-

საძლებლობას.[4] 

   მსოფლიო განვითარებული ქვეყნების მთავ-

რობები აქტიურად ნერგავენ თავის ვებ-საი-

ტებზე  ისეთ ონლაინ საშუალებებს როგორე-

ბიცაა: გამოკითხვები, განხილვები, ჩატი, 

ბლოგები, სოციალური ქსელები.  

    გერმანიაში ბოლო დროს პოპულარულია 

სოციალური ქსელების ინტეგრაციის პროექ-

ტები სახელმწიფო ინფორმაციულ სისტემებ-

ში. საჯარო მოხელეები განათავსებენ ქსელში 

გამოკითხვის ფურცლებს, ხოლო მოქალაქეე-

ბი მასზე პასუხს გაცემენ. მოქალაქეთა პასუხე-

ბი მიეწოდება მონაცემთა დამუშავების 

ცენტრს, რომელიც დაკავშირებულია სახელ-

მწიფო ერთიან პორტალთან და მასზე შესაძ-

ლებელია დროის რეალურ რეჟიმში გამო-

კითხვის შედეგების ნახვა.ასეთი პროექტები 

რეალიზებულია ვებ-საიტზე  www.gov20.de  

აღსანიშნავია, რომ მოქალაქემ პასუხზე შეიძ-

ლება მიამაგროს ტექსტური ფაილი, სურათი, 

ადგილმდებარეობა  რუქაზე. [5] უკუკავშირის 

სისტემების გამოყენებას ყოველთვის არ მივ-

ყავართ კონკრეტულ შედეგამდე რადგან  სა-

ჯარო მოხელე ვალდებული არ არის  და არ 

იძლევა იმის გარანტიას რომ პასუხს გაცემს 

ყველა მოქალაქეს სოციალურ ქსელში. მოქა-

ლაქეები თავის მხრივ კი ელიან ოფიციალურ 

დოკუმენტს  და არა პოსტს სოციალურ ქსელ-

ში. 

   

 

http://www.gov20.de/
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III  ადგილობრივი თვითმმართველობის ვებ-

საიტების ინტეგრაცია სოციალურ ქსელებთან 

 

      დღესდღეობით მსოფლიო განვითარებულ 

ქვეყნებში  განხორციელდა სახელმწიფო მმარ-

თველობის  და ადგილობრივი თვითმმართვე-

ლობის ორგანოების განთავსება სოციალურ 

ქსელებში. Web 2.0  ტექნოლოგიების განვითა-

რებამ და ინტერნეტ მომხმარებლების მიერ 

შექმნილი კონტენტის ზრდამ განაპირობა ის, 

რომ სახელმწიფო ინფორმაციული სივრცის 

მონაწილეები არიან არა მარტო საჯარო მოხე-

ლეები, არამედ ნებისმიერი მოქალაქეები, 

რომლებიც სოციალურ ქსელებში განათავსე-

ბენ კომენტარებს, გამოხმაურებებს, ვიდეოჩა-

ნაწერებს, ფოტოებს სახელმწიფო მმართვე-

ლობის და ადგილობრივი თვითმმართველო-

ბის საკითხებზე. 

   უკვე მრავალი მილიონი ვებ–საიტი ინტეგ-

რირებულია პოპულარულ სოციალურ ქსე-

ლებთან სხვადასხვა ინსტრუმენტების მეშვეო-

ბით: 

1.სოციალურ ქსელში ინფორმაციის გაგზავნის 

ღილაკები 

 2. ღილაკები „მომწონს“ (ფეისბუკის მომხმა-

რებლების მიერ ყოველდღიურად 7 მილიონი 

“დალაიკება”  ხორციელდება)  

3.სოციალური ქსელების მეშვეობით კომენტა-

რების ინსტრუმენტები.    

   ჩვენ მიერ ანალიზი ჩაუტარდა საქართვე-

ლოს ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ვებ-საიტების სოციალურ ქსელებთან ინტეგ-

რაციას.  გამოკვლეული იქნა 51 ვებ-საიტი 

(დანარჩენ ადგილობრივი თვითმმართველო-

ბის ვებ-საიტებზე წვდომა ანალიზის  ჩატარე-

ბის დროს არ იყო შესაძლებელი) 

    გამოკვლეული ვებ-საიტებიდან მხოლოდ 

ორზე არის განთავსებული 3 სოციალური ქსე-

ლი (Facebook, Twitter, YouTube ), 4 ვებ-საიტ-

ზე  ორი სოციალური ქსელი (Facebook,  

YouTube), ხოლო 17 ვებ-საიტზე მხოლოდ  

Facebook  არის ინტეგრირებული. აღსანიშნა-

ვია, რომ 27 ვებ-საიტს საერთოდ არ გააჩნიათ 

სოციალურ ქსელთან ინტეგრაცია. 

  ნახაზი 2 მოცემულია საქართველოს ადგი-

ლობრივი თვითმმართველობის ვებ-საიტების 

სოციალურ ქსელებთან ინტეგრაციის მონაცე-

მები. 

   ქართულ სინამდვილეში ამ მხრივ გამორჩე-

ულია თბილისის მუნიციპალიტეტის ვებ-საი-

ტი www.tbilisi.gov.ge. აღნიშნულ ვებ-საიტზე 

შესაძლებელია სოციალურ ქსელებთან 

(Facebook, Twitter, YouTube) ინტეგრაცია, სო-

ციალურ ქსელზე სიახლის გაზიარება 

(Facebook, Twitter) და ასევე მომხმარებლების-

თვის კომენტარის გაკეთება.[6] 

 

 
ნახ. 2 საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ვებ-საიტების ინტეგრაცია სოციალურ 

ქსელებში 
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მსოფლიო  მსხვილი ინფორმაციული ტექნო-

ლოგიების კომპანიების (IBM, Google, Oracle) 

აზრით ინტერნეტის განვითარების ძირითად 

მიმართულებად  უახლოეს 5-10 წლის განმავ-

ლობაში წარმოადგენს Web 3.0  რომელიც და-

ფუძნებულია ინფორმაციის „ჭკვიან“ დამუშავე-

ბაზე. ამ ახალი პარადიგმის მიხედვით არა მომ-

ხმარებლები, არამედ მანქანები ახორციელებენ 

ინფორმაციის ძიებას მათ შორის ვიდეო და 

ციფრული გამოსახულებითაც მეტამონაცემებ-

ზე და მეტაბაზებზე დაყრდნობით.[7] მაგალი-

თად ფეისბუკი ინახავს თავის მომხმარებლებ-

ზე 300  მილიონ გიგაბაიტ ინფორმაციას. 

    Web 3.0 ორგანიზაციის იდეა წინა მოდელე-

ბისაგან განსხვავებით მდგომარეობს სახელმწი-

ფო სერვისების  სტანდარტული მიწოდების 

პრაქტიკიდან თითოეული მოქალაქის ინდივი-

დუალურ მოთხოვნილობების გათვალისწინე-

ბით მიწოდებაზე გადასვლას. შესამუშავებელია 

ისეთი სისტემა რომელიც იოლად იქნება   

ადაპტირებული თითოეული მოქალაქის საჭი-

როებებზე და მოთხოვნილობებზე. კომპიუტე-

რის პროგრამული უზრუნველყოფის ანალოგი-

ის მიხედვით ეს არის  თავისებური ინტერფეი-

სი, რომელიც ითვალისწინებს თითოეული მო-

ქალაქის ინდივიდუალურ მოთხოვნილობებს 

და ეხმარება მათ სახელმწიფო  უწყებებთან 

სწრაფად და ეფექტურად ურთიერთქმედებაში.    

Web 3.0 ტექნოლოგიების დანერგვა კიდევ უფ-

რო გაზრდის სოციალური ქსელების პოპულა-

რობას და ახალ ხარისხობრივ დონეზე გადაიყ-

ვანს ელექტრონულ მონაწილეობას. 

 

IV დასკვნა 

 

     მსოფლიოში სოციალური ქსელების ბაზარი 

უკვე გაჯერებულია, რაც იწვევს კონკურენციის 

გაძლიერებას. კონკურენტულ ბრძოლაში კი 

ერთ–ერთი მთავარი ხერხი არის ინოვაციები. 

სოციალურ ქსელებში ინოვაციები ვლინდება 

მათი ახალი ფუნქციების განვითარებაში Web 

2.0 და უკვე    Web 3.0 ტექნოლოგიების გამო-

ყენებით. 

    სამწუხაროდ სახელმწიფო ორგანოების 

უმეტესობა არ იყენებს ინტერნეტის უკუ კავ-

შირის არხებს მოქალაქეებიდან და ბიზნეს 

სექტორიდან ინფორმაციის მისაღებად. თანა-

მედროვე ეტაპზე საქართველოს მთავრობა 

ელექტრონული მონაწილეობის განვითარებას 

უმეტესწილად  ხელისუფლებაზე  

ორიენტირებული მიდგომით ახორციელებს. 

(საჯარო დაწესებულებების ვებ-საიტებზე 

მხოლოდ ინფორმაციის განთავსება), ხოლო 

საზოგადოებაზე გამიზნული ელექტრონული 

მონაწილეობის ფორმებს  უმნიშვნელო ყურა-

დღებას უთმობს.   

 
გამოყენებული ლიტერატურა და ვებ-რესურსები 

 

[1] Leading social networks worldwide as of  
      March 2015, ranked by number of users  
      http://www.statista.com/statistics/global- 
      social-networks-ranked-by-number-of-users/ 

[2] ბიწაძე ელზა  „სოციალური ქსელების 

      განვითარების თანამედროვე 

      ტენდენციები“ მეექვსე საერთაშორისო 

      სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია 

     „ინტერნეტი და საზოგადოება“ 

      ქუთაისი.  2013 წ. გვ. 20 – 25 

[3] Socialbakers 

      http://www.socialbakers.com/statistcs 

      /facebook 

[4] Panopoulou E. , Tambouris E.,  Tarabanis K. 

     "e-Participation initiatives, how is Europe 

     progressing" European journal of  e-Practice 

     7, 115-26 

[5] Government 2.0 Netzwerk Deutshland 

      http://www.gov20.de 

[6] ქალაქ თბილისის მერია 

     http://www.tbilisi.gov.ge 

[7] Silver Charles "Why Web3.0, the Semantic  

     Web, will be even disruptive than Web1.0 " 

     2014 
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ქართული უნივერსიტეტები Webometrics 

რეიტინგში 
 

მთვარისა  ზაუტაშვილი 

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი,საქართველო 
zautashvili@hotmail.com 

 
ანოტაცია: ნაშრომში განხილულია უნივერსიტეტე-

ბის ვებ-საიტების შეფასების რეიტინგის 

Webometrics ძირითადი მახასიათებლები და მოცე-

მულია მისი შედეგების ანალიზი. სტატიაში ასევე 

მოცემულია რეიტინგში უნივერსიტეტის პოზიციის 

გაუმჯობესების  აუცილებელი  რეკომენდაციები. 

საკვანძო სიტყვები:  ვებომეტრიკა,  რეიტინ-

გიWebometrics,  უნივერსიტეტის ვებ-საიტი 

 

I შესავალი 

ვებომეტრიკა წარმოადგენს კომპიუტერული 

მეცნიერების ახალ მიმართულებას, რომელიც 

შეისწავლის მსოფლიო აბლაბუდის (World 

Wide Web -ვებ) ინფორმაციული რესურსების, 

სტრუქტურების და ტექნოლოგიების შემუშა-

ვების და გამოყენების რაოდენობრივ ასპექ-

ტებს.  

ვებომეტრიკა მოიცავს კვლევების 4 ძირითად 

მიმართულებას: 

1. ვებ-საიტების  ინდიკატორები (დოკუმენტე-

ბის და გვერდების რაოდენობა, ბმულების პო-

პულარობა) და მათ საფუძველზე საიტების 

რანჟირება 

2. ვებ-ში მონაცემების ძიება და შეკრება (საძიე-

ბო რობოტები, კრაულერები, საძიებო სისტემე-

ბი, ინფორმაციული ძიება) 

3. ჰიპერბმულების ანალიზი (ვებ ფრაგმენტე-

ბის სტრუქტურა, ბმულების მოტივაცია) 

4. ვების სოციალური ფენომენები (სოციალური 

ქსელები, ბლოგები, ფორუმები) 

ვები შეიძლება განვიხილოთ, როგორც სამეც-

ნიერო ცოდნის და მეცნიერებს შორის კომუნი-

კაციის გლობალური ბაზის ფუნქციონალური 

გაერთიანების საშუალება. აქედან გამომდინა-

რე უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებების და 

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტების ვებ-რე-

სურსების შეფასება და მათი ურთიერთკავში-

რი ვირტუალურ სამყაროში წარმოადგენს 

კვლევის აქტუალურ ამოცანას. 

II  მსოფლიო ვებომეტრიკული რეიტინგი 

Webometrics 

ამერიკის შეერთებული შტატების უნივერსი-

ტეტებში სწავლობს 700 000 -ზე მეტი უცხოე-

ლი სტუდენტი, რასაც ქვეყნის ეკონომიკაში 

რამოდენიმე ათეული მილიარდი დოლარის 

შემოსავალი მოაქვს.[1] მსოფლიო ქვეყნების 

უმაღლესი სასწავლებლები კონკურენციას 

უწევენ ერთმანეთს სტუდენტების და მათ შო-

რის უცხოელი სტუდენტების მოზიდვაში. 

 აბიტურიენტების მიერ უნივერსიტეტის შერ-

ჩევის დროს  ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქ-

ტორია უნივერსიტეტის ადგილი საერთაშო-

რისო  რეიტინგებში.  

მსოფლიოში არსებობს უნივერსიტეტების შე-

ფასების რამოდენიმე ცნობილი რეიტინგი: The 

Times (The times higher Education World 

University Ranking), OS World University 

Ranking (Quacquarelli Symonds) და ARWU (შან-

ხაის უნივერსიტეტების რეიტინგი) 

   უნივერსიტეტის ეფექტურობას მსოფლიო 

სამეცნიერო-საგანმანათლებლო სივრცეში მა-

თი წვლილის მიხედვით აფასებს რეიტინგი 

Webometrics 

   ესპანური კვლევითი ლაბორატორიის 

Laboratorio de internet მეცნიერებმა 2004 წელს  

შეიმუშავეს უმაღლესი საგანმანათლებლო და-

წესებულებების ვებ-საიტების შეფასების მე-

თოდოლოგია. ისინი პროექტის Webometrics  

Ranking of World Universities ფარგლებში წე-

ლიწადში ორჯერ აქვეყნებენ მსოფლიო უმაღ-

ლესი სასწავლებლების და სამეცნიერო კვლე-

ვითი ინსტიტუტების ვებ-საიტების რეიტინგს. 

ბოლო კვლევა გამოქვეყნდა 2015 წლის იანვარ-

ში და მასში მონაწილეობდა მსოფლიოს 25 000 

უმაღლესი სასწავლო დაწესებულება და სა-

მეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი (მათ შორის 

64 საქართველოს უმაღლესი დაწესებულე-

ბა)[2] 

   პროექტის ვებ-საიტზე შესაძლებელია მსოფ-

ლიო უნივერსიტეტების რეიტინგის გაცნობა, 

ნაციონალური და მსოფლიო რეიტინგების შე-

დეგების შედარება, ვებ-საიტების შეფასების 

და მონაცემთა შეგროვების მეთოდოლოგიაზე 

ინფორმაციის მიღება. 

  Webometrics რეიტინგის მონაწილე უნივერ-

სიტეტების სიის შედგენა ხორციელდება ქვეყ-

ნების განათლების და მეცნიერების სამინის-
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ტროს ვებ-საიტებზე წარმოდგენილი ინფორმა-

ციის საფუძველზე. ვებ ანალიზის საგანს წარ-

მოადგენს უნივერსიტეტის დომენი.  

Webometrics  არსი მდგომარეობს  მსოფლიოს 

მეცნიერებს შორის ინფორმაციის გაცვლის 

სტიმულირებაში  უნივერსიტეტების ვებ-საი-

ტებზე მათი სამეცნიერო კვლევის შედეგების 

პუბლიკაციების მიხედვით. აღსანიშნავია, რომ 

რეიტინგი ანალიზს უტარებს არა უნივერსიტე-

ტის საგანმანათლებლო საქმიანობას, არამედ 

მისი სამეცნიერო პოტენციალის წარმომადგენ-

ლობას ინტერნეტ სივრცეში. ამგვარად რეი-

ტინგი  გათვლილია არა უნივერსიტეტის ვებ-

საიტის მომხმარებელთა რაოდენობაზე და დი-

ზაინზე, არამედ სამეცნიერო კონტენტის წარ-

მომადგენლობაზე ქსელში. 

     2013 წელს შეიცვალა რეიტინგის მეთოდო-

ლოგია. უმაღლესი სასწავლებლების ვებ-საი-

ტების რეიტინგი გამოითვლება შემდეგი  კრი-

ტერიუმების ჯამით: 

 ხილვადობა  (Wisibility) შეადგენს რეიტინ-

გის 50% 

აქ ფასდება სხვა ვებ-საიტებიდან უნივერსიტე-

ტის ვებ-საიტზე ბმულების რაოდენობა. ინ-

ფორმაცია მოიპოვება საიტებიდან Majestic 

SEO და  Ahrefs 

 აქტივობა (Activity). შეადგენს  რეიტინგის 

50% და შედგება სამი მაჩვენებლის ჯამი-

დან: 

Activity = 1/3 Presence + 1/3 Openness + 1/3  

                   Excellence 

- წარმომადგენლობა (Presence) 

ეს მაჩვენებელი აღრიცხავს საძიებო სისტემა  

Google-ში ინდექსირებულ გვერდებს 

- ღიაობა (Openness) 

ეს მაჩვენებელი აღრიცხავს Google Scholar-ში 

ინდექსირებულ ფაილებს 

2015 წელს ფასდება პუბლიკაციების რაოდე-

ნობა 2010 -2014 წლებში 

- სამეცნიერო უპირატესობა (Excellence)  

ეს მაჩვენებელი აღრიცხავს WoS  და Scopus 

ჟურნალებში სამეცნიერო სტატიების რაოდე-

ნობას. 

2015 წელს ფასდება 2008 -2012 წლების მონა-

ცემები 

 
ცხრილი. საქართველოს  უნივერსიტეტები  Webometrics  რეიტინგში. 2015 წ. 

 ადგილი 

მსოფლიო 

რეიტინგში 

 

უმაღლესი სასწავლებელო 

1 2006 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

2 2 602 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

3 6 934 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

4 6 972 შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

5 7 022 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 

6 9 710 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტე-

ტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა 

7 10 862 საქართველოს უნივერსიტეტი 

8 11 545 კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

9 11 596 თავისუფალი უნივერსიტეტი 

10 12 108 საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი 

11 12 358 თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

12 12 413 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

13 12 519 გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი 

14 13 644 გორის სასწავლო უნივერსიტეტი 

15 13 892 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

16 14 250 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

26 15 909 ქუთაისის უნივერსიტეტი 

63 23241 ზუგდიდის სასწავლო უნივერსიტეტი 

 
ცხრილში მოცემულია საქართველოს უნი-

ვერსიტეტების ადგილი რეიტინგში 2015 წლის 

იანვარის კვლევების მიხედვით. 

როგორც ცხრილიდან ჩანს ქართულ უნი-

ვერსიტეტებს დაბალი პოზიციები უკავიათ. 

საინტერესოა 2013 წლის შედეგების შედა-

რება 2015 წლის შედეგებთან.2013 წლის რე-

ტინგში ქართულ უნივერსიტეტებს შორის 
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ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი იყო ლი-

დერი და მისი პოზიცია მსოფლიო უნივერსი-

ტეტებში იყო 1 821. 2015 წელს კი მან ქართულ 

უნივერსიტეტებში დაიკავა 2 ადგილი და მნიშ-

ვნელოვნად გაიუარესა პოზიცია მსოფლიო რე-

ტინგში - 2602. ივანე ჯავახიშვილის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტს  2015 წლის რეი-

ტინგში 1 ადგილი უკავია, ხოლო მსოფლიო 

რეიტინგში 2006 (2013 წელს - 3241 ადგილი) 

სამწუხაროდ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტმა კიდევ უფრო დათმო პოზიცი-

ები 2013 წლის შედეგებთან შედარებით. თუ 

2013 წელს მსოფლიო რეიტინგში მას ეკავა 12 

461 ადგილი 2015 წელს კი  14 250 ადგილზე 

გადმოინაცვლა.  

 

III  რეიტინგში  უნივერსიტეტის ვებ-საიტის 

პოზიციის გაუმჯობესების  რეკომენდაციები. 

   უნივერსიტეტის პოზიციის გაუმჯობესე-

ბისათვის Webometrics რეიტინგში საჭიროა 

შემდეგი რჩევების გათვალისწინება: 

1. უნდა გაფართოვდეს უნივერსიტეტის ვებ-

საიტის უნიკალური ინფორმაციისშემცველი 

კონტენტი(ფაკულტეტები, დეპარტამენტები, 

სამეცნიერო პროექტები და პუბლიკაციები) 

2. აუცილებელია უნივერსიტეტის ვებ-საი-

ტის ინგლისურენოვანი ნაწილის გაფართოე-

ბა.Webometrics რეკომენდაციით ვებ-საიტის 

ინგლისურენოვანი ნაწილი უნდა შეიცავდეს 

ქართულენოვანი ვერსიის 30% ინგლისურ ენა-

ზე უნდა იყოს წარმოდგენილი არა მარტო ვებ-

საიტის მთავარი გვერდი და მისი ძირითადი 

განყოფილებები, არამედ სამეცნიერო განყოფი-

ლება. 

3. აქტიური მუშაობის  განხორციელება სო-

ციალურ ქსელებში. ასევე უნივერსიტეტის ვებ-

საიტზე უნდა იყოს განთავსებული თანამ-

შრომლების ბლოგები 

4. უნივერსიტეტის მიერ ჩატარებული სა-

მეცნიერო კონფერენციების და სემინარების მა-

სალების განთავსება ინტერნეტ სივრცეში 

5. უნივერსიტეტის პროფესორების პუბლი-

კაციების რაოდენობის ზრდა საერთაშორისო 

ბაზებში განთავსებულ ჟურნალებში პირველ 

რიგში Scopus მონაცემთა ბაზებში 

მაგალითად  Google Scholar-ის   მონაცემთა 

ბაზებში დღესდღეობით განთავსებულია ივანე 

ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნი-

ვერსიტეტის 12 900 სამეცნიერო  პუბლიკაცია, 

ხოლო საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტე-

ტის 2 160  პუბლიკაცია.  სამწუხაროდ მოცე-

მულ მონაცემთა ბაზაში აკაკი წერეთლის სა-

ხელმწიფო უნივერსიტეტის მხოლოდ  171 

პუბლიკაციაა განთავსებული.[3] 

6. პროფესორ-მასწავლებლების პერსონა-

ლური გვერდების გახსნა უნივერსიტეტის 

ვებ-საიტზე, სადაც ასევე  განთავსებული იქნე-

ბა სექცია  „პუბლიკაციები“. 

7. უნივერსიტეტის ვებ-საიტზე განხორციე-

ლებული და მიმდინარე სამეცნიერო პროექ-

ტების განყოფილების განთავსება, სადაც ღია 

წვდომა იქნება შესაძლებელი სამეცნიერო 

პროექტების ანალიტიკურ მასალებზე და სა-

მეცნიერო ანგარიშებზე 

8. ვებ-საიტზე უნდა იყოს შესაძლებელი 

უნივერსიტეტის სასწავლო-მეთოდურ მასა-

ლებთან ღია წვდომა. (სახელმძღვანელოები, 

კურიკულუმები, სილაბუსები, ლექციების 

პრეზენტაციები) 

  მოცემული რეკომენდაციების თანმიმდევრუ-

ლი და გააზრებული განხორციელების შედე-

გად ქართული უნივერსიტეტები გაიუმჯობე-

სებენ ადგილს მსოფლიო რეიტინგში. 

 

IV დასკვნა 

   Webometrics  წარმოადგენს უნივერსიტეტე-

ბის სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის გლო-

ბალურ ინდიკატორს. მისი მეშვეობით უნი-

ვერსიტეტებს საშუალება ეძლევათ თავისი სა-

მეცნიერო მუშაობის შედეგები  შეადაროს სხვა 

მსოფლიო უნივერსიტეტების სამეცნიერო საქ-

მიანობას. 

 თანამედროვე ეტაპზე ქართული უნივერსი-

ტეტების ვებ-საიტებისათვის დამახასიათებე-

ლია დაბალი ხარისხის იუზაბილითი, ვებში 

კომუნიკაციის ერთ-ერთი ძირითადი ინ-

სტრუმენტის გარეშე ჰიპერბმულების არაე-

ფექტური გამოყენება და მეცნიერების ქსელუ-

რი სამეცნიერო კომუნიკაციების განვითარე-

ბის დაბალი ხარისხი.  

  აუცილებელია ქართულმა უნივერსიტეტებმა 

დროულად გამოასწორონ ხარვეზები,  რომ  

დაიკავონ შესაფერისი ადგილი მსოფლიო სა-

მეცნიერო ვებ სივრცეში და გაზარდონ თავისი 

ცნობადობა მსოფლიოში. 

 
გამოყენებული ლიტერატურა და ვებ-რესურსები 

[1] Open  Doors Survey – Open Doors Report on 
       Int. Educational Exchange Institute of 
       International Education. 2011 
[2] Webometrics  Ranking of world Universities 

      http:// www.webometrics.info 
[3] სამეცნიერო პუბლიკაციების საძიებო 

      სისტემა Google Scholar 
      http://www.google.scholar.com 

http://www.webometrics.info/
http://www.google.scholar.com/
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ელექტრონული მაღაზიების განვითარების 

პრობლემები და პერსპექტივები საქართველოში 
 

ინგა რამიშვილი 
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი. საქართველო 

Ingu-go@mail.ru 

თამარ აბულაძე 
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი. საქართველო 

abuladze-t@mail.ru 
 
ანოტაცია: სტატიაში მოცემულია მსოფლიოში ელექ-

ტრონული ბიზნესის განვითარების ტენდენციები. 

სტატიაში ასევე მოცემულია ქართული ელექტრონუ-

ლი მაღაზიების კლასიფიკაცია საქონლისა და მომსა-

ხურების სახეობების  მიხედვით. ნაშრომში განხი-

ლულია ქართული ელექტრონული მაღაზიების გან-

ვითარების პრობლემები.  

 

საკვანძო სიტყვები: ელექტრონული ბიზნესი, ელექ-

ტრონული მაღაზია, ელექტრონული მაღაზიების 

განვითარების პრობლემები. 

 
I შესავალი 

ინტერნეტის ქსელის შექმნამ და სწრაფმა 

განვითარებამ, ინფორმაციული ტექნოლოგიე-

ბის, სისტემების და მათი ურთიერთქმედებე-

ბის სრულყოფამ განაპირობა ახალი მიმართუ-

ლების  ელექტრონული ბიზნესის წარმოქმნა. 

   ბიზნეს საქმიანობა ინტერნეტში გაცილებით 

ეფექტურია ტრადიციულ საქმიანობასთან შე-

დარებით. კომპანიისთვის ბიზნესის წარმოება 

ინტერნეტში წარმოადგენს საქმიანი აქტივობის 

ნაწილის გადატანას ელექტრონულ ქსელში, 

ე.ი. კომპანია იყენებს რა ბიზნესის ტრადიცი-

ულ ხერხებს ელექტრონული ბიზნესის მეშვეო-

ბით ამატებს მათ ვირტუალურ შესაძლებლო-

ბებს.      

ელექტრონული ბიზნესის  უმთავრესი მი-

მართულებაა ელექტრონული მაღაზიები, რომ-

ლებიც მნიშვნელოვანწილად განსაზღვრავენ  

მის განვითარებას და ზრდის დინამიკას. 

 

II მსოფლიოში ელექტრონული ბიზნესის 

განვითარების ტენდენციები 

 

ელექტრონული ბიზნესის განვითარებაში 

იკვეთება საინფორმაციო ტექნოლოგიების და 

ეკონომიკის სფეროში უახლესი ინოვაციური 

მიდგომების დანერგვა. მსოფლიო განვითარე-

ბულ ქვეყნებში ელექტრონული ბიზნესი წარ-

მოადგენს მათი სოციალურ-ეკონომიკური 

განვითარების მძლავრ  სტიმულს. 

 

 
ნახ.1 ელექტრონული ბიზნესის განვითარების დი-

ნამიკა (ტრილიონი დოლარი) 

 

კონსალტინგური კომპანიის Forrester Inc 

მონაცემებით ამერიკის შეერთებულ შტატებ-

ში 2012 წელს ინტერნეტ გაყიდვებმა შეადგინა 

226 მილიარდი დოლარი, ხოლო 2016 წლი-

სათვის ისინი გაიზრდებიან 45%-ით და მიაღ-

წევენ 327 მილიარდ დოლარს. კომპანიის 

პროგნოზით 2016 წელს ამერიკის შეერთებუ-

ლი შტატების საცალო ვაჭრობის მოცულობა-

ში ინტერნეტ  გაყიდვები შეადგენს 9%. 

 
ცხრილი 1. მსოფლიო რეგიონების წილი ელექ-

ტრონული ბიზნესის გლობალურ ბაზარზე   M 

რეგიონი 2012 2014 

აზია-წყნარი ოკეანე 30,5 36,2 

დასავლეთი ევროპა 26,9 24,3 

ჩრდილოეთი ამერიკა 33,5 29,7 

აღმოსავლეთ ევროპა 3,8 3,9 

ლათინური ამერიკა 1,9 2,2 

შუა აღმოსავლეთი და აფ-

რიკა 
3,4 3,6 

 

აღსანიშნავია, რომ ელექტრონული ბიზნესის 

მსოფლიო ბაზარი სწრაფად იცვლება (ცხრი-

ლი 1). დასავლეთ ევროპის და ჩრდილოეთ 

ამერიკის ქვეყნები ფლობენ მნიშვნელოვან 

ბაზრის წილს შესაბამისად 26,9% და 33,5%, 

მაგრამ ბოლო წლებში სწრაფად იზრდება 

აზია-წყნარი ოკეანეს რეგიონის წილი, რომე-
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ლიც ექსპერტების პროგნოზით მომდევნო 4 

წლის განმავლობაში 10%-ით გაიზრდება. 

დღესდღეობით ყველაზე მაღალი განვითარე-

ბის ტემპები ელექტრონულ ბიზნესს გააჩნია 

ინდოეთში, ხოლო ყველაზე დაბალი საფრან-

გეთში. [1] 

 

III  ქართული ელექტრონული მაღაზიების 

კლასიფიკაცია 

 

საქართველოში პირველი ელექტრონული 

მაღაზიების პროტოტიპები 2001 წელს გამოჩ-

ნდა, თუმცა მაშინ ეს მხოლოდ ქვეყანაში ელექ-

ტრონული ბიზნესის განვითარების მცდელობა 

იყო და მათი უმეტესობა ყიდვა-გაყიდვის შესა-

ხებ განცხადებების განთავსებით შემოიფარ-

გლებოდა. 

დღესდღეობით საქართველოში არსებობს 

დაახლოებით 300-მდე ელექტრონული მაღა-

ზია. სამწუხაროდ მომხმარებლის აქტიურობა 

შეინიშნება მხოლოდ 140-მდე მაღაზიაში, რომ-

ლებიც თავის საქმიანობაში მრავალ სხვადასხვა 

სახის პრობლემებს აწყდებიან. დანარჩენ ქარ-

თულ ელექტრონულ მაღაზიებში მომხმარებე-

ლი პრაქტიკულად არ შედის, ან შედის კვირაში 

ერთხელ. 

ჩვენს მიერ ანალიზი ჩაუტარდა 140 ქარ-

თულ ინტერნეტ-მაღაზიას. მოვახდინეთ მათი 

კლასიფიკაცია დანიშნულების მიხედვით (რეა-

ლური პროდუქტი, ფასდაკლების კუპონები, 

ვირტუალური პროდუქტი, ბილეთების შეძენა), 

[2] მიღებული შედეგი წარმოდგენილია ნახაზ 

2-ზე.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ნახ.2. ქართული ელექტრონული მაღაზიების  

კლასიფიკაცია საქონლის და  

მომსახურების სახეობების მიხედვით 

 

 როგორც ნახაზიდან ჩანს ქართულ ინტერ-

ნეტ მაღაზიებში ჭარბობს რეალური პროდუქ-

ტების ელექტრონული მაღაზიები, ხოლო ვირ-

ტუალური პროდუქტების და ბილეთების შეძე-

ნის მაღაზიების წილი მცირეა. მსოფლიოს გან-

ვითარებული ქვეყნების ელექტრონულ მაღა-

ზიებში ყველა ეს სეგმენტი თანაბარ-ზომიე-

რად არის წარმოდგენილი 

საქართველოში ონლაინ ვაჭრობის ძირი-

თადი მიმართულებებია: ელექტრონული მო-

წყობილობები (კომპიუტერი, მობილურები), 

ავტომობილები, ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი და 

პროგრამული უზრუნველყოფა. 

 

IV ქართული ელექტრონული მაღაზიების 

პრობლემები და პერსპექტივები 

 

  საქართველოში ელექტრონული მაღაზიე-

ბის განვითარების  პრობლემები შეგვიძლია  

ორ დიდ ჯგუფად  წარმოვადგინოთ: 

1. ქვეყანაში საინფორმაციო საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების განვითარების პრობლემე-

ბი. 

2. არსებული ელექტრონული მაღაზიების 

ფუნქციონირების  პრობლემები.  

     პირველი ჯგუფის პრობლემებიდან შესაძ-

ლებელია გამოვყოთ შემდეგი ძირითადი ფაქ-

ტორები:       

 საქართველოში ინტერნეტ მომხმარებლე-

ბის რაოდენობის სიმცირე. 

საქართველოში მოსახლეობის მხოლოდ 

45% არის ინტერნეტ მომხმარებელი. ამასთა-

ნავე მომხმარებლების უმეტესობა ქსელში 

გართობის და არა რაიმე პროდუქციის ან მომ-

სახურების შეძენის მიზნით შედის. ამერიკუ-

ლი კომპანია Alexa მონაცემებით ქართველი 

მომხმარებლების  ყველაზე მოთხოვნადი ვებ-

საიტია სოციალური ქსელი Facebook, ხოლო 

კომპანია Amazon 11-ე ადგილზეა მოთხოვნად 

ვებ-საიტებს შორის.[3] 

 მოსახლეობის დაბალი მსყიდველობითი 

უნარი 

აუცილებელია საქართველოს მოსახლეო-

ბის შემოსავლების ზრდა და საშუალო კლა-

სის ფორმირება. დღესდღეობით საქართვე-

ლოში მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ 

მოსახლეზე შეადგენს 5 450 დოლარს და ამ 

მაჩვენებლით ის იკავებს 111-ე ადგილს მსოფ-

ლიოს 181 ქვეყანას შორის. ეს მაჩვენებელი 

ორჯერ მცირეა მსოფლიოში ერთ სულ მოსახ-

ლეზე მთლიანი შიდა პროდუქტის საშუალო 

მაჩვენებელზე, რომელიც 10 700 დოლარს შე-

ადგენს. 

 საწარმოების, ორგანიზაციების და საოჯა-

ხო მეურნეობების კომპიუტერიზაციის და 

ინტერნეტიზაციის დაბალი დონე 

 ინტერნეტის გავრცელების თვალსაზრი-

სით, თვალშისაცემი შეუსაბამობაა საქართვე-
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ლოს დიდ ქალაქებსა და სოფლად მცხოვრებ 

მოსახლეობას შორის. სოფლად მცხოვრებთა 

მხოლოდ 7% ყოველდღიურად იყენებს ინტერ-

ნეტს. 6% კი ინტერნეტში სულ მცირე კვირაში 

ერთხელ შედის, როცა თბილისში მოსახლეო-

ბის 46% ყოველდღიურად იყენებს ინტერნეტს. 

რეგიონებში ინტერნეტის გავრცელების დაბალ 

მაჩვენებელს ინტერნეტ პროვაიდერებზე გაძნე-

ლებული წვდომა, მომსახურების ფასი და კავ-

შირის სიჩქარე განაპირობებს. [4] 

 საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ინფრას-

ტრუქტურის არასაკმარისი განვითარება. 

განსაკუთრებული სიმწვავით ეს პრობლემა 

დგას საქართველოს რეგიონებში. საქართველო-

ში ინტერნეტ კავშირების მხოლოდ 10,1%  არის 

ფართოზოლოვანი წვდომით და მათი სიჩქარე 

4მბ/წმ-ს აღემატება. მაღალსიჩქარიანი ოპტი-

კურ-ბოჭკოვანი ინტერნეტი ძირითადად თბი-

ლისის მოსახლეობას აქვს.  

 საქართველოს მოსახლეობაში კომპიუტე--

რული უნარ-ჩვევების დაბალი დონე 

    კომუნიკაციისთვის ინტერნეტის გამოყენება 

და ინფორმაციის მიღება კომპიუტერის მოხმა-

რების გარკვეული საფუძვლების ცოდნას მოი-

თხოვს, საქართველოში ინტერნეტის მომხმარე-

ბელთა  რაოდენობის ზრდის მთავარი დამაბ-

რკოლებელი ფაქტორი სწორედ კომპიუტერის 

გამოყენების უნარების არ ქონაა. 18 წელზე მე-

ტი ასაკის საქართველოს მოსახლეობის ნახე-

ვარზე მეტს (57%-ს), საერთოდ არ აქვს კომპიუ-

ტერის გამოყენებისთვის საჭირო ბაზისური 

ცოდნა.   

 ელექტრონული ბიზნესის საკანონმდებლო 

ბაზის არარსებობა 

 საქართველოს საკანონმდებლო ორგანომ 

2008 წლის 14 მარტს მიიღო კანონი „ელექტრო-

ნული ხელმოწერისა და ელექტრონული დო-

კუმენტის შესახებ“.  თუმცა ჯერჯერობით არ 

არის მიღებული სხვა ისეთი მნიშვნელოვანი 

ხასიათის სამართლებრივი  დოკუმენტები, რო-

გორიცაა: კანონი „ელექტრონული ვაჭრობის 

შესახებ“, კანონი „ელექტრონული გარიგებების 

შესახებ“, რომლებიც უშუალოდ ქმნიან  იმ სა-

მართლებრივ გარემოს, სადაც წარმატებით და 

შეუფერხებლად უნდა განვითარდეს ელექ-

ტრონული ვაჭრობა.   

 ელექტრონული ბიზნესის სფეროში სპეცია-

ლისტების და ექსპერტების სიმცირე. 

       ელექტრონული ბიზნესი, როგორც სპეცია--

ლისტების მომზადების დამოუკიდებელი მი-

მართულება წარმოადგენს ინტერდისციპლი-

ნურ მიმართულებას, რომელიც წარმოიქმნა სა-

ინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 

განვითარების შედეგად და  ასახავს ადამია-

ნის საქმიანობის სხვადასხვა სფეროს ელექ-

ტრონულ გარემოში გადაყვანის არსებულ 

მდგრად ტენდენციას. ამ დარგის სპეციალის-

ტებს აუცილებლად უნდა გააჩნდეთ ღრმა 

ცოდნა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევები, რო-

გორც საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნო-

ლოგიების, ასევე ბიზნესის სფეროში. საქარ-

თველოში ელექტრონული ბიზნესის განვითა-

რებისათვის აუცილებელია, რომ ქვეყნის წამ-

ყვან უმაღლეს სასწავლებლებში დაინერგოს 

ელექტრონული ბიზნესის სამაგისტრო და სა-

დოქტორო პროგრამები. დღესდღეობით სამა-

გისტრო პროგრამა „ელექტრონული ბიზნესი“ 

დანერგილია აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში (2013 წ.) და სამაგისტრო 

პროგრამა „ელექტრონული ბიზნესის ინფორ-

მაციული ტექნოლოგიები“ საქართველოს 

ტექნიკურ უნივერსიტეტში (2015 წ.) 

მეორე  ჯგუფის პრობლემები  შეგვიძლია 

დავყოთ 3 ფაქტორად:  

ინფორმაციული ფაქტორები 
1. ელექტრონულ მაღაზიაში განთავსებული 

პროდუქციის სურათების დაბალი ხარის-

ხი.  

2. სკანირების ტექნოლოგიების (ვირტუალუ-

რი შემოწმება) და პროდუქტის  ნახვის ტექ-

ნოლოგიების (3D ფორმატში) არარსებობა. 

3. არასრული ინფორმაცია  პროდუქციის მი-

წოდების და  გადახდის საშუალებების შე-

სახებ. 

4. არასრულყოფილი ინფორმაცია პროდუქ-

ტისა და მომსახურების  შესახებ.                         

5. სხვადასხვა უკუკავშირების მექანიზმების  

(ბლოგები, ფორუმები)  არარსებობა. 

 

მომსახურების     ფაქტორები 
1. შეკვეთილი პროდუქტის არარსებობა სა-

წყობში.  

2. პროდუქტის მიწოდების თარიღის დარ-

ღვევა 

3. სავაჭრო წერტილების არარსებობა, საიდა-

ნაც შეიძლება პროდუქტის წამოღება. 

4. საძიებო სისტემაში ინტერნეტ მაღაზიის 

არარსებობა. 

 

ტექნიკური ფაქტორები 
1. მაღაზიის საიტზე ნავიგაციის სისტემის 

სირთულე 

2. არა მუშა ბმულები. 

3. სერვერიდან ინტერნეტ მაღაზიის ჩატვირ-

თვის დაბალი სიჩქარე. რაც განპირობებუ-

ლია მოწყობილობის და პროგრამული უზ-
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რუნველყოფის დაბალი ხარისხით. 

4. ელექტრონული მაღაზიების ვებ-საიტების 

ცუდი იუზაბილითი, რაც ხელს უშლის პო-

ტენციური ონლაინ მყიდველების მოზიდ-

ვას. 

 სუბიექტური ფაქტორებიდან, რომლებიც 

ხელს უშლიან ელექტრონული მაღაზიების გან-

ვითარებას საქართველოში აღსანიშნავია ქარ-

თველი ინტერნეტ მომხმარებლების დაბალი 

ნდობა და ფსიქოლოგიური მოუმზადებლობა 

შეიძინონ პროდუქცია ინტერნეტის მეშვეობით.  

ჩვენი აზრით ქართული ელექტრონული მა-

ღაზიების განვითარების ერთ-ერთი მთავარი 

მიმართულებაა ექსკლუზიური და უნიკალური 

პროდუქციის შეთავაზება მსოფლიო ონლაინ 

მომხმარებლებისათვის. 

ასევე ძალზე პერსპექტიულია საქართველო-

ში მობილური კომერციის განვითარება. 

დღესდღეობით მსოფლიოში ერთ-ერთი  

მნიშვნელოვანი ტენდენცია არის  შეძენის გან-

ხორციელება მობილური მოწყობილობებიდან.  

მათი მფლობელებისათვის იქმნება სხვადასხვა 

დანართები Android-ის და iOS-ის ბაზებზე, 

რომლებიც ხელმისაწვდომია პლანშეტებიდან 

და სმარტფონებიდან ელექტრონულ მაღაზიებ-

ში. 

ქსელიდან აშშ-ში მათი საშუალებით ხორცი-

ელდება 20% შენაძენი. საქართველოში მყიდვე-

ლები ასევე მზად არიან ისარგებლონ ამ მომსა-

ხურებით, მაგრამ ქართული ინტერნეტ მაღაზი-

ას უმეტესობას არ გააჩნია მობილური კლიენ-

ტების სისტემები. 

        

V  დასკვნა 

 

      ელექტრონული ბიზნესის წილი საქართვე-

ლოს ეკონომიკაში უმნიშვნელოა, შეიძლება 

ითქვას რომ   საქართველოში ელექტრონული 

ბიზნესი ჯერ კიდევ განვითარების საწყის სტა-

დიაშია. სამწუხაროდ მის განვითარებას სათა-

ნადო ყურადღება არ ეთმობა არც სამთავრო-

ბო სტრუქტურების და არც ბიზნეს სექტორის 

მხრიდან. პრაქტიკულად ქართულ სინამდვი-

ლეში არ არსებობს ცნობილი ელექტრონული 

ბიზნესის განხორციელებული პროექტები. 

აღსანიშნავია, რომ ელექტრონული მაღა-

ზიების განვითარება   საქართველოში ვლინ-

დება თავისი პრობლემატურობის ნიშნების 

მიხედვით, როცა მსოფლიოს განვითარებულ 

ქვეყნებში, კერძოდ ამერიკის შეერთებულ 

შტატებში და ევროკავშირში ის ვლინდება გა-

მოცდილების დაგროვების და მიღწევების 

ანალიზის კონტექსტში. 

    საქართველოში აუცილებელია ელექტრო-

ნული მაღაზიების პოპულარიზაცია, უკვე არ-

სებული ინტერნეტ მაღაზიების სტრატეგიის 

შეცვლა და ქართველი ონლაინ მომხმარებლე-

ბის ნდობის მოპოვება.  

     საჭიროა ელექტრონული მაღაზიების  ინ-

ტენსიური განვითარება და მსოფლიო ტენდე-

ციების და წამყვანი გამოცდილების სწრაფი 

გაზიარება და დანერგვა საქართველოს სინამ-

დვილეში. ძალზე მნიშვნელოვანია საზღვარ-

გარეთული ინვესტიციების მოზიდვა ქარ-

თულ ელექტრონული მაღაზიების  პროექ-

ტებში. 

 

 
გამოყენებული ლიტერატურა და ვებ-რესურსები: 

 

[1]. ზაუტაშვილი დავით   „ელექტრონული  ბიზნე-

სი“ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსი-

ტეტის გამომცემლობა. ქუთაისი. 2013 წ. 244 . 

[2]  ვებ-ანალიტიკური კომპანია top.ge 

            http://www.top.ge/cat.php?c=12&where=E-

commerce 

[3]  კონსალტინგური კომპანია Alexa  

            http://www.alexa.com 

[4]   კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი 

            http://www.cnec.ge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.top.ge/cat.php?c=12&where=E-commerce
http://www.top.ge/cat.php?c=12&where=E-commerce
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ელექტრონული ფული  
 

მირიან გიგოლაშვილი 

აკაკი  წერეთლის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო 

gigolashvili@hotmail.com 

 
ანოტაცია: სტატიაში განიხილება ელექტრონული 

ფულის ცნება და მისი როლი თანამედროვე საბან-

კო სფეროში.  სტატიაში მოცემულია ელექტრონუ-

ლი ფულის გადახდის სქემა. სტატიაში ასევე გან-

ხილულია ელექტრონული ფულის გამოყენების 

უპირატესობები და ნაკლოვანობები 

 საკვანძო სიტყვები: ელექტრონული ფული,  ელექ-

ტრონული საგადამხდელო სისტემა, ელექტრონუ-

ლი საფულე  

 

I შესავალი 

კაცობრიობის განვითარების ხანგრძლი-

ვი ისტორიის მანძილზე ადამიანები იყენებ-

დნენ სხვადასხვა სახის ფულად საშუალებებს. 

დღესდღეობით საბაზრო ეკონომიკის განვი-

თარებულ ქვეყნებში მიმოქცევის საშუალებე-

ბის უმეტესი ნაწილი მოდის უნაღდო ფულ-

ზე.  

ელექტრონული ფულის იდეა  XX  საუ-

კუნის 70-იან წლებში შემოთავაზებული იყო 

ამერიკელი მეცნიერის დევიდ ჩოუმის (David 

Chaum) მიერ. 

     ელექტრონულმა ფულმა   ისეთივე გადატ-

რიალება მოახდინა საბანკო სფეროში როგორც 

წინა საუკუნეში ქაღალდის ფულმა, რომლებ-

მაც სწრაფად შეცვალა ლითონის მონეტები. 

საინფორმაციო–საკომუნიკაციო ტექნოლოგი-

ების სწრაფი განვითარება კი საშუალებას 

გვაძლევს ვივარაუდოთ, რომ ელექტრონული 

ფული უახლოეს მომავალში გამოაძევებს 

ნაღდ ფულს. 

 
II  ელექტრონული ფული და მისი მნიშვნე-

ლობა 

 დღესდღეობით ფულად მიმოქცევაში 

დიდი გავრცელება მიიღო საკრედიტო ბარა-

თებმა. საკრედიტო ბარათები არ არის ფული, 

არამედ ინსტრუმენტია ფულის გადასარი-

ცხად და მოკლევადიანი სესხის მისაღებად 

კომერციულ ბანკში ან სხვა საფინანსო დაწე-

სებულებაში.[1] მეცნიერები პროგნოზირებენ, 

რომ მომავალში ელექტრონული ფული (e-

money) შეცვლის არა მხოლოდ ტრადიციულ 

ნაღდ ფულს და ჩეკებს, არამედ საკრედიტო 

ბარათებსაც. ელექტრონული ფული წარმოად-

გენს  დეპოზიტური ფულის ნაირსახეობას, 

როდესაც ფულადი თანხების გაგზავნა ანგა-

რიშების მიხედვით ბანკებში ხორციელდება 

ავტომატურად კომპიუტერული სისტემების 

მიერ მიმდინარე ანგარიშების მფლობელების 

უშუალო განკარგულებით. მოცემულ მომენ-

ტში ელექტრონული ფული გამოიყენება ძი-

რითადად ინტერნეტის ქსელში, მაგრამ შეიძ-

ლება იარსებოს მის ფარგლებს გარეთაც.  

    არსებობს პრინციპული განსხვავება ელექ-

ტრონულ ფულსა და ჩვეულებრივ უნაღდო 

ფულად საშუალებებს შორის. კერძოდ, ელექ-

ტრონული ფული არ არის ჩვეულებრივი ფუ-

ლის შემცვლელი, არამედ წარმოადგენს საგა-

დასახადო საშუალებებს, რომლებიც ემიტი-

რებულია ბანკების ან სხვა კომერციული ორ-

განიზაციების მიერ, როცა ჩვეულებრივი ფუ-

ლი (ნაღდი ან უნაღდო) ემიტირებულია ამა 

თუ იმ ქვეყნის ცენტრალური სახელმწიფო 

ბანკის მიერ. როგორც წესი ელექტრონული 

ფულის ემისია სახელმწიფოს მიერ არ ლიცენ-

ზირდება და არ კონტროლირდება, მაგრამ ამ 

სფეროში საკანონმდებლო ბაზის შემუშავება 

წარმოებს მრავალ ქვეყანაში.[2] 

  2001 წელს საერთაშორისო ანგარიშსწორების 

ბანკმა გამოაქვეყნა მოხსენება "ელექტრონუ-

ლი ფულის განვითარების მიმოხილვა", სა-

დაც აღნიშნული იყო: ელექტრონული ფული 

განისაზღვრება, როგორც შენახული ღირებუ-

ლება ან წინგადახდილი პროდუქტი (prepaid  

product), რომელიც საშუალებას აძლევს მომ-

ხმარებელს განახორციელოს გადახდები მცი-

რე თანხებით და ამ მიზნებისთვის გამოიყე-

ნოს ან სმარტ ბარათი (ბარათებზე ან ელექ-

ტრონულ საფულეზე დაფუძნებული პრო-

დუქტები) ან ინტერნეტის მსგავსი კომპიუტე-

რული ქსელები (სქემები, რომლებიც დაფუძ-

ნებულია ქსელებზე ან პროგრამულ უზრუნ-

ველყოფაზე).[3] 

   გამოყოფენ ელექტრონული ფულის ორ ძი-

რითად ფორმას: სმარტ–ბარათები (smart 

cards) და ქსელური ფული  (network money).  

      მონაცემები  "ფულად სახსრებზე" ან მომ-

ხმარებლისათვის ხელმისაწვდომი ღირებუ-

ლება, რომლებიც განკუთვნილია მრავალჯე-

რადი მოხმარებისათვის ინახება მომხმარებ-
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ლის კუთვნილ ელექტრონულ მოწყობილება-

ზე. იმ შემთხვევაში თუ ელექტრონული ფუ-

ლი წარმოადგენს ბარათებზე რეალიზებულ 

პროდუქტს, მაშინ ღირებულება, როგორც წე-

სი ინახება მიკროპროცესორულ ჩიპზე, რომე-

ლიც განლაგებულია პლასტიკურ ბარათზე - 

სმარტ ბარათზე. ელექტრონული ფულის მეო-

რე სახეობა წარმოადგენს ე. წ. ქსელურ პრო-

დუქტს, რომელიც ღირებულების შესანახად 

იყენებს სტანდარტულ პერსონალურ კომპიუ-

ტერზე ინსტალირებულ სპეციალიზირებულ 

პროგრამულ უზრუველყოფას. მოწყობილობა-

ზე  ღირებულების გადარიცხვა (ჩატვირთვა) 

ბანკომატის მეშვეობით ნაღდი ფულის მიღე-

ბის  ანალოგიურია.    

     ქსელური ფული წარმოადგენს ელექტრო-

ნულ ჩიპს, პროგრამულ უზრუნველყოფას, 

რომელიც უზრუნველყოფს სახსრების გადაგ-

ზავნას ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსე-

ლებით, მათ შორის ინტერნეტითაც. ასეთი 

ფულის სასარგებლოდ მეტყველებს ის, რომ 

ისინი უფრო იაფია მომსახურებაში, პრაქტი-

კულად შეუძლებელია მათი გაყალბება ან მო-

პარვა, ხოლო მათი მოძრაობის და ადმინის-

ტრირების შესაბამისი სისტემის შემთხვევაში 

თითქმის მთლიანად გამორიცხულია ფინან-

სური დანაშაული. 

            ელექტრონული  ფულით ოპერაციების 

განხორციელებისათვის, როგორც წესი გამოი-

ყენებენ ელექტრონულ საფულეს, რომელიც 

შეიძლება განვიხილოთ, როგორც ჩვეულებ-

რივი საფულეს ან საბანკო ანგარიშის ანალო-

გი. ელექტრონული საფულე წარმოადგენს 

უნიკალურ იდენტიფიკატორს და გადახდე-

ბის განმხორციელებელ და თანხის მაკონ-

ტროლირებელ  სისტემასთან  ურთიერთქმე-

დების ინტერფეისს. ზოგჯერ ელექტრონულ 

საფულესთან მუშაობისათვის საჭიროა მომ-

ხმარებლის კომპიუტერზე სპეციალური 

პროგრამული უზრუნველყოფის დაყენება, 

მაგრამ უფრო ხშირად ურთიერთქმედება წარ-

მოებს სტანდარტული საშუალებების გამოყე-

ნებით (Web ან  WAP ბრაუზერები,  SMS) 

ანგარიშსწორების ელექტრონული სის-

ტემა წარმოადგენს ანაზღაურების უნაღდო 

სისტემას, რომელიც ხორციელდება ელექ-

ტრონული საფულედან გადახდის მეშვეობით 

საგარანტიო აგენტის გამოყენებით – ელექ-

ტრონული გადახდის სისტემის ოპერატორის 

ან ადმინისტრატორის მიერ. ყველაზე გავრცე-

ლებული გადახდის სისტემებია: WebMoney, 

Money Mail, CyberPlat, PayCash,  E-gold, E-port  

საქონლის გადახდას დასახელებული სისტე-

მებით სთავაზობს პრაქტიკულად ნებისმიერი 

ინტერნეტ–მაღაზია.  

ინტერნეტით საქონლის ყიდვის ოპერა-

ციების განხორციელებისათვის მომხმარებე-

ლი უნდა იყოს  ანგარიშსწორების ელექტრო-

ნული სისტემის მონაწილე. ამისათვის ის უნ-

და დარეგისტრირდეს სისტემაში და გააფორ-

მოს ხელშეკრულება ოპერატორთან. ეს შეიძ-

ლება განხორციელდეს ანგარიშსწორების 

ელექტრონული სისტემის საიტზე ან სპეცია-

ლურ კლიენტ პროგრამაში, რომელიც უფა-

სოდ გადმოიწერება ადმინისტრატორის საი-

ტიდან.     რეგისტრაციის და ხელშეკრულების 

გაფორმების შემდეგ მომხმარებელი ღებუ-

ლობს ციფრულ სერტიფიკატს და მას ენიჭება 

საიდენტიფიკაციო ნომერი, ეძლევა დაშვების  

გასაღები და კოდი. ის ასევე ღებულობს ელექ-

ტრონულ საფულეს, რომელიც დაცულია მხო-

ლოდ მისთვის ცნობილი პაროლით.  

  ანგარიშსწორების განხორციელებისათვის 

მომხმარებელმა უნდა გადარიცხოს ფულადი 

სახსრები ანგარიშსწორების ელექტრონული 

სისტემის ოპერატორის ანგარიშზე ბანკში (ეს 

სახსრები რჩება მომხმარებლის საკუთრებად). 

შემდეგ სახსრები გადაიყვანება მომხმარებ-

ლის ელექტრონულ საფულეში. ვირტუალუ-

რი საფულე შეიძლება შევავსოთ სხვადასხვა-

ნაირად: პლასტიკური ბარათით, საბანკო გა-

დარიცხვით, ინტერნეტ–ბანკინგის სისტემით, 

ნაღდი გადახდით ფოსტის განყოფილებიდან 

ან სპეციალური ტერმინალებით. საფულეს 

შევსების შემდეგ მათ მფლობელს შეუძლია 

განკარგოს ელექტრონული სახსრები თავისი 

სურვილის მიხედვით: გადაიხადოს საქონე-

ლი და მომსახურება, გამოიყვანოს სისტემი-

დან ნაღდი და უნაღდო ფულადი სახსრები. 

     ელექტრონული ფულით გადახდები წარ-

მოებს რამოდენიმე ეტაპად (ნახ. 1) 

1. მყიდველი წინასწარ ცვლის რეალურ ფულს 

ელექტრონულზე. ელექტრონული ფული შე-

იძლება შენახული იყოს ან კომპიუტერის 

ხისტ დისკზე ან სმარტ ბარათზე. 

  ელექტრონული ფულის შენახვის მეთოდს 

გააჩნია ერთი არსებითი ნაკლოვანება ხისტი 

დისკის ან სმარტ ბარათის გაფუჭების შემ-

თხვევაში ელექტრონული ფული იკარგება. 

2. მყიდველი გადარიცხავს გამყიდველის სერ-

ვერზე ელექტრონულ ფულს. 

3. ელექტრონულ ფული წარედგინება ემი-

ტენტს, რომელიც ამოწმებს მის სინამდვილეს 

4. ელექტრონული ფულის სინამდვილის და-

დასტურების შემთხვევაში მყიდველს მიეწო-

დება საქონელი ან გაეწევა მომსახურეობა. [4]
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ნახაზი 1. ელექტრონული ფულით გადახდების სქემა 

 

III ელექტრონული ფულის  გამოყენების  უპი-

რატესობები და ნაკლოვანობები 

 

    ელექტრონული ფულის უპირატესობებია: 

 ტრანზაქციების დაბალი ღირებულება. ეს 

უპირატესობა მიკროგადახდების განხორ-

ციელებისას ელექტრონული ფულის გა-

მოყენების საშუალებას იძლევა, რისთვი-

საც ჩვეულებრივი უნაღდო საშუალებები 

ნაკლებად გამოსადეგია.  

 გამოყენების ანონიმურობა და სისტემაში 

იოლი დაშვება. მომხმარებლისთვის არ 

არის საჭირო დამღლელი საბანკო პროცე-

დურების გავლა. პირიქით საკუთარი 

ელექტრონული საფულეს მიღება და გა-

დარიცხვების ჩატარება მყისიერად არის 

შესაძლებელი.   

 უსაფრთხოების უზრუნველყოფის დაბა-

ლი მოთხოვნები. ელექტრონულ ფულთან 

ოპერაციები უნაღდო ანგარიშსწორებები-

საგან განსხვავებით საჭიროებენ უსაფ-

რთხოების უზრუნველყოფის დაბალ მო-

თხოვნებს, რაც განაპირობებს მათ იოლ 

გამოყენებას მობილურ კომერციაში. 

 ოპერაციების ჩატარება ონლაინ რეჟიმში. 

თანხის გადაყვანა ერთი ელექტრონული 

საფულედან მეორეში ხორციელდება 

პრაქტიკულად მყისიერად, ხოლო გარე 

გადახდების დრო განისაზღვრება მხო-

ლოდ  საგადამხდელო სისტემის მუშაო-

ბის სიჩქარით. 

ელექტრონული ფულის ნაკლოვანობე-

ბია: 

- ელექტრონული ფულის ემისია გარანტირე-

ბულია მხოლოდ ემიტენტის მიერ. სახელმწი-

ფო არ იძლევა მისი მსყიდველუნარიანობის 

შენარჩუნების არავითარ გარანტიას. სწორედ 

ამ მიზეზით ელექტრონული ფული არ არის 

რეკომენდირებული მსხვილი გადახდების 

დროს და თანხის დაგროვებისათვის ხან-

გრძლივი დროის განმავლობაში. ამგვარად 

ელექტრონული ფული პირველ რიგში წარმო-

ადგენს საგადასახადო და არა დაგროვების სა-

შუალებას. 

- ელექტრონული ფული არსებობს იმ სისტემის 

ფარგლებში, რომელშიც ის არის ემიტირებუ-

ლი. ამასთანავე ელექტრონული ფული არ წარ-

მოადგენს ზოგადად მიღებულ საგადასახადო 

საშუალებას. ამის გამო მომხმარებელს შეუძ-

ლია მხოლოდ განახორციელოს ის გადახდები, 

რომლის უფლებასაც მას აძლევს საგადამხდე-

ლო სისტემა. ეს კი ზღუდავს ელექტრონული 

ფულის გამოყენებას მხოლოდ სპეციალური 

შემთხვევებით.  

 
IV დასკვნა 

    აღსანიშნავია, რომ საქართველოს კანონმდებ-

ლობაში არ არსებობს არა მარტო რაიმე სპეცია-

ლური ნორმები, რომლებიც დაარეგულირებ-

დნენ ელექტრონული ფულის ემისიას ან ბრუნ-

ვას ქვეყნის ტერიტორიაზე, არამედ თვით ცნე-

ბა "ელექტრონული ფული".  

       ელექტრონული ფულის განვითარების 

პერსპექტივები დაკავშირებულია მობილურ 

კომერციასთან, ლოკალურ მიკროგადახდებთან 

და უნივერსალურ პერსონალურ ფინანსურ 

სერვისებთან ინტეგრაციაში. 

 
გამოყენებული ლიტერატურა 
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Abstract - There have been performed 

experimental studies as testing of models and 

comparative analisis of the process of creating 

elevating force in different versions of fulfillment of 

two annular wings, performed with three concentric 

annular wings in each version: with their radial inter-

positioned in one case and with vertical inter-ones in 

another case. 

Index Terms —Internet, VTOL, Stability. 

 

1. Introduction 

 “The incredible story of Flying Saucer's Crash 

In 1937 Nazi Germany, has been covered-up by 

both the U.S. and U.S.S.R. for more than 70 years—

is allegedly the actual basis for the Nazi’s intense 

research into wingless, disc aircraft” (in reality 

aerodynamic VTOLs) [1, 2]. 
According to captured documents, the radio-

controlled VTOL were made at the underground 

factories in Thuringia and their sizes varied from 10 

to 15-feet across. Reportedly, they were amazingly 

maneuverable and were able to achieve speeds of 

more than 1,250 miles per hour [1]. 

According to witnesses, retired military officer, 

Colonel Mr. Ushangi Nikabadze, who served at a 

secret airfield Baikonur, the sizes of the radio-

controlled VTOL of U.S.S.R. were varied from 1.5 

to 3 m across and they also often suffered the 

accidents. 
It should be noted that a specific feature of most 

VTOL consisting in instability of their form, since 

center of gravity is positioned above the center of 

the volume, though other likelihoods also existed 

[1]. 

Independently of the given sensitive 

information, the author of this article has developed 

and in 1976 applied (in USSR) for the aircraft of 

vertical take-off and landing with a conic annular 

wing and the centrifugal fan in the middle, and there 

was also made its fragment model, in the middle of 
annular wing of which there was placed in the 

cupped wheel (blowing wheel of centrifugal fan) 

with a bottom solid wall, which prevented air  
dragging in into the middle from the reverse 

(bottom) side.  As is seen, in the simplified fragment 

model there were no the stator vanes, although there 

were indicated in the application, since its effect is 

known from the practice of the centrifugal fans. The 

model was made of light-weight Brazilian wood 

(balsa). After the single untwisting, the mentioned 

model continues to rotate by inertia and it exhibited 

good flying properties, but stability of flight was 

preserved not long. In the former USSR it was 

called "the closed topic" and was never published.  

Thus, the achievements of the Nazis, and then, 

after World War II as a Nazi experience exchange, 

Soviet researchers on the above topics, not reflected 

in the publication of patent databases. But only 
information posted on the Internet proved to be 

quite enough to identify the problem and to 

establish the root cause of the flight instability of 

these types of VTOL (similar to the so-called 

"flying saucers"). 

 

2. Materials and Methods 

It is necessary, through the scientific research 

and experimental design works, to create an 

unmanned aircrafts of vertical-take-off and landing 

i.e. so-called VTOL which will be able to ensure the 

reduction of consumption power during the take-off 
and to improvethe maneuverability properties of the 

flying vehicle during the flight, to capable of 

accomplishing the vertical take-off and landing 

using a centrifugal fan in order to form the lifting 

force and preserve the stability during the flight. 

Under complicated conditions, during execution 

of reconnaissance operations, in comparison of 

unmanned aircraft with classic scheme [3], which 

needs a special landing strip for execution of take-

off and landing or catching with hands, the 

preference should be given to helicopter (drones) or 
unmanned VTOL with centrifugal Fans [4]) with 

various schemes mutual placing of their ringed 

wings [5, 6]. 

 

 

 

 

 

 

 
However, achieving this goal due to the 

difficulties associated with the loss of energy in the 

collision of centrifugal flow with standing layers of 

ambient air. With this circumstance associated the 

different directions of technical solutions to the 

given problem. This paper presents an attempt to 

analyze two variants of improvement of one and the 

same basic technical solutions to choose the best of 

them. To achieve this goal, has planed and 

Pic. 1. Scheme of VTOL published in 1994 (in Russia). 

Centrifugal Fan 

 
Ringed wings 

 

mailto:archigon@ymail.com
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performed practical researchs with testing of models 

with two different mutual placing of the three 

concentric annular wing. 

For comparative analysis are presented VTOL 

according to patent of Russia (Pic.1) [5] with 

vertical placing of one on other ringed wings and 
VTOL according to patent of Georgia (Pic2) [6] 

with radially arranged one after the other ringed 

wings. 

Pic.3 shows the process of forming of lifting 

force. Where, FActive – is active force, formed by 

pressure on the wing bellow surface; FReactive– is 
reactive force, formed by active force; FResistamce– is 

resistance force and FLifting – is lifting force; The 

resistance force (FResistamce) and lifting force (FLifting) 

is formed by the decomposition of reactive force. 

Here, тhe active force (FActive) is directed as 

perpendicular to the chord of wing's profile and the 

reactive force directed oppositely of reactive force. 

ll SCuF 25,0  ,          (2.1) 

where lF - Lifting force (FLifting),  - Air 

density, u - Airflow speed, S - Total area of wing-

surface,
lC - Coefficient of lifting force. 

Also, cos reactivel FF i.e. 
cos

l
reactive

F
F  ,(2.2) 

thereby
lreactive SCuF 2

cos2

1






 .  (2.3) 

There has been carried out a laboratory research 

of airflows' behaviour by means of immitation of 

starting take-off of VTOL by using  the mock-up 

models (with two various annular wings regarding 
each other -  radial and vertical) on the test bench, 

which was designed specifically for this purpose 

(see the scheme on the Pic.4, photo with common 

view on the Pic.5 and photos during operation on 

the Pic.6 and Pic.7), also was carried out a 

comparative analysis. 

 
3. Discussion 

In order to identify the experiment there were 

made two complete equipment of three 

polyethylene conic rings with dimensions 

14X18sm, 16X20sm and 18X22sm and made two 
models with a triple built in one to another (radial 

and vertical) annular (ring-like) wing (Pic.5). 

The first thing that can be clearly seen is that 

the vertically built-in triple annular (ring-like) wing 

with the same diameter covers more space (takes 

up more volume) than radially built triple annular 

wing. Based on this, a vertically built-in triple 

annular wing can also cover more width of 

centrifugal airflow and, the vertically built-in triple 

ring wing can also cover the width of the 

centrifugal airflow, and as a result, more airflow 
will be around, that made impossible to guess, 

reasoning from the descriptions (especially by 

graphical Figures in pic.1 and pic.2) when 

comparing the mentioned patents; and quite the 

contrary - the image in Figure 10 in pic.1 has four 

annular wing and with  the less height, but in this 

experiment, for assembling the annular wing, there 

were used three pairs of annular wings with the 

same dimensions. 

For alignment (centering) guiding device 

relatively to the axis of the fan, there was used the 

method of rotation of the annular flat ring in the 
centrifugal up-streams (Pic.6 and pic.7), and one of 

the compared triple annular (ring-like) wing were 

fastened to this device by threads and fan was set 

in motion (Pic.4). Then, experienced triple annular 

Pic.5. Branch equipment for immitation of 

beginning take-off of VTOL. 

Fan 

Radially built triple 

annular wing 

Guiding device 

Vertically built triple 

annular wing 

Pic.3. Process of forming of lifting force. 

Centrifugal Fan 

 
Ringed wings 

 

Pic. 2. Scheme of VTOL published in 1997 (in Georgia). Fig.5. Common view of device of vertical taking-off and 

landing and of creation of airstreams. Pic.4. Stand for imitation of beginning take-off of VTOL 

with two version of annular wings arranging. 
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(ring-like) wing was replaced by another 

(comparative) triple annular wing and fan was 

restarted again. 

Pic.6. Conditions of maintaining stability of the flat ring as 

it rotation at the centrifugal up-streams. 

 

On the test bench with a fan and guiding device 

of airflows (Pic.4 and pic.5), on which the triple 

annular wings in the first case with a radial 

arrangement of annular wings with upper (stable) 

positioning of the lower edge of the external annular 

wing at the height of “h”, and in another case, with a 

vertical arrangement of annular wings with lower 
(unstable) positioning of the lower edge of the 

external annular wing at the height of “H”. So, this 

experiment allowed for “discerning” the convenient 

scheme of relative position of annular wings with a 

backup balance torque: ΔM= ΔF. Δl (see. Pic8.). 

 

Let’s consider the proposed scheme as a nozzle 

with the air gaps (with internal d1 and external d2 

diameters) between the annular wings, and calculate 

the   reactive force of airflows in the gaps between 

annular wings equals [7]: 




J
gk p 2

.            (3.1)  

Here,  - Air density, k - Proportionality factor 

of a cross section, g - Acceleration of gravity, p - 

Air pressure difference below and above annular 

wings and
ABp PP  ; Where, 

BP - Air pressure 

below annular wings and AP - Air pressure above 

annular wings, J - Moment of inertia of torsion,   

- An area of the alive section. 

Also here, ,








J
j   and ;2

pgkK         

(3.2) When        ,constK  then Kj           

(3.3) 

Here,  - Specific reactive of airflows in the 

gaps between annular wings, K - Function of ( j ), 

j - Function of moment of inertia of torsion (J). 

The maximum value of j is obtained in case of 

annular section. In particular, when 9,0
2

1 
d

d
 

then 52,1j ; but with an annular section 16,0j  

the given scheme, when choosing the optimal 
parameters of annular wings creates the possibility 

of  9,5-times higher efficiency (that is a huge 

resource). 

 

4. Conclusion 

According to well-known principles of 

aerodynamics, the composite wing with a vertically 

placed conic rings develops elevating force greater 

than, which means (indicates) the presence of 

Coanda effect, as a result of appearance of the 

vacuum on the back sides of the conic rings i.e. on 
the top of the triple wing. Regarding this can be 

concluded that the composite wing with a vertical 

placing of conical rings consumes less power and 

according formula (2.3) can be more efficient in 

horizontal flight. The second device (with the radial 

arrangement of conical rings) operates on the 

principle of ejection (i.e. interception of air) with 

inverse conical side rings inside and it turns 

increased pressure in the lower part of the 

composite triple wing, but due to downdrafts on 

back sides of conical wings there it seems that this 

absence effect Coanda. However, the composite 
wing with a radial arrangement of the same conical 

rings, due to downdrafts on back sides of conical 

wings according formula (3.3) can develop high 

lifting speed that may be important when 

performing of difficult maneuver. 

As regarding stability, it can be noted that both 
Pic.8. VTOL with developed placing of annular wings. 

Pic.7.Rotation of the annular flat ring 

by the centrifugal up-stream. 
 

Fan 
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old versions do not ensure any stability in a free air 

space that was caused by the upper positioning of 

the center of gravity relatively to the center of the 

volume. However, the composite wing with radially 

arranged conic annular wings with a less positioning 

of the center of gravity relatively to the center of the 

volume, accordingly “more stable” than the 

composite wing with a vertical installation of conic 

rings.    Besides, the radial arrangement of conic 

rings of the composite wing ensures lower position 

of the center of gravity. 
And only the above mentioned experiment 

which has been planned on database of the Internet 

resources allowed for developing the convenient 

scheme of relative placing of annular wings with a 

backup torque. 

Therefore, it is necessary to state one more 

prospective advantage, which consists in a 

possibility of combination of two different 

principles of lifting force creation: at the account by 

air flow around of cone ring-shaped wings and air 

ejection between them at the bottom. The mentioned 
advantage and lower position of the center of 

gravity, allows this VTOL a stable flying and 

sustainable “hovering” in a required position even 

during a wind. 
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ანოტაცია - შავი ზღვის რეგიონული პროგნოზის 

სისტემა საქართველოს სანაპირო ზოლისა და მიმდე-

ბარე აკვატორიისათვის, რომელიც ერთ-ერთი კომ-

პონენტია მთლიანად შავი ზღვის დიაგნოზისა და 

პროგნოზის სისტემისა, გაფართოებულია ნავთობისა 

და სხვა მინარევების გავრცელების ორი და სამგან-

ზომილებიანი მათემატიკური მოდელების ჩართვის 

გზით. ამჟამად, რეგიონული პროგნოზის სისტემა 

ფუნქციონირებს ოპერატიულთან მიახლოებულ რე-

ჟიმში და საშუალებას იძლევა განვახორციელოთ 

ზღვის დინამიკური ველების – დინების, ტემპერა-

ტურისა და მარილიანობის სამდღიანი პროგნოზი 1 

კმ გარჩევისუნარიანობით, ხოლო საგანგებო სიტუა-

ციების შემთხვევაში გამოვთვალოთ ზღვაში მოხ-

ვედრილი მინარევების კონცენტრაციები და დაჭუ-

ჭყიანების არეები.  

 

საკვანძო სიტყვები – მათემატიკური მოდელი, დინე-

ბის ველი, მინარევების გავრცელება, შავი ზღვა, 

პროგნოზული სისტემა.  
 

I. შესავალი 

2010 წლიდან ი. ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მ. ნო-

დიას გეოფიზიკის ინსტიტუტში ფუნქციონი-

რებს რეგიონული მოკლევადიანი პროგნოზის 

სისტემა შავი ზღვის აღმოსავლეთ ნაწილისათ-

ვის, რომლის საპროგნოზო არე დასავლეთიდან 

შემოსაზღვრულია ა. გ. 39.080 მერიდიანზე გამა-

ვალი პირობითი თხევადი საზღვრით. რეგიო-

ნული პროგნოზის სისტემის სტრუქტურა და 

გამოთვლილი დინამიკური ველების პროგნო-

ზის შედეგები აღწერილია სტატიებში [1-4]. აღ-

ნიშნული სისტემა, ერთ-ერთი კომპონენტია 

მთლიანად შავი ზღვის დიაგნოზისა და 

პროგნოზის სისტემისა და მისი ფუნქციონი-

რებისათვის საჭირო საწყისი და სასაზღვრო 

მონაცემები მიიღება ყოველდღიურად ოპერა-

ტიულთან მიახლოებულ რეჟიმში ზღვის 

ჰიდროფიზიკის ინსტიტუტიდან (ქ. სევასტო-

პოლი) ინტერნეტის მეშვეობით. დინამიკური 

ველების – დინების, ტემპერატურისა და მა-

რილიანობის ველების  სამდღიანი პროგნო-

ზის შედეგები ზღვის ზედაპირზე, 20 და 50 მ 

ჰორიზონტებზე რეგულარულად თავსდება 

ინტერნეტში მისამართზე: www.ig-

geophysics.ge. 

მოცემულ ნაშრომში წარმოდგენილია 

რეგიონული პროგნოზის სისტემის გაუმჯო-

ბესებული ვერსია, რომელიც უზრუნველ-

ყოფს არა მარტო ზღვის ძირითადი დინამი-

კური ველების პროგნოზს, არამედ ზღვაში 

მოხვედრილი მინარევების გავრცელების 

პროგნოზს საგანგებო სიტუაციების შემთხვე-

ვაში.       
 

II. ძირითადი ნაწილი 

რეგიონული პროგნოზის სისტემის ახა-

ლი ვერსია შედგება ჰიდროდინამიკური და 

ეკოლოგიური ბლოკებისაგან. ჰიდროდინამი-

კური ბლოკის ძირითადი ბირთვია ი. ჯავა-

ხიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწი-

ფო უნივერსიტეტის მ. ნოდიას გეოფიზიკის 

ინსტიტუტის ზღვის დინამიკის რეგიონული 

მოდელი [1, 4], რომლის სათვლელი ბადე ჰო-

mailto:akordzadze@yahoo.com
mailto:demetr_48@yahoo.com
http://www.ig-geophysics.ge/
http://www.ig-geophysics.ge/
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რიზონტალური გარჩევისუნარიანობით 1 კმ, 

ჩადგმულია ზღვის ჰიდროფიზიკის ინსტიტუ-

ტის (ქ. სევასტოპოლი) 5 კმ გარჩევისუნარიანო-

ბის მქონე ზღვის დინამიკის მოდელის სათ-

ვლელ ბადეში.  

ეკოლოგიურ ბლოკს საფუძვლად უდევს 

ზღვის გარემოში მინარევის გავრცელების ორი 

და სამგანზომილებიანი მოდელები, რომლებიც 

გამოიყენებენ ჰიდროდინამიკურ ბლოკში 

გათვლილ ზღვის დინების არასტაციონარულ 

პროგნოზულ ველებს. Mმინარევის გავრცელე-

ბის მოდელები ეფუძნება გადატანა-დიფუზიის 

არასტაციონარულ განტოლებას არაკონსერვა-

ტული მინარევისათვის (განტოლების ორგან-

ზომილებიანი ვარიანტი გამოიყენება ზღვის 

ზედაპირზე ავარიულად დაღვრილი ნავთობის 

გავრცელების მოდელირებისათვის)    
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სადაც   არის მინარევის კონცენტრაცია; u, v 

და w ზღვის დინების სიჩქარის ვექტორის კომ-

პონენტებია x, y და z ღერძების გასწვრივ (x 

ღერძი მიმართულია აღმოსავლეთით, y - 

ჩრდილოეთით, ხოლო z – მიმართულია ზედა-

პირიდან ვერტიკალურად ქვემოთ);   და 

 ჰორიზონტალური და ვერტიკალური ტურ-

ბულენტობის კოეფიციენტებია, შესაბამისად; 

0T ln2/    არაკონსერვატულობის პარამეტ-

რია, რომელიც ირიბად აღწერს მინარევის კონ-

ცენტრაციის ცვლილებას არაჰიდროდინამიკუ-

რი ფაქტორების გავლენით (მაგ.: აორთქლება, 

ქიმიურ რეაქციებში შესვლა და სხვ.); 0T  წარ-

მოადგენს დროის ინტერვალს, რომლის განმავ-

ლობაში მინარევის საწყისი კონცენტრაცია 2-

ჯერ მცირდება.  f აღწერს წყაროს სიმძლავრის 

სივრცით-დროით განაწილებას.  

     გადატანა-დიფუზიის ორი და სამგანზომი-

ლებიან განტოლებათა ამოხსნისას გამოიყენება 

ნეიმანის ერთგვაროვანი სასაზღვრო პირობები, 

ხოლო საწყის მომენტში ვთვლიდით, რომ მი-

ნარევის კონცენტრაციები ნულია მთელ საინ-

ტეგრო არეში.        

რეგიონულ პროგნოზულ სისტემაში შე-

მავალი მოდელების განტოლებათა ამოხსნა 

დამყარებულია ერთიან მეთოდოლოგიურ 

მიდგომაზე, რომელიც ეფუძნება გახლეჩის მე-

თოდების გამოყენებას [5, 6]. ყველა მოდელში 

გამოყენებულია 1 კმ გარჩევისუნარიანობის 

მქონე სათვლელი ბადე 215 x 347  კვანძით. ვერ-

ტიკალზე გამოიყენება არაერთგვაროვანი ბი-

ჯი 30 სათვლელი დონით სიღრმეებზე: 2, 4, 6, 

8, 12, 16, 26, 36, 56, 86, 136, 206, 306,...,2006 მ. 

დროითი ბიჯი შეადგენს 0.5 სთ. ზღვის ზედა-

პირზე ნავთობის ლაქის გავრცელების მოდე-

ლირებისას არაკონსერვატულობის პარამეტ-

რი აიღებოდა ლიტერატურიდან ცნობილი 

ზღვის გარემოში ნავთობის ლაქის ტრან-

სფორმაციის თავისებურებათა გათვალისწი-

ნებით. კერძოდ, ცნობილია, რომ ნავთობის 

მასის დიდი რაოდენობა ზღვის ზედაპირი-

დან ორთქლდება ჩაღვრის დაწყებიდან პირ-

ველ დღესვე. შემდგომში, დროთა განმავლო-

ბაში მიმდინარეობს ნავთობის ლაქის ფიზი-

კური და ბიოქიმიური ტრანსფორმაცია (დის-

პერსია, ემულგირება, სედიმენტაცია და სხვ.) 

[7, 8]. ნავთობის ტრანსფორმაცია და შესაბამი-

სად მისი კონცენტრაციების ცვლილება არა-

ჰიდროდინამიკური ფაქტორებით, მნიშვნე-

ლოვნადაა დამოკიდებული ნავთობის სახეო-

ბაზე.  

ყოველივე ზემოთქმულის გათვალის-

წინებით ვიღებდით:    = 1,6.10-5  წმ-1, როცა  t 

≤ 24 სთ და   = 8,2.10-7 წმ-1, როცა t >24 სთ. 

   პარამეტრის პირველი მნიშვნელობა შეე-

საბამება კონცენტრაციის ორჯერ შემცირებას 

12 სთ-ის განმავლობაში, ხოლო მეორე მნიშ-

ვნელობა კონცენტრაციის ორჯერ შემცირებას 

10 დღის განმავლობაში. ტურბულენტობის 

ველი გამოითვლებოდა ფორმულით [9] 
yx  .
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სადაც .x და .y  ბადის ჰორიზონტა-

ლური ბიჯია x და y ღერძების მიმართულე-

ბით, ხოლო  კონსტანტაა, რომელიც რიცხ-

ვით ექსპერიმენტებში 1-ის ტოლი იყო. 

ნახ 1-ზე ნაჩვენებია პროგნოზირებული 

დინების ველი ზღვის ზედაპირზე და ნავთო-

ბის ლაქის დრეიფი იმ შემთხვევაში, როდესაც 

50 ტ ნავთობი ავარიულად ჩაიღვარა 2 სთ-ის 

განმავლობაში წერტილში კოორდინატებით 

140∆x და 132∆y, რომელიც მდებარეობდა ქ. 

ფოთის სანაპიროდან დაახლოებით 65 კმ-ზე.  

ნახაზიდან კარგად ჩანს საპროგნოზო არის 

აღმოსავლეთ ნაწილში ცირკულაციის მეზო-

მასშტაბური ტრიპლეტური სტრუქტურის 

ფორმირება 2014 წლის 1 მარტის 4 სთ (საშუა-

ლო გრინვიჩის დრო) მომენტისათვის (ნახ. 

1ა), რომელიც შედგება ორი ანტიციკლონური 

გრიგალისაგან და მათ შუა ნაწილში მდებარე 
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ციკლონური გრიგალისაგან. საპროგნოზო ინ-

ტერვალში ცირკულაციის ხასიათი მნიშვნე-

ლოვნად იცვლება – დაიკვირვებოდა ტრიპლე-

ტური სტრუქტურის თანდათანობითი რღვევა 

და ჩრდილო-დასავლეთით მიმართული დინე-

ბის ჩამოყალიბება (ნახ. 1გ და 1დ). ცირკულაცი-

ის ტრანსფორმაცია მნიშვნელოვან გავლენას ახ-

დენს ნავთობის გავრცელების ხასიათზე. ნავ-

თობის მიგრაციის პროცესში დაიკვირვება 

ნავთობის კონცენტრაციების თანდათანობი-

თიD შემცირება, რაც გამოწვეულია ლაქის დი-

ფუზიური გაფართოებით და  მოდელში ირი-

ბად გათვალისწინებული არაჰიდროდინამი-

კური ფაქტორებით. 

 
 

(ა)                  t = 4სთ 

 
 

(ბ)              t = 24სთ 

 
 

  (გ)                 t = 48სთ 

 
 

(დ)                    t = 72სთ 

 

 

 

 

 

.                            

 

 

 

ნახ. 1 მოდელირებული ზედაპირული დინება და ნავთობის ლაქის გავრცელება ჩაღვრიდან დროის 

შემდეგ მომენტებში:  (ა) – 4სთ, (ბ) - 24 სთ, (გ) – 48 სთ, (დ) – 72 სთ.  პროგნოზული ინტერვალია  

00:00 GMT,1-4 მარტი  2014 
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(ა)                     t = 4 სთ 

 
    

 (ბ)                t = 24 სთ 

 

(გ)                 t = 48 სთ 

 
 

(დ)                 t = 72 სთ 

 

            
ნახ. 2-ზე ილუსტრირებულია მდინარეე-

ბის ჭოროხისა და რიონის მიერ ზღვაში შემო-

ტანილი არაკონსერვატიული პირობითი მინა-

რევის სივრცით-დროითი განაწილება ზღვის 

ზედაპირზე ზღვაში მოხვედრიდან 4, 24, 48 და 

78 სთ-ის შემდეგ. Pპროგნოზული ინტერვალი 

იყო: 00:00 სთ, 6-9 დეკემბერი, 2014წ, რომლის 

განმავლობაშიც მოქმედებდა ძლიერი ქარები. 

ვთვლიდით, რომ მდ. ჭოროხს ზღვაში შემოჰ-

ქონდა 100000 ერთეული პირობითი მინარევი 

დროის ერთეულში, მდ. რიონის სამხრეთ 

ტოტს – 5000 ერთეული, ხოლო ჩრდილოეთ 

ტოტს – 10000 ერთეული. T0 = 30 დღე, 

 5.106სმ2/წმ და  =15 სმ2/წმ. უნდა აღინიშ-

ნოს, რომ [10]–ში მოდელირებულია მინარევის 

გავრცელება შავი ზღვის აღმოსავლეთ ნაწილ-

ში, სადაც გამოიყენებოდა კლიმატური მონა-

ცემების საფუძველზე გამოთვლილი სტაციო-

ნარული დინების ველი.      

როგორც ნახ. 2-დან ჩანს,  ძლიერი ქარების 

გავლენით ზღვის ზედაპირული დინების სიჩ-

ქარეები მნიშვნელოვნად გაიზარდა და დინე-

ბის მაქსიმალურმა სიჩქარემ 7 დეკემბერს გან-

ხილული არის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილ-

ში 110 სმ/წმ  მიაღწია. ძლიერი ქარები გამაგ-

ლუვებელ მოქმედებას ახდენენ დინებაზე [11], 

ნახ. 2. მოდელირებული ზედაპირული დინება და მდ. ჭოროხისა და რიონის მიერ ზღვაში შემოტანილი 

პირობითი მინარევის განაწილება შემოტანის დაწყებიდან  შემდეგ დროის მომენტებში:E t = 4 სთ (ა), 

24 სთ (ბ), 48 სთ (გ) და 72 სთ (დ).  პროგნოზული ინტერვალია  00:00 GMT, 6-9 დეკემბერი, 2014. 
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რის გამოც აღნიშნულ დროით ინტერვალში აკ-

ვატორიის დიდ ნაწილში დაიკვირვება უგრი-

გალო დინება. მინარევის კონცენტრაციების ვე-

ლის ანალიზი გვიჩვენებს, რომ განხილულ 

დროით ინტერვალში ფორმირებული ცირკუ-

ლაციის გავლენით მინარევის გავრცელების 

უპირატესი მიმრთულებაა ჩრდილო-დასავლე-

თი მიმართულება. ვერტიკალური ტურბუ-

ლენტური დიფუზიისა და დინების ვერტიკა-

ლური კომპონენტის გავლენით მინარევის 

კონცენტრაციები ვრცელდება ვერტიკალზეც 

და 3 საპროგნოზო დღის განმავლობაში აღწევს 

დაახლოებით 40-50 მ 
 

III. დასკვნა 

 

წარმოდგენილია შავი ზღვის მდგომარე-

ობის რეგიონული პროგნოზის სისტემის გა-

ფართოებული ვერსია საქართველოს სანაპირო 

ზონისა და მიმდებარე აკვატორიისათვის, რო-

მელიც შედგება ჰიდროდინამიკური და ეკო-

ლოგიური ბლოკებისაგან. რეგიონული პროგ-

ნოზის სისტემა ფუნქციონირებს როგორც შავი 

ზღვის დიაგნოზისა და პროგნოზის სისტემის 

ერთ-ერთი ქვესისტემა და უზრუნველყოფს ძი-

რითადი სამგანზომილებიანი ჰიდროფიზიკუ-

რი ველების – დინების, ტემპერატურისა და მა-

რილიანობის სამდღიან პროგნოზს 1 კმ გარჩე-

ვისუნარიანობით, ხოლო საგანგებო სიტუაციე-

ბის შემთხვევაში – ზღვაში დაღვრილი ნავთო-

ბისა და სხვა მინარევების გავრცელების პროგ-

ნოზსაც.  
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Abstract—The research scope of this paper is to apply 

spatial object based image analysis (OBIA) method for 

processing panchromatic multispectral image covering 

study area of Brussels for urban mapping. The aim is to 

map different land cover types and more specifically, 

built-up areas from the very high resolution (VHR) 

satellite image using OBIA approach. A case study 

covers urban landscapes in the eastern areas of the city 

of Brussels, Belgium. Technically, this research was 

performed in eCognition raster processing software 

demonstrating excellent results of image segmentation 

and classification. The tools embedded in eCognition 

enabled to perform image segmentation and objects 

classification processes in a semi-automated regime, 

which is useful for the city planning, spatial analysis 

and urban growth analysis. The combination of the 

OBIA method together with technical tools of the 

eCognition demonstrated applicability of this method 

for urban mapping in densely populated areas, e.g. in 

megapolis and capital cities. The methodology included 

multiresolution segmentation and classification of the 
created objects.  

Keywords-Urban mapping, object based image 

analysis 

.  Introduction 

The satellite imagery is the most applicable 

source of information for urban mapping.  It 

enables detecting single buildings within the 

whole land cover pattern.  

Combination of various types of classification of 

the remote sensing data focused on the spectral, 

spatial and textural features of the objects increases 

the variety of urban mapping methods as well as 

their accuracy and precision. Some advances have 

been reported on urban sprawl mapping and 

assessment [3], [6], [17], [18], [20], [26]. Mapping 

land cover types using very high resolution (VHR) 

satellite images is efficient using object based image 

analysis (OBIA) approach. However, better 

possibilities and perspectives comparing to 

traditional cartographic ways of mapping can be 

achieved from object oriented image approach 

using smart mapping and a priori knowledge. 

The core idea of the a priori knowledge 

approach consists in the application of the 

additional knowledge that is to be applied for the 

advanced image analysis. Such information can 

exploit the richness of the object features that is 

embedded in their properties. For instance, while 

interpreting field areas on the multispectral 

satellite image, we may use additional knowledge 

on urban landscape distribution over the target 

area in order to detect the nature of the land cover 

type. In other words, using knowledge based 

approach we can concentrate on the image 

segments using our understanding and recognition 

of the objects instead of the pixels.  

The application of the knowledge to the raw 

data is done by the inference mechanism or 

engine using “if-then” – a logical, rule based 

knowledge system [21]. The most easy is to derive 

geometric information while topological 

information is sometimes not available. Various 

works have been published so far explaining OBIA 

in details [5], [7], [24]. Major approaches used and 

reported recently [15]. The methodological 

approaches vary significantly and include such 

techniques as pixel-based (image classification, 

regression, etc.), sub-pixel based (linear spectral 

mixing, imperviousness as the complement of 

vegetation fraction etc.), object-oriented 

algorithms, and artificial neural networks [25]. 

However, though remote sensing data have been 

used in urban studies many times before, these are 

often limited by the choices made in data 

selection: scales, resolutions, quality and spatial 

extent, as well as vary much in methodology 

techniques [4], [8], [19], [22], [23], [27]. As urban 

sprawl and in city land cover types change within 

the city face, some research were successfully 
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reported analysis of the city development using 

remote sensing data and GIS [12], [13].  

Current research is focused on the application 

of the object based mapping using existing 

experience, available data and learned 

methodology in eCognition (Fig.1). The research 

area includes the eastern part of the Brussels city, 

Belgium (Fig.2). The data included panchromatic 

multispectral very high resolution (VHR) image 

covering study area of Brussels city (Fig.3). Since 

the construction was performed recently and 

intensively in the eastern part of the city, the 

newly constructed built-up areas can be detected 

here most evidently (Fig.4). For this reason, it has 

been selected as a research area. Technically, the 

research was performed in eCognition raster 

processing software, which enabled to test raster 

image processing using multiresolution 

segmentation approach.  

 

 
Figure 1. Image classification in eCognition software. Left: 

initial raw image. Right: classified image 

 

 
Figure 2. Study area: Brussels, Belgium 

 

 
Figure 3. Processing VHR panchromatic image loaded in 

eCognition 

 
Figure 4. Intersection of vector layers in ArcGIS: recently 

constructed buildings (lilac) and already existing ones  (green) 

for change detection. 
 

 

II. ORGANIZING PROJECT IN ECOGNITION 

A. Importing raster image of the study area 
After the image was imported into eCognition 

software, it was stored in the eCognition project 

file (.dpr), which was managed in a workspace 

using guides [1]. The image was then processed 

using multiresolution segmentation tool in 

eCognition. During this procedure it was 

segmented into the defined areas and urban 

objects were recognized (Fig.5). 

 

 
Figure 5. Level of details in classifying panchromatic image, 

eCognition. 

B. Object oriented mapping 
Unlike traditional per-pixel methods of 

classifications, object-oriented method is based on 

clustering image into the homogeneous pixels 
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(objects) and classifying these using their 

properties: spectral, spatial, textural, relational and 

contextual ones. Instead of treating image as a 

combination of pixels that are to be classified on 

their individual spectral (per pixel) properties, they 

are grouped into the segments, or clusters.  

Thereafter, these segments are to be classified 

according to their spectral and other criteria: 

topology (i.e. relationship to the neighboring 

objects), scale, homogeneity, shape, size. The great 

advantage of the object based analysis consists in 

the fact that in such a way, objects with 

heterogeneous reflectance values, such as building 

roofs, tree canopy, parts of the road, can be easily 

recognized despite their heterogeneity. The 

attribute information to assist this recognition can 

be taken from the existing geospatial databases. 

The cues used for the extraction of information 

play important role in the object oriented analysis 

since they enable to detect objects that belong to 

certain classes more effectively. Landscape metrics 

calculated on the basis of the per-pixel classified 

images have been extensively used to quantify land 

use patterns and relate them to the ecological or 

geographical processes [9], as shape plays 

important role in spatial attributes of the land use 

segments in the remotely sensed imagery.   

However, it is not often used as a feature in 

land use classification due to still popular and easy-

to-do per-pixel methods of classifications. The 

example of the integrated methods of fuzzy logic 

with landscape metrics or per-pixel with object 

based classifications are demonstrated a systematic 

way to derive comparable measures of change in 

urban neighborhoods [16], [2]. For instance, 

knowledge of the approximate position and class of 

the roads or buildings decreases processing time, 

possible errors or misclassified objects. The a priori 

knowledge can be included in the map as a 

probability that the land cover change will happen 

in accordance to the general landscape pattern on 

the previous maps, e.g. the same territory in 

different time span (Fig.6). 

User guidance enables to define precisely the 

system components and object elements. Thus, by 

too detailed scales the machine separated slopes of 

the same roof as two separate objects due to the 

slight distinctiveness of the pixels spectral values, 

while they belong to the same objects (a roof) and 

separate every single tree while recognizing park 

and garden areas. Therefore, to avoid such logical 

unclearness, I applied several trial scale settings of 

the eCognition scale parameters (30, 50, 70 and 

100). These has been illustrated below in order to 

compare various results that demonstrate impact 

of scale factor. 

 
Figure 6. Intensification of the building constructions (ArcGIS 

visualization) 

. Multiresolution Segmentation of the 

Multispectral image 
 

The next step included multiresolution 

segmentation of the multispectral image. During 

this procedure, the image has been divided into 

regions, or segments. Several scale factors have  

been tested to analyze results. As the scale 

factor impacts results much, several trial 

combinations have been tested. 

A. Multiresolution Segmentation for 
Multispectral image, scale 30.  

Initially, the parameters for the segmentation 

have been set up and at the first time chosen as 

following ones: scale 1:30, shape homogeneity 

criterion 0.1. (Fig.7) However, there were some 

drawbacks arose at scale 30 (Fig.8) and I tested then 

scale 50. 

 
Figure 7. Results of the multiresolution segmentation, scale 30 
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Figure 8. Example of the too detailed scale while classifying park 

area: every single tree is classified separately 
 

B. Multiresolution Segmentation for 
Multispectral image, scale 50. 

 

The appropriate parameters for the 

segmentation have been set up several times and 

chosen as following ones: scale 1:50, shape 

homogeneity criterion 0.1 (Fig.9). 

Various scale influence outcomes of the 

segmentation significantly.  

The appropriate parameters for the 

segmentation have been set up several times and 

chosen as following ones: scale 1:50, shape 

homogeneity criterion 0.1 (Fig.10).  

 

 
Figure 9. Setting up parameters for Multiresolution 

Segmentation, scale 30 

 
Figure 10. Results of Multiresolution Segmentation of the 

Multispectral image, scale50. 

. Detecting Impervious structures within the 

city area using brightness properties 

The final step included detection of buildings 

within the city area. The recognition has been 

tried out using brightness properties and shape 

index. The shape index indicates the general form 

of the objects (e.g. circular of rectangular). The 

shape index can be created using formula “Shape 

index=1.27AL2”,  where A = represents the area of 

shape in km2, and L = is the length of the longest 

axis in km. For example, the value of 1.0 expresses 

circular shape. As long as the shape is elongated, 

the value of the index became lower. For the 

buildings the shape was tried out at the area of 

0.07 - 0.55. Another parameter for buildings 

detection is brightness value. 

After trying out and testing various scale and 

homogeneity parameters, scale 50 was defined as 

the most optimal for  research aim: to identify 

buildings neither too detailed to divide parts of 

them nor too rough to merge several objects in 

one. The segmentation with scale 50 gave optimal 

results, and recognized image objects with 

sufficient level of minuteness, though more 

logically accurate than in case of the other scales.  

As a result of the image segmentation image 

objects have been created. These objects have 

been classified in the next working step. After 

classes were assigned (vegetation areas, water 

bodies and buildings), the classification has been 

performed using standard procedure in eCognition  

 
V. Limitations 

Remote sensing data analysis involves 

uncertainty caused by limitations of the data and 

the image interpretation methods used. Since 

uncertainties accumulate through the processing 

chain, they will affect final maps inferred from the 

initial remote sensing data and the derived 

patterns, quantified by means of spatial metrics 

and methods [10]. Alike other methods, the OBIA 

approach may be not suitable to the level of details 

of the target objects (Fig.11).  

Thus, for example, the features or their parts 

can be not visible on the image. Another example 

is not corresponding spatial resolution of the map 

and that of an image (map is more precise than 

raster image or vice versa). Finally, some 

additional errors may be caused by the false 

topological relations of the objects that appear 

during the generalization. And some problems 

arising while overlapping and labeling objects 

should be mentioned as well [11]. Some 
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uncertainness still to mention: shadows from the 

buildings, directions of roofs, etc.  

 

 
Figure 11. Results of Multiresolution Segmentation 

of the panchromatic image, scale 30, fragment. 

 
V. Conclusion 

This paper contributed towards the experience 

of GIS based high precision urban mapping. 

Particularly, the research detailed application of 

the multiresolution segmentation towards the 

image analysis for urban studies with a case study 

of Brussels. It demonstrated highly effective and 

useful application of the eCognition software for 

mapping and visualization urban land cover types. 

It furthermore proved that urban mapping using 

very high resolution (VHR) satellite images is 

indeed effective using object based image analysis 

approach (Fig.12). 

 

 

Figure 12. Results of segmentation: recognized objects. Linear 

structures – roads, streets (blue), park spaces (green), contours of 

buildings (red). 

To conclude, the OBIA and eCognition 

software can be successfully applied towards 

effective cadastral mapping and is specifically 

recommended for urban studies.  
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ანოტაცია – განიხილება ორგანიზაციული მარ-

თვის ობიექტების სისტემური ანალიზი, მათი მისი-

ის, მიზნების, ბიზნეს-ფუნქციების გამოვლენით, 

ლოგისტიკური მენეჯმენტის ბიზნეს-პროცესების 

კლასიფიკაცია, მათი მოდელირება ობიექტ-ორიენ-

ტირებული და პროცეს-ორიენტირებული მიდგომე-

ბით. შემოთავაზებულია ინფორმაციული ტექნო-

ლოგიების ინფრასტრუქტურის ბიბლიოთეკის 

(ITIL) მეთოდოლოგიის გამოყენება, IT სერვისების 

დამუშავების, უწყვეტი განახლების და ბიზნეს-პრო-

ცესების შესასრულებლად მათი მუდმივი უზრუნ-

ველყოფის ორგანიზაციული საკითხები, IT სერვი-

სების სასიცოცხლო ციკლის ანალიზის და ეფექტუ-

რი მართვის პრინციპების ჩამოყალიბება, მათი იტე-

რაციული და ინკრემენტალური რელიზებით ბიზ-

ნესის უწყვეტი მომარაგება. წარმოდგენილია რთუ-

ლი ბიზნეს-ობიექტის („საწარმოო ფირმა-საფინანსო 

ბანკი“) ორგანიზაციულ-ტექნიკური დონის შეფასე-

ბის და საკრედიტო რისკების მართვის ბიზნეს-პრო-

ცესების მოდელები, ექსპერტულ შეფასებათა მეთო-

დების, უნიფიცირებული მოდელირების ენის და 

სერვის ორიენტირებული არქიტექტურის პრინცი-

პების გამოყენებით. 

საკვანძო სიტყვები – ორგანიზაციული მარ-

თვის სისტემა, ბიზნეს–პროცესი, მოდელირება, 

UML, BPMN, ორგანიზაციულ-ტექნიკური დო-

ნის შეფასება, საკრედიტო რისკების პროგნო-

ზირება, სერვის-ორიენტირებული არქიტექ-

ტურა, დაპროგრამების WPF ტექნოლოგია.    

 

I. შესავალი  

ორგანიზაციული მართვის (მენეჯმენტის)  

ბიზნეს-პროცესების ავტომატიზაცია თანამედ-

როვე საინფორმაციო სისტემების და ტექნო-

ლოგიების ბაზაზე, უსაფრთხო მეთოდოლო-

გიებისა და საერთაშორისო სტანდარტების სა-

ფუძველზე, მეტად აქტუალურია. მართვის სა-

ინფორმაციო სისტემების (Management 

Information Systems -MIS) პროგრამული პაკე-

ტების შექმნის და გამოყენების ინდუსტრია 

პროდუქციის (ან მომსახურების) საწარმოო 

ფირმების (ორგანიზაციების) ბიზნეს–პროცე-

სების მართვის მიზნით წარმოდგენილია 

დღეს მაღალხარისხოვანი, საერთაშორისო 

სტანდარტებით აღიარებული ისეთი სისტემე-

ბით, როგორებიცაა, მაგალითად, SAP (Systems, 

Applications & Products in Data Processing), ERP 

(Enterprise Resource Planing), CRM (Customer 

Relationshyp Model), 1C:Предприятие და სხვა, 

რომლებიც ახორციელებს საწარმოო პროცესე-

ბის მართვის სრულყოფილ ავტომატიზაციას 

[1-4].  

პროგრამული ინჟინერიის თვალსაზრი-

სით, ასეთი პაკეტები დამუშავებულია ობიექ-

ტ-ორიენტირებული, პროცეს-ორიენტირებუ-

ლი და სერვის-ორიენტირებული არქიტექტუ-

რების საფუძველზე, წარმოადგენს რთულ და 

დიდ სისტემებს და ობიექტებზე დანერგვის 

დროს თხოულობს გარკვეულ საადაპტაციო 

სამუშაოების ჩატარებას, მოხმარებელთა სერი-

ოზულ ტრეინინგს. ამასთანავე, ამგვარი სის-

ტემების ფასი საკმაოდ მაღალია და მათი შეძე-

ნა მხოლოდ ფინანსურად მდიდარ, სახელმწი-

ფო ან კერძო სტრუქტურის ორგანიზაციებს 

შეუძლია. 

ნაშრომის მიზანია ორგანიზაციული მარ-
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თვის ბიზნეს-პროცესების ობიექტ-ორიენტი-

რებული და პროცეს-ორიენტირებული მოდე-

ლირების მეთოდების გამოყენების საფუძველ-

ზე საავტომატიზაციო სისტემის ბიზნეს-ანა-

ლიტიკოსთა გუნდის ფუნქციების ფორმალი-

ზაცია (მოდელირება) და რეპორტების მომზა-

დება დეველოპერებისთვის (პროგრამისტების-

თვის), პროგრამული სისტემის ფუნქციურ მო-

თხოვნილებათა განსაზღვრით, მენეჯმენტის 

პროცესების ხელშემწყობი სისტემის კონცეფ-

ციის შემუშავება, მისი სასიცოცხლო ციკლის 

ეტაპებისა და ფაზების სრულყოფა, განსაკუთ-

რებით ანალიზის, დაპროექტების, ტესტირე-

ბის და დანერგვის ეტაპებზე [2,5].  

   

 
ნახ.1 

 

განიხილება რთული ორგანიზაციული 

ობიექტების მენეჯმენტის ბიზნეს-პროცესების 

ავტომატიზაციის კონცეფცია. კერძოდ, „საწარ-

მოო ფირმა“ და „საფინანსო ბანკი“, როგორც 

ერთიანი მართვის ობიექტი საკრედიტო რის-

კების მენეჯმენტის პროცესების თვალსაზრი-

სით (ნახ.1), ამ პროცესებში IT-სამსახურის და 

რისკ-მენეჯერის ფუნქციების კლასიფიკაციას 

და მნიშვნელობას ბაზელის (შვეიცარია) კონ-

ვენციის შესაბამისად [6].  

სიმბოლურად ჩვენ ვიხილავთ მას როგორც 

საწარმოო, მომსახურების და საფინანსო ორგა-

ნიზაციების ერთობლიობას, მისიის, მიზნე-

ბის, ფუნქციების, საქმიანი ურთიერთკავშირე-

ბის, კომპიუტერული ტექნიკის და ინფორმა-

ციული ტექნოლოგიების, დოკუმენტბრუნვის 

და ბიზნეს-ნაკადების ავტომატიზებული და-

მუშავების პროცესების ნაკრებს [7].  

მე-2 ნახაზზე მოცემულია „ფირმა-ბანკის“ 

ტანდემის პარტნიორული, ეფექტიანი თანა-

მოღვაწეობის კავშირების რეალიზაციის მიზ-

ნით მხარდამჭერი კომპიუტერული სისტემის 

კონცეფციის შემუშავების ზოგადი სტრუქტუ-

რული სქემა, მართვის საინფორმაციო სისტე-

მების აგების საერთაშორისო სტანდარტების, 

საფინანსო და ეკონომიკურ-მათემატიკური მე-

თოდების და თანამედროვე პროგრამული 

ტექნოლოგიების გამოყენების საფუძველზე, 

ობიექტ-, პროცეს- და  სერვის-ორიენტირებუ-

ლი არქიტექტურებით. 

 

 

 

 

ნახ.2. „ფირმა-ბანკის“ სტრუქტურული სქემა 
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ნახ.3. ფირმის მდგომარეობის შეფასების და საბანკო კრედიტების მოთხოვნის აქტიურობათა დიაგრამა  
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ძირითადი ნაწილი 

ორგანიზაციული მართვის (მენეჯმენტის) 

ზოგადი ობიექტი - „ორგანიზაცია“, როგორც 

აბსტრაქტული კლასის სტრუქტურა, წარმოდ-

გენილია მემკვიდრეობითი კავშირის „შვილო-

ბილი“ კონკრეტული კლასებით „საწარმოო 

ფირმა“ და „ფინანსური ბანკი“ (ნახ.1). თითოე-

ული კლასი ხასიათდება საკუთარი მისიით, 

მიზნით, დანიშნულებით, როლებით და ფუნ-

ქციებით, თვისებებით, მეთოდებითა და თან-

მხლები მოვლენებით, მათი ბიზნეს-ობიექტე-

ბის შესაბამისად. განსაკუთრებით გამახვილე-

ბულია ყურადღება ორივე ტიპის ობიექტის 

როგორც ცალკ-ცალკე ფუნქციონირების ეფექ-

ტიანობის გამოკვლევაზე, ასევე მათი ერთობ-

ლივი თანამოღვაწეობის ბიზნეს-პროცესების 

ობიექტ-ორიენტირებულ და პროცეს-ორიენ-

ტირებულ მოდელირებაზე (UML და BPMN 

ტექნოლოგიებით) [8].  

ორგანიზაციული მართვის ბიზნეს-პრო-

ცესებიდან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია ფირ-

მის სიცოცხლისუნარიანობის მდგომარეობის 

შეფასება და სათანადო გადაწყვეტილების მი-

ღება, სტრატეგიული და ტაქტიკური გეგმების 

სრულყოფა [5]. 

მე-3 ნახაზზე მოცემულია საწარმოო ფირ-

მის მიმდინარე სამეურნეო-საფინანსო მონაცე-

მების ანალიზის საფუძველზე (შიგა და გარე  

აუდიტი, მმართველობითი კონსულტირება), 

საჭიროების შემთხვევაში საბანკო კრედიტე-

ბის მიღების აქტიურობათა დიაგრამა. ბიზ-

ნეს-პროცესების ავტომატიზაცია მოითხოვს 

ორგანიზაციის ადმინისტრირების, მონიტო-

რინგის, შესაბამისი პროგრამული უზრუნ-

ველყოფის მუდმივი განახლების სამუშაოების 

განხორციელებას, რაც იწვევს ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების  რესურსების დიდი ოდენო-

ბით მოხმარებას. ასეთი ამოცანების გადაწყვე-

ტა არის ხანგრძლივი და შრომატევადი პრო-

ცესი. 

საწარმოო ფირმის ორგანიზაციულ-ტექნი-

კური დონის განსაზღვრის  მიზნით ჩვენ გა-

მოვიყენეთ ეკონომიკურ-მათემატიკრი მეთო-

დი, რომელიც ორგანიზაციის წლიურ საწარ-

მოო-სამეურნეო ანგარიშის მაჩვენებლებზეა 

დამოკიდებული. მისი ზოგადი სტრუქტურა 

მე-4 ნახაზზეა მოცემული.  

ექსპერტის მიერ ხდება სამეურნეო-საფი-

ნანსო 

ანგარიშების და ფირმის ფუნქციური სპე-

ციალისტების გამოკითხვის საფუძველზე 

სტატისტიკური და ექსპერტული მონაცემების 

შეგროვება და შემდგომი ავტომატიზებული 

დამუშავება.  

მე-5 ნახაზზე მოცემულია საწარმოო ფირ-

მის შესაბამისი „ორგტექ“ დონის შეფასების 

სისტემის სტრუქტურა. 

მთავარ მაჩვენებელს კომპლექსური ფუნ-

ქცია (Yk) წარმოადგენს, რომელიც თავის 

მხრივ ქვედა დონეების მაჩვენებლებზეა (Yi., 

Yi,j, Xi,j,v) დამოკიდებული. გამოიყენება სუპერ-

პოზიციის განტოლებათა სისტემა: 
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სადაც m და n იღებს განსაზღვრულ მნიშ-

ვნელობებს კონკრეტულ შემთხვევაში. ki, kij და 

kijv   კოეფიციენტები შეირჩევა ექსპერტუ-

ლად, სუბიექტური შეფასებების საფუძველ-

ზე. მაგალითად:  

Yk = 0,25*Y1   +  0,33*Y2  +  0,4*Y3    +    0,38*Y4, 

სადაც ძირითადი პირობაა:    1ik . 

სისტემის მონაცემთა ბაზაში (MsSQL 

Server) არსებული საწყისი მონაცემების მნიშ-

ვნელობათა საფუძველზე ({X}) ხდება აღნიშ-

ნულ {Yi,j} მაჩვენებელთა გაანგარიშება და სა-

ბოლოო კომპლექსური Yk მაჩვენებლის მნიშ-

ვნელობის მიღება [7], რის საფუძველზეც ექ-

სპერტ-აუდიტს შეუძლია შესაბამისი სარეკო-

მენდაციო გადაწყვეტილების მიღება ფირმის 

სტარტეგიული განვითერბის გეგმის შესახებ. 

აქ შესაძლებელია კრედიტების აღების წინა-

დადებაც საფინანსო ბანკიდან.  

ასეთ შემთხვევაში საჭირო ხდება ფინან-

სური ბანკის მენეჯერის მიერ საკრედიტო 

რისკების საკითხის შესწავლა, კერძოდ აუდი-

ტის უკვე საბანკო აუდიტი გაერკვევა ფირმის 

„გადახდისუნარიანობის“ საკითხში. ამ თვალ-

საზრისით ნაშრომში განხილულ იქნა საფი-

ნანსო ბანკში საკრედიტო რისკების ანალიზის 

არსებული მეთოდები (VaR, სკორინგის, ალ-

ტმანის, ფლუმერის და სხვა) [9,10].   

საილუსტრაციო მაგალითზე, ექსპერიმენ-

ტის სახით ჩვენს მიერ განხორციელდა საქარ-

თველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, რო-

გორც საჯარო სამსახურის ორგანიზაციული 

ფირმის გადახდისუნარიანობის პროგნოზი 

2014 წლის საბალანსო მაჩვენებლების ანალი-

ზის საფუძველზე. გამოყენებულ იქნა ფულმე-

რის მოდელი: 
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 H = 5,528Х1 + 0,212Х2 + 0,073Х3 + 1,270Х4 

– 0,120Х5 + 2,335Х6 + 0,575Х7 + 1,083Х8 + 

0,894Х9 – 6,075 

სადაც 
X1 - gaunawilebeli mogeba wina 
wlebis/mTliani aqtivebi; 

X2 - realizaciis moculoba/mTliani 
aqtivebi; 
X3 - mogeba gadasaxadebis 
gadaxdamde/mTliani aqtivebi; 
X4 - wminda mogeba/sruli davalianeba; 
X5 - vali/mTliani aqtivebi; 
X6 - mimdinare pasivebi/mTliani 
aqtivebi; 
X7 - Lg (materialuri aqtivebi); 
X8 - sabrunavi kapitali/sruli 
davalianeba; 
X9 - Lg (mogeba procentebis da 
gadasaxadebis gadaxdamde/gadaxdili%). 

ცხრილში მოცემულია ანგარიშის შედეგები: 

    

დასკვნა: ვინაიდან H > 0, რისკის ფაქტორი 

მისაღებია. ორგანიზაცია „სტუ“ გადახდის-

უნარიანია. 

მომხმარებელთა ინტერფეისების შემუშა-

ვება IT-სერვისების ეფექტური მართვის მიზ-

ნით განხორციელდა დაპროგრამების ახალი 

ჰიბრიდული ტექნოლოგიებით, როგორიცაა 

Windows Presentation Foundation (WPF) და 

Windows Communication Foundation (WCF), 

რომლებიც ეყრდნობა ობიექტ-ორიენტირებუ-

ლი დაპროგრამების C#.NET და აპლიკაციების 

მაღალი ხარისხის დიზაინის გამოყენებას 

XAML ენით (ნახ.6). 

 

III. დასკვნა 

ორგანიზაციული მართვის ბიზნეს-პრო-

ცესების ავტომატიზაცია ემსახურება საპრობ-

ლემო ობიექტის ბიზნეს-მიზნების მიღწევის 

მექანიზმების სრულყოფას თანამედროვე სა-

ინფორმაციო სისტემების საფუძველზე. გა-

დაწყვეტილების მიღების მხარდამჭერი სის-

ტემების დაპროექტების და პროგრამული რე-

ალიზაციის ხარისხი მნიშვნელოვნადაა დამო-

კიდებული საავტომატიზაციო ობიექტის წი-

ნასაპროექტო სტადიაზე, კერძოდ მისი ბიზ-

ნეს-მოთხოვნების სპეციფიკაციების სწორად 

ჩამოყალიბებასა და საინფორმაციო სისტემის 

ადექვატური არქიტექტურის განსაზღვრაზე. 

ჰიბრიდული აპლიკაციების დაპროგრამების 

ახალ ტექნოლოგიებს (Web+Windows), როგო-

რიცაა WPF, WCF და WF, შეუძლია მოქნილი 

და ეფექტური, მაღალი ხარისხის დიზაინის 

მომხმარებელზე ორიენტირებული მართვის 
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საინფორმაციო სისტემების რეალიზაცია.    
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Web - აპლიკაციაში რეპორტების ინტეგრაციის 

მეთოდები 
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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო 
Nino.Kiviladze@gmail.com 

გია სურგულაძე 
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ანოტაცია – განიხილება კომპანია Microsoft-ის ბიზ-

ნეს ანალიზის (BI) პლატფორმა და მისი კომპონენ-

ტები, SQL Server Reporting Services ინსტრუმენტი და 

ფუნქციონალური მახასიათებლები. წარმოდგენი-

ლია Web აპლიკაციებში რეპორტინგის მოდულის 

ჩაშენების მეთოდები. განხილულ საილუსტრაციო 

მაგალითში ნაჩვენებია მომხმარებლისთვის ადვი-

ლად გამოსაყენებელი ინტერფეისიდან ანგარიშგე-

ბათა გენერაცია და ექსპორტირება.  

საკვანძო სიტყვები – ანგარიშგება (რეპორ-
ტი), ბიზნეს ანალიზი, რეპორტინგ სერვისი, 

რეპორტის გენერაცია და ექსპორტი,  სერვერუ-
ლი მხარის რეპორტი, ლოკალურად ჩაშენებუ-
ლი რეპორტი.  

 

I.  შესავალი 

თანამედროვე, მაღალკონკურენტულ ბიზ-

ნეს გარემოში ინფორმაციის ფლობას გადამ-

წყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება. ტექნოლოგიის 

განვითარებასთან ერთად ინფორმაციის შეგ-

როვება გაიოლდა, თუმცა მისი გაანალიზება 

კვლავ რჩება რთულ და ფაქიზ თემად. ბიზნეს 

ანალიზის და ანგარიშგებათა (რეპორტების) 

შემუშავებისთვის გადამწყვეტი ფაქტორია კარ-

გი, მოქნილი სამუშაო ინსტრუმენტების 

(Business Intelligence Tools)  არსებობა [1-3]. 

 

II. SQL Server Reporting Services 

 

SQL Server Reporting Services (SSRS) არის 

კომპანია Microsoft-ის ინსტრუმენტი, რომელიც 

შემუშავებულია მონაცემთა ანალიზისა და ან-

გარიშგებების გენერაციის მიზნით [4,5]. იგი  

ბიზნეს ანალიზის პლატფორმის (BI) ერთ-ერ-

თი კომპონენტია. მთლიანობაში კომპონენტები 

იძლევა მონაცემთა ანალიზის მოქნილ საშუა-

ლებებს. ეს კომპონენტებია: 

 SQL Server: ტრადიციული მონაცემთა ბა-

ზის მანქანა, რომელზეც ასევე ინახება SSRS რე-

პორტების კატალოგი; 

 SQL Server Analysis Services (SSAS): კომპო-

ნენტი ასრულებს ისეთ ანალიზურ პროცესებს, 

როგორიცაა მონაცემთა აგრეგაცია და წარმოდ-

გენა სხვადასხვა ჭრილში (მაგალითად, გეოგ-

რაფიული მდებარეობა, დრო); 

 SQL Server Integration Services (SSIS): კომ-

პონენტი გამოიყენება მონაცემთა ამოსაღებად, 

ტრანსფორმირების და ჩატვირთვის მიზნით 

(Extract, Transform, Load - ETL); 

 SQL Server Reporting Services (SSRS): სერ-

ვერზე დაფუძნებული, განვრცობადი პლატ-

ფორმაა, რომელშიც ხდება ინფორმაციის და-

მუშავება, ფორმატირება და მომხმარებლის-

თვის ტრადიციული თუ ინტერაქტიული 

ფორმატით მიწოდება. SSRS კონფიგურირება-

დია და ხასიათდება მრავალი ფუნქციით, რო-

გორიცაა მაგალითად, მონაცემთა ვიზუალი-

ზაცია დიაგრამებისა და გრაფიკების სახით, 

ანგარიშგებათა სხვადასხვა ფორმატით ექ-

სპორტირება (HTML, Excel, PDF,  მომხმარებ-

ლის ელ-ფოსტაზე გადაგზავნა, დაკონფიგუ-

რირება და SharePoint კორპორატიულ პორტა-

ლებში ჩაშენება. 

 

III. რეპორტების ინტეგრაცია Web-აპლიკაცი-

ებში 

 

კომპანია Microsoft-მა რეპორტინგის სერვი-

სის (Reporting Services) დაპროექტებისას თავი-

დანვე გაითვალისწინა მისი განვრცობადობის 

აუცილებლობა და სერვისის ღია ინტერფეი-

სით წვდომადი გახადა ვებ-აპლიკაციებისა და 

დაპროგრამების გარემოთა ფართო სპექტრის-

თვის [6]. განვიხილოთ რეპორტინგის ფუნქცი-

ით აპლიკაციის გამდიდრების 3 გავრცელებუ-

ლი ვარიანტი: 

 Reporting Server Web Service (ასევე ცნობი-

ლი როგორც Reporting Services SOAP API); 

 ReportViewer კონტროლი;  

 წვდომა URL გზავნილის საშუალებით. 

 

mailto:Nino.Kiviladze@gmail.com
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A. Reporting Server ვებ-სერვისი 
Report Server Web Service რეპორტინგის 

ფუნქციასთან სამუშაო ბაზისური ინტერფეი-

სია. სერვისი უზრუნველყოფს პროგრამისტს 

აპლიკაციაში რეპორტინგის ფუნქციის ჩაშენე-

ბის ყველა საჭირო მეთოდითა და კონტრო-

ლით. მაგალითად Report Manager არის აპლი-

კაცია, რომელიც მოყვება რეპორტინგ სერვი-

სებს და იყენებს Web-სერვისს რეპორტ სერვე-

რის მონაცემთა ბაზის სამართავად. რადგან 

SOAP API წარმოადგენს ვებ-სერვისს, იგი .NET 

Framework-ში წვდომადია, სხვა SOAP სერვისე-

ბის მსგავსად [6]. Proxy-კლასების გენერაციით 

შესაძლებელია Report Server ვებ-სერვისის მე-

თოდებზე წვდომა და მათი გამოყენება. 

B. ReportViewer კონტროლი (Visual Studio) 
Report Viewer კონტროლი მოყვება Visual Studio 

ინსტრუმენტს და აპლიკაციიდან რეპორტის 

გაშვების დანიშნულებით ატარებს (ნახ.1). არ-

სებობს კონტროლის ორი რეალიზაცია: ერთი - 

რომელიც მუშაობს Windows Forms აპლიკაცი-

ებთან, ხოლო მეორე - Web Forms აპლიკაციებ-

თან. 

თითოეული კონტროლი უზრუნველყოფი-

ლია Report Server-ზე ატვირთული რეპორტე-

ბის გაშვების და სხვადასხვა ფორმატში ექ-

სპორტირების ფუნქციონალით (მოსახერხებე-

ლია მომხმარებლისთვის, რომლის კომპიუ-

ტერზე არაა დაინსტალირებული რეპორტ სერ-

ვერი). 

 

 
ნახ.1. ReportViewer კონტროლი  

ვებ-აპლიკაციაში 

 

ReportViewer კონტროლს ახასიათებს ორი 

რეჟიმი: 

 Remote Processing Mode – Report Server 

სერვერზე ატვირთული რეპორტების ჩვენების 

რეჟიმი. რეპორტის დამუშავება ხდება სერვერ-

ზე. მუშაობის პროცესში იგი იძლევა რამდენი-

მე სერვერის დატვირთვის ან შესასრულებელი 

გამოთვლითი სამუშაოების რამდენიმე პროცე-

სორზე გადანაწილების შესაძლებლობას; 

 Local Processing Mode - რეპორტების გაშ-

ვების ალტერნატიული მეთოდი, როდესაც 

Reporting Services სერვისი არ არის დაყენებუ-

ლი სამუშაო მანქანაზე. Remote Processing Mode 

რეჟიმისგან განსხვავებით, კონტროლში მხო-

ლოდ რეპორტ სერვერის ფუნქციის გარკვეუ-

ლი ქვესიმრავლეა ხელმისაწვდომი. ამ რეჟიმ-

ში რეპორტის მონაცემთა სიმრავლის დამუშა-

ვება (Data Processing) ReportViewer კონტო-

ლით აღარ ხდება, არამედ თვითონ ვებ-აპლი-

კაციაშია რეალიზებული, თუმცა რეპორტის 

დამუშავებას (Report Processing) კვლავ კონ-

ტროლი ასრულებს. 

C. URL მისამართით 
URL მისამართით რეპორტებზე წვდომა 

წარმოადგენს ვებ-აპლიკაციებიდან რეპორტე-

ბის დათვალიერების კიდევ ერთ მეთოდს და 

გამოიყენება როდესაც ReportViewer კონტრო-

ლი არ არის ხელმისაწვდომი. URL მისამარ-

თით წვდომა მოსახერხებელია მომხმარებ-

ლისთვის ელ-ფოსტაზე რეპორტების გზავნი-

ლების გადასაცემად (ნახ.2).  

 
ნახ.2. Web -საიტიდან რეპორტზე URL  

გზავნილით მიმართვა 

IV. სერვერული მხარის და ლოკალურად ჩაშე-

ნებული რეპორტების შედარება 

რეპორტის ვიზუალური მხარის აწყობა შე-

საძლებელია Report Server პროექტში, რომე-

ლიც მოყვება SQL Server თანამედროვე ვერსი-

ებს და ასევე ინტეგრირებულია Visual Studio 

პროგრამაში [5]. დიზაინერი (Report Designer) 

რეპორტის ასაწყობი გრაფიკული გარემოა. 

დიზაინის აწყობის შემდეგ მომხმარებლის-

თვის ხელმისაწვდომი ხდება რეპორტის ატ-

ვირთვა Report Server სერვერზე ან  ვებ-აპლი-

კაციაში მისი ლოკალურად ჩაშენების შესაძ-

ლებელობა. 

A. სერვერული მხარის რეპორტები 

Report Server სერვერზე ატვირთული რე-

პორტი არის სტანდარტული (.rdl) გაფართოე-

ბის ფაილი, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას 

მონაცემთა ბაზასთან დაკავშირებისა და მონა-

ცემთა ამოღების შესახებ.  

სერვერულ რეჟიმში ინტეგრირებული რე-

პორტების შემთხვევაში ვებ-აპლიკაცია უკავ-

შირდება Report Server-ზე ატვირთულ ანგა-

რიშგებას, ხოლო რეპორტის მონაცემებით შევ-

სებას, დამუშავებას და დარენდერებას ასრუ-

ლებს სერვერი.  

Report-სერვერი უზრუნველყოფილია სხვა-

დასხვა სერვისით, როგორიცაა უსაფრთხოება, 

ისტორიის შენახვა, ანგარიშგებების ელ-ფოს-
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ტაზე გადმოწერა და ა.შ. (ნახ.3). 

როდესაც ვებ-აპლიკაციაში რეპორტი ინ-

ტეგრირებულია სერვერულ რეჟიმში, მაშინ 

SQL Server Report Server ლიცენზია სავალდე-

ბულოა. 

 
ნახ. 3. სერვერული მხარის რეპორტის  

დამუშავების პროცესი 

 

B. ლოკალურად ჩაშენებული რეპორტები 
ვებ-აპლიკაციაში ლოკალურად ჩაშენებუ-

ლი რეპორტი წარმოადგენს (.rdlc) გაფართოე-

ბის ფაილს, რომელიც მოიცავს DataSource ობი-

ექტების შესახებ მეტა-მონაცემებს, მაგრამ არ 

შეიცავს SQL-სერვერთან კავშირის ან Query 

პროგრამული კოდის შესახებ ინფორმაციას.  

ჩაშენებული რეპორტების ფუნქციის სარეა-

ლიზაციოდ Visual_Studio პროგრამას მოყვება 

ReportViewer კონტროლი. მისთვის სავალდე-

ბულოა სამუშაო მანქანაზე დაინსტალირებუ-

ლი იყოს .NET Framework 2.0 ან შემდგომი ვერ-

სიები. 

ლოკალურ რეჟიმში ვებ-აპლიკაციის მხარეს 

ხდება რეპორტის მონაცემებით შევსება. სერვე-

რული რეპორტებისგან განსხვავებით SQL-ლი-

ცენზია არ არის სავალდებულო. რეპორტის 

დასამუშავებლად საჭირო ფუნქცია უზრუნ-

ველყოფილია ReportViewer კონტროლში 

(ნახ.4). 

 
ნახ. 4. ლოკალური რეპორტის დამუშავების  

პროცესი 

ლოკალურ რეჟიმში რეპორტის სამომხმა-

რებლო ინტერფეისის უზრუნველყოფა და პა-

რამეტრების გადაწოდება აპლიკაციის მხარეს 

ევალება. რეპორტის მონაცემთა წყაროს როლში 

შესაძლებლია ADO.NET DataTable ობიექტების 

გამოყენება. 

ლოკალურად ჩაშენებული რეპორტების 

შემთხვევაში უსაფრთხოების ფუნქციის უზ-

რუნველყოფა ვებ-აპლიკაციის მხარეს გადაი-

ნაცვლებს. რეპორტში ჩაშენებული კოდი არ 

არის უფლებამოსილი ფაილური სისტემის 

წვდომასა თუ ქსელურ გარემოსთან მუშაობა-

ზე (თუ ცხადად არ აქვს მინიჭებული უფლე-

ბები - explicit permissions). 

 

C. დასკვნა: რეჟიმის გამოყენების შსახებ 
ლოკალური რეჟიმი სერვერულ რეჟიმთან 

შედარებით ნაკლებად მოქნილია და განკუთ-

ვნილია მცირე ან საშუალო ზომის რეპორტე-

ბის გენერაციისთვის (რადგან გამოთვლით 

პროცესები და რეპორტის გენერაცია კლიენ-

ტის მანქანაზე სრულდება), stand-alone ტიპის 

აპლიკაციებში, რომლებიც არ საჭიროებს 

Report Server-ს. 

სერვერული რეპორტების გამოყენება რეკო-

მენდებულია მრავალი მომხმარებლის ერ-

თდროული მუშაობის რეჟიმის შემთხვევაში, 

რთულ და კომპლექსური Query სკრიპტების-

გან შემდგარი დიდი მოცულობის მონაცემე-

ბის ანგარიშგებათა გენერაციის დროს. 

 

V.  რეპორტების გენერაცია მომხმარებლის-

თვის ადვილად გამოყენებადი ინტერფეისი-

დან 

განვიხილოთ მაგალითი, სადაც 

ServerReport კლასის და ReportViewer კონ-

ტროლის გამოყენებით ხდება კავშირის დამყა-

რება Reporting Services სერვერთან და Render() 

მეთოდის გამოყენებით ექსპორტირება სხვა-

დასხვა ფორმატში.  

ეს მეთოდი მოსახერხებელია, როდესაც არ 

გვსურს მომხმარებლის ინტერფეისში Report-

Viewer კონტროლის გამოტანა, მაგრამ გვჭირ-

დება რეპორტის გენერაცია და ექსპორტირება 

სხვადასხვა ფორმატით.  

მომხმარებლის ინტერფეისზე გამოტანი-

ლია სისტემაში არსებული რეპორტების სია 

(ნახ.5). 

რეპორტის დასახელება გზავნილია, რომ-

ლის არჩევითაც ხდება მისი გენერაციის მე-

თოდის გამოძახება, ამორჩეულ ფორმატში (მა-

გალითად, PDF) გადაყვანა და დაბრუნებული 

ბაიტების მასივის ჩაწერა დროებით ფაილში. 

შემდეგ, მომხმარებელს შეუძლია ფაილი ჩა-

მოტვირთოს საკუთარ კომპიუტერზე ან გახ-

სნას ეკრანზე. 
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ნახ. 5 ანგარიშგებები: სამომხმარებლო  

ინტერფეისის მხარე 

პრერეკვიზიტები: 

1. Microsoft Report Viewer 2012 Runtime პა-

კეტის გადმოწერა და ინსტალაცია. პაკეტის სა-

ინსტალაციო ფაილის დასახელება არის 

ReportViewer.msi და .NET Framework-ზე დაწე-

რილი აპლიკაციებისთვის Microsoft Reporting 

ტექნოლოგიით შემუშავებულ ანგარიშგებათა 

გაშვების ფუნქციას შეიცავს;  

2. ვებ-აპლიკაციის პროექტში გზავნილების 

(References) საქაღალდეში Microsoft .Report 

Viewer. WinForms.dll-ის დამატება.  

შემდეგ ბიჯზე ვქმნით Save Report To Temp 

File() მეთოდს, რომელიც აგენერირებს რე-

პორტს და აბრუნებს მას ბაიტების მასივის 

(byte[]) სახით.  

მეთოდის პარამეტრები:  

 ანგარიშგების მისამართი Report Server-ზე 

(reportPath); 

 ფორმატის დასახელება, რომელშიც უნდა 

მოხდეს ანგარიშგების ექსპორტირება (format);  

 ანგარიშგების პარამეტრები (param1, 

param2, param3 და ა.შ.). 

ანგარიშგების გენერაციისთვის სავალდებუ-

ლოა Reporting Services Credentials მანდატის 

განსაზღვრა. მომხმარებლის დასახელება, პა-

როლი და დომენის დასახელება დაკონფიგუ-

რირებულია web.config ფაილში, ისევე რო-

გორც Reporting Server სერვერზე ატვირთული 

რეპორტების საქაღალდის მისამართი (ნახ.6). 

 
ნახ.6. Web.config ფაილში Reporting Services 

Credentials კონფიგურაცია 

მე-7 ნახაზზე ასახულია Save Report To 

Temp File() მეთოდში ServerReport ობიექტის 

ინიციალიზაციის მაგალითი Web.config  კონ-

ფიგურაციის  პარამეტრების გამოყენებით. 

შემდეგ ბიჯზე ServerReport ობიექტს გადა-

ეცემა ანგარიშგების პარამეტრები და Render() 

მეთოდის გამოძახებით მოხდება ექსპორტი-

რების ფორმატში გადაყვანა (ნახ.8). 

 
ნახ.7. SaveReportToTempFile() მეთოდში პარა-

მეტრების გამოყენება 

დაბრუნებული bytes[] მასივი File.WriteAll-

Bytes() მეთოდით იწერება დროებით ფაილში 

და შემდეგ, მომხმარებლის სურვილისამებრ, 

შესაძლებელია ამ ფაილის გადმოწერა ან ეკ-

რანზე გახსნა. 

 
ნახ. 8. რეპორტისთვის პარამეტრების გადაწო-

დება და მითითებული ფორმატით ექსპორტი-

რება bytes[] მასივში 

 

IV. დასკვნა 

SQL Server Reporting-სერვისები ვებ-აპლი-

კაციაში ანგარიშგებების ინტეგრაციის მრა-

ვალფეროვანი არჩევანის გაკეთების საშუალე-
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ბას იძლევა. მეთოდოლოგიის არჩევისას უნდა 

ვიხელმძღვანელოთ დასმული ამოცანიდან გა-

მომდინარე: ლოკალური რეპორტები კარგად 

მუშაობს მცირე ან საშუალო სიდიდის ინფორ-

მაციის გადამუშავების შემთხვევაში, ხოლო 

რთული გამოთვლითი სამუშაოების და დიდი 

ზომის ინფორმაციის გამოტანის დროს რეკო-

მენდებულია სერვერული რეპორტების გამო-

ყენება. 
 

ლიტერატურა: 
[1]   გ. სურგულაძე, ი. ბულია. კორპორაციულ 

Web-აპლიკაციათა ინტეგრაცია და დაპროექ-

ტება. მონოგრ., სტუ. თბ., 2012. 

[2]   ე. თურქია. ბიზნეს–პროექტების მართვის ტექ-

ნოლოგიური პროცესების ავტომატიზაცია. 

მონოგრ., სტუ. თბ., 2010. 

[3]   გ. სურგულაძე, ე. თურქია, თ. ქაჩლიშვილი,  

ც. ფხაკაძე. საფინანსო კორპორაციის ბიზნეს-

პროცესების მენეჯმენტი ITIL მეთოდოლოგი-

ის საფუძველზე (რეპორტების ავტომატიზა-

ცია). სტუ-ს შრ.კრ. „მას“. 2, 18, თბ., 2014,  

გვ.51-56. 

[4]  B. Larson. Microsoft SQL Server 2012 Reporting 

Services 4/E. Publ. 03. 8th 2012 by McGraw-

Hill/Osborne Media  

[5]   S.  Misner. Microsoft SQL Server 2012 Reporting 

Services (DEVELOPER REFERENCE). Copyright © 

2012 by Microsoft Corporation, Washington. 

[6]  msdn.microsoft.com. Library / ReportViewer 

Controls (Visual Studio). 
[7]   technet.microsoft.com – Library / Integrating 

Reporting Services into Your Application. 
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http://www.amazon.com/Microsoft-Server-2012-Reporting-Services/dp/0071760474/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1432756113&sr=8-1&keywords=reporting+services+book
http://www.amazon.com/Microsoft-Server-2012-Reporting-Services/dp/0071760474/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1432756113&sr=8-1&keywords=reporting+services+book
http://www.amazon.com/Microsoft-Server-2012-Reporting-Services/dp/0071760474/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1432756113&sr=8-1&keywords=reporting+services+book
http://www.amazon.com/Stacia-Misner/e/B00884GSHO/ref=sr_ntt_srch_lnk_2?qid=1432756817&sr=1-2
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მდინარე მტკვრის ამონიუმის იონით 

დაბინძურების თეორიული გამოკვლევა  
 

ა.სურმავა 

 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მ. ნოდიას 

გეოფიზიკის ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო 
aasurmava@yahoo.com 

ვ. კუხალაშვილი 

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მ. ნოდიას 

გეოფიზიკის ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო 

 
ანოტაცია - მდ. მტკვარში დამაბინძურებელი ნივ-

თიერების გადატანა-დიფუზიის არასტაციონალუ-

რი წრფივი სამგანზომილებიანი განტოლების გა-

მოყენებით მოდელირებულია მდ. მტკვარზე გან-

ლაგებული ქალაქებიდან ჩაშვებული ამონიუმის 

იონის (


4NH ) გავრცელება. რიცხვითი ექსპერი-

მენტით მიღებულია მდ. მტკვრში ამონიუმის იო-

ნის კონცენტრაციის განაწილების სურათი. ნაჩვე-

ნებია, რომ მათემატიკური მოდელირებით მიღე-

ბული კონცენტრაციების მნიშვნელობები დასაშვე-

ბი სიზუსტით ემთხვევა ნატურული დაკვირვებე-

ბის მონაცემებს.  

 

საკვანძო სიტყვები ––მდ. მტკვრის დაბინძურება; 

ამონიუმის იონი; რიცხვითი მოდელირება;  

 

I   შესავალი  

 მდ. მტკვრის ეკოსისტემის დაცვა წარო-

ადგენს საქართველოსა და აზერბაიჯანის სა-

ხელმწიფოებისათვის ერთ-ერთ აქტუალურ 

ამოცანას. ამ ქვეყნების  გარემოსდამცავი ორ-

განიზაციები და სამეცნიერო კვლევითი დაწე-

სებულებები ატარებენ მრავალრიცხოვან დაკ-

ვირვებებს მდ. მტკვრის სისუფთავეზე და ან-

ტროპოგენური დაბინძურების კვლევას [1-5]. 

სამუშაოები მეტად მნიშვნელოვანია და  იძ-

ლევა მდინარის დაბინძურების სტატიკურ 

სურათს. ამასთან არსებობენ ამოცანები, რო-

მელთა გადაწყვეტა შეუძლებელია მხოლოდ 

დაკვირვების მასალებზე დაყრდნობით.         

განვითარებული ქვეყნების გარემოსდამ-

ცავი და წყალთა მეურნეობის ორგანიზაციები  

საქმიანობაში ფართოდ იყენებენ მდინარეებში 

დამაბინძურებელი ნივთიერების დიფუზიის 

რიცხვით მოდელებსა და წყლის რესურსების 

მართვის კომპიუტერულ სისტემებს [6-9]. ისი-

ნი წარმოადგენენ თანამედროვე ინფორმაცი-

ულ-გამოთვლით კომპლექსებს და გამოიყენე-

ბიან მრავალი პრაქტიკული საკითხების გადა-

საწყვეტად. ეს პროგრამები მოითხოვენ, ასევე, 

შესაბამისი სიმძლავრის კომპიუტერულ ბაზასა 

და მომუშავე პერსონალის სათანადო მომზადე-

ბას. სტატიაში [10] დამუშავებულია მდ. 

მტკვარში დაბინძურების გავრცელების შედა-

რებით მარტივი, წრფივი სამგანზომილებიანი  

რიცხვითი მოდელი. მოდელირებით მიღებუ-

ლია პასიური დამაბინძურებელი ნივთიერე-

ბით მდ. მტკვრის დაბინძურების კინემატიკიუ-

რი სურათი მოცემული ჰიდროლოგიური პი-

რობებისათვის სტაციონალური და არასტაციო-

ნალური წყაროების შემთხვევებში. ნაჩვენებია, 

რომ მოდელი იძლევა მდინარის დაბინძურე-

ბის თვისებრივად სწორ სურათს. ამასთან, ხში-

რად ლიტერატუტაში [8-10] არაა რაოდენობრი-

ვად შედარებული  გამოთვლებით მიღებული 

შედეგები დაკვირვების მონაცემებთან, რაც ამ 

სტატიების ძირითადი ნაკლს წარმოადგს.  

 წარმოდგენილ სტატიის მიზანია მოდელი-

რებით შესწავლილი იქნას მდ. მტკვრის დაბინ-

ძურება ნივთიერებისათვის, რომლისათვისაც 

შეიძლება განისაზღვროს დამაბინძურებელი 

წყაროების სიმძლავრეები და არსებობს კონ-

ცენტრაციების გაზომილი მნიშვნელობები. 

ასეთ ნივთიერებას წარმოადგენს ამონიუმის 

იონი.  

 

II  ამოცანის  დასმა. 

 

მოკლდ დავახასიათოთ მდ. მტკვარში ჩაშ-

ვებული დამაბინძურებელი ნივთიერების გავ-

რცელების მათემატიკური მოდელი. მოდელში 

მდ. მტკვრი, საქართველო-თურქეთის სახელ-

მწიფო საზღვრიდან მინგეჩაურის წყალსაცავამ-

დე, დაყოფილია 10 პირობით ერთგვაროვან 

უბნად [11]–ის შესაბამისად (ნახ. 1). დაშვებუ-

ლია, რომ თითოეული უბანი წარმოადგენს 

წრფივ არხს რომლის გასწვრივ მდინარის მახა-

mailto:aasurmava@yahoo.com
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სიათებელი ჰიდროლოგიური პარამეტრები 

არ იცვლება. პარამეტრების რიცხვითი მნიშ-

ვნელობები აღებულია [11]-დან. გათვალისწი-

ნებულია  მდ. მტკვარში შენაკადების მიერთე-

ბა. ის აისახება წყლის ხარჯის ზრდაში მდინა-

რის უბნის დასაწყისში. 

      განტოლება, რომელიც ამ პროცესს აღწერს 

ჩაიწერება ასე [12]:    

 

 

 

2

2

2

2

∂

∂
μ

∂

∂
μ

  

 

 

 

z

C

y

C i
z

i
y   

სადაც t დროა;  x, y და z დეკარტეს კორდინატ-

თა სისტემის ღერძებია;  x ღერძი მიმართულია 

მდინარის დინების მიმართულებით ჰორი-

ზონტალურად, y ღერძი მიმართულია ჰორი-

ზონტალურად დინების მართობულად; z 

ღერძი მიმართულია მდინარის ფსკერიდან 

ვერტიკალურად ზევით; ინდექსი i მდინარის 

უბნის ნომერია;  iu  მდინარის დინების სიჩქა-

რეა x ღერძის გასწვრივ i – ურ უბანზე; მდინა-

რის დინების სიჩქარე y ღერძის გასწვრივ ნუ-

ლის ტოლია;  0w  – დამაბინძურებელი ინგრე-

დიენტის ვერტიკალური დალექვის სიჩქარეა; 

x , y  და z  ტურბულენტური სიბლანტის 

კინემატიკური კოეფიციენტებია x, y  და z 

ღერძების გასწვრივ, შესაბამისად; iC  - დამა-

ბინძურებელი ნივთიერების კონცენტრაციაა 

მდინარის i- ურ უბანზე;    

 

 
ნახ. 1. მდ. მტკვრის პირობით ერთგვაროვან 

უბნებად დაყოფის სქემა. 

 

განტოლება (1)-ის საწყისი და სასაზღვრო პი-

რობები, ჰიდროლოგიური პარამეტრების 

მნიშვნელობები და მისი რეალიზაციის ალგო-

რითმი გადმოცემულია [10]-ში. მოვიყვანთ 

მხოლოდ რიცხვითი მოდელირების შედეგებს. 

 

III. რიცხვითი ექსპერიმენტების შედეგები 

 

      ამონიუმის იონი მდ. მტკვრის საქართვე-

ლოს მონაკვეთში  შეიძლება მოხვედეს საყო-

ფაცხოვრებო და სასოფლო-სამეურნეო წარმო-

შობის ფეკალური წყლების საშუალებით. ვი-

ნაიდან, მდინარის აუზში არაა განლაგებული 


4NH -ის  გამომყოფი მსხვილი სამრეწველო 

ობიექტები, მრავალრიცხოვანი მესაქონლეობის 

ფერმები და მეცხოველეობის კომპლექსები, 

ამიტომ სასოფლო-სამეურნეო წარმოების გავ-

ლებნა ამონიუმის იონით მდინარის დაბინძუ-

რებაზე შეიძლება უგულყოფილი იყოს. შესაბა-

მისად, მდ. მტკვრის აუზში ამონიუმის იონის 

ძირითად წყაროებად შეიძლება ჩაითვალოს მის 

ნაპირებზე განლაგებული ქალაქების ფეკალუ-

რი ჩანადენი წყლები.  

      საქართველოს ქალაქების ფეკალურ წყლებ-

ში ამონიუმის კონცენტრაციის ნატურული გა-

ზომვებით მიღებული საიმედო მონაცემის მო-

ძიება დღეისათვის შეუძლებელია. ამიტომ, მდ. 

მტკვარში ჩაშვებული ამონიუმის განსასაზ-

ღვრავად  გამოვიყენეთ შემდეგი რაოდენობრი-

ვი შეფასება: გამოკვლევებით დადგენილია, 

რომ თანამედროვე ქალაქის მცხოვრები 1 ადა-

მიანი დღე-ღამეში საშუალოდ გამოყოფს 7-8 გ  


4NH -ს [12], და 1 ლ საყოფაცხოვრებო ფეკა-

ლური წყლები შეიცავენ 10 მგ-მდე ანონიუმის 

იონს [13]. მაშინ, მდ. მტკვრის ნაპირებზე გან-

ლაგებული საქართველოს ქალაქების ფეკალუ-

რი წყლებით მდ. მტკვარში 1 წმ-ში შეტანილი 


4NH -ის რაოდენობა გამოითვლება ფორმუ-

ლით 

  
243600

7






N
Q  (გ/წმ). აქ, Q არის ჩაღვრის ინ-

ტენსივობა, N – მცხოვრებთა რაოდენობაა. 

 

ცხრილი 1.                                       

საქართველოს ქალაქებიდან მდ. მტკვარში ჩაღ-

ვრილი ამონიუმის იონის ინტენსივობა (გ/წმ) 

 
# 1 2 3 4 5 6 

ქალა-

ქი 

ბორ-

ჯო-

მი 

xaSu
ri 

gori 
mcx
eTa 

Tbi
lisi 

rus
Tavi 

Mმო-

სახ-

ლეობა  

(ათა-

სი) 

14.4 28.5 46.7 7.7 1 200. 122.0 



4NH  

ჩანა-

დენი 
(g/wm) 

1.17 2.31 3.78 0.62 97.20 9.88 

 

ცხრილ 1-ში მოცემულია მდ. მტკვარზე მდება-

რე ქალაქებიდან მდინარეში ჩაშვებული  


4NH -

ის ინტენსივობა. 


4NH  ფონური მნიშვნელობი-

სათვის აღებულია საქართველოს გარემოს 
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ეროვნული სააგენტოს მიერ საქართველო - 

თურქეთის სახელმწიფო საზღვრის მახლობ-

ლად ნატურული გაზომვებით  განსაზღვრუ-

ლი ამონიუმის იონის კონცენტრაციის სიდიდე 

C 1,0 = 0.4 მგ/ლ. 

   გამოთვლებით მიღებული შედეგები ნაჩვენე-

ბია ნახ.2-ზე. საიდანაც ჩანს რომ ქ. ბორჯომამ-

დე მდ. მტკვარში ამონიუმის იონის კონცენ-

ტრაცია ფონური მნიშვნელობის ტოლია. ქ.ბო-

რჯომიდან დაწყებული ქ.თბილისამდე ადგი-

ლი აქვს ერთდროულად ორ ურთიერთ საპი-

რისპირო პროცესს – კონცენტრაციის გაზრდას 

ქალაქებიდან მდინარეში ამონიუმის იონის 

ჩაშვების შედეგად და მის შემცირებას  გადატა-

ნა-დიფუზიისა და  მდინარეში ჩამდინარე 

სუფთა შენაკადების მიერ განზავების შედე-

გად. თანაც პირველი პროცესი ძირითადად 

აჭარბებს მეორეს. გამონაკლისს წარმოადგენს 

მეშვიდე უბანი სადაც ქ. მცხეთის მიდამოებში 

მდ. არაგვის სუფთა, შედარებით დიდი მოცუ-

ლობის წყლებით ხდება მცხეთის ჩანადენის 

განზავება და ვღებულობთ კონცენტრაციის 

შემცირებას. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ქ. თბილისი წარმოადგენს დაბინძურე-

ბის ძირითად წყაროს. მისი საკანალიზაციო 

სისტემიდან ჩაშვებული ანონიუმის იონი იწ-

ვევს მდინარის დაბინძურების მკვეთრ ზრდას. 

მიღებულია, რომ ჩაშვების პუქტის უშუალო 

სიახლოვეს კონცენტრაცია აღწვს 5.4 მგ/ლ-მდე.  

ზოგადად, გამოთვლები გვიჩვენებენ, 

რომ მცირე ქალაქების შემთხვევებში ამონიუ-

მის კონცენტრაცია განსაკუთრებით მაღალია  

ჩაღვრის წერტილებიდან 5-8 კმ მანძილზე. ქ. 

თბილისის შემთხვევაში ეს მანძილი დაახლოე-

ბით 20-25 კმ-ის ტოლია. საქართველოს ჩანა-

დენების ჯამური მოქმედების შეედეგად საქარ-

თველო-აზერბაიჯანის საზღვრის მიდამოებში 

ამონიუმის იონის კონცენტრაციის მნიშვნელო-

ბები 2-ჯერ აღემატება ზღვრულად დასაშვებ 

მნიშვნელობას.  და იცვლება 0.8 – 0.9 მგ/ლ ფარ-

გლებ¬ში. 

 

ცხრილი 2. 

მდ. მტკვრის პუნქტებში ამონიუმის იონის კონ-

ცენტრაციის (მგ/ლ) ლაბორატორიული გაზომ-

ვის მონაცემები (გარემოს ეროვნული სააგენტოს 

მონაცემები) 

 
TariRi borjomi gori 

2007-2010 წწ. საშ. მრა-

ვალწლ.  კონცენტრაცია 
0.490 0.520 

2013 წ. აგვისტო 0,420 0,358 

2013 წ. სექტემბერი 0,482 0,513 

 

მცხეთა თბილისი რუსთავი 

0.530 0.580 0.880 

0,350 0,365 0,350 

0,474 1,019 0,715 

 

IV. დასკვნა 

      რიცხვითი მოდელის [10] საშუალებით თეო-

რიულად გამოკვლეულია მდ. მტკვრის ამონიუ-

მის იონით დაბინძურების სურათი საშუალო 

წლიური ჰიდროლოგიური პირობების შემთხვე-

ვაში. შეფასებულია ცალკეული ქალაქების გავ-

ლენა მდინარის დაბინძურებაზე.  ნაჩვენებია ქ. 

თბილისის განსაკუთრებით დიდი წვლილი მდ. 

მტკვარის ამონიუმის იონით დაბინძურებაში. 

      თუ შევადარებთ გამოთვლების (ნახ. 2) 2007-

2010 წწ. და  2013 წ. ჩატარებული ქიმიური ანა-

ლიზის შედეგებს (ცხრ. 2), ვნახავთ მათ დამაკმა-

ყოფილებელ თანხვედრას.  გამონაკლისს წარ-

მოადგენს მხოლოდ 2013 წ. აგვისტოს თვეში გა-

ზომვებით მიღებული მონაცემები, რომლებიც 

ქქ. თბილისის და რუსთავისათვის 2-2.5 – ჯერ 

ნაკლებია თეორიულად მიღებულ მნიშვნელო-

ბებზე. აღნიშნული თანხვედრა გვაძლევს საშუა-
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ლება მდ. მტკვრის საქართველოს მონაკვეთში 
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Аннотация – В статье рассмотрена проблема 

речевого общения людей с нарушениями слухового 

восприятия. Дано описание мультимедийной 

программы «Читаем с губ», разработанной для 

обучения восприятию устной речи зрительным 

способом в режиме on-line. 

 
Ключевые слова – артикуляционный рисунок, 

обучающая программа, чтение с губ, режим on-line. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 

Невозможность полноценного восприятия 

людьми с нарушениями слуха звуков речи 

естественным способом компенсируются им с 

помощью зрения. В связи с этим представляется 

необходимым и  важным выполнение 

исследовательских и практических работ в 

области восприятия устной речи зрительным 

способом и создание средств, облегчающих 

коммуникацию глухих людей со слышащими и 

способствующих включению их в 
общественную жизнь. 

В данной статье, посвящённой проблеме 

восприятия устной речи при потере слуха, 

описан способ считывания её с губ говорящего с 

учётом различных факторов, оказывающих 

влияние на этот процесс. Дано описание 

обучающей программы «Читаем с губ», 

позволяющей удалённым пользователям в 

режиме on-line овладеть навыком распознавания 

устной речи зрительным способом и получить 

оценку своих результатов.  

 

II. ВОСПРИЯТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ ПРИ ПОТЕРЕ СЛУХА  

 

Качество восприятия речи на слух зависит от 
многих факторов, но основным является 

состояние слуховой системы, нарушение работы 

которой приводит к неполному распознаванию 

входящих в слово звуков (Рис. 1).  
 

коробка

каропка

каро_ка

 _а_о_ _а

глухой

слабослышащий

слышащий

 
 

Рис. 1. Восприятие устной речи в зависимости от состояния слуховой системы 

 
На Рис. 1 показаны возможные варианты 

распознавания слова «коробка» людьми с 

разной степенью потери слуха. Из рисунка 

видно, что произнесённое слово будет 

полноценно воспринято лишь при нормальном 

слухе. При незначительной потере слуха 
возможно неполное восприятие звуков данного 

слова, что в результате может вызвать у 

человека колебание в выборе между словами  

«коробка» и «коровка». При глухоте с 

незначительными остатками слуха из всех 

звуков слова могут быть распознаны лишь 

гласные звуки. Это не позволит 

идентифицировать исходное слово по причине 

очень большого числа вариантов распознавания 

слов (дорога, морока, сорока и т.д.) с 

аналогичным набором фонем ([а] – [о]  – [а]).  
При ухудшении слышимости возникает 

необходимость в подключении зрения. 

Способность к визуальному восприятию устной 

речи является известным фактом практически 

для всех людей независимо от состояния их 

слуховой системы. Даже хорошо слышащие 

mailto:mzinap@mail.ru
mailto:nvpet@ipu.ru
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люди на подсознательном уровне наблюдают за 

мимикой и движением губ говорящего, что 

позволяет им лучше понять услышанное. 

Особенно существенную помощь оказывает 

зрительное восприятие в случаях недостаточной 

разборчивости речи, что связано, например, с 

плохой дикцией говорящего, с шумной 

обстановкой и т.д.  

Естественно, что для людей с пониженным 

слухом, лишенных возможности полноценно 

воспринимать устную речь, наблюдение за 
выражением лица и движением губ собеседника 

служит практически основным способом 

восприятия речи, помогающим «услышать» и 

понять её.  Различения отдельных элементов 

речи по сопровождающим её видимым 

движениям речевых органов, среди которых 

наиболее отчётливые движения передают губы, 

что и дало этому способу восприятия речи 

название «чтение с губ».  

Залогом успешного чтения с губ является 

выполнение определённых условий, связанных 
исключительно с личными качествами человека 

(владение языком, грамотность, объём 

словарного запаса и т.д.),  распознающего речь; 

с качеством произнесения речи говорящим 

(артикуляцией, темпом речи и т.д.); с характером 

сообщения (слово, фраза и т.д.); с окружающим 

пространством (освещённость, расстояние 

между собеседниками, наличие посторонних 

предметов между ними и пр.).  

При зрительном восприятии устной речи 

наибольшая роль отводится артикуляции, 

соответствующей требованиям 
членораздельного произнесения звуков речи.  

Русскому языку, как и многим национальным 

языкам, свойственны особенности, связанные с 

артикуляционными образами его фонем 

(артикулем), каждый из которых можно описать 

геометрическими признаками губ (высота, 

ширина, площадь, периметр контура и т.д.), 

специфическим выражением лица, ,положением 

языка и активностью участия губ в процессе 

произнесения той или иной фонемы.  

Все эти особенности артикуляционных 
образов фонем человек в процессе длительных 

упражнений фиксирует в своей памяти, что в 

дальнейшем помогает ему зрительно различать 

артикуляционные образы целых слов. 

Свойственные разным фонемам речевые 

движения, отличающие их друг от друга, далеко 

не в одинаковой степени доступны зрительному 

восприятию: произнесение одних звуков 

сопровождается отчётливым артикуляционным 

рисунком, а других – едва заметным.  Заметное 

для глаз участие губ при произнесении речи 

характерно лишь для некоторых из фонем 
русского языка, которые принято считать 

опорными (Рис. 2) [2].  

Слоги, образованные с участием опорных 

фонем ([ба], [пу], [фо] и т.д.), также становятся 

опорными, умение чётко различать которые 

способствует успешному  распознаванию слов 

при чтении с губ. 

Наличие фонем со схожими или практически 

одинаковыми артикуляционными рисунками 

приводит к затруднению или невозможности их 

различения между собой зрительным способом 

(основные и йотированные гласные фонемы, 

звонкие и глухие согласные звуковые пары, а 

также их варианты при добавлении мягкого 
знака). Кроме того,  отдельные фонемы могут 

выглядеть по-разному в зависимости от их места 

в слове.  

 

Фонемы 

гласные согласные 

 
[а] 

 
[б] 

 
[в] [ж] 

 
[о] 

 
[п] 

 
[ф] 

 
[ш] 

 
[у] 

 
[м] 

 
[ч] 

 
[щ] 

Рис. 2. Артикуляционные рисунки опорных фонем 
 

Процесс восприятия устной речи зрительным 

способом существенно зависит от характера 

переданного сообщения, а именно от 
заложенной в нём фонетической информации, от 

особенностей построения фразы и от контекста. 

Наличие заранее известной темы (контекста) 

позволяет глухому человеку легче и быстрее 

узнать входящие в сообщение слова и уловить 

смысл сказанного. В противном случае могут 

возникать различные недоразумения, связанные 

со схожестью артикулем некоторых фонем. Так, 

многие слова, имеющие разное звучание, по 

артикуляции могут выглядеть практически 

одинаково, что приводит к непониманию 
сказанного при отсутствии слуха. В русском 

языке имеется большое количество различных 

слов с практически не отличимыми друг от 

друга артикулемами – слова-паронимы, сходные 

по звучанию, но совершенно разные по 

значению. Распознавание одного слова может 

влиять на процесс распознавания другого слова, 

которое находится в определённой взаимосвязи 

с первым.  

Умение считывать устную речь с губ 

говорящего предоставляет глухим людям, 
несмотря на указанные выше трудности, 

невероятную возможность общаться со 

слышащими людьми. При этом они, не слыша 

звуков произносимой речи, но обладая 
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удивительной наблюдательностью, способны не 

только понять смысл сказанного, но также 

определить интонацию и, в отдельных случаях, 

даже акцент говорящего. 

Овладев словарём, навыками чтения и 

письма, чтения с губ и произношения, люди 

даже с тотальной глухотой приобретают 

возможность речевого общения с окружаю-

щими. Это положительно влияет на их 

дальнейшее развитие и формирование личности 

и способствует наиболее полному включению их 
в общество слышащих людей. 

Обучение навыку чтения с губ возможно 

путём самостоятельных занятий, но, как 

показывает практика, больший эффект 

достигается при привлечении педагогов, 

которые на примере правильного и чёткого 

произнесения ими специально подобранных 

речевых элементов акцентируют внимание на их 

особенностях и сходных чертах, от которых 

зависит качество понимания речи, либо при 

использовании обучающих программ.  
Благодаря обратной связи с педагогом или с 

компьютером такие занятия позволяют глухому 

человеку контролировать правильность своих 

ответов.  

 

 ПРОГРАММА «ЧИТАЕМ С ГУБ» 

 
Обучающие системы, основанные на 

использовании компьютерных программ, 
предоставляют большому числу пользователей 

разнообразные демонстрационные и 

практические материалы, а также выступают в 

роли  контролирующих систем, применяемых 

при автоматизированном тестировании.  

Развитие и внедрение компьютерных 

технологий позволяет существенным образом 

удовлетворить ожидаемый спрос на оказание 

соответствующих услуг в различных сферах 

деятельности. Примером тому служит и  

дистанционное обучение людей с потерей слуха 

чтению с губ путём предоставления им доступа 
к необходимой информации и программам для 

коллективного и самостоятельного овладения 

этим навыком с использованием различных 

подходов к обучению.    

В связи с необходимостью интеграции людей 

со слуховой патологией в общество за счёт 

развития у них умения общаться со слышащими 

людьми была разработана мультимедийная 

программа  «Читаем с губ»1 для обучения 

пользователей навыкам визуального восприятия 

устной речи в режиме on-line [3].   

                                                
1
   Свидетельство о государственной регистрации 

«Обучающей 
     мультимедийной программы «Читаем с губ»» в Реестре 
про- 
     грамм для ЭВМ «Федеральной службы по  
интеллектуальной 
     собственности» за № 2015612504 от 19 февраля 2015 г.  

A. База данных 

Определение навыка того или иного 

человека в считывании устной речи с губ 

существенно зависит от состава 

представленного ему речевого материала.  

Работа программы ориентирована на 

распознавание пользователем зрительным 

способом хранящихся в базе данных (БД) в виде 

таблиц видеоизображений слов русского языка, 

подобранных по определённым признакам: 

– с учётом некоторых особенностей русского 
языка – слова-паронимы, имеющие отличия в 

написании и сходные артикуляционными 

рисунками, и слова-омографы, одинаковые по 

написанию и отличающиеся лишь местом 

ударения;  

– по принадлежности к той или иной теме.  

Основная цель включения таких речевых 

элементов в БД состоит в направлении внимания 

обучаемого при просмотре видеороликов на 

некоторые отличительные особенности сходных 

речевых элементов и на определение слов, 
совершенно различных с точки зрения значения 

и произнесения, но имеющих некую 

объединяющую их черту.  

На основе указанных таблиц сформирована 

сводная таблица «Общий список слов» (Рис. 3), 

в которой всем словам, отсортированным по 

алфавиту, присвоен порядковый номер, при 

этом сохранены номера каждого из слов, 

соответствующие их принадлежности к одной из 

исходных таблиц.  

Таким образом, каждое слово в таблице 

«Общий список слов» имеет двойную 
кодировку, которая необходима для выдачи 

пользователю при его диалоге с компьютером 

дополнительной информации по каждому слову. 

B. Режимы работы программы 

Работа данной программы по усмотрению 

пользователя может проходить в двух режимах – 

демонстрационном и рабочем (Рис. 4). 

Демонстрационный режим, носящий 

ознакомительный характер, предусматривает 

просмотр отдельных видеофайлов речевых 

элементов в виде пар звуков (основные и 
йотированные гласные, согласные парные и 

непарные), отдельных слогов и слов русского 

языка, сходных по артикуляционному рисунку, 

но имеющих различное звучание и значение. 

Такие схожие пары при автономном 

произнесении будут казаться абсолютно 

одинаковыми, а при их параллельном просмотре 

можно увидеть едва заметные отличительные 

особенности, свойственные каждому речевому 

элементу в паре. 



VII საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია inso-2015 
VII  INTERNATIONAL  SCIENTIFIC  AND  PRACTICAL  CONFERENCE INSO-2015 

 104 

 
Рис. 3. Фрагмент таблицы «Общий список слов» 

 

Выбор режима 
работы

Рабочий режим
«Тренинг»

Начало диалога 
пользователя с программой  

Демонстрация
«Демо»

Звуки

Выбор темы

Просмотр ролика

Слова

Повторить 
просмотр?

Переход к  
демонстрации?

Слоги Словарь Провести 
регистрацию?

2

1
да

нет

да

нет

да нет

3

да

нет

14

*

Выбор теста по уровню 
сложности

** ***

Тест 1 Тест 2 Тест 3 Тест 4 Тест 5 Тест 6

4 5 6 987

2

Выбор способа 
тестирования

Перейти к 
выбору теста?

Рис. 4. Блок-схема программы «Читаем с губ» (фрагмент) 

 

Рабочий режим программы, являющийся 

основным, представляет собой тестирование без 
ограничения времени на выполнение задания с 

предоставлением пользователю доступа к 

просмотру хранимых в БД видеороликов для их 

распознавания.  

Начало диалога пользователя с программой в 

рабочем режиме сопровождается выводом на 

экран видеоизображения диктора, 

произносящего слово, выбранное с помощью 

генератора случайных чисел.  

В программе используются тесты трёх 

уровней сложности, каждый из ных включает 2 
теста с отличием в использовании 

представленных диктором слов.  

В тестах 1-го и 2-го уровней сложности при 

распознавании слова, входящего в одну из 

тематических таблиц, на экран выводится 

название темы и список входящих в неё слов  

(Рис. 5), а при распознавании слов-паронимов 

список слов будет содержать всю цепочку слов, 

среди которых находится исходное слово 

(Рис.6). В тестах 3-го уровня сложности 

пользователь лишён возможности выбора 

исходного слова из предложенного ему общего 
списка слов, независимо от принадлежности их к 

определённой группе.  

В зависимости от уровня сложности тестов 

меняется способ формирования пользователем 

ответа: в тестах 1-го и 2-го уровней сложности 

пользователь подтверждает свой выбор путём 

нажатия на одну из кнопок с названием слова, а 

в тестах 3-го уровня сложности он должен 

сформировать свой ответ путём ввода его в окне 

с помощью клавиатуры (Рис. 7).  

 

 
 

Рис. 5. Демонстрация распознавания слова одной темы в Тесте 3 

 

 
 

Рис. 6. Демонстрация неверного распознавания слов-паронимов в Тесте 4 

 
Рис. 7. Демонстрация распознавания слова-омографа в Тесте 6  

 

Во всех тестах пользователь на любом шаге 

распознавания, т.е. в одной из предоставляемых 

ему попыток, может воспользоваться 

подсказкой, после чего сеанс работы 
пользователя считается завершённым, а его 

результат обнуляется.  

Все ответы пользователя, за каждый 

правильный из которых ему присваивается 

определённое число баллов в зависимости от 

уровня сложности теста и числа используемых 

попыток, сохраняются в БД результатов (Рис. 8).  

Предложенные программой упражнения 

подразумевают не простое угадывание 
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пользователем того или иного слова, а требует 

от него при выборе ответа проявления 

внимательности и активных мыслительных 

действий. 

При оформлении тестовых заданий были 

использованы стандартные программные 

средства: Flash, ActionScript, PHP, MySQL, XML, 

HTML. 

C. Оценка результатов пользователя  

Помимо выполнения функции обучения, 

данная программа в режиме тестирования 
позволяет пользователям наиболее 

рациональным способом оперативно получать 

оценки своих результатов по каждому 

предложенному к распознаванию слову и по 

всем словам в рамках одного теста. 

При оценке учитываются: число 

распознанных слов и их доля от общего числа 

просмотренных видеороликов; сумма набранных 

баллов и их доля от максимально возможного 

числа, рассчитываемого исходя из 

предположения, что пользователь даст 
правильные ответы по всем исходным словам с 

1-й попытки (Табл. 1).  
 

 

  

 

 … 

 

 

 

 Рис. 8. Таблица БД «general_tests» по результату распознавания слов (фрагмент) 

ТАБЛИЦА I. 

ФОРМУЛЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

Параметры 

Тесты по уровню сложности 

* ** *** 

1 2 3 4 5 6 

s 20 

  

     
– 

   
 

 

  

  

  

     

  

 
 

  
 

  
2
 

  

Условные обозначения: 

 – число роликов в одном тесте; 

 – число просмотренных роликов; 

  – число правильно распознанных слов из числа 

просмотренных;  

  – доля правильно распознанных слов  

 – максимально возможное число набранных баллов; 

  –  число слов в одной группе;  

  –  число предпринятых попыток распознавания 

одного слова;  

  – подсказка; 

  – общее число набранных баллов в одном тесте; 

 –   число набранных баллов по каждому 

просмотренному слову; 

 – доля набранных баллов из числа возможных.  

 – максимально возможное число попыток в одном 

вопросе; 

 – коэффициент баллов. 

 

При принятии решения о завершении 

диалога с программой на любом шаге 

тестирования пользователь получает 

возможность ознакомиться со своими 

результатами, представленными в текстовой 
(рис. 9) и в графической (рис. 10) формах.  

Просмотр результатов, представленных в 

процентном выражении долей числа набранных 

баллов в одном тесте, соответствующих 

правильно распознанным словам, от 

максимально возможного числа набранных 

баллов, предусмотрен как по каждому из 

выполненных пользователем тестов, так и по 

всем тестам,  пройденным им в разное время.  
 

                                                
2 Для Теста 4    
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Рис. 9. Текстовая форма общего результата тестирования пользователя  

 

 
Рис. 10. Графическая форма общего результата пользователя  

 
IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Использование программы «Читаем с губ» 

поможет в режиме on-line самостоятельно 

овладеть необходимыми навыками по 

распознаванию речи зрительным способом.  

Программа «Читаем с губ» является 

эффективным инструментом для 

самостоятельного овладения этим навыком 

благодаря: доступности в любое время и в 

любом месте через сеть интернет; гибкости 

обучения (возможность выбора режима 
тестирования любого уровня сложности в 

удобном для себя темпе); возможности 

самоконтроля и получения оценки своих 

результатов; возможности использования 

данной программы широким кругом лиц 

независимо от состояния их слуховой системы.  
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მცირე სიღრმის მქონე წყალსაცავებში წყლის 

დინამიკური მახასიათებლების რიცხვითი 

მოდელირება 
 

აკაკი გირგვლიანი 

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქ ქუთაისი, საქართველო 

Akaki1954@gmail.com 
 

 

ანოტაცია - ნაშრომი ეხება შიდა წყალსაცავების 

დინამიკის მათემატიკურ მოდელირებას. მასში შე-

მოთავაზებულია ორგანზომილებიანი რიცხვითი 

მოდელი, რომელსაც საფუძვლად უდევს წყლის 

მოძრაობისა და უწყვეტობის განტოლებების  ვერ-

ტიკალის მიხედვით ინტეგრებით მიღებული სის-

ტემა. ამოცანის ამოხსნა ხორციელდება სასრულ-

სხვაობიანი მეთოდების გამოყენებით. მიღებული 

ალგორითმის აპრობაციისათვის ჩატარებულია 

რიცხვითი ექსპერიმენტები საკმაოდ რთული რე-

ლიეფის მქონე მოდელური არისათვის. 

 

საკვანძო სიტყვები - რიცხვითი მოდელირება, 

წყლის დინამიკა, სხვაობიანი სქემები, პროგრამი-

რება. 

 
I. შესავალი 

 

წყლის რესურსების დაცვისა და რაციონა-

ლური გამოყენების პრობლემა საკმაოდ დიდი 

ხანია დგას დღის წესრიგში და დღეისათვის  

შესაბამისი სამეცნიერო წრეების მნიშვნელო-

ვანი ნაწილი არის ამ საქმეში ჩართული. უნდა 

აღინიშნოს რომ ჩატარებული კვლევების დი-

დი ნაწილი ეძღვნება მსოფლიო ოკეანისა და 

მისი ნაწილების გლობალურ ფართომასშტა-

ბიან პრობლემების შესწავლას [1-3], ხოლო ში-

და წყალსაცავებსა და მათ მიმდებარე რეგიო-

ნებში  მიმდინარე ლოკალური ფიზიკური 

პროცესების თეორიული კვლევა თითქმის სა-

წყის ეტაპზეა. 

მცირე ზომის წყალსაცავის მნიშვნელობა 

ისეთი ხასაითის მასშტაბურ პრობლემებზე, 

როგორიცაა ამინდის პროგნოზი და გლობა-

ლური დათბობა ნაკლებად შესამჩნევია, მაგ-

რამ მიმდებარე რეგიონის ბუნებაზე, ეკონომი-

კური ინფრასტრუქტურის განვითარებასა და 

ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე მისი ზეგავლე-

ნა საკმაოდ დიდია. ამიტომ შესაბამისი მახა-

სიათებლების თეორიულად დასაბუთებული 

პროგნოზირება მნიშვნელოვან სამეცნიერო და 

პრაქტიკულ ინტერესს შეიცავს. 

II. ძირითადი ნაწილი 

1. ამოცანის დასმა 
ჩავთვალოთ, რომ განსახილველ წყალსა-

ცავში წყლის სიღრმე გაცილებით ნაკლებია 

მის ჰორიზონტალურ ზომებზე, რაც შიდა 

ტბებისათვის უმეტეს შემთხვევაში დიდი სი-

ზუსტით სრულდება. ასეთ შემთხვევაში 

წყლის მასის ვერტიკალური სტრატიფიკაცია 

თითქმის ერთგვაროვანია და სამგანზომილე-

ბიანი ამოცანის ნაცვლად შეიძლება განვიხი-

ლოთ ორგანზომილებიანი, ბრტყელი ამოცანა. 

კოორდინატთა სისტემა მოვათავსოთ ისე, 

რომ ის დაემთხვეს წყლის თავისუფალ ზედა-

პირს, OX ღერძი მივმართოთ აღმოსავლეთი-

საკენ, ხოლო  OY ღერძი კი - ჩრდილოეთისა-

კენ. აღვნიშნოთ  h(x, y) - ით ფუნქცია, რომე-

ლიც აღწერს ფსკერის რელიეფს, ხოლო   -(x, 
y, t) - ით წყლის ზედაპირის გადახრა შეუშ-

ფოთებელი მდგომარეობიდან. ცხადია წყლის 

სიღრმე განსახილველ არეში აღიწერება ფუნქ-

ციით:  H(x, y, t)= h(x, y)+ (x, y, t). 
ამრიგად მივიღებთ ორგანზომილებიან  

D(x, y) არეს, რომლის საზღვარი S - აღიწერება 

ფსკერის რელიეფისა და წყლის თავისუფალი 

ზედაპირის თანაკვეთით. 

 განსახილველ არეში წყლის მოძრაობისა 

და უწყვეტობის განტოლებები ვერტიკალის 

მიხედვით ინტეგრების შედეგად შეიძლება 

ჩავწეროთ შემდეგი სახით: 
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სადაც:  u  და v წყლის ნაკადის სიჩქარის 

ვექტორის კომპონენტებია შესაბამისად OX  

და OY ღერძების გასწვრივ,  f -კორიოლისის 

პარამეტრია,  g - თავისუფალი ვარდნის აჩქა-

რებაა დედამიწაზე, Fx და Fy ფუნქციები აღწე-

რენ ქარის ხახუნის დაძაბულობას და დაძაბუ-

ლობას ფსკერთან ხახუნის გამო. მათი პარა-

მეტრიზაცია მოყვანილი იქნება მოგვიანებით. 

გარდა ამისა (1) სისტემაში მიღებულია აღნიშ-

ვნები: H , U=u, V =v . 

(1) სისტემის ამონახსნი ვეძებოთ შემდე-

გი სასაზღვრო და საწყისი პირობებით: 

     U  = V =0,      S - საზღვარზე                                                                             

  U =U 0 ,  V =V 0 ,   = 0   როცა   t = t 0                          

(2) 

2.  მოცანის ამოხსნის ალგორითმი 
(1), (2) ამოცანის ამოხსნა მისი სირთულის 

გამო ანალიზური მეთოდებით ვერ ხერხდება, 

რის გამოც იძულებული ვართ შესაბამისი მი-

ახლოებითი ამოხსნები ვეძებოთ რიცხვითი 

მეთოდების გამოყენებით. ამისათვის განსა-

ხილველი უწყვეტი ორგანზომილებიანი D(x, 
y) არე შევცვალოთ სხვაობიანით  Dh(x, y),  რო-

მელშიც  მთელინდექსიანი (i, j) წერტილების 

პარალელურად განვიხილოთ შუალედურე-

ბიც (i+1/2, j) და (i, j+1/2) (ნახ. 1.). საძიებელი 

უწყვეტი ფუნქციები U, V და     უნდა შევცვა-

ლოთ ბადური ფუნქციებით U h, V h და  h, 

ამასთან  h ფუნქცია მოთავსებულია ბადის 

მთელინდექსიან კვანძებში,  ხოლო  U h,და V h 

ფუნქციები გადაადგილებულია ნახევარი ბი-

ჯით შესაბამისად OX და OY ღერძების გას-

წვრივ.  

საჭიროების შემთხვევაში ბადური ფუნ-

ქციების ინტერპოლაცია შუალედური კვანძე-

ბიდან მთელში და პირიქით ხორციელდება 

წრფივი ფორმულებით: 

2
,

2

1

2/1

2/12/1 



 



 kk

k
kk

k





    . 

(1) დიფერენციალური განტოლებათა სის-

ტემის სივრცითი დიფერენციალური ოპერა-

ტორი A  უნდა შევცვალოთ შესაბამისი სას-

რულ სხვაობიანი ოპერატორით Ah ისე, რომ 

ამ უკანასკნელმა შეინარჩუნოს საწყისი ოპერა-

ტორის ძირითადი ინტეგრალური მახასია-

თებლები. ზემოთაღწერილ ბადეზე ამის გაკე-

თება საკმაოდ მარტივია. საკმარისია ყველა 

სივრცითი კერძო წარმოებული შევცვალოთ 

შესაბამისი სასრულ-სხვაობიანი ანალოგით 

ცენტრალური სხვაობების გამოყენებით. 

შემოვიღოთ აღნიშვნები: 

x

jiji

jix





 ,2/1,2/1

,


 , 

y

jiji

jiy





 2/1,2/1,

,


 , 

სადაც  x  და y სხვაობიანი ბადის ბიჯებია. 

მაშინ საბოლოოდ მივიღებთ შემდეგ ჩვეუ-

ლებრივ დიფერენციალურ განტოლებათა 

სისტემას: 

 

     



jixjijix
ji

UuuU
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სადაც: 

4

1,2/1,2/11,2/1,2/1

2/1,








jijijiji

ji

UUUU
U , 

4

2/1,12/1,12/1,2/1,

,2/1








jijijiji

ji

VVVV
V . 

(3) სისტემის რეალიზაცია დროის მიხედ-

ვით შეიძლება განხორციელდეს, როგორც 

ცხადი სქემით, ასევე არაცხადი ან კრანკ-ნი-

კოლსონის სქემით. მართალია წრფივი სისტე-

მების შემთხვევაში არაცხადი სქემები იძლე-

ვიან აბსოლუტური მდგრადობის გარანტიას 

 

V 

U 

j+1 

j+1/2 

  j 

j-1/2 

j-1 

i-1 i-1/2 i i+1 i+1/2 

ნახ. 1. სხვაობიანი ბადის სტრუქტურა. 
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და ამასთან კრანკ-ნიკოლსონის სქემით უზ-

რუნველყოფილია მეორე რიგის აპროქსიმაცია 

თანაბარ ბადეზე, მაგრამ არაწრფივი განტო-

ლებების შემთხვევაში ანალოგიური შეფასებე-

ბის მიღება ჯერ-ჯერობით არ ხერხდება, ამას-

თან ერთად არაცხად სქემებს მივყავართ 

არითმეტიკული ოპერაციების რაოდენობის 

სოლიდურ ზრდამდე, რაც უარყოფითად აი-

სახება ამოცანის ამოხსნის სისწრაფეზე. აქე-

დან გამომდინარე  მოცემულ ნაშრომში აგო-

რითმის რეალიზაცია დროის მიხედვით ხდე-

ბა ცხადი სქემით, რაც იწვევს გარკვეულ შეზ-

ღუდვას დროითი ბიჯის მიმართ. ამ შემთხვე-

ვაში სხვაობიანი სქემის მდგრადობის უზრუნ-

ველსაყოფად უნდა დავიცვათ კურანტის ცნო-

ბილი პირობა: 

max2

1

ghL

t





  , სადაც  L = max(x, y). 

ადვილი შესამჩნევია, რომ წყლის ნაკადე-

ბის ძირითად მამოძრავებელ ძალას მოცემულ 

მოდელში – საწყისი მდგომარეობის გარდა– 

წარმოადგენს ატმოსფერული ქარის ზემოქმე-

დება. ამიტომ თუ თვლას ვახორციელებთ 

მუდმივი ქარის ზემოქმედების ქვეშ, მაშინ 

გარკვეული დროის შემდეგ განსახილველ 

არეში სისტემა აუცილებლად მიაღწევს სტა-

ციონალურ მდგომარეობას. აქედან გამომდი-

ნარე მოცემული მოდელის საშუალებით შეიძ-

ლება ვაწარმოოთ ორი ტიპის ამოცანის თვლა: 

1. ამოცანა მუდმივი ქარის ზემოქმედების 

ქვეშ ნულოვანი საწყისი პირობებიდან 

სტაციონალური რეჟიმის დამყარებამდე. 

2. არასტაციონალური ამოცანის თვლა რაიმე 

საწყისი მდგომარეობიდან რეალურ რე-

ჟიმში მოქმედი ქარის პირობებში. 

ორივე ამოცანის რეალიზაცია ხორციელდება 

ერთი და იმავე სქემით, რომელიც ნახ. 2.-ზეა 

გამოსახული. 

3. რიცხვითი ექსპერიმენტების აღწერა 
აღწერილი მოდელის საშუალებით ჩატა-

რებული იქნა რიცხვითი ექსპერიმენტები მო-

დელური არისათვის რომლის ზომები (15 კმ 

და 10 კმ) ახლოსაა რეალურთან და რელიეფი 

საკმაოდ ზოგადია (ნახ. 3.). მოდელში გამოი-

ყენებოდა პარამეტრების შემდეგი მნიშვნელო-

ბები: გრავიტაციული მუდმივა g=980 სმ/წმ2, 

კორიოლისის პარამეტრი  f = 0.9510-04 წმ-1, 

ფსკერზე ხახუნის დაძაბულობის ვექტორი  

),( 111

yx 


 გამოითვლება ფორმულებით: 

             uvubx  221 , 

             vvuby  221 , 

სადაც b = 0,003  

1. საწყისი ინფორმაციის მომზადება 

სისტემის პარამეტრები 

ფსკერის რელიეფი 

ატმოსფერული ქარი 

2. გარეგანი ზემოქმედება 

ქარის ხახუნის დაძაბულობა 

ფსკერთან ხახუნის დაძაბულობა 

3.  სისტემის დინამიკური 

მახასიათებლების გამოთვლა 

ზედაპირის გადაადგილება 

სიჩქარის კომპონენტები 

ციკლის 

დასაწყისი 

4.  სისტემის ენერგეტიკული 

მახასიათებლების გამოთვლა 

  პირობა 

5. მიღებული შედეგების გამოტანა და 

ანალიზი 

მცდარი 

ჭეშმარიტი 

ნახ.2. ამოცანის ამოხსნის ალგორითმის 

სტრუქტურა 
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ატმოსფერული ქარის ხახუნის დაძაბუ-

ლობის ვექტორი  ),( 000

yx 


 გამოითვლება 

ფორმულებით: 

             xyxx WWWb  22

1

0 , 

             yyxy WWWb  22

1

0 , 

სადაც b1 = 3,210-06. 

წყლის მასების მთავარი მამოძრავებელ ძა-

ლას მოცემულ მოდელში წარმოადგენს ატ-

მოსფერული ქარის ზემოქმედება. რიცხვითი 

ექსპერიმენტები მიმდინარეობდა სხვადასხვა 

მიმართულების ქარის ზემოქმედების შემ-

თხვევაში სისტემის ნულოვანი (შეუშფოთებე-

ლი ბასეინი) მდგომარეობიდან კვაზი სტაცი-

ონალური რეჟიმის დამყარებამდე. აქ წარმოდ-

გენილ ყველა ექსპერიმენტში ქარის სიჩქარე 

ტოლია 10 მ/წმ-ის. 

ნახ. 4. -ზე წარმოდგენილია თვლის შედე-

გები დასავლეთის ქარის ზემოქმედების შემ-

თხვევაში თვლის დაწყებიდან 20 წუთის შემ-

დეგ, 2 საათის შემდეგ და 8 საათის შემდეგ.  

ადვილი შესამჩნევია, რომ თვლის დასაწყისი-

სათვის დინების მიმართულება ემთხვევა ქა-

რის მიმართულებას, მაგრამ დროთა განმავ-

ლობში იზრდება გეოსტროფული ძალების 

მოქმედების მნიშვნელობა და თანდათან 

ფორმირდება წყლის მასების ცირკულაცია, 

რომელშიც საბოლოოდ რამდენიმე წრებრუნვა 

გამოიყოფა. 8 საათისათვის დინებათა კვაზის-

ტაციონალური რეჟიმი დამყარებულია და 

შემდგომში არსებითი ცვლილება არ ხდება. 

სურათზე განსაკუთრებით გამოიყოფა ანტი-

ციკლონური მიმართულების დინება განსა-

ხილველი არის ჩრდილო დასავლეთ ნაწილ-

ში, რომლის ფარგლებშიც აღწევს დინების ნა-

კადის სიჩქარე მაქსიმალურ მნიშვნელობას 7-

8 სმ/წმ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

აღსანიშნავია, რომ იმავე სიძლიერის აღ-

მოსავლეთის ქარის შემთხვევაში მიღებული 

დინებათა სქემა ანალოგიურია, მხოლოდ ნა-

კადების მიმართულებები იცვლება საპირის-

პიროთი (ნახ. 5.). 

ნახ. 6.-ზე წარმოდგენილია ჩრდილოეთი-

სა და სამხრეთის ქარის ზემოქმედების შემ-

თხვევაში მიღებული სტაციონალურ დინება-

თა სქემები. როგორც ვხედავთ ამ შემთხვევა-

შიც წყლის ნაკადების ცირკულაცია ერთმანე-

თის მსგავსია მხოლოდ მიმართულებებია სა-

პირისპირო. 

ნახ. 3. სათვლელი არის ფსკერის რელიეფი 

ნახ.4.  დინებათა სისტემა დასავლეთის ქარის 

შემთხვევაში  ა) 20 წუთის შემდეგ - Umax=0,42 

სმ/წმ ბ) 2 საათის შემდეგ- Umax=3,15 სმ/წმ  და 

გ) 8 საათის შემდეგ- Umax=7,24 სმ/წმ 

ა) 

ბ) 

გ) 
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III. დასკვნა 

ნაშრომში შემოთავაზებული მოდელი ხა-

რისხობრიბად და რაოდენობრივად კარგად 

აღწერს რეალურ გარემოში მიმდინარე ფიზი-

კურ პროცესს და ის შეიძლება წარმატებით იქ-

ნას გამოყენებული შესაბამისი ტიპის წყალსა-

ცავების  დინამიკური მახასიათებლების 

ცვლილების პროგნოზირებისათვის. მოცემუ-

ლი მოდელის საშუალებით შემდგომში შესაძ-

ლებელია  ისეთი ამოცანების გადაწყვეტა, რო-

გორიცაა გარემოს რესურსების რაციონალური 

გამოყენება და ეკოლოგიურ მდგომარეობის 

პროგნოზირება.  
 

 

 

 

 

გამოყენებული ლიტერატურა 

   

[1]  Марчук Г. И. , Кочергин В. П. И др. 

Математические модели циркулации в океане.-

Новосибирск: Наука, 1980. – 288 с. 

 [2] Sarkisyan A. S. The diagnostic calculations of the 

large-scale oceanic circulation// The Sea. 1997, v. 

6, pp. 362-458. 

[3]  Brayan K.  Models of the ocean circulation and the 

global heat balance.- WWO, GARP Publication, 

Geneva, 1979,  v. 2, N 22, pp. 23-40. 

[4]  Гиргвлиани А.Г. О численном моделировании 

задач мелкой воды: Препринт № 454.- 

Новосибирскб 1983.-18 с.- В надзаг.: ВЦ СО АН 

СССР. 

[5]  Girgvliani A.G., Marri E. Numerical modeling of 

the dynamics of eastern Black Sea coast zone with 

the consideration of mobile coastline. J of 

Georgian Geophys. Soc. 2000, vol 5B, pp 24-32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნახ 5.  დინებათა სისტემა აღმოსავ-

ლეთის ქარის ზემოქმედები-

სას - Umax=7,23 სმ/წმ 

ნახ. 6. დინებათა სისტემა ა) ჩრდილოეთ-

ის ქარის შემთხვევაში - Umax=7,52 

სმ/წმ  და  ბ) სამხრეთის ქარის 

შემთხვევაში - Umax=7,56 სმ/წმ   

ა) 
ა) 

ბ) 
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სერვერის დროითი მახასიათებლების შეფასება 

დაპროექტებისას 
 

აკაკი ძნელაძე 

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო 

akaki.dzneladze@atsu.edu.ge 
 

 

ანოტაცია — ნაშრომში შემოთავაზებულია სერვერ–

კომპიუტერების დაპროექტებისას მათი დროითი 

მახასიათებლების შეფასების ზოგადი ალგორითმი. 

ალგორითმი დაფუძნებულია იერარქიულად ჩალა-

გებული ანალიტიკური მოდელების სისტემაზე. 

 

საკვანძო სიტყვები: სერვერ–კომპიუტერი, დაპროექ-

ტება, დროითი მახასიათებელები, ანალიტიკური 

მოდელირება, იერაქიულად ჩალაგებული მოდელე-

ბი. 

I. შესავალი. 

დღეისათვის ფართოდ გამოიყენება კლიენ-

ტ–სერვერის ტექნოლოგიაზე დაფუძნებული 

კომპიუტერული ქსელები, რომელიც შედგება 

რამდენიმე სერვერ–კომპიუტერისა და დიდი 

რაოდენობის კლიენტ–კომპიუტერებისგან (ნახ. 

1). ამ ტექნოლოგიის ეფექტურად გამოყენები-

სათვის საჭიროა ქსელის დაპროექტებისას სერ-

ვერ–კომპიუტერების მოთხოვნილი დროითი 

მახასიათებლების უზრუნველყოფის ამოცანის 

გადაწყვეტა. 

ხშირად ამ ამოცანას არასაკმარისი ყურა-

დღება ექცევა, ამის გამო კლიენტ–სერვერის 

ტექნოლოგიაზე დაფუძნებული ბევრი მოქმე-

დი ქსელი ვერ აკმაყოფილებს მოთხოვნებს და 

საჭიროებს ხელახალ დაპროექტებას და შეც-

ვლას. 

სერვერ–კომპიუტერის დაგეგმარების ყვე-

ლაზე გავრცელებული მიდგომა არის საექ-

სპერტო შეფასებების გამოყენება. ამ მიდგომის 

შესაბამისად კომპიუტერული საშუალებების, 

ქსელური მოწყობილობებისა და კაბელური 

ქსელების დარგის სპეციალისტები, მათი გა-

მოცდილების საფუძველზე, ასრულებენ კონ-

კრეტული ამოცანის ან ამოცანების კლასის 

შესრულების უზრუნველყოფისათვის სერვერ-

–კომპიუტერის დაპროექტებას. ეს მეთოდი 

დაპროექტების ეტაპზე ხარჯების მინიმიზი-

რების და კომპიუტერული ქსელის სწრაფი შე-

ფასების საშუალებას იძლევა, მაგრამ საექსპერ-

ტო შეფასებების გამოყენებით მიღებული გა-

დაწყვეტილებები და პროგრამული და აპარა-

ტურული საშუალებებისადმი მოთხოვნები 

სუბიექტურია, სუბიექტურია აგრეთვე სისტე-

მის შემოთავაზებული პროექტის მახასიათებ-

ლების, მათ შორის დროითი მახასიათებლე-

ბის, შეფასება. 

სერვერ–კომპიუტერების დროითი მახასია-

თებლებისადმი მიძღვნილ შრომებში ძირითა-

დად განიხილება ფუნქციონირებადი სერვე-

რების დროითი მახასიათებელების შეფასების, 

გაზომვისა და გაუმჯობესების საკითხები. 

ამ შრომებში სისტემის მოდელირებისათ-

ვის ფართოდ გამოიყენება იმიტაციური მოდე-

ლირების მეთოდი [9]. ამ მეთოდით შესაძლე-

ბელია მოდელის  მაქსიმალურად მიახლოება 

ობიექტთან. მაგრამ ამავე დროს უნდა გავით-

ვალისინოთ, რომ რთული იმიტაციური მო-

დელი მისი რეალიზაციისათვის მოითხოვს 

დიდ გამოთვლით რესურსებს, ამიტომ იმიტა-

ციური მოდელის გამოყენება დაპროექტების 

საწყის ეტაპებზე მიზანშეწონილი არ არის. 

დაპროექტების ამოცანების გადაწყვეტი-

სათვის, მსოფლიო პრაქტიკაში სულ უფრო 

ფართოდ გამოიყენება ანალიტიკური მოდე-

ლირების მეთოდი, რომელიც რეალიზაციი-

სათვის საჭიროებს ნაკლებ გამოთვლით რე-

სურსებს და საშუალებას იძლევა გადაწყდეს 

სისტემის დროითი მახასიათებელების როგოც 

შეფასებისა და ანალიზის, ასევე ოპტიმიზაცი-

ის ამოცანები[1,2,3,4]. 

ნახ. 1. კლიენტ–სერვერის ტექნოლოგიაზე 

დაფუძნებული კომპიუტერული ქსელის ფრაგმენტი 

mailto:akaki.dzneladze@atsu.edu.ge
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I. სერვერის დროითი მახასიათებლების შეფა-

სების ზოგადი ალგორითმი 

სერვერ–კომპიუტრების დროითი მახასია-

თებლები დამოკიდებულია სისტემის თით-

ქმის ყველა პარამეტრზე და მასზე გავლენას ახ-

დენს დიდი რაოდენობით ფაქტორი, ამიტომ 

დროითი მახასიათებლების ისეთი ერთიანი 

მათემატიკური მოდელი, რომელშიც დეტალუ-

რად იქნება აღწერილი სისტემის პროცესები, 

ძალიან დიდი და ძნელად აღსაქმელი იქნება, 

ხოლო ამ მოდელიდან დროითი მახასიათებ-

ლების მაჩვენებლების რიცხვითი მნიშვნელო-

ბების მიღება ძალიან შრომატევადი და შესაძ-

ლოა პრაქტიკულად შეუძლებელიც აღმოჩ-

ნდეს. ამ სირთულეების დაძლევის ბუნებრივი 

გზა არის სტრუქტურული დეკომპოზიციის მე-

თოდის გამოყენება და ურთიერთდაკავშირე-

ბული მოდელების მრავალდონიანი სისტემის 

შექმნა[1,3]. ამ სისტემაში მოდელების დეტა-

ლიზაცია ქვედა დონეზე უფრო დაწვრილები-

თია ვიდრე ზედა დონეზე.  

ასეთი მიდგომისას, დროითი მახასიათებ-

ლების შეფასება ხდება გამოთვლების სპეცია-

ლური სქემის საშუალებით. ამასთან გამოთ-

ვლები იწყება ზედა დონიდან, გრძელდება ქვე-

და დონემდე და შემდეგ მიმდინარეობს უკუ 

მიმართულებით და მთავრდება ზედა დონეზე. 

უფრო კონკრეტულად, ზედა დონის მოდე-

ლებზე გამოთვლების შესრულებისას საწყისი 

მონაცემები არის მეზობელი ქვედა დონის მო-

დელებზე შესრულებული გამოთვლების შედე-

გები. სტრუქტურული დეკომპოზიციის მეთო-

დის თანახმად, მონაცემთა კომპიუტერულ 

სისტემაში შეიძლება გამოიყოს გამოთვლითი 

პროცესის დეტალიზაციის სამი დონე: 1) ფუნ-

ქციონალური ამოცანების დონე; 2) პროგრამუ-

ლი მოდულების დონე; და 3) აპარატურის დო-

ნე. ყოველ ამ დონეს შეესაბამება თავისი მოდე-

ლი, რომელიც შეიძლება წარმოვადგინოთ იე-

რარქიულად ჩალაგებული სამდონიანი მოდე-

ლების სისტემის სახით (ნახ. 2). დონეებს შო-

რის მოთავსებული საინტერფეისო მოდელები 

(ინტერფეისი1, ინტერფეისი2, ინტერფეისი3) 

უზრუნველყოფს აპარატურისა და პროგრამე-

ბის არასაიმედოობის ფაქტორის, პაკეტების 

ქსელში განმეორებით მიღება–გადაცემისა და 

გამოთვლითი პროცესების კონტროლისა და 

აღდგენის საშუალებების ფუნქციონირების 

გავლენის გათვალისწინებას. 

მოდელების ამ სისტემის გამოყენებით, 

დროითი მახასიათებლების განსაზღვრა ხდება 

შემდეგი ალგორითმის მიხედვით: 

ბიჯი 1. პაკეტების მიღებისას პროტოკოლე-

ბის პროგრამული მოდულებისა და ამ მოდუ-

ლებით აპარატურის დატვირთვის მახასია-

თებლების განსაზღვრა. შემავალი მონაცემები: 

პაკეტების მიღებისას შესაბამისი პროტოკო-

ლების შესრულებაზე მოთხოვნათა შემოს-

ვლის ინტენსივობა; პროტოკოლის სტრუქტუ-

რის გრაფი; პროცესორის მიერ შესრულებული 

ოპერაციების მოცულობა; ყოველი პროგრამუ-

ლი მოდულით ქსელიდან მიღებული ინფორ-

მაციის მოცულობა. გამომავალი ინფორმაცია: 

პროტოკოლის პროგრამული მოდულებისა და 

კომპიუტერის დატვირთვის დონე.  

პაკეტების განმეორებით მიღების გამო 

მოთხოვნათა დაყოვნების გათვალისწინება 

ხდება ინტერფეისი1–ის მოდელებით. 

ბიჯი 2. პროცესორში და არხებში მიღებუ-

ლი მოთხოვნთა პროტოკოლებით დამუშავე-

ბის დროის განაწილების ფუნქციის პირველი 

და მეორე მომენტის გამოთვლა. III დონის მო-

დელებით განისაზღვრება პროტოკოლების 

პროგრამული მოდულების მოთხოვნების სის-

ტემაში დამუშავების დროის განაწილების 

ფუნქციის მომენტები მულტიპროგრამულ რე-

ჟიმში მუშაობისას წარმოქმნილი რიგების 

გათვალისწინებით. პროგრამების მოთხოვნე-

ბის პროცესორში დამუშავება ხდება აბსოლუ-

ტური პრიორიტეტების რიგით. გამოთვლები 

სრულდება [8]-ში მიღებული გამოსახულებე-

ბით. 

ბიჯი 3. აპარატურის არაგამაუფასურებელი 

თვითაღდგენადი დაზიანებების და კომპიუ-

ტერული სისტემის გამაუფასურებელი დაზი-

ანებებით გამოწვეული პროცესორისადმი და 

არხებისადმი მოთხოვნათა დამატებითი ნაკა-

დების გავლენის გათვალისწინება. ინტერფეი-

სი 3-ის მოდელებით (ნახ. 2) მოხდება კონ-

ტროლის საშუალებებით აღდგენილი და ოპე-

რაციების განმეორების გზით აღდგენილი შე-

ფერხებების გავლენისა და აპარატურის გამაუ-

ფასურებელი მტყუნებებით გამოწვეული და-

მატებითი მოთხოვნების გავლენის გათვალის-

წინება. ამისათვის შესრულდება პროგრამების 

მოთხოვნების პროცესორებში, არხებში და 

ქსელში დამუშავების დროის განაწილების 

ფუნქციის მომენტების კორექტირება [7]. 

ბიჯი 4. პროტოკოლების პროგრამული მო-

დულების შესრულების დროისა და პროტო-

კოლების მოთხოვნების პროგრამულ მოდუ-

ლებში დამუშავების დროის განაწილების 

ფუნქციის პირველი და მეორე მომენტის გა-

მოთვლა. II დონის მოდელებით განისაზღვრე-

ბა პროტოკოლების მოთხოვნების პროგრაუ-
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ლი მოდულებით დამუშავების დროის განაწი-

ლების ფუნქციის მომენტები და პროტოკოლე-

ბის მოთხოვნების პროგრამული მოდულებით 

დამუშავებამდე ლოდინის დროის განაწილე-

ბის ფუნქციის მომენტები 

ბიჯი 5. განისაზღვრება პროტოკოლებით 

მოთხოვნების შესაბამისი მიღებული პაკეტე-

ბის დამუშავების დროის განაწილების ფუნ-

ქციის პირველი და მეორე მომენტი. პროტო-

კოლების გრაფის მარტივ კომპოზიციებად ბი-

ნარული ხის სახით დეკომპოზოციისა [6] და 

სპეციალური გამოთვლითი გამოსახულებების 

[5] გამოყენების გზით განისაზღვრება პროტო-

კოლების დასრულების დროის განაწილების 

ფუნქციის პირველი და მეორე მომენტი. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ბიჯი 6. კომპუტერული სისტემის აპარატუ-

რის დაზიანებისა და პროგრამების მტყუნების  

შემდეგ სისტემის აღდგენისას მოთხოვნათა მი-

ღების დაყოვნების გათვალისწინება. გამოთ-

ვლები სრულდება ინტერფესი1-ის გამომავა-

ლი მოდელებით. დაყოვნების ბლოკების მო-

დელით ხდება კომპიუტერული სისტემის აპა-

რატურის მტყუნების შემდეგ აღდგენით განპი-

რობებული მოთხოვნების ლოდინის გათვა-

ლისწინება.[7]. 

ბიჯი 7. ფუნქციონალური ამოცანების 

პროგრამებისა და აპარატურის დატვირთვის 

მახასიათებლების განსაზღვრა. შემავალი მო-

ნაცემები: ფუნქციონალური ამოცანის შესრუ-

ლებაზე მოთხოვნათა შემოსვლის ინტენსივო-

ბა; ფუნქციონალური ამოცანის სტრუქტურის 

გრაფი; პროცესორის მიერ შესრულებული 

ოპერაციების მოცულობა და ყოველი პროგრა-

მით არხებში გადაცემული ინფორმაციის მო-

ცულობა. გამომავალი ინფორმაცია: ფუნქციო-

ნალური ამოცანების მოთხოვნებით პროგრა-

მებისა და სერვერ–კომპიუტერის დატვირ-

თვის დონე. 

ინტერფეისი 2 

ინტერფეისი 3 

ფუნქციონალური 

ამოცანების მოდელები 

ფუნქციონალური 

ამოცანების პროგრამული 

მოდულების მოდელები 

აპარატურის მოდელები 

OSI–ის პროტოკოლების 

მოდელები 

 ოპერაციების განმეორებითი 

შესრულების მოდელი; 

 აპარატურის მტყუნებათა 

მოდელი. 

 

 გამოთვლითი პროცესის 

აღდგენის მოდელი 

 პროგამული მტყუნებების 

მოდელი; 

 აპარატურის აღდგენის 

მოდელი. 

 პაკეტების 

განმეორებით მიღების 

მოდელი 

OSI–ის პროგრამული 

მოდულების მოდელები 

 აპარატურის 

აღდგენის მოდელი. 

 ოპერაციების განმეორებითი 

შესრულების მოდელი; 

 აპარატურის მტყუნებათა 

მოდელი. 

 

OSI–ის პროტოკოლების 

მოდელები 

 ოპერაციების განმეორებითი 

შესრულების მოდელი; 

 აპარატურის მტყუნებათა 

მოდელი. 

 

OSI–ის პროგრამული 

მოდულების მოდელები 

 აპარატურის აღდგენის 

მოდელი. 

 პაკეტების განმეორებით 

მოთხოვნის მოდელი 

ნახ. 2. სამდონიანი იერარქიულად ჩალაგებული მოდელებისა და საინტერფეისო მოდელების სისტემის სქემა. 

I დონე 

II დონე 

III დონე 

ინტერფ

ეისი 1 
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ბიჯი 8. პროცესორში და არხებში მოთხოვ-

ნთა დამუშავების დროის განაწილების ფუნ-

ქციის პირველი და მეორე მომენტის გამოთ-

ვლა. III დონის მოდელებით განისაზღვრება 

პროგრამების მოთხოვნების სისტემაში დამუ-

შავების დროის განაწილების ფუნქციის მომენ-

ტები. პროგრამების მოთხოვნების პროცესორ-

ში დამუშავება ხდება აბსოლუტური პრიორი-

ტეტების რიგით, ხოლო არხებში ფარდობითი 

პრიორიტეტებით. გამოთვლები სრულდება 

[8]-ში მიღებული გამოსახულებებით. 

ბიჯი 9. აპარატურის არაგამაუფასურებელი 

თვითაღდგენადი დაზიანებების და პროცესო-

რისადმი, არხებისადმი და ქსელისადმი კომპი-

უტერული სისტემის გამაუფასურებელი და-

ზიანებებით გამოწვეული მოთხოვნათა დამა-

ტებითი ნაკადების გავლენის გათვალისწინება. 

ინტერფეისი3-ის მოდელებით (ნახ. 2) მოხდება 

გამოთვლითი პროცესის შეფერხებების აღდგე-

ნით გამოწვეული დაყოვნებისა და აპარატუ-

რის გამაუფასურებელი მტყუნებებით გამოწვე-

ული დამატებითი მოთხოვ-ნების გავლენის 

გათვალისწინება. ამისათვის შესრულდება 

პროცესორებში და არხებში პროგრამების მო-

თხოვნების დამუშავების დროის განაწილების 

ფუნქციის მომენტების კორექტირება [7]. 

ბიჯი 10. პროგრამების შესრულების დროი-

სა და ფუნქციონალური ამოცანების მოთხოვ-

ნების  პროგრემებში დამუშავების დროის განა-

წილების ფუნქციის პირველი და მეორე მომენ-

ტის გამოთვლა. II დონის მოდელებით განი-

საზღვრება ფუნქციონალური ამოცანების მო-

თხოვნების პროგრამებით დამუშავების დრო-

ის განაწილების ფუნქციის მომენტები და ფუნ-

ქციონალური ამოცანების მოთხოვნების პროგ-

რამებით დამუშავებამდე ლოდინის დროის გა-

ნაწილების ფუნქციის მომენტები [8]. 

ბიჯი 11. გამაუფასურებელი მტყუნებების 

და დაზიანებების გავლენის გათვალისწინება 

და პროგრამების საკონტროლო წერტილების 

ოპტიმიზაცია. ინტერფეისი 2 მოდელებით 

მოხდება გამოთვლითი პროცესების კონტრო-

ლისა და აღდგენის საშუალებების ფუნქციონი-

რების გავლენის გათვალისწინება, პროგრამებ-

ში საკონტროლო წერტილების შექმნის მიზან-

შეწონილობის შემოწმება, საკონტროლო წერ-

ტილების შექმნის ოპტიმალური პერიოდის ან 

ვარიანტის განსაზღვრა და, გამაუფასურებელი 

მტყუნებების შემდეგ გამოთვლითი პროცესე-

ბის საკონტროლო წერტილებიდან აღდგენის 

გავლენის გათვალისწინებით [4], ფუნქციონა-

ლური ამოცანების მოთხოვნების პროგრამე-

ბით დამუშავების დროის განაწილების ფუნ-

ქციის მომენტების გამოთვლა. 

ბიჯი 12. განისაზღვრება ფუნქციონალური 

ამოცანებით მოთხოვნების შესაბამისი მიღე-

ბული პაკეტების დამუშავების დროის განაწი-

ლების ფუნქციის პირველი და მეორე მომენ-

ტი, და ფუნქციონალური ამოცანების პროგრა-

მებს შორის საკონტროლო წერტილების გან-

ლაგების ოპტიმალური ვარიანტები. ფუნქცი-

ონალური ამოცანის გრაფის მარტივ (მიმდევ-

რობით, პარალელურ, განშტოებად, ციკლურ) 

კომპოზიციებად ბინარული ხის სახით დე-

კომპოზოციისა [6] და სპეციალური გამოთ-

ვლითი გამოსახულებების [5] გამოყენების 

გზით განისაზღვრება ფუნქციონალური ამო-

ცანების დასრულების დროის განაწილების 

ფუნქციის პირველი და მეორე მომენტი. ფუნ-

ქციონალური ამოცანის მოთხოვნის პროგრა-

მით დამუშავების დროის განაწილების ფუნ-

ქცია აპროქსიმირდება პოლინომიალურად ექ-

პონენციალური ფუნქციით. 

ბიჯი 13. კომპუტერული სისტემის აპარა-

ტურის დაზიანებისა და პროგრამების მტყუ-

ნების  შემდეგ სისტემის აღდგენისას მოთხოვ-

ნათა მიღების დაყოვნების გათვალისწინება. 

გამოთვლები სრულდება ინტერფესი1-ის გა-

მომავალი მოდელებით. დაყოვნების ბლოკე-

ბის მოდელით ხდება კომპიუტერული სისტე-

მის აპარატურის მტყუნების შემდეგ აღდგე-

ნით განპირობებული მოთხოვნების ლოდინის 

გათვალისწინება. პროგრამების მტყუნების 

შემთხვევაში, თუ პროგრამას არ გააჩნია აღ-

დგენის ბლოკი, ითვლება, რომ  მოხდა შესაბა-

მისი ფუნქციონალური ამოცანის მტყუნება და 

მისი გათვალისინება ხდება ფუნქციონალური 

ამოცანის დასრულების დროის განაწილების 

ფუნქციის გამრავლებით შესაბამისი ფუნქცი-

ონალური ამოცანის პროგრამის დასრულების 

ალბათობაზე [7]. 

ბიჯი 14. პაკეტების გადაცემისას პროტო-

კოლების პროგრამული მოდულებისა და ამ 

მოდულებით აპარატურის დატვირთვის მახა-

სიათებლების განსაზღვრა. პაკეტების გადაცე-

მისას შესაბამისი პროტოკოლების შესრულე-

ბაზე მოთხოვნათა შემოსვლის ინტენსივობის 

მნიშვნელობის, პროტოკოლის სტრუქტურის 

გრაფის, პროცესორის მიერ შესრულებელი 

ოპერაციების მოცულობის და ყოველი პროგ-

რამული მოდულით ქსელში გადასაცემი ინ-

ფორმაციის მოცულობის ცნობილი მნიშვნე-

ლობებით  განისაზღვრება პროტოკოლის მო-

თხოვნებით პროგრამებული მოდულების და 

კომპიუტერის დატვირთვის დონე. 
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ბიჯი 15. პროცესორში და არხებში გადასა-

ცემ მოთხოვნათა პაკეტების პროტოკოლებით 

დამუშავების დროის განაწილების ფუნქციის 

პირველი და მეორე მომენტის გამოთვლა. III 

დონის (აპარატურის) მოდელებით განისაზ-

ღვრება მულტიპროგრამულ რეჟიმში მუშაობი-

სას წარმოქმნილი რიგების გათვალისწინებით 

პროტოკოლები პროგრამული მოდულების მო-

თხოვნების სისტემაში დამუშავების დროის გა-

ნაწილების ფუნქციის მომენტები. პროგრამე-

ბის მოთხოვნების პროცესორში დამუშავება 

ხდება აბსოლუტური პრიორიტეტების რიგით. 

გამოთვლები სრულდება [8]-ში მიღებული გა-

მოსახულებებით. 

ბიჯი 16. აპარატურის არაგამაუფასურებე-

ლი თვითაღდგენადი დაზიანებების და პრო-

ცესორისადმი და არხებისადმი კომპიუტერუ-

ლი სისტემის გამაუფასურებელი დაზიანებე-

ბით გამოწვეული მოთხოვნათა დამატებითი 

ნაკადების გავლენის გათვალისწინება. ინტერ-

ფეისი3-ის მოდელებით (ნახ. 2) მოხდება კონ-

ტროლის საშუალებებით აღდგენილი და ოპე-

რაციების განმეორების გზით აღდგენილი შე-

ფერხებების გავლენისა და აპარატურის გამაუ-

ფასურებელი მტყუნებებით გამოწვეული და-

მატებითი მოთხოვნების გავლენის გათვალის-

წინება. ამისათვის შესრულდება პროგრამების 

მოთხოვნების პროცესორებში და არხებში და-

მუშავების დროის განაწილების ფუნქციის მო-

მენტების კორექტირება [7]. 

ბიჯი 17. პროტოკოლების პროგრამული მო-

დულების შესრულების დროისა და პროტოკო-

ლების მოთხოვნების გადასაცემი პაკეტების 

პროგრამულ მოდულებში დამუშავების დრო-

ის განაწილების ფუნქციის პირველი და მეორე 

მომენტის გამოთვლა. II დონის (პროტოკოლე-

ბის პროგამული მოდულების) მოდელებით გა-

ნისაზღვრება პროტოკოლების მოთხოვნების 

პროგრაული მოდულებით დამუშავების დრო-

ის განაწილების ფუნქციის მომენტები და პრო-

ტოკოლების მოთხოვნების პროგრამული მო-

დულებით დამუშავებამდე ლოდინის დროის 

განაწილების ფუნქციის მომენტები 

ბიჯი 18. განისაზღვრება პროტოკოლებით  

მოთხოვნების შესაბამისი გადასაცემი პაკეტე-

ბის დამუშავების დროის განაწილების ფუნ-

ქციის პირველი და მეორე მომენტი. პროტოკო-

ლების გრაფის მარტივ (მიმდევრობით, პარა-

ლელურ, განშტოებად, ციკლურ) კომპოზიციე-

ბად ბინარული ხის სახით დეკომპოზოციისა 

[6] და სპეციალური გამოთვლითი გამოსახუ-

ლებების [5] გამოყენების გზით განისაზღვრება 

პროტოკოლების დასრულების დროის განაწი-

ლების ფუნქციის პირველი და მეორე მომენ-

ტი.  

ბიჯი 19. კომპუტერული სისტემის აპარა-

ტურის დაზიანებისა და პროგრამების მტყუ-

ნების  შემდეგ სისტემის აღდგენისას მოთხოვ-

ნათა მიღების დაყოვნების და მოთხოვნათა პა-

კეტების განმეორებით გადაცემის გათვალის-

წინება. გამოთვლები სრულდება ინტერფესი1-

ის გამომავალი მოდელებით. დაყოვნების 

ბლოკების მოდელით ხდება კომპიუტერული 

სისტემის აპარატურის მტყუნების შემდეგ აღ-

დგენით განპირობებული მოთხოვნების ლო-

დინის გათვალისწინება.[7]. 

ალგორითმის დასარული 

 

III .დასკვნა 

სერვერ–კომპიუტერების დაპროექტებისას 

მათი დროითი მახასიათებლის შეფასებისათ-

ვის მიზანშეწონილია ანალიტიკური მოდელი-

რების მეთოდის გამოყენება. ეს მეთოდი რეა-

ლიზაციისათვის საჭიროებს ნაკლებ გამოთ-

ვლით რესურსებს ვიდრე იმიტაციური მოდე-

ლირების მეთოდი და საშუალებას იძლევა გა-

დაწყდეს სისტემის დროითი მახასიათებელე-

ბის როგორც შეფასებისა და ანალიზის, ასევე 

ოპტიმიზაციის ამოცანები. ამის გათვალისწი-

ნებით ნაშრომში შემოთავაზებულია სერვერ–

კომპიუტერის დროითი მასხაიათებლების შე-

ფასების ზოგადი ალგორითმი, რომელიც 

ეფუძნება იერარქიულად ჩალაგებული ანალი-

ტიკური მოდელების სამდონიან სისტემას. ამ 

სისტემაში ასახულია გამოთვლითი პროცესე-

ბის აღდგენის საშუალებების პარამეტრები და 

პაკეტების განმეორებით გადაცემისა და მიღე-

ბის შედეგად გამოწვეული მოთხოვნების და-

ყოვნებები. 

წარმოდგენილი ალგორითმით იანგარიშე-

ბა სერვერ–კომპიუტერში მოთხოვნების შეს-

რულების დროის განაწილების ფუნქციის 

პირველი და მეორე მომენტი და პროცესორე-

ბის, არხებისა და პროგრამების დატვირთვის 

დონე. 

გამოყენებული ლიტერატურა 

[1]  ა. ძნელაძე. მაღალსაიმედო კომპიუტერული 

სისტემების ფუნქცონალური საიმედოობის ანა-

ლიზი დაპროექეტებისას. აკაკი წერეთლის სა-

ხელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ქუ-

თაისი, 2014, 161 გვ.. 

[2]  ა. ძნელაძე. საკონტროლო წერტილების ინტერ-

ვალის ოპტიმიზაცია მტყუნების გამოვლენის 

სისტემის პარამეტრების გათვალისწინებით. 
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აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

მოამბე № 2, ქუთაისი, 2013, გვ.  46 -53. 

[3]  ა. ძნელაძე. მონაცემთა დამუშავების კომპიუტე-

რული სისტემემების ფუნქციონალური საიმე-

დოობის შეფასების ზოგადი ალგორითმი. მეხუ-

თე საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული 

კონფერენცია „ინტერნეტი და საზოგადოება“. 

ქუთაისი, 2011, გვ. 209-213. 

[4]  ა. ძნელაძე. გამოთვლითი პროცესის საკონტრო-

ლო წერტილების განლაგების ოპტიმალური ვა-

რიანტის შერჩევის ალგორითმი. მესამე  სამეცნი-

ერო პრაქტიკული კონფერენცია “ინტერნეტი და 

საზოგადოება”. ქუთაისი, 2007, გვ. 143-149. 

[5]  ა. ძნელაძე. პარალელური გამოთვლითი პროცე-

სის დროითი მახასიათებლების ანალიზის მე-

თოდი. მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო 

პრაქტიკული კონფერენცია “ინტერნეტი და სა-

ზოგადოება”. ქუთაისი, 2009, 119-124. 

[6]  Valdas J., Tarjan R.E., Lawler E.I. The recognation 

of Serial Parallel Graph// SIAM J. Comp. – 1982. 

Vol. 11, No. 2 P. 298-312. 

[7]  Леонтьев А.С., Пряхин В.К. Многоуровневые 

иерархические модели обработки информации в 

вычислительных системах с учетом надежности 

// Алгоритмы и структуры специализированных 

вычислительных систем. Тула, 1985. С. 51-57. 

[8]  Папшев И.С., Шин В.В. Анализ временных 

характеристик ВС коллективного пользования с 

помощью аналитических моделей // Алгоритмы 

и структуры специализированных 

вычислительных систем. Тула, 1983. С. 108-114. 

[9]  ა. ძნელაძე, ა. ბაბუნაშვილი. ლოკალური 

ქსელების დაპროექტების პროგრამული საშუა-

ლებები. მეექვსე საერთაშორისო სამეცნიერო 

პრაქტიკული კონფერენცია „ინტერნეტი და სა-

ზოგადოება“. ქუთაისი, 2013, გვ. 102-105. 
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საწარმოო რესურსების მართვის ბიზნეს-

პროცესების მოდელირება 
 

ხატია ქრისტესიაშვილი 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო 

xatia@outlook.com,   

გიორგი სურგულაძე 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო 
gsurguladze@gmail.com 

 

 

ანოტაცია – წარმოდგენილია საწარმოო რესურსების 

მართვის პროცესების მოდელირების საკითხები. გა-

ანალიზებულია ის პრობლემები და ამოცანები, 

რომლებიც ხელს უშლის კომპანიის სტაბილურ 

ფუნქციონირებას და განვითარებას. მათი გადაჭრა 

შესაძლებელია სხვადახვა გზით, მათ შორის ერთ-

ერთი ეფექტური გადაწყვეტაა საწარმოო რესურსე-

ბის დაგეგმვის სისტემის (ERP) გამოყენება. ნაშრომ-

ში განიხილება ორგანიზაციის სტრუქტურა, მარკე-

ტინგის, ლოგისტიკის, კადრების და სხვა დეპარტა-

მენტების სახით, ERP სისტემის დანერგვამდე და 

მის შემდეგ, რესურსების ანალიზი ორივე შემთხვე-

ვაში და მათი შედარება. პრაქტიკულ მაგალითებში 

ნაჩვენებია პროდუქციის იმპორტიორი და ტვირთის 

გადაზიდვის ფირმების ბიზნეს-პროცესების მოდე-

ლირება BPMN სტანდარტით, ამ პროცესის სიმულა-

ცია Bizagi აპლიკაციის ინსტრუმენტის Bizagi Process 
Modeler-ის გამოყენებით. 

საკვანძო სიტყვები – საწარმოო რესურსები, 
მართვა, ბიზნეს პროცესი, ERP, სისტემა, ლო-
გისტიკა, BPMN, მოდელირება. 

 

I.  შესავალი 

       „ინფორმაცია“, როგორც კატეგორიული 

ცნება, ყოველთვის იყო და დღესაც რჩება ერთ-

ერთ მნიშვნელოვან სტრატეგიულ რესურსად 

ორგანიზაციებისა და პიროვნებებისთვის სწო-

რი, ოპტიმალური გადაწყვეტილების მისაღე-

ბად.   იგი „ინტელექტუალური“ რესურსია, 

რომელიც ავითარებს დანარჩენ რესურსებს. 

მართვის საინფორმაციო სისტემების განვითა-

რება და გამოყენება არის თანამედროვე ფენო-

მენი, რომელიც იყენებს შესაბამის ინფორმაცი-

ას და წინ უსწრებს უკეთეს დაგეგმარებას, გა-

დაწყვეტილებათა ეფექტურად მიღებას და სა-

სურველ შედეგებს. მართვის საინფორმციო სი-

სტემები უზრუნველყოფს ორგანიზაციაში 

მმართველობით გადაწყვეტილებათა მიღების 

ინფორმაციულ მხარდაჭერას. ეს სისტემები 

იყენებს ადამიანურ, აპარატურულ, პროგრამუ-

ლი უზრუნველყოფის რესურსებს, მონაცემებს 

და ქსელს. არსებობს ინფორმაციული სისტე-

მის სამი მთავარი დანიშნულება: სტრატეგი-

ული უპირატესობის ხაზგასმა; მენეჯერული 

გადაწყვეტილებების მიღების ხელშეწყობა და 

ბიზნეს ოპერაციების მხარდაჭრა [1]. 

 

II. საწარმოო რესურსების მართვის სისტემა 

       კომპანია ავითარებს სტრატეგიებს და გეგ-

მებს, რომ მიაღწიოს დასახულ მიზანს. მიზანი 

შეიძლება იყოს პროდუქტიულობის და შემო-

სავლის გაზრდა, ფასების შემცირება, თანამ-

შრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება და სხვა. 

ამ მიზნების მისაღწევად კომპანიები იყენებს 

ფინანსურ, ადამიანურ, დროით და ტექნიკურ 

რესურსებს. ეს რესურსები მუშავდება კომპა-

ნიაში სასურველი შედეგის მისაღებად. დასა-

ხული მიზნების მიღწევა არ არის ყოველთვის 

მარტივი, რადგან კომპანიებს ხვდებათ მრავა-

ლი პრობლემა, რომელიც აფერხებს სასურვე-

ლი შედეგის მიღებას. ასეთი პრობლემები შე-

იძლება იყოს შემდეგი:   

 ხშირად კომპანიებისთვის ძალზე რთუ-

ლია საქმიანობის საკუთარ სტრატეგიასა და 

მიზნებთან ზედმიწევნით თანხმობაში წარ-

მართვა;  

 საჭირო ინფორმაციის წვდომის არარსე-

ბობა რეალურ დროში;   

 პრობლემური საკითხების ადრეულ 

ეტაპზე იდენტიფიცირების შეუძლებლობა;   

 ადამიანური რესურსები ორგანიზაცი-

ულ მიზნებთან არაა თანხვედრაში;  

 კომპანიის ხარჯების ზოგადი დონე არის 

მაღალი, რაც გამოწვეულია კომპანიის მოუქნე-

ლობის, პროცესების დაბალი სტანდარტიზა-

ციით, დაბალი ეფექტიანობითა და ადაპტაცი-

ის უნარით; 

 კომპანიებს არ გააჩნია ორგანიზაციის 

ხედვა. კერძოდ, ფინანსური და მენეჯერული 

აღრიცხვიანობის ფუნქციონალობა მოიკოჭ-

mailto:xatia@outlook.com
mailto:gsurguladze@gmail.com
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ლებს, რომ აღარაფერი ვთქვათ ბიზნეს ანალი-

ტიკურ შესაძლებლობებზე;  

 რაც შეეხება ადამიანური რესურსების 

მართვას კომპანიაში, ძალზედ რთულია ჩამო-

ყალიბდეს კარიერისა და განვითარების გეგმე-

ბი საქმის მოწინავე შემსრულებელთათვის, 

ადამიანებისთვის, რომლებიც მართლაც ფასე-

ულ რესურსს წარმოადგენს კომპანიისთვის. 

ასეთი გეგმების არსებობის შემთხვევაშიც კი, 

ისინი არაა ცხადად განსაზღვრული, ანუ არაე-

ფექტურია.  

 კომპანიის თანამშრომლებისთვის რთუ-

ლია მოიპოვონ  კომპანიაში ინფორმაცია, რო-

მელიც სჭირდებათ მათ ყოველდღიურ საქმია-

ნობაში.  

აღნიშნული პრობლემები განცალკავებუ-

ლად შეიძლება გადაიჭრას მრავალი გზით, 

მაგრამ ერთ-ერთი ეფექტური გზა, რომლითაც 

შესაძლებელია ყველა პრობლების ერთდროუ-

ლად გადაწყვეტა, არის საწარმოო რესურსების 

დაგეგმვის სისტემა (ERP - Enterprise Resource 

Planning) [2]. 

დღეისათვის შექმნილია და კვლავაც ვი-

თარდება საწარმოო მენეჯმენტის ავტომატი-

ზებული სისტემების ისეთი პროგრამული პა-

კეტები, როგორიცაა ERP სისტემები.  

საქართველოში მსგავსი სისტემების პროგ-

რამული პაკეტების განვითარება და გამოყენე-

ბა ხდება კერძო პროგრამული კომპანიების მი-

ერ. მაგალითად ფირმები: ORIS (სისტემა „ორის 

მენეჯერი“), UGT, BIT, ApexERP სისტემა, FINA, 

Infinati და სხვა [2-4].  

 

III. საწრმოო პროცესების ავტომატიზაცია  

ERP სისტემის დანერგვის შედეგად 

ნაშრომის მთავარი მიზანია საწარმოო რე-

სურსების დაგეგმვის, კონტროლის სისტემის 

და მისი რეალიზაციის განვითარება ახალი ინ-

ფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენებით. 

როგორც შედეგიდან ჩანს, დაგეგმვის და კონ-

ტროლის დაბალი დონე ამცირებს კომპანიის 

შემოსავალს, პროდუქტიულობას და სხვა მაჩ-

ვენებლებს. 

იმისათვის, რომ გადავჭრათ პრობლება, აუ-

ცილებელია შევისწავლოთ საწარმო და მისი 

მართვის სისტემა. შესწავლა იწყება ორგანიზა-

ციის სტრუქტურით. ERP სისტემის დანერ-

გვამდე მაგალითად, „NewApple”-ორგანიზაცი-

ის სტრუქტურა შედგება ექვსი დეპარტამენ-

ტისგან: მარკეტინგის, გაყიდვების, ლოგისტი-

კის ფინანსების, HR და IT დეპარტამენტისგან. 

თითოეულში არის განსხვავებული ფუნქციები 

და დაქვემდებარებული პირები, განსაზღვრუ-

ლია მათი როლები და ადამიანური რესურსე-

ბი.  

ორგანიზაციის მთავარი პრობლემა შემდე-

გია: კომპანიაში არ არის კონტროლის მექა-

ნიზმი, მუშაობა არის არაეფექტური, ვერ ხერ-

ხდება პრობლემებზე სწრაფი რეაგირება ინ-

ფორმაციის არ არსებობის გამო, ვერ ხერხდება 

გაყიდვების სწორი ანალიზი და სწორი შეკვე-

თების ფორმირება, ეფექტურად ვერ ხორცი-

ელდება „საწარმოო რესურსების მენეჯმენტის 

ბიზნეს პროცესების მოდელირება“ მარაგების 

მართვა და კონტოლი. ინფორმაციის მიღების 

არარსებობა რელაურ დროში, ანალიზის მექა-

ნიზმის სისუსტე. ასევე ვერ ხერხდება გაყიდ-

ვების მიხედვით შეკვეთების ფორმირება, არ 

არის ადამიანური რესურსების მართვის სის-

ტემა, არაეფექტურია ადამიანური და დროი-

თი რესურსების გამოყენება. 

      კომპანია არის საქონლის იმპორტიორი, მი-

სი ძირითადი საქმიანობაა შესყიდვების და-

გეგმვა და კონტროლი (ლოგისტიკის და მარ-

კეტინგის დეპარტამენტები), არსებული და 

პოტენციული მომხმარებელთა მოთხოვნილე-

ბების შესწავლა და მათი სტიმულირება (რეკ-

ლამა, აქციები) მარკეტინგული კვლევის ჩატა-

რება, ეფექტური სადისტრიბუციო არხების 

შექმნა და პროდუქციის დისტრიბუცია (გა-

ყიდვების დეპარტამენტი), წარმოებული ოპე-

რაციების ბუღალტრული აღრიცხვა და ფინან-

სური ანგარიშგება (ფინანსური დეპარტამენ-

ტი), კომპანიაში არსებული ადამიანური რე-

სურსების ეფექტური მართვა (HRM განყოფი-

ლება).  

თუ კომპანია აპირებს ბიზნესის გაფართოე-

ბას, მან უნდა შექმნას მყარი, კონკურენტუნა-

რიანი უპირატესობა ბაზარზე და გაზარდოს 

ბიზნეს ეფექტურობა თანამედროვე ინფორმა-

ციული ტექნოლოგიების დანერგვით და გამო-

ყენებით, რაც თავისთავად გამოიწვევს მთლი-

ანი კომპანიის მიმართულებით ეფექტური 

კონტროლის მექანიზმის შექმნას. ბიზნესის ამ 

ახალი გზის არჩევის კონცეფცია მდგომარეობს 

კორპორატიულ ინფორმაციასთან სათანადო 

და სწრაფი წვდომისთვის გაერთიანებული გა-

რემოს შექმნაში. ცენტრალიზებული საინფორ-

მაციო სისტემის მთავარი კომპონენტებია: 

ინტეგრაცია:  კომპანიის ყველა დანაყოფი 

იმუშავებს ერთ ინფორმაციულ სივრცეში;  მო-

ნაცემების გენერაციის ახალი სისტემა ყველა 

ავტორიზებულ მომხმარებელს მისცემს ნებას 

მიიღონ საჭირო ინფორმაციასთან წვდომა;  

ყველა თანამშრომელი გამოიყენებს მეილების 

ერთ სისტემას ინფორმაციის გასაცველელად; 
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ფინანსური ფუნქციები: ახალი საწარმოო 

რესურსების მართვის სისტემა გაზრდის თი-

თოეული დანაყოფის სამუშაოს ეფექტურობას, 

თუკი მენეჯერებს მიეცემათ საშუალება გაუწი-

ონ ზედამხედველობა მიმდინარე სამუშაოს, 

მიმდინარე დროს;  ყველა ოპერაცია შესრულ-

დება ერთ ინფორმაციულ სივრცეში;  შეიქმნება 

მუდმივი კონტროლის მექანიზმი კომპანიის 

ხარჯებზე;  ჩამოყალიბდება დებიტორებზე და 

კრედიტორებზე ინფორმაციის 360-გრადუსია-

ნი ხედვა;  ყოვედღიური გაყიდვები მობაილ-

კომპიუტერის გამოყენებით ავტომატუარდ 

სინქრონიზდება ცენტრალურ მონაცემთა ბაზა-

ში და ფინანსურ აღრიცხვის მოდულში ბუ-

ღალტრული გატარებების სახით;  

ანალიზი და კონტროლი: წარსული ქმედე-

ბების ზუსტი ანალიზი უზრუნველყოფს მენე-

ჯერებს და თანამშრომლებს ზუსტი და სათა-

ნადო ინფორმაციით გაყიდვების შესახებ. რაც 

ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე იძლევა 

მომხმარებლების მოთხოვნილებათა პროგნო-

ზის საშუალებას; რესურსების არაეფექტური 

გამოყენების აღმოსაფხვრელად ბრძანებები, 

უწყისები, ინვოისები და სხვა ინფორმაცია უნ-

და გადაიცეს ელექტრონული გზით კომპანიის 

სხვადასხვა დანაყოფებს შორის, რათა მაქსიმა-

ლურად მოხერხდეს „უქაღალდო წარმოების“ 

დანერგვა. 

 
ERP სისტემის, კერძოდ apexERP-ის დანერ-

გვის შემდეგ ორგანიზაციის სტრუქტურა და 

გამოყენებული რესურსები შეიცვალა, იგი შე-

დარებით მარტივი და რაციონალური გახდა 

(ნახ.1) [1]. 

კომპანია „აპექსი“ - წარმოადგენს სპეცი-

ალისტების ჯგუფს, რომელიც 2004 წლიდან 

საწამოო-დაწესებულებების ავტომატიზაცის 

მიზნით ახორციელებს ბიზნეს პროცესების 

მართვის ავტომატიზებული სისტემების შექ-

მნასა და დანერგვას [4]. ამ კუთხით მათ მიერ 

შეიქმნა პროგრამული უზრუნველყოფა - მარ-

თვის ავტომატიზირებულ სისტემათა კომ-

პლექსი - „აპექსი", რომელიც წარმოადგენს 

წარმოების, საცალო-საბითუმო ვაჭრობისა და 

მომსახურების სფეროს ორგანიზაციებში აღ-

რიცხვის, ანალიზისა და მართვის მძლავრ ინ-

სტრუმენტს. 

მათ მიერ შექმნილი ბიზნეს–პროცესების 

მართვის პროგრამული გადაწყვეტილებები მე-

ნეჯმენტს საშუალებას აძლევს:  

ეფექტურად გამოიყენოს შრომითი რესურ-

სები; ოპერატიულად მიიღოს ბიზნეს ანალი-

ზისა და მარკეტინგული კვლევისათვის საჭი-

რო ინფორმაცია; ოპტიმიზაცია გაუკეთოს სასა-

ქონლო- მატერიალურ მარაგებსა და ფულად 

რესურსებს. კომპანია „აპექსის“ ბიზნეს-გადაწყ-

ვეტილებებით სარგებლობენ საქართველოში 

მოქმედი ისეთი მსხვლი კომპანიები, როგორე-

ბიცაა: სს „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია“, ჰი-

პერმარკეტი და სხვ. 
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IV. საწარმოო ბიზნეს-პროცესების მოდელი-

რება 

საწარმოში არსებული რესურსების წარმა-

ტებით მართვისა და მაქსიმალური მოგების 

მიღების მიზნით მნიშვნელოვანია ბიზნეს-

პროცესების ცხადი  სახით წარმოდგენა და მი-

სი იმიტაცია.  

მისი განხორციელების საუკეთესო გზაა 

ბიზნეს-პროცესების მოდელირება BPMN ინ-

სტრუმენტით, რომელიც ითვლება ბიზნეს 

პროცესების მოდელირების მსოფლიო სტან-

დარტად [5].  

BPMN-ის ძირითადი მიზანი და დანიშნუ-

ლება არის, რომ იყოს ადვილად გასაგები ყვე-

ლა ბიზნეს მომხმარებლისთვის, დაწყებული 

ბიზნეს-ანალიტიკოსებით, რომლებიც ამზა-

დებენ მომავალი სისტემის ტექნიკური დავა-

ლების ბიზნეს-პროცესების საწყის დიაგრა-

მებს, ასევე ტექნიკური დეველოპერებისა და 

ტესტერებისთვის, რომლებიც ქმნიან პროგრა-

მებს, ტესტავენ მათ და ნერგავენ წარმოებაში, 

და დამთავრებული ბიზნეს გარემოს მომხმა-

რებლებისთვის, რომლებმაც უნდა განახორ-

ციელონ ამ პროცესების გამოყენება, მართვა 

და მონიტორინგი.  

განვიხილოთ ლოგისტიკური მენეჯმენტის 

ამოცანა ტვირთების გადაზიდვის ფირმის მა-

გალითზე [6]. კერძოდ პროდუქციის (ტვირთე-

ბის) გადაზიდვის ბიზნეს-პროცესების ორგანი-

ზაციის მოდელირების საკითხი Bizagi ინ-

სტრუმენტით. ბიზნეს-პროცესის შინაარსი ტექ-

სტურად: 

 „პროცესში მონაწილეობს სამი ძირითადი 

როლი: დამკვეთი, ექსპედიტორი და  ტრან-

სპორტიორი. 

დამკვეთი უკავშირდება ექსპედიტორს (ელ-

ფოსტა, ტელეფონი, ფაქსი, ვიზიტი) და ათავ-

სებს მოთხოვნას გადაზიდვის პირობების მი-

წოდებაზე. იმისათვის, რომ ექსპედიტორმა მი-

ღებული მოთხოვნა დაამუშაოს, დამკვეთმა უნ-

და მიაწოდოს ტვირთის შესახებ ძირითადი 

დეტალები: ტვირთის სახეობა, დატვირთვის 

მისამართი, მიტანის მისამართი, შეფუთვის სა-

ხეობა, ტვირთის ცალობა, შესაბამისი წონები 

და მოცულობები, სასურველი ვადები და სხვა 

(საჭიროებისამებრ, გადაზიდვის სპეციფიკი-

დან გამომდინარე); 

ექსპედიტორი ამოწმებს თუ აქვს უკვე  და-

მუშავებული (არსებული ფასების ბაზებში თუ 

იძებნება) ყველა საჭირო ფასი. თუ აქვს, ამზა-

დებს კოტირების ფაილს (Quotation) და უგზავ-

ნის პასუხად დამკვეთს ელ-ფოსტით. შესაბამი-

სად დამკვეთი განიხილავს წინადადებას და 

გასცემს დადებით ან უარყოფით პასუხს.

 
ექსპედიტორს თუ არ აქვს მზად ფასები, იგი 

უკავშირდება ტრანსპორტიორებს და/ან აგენ-

ტებს (Carrier/Agent) და აზუსტებს ფასებს. 

ტრანსპორტიორი/აგენტი ამზადებს და უგ-

ზავნის კოტირებას ექსპედიტორს.  

ექსპედიტორი მიღებულ ფასებს ამუშავებს 

და უგზავნის კოტირების ფაილს დამკვეთს 

ელ-ფოსტით. 

მას შემდეგ, რაც დამკვეთი დადებით პა-

სუხს გასცემს ექსპედიტორს, ხდება შეკვეთის 

გაფორმება (გადაზიდვის ინიცირების საფუძ-

ველი შეიძლება გახდეს უბრალო მიმოწერა 

ელ-ფოსტაზე, გადაზიდვის დაკვეთის ორდე-

რის გაფორმების გარეშეც). 

ექსპედიტორი ათავსებს დაკვეთას და 

უთანხმდება გადაზიდვის პირობებზე ტრან-
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სპორტიორს/აგენტს, რომელიც თავის მხრივ 

სატრანსპორტო დოკუმენტაციას ათანხმებს ექ-

სპედიტორთან, რომელსაც შემდგომ მას უგ-

ზავნის (B/L, CMR, AWB, RWB თუ სხვა).  

როცა ტვირთი მიუახლოვდება დანიშნუ-

ლების ადგილს, ტრანსპორტიორი/აგენტი უგ-

ზავნის ექსპედიტორს შეტყობინებას ტვირთის 

ჩამოსვლის თარიღის მითითებით, რათა მან 

დროულად მოახდინოს დამკვეთის გაფრთხი-

ლება.  

ექსპედიტორი უგზავნის დამკვეთს ტვირ-

თის სავარაუდო ჩამოსვლის შეტყობინებას, თა-

რიღის მითითებით. ექსპედიტორი ამზადებს 

და უგზავნის დამკვეთს გადაზიდვის ანგარიშს 

(ინვოისს). 

დამკვეთი იღებს შეტყობინებას და უკავ-

შირდება ექსპედიტორს, რათა გამოართვას 

ტვირთის ორიგინალი დოკუმენტები (კომერ-

ციული ინვოისი, სატრანსპორტო დოკუმენტა-

ცია, წარმომავლობის სერტიფიკატი და სხვა). 

ექსპედიტორის ფინანსური დეპარტამენტი 

განიხილავს ინვოისს, ახდენს ანგარიშსწორე-

ბის პროცესის მიდევნებას და თანხის მიღების 

შემდეგ ამოწმებს მის სისწორეს. შემდეგ კი ახ-

დენს ტრანსპორტიორებთან და აგენტებთან ან-

გარიშსწორებას“.  

მე-2 ნახაზზე მოცემულია აღწერილი ბიზ-

ნეს-პროცესის „ტვირთების გადაზიდვა“ მოდე-

ლი. 

გამოყენებულ იქნა Bizagi Process modeler.  

ეს ინსტრუმენტი საშუალებას გვაძლევს სი-

მულაციის მოდულის გამოყენებით მოვახდი-

ნოთ კომპანიაში არსებული რესურსების მაქსი-

მალურად ეფექტური გამოყენება. 

 

V. დასკვნა 

საწარმოო რესურსების მენეჯმენტის ბიზ-

ნეს-პროცესების მოდელირების მიზნით  შე-

მოთავაზებულია გრაფო-ანალიზური ინ-

სტრუმენტის Bizagi Process Modeler აპლიკაცი-

ის გამოყენება. მისი საშუალებით ეფექტურად 

ხორციელდება მარკეტინგული დაგეგმვის და 

ERP სისტემის დანერგვის ბიზნეს-პროცესების 

მოდელირების და ანალიზის ამოცანები.   

პროდუქციის იმპორტიორი და ტვირთების 

გადაზიდვის ფირმების ბიზნეს-პროცესების 

მოდელირება BPMN სტანდარტების საფუძ-

ველზე საშუალებას იძლევა აგებულ იქნას 

ოპერატიული მართვის პროცესების იმიტაცი-

ური მოდელები და ჩატარდეს ექსპერიმენტე-

ბი გადაწყვეტილების მიღების პროცესის 

სრულყოფის მიზნით.   

 
ლიტერატურა: 

[1] გ. სურგულაძე, ხ. ქრისტესიაშვილი, გ. სურგუ-

ლაძე. „საწარმოო რესურსების მენეჯმენტის 

ბიზნეს-პროცესების მოდელირება და კვლევა“. 

მონოგრ., სტუ. თბ., 2015. 

[2] ERP Implementation. When The Combined Work-

force Is Put To Use. www.implement-erp.com;  

[3]  გ.სურგულაძე, გ. მაისურაძე, ხ.ქრისტესიაშვი-

ლი, ERP სისტემების დანერგვის პროცესი და 

მისი პრობლემები, შრ.კრ. მას. N 2(13), 2012, 

გვ.104-108; 

[4] კომპანია „აპექსი“ ვებ-გვერდი.  http://www.apex.-

ge/ge/main. 

[5] Earts A.BPMN 2.0: The emerging star of business 

process modeling.  2011 

[6] გ. გოგიჩაიშვილი, გიორგი სურგულაძე. „მულ-

ტიმოდალური გადაზიდვების ბიზნეს-პროცე-

სების ავტომატიზებული მართვის კონცეფცია“. 

სტუ-ს შრ.კრ. „მას“ N2(18). 2014. გვ.45-50 
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ხელოვნური ნეირონული ქსელის  ზოგიერთი 

პარამეტრის კვლევა 
 

მიხეილ კოტიშაძე 

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქრთველო 

 mmmkot56@mail.ru 
 

 

ანოტაცია - სტატიაში განხილულია ხელოვნური ნე-

ირონული ქსელის ზოგიერთი პარამეტრის ექსპერი-

მენტული კვლევა, კერძოდ ქსელის შეცდომის და-

მოკიდებულება ქსელის კონფიგურაციაზე. კვლევა 

ჩატარებულია ქსელზე, რომელშიც გამოყენებულია  

შეცდომის უკუგავრცელების ალგორითმი. 

საკვანძო სიტყვები - ხელოვნური ინტელექტი, 

ნეირონული ქსელები. 

 

I. შესავალი 

         კონკრეტული ამოცანის გადაწყვეტისას 

ქსელის კონფიგურაციის შერჩევა ხელოვნური 

ნეირონული ქსელების ერთ-ერთ პრობლემას 

წარმოადგენს  [1]. ამჟამად არ არსებობს უნი-

ვერსალური მეთოდი, რომლის საშუალებითაც 

შესაძლებელი იქნებოდა პრობლემის პარამეტ-

რების მიხედვით ქსელის კონკრეტული კონ-

ფიგურაციის არჩევა. სრულკავშირებიანი ქსე-

ლებისთვის კონფიგურაციის ძირითად პარა-

მეტრებს  წარმოადგენს შრეთა რაოდენობა და 

თითოეულ შრეში ნეირონების რაოდენობა.  

მიუხედავად იმისა, რომ შექმნილია ქსელების 

ავტომატური კონსტრუირების ალგორითმები 

[2] [3] , პრაქტიკულად თითოეული ამოცანი-

სათვის ქსელის პარამეტრები შეირჩევა ექსპე-

რიმენტულად. აქედან გამომდინარე ხელოვნუ-

რი ნეირონული ქსელის კონფიგურაციის პარა-

მეტრების ექსპერიმენტული კვლევა  აქტუა-

ლურ ამოცანას წარმოადგენს.  

II. ხელოვნური ნეირონული ქსელი 

       ნეირონული ქსელი, რომელზედაც ტარდე-

ბოდა ექსპერიმენტები, წარმოადგენს მრავალ-

შრიან პერსეპტრონის კომპიუტერულ მოდელს  

შეცდომის უკუგავრცელების ალგორითმით 

[1]. ერთი ნეირონის  სქემა,  მოცემულია ნახ. 1-

ზე. 

 

 

 

 

 

 

სადაც F(NET) აქტივაციური ფუნქციაა 

და ყველაზე ხშირად აიღება კლასიკური სიგ-

მოიდა. ეს ფუნქცია  მოსახერხებელია, რადგა-

ნაც მას ძალიან მარტივი წარმოებული აქვს, 

რაც გამოყენებულია უკუგავრცელების ალგო-

რითმის რეალიზაციისას. 

სიგმოიდი, რომელსაც ზოგჯერ ლოგის-

ტიკურ ან შემკუმშავ ფუნქციას უწოდებენ, ისე 

კუმშავს (ავიწროვებს) NET-ის ცვლილების 

დიაპაზონს, რომ OUT-ის მნიშვნელობა ძევს 

ნულსა და ერთს შორის. მრავალშრიან ნეირო-

ნულ ქსელებს მხოლოდ არაწრფივობის შემ-

თხვევაში გააჩნიათ უფრო დიდი წარმოდგე-

ნითი სიმძლავრე, ვიდრე ერთშრიანებს. შემ-

კუმშავი ფუნქცია უზრუნველყოფს საჭირო 

არაწრფივობას[1]. 

 
აქ  x1,  x2,   . . .  xn - ნეირონის შემავალი სიდიდეე-

ბია, რომლებიც აღწერენ შემავალ სახეებს;    w1,  

w2, . . . wn - კავშირების წონებია, რომლებსაც 

სწავლების საწყის ეტაპზე ენიჭებათ მცირე 

შემთხვევითი სიდიდეები (0-დან 1-მდე); α-

სიგმოიდას პარამეტრია.  ასეთი ნეირონებისა-

გან შექმნილია ქსელი რამოდენიმე შრით, თი-

თოეულ შრეში ნეირონების განსაზღვრული 

რაოდენობით. შრის ყველა ნეირონის გამომა-

ვალი სიდიდე წარმოადგენს შემდეგი შრის 

ყველა ნეირონის შემავალ სიდიდეს (სრულ-

კავშირიანი ქსელი). ნეირონების პირველი 

(შესავლებთან შეერთებული) შრე მხოლოდ 

სიგნალების გამანაწილებელ წერტილებს წარ-

მოადგენს და შემავალი სიგნალი უბრალოდ 

გადის მათში, მათსავე  გამოსავალზე არსე-

ბულ წონებთან. ხოლო შემდეგი შრეების თი-

თოეული ნეირონი იძლევა NET  და  OUT  

სიგნალებს, როგორც  ნაჩვენები იყო ზევით. 
ქსელის სწავლების მიზანს წარმოადგენს წო-

ნების ისეთი შეწყობა, რომ შემავალი სიგნა-

ლების რაიმე სიმრავლემ მოგვცეს გამომავალი 

სიგნალების საჭირო სიმრავლე. შემავალი და 

გამომავალი სიგნალების სიმრავლეებს ვუწო-

F Σ 
Wn 

W2 

w

1 NET OU

T 

X1 

X2 

Xn 

ნახ. 1. ხელოვნური ნეირონის სქემა 
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დოთ ვექტორები. სწავლებისას იგულისხმება, 

რომ თითოეული შემავალი ვექტორისთვის არ-

სებობს მისი მეწყვილე მიზნობრივი ვექტორი, 

რომლითაც მოცემულია მოთხოვნილი გამოსა-

ვალი. ორივეს ერთად ეწოდება შემსწავლელი 

წყვილი. როგორც წესი, ქსელს ასწავლიან მრა-

ვალ წყვილზე.  

უკუგავრცელების ქსელის სწავლება მოი-

თხოვს შემდეგი ოპერაციების შესრულებას: 

1. შემსწავლელი სიმრავლიდან შევარჩიოთ მო-

რიგი შემსწავლელი წყვილი; მივაწოდოთ 

შემავალი ვექტორი ქსელის შესავალზე. 

2. გამოვთვალოთ ქსელის გამოსავალი. 

3. გამოვთვალოთ სხვაობა ქსელის გამოსავალ-

სა და მოთხოვნილ გამოსავალს (შემსწავლე-

ლი წყვილის მიზნობრივი ვექტორი) შორის. 

4. მოვახდინოთ წონების კორექტირება ისე, 

რომ მოხდეს შეცდომის მინიმიზირება. 

5. გავიმეოროთ ბიჯები 1-დან 4-მდე შემსწავ-

ლელი სიმრავლის თითოეული ვექტორის-

თვის მანამ, სანამ შეცდომა მთელ სიმრავლე-

ზე არ მიაღწევს მისაღებ მნიშვნელობას. 

1 და  2 ბიჯებით შესრულებული ოპერა-

ციები იმ ბიჯებს ჰგავს, რომლებიც სრულდება 

უკვე ნასწავლი ქსელის ფუნქციონირებისას, 

ანუ მიეწოდება შემავალი ვექტორი და გამო-

ითვლება მიღებული გამოსავალი. გამოთვლე-

ბი სრულდება შრეობრივად. ჯერ გამოითვლე-

ბა j  შრის ნეირონების გამოსავლები, შემდეგ 

ისინი გამოიყენება როგორც k შრის ნეირონე-

ბის შესავლები, ხოლო k შრის ნეირონების გა-

მოსავლები შეადგენს ქსელის გამომავალ ვექ-

ტორს. 

ბიჯ3-ზე ქსელის გამოსავლებიდან თი-

თოეული, რომლებიც აღნიშნულია OUT-ით, 

გამოაკლდება მიზნობრივი ვექტორის შესაბა-

მის კომპონენტს, რომ მივიღოთ შეცდომა. ეს 

შეცდომა გამოიყენება ბიჯ4-ზე ქსელის წონე-

ბის კორექციისთვის.  

ამ ოთხი ბიჯის საკმაო რაოდენობით გან-

მეორების შემდეგ ქსელის რეალურ გამოსავ-

ლებსა და მიზნობრივ ვექტორს შორის სხვაობა 

უნდა შემცირდეს მისაღებ სიდიდემდე. ამ 

დროს ამბობენ, რომ ქსელმა ისწავლა. შემ-

დგომში ქსელი გამოიყენება სახეების გამოსაც-

ნობად და წონები არ იცვლება. 

1 და 2 ბიჯებზე შეიძლება ითქვას, რომ ეს 

არის ”წინსვლა”, რადგანაც სიგნალი ვრცელდე-

ბა შესავალიდან გამოსავალისკენ. ბიჯები 3 და 

4 წარმოდგენენ ”უკუსვლას”, რადგანაც გამოთ-

ვლილი შეცდომის სიგნალი ვრცელდება ქსელ-

ში უკუმიმართულებით და გამოიყენება წონე-

ბის კორექტირებისათვის. განვიხილოთ ორივე 

სვლა და წარმოვადგინოთ  მათემატიკური 

ფორმით. 

წინსვლა.  ბიჯები 1 და 2 შეიძლება გა-

მოვსახოთ ვექტორული ფორმით შემდეგნაი-

რად: მიეწოდება შემავალი ვექტორი X (x1,  x2,   . 

. .  xn) და გამოსავალზე მიიღება ვექტორი OUT 

(OUT1, OUT2, OUT3, . . . OUTn,). ვექტორული 

წყვილი შესავალი-მიზანი  X და T  აიღება შემ-

სწავლელი სიმრავლიდან. გამოთვლები წარ-

მოებს ვექტორ X-ზე, რომ მივიღოთ გამომავა-

ლი ვექტორი  OUT. 

როცა მიღებული იქნება გამოსავლების 

სიმრავლე, იგი წარმოადგენს შემავალ სიგნა-

ლებს შემდეგი შრის ნეირონებისათვის. პრო-

ცესი მეორდება ყველა შრეში მანამ, სანამ არ 

მიიღება ქსელის საბოლოო გამოსავლების 

სიმრავლე. 

ერთი შრის გამომავალი ვექტორი წარ-

მოადგენს შემავალ ვექტორს შემდეგი შრის-

თვის. 

უკუსვლა. გამომავალი შრის წონების 
შეწყობა. რადგანაც გამომავალი შრის თითოე-

ული ნეირონისთვის მოცემულია მიზნობრი-

ვი მნიშვნელობა, წონების შეწყობა ადვილად 

ხორციელდება მოდიფიცირებული დელტა--

წესის გამოყენებით. შიგა შრეებს ”დაფარული 

შრეები” ეწოდებათ. მათი გამოსავლებისთვის 

არ არსებობს მიზნობრივი მნიშვნელობები შე-

დარებისთვის, ამიტომ სწავლება რთულდება. 

განვიხილოთ სწავლების პროცესი ერთი 

წონისათვის დაფარული j შრის p ნეირონიდან 

გამომავალი k შრის q ნეირონამდე. გამომავა-

ლი k შრის ნეირონის გამოსავალი, გამოაკ-

ლდება რა მიზნობრივ მნიშვნელობას (T), 

გვაძლევს შეცდომის სიგნალს. ის მრავლდება 

შემკუმშავი ფუნქციის წარმოებულზე 

α[OUT(1 – OUT)], რომელიც გამოთვლილია k 

შრის ამ ნეირონისთვის და გვაძლევს δ სიდი-

დეს. 

  

შემდეგ δ მრავლდება j შრის იმ ნეირო-

ნის OUT სიდიდეზე, რომლიდანაც გამოდის 

განსახილველი წონა. ეს ნამრავლი თავის 

მხრივ მრავლდება სწავლების სიჩქარის η კოე-

ფიციენტზე (ჩვეულებრივ  0,01-დან 1,0-მდე) 

და შედეგი ემატება წონას. ასეთი პროცედურა 

სრულდება თითოეული წონისთვის დაფარუ-

ლი შრის ნეირონიდან, გამომავალი შრის ნეი-

რონამდე.  

საბოლოოდ, გამომავალი შრის ნეირო-

ნების წონების კორექციისთვის სრულდება 

შემდეგი გამოთვლები 
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სადაც  wpq(n) -  დაფარული შრის p ნეირონის 

წონაა გამომავალი შრის q ნეირონამდე n ბიჯ-

ზე (კორექციამდე); wpq(n+1) - წონის სიდიდეა n 

+ 1 ბიჯზე (კორექციის შემდეგ);   

წონების შეწყობა დაფარულ შრეში.   გან-

ვიხილოთ გამომავალი შრის წინ მდებარე და-

ფარული შრის ერთი ნეირონი. წინსვლის 

დროს ეს ნეირონი თავის გამომავალ სიგნალს, 

შემაერთებელი წონის გავლით, გადასცემს გა-

მომავალი შრის ნეირონებს. სწავლებისას ეს 

წონები ფუნქციონირებენ უკუ მიმართულე-

ბით, ანუ სიდიდე δ-ს გაატარებენ გამომავალი 

შრიდან დაფარული შრისკენ. ამ წონებიდან 

თითოეული მრავლდება გამომავალი შრის იმ 

ნეირონის δ-ზე, რომელთანაც ეს წონაა შეერ-

თებული. დაფარული შრის ნეირონისთვის აუ-

ცილებელი δ სიდიდე მიიღება ყველა ასეთი 

ნამრავლის ჯამის გამრავლებით შემკუმშავი 

ფუნქციის წარმოებულზე: 

               
როცა δ-ს  მნიშვნელობა მიღებულია, შე-

იძლება კორექტირება გავუკეთოთ პირველი 

დაფარული შრის მკვებავ წონებს ზემოთ მოცე-

მული ფორმულების საშუალებით, სადაც ინ-

დექსები იცვლება შრეების შესაბამისად. 

III. ქსელის ექსპერიმენტული კვლევა 

კვლევის ობიექტს წარმოადგენს ხელოვნუ-

რი ნეირონული ქსელი შეცდომის უკუგავრცე-

ლების ალგორითმით [1]. ნეირონულ ქსელს 

წარდგენილი სასწავლო ნაკრებით უნდა ესწავ-

ლა ფესვის ამოღება ნოლიდან ასამდე რიცხვე-

ბიდან. სასწავლო ნაკრები შედგებოდა 21 და 31 

შემსწავლელი წყვილისაგან. შემავალ შრეში 10 

ნეირონია, ხოლო გამომავალ შრეში ერთი.  და-

ფარული შრეები და მათში ნეირონების რაო-

დენობა იცვლებოდა. რაც შეეხება ქსელის სხვა 

პარამეტრებს, ისინი წარმოდგენილია შემდეგი 

სახით:  

 გამოყენებული სასწავლო წყვილები < 80% 

 სწავლების სიჩქარის კოეფიციენტი - 0,1 

 წყვილი გამოცნობილია თუ შეცდომა < 0,05 

 ეპოქების (სასწავლო ნაკრების 1 სრული 

გავლა ქსელში) რაოდენობა - 50000  

 სიგმოიდის პარამეტრი - 0,5 

     შეფასების კრიტერიუმად აღებული იყო : 

 ქსელის მაქსიმალური შეცდომა სწავლების 

პროცესში 

 სწავლების პროცესში ქსელის შეცდომის 

საშუალო   

 საშუალო კვადრატული გადახრა უკვე 

ნასწავლი ქსელისთვის კონკრეტული 

რიცხვებიდან ფესვის ამოღებისას, კერ-

ძოდ რიცხვებიდან: 2, 3, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 

64, 81. 

კვლევა დაიწყო ერთი დაფარული შრით 

და მასში 5 ნეირონით. ნეირონების მაქსიმა-

ლური რაოდენობა 40-მდე იზრდებოდა. შესა-

ბამისი  გრაფიკები ნაჩვენებია ნახ.1-ზე. 

გრაფიკების ანალიზი გვიჩვენებს, რომ 

ოპტიმალური შედეგები ნაჩვენებია როცა ნეი-

რონების რაოდენობა 20-25-ის ფარგლებშია.  

რაც შეეხება შრეების რაოდენობის გავლე-

ნას ქსელის შეცდომაზე, კვლევის შედეგები 

მოცემულია  ნახ.2-ზე, რომლებზეც ნათლად 

ჩანს, რომ შრეების რაოდენობის ზრდა აშკა-

რად ამცირებს ქსელის შეცდომას. 

 

 
 

ნახ. 1. ექსპერიმენტის შედეგები ერთი დაფარული შრით 

                    

 
 

 
ნახ 2. ექსპერიმენტის შედეგები 1-3 დაფარული შრით 
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Аннотация -  В работе рассматриваются 

вопросы численного моделирования 

трансформации нелинейных поверхностных 

гравитационных волн в условиях мелководных 

заливов. Дискретная модель построена на основе 

нелинейных уравнений мелкой воды. Приведены 

граничные и начальные условия. Методом 

расщепления по физическим процессам получена 

система из трех уравнений. Для решения системы 

уравнений использован метод прогонки.   

Представлены профили поверхностных 

гравитационных волн для различных этапов 

распространения.  

 

 Ключевые слова: уравнения мелкой воды, 

численное моделирование, нелинейные 

поверхностные гравитационные волны, 

трансформация профилей 

 

I. Введение 

В связи с исследованием экосистем 

мелководных прибрежных районов 
немаловажную роль играют волновые явления, 

происходящие на поверхности и в толще водной 

среды. Эти явления, как и любые природные 

явления, носят сложный, нелинейный характер. 

Следовательно, их прогнозирование и 

диагностика должна быть основана на 

применении нелинейных математических 

моделей реальных процессов. 

Данная работа посвящена численному 

решению дискретных уравнений мелкой воды с 

условиями, привязанными к гидрофизическим 

параметрам Черного моря. 
 

II. Система уравнений мелкой воды. 

Граничные и начальные условия 
Поверхностные гравитационные волны на 

мелководье описываются уравнениями мелкой 

воды. Система уравнений мелкой воды содержит 

уравнение неразрывности и динамическое 

уравнение на основе закона сохранения 

импульса  [1]  

      (1)   

                      

      Где  u – скорость частиц среды, ζ – 

функция возвышения поверхности, H – глубина 

жидкости . Уравнения мелкой воды не 

учитывают эффект дисперсии из за её не 

значительности на мелководье.В качестве 

граничных условий на свободной поверхности 

жидкости выполняется кинематическое 

граничное условие , т .е. скорость  возвышения  

поверхности совпадает с вертикальной 

скоростью частиц среды: На дне предполагаем 

равенство нулю скорости частиц жидкости. 

Возмущение на поверхности задаем в виде 
гармонического закона. Начальное условие для 

скорости частиц представляем как u(x,0) =0 , 

u(0,t)=asin(ωt) , где a , ω — амплитуда и частота 

поверхностной волны 

 

III. Построение дискретной модели 
 

Для первого уравнения системы (1) запишем 

дискретный аналог производной по временной 

координате: 

         

Применим к этому уравнению метод 

расщепления по физическим процессам[3].       

                                      (2)       

где u и  — компоненты скорости на 

текущем и вспомогательном временных 

слоях; — компонента скорости на следующем 

временном слое, τ — шаг по времени, µ —

параметр искусственной вязкости. 
Уравнения мелкой воды относятся к 

системам уравнений гиперболического типа. 

Нелинейные гиперболические уравнения по 

сравнению с линейными уравнениями обладают 

рядом принципиальных отличий, которые 

особенно важно учитывать при их численном 

интегрировании. Даже при сколь угодно гладких 

начальных условиях решение нелинейных 

уравнений может содержать разрывы. Во 

избежание этой проблемы при практическом 

решении задач нелинейной механики в 

дифференциальную систему вводится малое 
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дополнительное возмущение в виде 

искусственной вязкости  [3], которая устраняет 

разрывы и приводит к адекватным результатам. 

Такой прием применяется  и в данной работе. 

Умножим второе уравнение системы (2) на ( 

H + ζ ) и возьмем производную по x от обеих 

частей 

С учетом второго уравнения системы (1) 

уравнение (3) примет вид 

 
Таким образом, для рассматриваемого случая 

система уравнений мелкой воды приобретет 

следующий окончательный вид 

 

(3) 

Полученное выражение является уравнением 

связи уровня свободной поверхности жидкости ζ 

с u. 

С помощью компоненты скорости частиц 

среды на текущем временном слое находятся 

компоненты на вспомогательном временном 
слое. Затем, из второго уравнения находится 

функция возвышения уровня свободной 

поверхности. Из третьего уравнения находятся 

компоненты скорости частиц на следующем 

временном слое. Разностная схема уравнений (3) 

была разработана с помощью интегро-

интерполяционного метода на равномерной 

сетке по неявной схеме.  

 Дискретным аналогом первого 

уравнения системы (3) будет следующее 

уравнение:  

 

                            (4) 

Дискретным аналогом второго уравнения 
системы (3) будет  уравнение 

(  

 Дискретным аналогом третьего  уравнения 

системы (3) будет  уравнение 

 

 

Алгоритм решения системы уравнений (4) 

заключается в следующем:  – через компоненты 

скорости на текущем временном слое u из 

первого уравнения найдем компоненты на 

вспомогательном временном слое u ; – из 

второго уравнения определим уровень 

свободной поверхности жидкости ζ; – из 

третьего уравнения вычислим компоненты 

скорости на следующем временном слое.  

Для решения системы уравнений 

использован метод прогонки 
IV. Моделирование распространения 

нелинейных поверхностных  гравитационных 

волн в условиях залива 

             Рассмотрим особенности 

моделирования процесса распространения 

поверхностных гравитационных волн на 

мелководье. Для этого необходимы некоторые 

гидрофизические данные акватории. В качестве 

мелководной акватории используем подходный 

канал потииского  порта  

 
Центральная часть береговой зоны 

подходный канала потииского  порта, 

формируется и развивается под влиянием 
твёрдого стока р. Риони. Река выносит в море 

песчано-илистые наносы, и её современный 

твёрдый сток составляет около 5 млн. м3 в год. 

Диаметр фракции, подавляющей части твёрдого 

стока реки, не превышает 1 мм. Объём 

пляжеобразующих фракций диаметром 0,1 мм и 

более составляет 1.2-1.4 млн. м3. 

Существующие надводные пляжи сложены из 

мелкофракционного песчаного материала. 

Подводный склон, до 10 метровой изобаты, 

имеет уклон tgα=0.007-0.008, т.е. 7-8 метровые 
изобаты расположены в километре от урезовой 

линии. Практически везде на подводном склоне 

распространены 3-4 ряда подводных валов, 

которые сложены из мелкопесчаных наносов. 

Основные миграции наносов как в поперченном, 

так и вдольбереговом направлениях, во время 

штормовых волнений моря, происходят в 

пределах валов.  

Мощность этих миграции оценивается в 

несколько сот тысяч кубометров в год. В случае 

возникновения дефицита наносов валы 

деградируются и берег подвергается размыву. 

             Рис. 1. Подходный канал потииского порта  
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Рис.5 профили поверхностной волны за 

волнорезом 

Самый дальний и мощный вал расположен в 

400-500 метрах от урезовой линии, и он имеет 

симметричную форму – уклоны, как в сторону 

моря, так и в сторону берега равны между собой. 

Вершина вала находится на глубине 3.7-4.3 

метров. Ширина вала у подножья колеблется в 

пределах 250-300 метров. Объем вала составляет 

770-800 тыс. куб. метров на погонный километр. 

Более ближние к берегу валы менее мощные, и 

они имеют асимметричную форму. Эти валы 

меняют свою форму даже при небольших 
волнениях моряю 

В подходном канале волновые движения 

проявляются, прежде всего, в виде ветрового 

волнения.  Оно развивается быстро и примерно 

через 2 часа после возникновения ветра 

достигает установившегося состояния. В 

открытом море, как правило, образуются 

короткие и очень крутые волны. В холодную 

часть года господствующие северо-восточные и 

восточные ветры вызывают волнение большой 

силы, при котором высота волн в открытом море 
равняется 2,2 м, а иногда и 4,0 м. Чаще всего 

волны достигают длины 12–18 м и высоты от 0,7 

до 1.2 м 

В данной работе представлены результаты 

моделированию динамики нелинейных 

поверхностных гравитационных волн в заливе 

подходного канала порта поти. 

На рисунке 2 представлены результаты 

численного расчета -поверхностной 

гравитационной волны для разных значений . в 

зависимости от времени t 

 На рисункaх 3,4,5 представлены результаты 

численного моделирования и 

экспериментальные профили поверхностной 

волны, взятые из работы [2,6], на разных этапах 

распространения. Из их сравнения с авторскими 

результатами (Рис 2) следует: – у начала 

волнореза экспериментальные профили 

поверхностных волн начинают искажаться из-за 

уменьшения глубины; передний фронт гребня 

укручивается, впадины сглаживаются (Рис. 3,4); 

– при дальнейшем распространении волны над 

волнорезом гребни заостряются; во впадине 
появляется промежуточный гребень (Рис. 5); – 

поверхностная волна (из-за влияния глубины) в 

дальнейшем из синусоидальной преобразуется в 

нелинейную с крутым передним фронтом (Рис. 

2, кривая 4) как в начальной стадии 

экспериментального пути (Рис. 3); – увеличение 

начальной крутизны приводит в авторской 

модели к появлению промежуточного гребня во 

впадине (Рис.2. ,кривая-3),что соответствует 

экспериментальному профилю (Рис.5)  

 

   

 

                      

 
 

 

 

 

 

Рис.4 профили поверхностной волны над 

волнорезом 

t =31, 41 

t =18, 28, 39,  43 

Рис.2. профил поверхностной гравитационной волны в 

зависимости от времени 

Рис.3.  профили поверхностной волны в начале 

волнореза 
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V. Выводы 

 

Проведенный расчет свидетельствует, что 

результаты численного моделирования 

нелинейных поверхностных гравитационных 

волн на основе уравнений мелкой воды в целом 

имеют хорошее совпадение  с 

экспериментальными измерениями (рис.3,4,5) и 

численными результатами других авторов .  

В заключении можно отметить, что  

рассмотренный метод позволяет проследить 

рефракцию нелинейных поверхностных 

гравитационных волн на береговых 

образованиях в условиях залива 
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liapetri5@gmail.com 
 

 

ანოტაცია – განიხილება ტერიტორიულად განაწი-

ლებული კორპორაციისთვის ინტერნეტ-პორტა-

ლის და მონაცემთა ბაზის მოდელირების, დაპრო-

ექტებისა და რეალიზაციის საკითხები. ვებ-საიტის 

დაპროექტება ხორციელდება Microsoft SharePoint 

Server-ის ღრუბლოვანი სერვისების საშუალებით, 

მონაცემთა ბაზის სტრუქტურის ავტომატიზებული 

დაპროექტება ობიექტ-როლური მოდელირების 

(ORM) NORMA ინსტრუმენტით. შემოთავაზებუ-

ლია SQL Server-ის ცხრილების ფორმირება Visual 

Studio .Net გარემოში და მონაცემთა ბაზის დაკავში-

რება კორპორაციის ინტერნეტ-პორტალთან 

SharePoint Designer-ის საშუალებით. 

 

საკვანძო სიტყვები – კორპორაციის ინტერ-

ნეტ-პორტალი, კონცეპტუალური სქემა, მონა-

ცემთა ბაზა, ობიექტ-როლური მოდელირება, 

ვებ-საიტის დაპროექტება. 

 

I. შესავალი  

MS SharePoint Server წარმოადგენს კორ-

პორაციული ქსელების ინფორმაციულ მო-

თხოვნებზე მორგებულ პროგრამულ უზრუნ-

ველყოფას, რომელიც მომხმარებლებლებს თა-

ნამშრომლობის და ჯგუფური სერვისების გა-

მოყენების მოქნილ შესაძლებლობებს სთავა-

ზობს. ბევრი კომპანია SharePoint Server-ს იყე-

ნებს, როგორც დოკუმენტაციის შენახვისა და 

მათი გაცვლის ცენტრალიზებურ საშუალებას. 

ზოგიერთი კომპანია მას იყენებს, როგორც თა-

ვისი ინტერნეტ საიტების პლატფორმას. ნე-

ბისმიერ მსურველს ამ საიტების საშუალებით 

შეუძლია გაეცნოს კომპანიის საქმიანობას, მის 

სერვისებს, ღონისძიებებს [1]. SharePoint 

Server-ის ამ სახით გამოყენება ცნობილია, რო-

გორც ვებ-კონტენტის მართვის სისტემა.  

SharePoint Server -ის ფერმას აქვს ფიზი-

კური და ლოგიკური არქიტექტურა. ლოგიკუ-

რი არქიტექტურა წარმოადგენს ფერმების, 

ვებ-აპლიკაციების, მონაცემთა ბაზის კონტენ-

ტის, საიტების ოჯახის, სიებისა და ბიბლიო-

თეკების იერარქიას. 

 

 
ნახ.1.  SharePoint Server-ის ფერმის ლოგიკუ-

რი იერარქია 

 

მონაცემთა ბაზის კონცეპტუალური მო-

დელის დასაპროექტებლად გამოყენებულია 

ობიექტ-როლურ მოდელირება. კომპიუტე-

რულ ტექნოლოგიებში მიმდინარე მნიშვნე-

ლოვანი პროგრესის მიუხედავად, მრავალი 

ბიზნეს პროცესი კვლავ ებრძვის პრობლემებს, 

რომლებიც დაკავშირებულია მონაცემების 

მოდელირებასთან. თუმცა, სწრაფმა აპარატუ-

რულმა საშუალებებმა და გრაფიკულმა ინ-

ტერფეისებმა შეასრულეს გარკვეული როლი, 

მათ ვერ გადაჭრეს პრობლების ფუნდამენტუ-

რი მიზეზი. ბიზნეს პროცესი ესაა „ორგანიზ-

მი“, რომელიც განუწყვეტლივ ვითარდება. 
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მოდელირებისა და მოთხოვნების ენას უნდა 

შეეძლოს დააფიქსიროს ამ სფეროში მიმდინა-

რე რთული პროცესები და ამავე დროს მარტი-

ვი უნდა იყოს მასში ცვლილებების შეტანა. 

სწორედ ასეთი ლინგვისტურ სტრუქტურას 

წარმოადგენს ობიექტ-როლური მოდელირება 

(ORM). [2] 

წინამდებარე სტატიაში ნაჩვენებია  

Micrisoft SharePoint Server-ის საშუალებით 

დაპროექტებული კორპორატიული პორტა-

ლი. გადმოცემულია საპრობლემო სფეროს 

კონცეპტუალური სქემის დასაპოექტებლად 

აუცილებელი ელემენტარული ფაქტები; აგე-

ბულია ობიექტ-როლური დიაგრამა ამ ფაქტე-

ბის საფუძველზე Visual Studio.Net პლატფორ-

მის NORMA ინსტრუმენტის გამოყენებით; მო-

ცემულია ORM-დიაგრამის საფუძველზე მო-

ნაცემთა ბაზების ავტომატიზებულ რეჟიმში 

დაპოექტება და მისი დაკავშირება SharePoint 

Server-თან SharePoint Designer-ის საშუალე-

ბით.  

 

II. ძირითადი ნაწილი 

კორპორაციის ინტერნეტ-პორტალის 

დასაპროეტებლად გამოყენებულია Micrisoft 

SharePoint Server-ის სხვადასხვა ობიექტები: 

ბიბლიოთეკები, სიები, ვებ-გვერდი, ვებ-საი-

ტი. მომხმარებელი კი ირჩევს ობიექტს, იმის 

მიხედვით თუ რომელი ფუნქციონალი სჭირ-

დება, იქნება ეს მონაცემთა ბაზა, შიგთავსის 

მართვა თუ სხვა [3]. 

მე-2-ე ნახაზზე წარმოდგენილია კორ-

პორაციის ერთ-ერთი ვებ-გვერდი. 

როგორც ცნობილია, მონაცემთა ბაზის 

აპლიკაციის ხარისხი კრიტიკულადაა დამო-

კიდებული მის დაპროექტებაზე. საპრობლე-

მო არის ინფორმაციული სტრუქტურის დაპ-

როექტება თავდაპირველად სასურველია 

მოხდეს კონცეპტუალურ დონეზე.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

იგი საშუალებას იძლევა დავაფიქსიროთ 

მომხმარებლისაგან მიღებული სემანტიკა და 

მოვახდინოთ მოდელის რეალიზაცია სხვა-

დასხვა პლატფორმებზე. ნატურალური ORM 

არქიტექტურის ინსტრუმენტით შესაძლებე-

ლია ფაქტებზე დაყრდნობით დავაპროექტოთ 

ნახ.2.  SharePoint Server-ის ვებ-გვერდი 

ნახ.3 ელემენტარული ფაქტები 
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ობიექტ-როლური მოდელი. თავდაპირველად 

აუცილებელია საპრობლემო სფეროს აღწერა 

ელემენტარული ფაქტების საშუალებით. ფაქ-

ტები წარმოდგენილია უნარული, ბინარული 

და ტერნალური პრედიკატებით. გამოყენებუ-

ლია შიდა და გარე შეზღუდვები, რომლებიც 

ზედმიწევნით აკონკრეტებენ საპრობლემო 

სფეროს (ნახ.3). 

Microsoft Visual Studio.NET-ის Norma- 

პროგრამული პაკეტი საშუალებას გვაძლევს 

ავტომატიზებულ რეჟიმში მივიღოთ ბარკე-

რის დიაგრამა.  

 
ნახ.4 ბარკერის დიაგრამის ფრაგმენტი 

  
ქვემოთ მოცემულია ვერბალიზაციის 

რეპორტი, რომელსაც ასევე ავტომატიზებულ 

რეჟიმში ვღებულობთ. შეზღუდვების რეპორ-

ტის ნაწყვეტს html-ფორმატში  ქვემოთ მოცე-

მული სახე აქვს: 

 
Verbalization Report Contents 

1. Object Types 

2. Constraint Validation 

Object-Role Model ORMModel1. 

Constraint Validation Report 

"AbsentReasonHasAbsentReasonName" 

Fact Type ↑ 

Summary 

Absent_Reason has Absent_Reason_Name. 

Role Players 

 Absent_Reason 

 Absent_Reason_Name 

Constraints 

 InternalUniquenessConstraint25 

Type: 

InternalUniquenessConstraint 

Verbalization: 

Each Absent_Reason_Name is of at most 

one Absent_Reason. 

This association 

with Absent_Reason_Name provides the 

preferred identification scheme 

for Absent_Reason. 

 InternalUniquenessConstraint26 

Type: 

InternalUniquenessConstraint 

Verbalization: 

Each Absent_Reason has at most 

one Absent_Reason_Name. 

 SimpleMandatoryConstraint13 

Type: 

SimpleMandatoryConstraint 

Verbalization: 

Each Absent_Reason has some Absent_Reason_N

ame. 

"AdressHasAdressName" 

Fact Type ↑ 

Summary 

Adress has Adress_Name. 

Role Players 

 Adress 

 Adress_Name 

Constraints 

 InternalUniquenessConstraint9 

Type: 

InternalUniquenessConstraint 

Verbalization: 

Each Adress_Name is of at most one Adress. 

This association with Adress_Name provides the 

preferred identification scheme for Adress. 

 InternalUniquenessConstraint10 

Type: 

InternalUniquenessConstraint 

Verbalization: 

Each Adress has at most one Adress_Name. 

 SimpleMandatoryConstraint5 

Type: 

SimpleMandatoryConstraint 

Verbalization: 

 

file:///C:/Users/Admin/Desktop/report/ObjectTypeList.html
file:///C:/Users/Admin/Desktop/report/ConstraintValidationReport.html
file:///C:/Users/Admin/Desktop/report/ObjectTypeList.html
file:///C:/Users/Admin/Desktop/report/ObjectTypes/Absent_Reason.html
file:///C:/Users/Admin/Desktop/report/ObjectTypes/Absent_Reason_Name.html
file:///C:/Users/Admin/Desktop/report/ObjectTypeList.html
file:///C:/Users/Admin/Desktop/report/ObjectTypes/Adress.html
file:///C:/Users/Admin/Desktop/report/ObjectTypes/Adress_Name.html
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Visual Studio. Net გარემოში ORM-დიაგრა-

მიდან SQL Server-ის ბაზის ფორმირების პრო-

ცესი (ნახ. 5 ). 

 

ნახ.5 SQL Server-ის ბაზის ფორმირების პროცე-

სი 

III. დასკვნა 

ამგვარად, ORM-დიაგრამიდან ავტომა-

ტიზებულ რეჟიმში ავაგეთ ER-მოდელი, რომ-

ლის საფუძველზეც შეიქმნება რელაციურ მო-

ნაცემთა ბაზების ლოგიკური სტრუქტურის 

აღწერა, ანუ .DDL ფაილები. SQL-Server-ის ან 

სხვა მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემაში 

.DDL ფაილები ავტომატურად ააგებს ლოგი-

კურ და ფიზიკურ სტრუქტურებს.  მიღებული 

დიაგრამებიდან Natural ORM Application 

პროგრამული პაკეტით გენერირდება DDL კო-

დი, რომელიც ქმნის მონაცემთა რელაციურ 

ბაზის სტრუქტურას SQL Server  სისტემის გა-

რემოში. 

 Visual Studio. Net გარემოში ORM-დიაგრა-

მიდან შექმნელი პროექტი წარმოდგენილია 

მე-6-ე ნახაზზე. 

SharePoint Designer უზრუნველყოფს მონა-

ცემებთა ბაზის დაკავშირებას  SharePoint 

Server-თან (ნახ.7) [6-7]. 

ნახ. 6. Visual Studio.Net გარემოში მიღებული 

პროექტი 

 

 

 
ნახ.7. SQL Server-ის მონსცემთა ბაზის დაკავშირება SharePoint Designer-ის საშუალებით 
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ეფექტური პროდუქტ- მენეჯერი 
 

მანანა ჭუმბურიძე 

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო 
mchumburidze@mail.ru 

იამზე გობიანი 

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო 
i.gobiani@yahoo.com 

 

ანოტაცია - ნაშრომში წარმოდგენილია სასაქონ-

ლო ბრუნვის პროგრამა Ms-Excel-ისა და VBA სააპ-

ლიკაციო ენის  გამოყენებით. აღნიშნული პროგრამა 

ფირმის პროდუქტ-მენეჯერს საშუალებას აძლევს 

აწარმოოს ფირმაში პროდუქციის შესყიდვა-გაყიდ-

ვების მონიტორინგი და განახორციელოს სასაქონ-

ლო მარაგების სტრატეგიული მართვა ფირმის შემო-

სავლების გაზრდის მიზნით.   

საკვანძო სიტყვები: პროდუქტ-მენეჯერი;  VBA 

სააპლიკაციო ენა; ფირმა. 
 

I. შესავალი 
 

ბიზნესის წარმატებული განვითარება პირ-

დაპირ არის დამოკიდებული ფირმის რესურ-

სებისა და რეზერვების განაწილების სტრატე-

გიებთან. საჭიროა შემუშავდეს ფირმის პრო-

დუქციის მართვის ტექნოლოგიები, რომ  რომ 

განხორციელდეს კომპანიაში შესყიდვა-გაყიდ-

ვების  მართვა ოპტიმალური შემოსავლების 

კრიტერიუმით.  პროდუქტ მენეჯერი ფირმაში 

უზრუნველყოფს საქონლის ბრუნვასთან და-

კავშირებული მთელი რიგი ოპერაციების მარ-

თვას.ფირმის მართვის ნებისმიერი  პროგრამუ-

ლი პაკეტის  ძირითად ნაწილს წარმოადგენს 

საოფისე ტექნოლოგიების პროდუქტ-მენეჯე-

რი. 

ნაშრომში აგებულია ფირმის  პროდუქციის 

რეალიზაციის პროგრამა პროდუქტ-მენეჯერი, 

რომელიც უზრუნველყოფს შემდეგი ოპერაცი-

ების მართვას: 

 სასაქონლო მარაგების შესყიდვა; 

 სასაქონლო მარაგების მართვა; 

 სასაქონლო მარაგების რენტაბელობის შე-

ფასება; 

 კომპანიის სტრატეგიის გათვალისწინე-

ბით, მომწოდებლებთან მოლაპარაკებების 

გამართვა; 

 კონკრეტული ბაზრის ანალიზი; 

 სასაქონლო ბრუნვის მონიტორინგი 

ასეთი პროგრამების შექმნისას აუცილებე-

ლია გათვალისწინება იმისა,  რომ პროგრამებს 

გამოიყენებენ ადამიანები, რომელთათვის 

კომპიუტერი არის დამხმარე ინსტრუმენტი, 

ძირითადი სამუშაოსთვის. ამიტომ ძალზე 

მნიშვნელოვანია ისეთი პროგრამების შექმნა, 

რომლებსაც აქვთ მარტივი და  გასაგები ინ-

ტერფეისი.  

 

II. ფირმის პროდუქტ-მენეჯერის მომსა-

ხურების  პროგრამა  
 

ნაშრომში წარმოდგენილია ფირმის პრო-
დუქტ-მენეჯერის  პროგრამული უზრუნველ-

ყოფის  შემდეგი სერვისები:გაყიდვები, შეს-

ყიდვები, შეკვეთები, გადატანა მაღაზიებსა და 

საწყობებს შორის. ასევე შესაძლებელია, სასა-

ქონლო ზედნადებების, ინვოისებისა და ანგა-

რიშ–ფაქტურის გამოწერა. პროგრამა ახორციე-

ლებს თვითღირებულების, დღგ–სა და ნაშთე-

ბის ავტომატურ გამოთვლას Ms-Excel-ისა და 

VBA სააპლიკაციო ენის  გამოყენებით[2,3]. 
პროდუქტ-მენეჯერის მონაცემთა ბაზა  

წარმოდგენილია რელაციური კავშირის  მონა-

ცემთა შემდეგი ცხრილების სახით: სასაწყობო 

პროდუქციის დინამიური ბაზა „პროდუქტი” 

(ნახ.1), მომწოდებელთა ბაზა „შეკვეთები” 

(ნახ.2), კლიენტთა ბაზა “კლიენტები” (ნახ.3), 

სასაქონლო მოძრაობის მონიტორინგის ფანჯა-

რა ”პროდუქტის ბრუნვა” (ნახ.4), სასაქონლო 

ზედნადებების RS.ge-ზე (შემოსავლების სამსა-

ხური საიტი) ჩამოტვირთვა - ატვირთვის ფან-

ჯარა.  

სექციაში “პროდუქტი“  წარმოდგენილია 

საწყობში   პროდუქტების მონაცემთა სრული 

აღწერილობა, სხვადასხვა ტიპის ჩანაწერული 

ველების სახით: პროდუქტის შეძენა-რეალი-

ზაციის ველები,     შემოსავლების ველები და 

სხვ. პროდუქციის შერჩევის ფილტრები (ნახ.1) 

 

 

 

mailto:mchumburidze@mail.ru
mailto:i.gobiani@yahoo.com
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ნახ.1.  სექცია „პროდუქტი“ 

 

 
ნახ.2. სექცია “შეკვეთები” 

 

სექციაში “შეკვეთები” წარმოდგენილია 

პროდუქციის მომწოდებელი ფირმებისა და 

შესაკვეთი პროდუქციის ბაზა.  ამ ფანჯარაში 

შესაძლებელი ხდება  მომწოდებელი ფირმის 

შერჩევა და სასაწყობო პროდუქტზე შეკვეთის 

განხორციელება VBA სააპლიკაციო ენის გამო-

ყენებით აგებული წინასწარი შერჩევის ველე-

ბით.    სარეზერვო პროდუქციის მონიტორინ-

გის შედეგები (არ დავუშვათ  

დეფიციტი და ზედმეტი მარაგი) რელაციურ 

კავშირის ცხრილებში:  „პროდუქტი“ - „შეკვე-

თები“, შეკვეთების პერიოდების ეფექტური 

მართვის შესაძლებლობებს იძლევა. 
სექციაში “კლიენტები” წარმოდგენი-

ლია კლიენტთა ბაზა. ჩანაწერები მათ შესახებ 

ხდება   შესყიდული პროდუქციის მოცულობი-

სა და მოხმარების ინტენსივობის მიხედვით. 

ამავე სექციაში ხდება კლიენტზე გაცემული 

პროდუქციის სასაქონლო ზედნადებების, ინ-

ვოისებისა და ანგარიშ–ფაქტურის გამოწერა. 

ფასების დაანგარიშება, ამ ოპერაციების გან-

ხორციელება ხდება VBA სააპლიკაციო ენაზე 

დაწერილი  შესაბამისი კოდების მართვის ღი-

ლაკებით იხ ნახ.3. 

სექციაში “პროდუქტის ბრუნვა“ წარმოდგენი-

ლია   მონაცემთა დინამიური ცხრილი და სა-

შუალებას იძლევა დაათვალიეროთ გაყიდვები, 

როგორც დეტალურად თარიღების მიხედვით, 

ასევე ჯამურად საქონლის დასახელებების ან 

მაღაზიების მიხედვით, მყიდველების და მომ-
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წოდებლების ბრუნვა, საქონლის კრიტიკული 

რაოდენობები, საქონლის ბრუნვა და სხვა.-

(ნახ.4.) 

სექციაში “სასაქონლო ზედნადები“ შე-

საძლებელია სასაქონლო ზედნადებების ჩა-

მოტვირთვა და ატვირთვა RS.ge-ზე. თვითღი-

რებულების გადათვლა ხორციელდება რო-

გორც რამოდენიმე საქონლისთვის ასევე სრუ-

ლი სასაქონლო სიისთვის მითითებულ პერი-

ოდში.სხვა.იხ ნახ.5.
 

 
ნახ.3. სექცია“კლიენტები” 

 
ნახ. 4. სექცია“პროდუქტის ბრუნვა“ 

 
ნახ. 5. სექცია“სასაქონლო ზედნადები“ 
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III. დასკვნა 
 
აღნიშნული პროგრამა  უზრუნველყოფს 

პროდუქტ-მენეჯერის მიერ სასაქონლო ქსელ-

ში პროდუქციის ბრუნვის  ავტომატიზირე-

ბულ მართვას, შემდეგი სერვისების გამოყენე-

ბით: გაყიდვები, შესყიდვები, შეკვეთები, გა-

დატანა მაღაზიებსა და საწყობებს შორის. ასე-

ვე შესაძლებელია სასაქონლო ზედნადებების, 

ინვოისებისა და ანგარიშ–ფაქტურის გამოწე-

რა. პროგრამა ახორციელებს თვითღირებუ-

ლების, დღგ–ს და ნაშთების ავტომატურ გა-

მოთვლას. პროგრამა   შესრულებულია Ms-

Excel-ის ინსტრუმენტალიებისა და VBA სააპ-

ლიკაციო ენის  გამოყენებით და კომპაქტუ-

რია.  
აღსანიშნავია, რომ ამ სახით წარმოდგე-

ნილი მონაცემთა ბაზა დინამიურია და 

მუდმივად განახლებადი.  ის იძლევა დრო-

ის რაციონალურად დაგეგმვისა  და ფირმის  

რეზერვების ეფექტურად მართვის საშუალე-

ბას. 

 
ლიტერატურა: 

 
[1] UNWTO Tourism Highlights, 2012 Edition,.  

http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/d
ocpdf/unwtohighlights12enhr_1.pdf 

[2] John  Walkenbach. Excel 2010 Power Programming 

with VBA, 2010.www.bn.com. 

[3] А. Демин, Ю. Семенова. Практическое 

использование адаптивных моделей в туризме. 

Культура народов Причерноморья-2001. 
http://tourlib.net/statti_tourism/demin.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/docpdf/unwtohighlights12enhr_1.pdf
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ფერის მოდელების კლასიფიკაცია 
 

მზევინარ ზაქარაია 

აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო 

mzevinar57@gmail.com 
 

 

ანოტაცია - სტატიაში განხილულია ფერის წარმოდ-

გენის და ფერის მოდელების აგების პრინციპები, 

ფერების მოდელები, რომლებიც გამოიყენება უმ-

რავლეს გრაფიკულ რედაქტორებში. 

შემოთავაზებულია ფერის მოდელების კლასი-

ფიკაციის ძირითადი ნიშნები და მათ საფუძველზე 

მოდელების სისტემატიზაციის მეტნაკლებად სრუ-

ლი სქემა. განხილულია ფერის წარმოდგენის ხერხე-

ბის შედარებითი ანალიზი. 

საკვანძო სიტყვები: ფერი, მოდელი, გრაფი-

კა, კლასიფიკაცია. 

 

I. შესავალი 

ფერის მოდელი (Color model) ეს არის ფე-

რის რიცხვითი წარმოდგენის ხერხი, რომელიც 

აწესებს შესაბამისობას ადამიანის მიერ აღ-

ქმულ და გამოტანის მოწყობილობებზე ფორ-

მირებულ ფერებს შორის. ფერის მოდელი წარ-

მოადგენს ფერის კონცეპტუალური და რაოდე-

ნობრივი აღწერის საშუალებას [1]. 

ტექნიკურ სისტემებში ფერების მოდელები 

კომპიუტერის შექმნამდე გაცილებით ადრე იქ-

ნა შემუშავებული. საკმარისია გავიხსენოთ ფე-

რადი პოლიგრაფია ან პირველი ფერადი ფო-

ტოგრაფია. 

ფერის მოდელებში ფერები მიიღება საბაზო 

კომპონენტების შერევით. სხვადასხვა მოდელ-

ში საბაზო ფერები განსხვავებულია. ზოგიერ-

თი მოდელის საფუძვლად აღებულია არა ფე-

რები, არამედ სხვა ცნებები, როგორიცაა მაგ., 

ფერის მახასიათებლები. 

II. ფერის მოდელები კომპიუტერულ  

გრაფიკაში. 

კომპიუტერულ გრაფიკაში გამოიყენება 

RGB, CMYK, HSV, HSB, HSL და Lab მოდელები 

[1], [2], [3], [4]. 

RGB ადიტიური (ჯამური) მოდელი (ინგ. 

Add დამატება, შეკრება) ოპერირებს ძირითადი 

(პირველადი) ფერებით (Primary colors): წითე-

ლი (Red), მწვანე (Green), ლურჯი (Blue), ეფუძ-

ნება ფერების (სიკაშკაშეთა) შეკრებას (ადიტი-

ურ სინთეზს) და მუშაობს სინათლის სხივებ-

თან. ფერების ნულოვანი მნიშვნელობები შეე-

საბამება შავს, მაქსიმალური - თეთრს. კომპიუ-

ტერული გრაფიკის პროგრამებში თითოეულ 

ფერს 256 გრადაცია აქვს, რომელთა კომბინი-

რებით ჯამში დაახლოებით 16,7 მლნ. ფერი 

მიიღება. RGB მოდელი გამოიყენება მნათ (ტე-

ლევიზორი, მონიტორი, პროექტორი) და მატ-

რიცულ, სინათლის მარეგისტრირებელ მო-

წყობილობებში (სკანერი, ფოტო და ვიდეო კა-

მერა). 

RGB მოდელის დადებითი მხარეები: 1. სი-

მარტივე, თვალსაჩინოება და სიცხადე, რად-

გან იგი აგებულია ადამიანის თვალის მოქმე-

დების პრინციპზე; 2. მონაცემთა დამუშავების 

მაღალი სიჩქარე, რაც განპირობებულია მონი-

ტორზე RGB კომპონენტების პირდაპირი ასახ-

ვით. 

RGB მოდელის პრობლემები: 1. ფერების 

სიზუსტის დამოკიდებულება მოწყობილობის 

(მაგ., მონიტორის) დამზადების ტექნოლოგია-

ზე, ექსპლუატაციის ვადაზე და ფერების შერე-

ვის მეთოდზე, რის გამოც ყოველთვის ვერ 

ხერხდება საჭირო ფერის ზუსტი გადმოცემა; 

2. ფერების არასრული მოცულობა - RGB კომ-

პონენტებით შეუძლებელია ლურჯ-მწვანე ფე-

რების მიღება, ცისფერის ყველა შეფერილობის 

ჩათვლით. 

სუბტრაქციული (სხვაობრივი) (ინგ. 

Subtract - გამოკლება) CMY მოდელის ძირითა-

დი ფერებია „პოლიგრაფიული ტრიადა“: ცის-

ფერი (Cyan), მეწამული (Magenta), ყვითელი 

(Yellow), რომლებიც წარმოადგენენ ფერწერაში 

მიღებული ძირითადი ფერების - ლურჯის, 

წითლისა და ყვითლის „მემკვიდრეობას“. მო-

დელი მუშაობს არეკვლად ზედაპირებთან სა-

ღებავებით. ეფუძნება ფერების (სიკაშკაშეთა) 

გამოკლებას (სუბტრაქციულ სინთეზს). ფერე-

ბის ნულოვანი სიდიდეებით მიიღება თეთრი, 

მაქსიმალურით - შავი. პრაქტიკაში ძირითადი 

ფერების შერევა არ იძლევა სუფთა შავს, ბეჭ-

დვის სიზუსტე არც თუ იდეალურია - ნაბეჭ-

დი სურათი გამოიყურება საკმაოდ უხარის-

ხოდ, საღებავების ხარჯი კი მაქსიმალურია, 

განსაკუთრებით, როცა საქმე გვაქვს ტექ-

სტთან, ამიტომ ბეჭდვაში იყენებენ CMYK მო-

დელს, სადაც K აღნიშნავს შავს (Black). 
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CMYK-ში ფერები მიიღება თეთრის ბაზაზე, 

რომელიც ირეკლავს ფერების მთელ სპექტრს. 

დატანილი საღებავების რაოდენობა %-ში გან-

საზღვრავს ფერების ინტენსივობას. 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, სუბტრაქტული 

და ადიტიური მოდელების გარდა, რომლებიც 

ოპერირებენ ძირითადი/დამატებითი ფერე-

ბით, კომპიუტერულ გრაფიკაში ფართოდ გავ-

რცელდა ფერის მახასიათებლებზე აგებული 

მოდელები. რა ფაქტორებმა განაპირობეს მათი 

შექმნა? პირველი ფაქტორი არის ფერების მომ-

ცველობა. ადამიანის თვალის ფერების მომცვე-

ლობა გაცილებით დიდია ნებისმიერი მოწყო-

ბილობის შესაძლებლობაზე, იქნება ეს მონი-

ტორი, სკანერი თუ პრინტერი, რომლებიც იყე-

ნებენ აპარატულ-დამოკიდებულ ადიტიურ ან 

სუბტრაქციულ მოდელებს. ისინი ასახავენ აპა-

რატურაზე ფერების წარმოების შესაძლებლო-

ბებს. მათ მიერ შექმნილი ფერი განისაზღვრება 

არა მარტო ფერის მდგენელებით, არამედ მო-

წყობილობის მახასიათებლებითაც. ამიტომ 

აქვთ აპარატურასა და საღებავებთან დაკავში-

რებული შეზღუდვები. სურათი აისახება მონი-

ტორზე, რომელსაც RGB-ს გარდა სხვა მოდელ-

თან მუშაობა არ შეუძლია, ან იბეჭდება პრინ-

ტერზე CMYK საღებავებით. ზოგი პრინტერი 

მეტ საღებავს იყენებს, მაგრამ ეს არ ცვლის საქ-

მის არსს - შეუძლებელია ყველა RGB ფერის 

წარმოება CMYK-ში. ამიტომ ეკრანული სურა-

თის კონვერტირების დროს საბეჭდ მოწყობი-

ლობაზე ხდება ფერების დაკარგვა, საღებავე-

ბით დაბეჭდილი სურათი არ ემთხვევა ეკრა-

ნულ ფერებს. 

მეორეც - განსხვავებულია მხატვრების მიერ 

ფერების აღქმა და მხატვრის პალიტრაზე ფე-

რების მიღების მეთოდები. მხატვრები იყენე-

ბენ ისეთ ცნებებს, როგორიცაა თბილი და ცივი 

ფერები, გაჯერებული და მქრქალი ფერები და 

სხვ. ასეთი ცნებების აღწერა RGB-ში შეუძლე-

ბელია; ფერის წარმოდგენა ფერების ჯამით ან 

სხვაობით შეესაბამება აპარატურას, მაგრამ არა 

მომხმარებელს, რომელიც სხვა ცნებებით ახა-

სიათებს ფერს. 

ამიტომ გაჩნდა ფერებთან ურთიერთობის 

მომხმარებელზე ორიენტირებული და ამავე 

დროს, აპარატურისაგან დამოუკიდებელი მო-

დელების საჭიროება, რომლებიც ადამიანს მის-

ცემდნენ აპარატურის შესაძლებლობებისაგან 

მოწყვეტის საშუალებას, თუნდაც ფერების და-

მუშავების პროცესში. 

სწორედ ამ მიზნებით შეიქმნა სპეციალური 

მათემატიკური მოდელი - Lab და პერცეფციუ-

ლი (ანუ ფსიქოლოგიური, ინტუიციური, აღ-

ქმითი) მოდელები (Perception - აღქმა) - HSB, 

HSV, HSL, HSI და სხვ. რომლებიც ემყარებიან 

თვალის მიერ ფერის აღქმას, მუშაობენ პირდა-

პირი გაგებით არა ფერებთან, არამედ ოპერი-

რებენ ფერის მახასიათებლებით: ფერის ტო-

ნით (Hue), გაჯერებულობით (Saturation) და 

სიკაშკაშით (Brightness, Value, Lightness, 

Intensity) [5]. 

ფერის ტონი ეს არის სპექტრის ფერების 

კონკრეტული შეფერილობა. გაჯერებულობა 

(ტონის სიხშირე, სისუფთავე, ფერის ვარიაცია 

სინათლოვნების მიხედვით) განისაზღვრება 

მოცემულ ფერში თეთრი ფერის წილით. საყო-

ფაცხოვრებო ენაზე იგი ასახავს ფერის „სიმწი-

ფეს“. სიკაშკაშე (სინათლოვნება, ფერის ძალა, 
ნათება) არის შავი შეფერილობის სიდიდე, 

რომელიც ემატება მოცემულ ფერს და წარმოა-

ჩენს მას უფრო მუქად. იგი განსაზღვრავს სი-

ნათლის შემცველობას და გვიჩვენებს ფერის 

სიახლოვეს თეთრთან [1]. 

პერცეფციულ მოდელებს საფუძვლად 

უძევს ფერადოვნება-სიკაშკაშის კონცეფცია. 

პირველი, რაც განასხვავებს ამ მოდელებს RGB 

და CMY-გან არის ის, რომ ფერადოვნება გამო-

ყოფილია სიკაშკაშისგან; ფერი წარმოადგენს 

არა სამი ძირითადი ფერის - წითლის, მწვანესა 

და ლურჯის ნარევს, არამედ განისაზღვრება 

ფერადოვნების ორი კომპონენტით (ფერითი 

ტონით და გაჯერებულობით) და სიკაშკაშით. 

II - პერცეფციული მოდელები ორიენტირებუ-

ლია ადამიანის მიერ ფერის აღქმაზე და მათ 

შეუძლიათ პრაქტიკულად თვალით აღქმული 

ყველა ფერის კოდირება. 

პერცეპციული მოდელის არსს უკეთ ჩავ-

წვდებით, თუ გავაფერადებთ შავ-თეთრ ფო-

ტოს ისე, რომ არ შევეხოთ სიკაშკაშეს, ე.ი. ვი-

მუშავებთ მხოლოდ ფერის მდგენელებთან. 

პერცეფციული მოდელები გამოიყენება 

გრაფიკულ რედაქტორებში მხატვრული ნა-

წარმოებების შექმნისა და მოწყობილობებს შო-

რის ფერების გარდაქმნისათვის ფერის დაკარ-

გვის საფრთხის გარეშე. პერცეპციული მოდე-

ლების გამოყენება მიზანშეწონილია ასევე ფე-

რების ანალიზისათვის მისი კომპონენტების 

უშუალოდ ფერთან კავშირის გამო. თუმცა მა-

თემატიკური გამოთვლები, რომლებიც სრულ-

დება ასეთ მოდელებთან მუშაობისას, ზრდის 

მონაცემთა დამუშავების დროს. 

პერცეპციული მოდელების უპირატესობე-

ბი: ფერების ცხადი აღწერა; ზედმიწევნით 

ზუსტი შესატყვისობა ფერის ბუნებასთან და 

თვალის მიერ ფერების აღქმასთან; აპარატულ-

დამოუკიდებლობა (ფერის აღწერა მხოლოდ 
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ფერის მდგენელებით და არა მოწყობილობის 

მახასიათებლებით); ფერთა გაცილებით ფარ-

თო დიაპაზონი სხვა მოდელებთან შედარებით, 

რაც ფარავს ყველა რეალურ ფერს; მოხერხებუ-

ლობა; ფერთან ურთიერთობა ინტუიციურად 

გასაგებ დონეზე; ფერების შეხამების სიმარტი-

ვე; ტონის, გაჯერებულობის და სიკაშკაშის თა-

ნაბარი გაზრდით ერთნაირი ცვლილებების 

განცდა. 

ფერის აღწერის ინტუიციურ მეთოდზე აგე-

ბული მოდელებიდან გავრცელებულია HSB 

(HSV) მოდელი, რომელთანაც მუშაობს არა ერ-

თი გრაფიკული რედაქტორი [5]. იგი შეიმუშა-

ვა 1978 წ. ანიმაციური სტუდიის Pixar 

Animation Studios ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა, 

კომპიუტერული გრაფიკის მეჩირაღდნემ ელვი 

რეი სმიტმა მანსელის ფერითი სისტემის სა-

ფუძველზე [6]. ფერი ამ მოდელში მიიღება 3 

კომპონენტის: Hue, Saturation, Brightness კომბი-

ნირებით. Value HSV მოდელში სიკაშკაშის სი-

ნონიმია და ნიშნავს ფერის „სიდიდეს“, ფერის 

„მოცულობას“. 

ფერის ტონი იცვლება 0 – 3600 დიაპაზონში. 

ყოველი მნიშვნელობა შეესაბამება ერთ ფერს, 

მაგ., წითელს - 00, ნარინჯისფერს - 450 და 

ა.შ. 

გაჯერებულობა 0 – 100 % დიაპაზონშია. 0 % 

აქრომატული ღერძის ცენტრია. 0 % სიკაშკაშე 

შეესაბამება შავს, 100 % - თეთრს [5], [6]. 

HSB (HSV) გამოიყენება არა მზა სურათების 

დასამუშავებლად, არამედ ახალი მხატვრული 

ნაწარმოებების შესაქმნელად მხატვრის ხერხე-

ბის და ხელსაწყოების იმიტაციით. 

HSB მოდელის ხარვეზია მისი გარდაქმნის 

აუცილებლობა RGB-ად ეკრანზე ასახვისათვის 

და CMYK-ად პოლიგრაფიაში. 

აპარატულ-დამოუკიდებელი მოდელი CIE 

Lab (CIE - Commission Internationale de 

l'Eclairage, განათების საერთაშორისო კომისია) 

ეფუძნება ადამიანის თვალის მიერ ფერის აღ-

ქმას და არის საერთაშორისო სტანდარტი. მოი-

ცავს ყველა ფერს, რომელსაც ნორმალური 

მხედველობის ადამიანი არჩევს. შექმნილია 

სპეციალურად პროგნოზირებადი ფერების მი-

საღებად. მისი ფერების ასახვა ბეჭდვაში შეუძ-

ლებელია. გამოიყენება მოდელებს შორის ფერ-

თა გაცვლის შუალედურ საშუალებად [7]. 

როგორც სხვა პერცეფციულ მოდელებში, 

აქაც ფერადოვნება და სიკაშკაშე ერთმანეთისა-

გან გამოყოფილია. ფერის კომპონენტები: სი-

კაშკაშე (განათებულობა) – L (Luminance, 

Lightness, Light, Luminosity) და ფერის მაჩვენებ-

ლები - a (მწვანე-წითელი ღერძი), b (ლურჯ-

ყვითელი ღერძი) აღწერენ არა საღებავების რა-

ოდენობას, არამედ ფერებს [7]. 

Lab მოდელი კომპიუტერულ გრაფიკაში გა-

მოყენებული ყველაზე ფართო ფერითი სივ-

რცის მათემატიკური წარმოდგენაა. ამიტომ 

მას მათემატიკურ მოდელსაც უწოდებენ. თუმ-

ცა არსით ყველა ფერის მოდელი მათემატიკუ-

რია. 

კანადელმა ნეიროფიზიოლოგმა დევიდ 

ჰუბელმა და შვედმა ნეირობიოლოგმა ტორ-

სტენ ვიზელმა ერთობლივად აღმოაჩინეს, რომ 

ადამიანის ცენტრალური ნერვული სისტემა 

იღებს თვალისაგან არა ინფორმაციას სპექ-

ტრის წითელი, მწვანე და ლურჯი ფერების შე-

სახებ, არამედ ინფორმაციას სინათლესა და 

სიბნელეს შორის სხვაობის, მწვანესა და წი-

თელს შორის სხვაობის და ლურჯსა და ყვი-

თელს შორის სხვაობის შესახებ, სადაც ყვითე-

ლი წითლისა და მწვანის ჯამია. ეს სქემა შეე-

საბამება Lab ფერების აღწერას და ადგენს კავ-

შირს Lab მოდელსა და ადამიანის მიერ ფერის 

აღქმას შორის. ამიტომ Lab მიაკუთვნეს პერ-

ცეპციულ მოდელებს. 

1981 წ. ჰუბელი და ვიზელი მხედველობის 

შესწავლაში შეტანილი წვლილისთვის ნობე-

ლის პრემიით დაჯილდოვდნენ [7]. 

Lab მოდელის დანიშნულება: მონიტორზე, 

პრინტერზე ან სკანერზე ასახული შეთავსება-

დი ფერების შენახვა; სურათების ხარისხის გა-

უმჯობესება; ერთი ფერის მოდელიდან II-ში 

სურათების კონვერტირება. ფერის მართვის 

სისტემებში ასრულებს ფერების ცნობარის 

როლს ერთი ფერითი სივრციდან II-ში ფერე-

ბის გარდაქმნისას პროგნოზირებადი შედეგე-

ბის მისაღებად. Adobe Photoshop-ში შეთანხმე-

ბის პრინციპით არის შუამავალი გამოსახულე-

ბების კონვერტაციის პროცესში. 

Lab მოდელის უპირატესობები: ფერების 

ფართო სპექტრი, ადამიანის ფერის აღქმასთან 

მაქსიმალური სიახლოვე; ფერების კორექტი-

რება ფერითი კონტრასტის შეცვლით და საინ-

ტერესო ფერების მიღება; გაჯერებულობის და 

სიკაშკაშის ურთიერთდამოუკიდებლობა; ფე-

რის ბუნებრივი თვისებები, სიახლოვე რეა-

ლურ ფერებთან, რომლებიც არ იძენენ „ჭუ-

ჭყის“ ეფექტს ჩრდილის დაცემისას; ფერების 

ხარისხიანი და სწრაფი შეცვლა ჩრდილებისა 

და ათინათის შენარჩუნებით; ფერების ფართო 

მომცველობა აპარატურასთან შედარებით, შე-

საბამისად სტაბილური ხარისხი სურათის გა-

დაყვანისას ერთი მოდელიდან II-ში. 

ფერის მოდელების კლასიფიკაცია. წყარო-
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ებში მოყვანილია ფერის მოდელების კლასი-

ფიკაციის რამდენიმე სქემა. მაგ., მოქმედების 

(ფერის ფორმირების) პრინციპის მიხედვით 

ფერის მოდელებს ყოფენ 4 კლასად [1]: 

1. ადიტიური, მაგ., RGB; 

2. სუბტრაქციული, მაგ., CMY, CMYK; 

3. პერცეპციული, მაგ., HSB, HLS; 

4. უნივერსალური მათემატიკური მოდელე-

ბი (Lab, XYZ). მოიცავენ თვალით აღქმული ფე-

რების მთელ სპექტრს. 

XYZ ეტალონური ფერის მოდელი შემოიღო 

CIE-მ 1931 წ. მკაცრი მათემატიკური გათვლე-

ბის საფუძველზე, სადაც X, Y, Z წითელი, მწვა-

ნე და ლურჯი კომპონენტებია [3]. 

[2] წყაროში მოცემულია მოდელების შემ-

დეგი სახეები: 

 აპარატულ-დამოკიდებული - აღწერს ფერს 

აპარატურის ფერწარმოქმნის მიხედვით, 

მაგ., მონიტორის (RGB) ან პრინტერის 

(CMYK); 

 აპარატულ-დამოუკიდებელი - არ ასახავს 

რეალური მოწყობილობის შესაძლებლო-

ბებს, მოსახერხებელია ფერების სივრცის 

ცალსახა მათემატიკური აღწერისათვის 

(XYZ, Lab); 

 ფსიქოლოგიური. ეფუძნება თვალის მიერ 

ფერების აღქმას (HSB, HSV, HSL). 

ფერის მოდელებს ყოფენ ასევე მიზნობრივი 

მიმართულების მიხედვით [6]: 

1. ფერების აღქმის აღწერისათვის - XYZ; Lab 

- ანალოგიური ფერების სივრცე განსხვავებუ-

ლი კოორდინატებით; 

2. ფერების მისაღებად მონიტორზე - ადი-

ტიური მოდელები; 

3. ფერების მისაღებად საღებავებით (ე.წ. პო-

ლიგრაფიული მოდელები); 

4. ფერითი ინფორმაციის გასაცვლელად, 

რომლებიც წარმოადგენენ სტანდარტს და არ 

არიან დაკავშირებული მოწყობილობებთან; 

5. ფერების კორექციისათვის - მათემატიკუ-

რი მოდელები (მაგ., HSV), რომლებიც არ არიან 

დაკავშირებული მოწყობილობებთან. 

უნდა აღინიშნოს, რომ აღწერილი და სხვა 

კლასიფიკაციის სქემები ეყრდნობა სხვადასხვა 

კრიტერიუმებს და არა ერთიან, ჩამოყალიბე-

ბულ ხედვას და მიდგომას. კლასიფიკაციის 

ნიშნები არ არის მკაფიო და ცალსახა. წარმოდ-

გენილი სქემები არასრულია, საჭიროებენ შევ-

სებას და სტრუქტურულ მოდერნიზაციას. მაგ., 

RGB და CMYK მოდელები არის როგორც აპა-

რატულ-დამოკიდებული (რეალური მოწყობი-

ლობების მუშაობის მოდელირების შემთხვევა-

ში), ისე აპარატულ-დამოუკიდებელი, როგო-

რიცაა მაგ., CIERGB (ადამიანის ფერითი მხედ-

ველობის თვისებებზე აგებული ფერების სივ-

რცე) ან sRGB (standard RGB, Microsoft და 

Hewlett-Packard ინიციატივით VGA მონიტო-

რის ფერების სივრცის შესაბამისად შექმნილი 

ინტერნეტის სტანდარტული ფერების სივრცე 

[1]) და სხვ., თუმცა მათი მუშაობის პრინციპე-

ბი ორივე შემთხვევაში ასახავენ ფერების ადი-

ტიურ ან სუბტრაქციულ სინთეზს. 

არსებული კლასიფიკაციის სქემების და 

ფერის მოდელების ანალიზის საფუძველზე 

შევეცადეთ შეგვემუშავებინა ფერის მოდელე-

ბის კლასიფიკაციის ძირითადი, არსებითი 

ნიშნები და შეგვედგინა მოდელების სისტემა-

ტიზაციის მეტნაკლებად სრულყოფილი 

სტრუქტურა. სქემის მრავალიარარქიულობის 

და სირთულის გამო იგი ავსახეთ ცხრილის სა-

ხით, რაც უფრო თვალსაჩინოს და გასაგებს 

ხდის კლასიფიკაციის ნიშნების და ობიექტე-

ბის ურთიერთმიმართებას. 

მოდელების კლასიფიკაციის I ძირითადი 

ნიშანია გამოყენების სფერო, რომლის მიხედ-

ვით ფერის მოდელები იყოფა ორ დიდ ჯგუ-

ფად: 1. აპარატულ-დამოუკიდებელი (უნივერ-

სალური), 2. აპარატულ-დამოკიდებული (აპა-

რატული). 

პირველი ჯგუფი აერთიანებს: 

1.1. თეორიულ, 

1.2. ადამიანურ და 

1.3. აბსტრაქტულ მოდელებს. 

თეორიულ მოდელებში ფერის მდგენელებად 

გამოიყენება ხელოვნური, პირობითი (ბუნება-

ში არარსებული), მეცნიერული თვალსაზრი-

სით შემოტანილი კომპონენტები, რომლებიც 

აღწერენ ადამიანის თვალის მიერ აღქმულ 

ყველა ფერს. 

ადამიანური მოდელები აღწერენ ფერებს 

მხატვრების ცნებებით და ყველაზე მეტად 

შეესაბამებიან ფერთან მუშაობის ტრადიციულ 

მეთოდებს. 

აბსტრაქტული მოდელებს ეწოდება იმის 

გამო, რომ მათი ფერის პარამეტრები მიიღება 

მათემატიკური გამოთვლებით პროგრამულ 

გარემოში და არა ტექნიკურად, გაზომვის 

გზით. 

კლასიფიკაციის II ნიშანია სამეცნიერო 

სფერო, რომლის საფუძველზეც ხდება 

ფერების აღწერა. ამ ნიშნის მიხედვით გვაქვს 

თეორიული მოდელების ორი სახე: 

1.1.1. ფიზიკური და 

     1.1.2. ნეიროფიზიოლოგიური. 

კლასიფიკაციის III ნიშანია ფერწარმოქმნის 

პრინციპი, სხვაგვარად, საბაზო კომპონენტე-
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ბის ნაკრები, რომელიც საფუძვლად უძევს ფე-

რის მოდელს. ადამიანურ მოდელებში საბაზო 

კომპონენტებია ფერის ფსიქოფიზიოლოგიური 

მახასიათებლები: ფერის ტონი, გაჯერებულო-

ბა, სიკაშკაშე, რომლებიც ასახავენ ადამიანის 

მიერ ფერის აღქმის თავისებურებებს. 

ცხრილი. ფერის მოდელების კლასიფიკაცია 
ფერის მოდელები 

გამოყენების სფერო 

აპარატულ-დამოუკიდებელი ანუ უნივერსალური 
აპარატულ-დამოკიდებული (აპარატული) 

თეორიული ადამიანური აბსტრაქტული 

სამეცნიერო 

სფერო 

ფერწარმოქმნის პრინციპი ფერწარმოქმნის პრინციპი 

ფერის 

ფსიქოზიოლო-

გიური 

მახასიათებლები 

ფერის 

კომპონენტების 

შეთავსების 

ხერხი 

ფერის კომპონენტების 

შეთავსების ხერხი 

ფერის 

მახასია-

თებლები 
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) 

ადიტიური 

(ჯამური) 

ადიტიური 

(ჯამური) 

(ელექტრო-

ნული) 

სუბტრაქცი-

ული 

(სხვაობრივი, 

(ბეჭდვითი) 

პერცეფ-

ციული 

XYZ L
ab

 

(პ
ერ

ც
ეფ

ც

ი
უ

ლ
ი

) 

HLS, HSB, HSV, HIS 
CIERGB, sRGB, 

Adobe RGB 
RGB CMY, CMYK 

YUV, 

YCbCr 

 

ადამიანური მოდელები ამ ნიშნის მიხედ-

ვით მოიცავენ: 

1.2.1. პერცეპციულ (აღქმით ,ინტუიციურ 

ანუ ფსიქოფიზიოლოგიურ) მოდელებს. 

აბსტრაქტულ მოდელებში საბაზო ფერების 

(კომპონენტების) შეთავსების ხერხის მიხედ-

ვით გაერთიანებულია 

1.3.1. ადიტიური (ჯამური) მოდელები. 

ფერის კომპონენტების შეთავსების ხერხის 

მიხედვით აპარატურაზე ორიენტირებული 

ფერის მოდელები იყოფა ორ ჯგუფად: 

2.1.1. ადიტიური (ჯამური) (ელექტრონუ-

ლი); 

2.1.2. სუბტრაქციული (სხვაობრივი) (ბეჭ-

დვის, პოლიგრაფიული). 

ფერის მახასიათებლებით ფერის აღწერის 

მეთოდზე აგებულ აპარატულ-დამოკიდებულ 

მოდელებს მიეკუთვნება: 

2.2.1. პერცეპციული მოდელები YUV, 

YCbCr (გამოიყენება სურათების კოდირების 

დროს JPEG ალგორითმით) [4]. 

აქ მოტანილ უმეტეს ფერების მოდელებზე 

დაკვირვება შეგიძლიათ Adobe Photoshop-ში. 

მოდელის არჩევის საფუძველია გამოყენე-

ბის სფერო. ელექტრონული სურათების ძირი-

თადი მოდელია RGB, პოლიგრაფიული ანა-

ბეჭდების CMYK. Lab-ით ხდება ნებისმიერი 

ფერის აღწერა და შენახვა, რომელთა გადმოცე-

მა შეუძლებელია მონიტორზე და ქაღალდზე. 

HSB ყველაზე უკეთ აღწერს თვალის მიერ ფე-

რების აღქმას, რადგან ჩვენ სწორედ HSB ტერ-

მინებით ვაზროვნებთ და არ ვფიქრობთ, თუ 

რა რაოდენობის მდგენელებს შეიცავს ფერი. 

III. დასკვნა 

ფერების აღწერის მეთოდების, კონცეფციე-

ბის და მათი რეალიზების საკითხების ანალი-

ზის საფუძველზე ჩამოყალიბდა კომპიუტე-

რული გრაფიკის ფერის მოდელების კლასი-

ფიკაციის ძირითადი ნიშნები, შემუშავდა 

კლასიფიკაციის ახლებური სქემა და განხორ-

ციელდა მოდელების სისტემატიზირება. 

მიღებული შედეგები ემსახურება ფერის 

მოდელების კლასიფიკაციის სრულყოფას და 

დასაბუთებული მიდგომების შემუშავებას ფე-

რის მოდელების არჩევისა და კვლევისადმი. 
 

გამოყენებული ლიტერატურა 
[1]   Петров М. Н. Компьютерная графика. 3-е 

издание. С._Петербург. Питер, 2011, 544 с. 
[2]  Р. Гонсалес, Р. Вудс. Цифровая обработка 

изображений. Пер. с английского под ред. П. А. 
Чочиа. М.: Техносфера, 2005, 1072 с. 

[3]  Ежова К. В. Моделирование и обработка 
изображений. С._Петербург. ИТМО, 2011, 98 с. 

[4]  Color models. https://software.intel.com/en-
us/node/503873 

[5]  HSV (Hue, Saturation and Value) http://www.tech-

faq.com/hsv.html 
[6]  Douglas A. Kerr. The HSV and HSL Color Models 

and the Infamous Hexcones. 2008, p. 30. 
http://dougkerr.net/Pumpkin/articles/HSL_HSV.pdf 

[7]  Рубцова И. Цветовая модель Lab. 2013. 
http://popel-studio.com/blog/article/cvetovaya-
model-lab.html 

http://popel-studio.com/blog/article/cvetovaya-model-lab.html
http://popel-studio.com/blog/article/cvetovaya-model-lab.html
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კლიენტ-სერვერი ტექნოლოგიები 

ინფორმაციულ სისტემებში 
 

ზურაბ ხურცია 

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო 

khrtcia@mail.ru 
 

 

    

ანოტაცია-სტატიაში მოცემულია ინფორმაციულ 

სისტემებში მონაცემთა ბაზების პროექტირებისათ-

ვის კლიენტ-სერვერი ტექნოლოგიების გამოყენება, 

ისეთი პროგრამებით როგორიცაა: Ms SQL Server და 

Ms Visual Studio 2008. 

 
      საკვანძო სიტყვები–ინფორმაციული სის-

ტემა, მონაცემთა ბაზა,  მართვის ინტერფეისი.  

 

I. შესავალი 

თანამედროვე პირობებში მრავალი ადა-

მიანისათვის აუცილებელია ინფორმაციული 

სისტემების ცოდნა. ინფორმაციული სისტემა 

(ის)-ადამიანურ-კომპიუტერული სისტემაა, 

გადაწყვეტილებებისა და ინფორმაციული 

პროდუქტის მიღებისათვის, რომელიც კომპი-

უტერულ-ინფორმაციულ ტექნოლოგიას გა-

მოიყენებს. 

         ის ერთ-ერთ ძირითად შემადგენელ ნა-

წილს მონაცემთა ბაზა წარმოადგენს. მაგალი-

თად: ფიჭური კავშირგაბმულობის ფირმას 

სჭირდება დიდი მოცულობის მონაცემთა ბა-

ზა მათი კლიენტების დარეგისტრირებისათ-

ვის, ასევე სატელეფონო ზარების განხორციე-

ლების დაფიქსირებისათვის და ფულადი გა-

დასახადების აღრიცხვისათვის. ასეთი ამოცა-

ნის გადაწყვეტა შესაძლებელია სერვერული 

მონაცემთა ბაზების გამოყენებით, რომლების-

თვისაც აუცილებელია წინასწარ შეიქმნას სა-

ინტერესო დანართი-მართვის ინტერფეისი. 

           ყველა სისტემებიდან Windows- დაპ-

როგრამება  Ms SQL Server და Ms Visual Studio 

უფრო მისაღები, მარტივი და ეფექტური სა-

შუალებაა მონაცემთა ბაზების, დანართის- 

მართვის ინტერფეისის შექმნისათვის. თავის 

მხრივ კლიენტ-სერვერი ტექოლოგია გულის-

ხმობს ორი ძირითადი ამოცანის გადაწყვე-

ტას.1.მონაცემთა ბაზის შექმნა (აუცილებელი 

ობიექტის ჩათვლით), 2 მომხმარებლის და-

ნართის შექმნა,  რომელიც წარმოადგენს მარ-

თვის ინტერფეისს მონაცემთა ბაზასთან მუშა-

ობის დროს. 

II. მონაცემთა ბაზის შექმნა 

        კორპორაცია-„ფირმა“ აწარმოებს კომპიუ-

ტერული ტექნიკის დისტრიბუციას, მის რეა-

ლიზაციას სხვადასხვა ქალაქებში ანხორცი-

ელბს. კორპორაციას გაჩნია ვებ-გვერდი, კატა-

ლოგები, სათაო ოფისი და სხვა ატრიბუტები.  

კორპორაციასთან საქმიან ურთიერთობაშია 

მრავალი მყიდველი ფირმა. ეს ფირმები კორ-

პორაციის პროდუქციას ეცნობიან, უმრავლე-

სობა აფორმებენ ხელშეკრულებას და გარკვე-

ულ პერიოდში იძენენ ტექნიკას, რომლის რეა-

ლიზაციის შემდეგ თავიანთ მაღაზიებში ახ-

დენენ. თუ მყიდველი ფირმა ხელშეკრულე-

ბის პირობებს დაარღვევს  მას ტექნიკა არ გა-

ეგზავნება. განხორციელდება ზარი ან შეტყო-

ბინება მის  ელექტრონულ ფოსტაზე, როდე-

საც მოხდება ვალის დაფარვა, მყიდველის  გა-

ეგზავნება შეკვეთილი ტექნიკა.  

 საგნობრივი არეს საფუძველზე გამოი-

ყო სამი ობიექტი: 1.მყიდველი, 2.პროდუქცია, 

3.  ხელშეკრულება.  

მონაცემთა ბაზის ავტომატიზებული 

პროექტირებისთვის გამოყენებული იქნა 

CASE (Computer Aided Sotware/System 

Engineering)-ტექნოლოგია, კერძოდ პროგრამა 

CASE Studio 2[9]-(ნახ.1). 

        შემდეგ ხდება ბაზის ობიექტების  შექ-

მნისთვის სკრიპტის გენერაცია SQL Server-

თვის.  იქმნება ცხრილები, აუცილებლობის 

შემთხევვაში მოხდება მათი კორექტირება. 

მონაცემები ცხრილებში შეიტანება. შეიმქნება 

მონაცემთა ბაზის ობიექტები: მოთხოვნები, 

წარმოდგენები, შენახვადი პორცედურები და 

ა. შ.  (ნახ 2 ). 

ამ პროცედურების განხორციელებით კლიენ-

ტ-სერვერი ტექნოლოგიის  პირველი ამოცანა 

დასრულებულია. იწყება  მე-2 ამოცანის შეს-

რულების-დანართი მართვის ინტერფეისის 

შექმნა. არსებობს ორი სახის ონტერფეისი:  1. 

ინტერფეისი, რომელიც რეალიზდება კლიენ-

ტის დანართით. მასში შედის ფორმები და ან-

mailto:khrtcia@mail.ru
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გარიშები.  2. ვებ-ინტერფეისი. ეს არის HTML-

გვერდები, რომელიც რეალიზდება კლიენტის 

უნივერსალური დანართით-ბროუზერით. 

განვიხილოთ პირველი ინტერფეისი. 
 

 
ნახ.1. მონაცემთა ბაზის ობიექტები 

 

გაუშვათ პროგრამა MS Visual studio 2008 

და შევქმნათ ახალი პროექტი. პროექტის ტი-

პად ვირჩევთ-visual basic  windows, ხოლო შაბ-

ლონად-windows forms application, პროექტის 

სახელი-FIRMADB.  

           ახალი პროექტის შექმნის შემდეგ აუცი-

ლებელია  SQL Server  2008–ში შექმნილ მბ-

FIRMA-თან დაკავშირება. ამისთვის გაუშვებთ  

დაკავშირების ოსტატს. რამოდენიმე  ოსტა-

ტის ფანჯრის განხილვის შემდეგ, ბოლო ფან-

ჯარაში ავირჩევთ ჩამონათვალიდან იმ ობიექ-

ტებს, რომლებიც აისახება  დანართში. ეს ობი-

ექტებია: ცხრილები, წარმოდგენები, შენახვა-

დი პროცედურები და ფუნქციები. სასურვე-

ლია ოთხივე ობიექტის არჩევა (ნახ.3).  

 

 
ნახ. 2. ბაზის ობიექტები 

 

 

 
ნახ. 3.  ოსტატის ფინალური ფანჯარა 

 

           პროგრამის ძირითად ფანჯარაში ასა-

ხულ Form1.vb–ფორმაზე განვათავსოთ წარწე-

რა და 6 მართვის ღილაკი, ცხრილების და 

წარმოდგენების გახსნისთვის. შემდეგ შევ-

ქმნათ 6 ახალი ფორმა და ისინი პროგრამუ-

ლად დაუკავშჲროთ შესაბამის  

მართვის ღილაკებს VB ბრძანებით: 

Formn. Show();სადაც n-ფორმის რიგითი ნომე-

რია. ღილაკური ფორმა შექმნილია (ნახ. 4). 
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 ნახ. 4.  ღილაკური ფორმა 

 

 შევამოწმებთ ღილაკური ფორმის მუშა-

ობას. შეცდომის შემთხვევაში გავასწორებთ 

კონსტრუქტორის ან პროგრამულ რეჟიმში.  

          ბოლოს შევქმნათ ლენტური ანგარიშჲ, 

რომელიმე ობიექტის ბაზაზე. ბაზის თავისე-

ბურებიდან გამომდინარე საინტერესეოა, რო-

მელ მყიდველს არ გაეგზავნა პროდუქცია. ეს 

ასახულია წარმოდგენაში - ar gaegzavna. შევ-

ქმნით პროექტში  FIRMADB ცარიელ ანგარი-

შის ბლანკს. ჩაუტარებთ მოდერნიზაციას, შემ-

დეგ მას გადავიტანთ ახალ ფორმაზე. ფორმა-

ზე ცხრილი- myidveli დაუმატოთ ღილაკი 

angarisi და ის პროგრამულად დაუკავშიროთ 

ანგარიშის ფორმას. შევამოწმოთ ანგარიშის 

მუშაობა (ნახ.5). 

         ანგარიშის შექმნის აუცლიებლობა განპი-

რობებულია იმით, რომ მას განვათავსებთ 

ფირმის ვებ-ვერდზე და დაინტერესებულ 

მყიდველებს შეეძლებათ მიიღონ საჭირო ინ-

ფორმაცია, ან მიმართოს ფირმას დამატებითი 

ინფორამციის მიღებისთვის.  ფირმას წინას-

წარ ექნება ასეთი ინფორმაციის შემცველი ან-

გარიშები შექმნილი და მათ სწრაფად ატვირ-

თავს ვებ-გვერდზე.  

        ასევე შესაძლებელია მყიდველთან დაკავ-

შირება ელ-ფოსტით და მოთხოვნილი ინ-

ფორმაციის მყისიერი გაგზავნა.  სტატიის მო-

ცულობიდან გამომიდნარე საინფორმაციო 

სისტემებში გამოყენებული  სერვისების ჩა-

მოთვლას აღარ გავაგრძლებთ. 

 

 
ნახ.5. ანგარიში-პროდუქციის არ გაგზავნა 

 

                                III. დასკვნა 
ამრიგად, აქ წარმოდგენილი პროგრა-

მული პროდუქტი FIRMADB საშუალებას იძ-

ლევა ინფორმაციულ სისტემებში მონაცემთა 

ბაზების და დანართების შექმნისათვის წარმა-

ტებით იქნას გამოყენებული CASE და კლიენ-

ტ-სერვერი ტექნოლოგიები, პროგრამებისათ-

ვის: CASE Studio 2,  Ms SQL Server  და Visual 

Studio 2008. 
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Разработка программы поиска по электронной 

карте Мангистауской области с расчетом 

маршрута и времени пути автомобильного 

транспорта 
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Аннотация – Рассмотрены вопросы 

мoдeлирoвания транспoртных пoтoкoв, 

oпирающихся на мeтoды тeoрии графoв. Для 

нaxoждeния кpaтчaйшeгo пути, пpoxoдящeгo чepeз 

нaбop тoчeк в данном проекте используется мeтoд, 

ocнoвaнный нa мeтoдe Пpимa-Кacкaлa, 

нaзывaeмый eщe жaдным aлгopитмoм.  

 

Ключевые слова: теория графов, отрезок, 

транспортная логистика, база данных, 

жадный алгоритм. 

 

I. Введение 
Тeopия гpaфoв нaxoдит пpaктичecкoe 

пpимeнeниe вo мнoгиx oблacтяx деятельности. В 

дaннoй статье paccмaтpивaeтcя пpимeнeниe 

пoиcкa кpaтчaйшeгo пути в тpaнcпopтнoй 

лoгиcтикe. Лoгистика нoвoe нучнoe направлeниe 

пoлучилo развитиe в нашeй странe в пoслeдниe 

дeсять лeт. Тeoрия лoгистики – мeтoдoлoгия в 

настoящee врeмя прeдствляeт сoбoй набoр 

oтдeльных мoдeлeй (мeтoдoв, алгoримoв), 

практичeски нe систeматизирoванных и 

нeдoстатoчнo пoдрoбнo изучeнных.  
 

II. Разработка программы пойска 

Наибoлee актуальнoй прoблeмoй на 

сoврeмeннoм этапe развития являeтся 

фoрмирoваниe мoдeлeй и мeтoдoв управлeния 

лoгистичeскими прoцeссами. Для рeшeния 

вoпрoсoв, связанных с анализoм транспoртных 

систeм, испoльзoвался вариант мoдeлирoвания 

транспoртных пoтoкoв, oпирающихся на мeтoды 

тeoрии графoв [1]. 

Для нaxoждeния кpaтчaйшeгo пути, 
пpoxoдящeгo чepeз нaбop тoчeк в данном 

проекте используется мeтoд, ocнoвaнный нa 

мeтoдe Пpимa-Кacкaлa, нaзывaeмый eщe 

жaдным aлгopитмoм.  

Peaлизoвaнный мeтoд пoиcкa зaключaeтcя в 

пepeбope вceвoзмoжныx пocлeдoвaтeльнocтeй 

пути. Пepвaя тoчкa зaдaнa. Пopядoк cлeдoвaния 

ocтaльныx пepeбиpaeтcя, тaк чтo кaждoй 

cлeдующeй тoчкoй в мapшpутe будeт ближaйшaя 

нe пpoйдeннaя. Нами были пpoвeдeны 

зaключeния в выpaбoткe oптимaльнoгo peшeния 

для нaxoждeния кpaтчaйшeгo пути мeжду 

нecкoлькими зaдaнными тoчкaми, кoтopый был 

бы caмым выcoкoэффeктивным. 

Oбъeктoм иccлeдoвaния для нaxoждeния 

кpaтчaйшeгo являетcя paccтoяния мeжду 

тoчкaми в гpaфax. Зaдaчи выбopa мapшpутa 

пpимeнимы вeздe, нo чaщe вceгo вcтpeчaютcя 

пpи иccлeдoвaнии paзнooбpaзныx  пpoцeccoв нa 
тpaнcпopтe и в cиcтeмax cвязи (кoмпьютepныe 

ceти).  

При проектировании базы данных была 

разработана логическая схема, которая 

представлена на рисунке 1. Данная схема  

описывает процесс нахождения отрезков с 

помощью описания пoлeй тaблицы Lines, где 

xpaнитcя инфopмaция oб oтpeзкax: номера 

первой точки, второй точки, длины отрезка, 

название отрезка. 

 
Отрезки

Id

Точка 1 (FK)

Точка 2 (FK)

Длина

Название

Точки

Id

Тип

X

Y

 
Pиcунoк 1. Лoгичecкaя cxeмa БД 

 

Физическая схема базы данных 

представленная на pиcункe 2  представляет 

структуру пoлeй тaблицы Points, в которой 

содержится инфopмaция o cтaнцияx(тoчкax). 

 
Отрезки

Id: AutoNumber

p1: AutoNumber

p2: AutoNumber

Длина: Double

Название: Text(50)

Точки

Id: AutoNumber

Название: Text(30)

X: Double

Y: Double

 
Pиcунoк 2.  Физичecкaя cxeмa БД 

 

Дaнныe xpaнятcя в БД. Пepeд зaпуcкoм 

пpoцeдуpы пoиcкa в шиpину дaнныe кoпиpуютcя 

в двa вcпoмoгaтeльныx мaccивa. Пepвый – 

мaccив вepшин (cтaнций). Втopoй - мaтpицa 

cмeжнocти. В кaждoм элeмeнтe мaтpицы 

cмeжнocти xpaнитcя пpизнaк дocтижимocти, a 
тaкжe длинa пути. 



VII საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია inso-2015 
VII  INTERNATIONAL  SCIENTIFIC  AND  PRACTICAL  CONFERENCE INSO-2015 

 149 

Paзмep мaccивa вepшин = N. Paзмepнocть 

мaтpицы cмeжнocти N*N. Гдe N – кoличecтвo 

ввeдeнныx пoльзoвaтeлeм тoчeк. 

Oдним из ocнoвныx кpитepиeв выбopa 

CУБД являeтcя oцeнкa тoгo, нacкoлькo 

эффeктивнo внутpeнняя мoдeль дaнныx, 

пoддepживaeмaя cиcтeмoй, cпocoбнa oпиcaть 

кoнцeптуaльную cxeму. 
Ceтeвыe CУБД иcпoльзуют мoдeль 

пpeдcтaвлeния дaнныx в видe пpoизвoльнoгo 

гpaфa. В иepapxичecкиx CУБД дaнныe 

пpeдcтaвляютcя в видe дpeвoвиднoй 

(иepapxичecкoй) cтpуктуpы. 

Имeютcя cиcтeмы для paбoты c 

иepapxичecкими и ceтeвыми мoдeлями, oднaкo 

бoльшинcтвo CУБД для пepcoнaльныx ЭВМ 

paбoтaют c peляциoннoй мoдeлью. Тaкoвы 

cиcтeмы dBase, FoxBase, FoxPro, Paradox, R:base, 

Clipper. Пepeчиcлeнныe CУБД эффeктивны для 

coздaния нeбoльшиx изoлиpoвaнныx cиcтeм c 
нecлoжнoй cтpуктуpoй дaнныx, c oтнocитeльнo 

нeбoльшими oбъeмaми дaнныx (10Мб. – 1Гб.) и 

нecлoжными зaпpocaми. Зa пpeдeлaми тaкoгo 

poдa oгpaничeний эффeктивнocть иcпoльзoвaния 

укaзaнныx CУБД cущecтвeннo cнижaeтcя [2]. 

Пpoфeccиoнaльныe CУБД oбecпeчивaют 

выпoлнeниe бoлee cлoжныx oпepaций. Oни 

пoзвoляют paзpaбoтчику pacшиpять cepвиcныe 

вoзмoжнocти – пpoцeдуpы бaзы дaнныx, кoтopыe 

вызывaютcя клиeнтoм и выпoлняютcя cepвepoм 

бoлee пpoизвoдитeльнo, чeм кoмпьютepы нa 
paбoчиx мecтax пoльзoвaтeлeй. К 

пpoфeccиoнaльным CУБД oтнocятcя Oracle, 

SyBase, Informix, Interbase. Для разработки 

данной программы нaми были выбpaны 

Microsoft Data Base, кoтopaя пoддepживaeт 

peляциoнную мoдeль дaнныx [3]. 

Нaибoлee эффeктивнoй являeтcя oбpaбoткa 

инфopмaции в диaлoгoвoм peжимe. 

Иcпoльзoвaниe диaлoгoвoгo peжимa пoзвoляeт c 

paбoчeгo мecтa oбpaщaтьcя к любoй 

инфopмaции, xpaнимoй в пaмяти кoмпьютepa. 

Вce этo нaxoдит пpaктичecкую peaлизaцию в 
пpoгpaммe пoиcкa кpaтчaйшeгo пути пo кapтe 

мaнгиcтaуcкoй oблacти  c pacчeтoм мapшpутa и 

вpeмeни пути aвтoмoбильнoгo тpaнcпopтa [4]. 

Ocнoвнoй ocoбeннocтью пpиклaднoгo 

пpoгpaммнoгo oбecпeчeния пpoгpaммы являeтcя 

нaличиe двуx peжимoв: peжим пoльзoвaтeля и 

peжим aдминиcтpaтopa тpeбующeгo 

cпeциaльныx нaвыкoв paбoты c кoмпьютepoм. 

Пpи зaпуcкe пpoгpaммы нa экpaнe пoявляeтcя 

глaвнoe oкнo пpoгpaммы. 

Для функциoнирoвания даннoй прoграммы 
слeдуeт лeвoй кнoпкoй мыши указать тoчки 

«Oткуда» и куда мы пeрeмeщаeмся на картe. На 

даннoй фoрмe расписаны пoяснeния с пoмoщью 

кoмпoнeнта Label, т.e для oтмeтки Лeвый клик 

мыши - этo устанoвка тoчки, а правoй клик 

удалeниe заданнoй тoчки. Кнoпка Пoказать 

oтрeзoк пoказываeт всe oтрeзки на даннoй картe, 

т.e пути пeрeмeщeния автoмoбильных дoрoг. 

Пoслe тoгo, как указаны насeлeнныe пункты на 

картe, автoматичeски oтмeчаeтся этoт oтрeзoк на 

картe, в видe краснoй линии или oтрeзка. На 

фoрмe также oтoбражаeтся инфoрмация тoчки 1 

и тoчки 2 с указаниe длины oтрeзка в 

килoмeтрах. Такжe прoсчитываeтся врeмя в пути 

в заданнoм  oтрeзкe сo скoрoстью 60 км в час. 

 

 
Рис. 1. Рeжим пoльзoватeля.   Вкладка карта 

 
Рис. 2.  Рeжим пoльзoватeля.Oтрeзoк пути. 

 
Рис. 3. Рeжим пoльзoватeля. Вкладка  Рeзультат пoиска  

 

На вкладкe Выбранныe станции на рисункe 8 

в базу прoграммы запoлняются данныe пo 
заданнoму направлeнию с указаниeм кooрдинат 

(х,у), названиeм насeлeнных пунктoв и 

сoстoяниeм (т.e. какая из тoчeк стартoвая, а 

какую нeoбхoдимo пoсeтить). 
В даннoй прoграммe такжe прeдусмoтрeн  

рeжим администратoра. Администратoр мoжeт 

самoстoятeльнo настраивать oтрeзки для 

oтмeтки имeющихся и нoвых насeлeнных 

пунктoв, с пoмoщью инструмeнтoв 

распoлoжeнных на фoрмe мoжнo дoбавить и 

удалить тoчки для нoвoгo пункта, устанoвка 

связи, рeжим выбoра пoзиций, выбoр вeршины.  
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В даннoм рeжимe имeeтся вoзмoжнoсть 

измeнeния масштаба карты, нo рeкoмeндуeмый 

масштаб этo 1:1000. 
 

 
Рис. 4. Рeжим пoльзoватeля.  Вкладка Выбранныe станции. 

 
Рис. 5. Рeжим администратoра.Вкладка карта 

 
Рис. 6. Измeнeниe масштаба карты. 

 

     
Рис. 7. Рeжим администратoра. Вкладка База станций 

      

Кнoпка пoказать нoмeра oтoбражаeт всe 

oтмeчeнныe тoчки и зафиксирoванныe с 
пoмoщью заданных нoмeрoв  и oтрeзкoв. 

Нoмeра пунктoв, а такжe кooрдинатoв х,у и  

сoхраняются в базe данных с указаниeм 

названий данных пунктoв. 

 

III. Заключение 

Прoграммныe прoдукты, пoдoбныe вышe, 

oпиcаннoму, разрабатываютcя в eдиничнoм 

экзeмплярe, c учётoм пoжeланий и трeбoваний 

заказчика. Прoeктируeмoe прилoжeниe 

эффeктивнo выпoлняeт пocтавлeнныe задачи. 
Для даннoй cтруктуры базы данныx, 

разрабoтаны cтруктура и функциoнальныe 

фoрмы инфoрмациoннoй cиcтeмы, пoлучeн 

интeрфeйc пoльзoватeля пoзвoляющий 

пoльзoватeлю рабoтать c базoй данныx.  

Разрабoтаны функциoнальныe таблицы, 

прeдназначeнные для xранeния инфoрмации, 

задачаx и coбытияx пoльзoватeля. Для каждoй 

таблицы oпрeдeлeны cooтвeтcтвующиe 

атрибуты (пoля), oбщee кoличecтвo кoтoрыx для 

вcex таблиц cocтавилo наимeнoваний. В итoгe 
пoлучeна закoнчeнная, лoгичecкая cтруктура 

базы данныx, cocтoящая из бoльшoгo кoличecтва 

таблиц, cвязанныx мeжду coбoй ocoбым 

oбразoм. 
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Abstract— In the recent years, we have witnessed social 

networks blossom. Social networking reshaped 

worldwide communication significantly increased the 

speed of news spread, and connected the world stronger 

than ever. Although social networking has been such a 

revolutionary invention for the society, and many 

researchers have turned towards social media to 

explore trending topics, mainstream media still remains 

as the origin of the majority of the news discussed in 

social networking sites. Social stream mining to make 

video recommendations based on the trending topics 

has been an active direction in the research community. 

Understanding the trending topics and its impact on 

video sharing sites is very interesting for network 

traffic engineers. Quality of service can be significantly 

improved if we can predict what kind of video content 

will generate large traffic. The focus of this paper is to 

study which type of media, mainstream or social, can 

contribute better towards identifying trending topics. 

We present the experimental study of the story 

development process in mainstream and social media 

based on the real-world data. The study helps us 

properly identify which media source is more 

appropriate for the video recommendation and 

network traffic prediction systems. Through our 

findings, we discovered mainstream media could 

significantly improve the trend detection. 

Index Terms— Mainstream media, social network, 

topic model, popularity prediction, video 

recommendation. 
 

I. Introduction 

The aim of this paper is to study the influence of 

mainstream media over Internet users and provide 

input for video traffic prediction systems. In the 

digital age, human interaction with computers and 
browsing various news articles and short videos on 

the Internet is a daily business. Given the number of 

Internet users worldwide reached 2.27 billion. 

Internet reach-out to the public is becoming more and 

more significant. It is almost undisputed mainstream 

media greatly influences its audience and shapes 

their interests, world vision, political, and 

philosophical beliefs. Recent years have witnessed 

the blossom of social networks; people are more 

connected these days than ever, news can travel with 

the speed of light. Social networking websites speed 

up the news spread. Social network indeed possesses 
some unique features, for example we can extract 

public opinion about different controversial issues, 

occurrence of unexpected events, the degree of 

interest regarding different political parties, reality 

shows, movies, and many others. Due to the 

unprecedented growth of social networking 

popularity, people often overlook conventional 

media. In this paper, we would like to explore the 

opportunities provided by social media, and 

compare it with the mainstream media. Both types 

of media have their strengths and weaknesses. We 
weigh each and conclude which one can be utilized 

more effectively for a number of applications listed 

below. There are a number of reasons to extract 

trending topics from the media. Social stream 

mining to make video recommendations based on 

the trending topics has been one of the active 

directions in the research community 000. Another 

interesting application is predicting network traffic 

based on the trending topics. It is common for 

people to browse videos about interesting topics 

they read in the news. Such a trend creates a wave of 

data traffic in the network. Being prepared for such 
waves could greatly help with providing quality of 

service. 

In this paper, we try to understand which type 

of media is more appropriate to use for the purpose 

of video recommendation or network engineering, 

what kind of difficulties they expose under different 

circumstances and how we can address those issues. 

It is interesting to study which media has a greater 

influence over its audience, how they are inter-

dependent, and which media is in the driving seat. In 

the paper we explore the strength of influence of 
mainstream media over Internet users, and compare 

it to the influence of social networks.  

The rest of this paper is organized as follows. In 

section II we present some related work. Section III 

discusses the differences of social and mainstream 

media. Section IV outlines methodology of data 

collection and analysis. In Section V, we present 

experimental data to provide answers to our 

questions, and lastly we conclude the paper with 

Section VI and discuss some future work. 
 

II. Related Work 

Mining textual data to predict the popularity of 

visual data is a relatively new field in the research 

community. 0 is an attempt to design a social video 

replication scheme based on traces from Weibo re-

shares. This approach proposes to explore the 

geographic location of the Weibo users, and 

replicate the videos in the nearby local cache 

servers. 0 is another approach based on the Youku 

and Weibo traces to predict video popularity. 0 

builds a common topic space between twitter and 
YouTube to propose a cross-domain video 
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recommendation system. The majority of the works 

in this area rely on the data that might not always be 

publically available. Our study solely depends on 

publically available data. 
 

III. Motivation 

Our work is based on a number of experiments 

that we conducted, and several interesting 

conclusions have been drawn. As mentioned in 

Section I, it is crucial to have first-hand access to 

trending topics, if we would like to understand which 
videos would become popular in the near future. 

Several prior works 00 have claimed social media 

hits the web faster than mainstream media. 

Throughout our experiments, we extracted data from 

social and mainstream media, and compared which 

one is ahead in terms of timing to detect news as 

trending. We also identified the origins of the news 

that attracted interest of large public. 

Social media has many useful features, but it 

also imposes a number of difficulties that need to be 

dealt with. It is challenging to extract relevant 
information from social networking websites 

(Twitter, Facebook, Myspace, etc.) and correlate 

social media across different domains. The data from 

the social stream tends to be very noisy 

(unstructured, grammatically incorrect, misspelled) 

and significant efforts need to be made for data 

polishing. Another characteristic of social media is 

the short length of the messages, whether its a tweet, 

or status update, they often tend to be short. In fact, 

Twitter restricts users to 140 characters only. Given 

documents are short and noisy, large amounts of data 
are required to hatch something meaningful out from 

the social stream. Data arriving in high volume 

creates scalability issues, which additionally need to 

be addressed. Lastly, when speaking of social data, 

we have to realize not every social networking 

website is a broadcasting tool, e.g. Facebook, 

LinkedIn, YouTube provide security mechanisms 

that will restrict user profile page to be viewed only 

by selected users. 

Mainstream media- Major news companies post 

articles related to the popular topics/events daily. In 

the age of social network, the news can spread very 
fast through the web and reach the farthest corners of 

the globe. Major credible news companies (CNN, 

BBC, AP, etc.) have always carried the slogan “give 

people what they want”. Mainstream media is 

interested in reporting stories that attract readers; 

therefore, it is reasonable to assume news articles 

will reflect what’s popular in the society. Unlike 

social data, news articles are structured documents, 

written with high grammatical accuracy. We also 

have to keep in mind some newspapers might only 

follow a limited number of topics (showing emphasis 
only in sports, showbiz, technology, etc), and present 

the story from a bias angle. 

As we have drawn the differences and identified 

some strengths and weaknesses for both types of 

media, we have to decide which one provides better 

input for video popularity prediction schemes. The 

majority of prior works have proposed that social 

media is the tool to use. Regardless of its noisy 

nature, we can still assess some interesting 

information from the social stream. We would like 

to know how better, or worse it performs against 

mainstream media. Intuitively, social media has the 

ability of detecting trends, however in the 

mainstream media there are a number of trained 

professional journalists who specialize in identifying 
and reporting top news. We can certainly take 

advantage of this trend. Typically, videos related to 

stories discussed in mainstream media generate high 

traffic 0. To the best of our knowledge, there is no 

real data available that would learn and compare the 

story development process in the mainstream and 

social media. Nor have we found a study that would 

suggest which type of media provides better input 

for predicting video popularity. The purpose of our 

experiments is to have a complete understanding of 

the popularity development cycle of the news in the 
media. For the research community, social media 

has been a very popular tool to design cross-

platform video recommendation systems 0. We feel 

mainstream media has been overlooked in this case. 
 

IV. Methodology of Data Collection and 

Evaluation 

Comparison between mainstream and social 

media is not straightforward; therefore, we have 

collected data in a similar fashion and used some 

normalization methods to keep things fairly 
balanced. 

A. Data from Social Media 

Twitter is one of the most popular micro 

blogging platforms. All data in Twitter is publically 

available, thus it was a natural choice to use this 

system as a data source. Twitter provides API 

services that allow downloading and searching 

tweets. Data polishing is an important piece in the 

process of mining twitter data. On average, about 

140 million tweets are posted per day. We have 

selected 30 million random users from the Twitter 

website, the ones who have over 100 tweets, tweet at 
least 1.4 times per day, follow at least 10 other 

users, and have specified their location. Users are 

spread all over the world. . Data has been collected 

in a similar fashion to 0. We have implemented 

crawler to extract data from the twitter website. 

B. Data from Mainstream Media 

In order to collect news articles from 

mainstream media, we have used Really Simple 

Syndication (RSS) feeds. The majority of news 

websites support RSS, thus the document in this case 

is a nicely formatted XML file that contains a short 
summery of the article, publication date, title, and the 

link to the original article. Unlike Twitter data, 

there’s no need for data polishing. Most documents 

do not contain misspelled words or grammatically 
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incorrect sentences. Similar to 0 we pile all necessary 

feeds into a text file and feed it to a topic modeler. 

From the selected news sources, on average 20 

different sources might generate up to 1000 feeds per 

day. Selected RSS sources 0 vary from global news 

corporations to local scope newspapers. According to 

our collected data, websites such as CNN, BBC on 

average post 171 RSS feeds per day, while local scale 

news websites (such as columbiamissourian.com, 

columbiatribune.com) produce 10 to 15 feeds per day. 

We have collected all available RSS feeds for the year 
of 2012 starting January 1st ending August 27th. We 

selected global scope, as well as local scope news 

sources. Each source has dedicated RSS URL to a 

certain category. 

There is a great difference in the process of 

composing a tweet and the news article. Besides the 

obvious differences (grammatical correctness, 

properly spelled words, length, etc.), news articles are 

written in a certain format. In the domain of 

journalism, the story typically opens up with the 

news, mid section presents important details, and the 
last passage summarizes the development of the story 

0. Tweets have no pre-defined format; majority of 

them contain hash-words, and/or links (via URL 

shortener). 

C. Trending Topic Identification 

To identify popular topics in the social and 

mainstream media, we use latent Dirichet allocation 

(LDA) [1]. LDA is a generative model that allows 

sets of observations to be explained by unobserved 

group of variables that explain why some parts of the 

data are similar. The goal of topic modeling is to 

automatically discover the topics from a collection of 
documents. We feed RSS and Tweets to LDA to 

detect trending topics in the mainstream and social 

media. From the LDA popularity list we classify top 

20% as trending 0. News sources are broadly 

covering different topics/events throughout the 

world. Similarly the selected Twitter users are spread 

all over the world, discussing a large array of topics. 
 

V. Experimental Results 

In this section we present findings through 

experimental results. Data was downloaded and tests 
were produced on a hardware having Intel Xeon 

2.93GHz processor, with 8GB RAM. 

First, we explore how big the influence of 

mainstream media is over the social media. We have 

defined three types of events: scheduled event (e.g. 

sport competition, political debate, concert, etc.), 

breaking news (unexpected events), and news first 

announced through social media (e.g. Rafael Nadal 

tweeting he’s not fit for the US open). The third 

types of events mostly come from the well-

established celebrities. We have looked into the 
accounts of most followed users and manually 

extracted events that became trending topics later. 

 

 
Figure 1. Percentage of tweets with URL vs. 

Percentage of tweets without URL 

 

The experiment presented in Fig. 1 attempts to 

study the influence of mainstream media over social 

media. We select 3 types of events, with 20 different 

stories for each type. The tweets are extracted within 

7 hours after the event occurs. We check how many 
tweets contain reference URL links to some news 

websites and plot the results. Due to the large 

amount of Twitter data, we have only extracted 1500 

random tweets for each story, and identified how 

many of them contained URL. The findings suggest 

the majority of the tweets are referring to the news 

sources. 

Our second experiment studies the speed of 

spread. We chose a trending topic from the London 

2012 Olympic games. US Women’s soccer team 

won the 4th Olympic gold against Japan (Japan had 
defeated US in the FIFA 2011 Woman World cup). 

The event provoked many tweets and articles. We 

extracted tweets from the users who have shown 

interest in soccer and Olympics. 

The set of users were selected from the pool of 

30-million user database that we created as 

described in section IV. Similarly, we have selected 

RSS feeds from the news sources that specialize in 

sports. From Fig. 2, we can observe a sudden jump 

in RSS feeds. The first feed was observed at the 

beginning of the first half of the game. Tweets won’t 

appear until the middle of the first half. With a 2 
minute interval, we check how many videos related 

to the event were uploaded to YouTube and plot 

results with a red dotted line. 

 

 
Figure 2. Percentage of documents related to the 

topic (US Women’s soccer team winning the 4th 

Olympic gold) vs. Time (2 mins per unit, local 

kick-off time 19:45. 2-hour stretch) 

 

The next experiment presents the process of a 

story development in the mainstream and social 
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media. We chose breaking news “Empire state 

building shooting” 0 that took place August 24, 

2012. Such events are interesting to observe, since 

they become a big hit on social video sharing 

websites. 

 

  
Figure 3 (a). 

Empire state 

building gunmen 
shot. View-count 

statistic with  

5 hour stretch.  

View-count vs. 

Time 

 

Figure 3 (b). Percentage 

(Empire state building 
shooting) vs. Time 

 

We have been monitoring video view-count 

development, with a ten-minute interval after it has 

been uploaded to YouTube, as shown in Fig. 3(a). 

The video shows raw footage of the gunmen shot 

dead by police after the Empire State Building 

shooting. The largest jump was observed within the 
first 5 hours after the video was uploaded. Since 

then, the view-count grows very slowly. This event 

could qualify as a “Mushroom” story, where most of 

the attention is grabbed within first few hours, and 

the popularity is lost as fast as it has been gained. We 

would like to compare the view-count development 

of a story, to the popularity development in the 

media. Figure 3(b) lays out the details. As we can 

observe from Figure 3(b) there is a pyramid shape 

development of the story in mainstream media. We 

have evaluated RSS feeds from 9:00 AM August 24, 
2012, until 9:00 PM the same day. 0 shows the list of 

all RSS sources used for this experiment. In Twitter 

we have a database of 30 million users, all tweets 

posted by these users on August 24, 2012, between 

9:00 AM and 9:00 PM have been collected. We feed 

the data from the news sources to the topic modeler, 

and plot the pattern of popularity. Similarly, with 

Twitter data, we send all tweets collected to LDA in 

order to compare the story development process with 

mainstream media. The percentage of the story is 

drawn against time. In the twelve-hour stretch, we 

can see the story climaxes in mainstream media 
sometime in the afternoon, while in the social media 

the story becomes popular later. The pattern observed 

hints that mainstream media would identify a topic as 

trending sooner. 

We observed another unexpected/unforeseen 

event on August 19, 2012. Controversial comments 

on rape and pregnancy from Republican Party 

member Todd Akin 0 provoked many discussions 

among Internet users. In YouTube, the video was a 

big hit, a number of users even composed new songs 

with lyrics dedicated to this event. We feel such 

unexpected events are good examples for observing 

the story developing process in the mainstream and 

social media. 

 

 
Figure 4. Percentage of story in media (Todd 

Akin’s remarks) vs. Time (one week stretch) 
 

Figure 4 represents a seven-day stretch, starting 

August 19, 2012. Mainstream media was the first to 

report the story. If we were to identify this event as 

quickly as possible, mainstream media would 

contribute better than social media. However, we 

believe social network has greatly boosted the view-

count increase of YouTube videos that were related 

to this story. 

 

 
Figure 5. Origins (%) of news 

 

Lastly, we investigate the origins of the news. 

We ran LDA topic modeler on the Twitter dataset 

only, and identified ten popular topics for every 

month from January to July in the year of 2012. We 

plotted the average percentage of the news origins. 

The majority of the events   discussed in social 

networks have been first announced in the 
mainstream media, as shown in Fig. 5. From the 

experimental results presented above, we can 

conclude if timing in detecting the news as trending 

is important, traditional news sources might be a 

better choice than social media. Certainly there are 

cases where social network is irreplaceable, however 

we are only targeting video recommendation, or 

network traffic prediction systems. 

From the charts, we observe pyramid shape in 

mainstream media meaning trend detection might be 

a lot faster. News eliminates large amounts of 
pointless babble that is very typical for social media. 

The amount of news articles required for processing 

is relatively small compared to tweets. In addition, 

we can skip data polishing, since the majority of 

articles are well structured and follow certain 
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format. 

VI. Conclusion 

In this paper, we present experimental results 

based on the real data that show the story 

development process in the mainstream and social 

media. It has not been deeply studied how to make a 

choice between these two when it comes to cross-

domain application systems that learn trending topics 

from textual data to make a prediction for the video 

portals. Social networks have significantly reshaped 

the news consumption among web users by speeding 
up the news spread. Even though social network has 

gained unprecedented popularity, it is still reasonable 

to consider the mainstream media as the primary 

source to make predictions for video popularity. Data 

from social networks tends to be noisy, and comes in 

large volume. Mainstream media is mostly 

structured. On top of that, journalists are trained to 

learn, explore, and present information in a laconic 

way. By using mainstream media, we can remove 

data filtering, and use a smaller amount of data for 

trend detection. Our future work includes designing 
an application for a video recommendation system 

that will learn trending topics from mainstream 

media and make predictions of video popularity for 

the social video portals. 
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ფრაქტალები და მათი გამოყენება 

საინფორმაციო ტექნოლოგიებში 
 

მზევინარ ზაქარაია 
აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო 

mzevinar57@gmail.com 

 
ანოტაცია - სტატიაში განხილულია კომპიუტერუ-

ლი გრაფიკის ერთ-ერთ მნიშვნელოვანი სფერო - 

ფრაქტალები და მათი ადგილი და როლი საინფორ-

მაციო ტექნოლოგიებში. განხილულია ფრაქტალუ-

რი გრაფიკის წარმოშობის მოკლე ისტორია, ფრაქტა-

ლების თვისებები, აგების პრინციპები, კლასიფიკა-

ცია, მათი გამოყენების ძირითადი ასპექტები და 

პერსპექტივები საინფორმაციო ტექნოლოგიებში. 

საკვანძო სიტყვები: ფრაქტალი, საინფორმა-

ციო ტექნოლოგია, შეკუმშვა, მოდელირება. 

 

I. შესავალი 

ფრაქტალების მათემატიკური თეორიის 

ფუძემდებელმა, ცნობილმა ფრანკო-ამერიკელ-

მა მათემატიკოსმა ბენუა მანდელბროტმა ცნე-

ბები ფრაქტალი და ფრაქტალური გეომეტრია 

შემოიღო 1975 წ. არარეგულარული, თავის თა-

ვის მსგავსი ობიექტების აღსანიშნავად, რომ-

ლებზეც ის მუშაობდა (frangere ლათ.- დატეხ-

ვა, fractus - დაყოფილი, დანაწევრებული, შედ-

გენილი) [1]. 

კაცობრიობა მანდელბროტამდე თითქმის 2 

ათასწლეული სწავლობდა წესიერ, გლუვ მრუ-

დებს და თვლიდა, რომ ევკლიდეს გეომეტრია 

ბუნების გეომეტრიაა. მანდელბროტმა აჩვენა, 

რომ სამყაროს გეომეტრია ფრაქტალურია და 

არა ევკლიდური. 

ფრაქტალური გეომეტრიის I იდეები გაჩ-

ნდა XIX ს.-ში. 1883 წ. კანტორმა აღწერა უმარ-

ტივესი ფრაქტალი - კანტორის მტვერი, რომე-

ლიც მიიღება მონაკვეთის გარდაქმნით [2] (ნახ. 

1). 1890 წ. პეანომ დახატა ფიგურა მონაკვეთის 

შეცვლით საწყისთან 3-ჯერ ნაკლები სიგრძის 9 

ხაზით ოპერაციის მრავალჯერადი გამეორე-

ბით, რომლის მაგალითია ჰილბერტის მრუდი 

(ნახ. 2) [2]. 

 
ნახ. 1 კანტორის სიმრავლე 

 

 
ნახ. 2 ჰილბერტის მრუდი 

XX ს.-მდე გროვდებოდა მონაცემები ასეთ 

ობიექტებზე, მათი სისტემატიზირების ყო-

ველგვარი მცდელობის გარეშე მანდელბრო-

ტის გამოჩენამდე. იგი მუშაობდა სხვადასხვა 

დარგში, მათ შორის ეკონომიკაში. სწორედ 

ეკონომიკის ამოცანების კვლევისას დაადგინა, 

რომ ფასების რყევის კანონი არ აღიწერება 

სტანდარტული მრუდით, რამაც დიდი აჟიო-

ტაჟი და გაოცება გამოიწვია. 

სხვადასხვა ფაქტების შეჯერებით, მეცნი-

ერთა კვლევების ერთიან სისტემაში თავმოყ-

რით, რომლებიც 1875-1925 წ.წ. იგივე დარგში 

მუშაობდნენ, მანდელბროტმა შექმნა მათემა-

ტიკის ახალი მიმართულება - ფრაქტალური 

გეომეტრია [1]. 

1975 წ. გამოცემულ წიგნში „ფრაქტალური 

ობიექტები: ფორმა, ქაოსი და განზომილება“ 

მან აღწერა ფრაქტალები და შემოიღო ფრაქტა-

ლის ცნება. 

ფრაქტალის ერთ-ერთი კლასიკური ნიმუ-

შია მანდელბროტის სიმრავლე, რომელსაც სა-

ხელი მკვლევარის პატივსაცემად ეწოდა (ნახ. 

2). 

 

 
ნახ. 2 მანდელბროტის სიმრავლე 

 

კონცეფცია fractal შექმნისთანავე აღმოჩნდა, 

რომ ჩვენ ფაქტიურად ვართ ფრაქტალების გა-

რემოცვაში. ფრაქტალური თვისებები აქვს 

მრავალ ბუნებრივ ობიექტს: მარჯნის რიფებს, 

მთის ქანებს, მდინარეების აუზებს, ოკეანეების 

და ზღვების სანაპირო ზოლებს, ხის ტოტებს, 

mailto:mzevinar57@gmail.com
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ფოთლებს, ნივთიერებათა სტრუქტურებს, 

მთიან რელიეფს, მცენარეებს და მათ კაპილა-

რულ სისტემებს, თოვლს, ფიფქებს, მეტალის 

ზოდებს, ღრუბლების ზედაპირებს, მინერალე-

ბის ბზარებს, კრისტალებს, გულსისძარღვთა, 

ნერვულ და ლიმფურ სისტემებს ცოცხალ ორ-

განიზმებში და ა.შ. ფრაქტალებია ხეები, რო-

მელთა ყოველი ტოტიდან ერთმანეთის მსგავ-

სი უფრო მცირე ტოტები გამოდის. მათემატი-

კური მეთოდებით ცალკეული ტოტის მიხედ-

ვით დგინდება მთელი ხის თვისებები. 

ფრაქტალები ფართოდაა წარმოდგენილი 

მათემატიკაში: კოხის მრუდი, დრაკონის მრუ-

დი, სერპინსკის სამკუთხედი და მრავალი სხვა 

[2]. ფრაქტალები დიდი სიზუსტით აღწერენ 

ფიზიკურ მოვლენებს და პროცესებს: ტურბუ-

ლენტურ დინებებს, ელვას, მელნის ლაქებს 

ფურცელზე, ყინვის მოხატულობას ფანჯრის 

მინაზე და ა.შ. 

არსებობს ფრაქტალის რამდენიმე განმარ-

ტება: ფრაქტალი უსასრულო, თავის თავის 

მსგავსი ფიგურაა, რომლის თითოეული ფრაგ-

მენტი მეორდება მასშტაბის შემცირებისას [2]. 

ფრაქტალი არის ნაწილებისაგან შედგენი-

ლი გეომეტრიული ფიგურა, რომელიც შეიძ-

ლება დაიყოს მთლიანი ობიექტის მინიატუ-

რულ მოდელებად (მიახლოებით მაინც)[4]. 

ფრაქტალი ნაწილებისგან შედგენილი 

სტრუქტურაა, რომელიც რაღაც თვალსაზრი-

სით მთლიანის მსგავსია. ასე განმარტა ფრაქ-

ტალები მანდელბროტმა [5], რომელმაც გააერ-

თიანა ისინი საერთო თვისებების მქონე 

სტრუქტურების კლასში. 

ფრაქტალი მიიღება მარტივი იტერაციული 

ციკლით. იტერაციით და რეკურსიულობითაა 

განპირობებული თავის თავის მსგავსება: ფრაქ-

ტალის ყოველი მიკროსკოპული ფრაგმენტი 

გარკვეული თვალსაზრისით აღწერს მის გლო-

ბალურ სტრუქტურას. ყველაზე მარტივ შემ-

თხვევაში, ფრაქტალის ნაწილი შემცირებულ 

მთლიან ფრაქტალს წარმოადგენს. ამის გამო 

ფრაქტალის ნაწილი შეიცავს ინფორმაციას 

მთელი ფრაქტალის შესახებ. 

ფრაქტალების თვისებები: 1. ფრაქტალის 

სტრუქტურა არატრივიალურია (მასშტაბის 

გაზრდა არ იწვევს სტრუქტურის გამარტივებას 

რეგულარული ფიგურებისგან განსხვაებით, 

როგორიცაა ელიფსი ან სფერო); 2. ფრაქტალე-

ბი არიან თავის თავის მსგავსი ან მიახლოებით 

თავის თავის მსგავსი; 3. აქვთ მცირე რიცხვებში 

ასახული, ტოპოლოგიურ განზომილებაზე დი-

დი მეტრული განზომილება; 4. ფრაქტალის 

აგება შეიძლება რეკურსიული პროცედურით. 

თავის თავის მსგავსებიდან გამომდინარე-

ობს ფრაქტალის აგების წესი: მარტივი ობიექ-

ტის ზომის მუდმივად შემცირებით ვიღებთ 

სტრუქტურას, რომელიც გარკვეულ მასშტაბში 

იმეორებს საწყის ობიექტს. ასე ფორმირდება 

რეალისტურის მსგავსი სურათები: გვიმრის 

ფოთლები ან მთელი ბუჩქი, ტყიანი რელიეფი 

და სხვ. 

ფრაქტალების სახეები: 
1. მათემატიკური ფრაქტალები; 

1.1. დეტერმინირებული გეომეტრიული 

ფრაქტალები: კანტორის სიმრავლე, მინკოვ-

სკის მრუდი, ჰილბერტის მრუდი, პითაგორას 

ხე, კოხის მრუდი, მენგერის ღრუბელი, დრა-

კონის მრუდი, სერპინსკის სამკუთხედი, სერ-

პინსკის პირამიდა და სხვ.; 

1. 2. ალგებრული ფრაქტალები (რთული 

დეტერმინირებული ფრაქტალები): ნიუტონის 

ფრაქტალები, ბიომორფები, ჟულიას სიმრავ-

ლე, მანდელბროტის სიმრავლე; 

1. 3. სტოქასტიკური (არადეტერმინირებუ-

ლი) ფრაქტალები; 

2. ბუნებრივი (ფიზიკური) ფრაქტალები. 

ფრაქტალების გამოყენება. ფრაქტალური 

გეომეტრია თავდაპირველად შემუშავებული 

იყო როგორც ბუნების შესწავლის საშუალება, 

მაგრამ შემდეგ მან ადგილი ჰპოვა მათემატიკა-

ში, კომპიუტერულ გრაფიკაში, ინფორმატიკა-

ში. ფრაქტალების ფართო გავრცელება განაპი-

რობა ბუნების ობიექტების მოხაზულობის გა-

მეორების უნიკალურმა თვისებამ. კლდეების, 

ნაპრალების, ხეების ფორმებს მეხსიერების 

იგივე მოცულობის პირობებში, ფრაქტალები 

გაცილებით დიდი სიზუსტით აღწერენ, ვიდ-

რე მონაკვეთები ან პოლიგონები [6]. 

1. ტელეკომუნიკაცია. რადიოელექტრონი-
კა. ფრაქტალური ანტენები. ფრაქტალური ან-

ტენა აგების პრინციპით განსხვავდება ტრადი-

ციული ანტენისაგან, რომელიც ეფუძნება ევ-

კლიდეს გეომეტრიას. ანტენის შესაქმნელად 

ფრაქტალი პირველად გამოიყენა ამერიკელმა 

ინჟინერმა ნათან კოენმა. ბოსტონში, სადაც 

ცხოვრობდა, აკრძალული იყო გარე ანტენების 

დაყენება. კოენმა გამოჭრა კოხის მრუდის 

ფორმის ფიგურა ალუმინის ფოლგისგან, დაა-

წება ქაღალდზე და მიაერთა მიმღებთან. 

ფრაქტალურ ანტენებს ახასიათებთ კომპაქ-

ტურობა და მაღალი მწარმოებლობა. გამოყე-

ნების სფეროა საზღვაო და საჰაერო ტრან-

სპორტი და პერსონალური მოწყობილობები 

[7]. 

2. ინფორმატიკა. სურათების შეკუმშვა [7]. 
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სურათების შეკუმშვისათვის ფრაქტალების 

თეორიის გამოყენება პირველად შეისწავლეს მ. 

ბარნსლიმ და ა. სლოუნმა (ნახ. 3). ფრაქტალუ-

რი შეკუმშვის საფუძველია სურათზე თავის 

თავის მსგავსი უბნების მოძებნა. მეთოდი საკ-

მაოდ მარტივია, ფაილი ძალიან მცირე ზომი-

საა (საწყისის 15-20 %), აღდგენის დრო კი მცი-

რე. შეკუმშული სურათი მასშტაბირდება პიქ-

სელიზაციის გარეშე. ალგორითმი იძლევა ხა-

რისხის არჩევის საშუალებას, თუმცა მო-

ითხოვს შეკუმშვის დიდ დროს. 

3. კომპიუტერული გრაფიკა ფრაქტალების 

გამოყენების ძალზე მნიშვნელოვანი სფეროა 

და მათი როლიც ფასდაუდებელია. ფრაქტა-

ლური გრაფიკის თვისებას, გამოთვლების სა-

შუალებით მოახდინოს ბუნების ობიექტების 

სინთეზი, იყენებენ რეალური სამყაროს - 

ღრუბლების, ზღვის ზედაპირის, მდინარეების, 

მთიანი რელიეფის, კლდეების და მცენარეების 

სინთეზისათვის. ბუნების ფრაქტალური ობი-

ექტები აისახება მარტივი მათემატიკური გამო-

სახულებებით და ადვილად პროგრამირდება. 

 

 
ნახ. 3 კომპიუტერზე გენერირებული ბარნსლის გვიმრის 

ფოთოლი კოდირებულია სულ 28 ციფრით 

 

ფრაქტალებით ფორმირდება რთული ზე-

დაპირები, წირები, ტექსტურები, ფონის სურა-

თები. ბუნების ობიექტებთან ფრაქტალების 

მსგავსება წარმოადგენს გარემოს ვიზუალიზე-

ბის ხერხს, მაგ., 3D studio MAX-ში ფრაქტალუ-

რი ხეები და ღრუბლები, ფრაქტალური მთები 

რუკების World Builder რედაქტორში, კომპიუ-

ტერული თამაშების ტექსტურები, ლანდშაფ-

ტების და პეიზაჟების გენერირების პროგრამე-

ბით აგებული ნისლი, კვამლი, ცეცხლი, ვარ-

სკვლავებიანი ცა და სხვ. მნიშვნელოვანია 

ფრაქტალების როლი სპეცეფექტების შექმნაში 

[7]. 

ის, რომ კომპიუტერული თამაშების გარემო 

ფრაქტალური სტრუქტურის გამო ფრაქტალუ-

რი ალგორითმებით ფორმირდება, სხვა ფაქტო-

რებთან ერთად განაპირობებს თამაშების წარ-

მატებას. 

4. ფრაქტალური ანიმაცია [7]. ბუნებრივი 

ობიექტების ფრაქტალური სტრუქტურებით 

იქმნება სანახაობრივი ფრაქტალური ანიმაცი-

ები ფრაქტალების გენერატორებში, ვიდეოინ-

სტალაციებში, ელექტრონული მუსიკის კონ-

ცერტებზე. 

5. კომპიუტერული მოდელირება [6]. ფრაქ-

ტალებმა ფართო გამოყენება ჰპოვეს მექანიკა-

ში, ფიზიკაში, აკუსტიკაში და სხვა დარგებში 

პროცესების და მოვლენების მოდელირების-

თვის, მაგ., ხახუნის ფრაქტალური მოდელი, 

ბზარების და ნაპრალების ფრაქტალური თეო-

რია. 

6. ინფორმაციული სივრცე და ფრაქტალები 
[8]. ინფორმაციული სივრცე მთლიანობაში, 

მისი მოცულობისა და ცვლილებების დინამი-

კის გათვალისწინებით, სტოქასტიკურია. ინ-

ფორმაციული სივრცის კვლევის მოდელებით 

სწავლობენ სტრუქტურულ კავშირებს თემა-

ტურ სიმრავლეთა შორის, რომლებიც როგორც 

თავის თავის მსგავსი სტრუქტურები, წარმო-

ადგენენ ფრაქტალებს. ინფორმაციული სივ-

რცის ანალიზის ფრაქტალური თეორია საშუა-

ლებას გვაძლევს განზოგადებული სახით შევ-

ხედოთ კანონზომიერებებს, რომლებიც ინ-

ფორმატიკის საფუძვლებს შეადგენენ. 

7. ქსელური ტექნოლოგიები. ქსელით გა-

დაცემული ტრაფიკის ფრაქტალურ ბუნებას 

ადასტურებს მრავალი კვლევა. განსაკუთრე-

ბით ეს ეხება აუდიო და ვიდეო სერვისებს. 

ტრაფიკის ფრაქტალური შეკუმშვა ზრდის ინ-

ფორმაციის გადაცემის ეფექტურობას [7]. 

8. ავტომატური ნავიგაციის სისტემები და 
კარტოგრაფია. რუკების და სხვა გეომეტრიუ-

ლი ობიექტების ასახვაში ავტომატური ნავიგა-

ციის სისტემებსა და ელექტრონულ რუკებზე 

დიდი როლი ეკისრება გენერალიზაციას - 

ობიექტების განზოგადებას რუკის დანიშნუ-

ლების, მასშტაბის და ტერიტორიის თავისე-

ბურებების მიხედვით. საქმე იმაშია, რომ შე-

უძლებელია სერვერზე მომხმარებლის მიერ 

მოთხოვნილი მასშტაბის მონაცემების შენახვა. 

ბუნებრივია, მონაცემების შენახვა მოხდეს უმ-

ცირეს მასშტაბში, სასურველ ზომებში ასახვა 

კი რეალურ დროში. კარტოგრაფიული ობიექ-

ტების გენერალიზაციის ფრაქტალური ალგო-

რითმი ახდენს ავტომატურ სეგმენტაციას - 

ტეხილის დაყოფას ერთნაირი თვისებების უბ-

ნებად და სიგლუვის პარამეტრების შერჩევას 

ინდივიდუალურად. მისი ღირსებაა მონაცემ-

თა მოცულობის შემცირება და ასახვის ხარის-

ხის არსებითი გაუმჯობესება [9]. 
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9. კინოხელოვნება.  ფრაქტალები დიდ 

როლს ასრულებენ კინოს  სპეცეფექტების  

პროგრესში. 

10. კომპიუტერული ხელოვნება ეფუძ-

ნება მათემატიკურ მეთოდებს. მისი წყალობით 

ჩამოყალიბდა პრინციპულად ახალი ესთეტიკა, 

მოხდა დიდი წინსვლა კანონების შეცნობაში, 

რომლითაც იბადებიან ბუნების ობიექტები. 

კომპიუტერული ხელოვნების  ფორმაა 

ბროუნის  მოძრაობის  მოდელირებით მი-

ღებული ბროუნის ხე. 

11. დიდ ინტერესს იწვევს მანდელბროტის 
სიმრავლე. იწერება პროგრამები ახალი ფიგუ-

რების მისაღებად, იქმნება სურათების კოლექ-

ციები. მანდელბროტის სიმრავლის 3D ანალო-

გია მანდელბროტის ნათურა [10]. 

ფრაქტალების გამოყენების პერსპექტივები. 
ავტომატიზირებული დაგეგმარების და სამ-

განზომილებიანი მოდელირების სისტემები 

დღეისათვის ეფუძნებიან გამოსახულებათა 

ფორმირების ვექტორულ მეთოდებს და საჭი-

როებენ საკმაოდ დიდ დროს და მანქანურ რე-

სურსებს როგორც მოდელის დამუშავების, ისე 

ინფორმაციის გაცვლისათვის დაგეგმარების 

სხვადასხვა ეტაპზე. ასეთი სისტემების ეფექ-

ტურობის გაზრდის ერთ-ერთ გზას ჩვენი აზ-

რით, წარმოადგენს ფრაქტალური გრაფიკის 

გამოყენება. 

მოვიყვანთ მოდელირების რამდენიმე ნი-

მუშს, რომლებიც შეიძლება აისახოს ფრაქტა-

ლური ალგორითმებით: 

ა) სკულპტურული ზედაპირები (ნახ. 4) - 

ფორმირდება წარმომქმნელ მრუდებზე გამავა-

ლი წირებით. გამოიყენება კორპუსული დეტა-

ლების ავტომატიზირებულ დაგეგმარებაში; 

 
ნახ. 4. სკულპტურული ზედაპირი 

ბ) წინასწარ აგებული წირის - ე.წ. „ქედის“ 

მიმართ ორიენტირებული განივი კვეთებით 

სინთერებული ზედაპირები (ნახ. 5); 

 
ნახ. 5. ზედაპირის მოდელირება კვეთებით 

გ) მრუდწირულგვერდებიანი ოთხკუთხე-

დებისაგან შექმნილი ბადით განსაზღვრული 

ზედაპირები, რომლებიც ეკრანზე ფორმირდე-

ბა მრავალგვერდა კარკასით (ნახ. 6); 

დ) გეომეტრიული პარამეტრების და ძაბვე-

ბის მიხედვით მასის ოპტიმიზაცია და სასრუ-

ლი ძაბვების გაანგარიშება, სადაც შეიძლება 

ფრაქტალური მეთოდის გამოყენება სასრული 

ელემენტების ბადის ფორმირების ეტაპზე; 

ე). დეტალების მექანიკური დამუშავების 

ოპერაციების იმიტაცია; 

ვ) მილგაყვანილობის და მსგავსი ობიექტე-

ბის დაგეგმარება; 

ზ) ხელოვნული ბეწვის და მსგავსი ობიექ-

ტების მოდელირება. 

 

 
ნახ. 6. ზედაპირის აგება ბადის საშუალებით 

 

II. დასკვნა 

როგორც ჩვენს მიერ ჩატარებული ანალი-

ზიდან ჩანს, ფრაქტალური ალგორითმები უმ-

ნიშვნელოვანეს როლს ასრულებენ საინფორ-

მაციო ტექნოლოგიების სხვადასხვა სფეროებ-

ში. 

კვლევამ  გამოავლინა, რომ ავტომატიზი-

რებულ დაგეგმარებასა და მოდელირებაში 

ობიექტების ფორმირების ვექტორულ მეთო-

დებთან ერთად შესაძლებელია ფრაქტალური 

ალგორითმების გამოყენება, რაც ხელს უწყობს 

დაგეგმარების ეფექტურობის ზრდას, ასახვის 

ხარისხის გაუმჯობესებას და რაც მთავარია, 

ახალი ორიგინალური ფორმების ძიებას. 

 
გამოყენებული ლიტერატურა 
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ტურისტული სამარშრუტო გზების 

მაკროპროფილის გავლენა საწვავის 

ეკონომიურობასა და გამონაბოლქვზე 
 

ჯ. ჩოგოვაძე 

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ქუთაისი, საქართველო 

Jumberi54@gmail.com 

თ. კოჩაძე 

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ქუთაისი, საქართველო 

ი. დანგაძე 

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ქუთაისი, საქართველო 

გ. ლეკვეიშვილი 

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ქუთაისი, საქართველო 

 
ანოტაცია - ავტოსატრანსპორტო საშუალების 

მოძრაობის მარშრუტის სირთულის კომპლექსური 

მაჩვენებლების მიხედვით შესწავლილი იქნა ტუ-

რისტული-სატრანსპორტო მარშრუტებზე სატრან-

სპორტო საშუალების მოძრაობის  ხასიათი. “Google 

Earth” დანართის დახმარებით მოხდა ტურისტული 

მარშრუტის საზომ მონაკვეთზე გზის ქანობისა და 

გეომეტრიული კოორდინატების რეგისტრირება   

და იმერეთის რეგიონის სატრანსპორტო - ტურის-

ტული სვლაგეზების საგზაო ინფრასტრუქტურის 

პირველადი უშუალო ნატურალური გამოკვლევი. 

 

საკვანძო სიტყვები - ტურისტული მარ-

შრუტი, საწვავის ხარჯი, კომფორტაბელობა. 

 

I.  შესავალი 

საგზაო ფაქტორები მნიშვნელოვან გავ-

ლენას ახდენს თანამედროვე ავტოსატრან-

სპორტო საშუალების მუშაობის რეჟიმების 

ფორმირებაზე და განსაზღვრავს სატრანსპორ-

ტო პროცესის ეფექტურობას ეკოლოგიურობი-

სა და საწვავის ეკონომიურობის თვალსაზრი-

სით აგრეთვე ტურისტულ მარშრუტებზე მოძ-

რავი სატრანსპორტო საშუალების კომფორტა-

ბელურობაზე. ავტოსატრანსპორტო საშუალე-

ბის მრავალი თეორიული და მეთოდოლოგიუ-

რი ასპექტები, რეალური ექსპლუატაციის პი-

რობებისათვის, ჯერ კიდევ შეუსწავლელია. 

 

II. გზის პროფილის კვლევა 

გზის პროფილი იყოფა სამ მდგენელად - 

მაკროპროფილი, მიკროპროფილი და ხორ-

კლიანობა, რაც განაპირობებს მის სხვადასხვაგ-

ვარ ზემოქმედებას ავტომობილზე. ვერტიკა-

ლური მაკროპროფილი, რომელიც შედგება 

მხოლოდ გრძელი მდოვრე უსწორმასწორობე-

ბისაგან (ქანობი), შესამჩნევ გავლენას ახდენს 

ავტომობილის დინამიკაზე, ძრავისა და ტრან-

სმისიის მუშაობის რეჟიმზე.  

მიკროპროფილს მიეკუთვნება უსწორ-

მასწორებები,  რომელიც იწვევს სატრანსპორ-

ტო საშუალების მნიშვნელოვან რხევას და გავ-

ლენას ახდენს სატრანსპორტო საშუალების 

სვლის სიმდოვრეზე, სწრაფსვლიანობაზე [3], 

მდგრადობაზე და საიმედობაზე. მიკროპრო-

ფილი არ შედგება გრძელი აღმართებისა და 

დაღმართებისაგან   ამიტომ მისი გავლენა  ავ-

ტომობილის წევით და სამუხრუჭე დინამიკა-

ზე მცირეა. აღნიშნულის გამო მოცემულ სტა-

ტიაში განხილულია მაკროპროფილის გავლე-

ნა საწვავის ეკონომიურობასა და გამონაბოლ-

ქვზე. 

კვლევის ობიექტს წარმოადგენს ავტო-

სატრანსპორტო საშუალების  მუშა პროცესები 

(მუშაობის რეჟიმი, საწვავის ხარჯი, მავნე ნივ-

თიერებების გამონაბოლქვი და სხვა), ხოლო 

კვლევის საგანს - ტურისტულ მარშრუტებზე 

მოძრავი შემადგენლობა [2,4].  

არსებულ პრობლემებზე ჩატარებული 

ანალიზისა და კვლევის მიზნიდან გამომდინა-

რე მოცემულ სამუშაოში ჩამოყალიბებული იქ-

ნა  ამოცანა:  დამუშავდეს სატრანსპორტო ტუ-

რისტული  მარშრუტის სირთულის მაჩვენებ-

ლის მათემატიკური მოდელი, რომელიც საშუ-

ალებას მოგვცემს რაოდენობრივად შეფასდეს 

მარშრუტზე მოძრავი შემადგენლობის მუშაო-

ბის პირობები; იმერეთის რეგიონის სატრან-

სპორტო - ტურისტული სვლაგეზების საგზაო 

ინფრასტრუქტურის პირველადი უშუალო ნა-

ტურალური გამოკვლევა; სატრანსპორტო - 

ტურისტული სვლაგეზებზე ქანობისა და გეო-

მეტრიული კოორდინატების დადგენა. 

mailto:Jumberi54@gmail.com
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ტურისტული მარშრუტის და ზოგადად 

მარშრუტის სირთულის განსაზღვრისას შემო-

თავაზებული ანალიზური მეთოდი [1] საშუა-

ლებას იძლევა გათვალისწინებული იქნეს საავ-

ტომობილო გზისა და ავტოსატრანსპორტო სა-

შუალების პარამეტრები. სატრანსპორტო საშუ-

ალების  მოძრაობის სირთულის ზოგად გან-

ტოლებას აქვს შემდეგი სახე 

 

  

ავტოსატრანსპორტო საშუალების მოძ-

რაობის მარშრუტის სირთულის კომპლექსური 

მაჩვენებლები შეიძლება წარმოდგენილი იქნეს 

შემდეგი სახით 

 

 
            

 
სადაც    - მარშრუტის სირთულის 

კოეფიციენტი;  - მარშრუტის მიხვეულ-მოხ-

ვეულების მაჩვენებელი (მარშრუტზე მოსახვე-

ვების რაოდენობა ორმხრივ რეისზე, ერთ/რეი-
სი);  - ავტობუსის შევსების საშუალო ხვედრი-

თი კოეფიციენტი;  - აღმართები, %;  - გორ-

ვის წინააღმდეგობის კოეფიციენტი;  - ორ-

მხრივ რეისზე ხელისშემშლელი დაბრკოლებე-

ბის გაჯერებადობა (ყველა შესრულებული გა-

ჩერებების კუთრი რაოდენობა);   - მოძრაობის 

უთანაბრობა;  -   საგზაო მარშრუტზე 

საგზაო, სატრანსპორტო და ტექნოლოგიური 

პირობებისათვის დამახასიათებელი განმსაზ-

ღვრელი ფაქტორები . 

ინტენსიური მოძრაობის  საგზაო ქსელ-

ში მარშრუტების კლასიფიკაცია და ხასიათი 

მარშრუტის სირთულის კოეფიციენტზე დამო-

კიდებულებით მოცემულია ცხრილში 1. 

დამუშავებული კრიტერიუმების შესაბა-

მისად საავტობუსო გადაზიდვების მარშრუ-

ტის სირთულე შეიძლება წარმოდგენილი იქ-

ნას მარშრუტების სირთულის 6 ჯგუფად: 1. 0 – 

0,10; 2. 0,10 – 0,25; 3. 0,25 – 0,40; 4. 0,40 – 0,70; 5. 

0,70 – 0,80; 6. 0,80 –1,0. 

იმერეთის რეგიონის ტურისტულ ობიექ-

ტებთან მისასვლელი ძირითადი მარშრუტები 

გადის  მთაგორიან ადგილებში. ჩატარებული 

იქნა  იმერეთის რეგიონის სატრანსპორტო - 

ტურისტული სვლაგეზების (ცხრილი 2) საგ-

ზაო ინფრასტრუქტურის  პირველადი გამოკ-

ვლევები. დადგინდა, რომ მარშრუტის სირთუ-

ლის კოეფიციენტზე მნიშვნელოვან გავლენას 

ახდენს  - მარშრუტის მიხვეულ-მოხვეულე-

ბის  მაჩვენებელი (მარშრუტზე მოსახვევების 

რაოდენობა ორმხრივ რეისზე) და  - აღმართე-

ბი. 

 

სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობის 

მარშრუტის ხასიათი. 

ცხრილი 1. 

№ 

მა
რ

შ
რ

უ
ტ

ი
ს 

ს
ი

რ
თ

უ
ლ

ი
ს

 კ
ო

ეფ
ი

-

ც
ი

ენ
ტ

ი
ს

 წ
ო

ნა
დ

ო
ბ

ა 

მარშრუტის ხასიათი 

პარამეტ-

რების 

გაზრდა 

%-ში 
მარშრუ-

ტის ჯგუ-

ფის ინ-

ტერვალე-

ბი 

მა
რ

შ
რ

უ
ტ

ი
ს 

ი
ნ

დ
ექ

სი
 

მარშრუტის პა-

რამეტრები 

სა
წ

ვა
ვი

ს 
ხ

არ
ჯ

ი
 

მა
ვ

ნე
 ნ

ი
ვ

თ
ი

ერ
ებ

ებ
ი

ს 

გ
ამ

ო
ნა

ბ
ო

ლ
ქვ

ი
 

1 
0,10  

მიხვეულ-მოხ-

ვეული 
15 20 0 – 0,10 

2 
0,15  

შევსებადობა 

ტვირთამწეობა 
20 30 0,10 – 0,25 

3 0,15 i აღმართები 22 30 0,25 – 0,40 
4 

0,18 f 
გორვის წინააღ-

მდეგობა 
23 36 0,40 – 0,70 

5 
0,20 g 

მოძრაობის 

უთანაბრობა 
26 40 0,70 – 0,80 

6 

0,22  
 დაბრკოლებათა 

ჯერადობა 
30 44 0,80 – 1,0 

 
საწვავის ეკონომიურობის ანალიზური  

კვლევისას ადეკვატური შედეგების მიღების 

მიზნით დამუშავებული მეთოდი შედგება 

შემდეგი ძირითადი ეტაპებისაგან: 

- გრძივ პროფილზე საწყისი ინფორმა-

ციები (მარშრუტის დაყოფა მონაკვეთებად 

და თითოეულზე ქანობის მნიშვნელობების 

სინქრონული განსაზღვრა); 

- მარშრუტის მონაკვეთების ჯგუფებად 

დანაწილება ქანობის სიდიდეზე დამოკიდე-

ბულებით და თითოეულ ჯგუფში მონაკვე-

თების რაოდენობის ანგარიში (თითოეულ 

ჯგუფში მონაკვეთების მოხვედრის სიხში-

რე); 

- საბოლოო შედეგების გაფორმება 

ცხრილებისა და გრაფიკების სახით შემდგო-

მი ანალიზური დამუშავების მიზნით; 

- გზის გრძივი მაკროპროფილის კუ-

თხეების განაწილების სიმკვრივის ფუნქციის 

აგება. 

 იმერეთის რეგიონის სატრანსპორტო - 

ტურისტული სვლაგეზების საკვლევი საგზაო 

ინფრასტრუქტურა   
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ნახ.2.“ ქუთაისი-ბაღდათი-საირმე“  მარშრუტის რელიეფი პროგრამაში “Google Earth”. 

саирм

е 

ცხრილი 2 

 სვლაგეზის დასახელება მარშრუ-

ტის № 

1 ქუთაისი-ბაღდათი - საირმე--

ქუთაისი  

1 

2 ქუთაისი- ორპირი-ტყიბუ-

ლი-შაორი-ქუთაისი 

2 

3 ქუთაისი-თერჯოლა-ტყიბუ-

ლი-შაორი-ქუთაისი 

3 

4 ქუთაისი- ხონი-ოკაცეს კანი-

ონი-ქუთაისი 

4 

 

ტურისტული მარშრუტის საზომ მონაკ-

ვეთზე გზის ქანობისა და გეომეტრიული კო-

ორდინატების რეგისტრირება მოხდა დანარ-

თის “Google Earth”  დახმარებით (ნახ.2 აბსცის-

თა ღერძზე-სიმაღლე ზღვის დონედან (მეტ-

რი); ორდინატთა ღერძზე-მარშრუტის სიგრძე 

(კმ)) და წინასწარ  შემუშავებული მეთოდიკის 

მიხედვით იმერეთის რეგიონის სატრანსპორ-

ტო - ტურისტული სვლაგეზების საგზაო ინ-

ფრასტრუქტურის პირველადი უშუალო ნა-

ტურალური გამოკვლევა. 
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ტურისტული მარშრუტის საზომ მონაკ-

ვეთზე გზის ქანობისა და გეომეტრიული კო-

ორდინატების რეგისტრირება მოხდა დანარ-

თის “Google Earth”  დახმარებით (ნახ.2 აბ-

სცისთა ღერძზე-სიმაღლე ზღვის დონედან 

(მეტრი); ორდინატთა ღერძზე-მარშრუტის 

სიგრძე (კმ)) და წინასწარ  შემუშავებული მე-

თოდიკის მიხედვით იმერეთის რეგიონის 

სატრანსპორტო - ტურისტული სვლაგეზების 

საგზაო ინფრასტრუქტურის პირველადი 

უშუალო ნატურალური გამოკვლევა.   

ქსპერიმენტალური მონაცემების დამუ-

შავების შედეგად მიღებული იქნა გზის გრძი-

ვი ქანობის კუთხეების საშუალო  კვადარტუ-

ლი მნიშვნელობები, რომელიც მოცემულია 

ცხრილში 3. 

გზის გრძივი ქანობის კუთხეების საშუალო კვად-

რატული მაჩვენებლები 

ცხრილი 3. 

მარ-

შრუ-

ტი 

№1 №2 №3 №4 

ს.კ.გ., 

რად 
0,0394 0,0391 0,0398 0,0322 

 

ექსპერიმენტის შედეგებით მიღებული 

მონაცემები ადასტურებს, რომ საკვლევი მარ-

შრუტები მოიცავს ორი ტიპის მაკროპროფი-

ლის ნიშან-თვისებებს: გორაკებიანი   და მთა-

გორიანი გზა .  

 

 

 

 

III. დასკვნა 

 

კვლევის შედეგად გამოვლინდა, რომ   

მოცემული მეთოდიკის მიხედვით შესაძლე-

ბელია შეფასებული იქნეს საწვავის ხარჯი და 

მგზავრობის კომფორტაბელურობა ნებისმიე-

რი სატრანსპორტო-ტურისტული  მარშრუტი-

სათვის, რაც დადასტურდა კონკრეტულ მარ-

შრუტებზე ჩატარებული  ნატურალური გა-

მოკვლევებით, ამასთან საწვავის ხარჯის ანგა-

რიშში გათვალისწინებულია მარშრუტების 

რეალური  საექსპლუატაციო პირობების თა-

ვისებურებები.   
 

ლიტერატურა 

[1] Ерехов В. И., Бондаренко Е. В. Влияние 
дорожных  факторов на выброс вредных веществ 
и расход топлива автотранспортными 
средствами. Вестник ОГУ.- 2005.- № 4. с.139-151 

[2] Бутарович Д.О. Распределение относительных    
пробегов лёгких коммерческих автомобилей по 
результатам дорожных испытаний / Д.О. 
Бутарович, А.А. Смирнов // Журнал 
Автомобильных инженеров. – 2013. -  (83). 

[3] Вахидов У.Ш. Математическое описание дорог 
типа «stone-road» / Вахидов У.Ш., Макаров В.С., 
Беляков В.В. // Современные проблемы науки и 
образования. – 2012. – № 3. - URL: www.science-

education.ru/103-6376. 
[4] Gaines L. Estimation of Fuel Use by Idling 

Commercial Trucks / Gaines L., Vyas A., Anderson 
J.L. // Submitted for presentation at and inclusion in 
the compact disc of the 85th Annual Meeting of the 
Transportation Research Board. Washington, D.C. 
January 22–26, 2006. 

სტატია ქვეყნდება რუსთაველის ეროვნული სამეც-

ნიერო ფონდის მხარდაჭერით 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია inso-2015 
VII  INTERNATIONAL  SCIENTIFIC  AND  PRACTICAL  CONFERENCE INSO-2015 

 165 

Рынок программного обеспечения предприятий 

питания Российской Федерации 
 

Дмитрий Купрацевич  
ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» г. Москва, 

Россия 

din_kuper@mail.ru 

Людмила Липатова,  
ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» г. Москва, 

Россия 

  ludmila_lipatova@mail.ru  

 
Аннотация – рассмотрены различные аспекты 

применения информационных технологий в 

предприятиях питания. Рынок программного 

обеспечения для предприятий питания в настоящее 

время развивается динамично, гибко реагирует на 

возникающие задачи. При этом, потенциал 

развития достаточно высок поскольку вес чаще 

предприятия хотят решать задачи комплексно, 

используя интерактивный режим работы 

пользователей и другие способы повышения 

эффективности работы предприятия. 

 

Ключевые слова – программное обеспечение, 

автоматизация, предприятия питания.   
 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях современного рынка вопрос 

повышения конкурентоспособности производства 

предприятий питания связан с использованием 

методов интенсификации и эффективности 

управления производства и обслуживания. 

Одним из таких методов является автоматизация 

процессов учета деятельности персонала и 

производства в целом.  
Автоматизация процессов учета 

подразумевает полное или частичное исключение 

человека из производственного процесса путем 

передачи его функций в специально созданное 

программное обеспечение.  

Основной целью автоматизации является 

повышение эффективности управления всех 

подразделений предприятий питания, ускорение 

обслуживания и минимизация возможных 

издержек (списаний продукции, перерасхода, 

производственных и непроизводственных 

убытков и т.д.), снижение вероятности ошибок 
персонала и связанных с этих потерь. 

Немаловажно, что повышается удобство работы 

для сотрудников при минимизации их участия во 

многих процессах, что в свою очередь снижает 

необходимость в большом количестве персонала, 

а как следствие сокращение фонда оплаты труда 

[1].  

 

 

 

II. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

 На рынке программного обеспечения для 

предприятий питания Российской Федерации 

представлено множество различных систем по 

автоматизации процессов производства и 

обслуживания, такие как: Квазар ресторан, R-

keeper, Aloha POS, 1С, Эксперт, Эдельвейс, 

Астор, Трактиръ, iiko, В52, Парус-ресторан, 

7БИТ. Аппетит, Рестарт, Tillypad, XLQuick, 
Resto, Frontol, Microinvest, Галион-ИТ, РСТ, 

SmartTouch, Poster, ForRestPOS, Jowi, Intellect 

style, Z-Cash и тд. Список регулярно меняется, 

программные продукты не способные 

конкурировать исчезают с рынка, а им на смену 

приходят новые лидеры. 

На сегодняшний день отрасль общественного 

питания представлена множеством направлений, 

форм и видов деятельности: рестораны, кафе, 

кофейни, отели, кейтеринговые компании, 

столовые и т. д. Для каждого направления 

существуют приоритетные задачи, связанные со 
спецификой работы, интенсивностью 

использования основных средств и местом 

расположения. На основе этого компании, 

занимающиеся автоматизацией производства, 

предлагают, как комплексное оснащение 

предприятий общественного питания, так и 

«пакеты» услуг, направленные на отдельные 

составляющие их работы [3].   

За время существования программных 

продуктов для предприятий питания сложилась 

практически классическая структура разделения 
ПО на две составляющие: front office и back 

office. Это деление помогает лучше управлять 

функциями предприятий, четко устанавливает 

границы ответственности сотрудников и 

обеспечивает безопасность финансовой 

деятельности предприятий. 

Front office (фронт-офис) — общее 

наименование группы подразделений или 

процессов в ресторане, отвечающих за 

непосредственную работу с гостями  

предприятия. Функции Front office в 

ресторане включают: 
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-коммуникацию с гостем (прием заказа и 

обслуживание); 

-предоставление гостю информации (все виды 

меню, актуальные позиции, специальные 

предложения, энергетическая ценность и т. д.); 

-получение и ввод для последующей 

обработки документов оплаты (карты скидок, 

купоны, корпоративные карты, наличный и 

безналичный расчет); 

-обработка входящих звонков (прием заказов 

на бронирование, организацию банкетов, 
кейтеринг, и т. д.) 

Back office (бэк-офис) — операционно-

учётное подразделение, обеспечивающее работу 

подразделений, участвующих в управлении 

активами и пассивами организации. Функции 

вack office включают: 

-документальное и электронное оформление и 

сопровождение операций, связанных с 

финансовой деятельность предприятия (выручка, 

статистика по позициям меню, приход товаров на 

склад и их списание и т. д.); 
-оформление аналитических (внутренних) 

сделок между подразделениями (например, 

перемещение продуктов между подразделением 

кухни и бара); 

- составление разных типов отчетов по 

проводимым операциям; 

- предоставление итоговых данных по 

периодам для налоговой отчетности предприятия. 

Некоторые программы имеют более дробное 

деление функций, например, программное 

обеспечение IIKO, где вся система делится на 

модули и подмодули. 
Модули, входящие в состав  этого ПО входят: 

- iikoResto – оптимизирует систему 

обслуживания клиентов; 

-iikoOperations&Finance – оптимизирует 

процесс закупок, распределения товаров и 

начисления заработной платы; 

- iikoPersonnel – позволяет оптимизировать 

процесс работы с персоналом компании; 

- iikoVideoSecurity – помогает усилить охрану 

ресторанов и кафе. 

Каждый модуль системы разделяется на 

подмодули: 

Модуль iikoResto: 

- iikoFront – ввод заказов, контроль 

официантов, распределение столов, контроль  

статуса заказа, деление чека и многое другое. 

- iikoHostess – модуль оптимизации, 
помогающий приводить банкеты. 

- iikoPayment – модуль автоматизации 

финансовых потоков. (Оплата различными 

способами: наличный и безналичный расчет, 

питание сотрудников, VIP; Осуществление 

предоплаты и полный расчет посетителей; 

Возвращать и отменять платежи и т.д.) 

    Модуль iikoOperations&Finance: 

- iikoInventory - учет товаров и их движения в 

режиме реального времени. 

- iikoProduction - учет продуктов, 
характеристик, заготовок и блюд. 

- iikoManagementAccounting – упрощает 

процесс кассовых операций, расчета налоговых 

выплат и расчет заработной платы. 

Модуль iikoPersonnel: 

- iikoTimeManager – автоматизация расчета 

заработной платы в зависимости от часов 

работы, собственной выручки и прочих 

показателей. 

- iikoPersonalReport – модуль персональных 

страниц каждого работника компании. 

Таким образом, программное обеспечение 
гибко реагирует на требования рынка 

предприятий питания и модифицируется под 

конкретные задачи. 

 
Таблица 1. Лидеры рынка автоматизации в России 

Торговое 

наименование 

программного 

обеспечения 

Вид программного 

обеспечения 
Страна производитель 

Количество 

пользователей на 

территории РФ 

Компании-

пользователи на 

рынке РФ 

Срок 

присутствия 

на рынке 

R-Keeper 
DOS/Win32/Linux(

wine) 
Россия (USC) Более 30 000  

Subway 

IL Патио 

Novikov group 

Планета суши 

Му-му 

Япоша 

Чайхона №1 

С 1992 года 

1C-ресторан Win32/Linux(wine) Россия (1С) Более 30 000 

Две палочки 

SПБ 

Якитория 

Concord 

Killfish 

С 1991 года 

Iiko 

Windows (XP и 

выше, включая 64 

bit) 

Россия (Айко) Более 6 000 

Кофе Хауз 

Сбарро 

Dunkin Donuts 

С 2007 года 
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Торговое 

наименование 

программного 

обеспечения 

Вид программного 

обеспечения 
Страна производитель 

Количество 

пользователей на 

территории РФ 

Компании-

пользователи на 

рынке РФ 

Срок 

присутствия 

на рынке 

Хлеб насущный 

Aloha POS 
Windows XP / XP 

64 bit 

США (Aloha 

technologies; 

Официальный 

представитель в России – 

Alлoh ресторатор) 

На сегодняшний день 

компания поглощена 

NCR 

Более 10 000 

Papa John’s 

Burger King 

TGI Fridays Baskin 

Robins  

KFC 

С 1992 года 

Tillypad XL 
Windows (XP, Vista, 

Win7, x86/x64) 
Россия (Комплит) Более 5 000 

Warsteiner  

The Crown inn 

The Belle 

Pro sushi 

Бавария 

С 1995 года 

В последнее время набирают популярность 
решения с фронтовым терминалом на базе 
мобильных платформ (iOS, Android) и 
«облачным» Бэк-офисом, такие, как Quick Resto. 

Не смотря на множество компаний и обилие 
предлагаемого программного обеспечения, 

лидерство в отрасли достаточно размыто в связи 
с нареканиями к ПО, системными ошибками и 
сложностью интерфейса. Прогресс также не 
стоит на месте, появляются новые технологии и 
методы ведения деятельности в сфере 
общественного питания. Реализуются 
технологические устройства и развиваются 
смелые концепции, требующие все более 
сложную и функциональную программную 

основу [2].  Общественное питание в целом 

остается одной из наиболее автоматизируемых, 

однако, общая потребность в автоматизации во 

всех отраслях остается достаточно высокой. 

(Рис.1) На сегодняшний день потенциал 

развития  систем автоматизации находится на 
высоком уровне. 

III. Выводы: 

Рынок программного обеспечения для 

предприятий питания в настоящее время 

развивается динамично, гибко реагирует на 

возникающие задачи. При этом, потенциал 

развития достаточно высок поскольку вес чаще 

предприятия хотят решать задачи комплексно, 

используя интерактивный режим работы 
пользователей и другие способы повышения 

эффективности работы предприятия. 
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Рис. 1. Отраслевая востребованность продуктов и услуг автоматизации. 
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Abstract - The paper dwells on the use of 

simulation modeling of a queuing system (QS) by the 

example of the trading facility. On the basis statistical 

analysis of numerical indicators obtained as a result of 

simulation modeling, there has been established the 

model adequacy and correctness. Also, the paper 

proposes various ways of improving a simulation 

model of a queuing system. Simulation modeling was 

carried out by using the MatLab/Simulink tools 

package.  
Key words - simulation modeling, queuing system 

(QS), statistical characteristics 
 

I. Introduction 

 

Simulation modeling is a widely used method 

for modeling the business processes in diverse fields 
and areas of the activities. The method of simulation 

modeling allows for solving the problems of 

outstanding complexity, providing simulation of any 

complex and various processes with a large number 

of elements, and the separate functional 

dependences can be described by lengthy 

mathematical correlations. Thus, simulation 

modeling is effectively used in the objectives of 

studying the systems with a complex structure with 

the purpose of solving specific problems [1].          

The methodology of simulation modeling is 
used most extensively when studying the queuing 

systems, which are difficult for studying 

analytically, but are well studied by methods of 

statistical modeling.   

The analytical solutions of queuing problems, 

which are widely used in applied practice, describe 

the stationary period of working of system and they 

are constructed with use of a Poisson stream of 

events. At the same time, in too time the analysis of 

duration of transition periods in many cases is 

characterized by fact that they can constitute an 
essential part of the working period of system, thus 

by ignoring the instability period, it is impossible to 

optimize the system’s performance data in general 

that is very characteristic for the mass services in 

trade enterprises.  

Relevance of this subject of research is 

motivated by the necessity of developing the 

formalized means of the device of modeling, the 

analysis and optimization of QS for the purpose of 

increasing the efficiency of their functioning in 

non-stationary conditions. 

A queuing system (QS) provides service of 

ongoing requirements, or, in a different way, a 

system of a special type that realizes the multiple 

solving of one-type problems. Similar systems play 

an important role in many fields of the economy, 

finance, production and household activities [2]. 

There exists a common approach to studying a 
QS. It consists in simulating the random moments 

of emergence of requests and time of their service 

in channels, to process and count characteristics of 

QS. The most popular among them are as follows: 

probability of providing client services by a 

system; average number of requests, standing in a 

queue; average waiting time for request in a queue; 

average service time of request; average standing 

time of request in a system, etc.  

The parameters of QS could be as follows: 

request flow intensity; service flow intensity; 
average time, during which the request is ready to 

wait for service in a queue; number of service 

channels; service procedure and so on [3].  

  
Problem statement 

 

The paper dwells on simulation modeling of a 

queuing system by the example of a trading-

production system – the client servicing system for 

product sales.  
As a serviced facility we present the order or 

request. The role of orders or requests is taken by 

clients-customers. The means of servicing the 

orders (requests) are called servicing channels. The 

role of servicing channels is taken by cashiers.  

The random nature of the request flow and 

servicing time lead to fact that the QS turns out to 

be loaded non-uniformly: during some periods of 

time, very large number of requests are 

accumulated (either they stand in a queue or leave 

the QS unserved), but during the other periods, a 

QS works with a light load or stands idle. A 
graphic presentation of system is shown in Fig. 1 

[2]. 
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Fig. 1. Graphic presentation of a queuing system  

The main objective of the research is to study the 

operating modes of a queuing system and 
investigate phenomena arising in servicing process.   

The aim of the QS analysis is - to reach a 

reasonable compromise between requirements of 

"clients" and capacity of the system served. For this 

purpose, there are calculated the indicators of 

efficiency of QS through its characteristics. As the 

indicators of QS overall performance there are used 

as follows: average number of requests; queue 

length; average number of requests in the system, 

etc [3].  

II.  A QS Simulation Model Development in the 

MATLAB / SIMULINK Environment 

One of the most convenient tools of discrete and 
eventful simulation modeling, in which the 

modeling of QS was carried out, is a 

MATLab/Simulink package, which has a big set of 

the blocks providing when modeling the influences 

with different functional and temporary 

dependences, as well as the blocks of recipients of 

information [4].  

The analysis of QS by means of simulation 

models allows for studying the complex systems. 

Thus, study of QS is not reduced only to the 

construction of a model of its functioning processes. 
It is important, by analyzing the work of QS, to 

make proposals for increasing its efficiency. It is 

necessary to model the operation of a site during 

time. It is also necessary to define the statistical 

characteristics, such as: number of customers, 

average lengths of queues and operating time. 

A. Time simulation of QS 

As an example there is considered the solution 

of a problem of QS:  

At the self-service store it is established that the 

flow of buyers is the elementary with intensity of 2 
buyers per minute. At the store, there is placed one 

cash register allowing for achieving intensity of a 

flow of service of 2 buyers per minute.  We shall 

define the characteristics of QS, assuming that a 

queue is limited by five buyers at an entrance to the 

self-service hall. 

There is used the method of implementation of 

mechanism of simulated time – at a regular interval. 

When using this method countdown of system 

time is carried out through time the fixed intervals, 

chosen by the researcher. The events in a model are 

considered occurred at the time of the termination of 
this interval.  

Then, to model the simplest flow of customers 

and services, it is necessary to make use of Poisson 

distribution which models a number of events per 

unit of time (as a unit of time 1 min.).  

B. The construction of a model 

There is constructed in this research a computer 

model, Fig. 2, in the MATLAB Fcn block we shall 

put the poissrnd(2) function for modeling of a flow 

of customers with intensity of 2 persons per minute. 

Since the cash desk works with the same intensity, 

then in the second MATLAB Fcn block we shall 

also put the the poissrnd (2) .  

   We will subtract quantity from a number of the 
coming buyers served by the cashier in the Sum 

block, but the rest of them we shall accumulate in 

the Discrete-Time Integrator block. But, in order 

not to accumulate a "negative" queue, adjust the 

Discrete-Time Integrator block: We shall put a tag 

in a window "Restriction of output signals", then we 

shall put 0 in the parameter "the lower limit value". 

All other Discrete-Time Integrator blocks simply 

summarize the input signals, and they don't need to 

be adjusted. 

In order to organize restriction in a queue, some 
blocks are working. The Relational Operator block 

compares the extent of a queue with the restriction 

in 5 buyers, and if a queue is more than 5, sends the 

operating signal to the Switch block – the switch, 

which limits an entrance of buyers, without passing 

a signal from the MATLAB Fcn block, but passing 

0. We shall adjust the switch block, by setting a 

threshold value 1 in it. In Fcn and Fcn1 blocks we 

shall bring the specified functions of user [5]. 

By means of Display blocks, we shall find the 

system’s service characteristics, by which there are 

calculated: the total number of buyers; probability 
of service; the number of completely met demands; 

average number of buyers standing in a; queue 

average length; probability of how many buyers 

will be served by a cash register.  

The MATLAB Fcn blocks with the random 

numbers have no the initial values, just each 

launching of a model will generate the different, 

nonrecurring sequences. Thus, we just conduct 6-10 

runs for each time value 
A. Model setting 

We shall set this model as follows: an interval 
fixed by a size 1, switch the logic signals off. We 

shall launch the constructed model for checking, by 

indicating, for example, time 100 that means 100 

buyers.  

D. Statistical experiment preparation  

Since in statements of the problem about shop 

hours it is told nothing, you can assume different 

options: for example, 10, 12, 16 hours, and besides, 

we shall take into account that the time interval is 

equal to 1 minute, and therefore in settings we shall 

set the operating time of a model at 600, 720, 1060 

minutes. 
Table 1 shows the results of statistical 

experiment, for the so-called experimental design. 

Real intensity of an input flow of the trading  
 

Input flow 

Queue 

Service lines 

Output flow of 

Requirements 
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Table 1 

Numerical results of modelling 

 

 

 

facility is changeable, and it changes during the 

day, week and month. These changes are associated 

with an employment rate of the working population, 

with the frequency cash inflow. In this work, for 

studying the intensity of an input flow, there has 

been gathered the statistical information reflecting 

change of intensity of buyers flow during the day. 

On the basis of collected data, there has been 

constructed the time dependence of change of the 

intensity of an input flow, Fig. 3. The line in this 

picture, reflecting the average value represents the 
equivalent theoretical stationary approach to the 

description of an input flow, but the line reflecting 

statistics, reproduces the simulation approach. 

 Fig. 2 Time simulation scheme of QS 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Fig. 3 Change of an input flow intensity 

 

Approximation of the dependence of an input 

flow intensity of on the basis of statistical data is 

presented graphically in Fig. 4, apparently from 

it, the most part of computational points 
practically merges with the basic data.  

By introducing additional graphic objects in a 

model, there is provided the control of 

calculations. The Scope and Scope1 blocks show 

fcn1 and fcn2 functions with a time dependence 

of changes in values. The Scope3 block describe 

the dynamics in a system of served requests. 

From diagram of Scope4, it is seen that all the 

coming requests arrive at service immediately, 

and there are some requests, which are 

accumulated in a queue. The Scope1 represents 

time of a full cycle of simulation. 

Fig. 4 The result of specified approximation 

 

 
          

Display Blocks 1 2 3 4 5 6 

Total number of 

buyers  
195 188 198 191 200 197 

Probability of 

services 
0.85 0.87 0.83 0.84 0.91 0.86 

Served in all  167 164 166 162 183 170 

Remained in a 

queue 
0 1 1 0 0 3 

Queue average 

length 
2,31 2,03 1,75 2,16 1,76 1,85 

The cash register 

could be able to 

serve (requests) 

200 211 199 196 226 193 

Basic data Approximated curve 

Statistics Average 

value 
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Fig. 5 The dynamics in a system of served requests 

 
Fig. 6  Queue content 

 
       Fig. 7  The dynamics of the process occurring in a QS 

The numerical values of the Display blocks 

used in a model reflect the servicing procedures 

of the demands existing in a system. As a result of 
the experiment conducted on their basis, there 

have been obtained the system’s service 

indicators, on the basis of the statistical analysis 

of which there have been obtained the curves 

(Fig. 3), which confirm adequacy of system’s 

simulation modeling and the correctness of a 

simulation model, see the Scope 1. 

 

Conclusions 

The Display blocks used in a simulation 

model of a queuing system there is used the 

numerical indicators reflect the serving 

procedures of demands existing in a system. As a 

result of the experiment carried out on their basis, 

there have been obtained the system serving 

indicators, on the basis of statistical analysis of 

which there have been obtained the curves, which 
confirm adequacy of system’s simulation 

modeling and the correctness of a simulation 

model. The results obtained from simulation 

modeling describe the general dynamics of the 

process occurring in a system. 

By taking into account the chosen ideology for 

constructing a model on the basis of simulation 

modeling of a queuing system presented and 

considered in a given paper and by using the  

MatLab/ Simulink tools, it is possible to improve 

a simulkation model of the reviewed queuing 
system in various directions, such as: In a 

modeling system: Increasing the number of 

servicing channels; Change of a queue intensity; 

Change of the intensity distribution of flows of 

requests; Change of the service procedures in a 

queue; Limitation of time of the presence of 

requests in a system; Awarding additional 

parameter properties to the requests – by 

introducing additional attributes of requests. 

A model can be also improved on other 

indicators, but this would require too much efforts 

in comparison with the above listed changes. The 
developed model, with due testing and 

adjustment, may serve as irreplaceable means for 

solving specific queuing problems.  
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ანოტაცია - ნაშრომში წარმოდგენილია ადამიანურ-

მანქანური სისტემების  ადამიანი-ოპერატორის 

თვისებები და პარამეტრები, სტრუქტურულად გა-

დაწყობადი სისტემების  სტრუქტურის ძირითადი 

მახასიათებლები და მიღებულია სისტემის საიმე-

დოობის შეფასების მოდელი. 

საკვანძო სიტყვები - მრავალფუნქციური ელემენ-

ტები, ადამიანურ-მანქანური სისტემები, სტრუქტუ-

რულად გადაწყობადი, ლოგიკურ-ალბათური მე-

თოდები, მტყუნება, საიმედოობა, მოდელი. 

 

I  შესავალი 

მრავალფუნქციური ელემენტები(მფე) 

გვხვდება ტექნიკის ყველა სფეროში, ცოცხალ 

ბუნებაში, ორგანიზაციულ, საზოგადოებრივ - 

საწარმოო  და სხვა ტიპის სისტემებში. მრა-

ვალფუნქციური ელემენტებისა და მათ ბაზა-

ზე შედგენილი სისტემების კვლევა მეცნიერე-

ბის ახალ, პერსპექტიულ მიმართულებას წარ-

მოადგენს. 

 

II. სისტემის საიმედოობის შეფასების 

ლოგიკურ-ალბათური მოდელი 

საზოგადოებრივ-საწარმოო სისტემაში მრა-

ვალფუნქციურ ელემენტად გვევლინება ადა-

მიანი-ოპერატორი, რომელიც ფლობს რამო-

დენიმე სპეციალობას და შეუძლია მოცემული 

სისტემის რამოდენიმე ფუნქციის შესრულება. 

ადამიანი-ოპერატორის ფუნქციური შესაძ-

ლებლობების გაზრდა შესაძლებელია სპეცია-

ლისტის გადამზადების გზით და მისი მიზა-

ნია ადამიანურ-მანქანური სისტემების მოქნი-

ლობისა და საიმედოობის მაჩვენებლების 

ამაღლება. საზოგადოდ, ადამიანი თავისი ბუ-

ნებით მრავალფუნქციურია, ვინაიდან მას 

აქვს შესაძლებლობა დროის მოცემულ პერი-

ოდში შეისწავლოს და დაეუფლოს რამოდენი-

მე მომიჯნავე სპეციალობას. მრავალფუნქციუ-

რი ადამიანი-ოპერატორები (მფო) გვხვდება 

კომპლექსურ ბრიგადებში, საპროექტო ჯგუ-

ფებში, სადისპეტჩერო  სამსახურებში  და  

სხვა.[1] 

ადამიანურ-მანქანური სისტემებისა(ამს) 

და ადამიანური ფაქტორების შესახებ სამეც-

ნიერო პუბლიკაციებში ნაკლებად არის გაშუ-

ქებული მფო-ს ბაზაზე შექმნილი ამს-ის  

ეფექტიანობის საკითხები. ასევე, არასაკმარი-

სად არის შესწავლილი მფო-ს ბაზაზე შექმნი-

ლი ამს-ის  ორგანიზაციული მოდელირების 

საკითხები. შესაბამისად, ეფექტიანობის შეფა-

სების მაჩვენებლების გარეშე გაძნელებულია 

მაღალი ეფექტიანობის მქონე ამს-ის დაპრო-

ექტება მფო-ს ბაზაზე. 

მრავალფუნქციურ ოპერატორს(მფო) ვუ-

წოდებთ ფუნქციური სიჭარბის მქონე ოპერა-

ტორს (სპეციალისტს; გუნდის, ჯგუფის ან 

ეკიპაჟის წევრს), რომელსაც გააჩნია უნარი 

დროის ნებისმიერ t მომენტში შეასრულოს 

ერთი განსაზღვრული f ფუნქცია მისი ფუნ-

ქციური შესაძლებლობების სიმრავლიდან  

 
ფუნქციური სიმძლავრის მიხედვით მოცე-

მული ამს-ის მიმართ მფო შესაძლებელია 

იყოს ორფუნქციური (k=2), სამფუნქციური 

(k=3) და ა.შ., k-ფუნქციური (k>1). როცა k=1, 

საქმე გვაქვს ერთფუნქციურ(ვიწრო სპეცია-

ლობის) ოპერატორთან(ეფო), რომელსაც მო-

ცემულ А ამს-ში შეუძლია მხოლოდ მასზე და-

კისრებული ერთი განსაზღვრული ფუნქციის 

შესრულება F სიმრავლიდან. გამომდინარე А 

სისტემაზე დაკისრებული F სიმრავლის ფუნ-

ქციათა რაოდენობიდან m, მფო შესაძლებელია 

იყოს ფუნქციურად სრული (k=m) ან ფუნქცი-

ურად არასრული (k<m) მოცემული ამს-ის მი-

მართ[2]. 

თუ მფო a ფლობს А სისტემაზე დაკისრე-

ბული  სიმრავლის ნებისმიე-

mailto:s.tsiramua@ug.edu.ge
mailto:basheleishvili.irakli@gmail.com
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რი ფუნქციის შესრულების უნარს    სიმ-

რავლის, ასეთ მფო-ს ვუწოდებთ ფუნქციუ-

რად სრულ ოპერატორს(ფსო). თუ მფო-ს a შე-

უძლია შეასრულოს А სისტემაზე დაკისრებუ-

ლი ფუნქციებიდან რაღაც ნაწილი  ,  ასეთ 

მფო-ს ვუწოდებთ ფუნქციურად არასრულ 

ოპერატორს (ფაო). მფო-ს მრავალფუნქციუ-

რობის კოეფიციენტი განისაზღვრება, როგორც 

.[2] 

მრავალფუნქციური ოპერატორების თვისე-

ბები გვაძლევენ საშუალებას მათ ბაზაზე შევ-

ქმნათ გადაწყობადი სტრუქტურის სისტემე-

ბი, რომლებსაც გააჩნიათ უნარი რომელიმე 

შემადგენელი ელემენტის ნაწილობრივი 

მტყუნების შემთხვევაში გადააწყონ სტრუქ-

ტურა და განაგრძონ წარმატებული ფუნქციო-

ნირება. 

მფო-ს ნაწილობრივი მტყუნება წარმოად-

გენს შემთხვევას, როდესაც მფო კარგავს მასზე 

დაკისრებული ფუნქციის შესრულების უნარს, 

მაგრამ ინარჩუნებს მისი ფუნქციური შესაძ-

ლებლობებიდან გამომდინარე სისტემაზე და-

კისრებული სხვა ფუნქციების შესრულების 

უნარს. 

ამგვარად, მფო-ს ნაწილობრივი მტყუნების 

შემთხვევაში, როდესაც მტყუნება ხდება მხო-

ლოდ დაკისრებული ფუნქციის  მი-

მართ, დასაშვებ დროში ხდება მფო-ს გადარ-

თვა  სიმრავლის სხვა ფუნქცი-

ის შესრულებაზე, ხოლო დაკარგული ფუნ-

ქციის შესრულებას იწყებს მოცემული ამს-ის 

სხვა მფო(ადგილი აქვს ოპერატორების ურთი-

ერთშენაცვლებას).  

მფო-ს ყველა შესაძლო მდგომარეობების 

სიმრავლე ვუწოდოთ ისეთი მდგომარეობების 

სიმრავლეს, როდესაც დროის ნებისმიერ t მო-

მენტში მფო შესაძლებელია იმყოფებოდეს 

ერთ რომელიმე ფუნქციურ მდგომარეობა-

ში  ან სრული მტყუნების მდგომარეობა-

ში. განვიხილოთ მფო-ს დისკრეტული მდგო-

მარეობები და გადასვლები ერთი მდგომარე-

ობიდან მეორეში. 

განვიხილოთ მფო-ს მდგომარეობების სიმ-

რავლე  ,  სადაც d - ყვე-

ლა შესაძლო მდგომარეობათა რაოდენობაა. 

ვთქვათ g1 შეესაბამება მფო-ს ისეთ მდგო-

მარეობას, როდესაც დროის t მომენტში მას შე-

უძლია შეასრულოს ნებისმიერი ფუნქცია მისი 

ფუნქციური შესაძლებლობების სიმრავლიდან 

 ანუ 

; 

g
2- მფო-ს შეუძლია შეასრულოს ნებისმიერი 

ფუნქცია, გარდა  f1  ფუნქციისა: 

და ა.შ. 

 
............................................ 

 

 
ცხადია, მფო-ს ყველა შესაძლო მდგომა- 

რეობათა რაოდენობა შეადგენს  d=2k. 

მფო იმყოფება ფუნქციურ მდგომარეობაში, 

თუ დროის მოცემულ მომენტში მას გააჩნია 

ერთი რომელიმე ფუნქციის, მოცემული სიმ-

რავლიდან რამოდენიმე ან ყველა ფუნქციის 

შესრულების უნარი მისი ფუნქციური შესაძ-

ლებლობების სიმრავლიდან . მფო-ს 

ასეთ ფუნქციურ მდგომარეობას შეესაბამება 

მდგომარეობათა სიმრავლე {g
d
}, რომლის სიმ-

ძლავრე შეადგენს   . 

ამგვარად, ჩვენს მიერ აღწერილ მფო-ს საი-

მედოობის მოდელში მხოლოდ ერთი მდგომა- 

რეობა -  შეესაბამება მფო - ს 

სრულ მტყუნებას, როდესაც იგი ვერ ასრუ-

ლებს ვერცერთ ფუნქციას  სიმრავლიდან, 

დანარჩენ შემთხვევებში იგი რჩება ფუნქციურ 

მდგომარეობაში და შეუძლია შეიტანოს თავი-

სი წვლილი ამს-ის ფუნქციონირებაში სისტე-

მის ფუნქციონირების პირობებიდან გამომდი-

ნარე. 

მფო-ს ბაზაზე შექმნილი სისტემის სტრუქ-

ტურა განისაზღვრება ფუნქციური ელემენტე-

ბის შემადგენლობით, ურთიერთკავშირებით 

და ელემენტებს შორის ფუნქციათა განაწილე-

ბის სქემით. სტრუქტურულად გადაწყობადი 

სისტემების სტრუქტურის ძირითად მახასია-

თებლებს  წარმოადგენენ: 

სისტემის ელემენტების რაო-

დენობა; 

m - სისტემაზე დაკისრებული  

 ფუნქციების რაოდენობა; 

 – თითოეული i -ური მფო-ს ფუნქციური 

შესაძლებლობების რაოდენობა; 

– ყველა მფო-ს ფუნქციური შესაძლე- 

ბლობების ჯამი; 

– ადამიან-ოპერატორებს შორის ფუნქცი-

ათა განაწილების სქემა. 

ამს-ის საიმედოობის, მტყუნებისადმი 

მდგრადობის, მოქნილობის მახასიათებლები 

ცალსახად არის დამოკიდებული მითითე-

ბულ სტრუქტურულ პარამეტრებზე და მათ 

ურთიერთთანაფარდობაზე. 

სტრუქტურულად გადაწყობადი ამს-ის 

მოდელი მოიცავს ადამიანი-ოპერატორის პა-
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რამეტრებს (მრავალფუნქციურობის ხარისხი, 

ფუნქციური შესაძლებლობები), ორგანიზაცი-

ის პროცესს (შერჩევა, დაკომპლექტება, ფუნ-

ქციათა განაწილება), ფუნქციონირების პრო-

ცესს (ურთიერთკონტროლი, ურთიერთდახ-

მარება, ურთიერთშენაცვლება, ჩანაცვლება), 

ფუნქციონირების შედეგი (ეკონომიურობა, სა-

იმედოობა, სიცოცხლისუნარიანობა, უსაფ-

რთხოება). 

ზემოთქმულიდან გამომდინარე ამს-ის მო-

დელი მფო-ების ბაზაზე შესაძლებელია გამო-

ისახოს შემდეგი კორტეჟის სახით: 

, სადაც F- სის-

ტე- მაზე დაკისრებული ფუნქციების (სამუშა-

ოების, დავალებების, ამოცანების) სიმრავლეა; 

 A- პერსონალის (საპროექტო ჯგუფის, ეკიპა-

ჟის, საწარმოო ბრიგადის, დისპეტჩერების, 

გუნდის წევრების) სიმრავლეა;   i – ური 

მფო-ს ფუნქციური შესაძლებლობების სიმ-

რავლეა; P(Fa) -მფო-ს ფუნქციური შესაძლებ-

ლობების ალბათური მატრიცაა; S - ამს–ის 

სტრუქტურაა(მფო–ებს შორის ფუნქციათა გა-

ნაწილების სქემაა); R - ამს–ის მუშაობისუნა-

რიანობის პირობაა, რომელიც მოიცემა ლოგი-

კური ფუნქციის სახით; Q - ეფექტიანობის 

მაჩვენებლების  ( მოქნილობის, საიმედოობის, 

სიცოცხლისუნარიანობის, უსაფრთხოების, 

დანახარჯების) სიმრავლეა. 

ამს-ის საიმედოობის (უმტყუნოდმუშაობი-

სა და მტყუნებისადმი მდგრადობის) შესაფა-

სებლად ავღწეროთ მისი მუშაობისუნარიანო-

ბის პირობა. 

 სისტემის მიერ 

  ფუნქცია სრულდება წარმა-

ტებულად, თუ ყველა   დროის 

მოცემულ მომენტში ასრულებს სისტემაზე 

დაკისრებულ F სიმრავლის ყველა    

ფუნქციას, ისე რომ ნებისმიერი მფო დროის 

ნებისმიერ მომენტში ასრულებს მხოლოდ 

ერთ განსაზღვრულ ფუნქციას მისი ფუნქციუ-

რი შესაძლებლობების სიმრავლიდან  . 

როდესაც ამს A დაკომპლექტებულია მფო-

ებით, მაშინ მათ გააჩნიათ ურთიერთშენაც-

ვლების თვისება და F  ფუნქცია შესაძლებე-

ლია შესრულდეს მფო-ებს შორის ფუნქციათა 

სხვადასხვა განაწილების გზით. 

ლოგიკურ ფუნქციას რო-

მელიც   აკავშირებს ელემენტების მდგომარე-

ობებს სისტემის მდგომარეობასთან, ეწოდება 

სისტემის მუშაობისუნარიანობის ფუნქცია 

(სმფ). ჩვენს მიერ განხილული ამს-ის ფუნქცი-

ური რესურსების მატრიცას წარმოადგენს 

, სადაც 

 
 

მაშინ სმფ ჩაიწერება წარმატებული ფუნ-

ქციონირების უმოკლესი გზებით: 

 (1) 

სადაც 

 

 
……………………………........... 

 

;    

  ფუნქციონირების უმოკლესი გზების 

რაოდენობაა, რომელიც წარმოადგენს მფო-ებს 

შორის ფუნქციათა განაწილების ვარიანტებს 

და გამოითვლება ფორმულით: 

 
ამს-ის მუშაობის უნარიანობის პირობა 

აღიწერება  ფუნქციონირების ყველა უმოკლე-

სი გზების (მუშაობის უნარიანობის ფუნქციე-

ბის) დიზუნქციით: 

 

მფო-ების ბაზაზე დაკომპლექტებული გადა--

წყობადი სტრუქტურის მქონე ამს-ის მუშაო-

ბის უნარიანობის აღწერის ანალიზური ფორ-

მა გვაძლევს საშუალებას მივიღოთ სისტემის 

საიმედოობის მაჩვენებლების შეფასების ფორ-

მულები ლოგიკურ-ალბათური მეთოდების 

გამოყენებით. 

ამს-ის ყველა შესაძლო მდგომარეობების სიმ-

რავლე Ω, რომელსაც ვუწოდებთ უნივერსა-

ლურ სიმრავლეს, შეიცავს 

 ქვესიმრავლეს უნივერსა- 

ლური სიმრავლე Ω შედგება ორი ურთიერთა- 

რაგადამკვეთი სიმრავლისაგან  ,Q ,   

სადაც R სისტემის მუშა მდგომარეობების სიმ-

რავლეა, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობას 

(1), Q-არამუშა მდგომარეობების სიმრავლე, 

რომლებიც ვერ აკმაყოფილებენ პირობას (1). 

ამგვარად R და Q სიმრავლეები აკმაყოფილე-
ბენ პირობას  

და   . 

განვიხილოთ ამს–ის საიმედოობის შეფასე-

ბის მოდელები. 

ვთქვათ ამს შედგება მხოლოდ  ეფო-ე-

ბისაგან, რომლებსაც შეუძლიათ მხოლოდ 
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მათზე დაკისრებული ერთი განსაზღვრული 

ფუნქციის შესრულება. თუ რომელიმე ეფო 

დაკარგავს მასზე დაკისრებული ფუნ-

ქციის  შესრულების უნარს, მაშინ სისტე-

მა გადადის არამუშა მდგომარეობაში. ასეთი 

სისტემის საიმედოობის შეფასების მოდელი 

იქნება 

P(F)= )(p
1j=

)(

j
im

i

jf , 

სადაც  )(p j if j-ური ოპერატორის მიერ  შეს-

რულების ალბათობაა. 

ასეთ სისტემას შეუძლია ფუნქციონირე-

ბის გაგრძელება თუ სისტემაში შემოვიყვანთ 

სარეზერვო ადამიან-ოპერატორებს, რომლის 

მოდელი ემთხვევა რეზერვირების თეორიაში 

ცნობილი პარალელურ-მიმდევრობით სქემას. 

როდესაც ამს დაკომპლექტებულია 

მფო-ებით, მაშინ როგორც ზემოთ ავღნიშნეთ, 

რომელიმე მფო-ს ნაწილობრივი მტყუნების 

შემთხვევაში სისტემაში შესაძლებელია ოპე-

რატორების ისეთი ურთიერთშენაცვლების 

განხორციელება, რომელიც უზრუნველყოფს 

სისტემის ფუნქციონირების გაგარძელებას. 

ასეთი სისტემის უმტყუნოდ მუშაობის ალბა-

თობა განისაზღვრება ყველა მუშა მდგომარეო-

ბების ალბათობების ჯამით: 

+ 

+

… 

 

 

,                                                        (3) 

სადაც  ელემენტის 

მიერ  სიმრავლის ყველა ან 

ნაწილი ფუნქციების შესრულების ალბათობე-

ბია გამომდინარე თითოეული მათგანის ფუნ-

ქციური შესაძლებლობებიდან  

. 

კერძო შემთხვევაში, როდესაც 

  სისტემის უმტყუნოდ 

მუშაობის ალბათობა განისაზღვრება შემდეგ-

ნაირად 

 
 

სადაც ამს-ის მუშა მდგომარეობე-

ბის რაოდენობაა  რაოდენობის დაკარგული 

ფუნქციების პირობებში; p - ელემენტების მუ-

შაობისუნარიანობის ალბათობებია. 

 

III. დასკვნა 

თუ ამს შედგება მფო-ებისაგან, ასეთი 

სისტემა მოქნილი სტრუქტურისაა არა სარე-

ზერვო ოპერატორების ხარჯზე, არამედ მფო-

ების ფუნქციური სიჭარბის ხარჯზე. თუ მოხ-

დება რომელიმე მფო-ს ნაწილობრივი მტყუ-

ნება დაკისრებული ფუნქციის მიმართ, შესაძ-

ლებელი იქნება ოპერატორთა ისეთი ურთი-

ერთშენაცვლება (სისტემის გადაწყობა), რო-

დესაც აღდგება სისტემაზე დაკისრებული 

ყველა ფუნქციის ერთდროულად შესრულე-

ბის პირობა.  

მფო-ს ბაზაზე ფორმირებული ამს-ის 

ეფექტიანობა დამოკიდებულია იმაზე, თუ 

რომელ კლასს მიეკუთვნებიან მასში შემავალი 

ადამიანი-ოპერატორები. მაგალითად, რაც 

უფრო მაღალია თითოეული ოპრატორის მრა-

ვალფუნქციურობის კოეფიციენტი, მით უფ-

რო დიდია მათი გამოყენების არეალი სისტე-

მაში, მით უფრო მაღალია ურთიერთკონტრო-

ლის, ურთიერთდა- ხმარებისა და ურთიერ-

თშენაცვლების დონე და შესაბამისად, სისტე-

მის მოქნილობისა და საიმედოობის მაჩვენე-

ბელი. 
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Abstract - The paper dwells on automation for water 

supply system: supply of water into the reservoir and 

digital system of automatic water level control by 

using the PIC series microcontroller.  

Key words: water supply, pump, sensor, 

microcontroller, system, management, algorithm, 

automated, port.   

 

I. Introduction 

Providing automation for water supply systems 

of buildings is necessary for increasing the 

efficiency of water generation and transport 
technological process, reducing electric power 

consumption and reliable supply of high quality 

water to consumers. 

A water supply system comprises the water 

intake and water-purifying devices, pumping 

station, etc. At every stage of water generation, 

purification and supplying, there is required water 

pumping from one reservoir into the other and 

automatic control of water level for providing the 

qualitative purification and reliable water supply. 

The modern water supply systems represent a 
combination of mechanisms and instruments with 

sophisticated equipment, whose automation level 

predetermines their reliable operation. As of today, 

preservation of the fixed water (solution) level in 

reservoirs is provided by means of automated 

regulation systems, high price of which (4-5 times 

higher than the designed system) increases the cost 

of water [1,2]. 

Based on the above stated, automation of water 

supply system for enterprises and multistory 

buildings in the urban and suburb areas by using the 

modern series low-cost programming 
microcontroller is of high urgency. In contrast to the 

general-purpose computers, the programming 

microcontroller-based electronics and computing 

machinery equipped with the devices for 

transmission of signals of the executive mechanisms 

and sensors through inputs and outputs, represent 

the real time devices [3,4]. 

II. Water Supply System 

The main peculiarities of a water supply system 

as an object of automation are as follows: reliable 

guarantees of continuous operation; operation of 

devices in the conditions of variable loads and the 

necessity of providing more efficient operation of 

pump should be envisaged in the design of the 

automatic control systems. 

The purpose of the automated water supply 

systems to ensure water pumping from a water 

catch basin (cellar) to the reservoir placed on the 

building (Pic. 1).  
In the upper reservoir at a higher water level 

there is mounted the X sensor (floater), but on the 

lower level – the Y sensor. The Z sensor is mounted 

at a minimum level of a water catch basin. 

When the water level in a water catch basin 

moved down to the minimum level, the logical 0 is 

generated on the Z sensor, but when the water level 

is higher than the minimum level, on the Z sensor 

there is generated the logical 1. 

During moving down of water level in the upper 

reservoir, on the Y sensor there is generated the 

logical 0, otherwisae, - the logical 1. When reaching 
a high water level, the X sensor generates the 

logical 1, otherwise – the logical 0. 

Water is pumping over into the upper reservoir 

by pump, when the sensors generate accordingly   

Z=1 and Y=0, but when Z=0 or X=1, the pump is 

stopped. When the pump is running, A=1, 

otherwise, A=0. 

For solving the posed problem, we use the 

PIC16f84a series microcontroller, with a 

duodecimal number word that allows for one 

command execution instead of several ones. They 
have the following advantages [3,4]: 

 Low cost; 

 The reduced command system;  

 Most of commands are executed during 

one mechanical cycle, duration of which is 

400 nsec at clock frequency of 10 MHz. 

The magnitudes of X , Y  and  Z states must be 

processed by microcontroller, and on the basis of 

them the magnitude of A must be devoped for 

swithing the pump on or off, i.e.   X , Y  and  Z – 

are the input data, but the A represents output data. 
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III. Water Automatic Control System 

Algorithm 

Input and output of data from microcontroller is 

carried ot by means of ports. The PIC16f84a series 

microcontroller has two input-output ports PORTA 

and PORTB (Pic.2). Each output of ports can be 

programmed at the input or output. PORTA is a 5-

bit lock. The direction of data transfer for each line 

is programmed separately by using the TRISA 

register and by setting or resetting  bit0…bit4 bits.  
Setting of bit in 1 will fit the appropriate line at the 

output and bring to it the appropriate content of 

PORTA tire.  During the powering up in accordance 

by default, all lines are fit at the input. PORTB is 8-

bit bilaterally controlled port. The direction of the 

input-output is determined by setting or resetting the 

TRISB register.   Setting of bit in 1 will fit the 

appropriate line at the intput. At this time, the output 

driver enters the high impedance state.   Setting of 

bit in 0  will fit the port line at the output. During 

the powering up all lines are fit in accordance by 
default at the input [3,4].  

We input the magnitudes of    X , Y  and  Z 

states by means of RB1, RB2, RB3 lines of   

PORTB. The A state magnitude displayer is a RA0 

line of PORTA. The RA0 line of PORTA should be 

programmed at the output, but RB1, RB2, RB3 lines 

of   PORTB – at the input.  

The block-diagram of the functioning algorithm 

of the water level automatic control system is shown 

in Pic. 3 
 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pic.2. The structure of PIC16f84a Series 

Microcontroller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pic. 3 The Block-Scheme of a Water Automatic Control System 

Algorithm 

Pic. 1 The scheme of a water supply system 
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IV. The Program Implementation of System 

The program intended for recording in 

microcontroller has been developed on the 

assembler in MPLAB development environment. 

The program simulation was carried out in Proteus 

medium. 

Proteus program is a powerful tool for the 

electronic systems modeling. By means of it, we can 

construct a diagram, attach the hex file to 

microcontroller and see how it works. In case of 

errors in the program or diagram, we will correct 
them. Then we will physically construct the 

diagram.  Proteus contains the program for creating 

schematic diagrams of electronic devices, the ISIS 

program for modeling their operation and  the 

ARES program for design of printed boards [5]. 

 
Pic. 4   Automatic Control System Simulation 

V.    Conclusion 
   The introduction of the water level automatic 

digital control systems developed on the basis of 

PIC series microcontroller, which accordingly were 

provided with software and tested by the Assembler 

software language and by using the  MPLAB 
software package will lead to: reduction in the 

number of the maintenance staff; possibility of the 

real time control of the pump operation mode and 

sensors parameters; reducing costs of water due to 

the cheapness of system; the possibility of data 

transferring from the objects distanced away from 

the control stations and operative control of water 

dispatch by means of any telecommunication  

channel. 
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Аннотация - Проведено включенное наблюдение 

за предоставлением образовательных услуг в 

дистанционном режиме. 

Показано, что в рамках дистанционного 

образования вполне успешно может 

осуществляться индивидуальный подход к каждому 

из слушателей через институт тьюторства 

Ключевые слова: дистанционное обучение, 

тьютор, индивидуальный подход 

 
I Введение 

Содержание послевузовского образования 

определяет реформа образования, которая 

предоставляет образовательным учреждениям 

больше возможностей в разработке 

образовательных программ, наполнения их 

контентом, соответствующим потребностям 
потенциальных слушателей. В результате 

послевузовское образование становится более 

гибким, способным реагировать не только на 

потребности рынка труда, но и отвечать 

интересам личности. 

 

II Дистанционное обучение 

Тьютор в системе дистанционного 

образования – это не просто проводник книжного 

знания, но связующее звено между технологией и 

слушателями и в то же время – организующее 
информационное пространство личность. 

Сегодня, как никогда, становится актуальной 

такая цель образования, когда приоритетными 

(наряду с усвоением минимально необходимых 

профессиональных знаний и умений) становится 

выработка навыков самостоятельного поиска 

информации, обмена релевантной информацией 

между слушателями, решения нестандартных 

задач и творческого подхода к их решению. 

Дистанционное образование во всем мире 

широко используется для профессионального 

высшего образования и повышения 
квалификации. На практике в дистанционном 

режиме могут быть реализованы как 

краткосрочные, так и продолженные программы 

обучения. Независимо от продолжительности 

программы их можно, на мой взгляд, разделить 

на две категории: самоподготовка по 

предоставленным учебным заведением 

материалам и отчет о проделанной работе 

(тестирование, чаще всего, главным образом, в 

автоматическом режиме) и самоподготовка с 

тьюторской поддержкой. О преимуществах 
второго варианта обучения и будет высказано 

мнение, основанное на почти 10-ти летнем опыте 

тьюторской деятельности на программе МВА в 

Московской Бизнес Школе (МБШ) и более 25-ти 

летнем опыте преподавания в классическом 

ВУЗе. 

Кто такой тьютор? Из разговора с коллегами 

знаю, что определение «должностных 

обязанностей», самого тьюторства, как 

преподавательской деятельности, весьма 

неоднозначно, несмотря на то, что с 2008 года в 

России должность тьютора официально 
закреплена в перечнях должностей в сфере 

образования, а краткое описание тьюторской 

деятельности можно найти в квалификационных 

характеристиках по данной должности (дано в 

приказах Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации) 

[1]. Однако, как справедливо утверждает автор 

статьи [1]: «…данные описания не позволяют 

представить профессиональную деятельность во 

всей полноте – такова специфика данного 

формата». В подтверждение сказанного и моих 

собственных умозаключений, основанных на 
личном практическом опыте, приведу еще одну 

цитату: «На самом деле определений понятий 

«тьютор» в разное время, и в разных городах и 

странах огромное множество. К сожалению, 

сейчас термин «тьютор» сузили до обозначения 

– репетитор, наставник, куратор, воспитатель, 

помощник, тем самым не понимая разницу, и тем 

более содержание этого широченного 

понятия! Но самое главное отличие тьютора и 

его деятельности – это в высшей степени 

индивидуализированный подход, который 
местами, и временами чаще превосходил в 

образовании академически уроки» [2].  

В МБШ подготовка слушателей по 

программам МВА осуществляется в 

дистанционном формате с тьюторской 

поддержкой. При этом тьютор – это не только 

организатор, но именно педагог, работающий с 

 КАЖДЫМ слушателем, учитывающий и 

имеющийся у слушателя опыт, и его/ее 

индивидуальные особенности, и потенциальные 

возможности, как отдельного слушателя, так и 

группы обучающихся в целом. 
Индивидуализация подхода обеспечивается, как 

технологией обеспечения процесса обучения (на 

платформе Mirapolis), так и внутренними 

документами МБШ, регулирующими 

деятельность тьюторов и поощряющих 
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индивидуальную работу со слушателями.   

Тьюторы работают со слушателями как в 

режиме on-line – при проведении вебинаров 

(защиты выпускных квалификационных работ – 

ВКР – также проводятся в дистанционном 

режиме, если у слушателя нет возможности 

приехать на защиту лично), так и of-line – при 

проведении е-семинаров. Е-семинары проводятся 

на форумных ветках с разными режимами 

доступа для тьютора (на рис. 1) и для слушателя. 

 

 
 
Рисунок 1 – Страница «Мой форум» 

 

Тестирование проходит без участия тьюторов, 

а автоматическом режиме. Каждому слушателю 

предоставляется три попытки на сдачу каждого 

теста (по три-четыре в каждом модуле). При этом 

слушателю предоставляется право обращаться к 
ведущему модуль тьютору за разъяснениями и 

помощью при подготовке к тестированию, а 

также в случае незачета теста. Ведущий тьютор 

может контролировать процесс прохождения 

тестирования через соответствующий ресурс, 

показанный на рис. 2 (ограниченно для 

соблюдения конфиденциальности персональных 

данных). 

Помимо электронной площадки, 

предоставленной МБШ, тьюторы и – особенно – 

научные руководители ВКР, все чаще пользуются 

облачными технологиями и социальными сетями, 
создавая временные сообщества слушателей. В 

«облаке» очень удобно отслеживать активность 

каждого из слушателей, стимулировать к этой 

активности (при этом часто сами слушатели 

«торопят» отстающих), организовывать 

групповые обсуждения, а также формировать 

лояльных к школе выпускников.  

Еще один этап обучения – это подготовка 

итоговой работы по модулю. Индивидуальное 

задание и индивидуальный отзыв на 

выполненную работу также смягчают факт 

«удаленности» преподавателя от слушателя. 

Общеизвестно, что хорошо организованная 

практика – это самый эффективный инструмент 

углубления теоретического образования и 

стимул к дальнейшему профессиональному 

росту. Как в дистанционном формате слушатели 

могут обучаться практике, закреплять 

теоретические знания? Обычно это происходит 

через анализ учебных кейсов. Вне всякого 

сомнения, это важный и полезный инструмент. 

Однако, уже на первых порах тьюторста мне 

стало очевидно, что слушатели по-разному 
реагируют, по-иному – более вовлеченно и 

продуктивно – выполняют задания, если это не 

стандартный кейс из учебника или Интернета, а 

кейс, написанный и представленный к 

обсуждению одним из слушателей. Такое 

наблюдение позволило изменить характер 

заданий для е-семинаров: на первом и втором к 

обсуждению предлагаются стандартные кейсы 

для приобретения навыка анализа бизнес – 

ситуаций (это общепринято) и навыка написания 

собственных кейсов (что не получило, на мой 
взгляд, еще широкого распространения). На 

третьем проводится деловая игра по поиску 

управленческого решения для актуальной 

проблемы бизнеса компании, в которой работает 

или владельцем (совладельцем) которой является 

один из слушателей группы. Формат е-семинара 

позволяет обсудить до трех бизнес – ситуаций 

(продолжительность е-семинара в режиме off-

line составляет 9-10 суток). На семинар обычно 

приходит около 15 (8 – 22) слушателей, т.е. 

создается в процессе обсуждения живое 

информационное поле, в котором одни 
слушатели могут поделиться имеющимися 

знаниями и практиками, а другие – получить их 

и транслировать на собственные бизнес-

проблемы и варианты принятия решений. 

  

III Вывод 

Личный опыт подготовки магистров делового 

администрирования в МБШ позволяет сделать 

вывод: дистанционное образование позволяет 

«приблизить» обучаемого к педагогу при 

правильной организации процесса обучения 
руководством учебного заведения, сделать его не 

менее индивидуализированным, чем при 

аудиторных занятиях в традиционном формате. 

Особенно при творческом подходе самого 

тьютора к своей работе.  
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Рисунок 2 – Информация для тьютора о результатах 

тестирования слушателей 
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http://worldtutors.ru/o-professionalnom-standarte-tyutorskogo-soprovozhdeniya.html.%20Опубликовано 31.05.2013
http://worldtutors.ru/o-professionalnom-standarte-tyutorskogo-soprovozhdeniya.html.%20Опубликовано 31.05.2013
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Корпоративная информационная система 

обеспечения  университетов научно-

образовательными  ресурсами 
 

Аббазбек Касымбеков 

Международный казахско-турецкий университет имени  Х.А.Ясави,  г.Туркестан,  

Казахстан  abbazbek.kasimbekov@iktu.kz 
 

Аннотация — в статье рассмотрены вопросы 

формирования информационных ресурсов в 

области научных и образовательных программ и 

обеспечения их доступности пользователям. 

Математические модели, алгоритмы и 

программные комплексы направлены на создание 

виртуальных сред, позволяющие обеспечить 

быстрый поиск информации из различных 

источников, которые будут реализованы в 

информационной системе, работающей в 

корпоративной сети вузов. 
Ключевые слова — научно-образовательные 

ресурсы, информационно-образовательная среда, 
виртуальная среда, электронный каталог, 

корпоративная система и сеть, онлайновый доступ. 

 

I Введение 
Инновации в науке и образовании требуют 

обеспечения информационно-образовательной 

среды обучения качественными научно-

образовательными ресурсами. Внедрение 

современных информационных технологий в 

процесс обучение, совершенствование 

компьютерной техники и телекоммуникаций, 

доступ к  Интернет-ресурсам, создание и 

распространение информации на электронных 

носителях привели к кардинальным переменам в 

развитии информационно-библиотечных 
технологиях [1]. 

Переход к новым формам организации 

учебного процесса в  Международном казахско-

турецком университете(МКТУ) имени  Х.А.Ясави 

неотделим от развития его информационно-

образовательной среды. На первый план выходят 

задачи, связанные с созданием инновационных 

научно-образовательных ресурсов, организация 

доступа к электронной информации из фондов, а 

также правовые и экономические аспекты 

использования источников, специализированных 

баз и банков данных. 
Библиотеки становятся центрами 

обеспечения доступа читателей к электронным 

ресурсам. Наряду с сохранением традиционных 

библиотечных фондов (печатной продукции) 

идёт процесс модернизация организационных, 

информационных, технических инфраструктур 

сетевых автоматизированных информационно-

библиотечных и других систем, 

ориентированных на корпоративное 

взаимодействие и вхождение в пространство 

глобальных сетей. 

 

II  Обзор информационной среды библиотек 

В настоящее время научная библиотека 
(НБ) МКТУ имени Х.А.Ясави является одной из 

крупнейших университетских библиотек 

Туркестанского региона. Она обладает обширной 

коллекцией отечественных и зарубежных 

изданий (в том числе изданиями на электронных 

носителях по профилю образовательных и 

научных программ университета), развитым 

справочно-поисковым аппаратом, базами 

данных, поисковыми системами и другими 

видами информационных ресурсов, к которым и 

организует доступ пользователей. В библиотеке 

используется автоматизированная библиотечно-
информационная и другие системы 

обеспечивающих всех технологических 

процессов – от учета и комплектования фондов 

до обслуживания читателей, проводит 

мониторинг и организует онлайновый доступ к 

отечественным и зарубежным электронным 

ресурсам издательств и научных центров. Сайт 

НБ МКТУ имени Х.А.Ясави (http://lib.iktu.kz) 

является единой точкой доступа к электронным 

ресурсам и услугам библиотеки. Библиотека – 

член Ассоциации Регионального библиотечного 
Консорциума Прикаспийских Республик, 

Международной Ассоциации пользователей и 

разработчиков Электронных библиотек и новых 

информационных технологий (ЭБНИТ). 

Библиотека университета является методическим 

центром Туркестанского региона.  

Вместе с тем обзор и анализ современной 

состоянии информационно-образовательной 

среды показывает стремительное развитие 

информационных и телекоммуникационных 

технологий  в сфере образования и науки [2]. 
Требования образовательных стандартов и 

приказов МОН РК ставят задачи активного 

внедрения электронных форм сервисных 

информационно-библиотечных и других услуг. 

Формируются новые информационные 

потребности современного пользователя, 

особенно в сфере образования, который 

предпочитает получать информацию как можно 

быстрее и в электронной форме. В этих условиях 

преобразование библиотек в образовательные 

mailto:abbazbek.kasimbekov@iktu.kz
http://www.lib.iktu.kz/
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центры с качественным подбором электронных 

ресурсов и услуг являются эффективным 

средством повышения конкурентоспособности 

инфопродукции и услуг на рынке. Все это 

потребует реорганизация структур библиотек, 

модернизация оснащения, выбора более 

адекватных современным условиям форм 

сотрудничества с информационными центрами, 

ассоциациям и корпорациями страны и мира [3]. 

Разработка виртуальной среды 

обеспечения ресурсами определена 
позиционированием университета в 

казахстанском и мировом информационно-

образовательном пространстве: содействие 

экономического и социально-культурного роста 

потенциала региона, расположенного в сложных 

пространственно-климатических условиях и 

богатого природными ресурсами, подготовкой 

кадров, генерацией знания и ориентацией на 

создание инновационных технологий мирового 

уровня. В этих условиях для университета 

необходимо иметь структуру, способную 
обеспечить рывок в международном 

информационном пространстве и организовать 

необходимую ресурсную поддержку по всем 

направлениям и задачам стоящими перед 

университетом. 

Развитие информационно-библиотечных 

сетей (ИБС) основывается на различных 

технологиях, которые поддерживают не только 

формирование электронных ресурсов, их 

хранение, передачу, обработку, но и на 

эффективных моделях информационного 

обслуживания в виртуальных средах.  
Виртуальная информационная среда – это 

переплетение сложных телекоммуникационных и 

информационных ресурсов. Причем моделей их 

реализации могут быть множество и 

эффективность их также различна. Поэтому 

очень важно найти эффективные модели и 

алгоритмы принятия решения в ИБС. В 

настоящее время так называемые «облачные 

технологии» Cloud technologies (или Cloud 

Computing) начали активно развиваться как в 

корпоративных сетях, так и в глобальных 
информационных средах. Cloud technologies 

представляет собой не столько какой-то 

конкретный метод, а больше всего это можно 

назвать концепцией, которая направлена на 

максимальное удовлетворение нужд 

пользователей, работающих в этой 
информационной среде и нуждающихся в 

удаленной обработке данных [4]. Использование 

Cloud Computing в информационно-

библиотечных сетях может существенно 

повысить эффективность как обслуживания 

пользователей, так и администрирование сети.  
Для эффективного решения приоритетных 

задач университета основными целями являются: 

формирование информационных ресурсов в 

области научных и образовательных программ и 

обеспечение их доступности всем категориям 

пользователей; обеспечение доступности 

информационных ресурсов сотрудникам и 

студентам университета; обеспечение 

легитимности, достоверности, системности, 

актуальности информационных ресурсов; 

расширение зоны охвата информационными 

ресурсами и сервисами территории Казахстана 

путем подключения культурных, 

образовательных, научно-производственных 
объектов региона; расширение спектра 

предлагаемых информационных ресурсов и 

услуг. 

Приоритетными задачами развития 

являются: создание научно-образовательных 

ресурсов, представление результатов 

исследований сотрудников университета 

казахстанской и международной научной 

общественности; построение оптимальной 

системы обслуживания пользователей 

библиотеки путем создания интегрированной 
системы обслуживания пользователей, 

расширение перечня предоставляемых услуг, 

обеспечение оперативности и комфортности 

обслуживания; формирование и развитие 

электронных информационных ресурсов в 

интересах пользователей посредством 

формирования, учета, обработки и 

предоставление информационно-библиотечных 

ресурсов, соответствующих требованиям к 

содержанию образовательного и научного 

процесса и обучаемому контингенту; 

модернизация информационно-библиотечных 
процессов на основе внедрения и использования 

новейших информационных технологий 

посредством разработки, внедрения и 

использования современных информационных 

технологий в создании виртуальной среды 

электронной библиотеки университета; 

обеспечение деятельности университета путем 

информационной поддержки учебной и научной 

деятельности на современном уровне; 

совершенствование повышения педагогического 

и методического обеспечения инновационной 
деятельности университета; повышение уровня 

коммуникативно-информационной культуры 

пользователей с учетом современных требований 

к уровню информационной грамотности, 

активным участием в процессе формирования 

информационной культуры пользователей; 

корпоративное и международное сотрудничество 

путем расширения связей между библиотеками 

региона и Казахстана в целом; укрепление 

библиотеки университета как регионального 

информационно-методического центра и 

организация доступа к этим ресурсам 
общеобразовательных школ Туркестанского 

региона. Расширение международных связей, 

выход на казахстанский и международный 
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информационный рынок.  

Разрабатываемая система направлена на 

совершенствование библиотечных систем и 

корпоративных сетей, где не представляется 

возможным четкая формулировка запросов при 

поиске источников в информационной среде.  

Такой подход обоснован следующими 

обстоятельствами: рост информационных 

потоков и объема данных за последние 

десятилетия; необходимость систематизации 

данных и знаний с целью выявления наиболее 
информативных секторов; дефицит времени при 

поиске информации обучаемых и специалистов 

создающих самых контентов.   

III Реализация информационной системы 

 Основные принципы организации 

предоставления широкого спектра услуг с 

использованием современных информационных 

технологий определяют повышения уровня 

качества обслуживания за счет: обширного 

электронного массива информационных ресурсов 

с использованием современных технологических 
оборудований и программно-аппаратного 

обеспечения; выстраивания единой 

технологической платформы для различных 

направлений деятельности и создания 

корпоративных сервисов; расширения и 

совершенствования информационных сервисов 

нового качества; содействия росту доступа 

широкого круга отечественных пользователей к 

мировым электронным ресурсам в области науки, 

культуры, образования. 

Разрабатываемая в нашем университете 

корпоративная информационная система (КИС) 
является первым этапом к построению 

виртуальной среды библиотек, когда поиск 

информации уже не зависит от места входа в 

информационную сеть и работа с десятками и 

сотнями библиотечных ресурсов для 

пользователя не будет доставлять сложности.  

Создание технологических условий для 

формирования электронных информационных 

ресурсов в корпоративной сети учреждений и 

обеспечения к ним эффективного оперативного 

доступа является краеугольным камнем. 
Математические модели, алгоритмы и 

программные комплексы направлены на создание 

виртуальных сред, позволяющие обеспечить 

быстрый поиск информации из различных 

источников информации. Источники могут иметь 

различный вид: от текстовой до мультимедийной, 

находиться как в локальной сети, так и в любом 

отделении при наличии Интернет  или  Интранет 

доступа.   

Целью создания КИС является разработка 

методов, алгоритмов и программного комплекса 

оперативного обеспечения университетов 
основными научно-образовательными ресурсами 

для повышения эффективности, как учебного 

процесса, так и научных исследований.  

Для достижения цели будут решаться 

следующие задачи: проведение исследований и 

анализа современного состояния вопросов 

развития в области формирования и доступа к 

электронным научно-образовательным ресурсам;  

разработка структуры базы данных электронных 

научно-образовательных ресурсов; разработка 

моделей и алгоритмов обработки данных в 

корпоративных библиотечных сетях; разработка 

методов оптимизации поиска научно-

образовательных ресурсов через электронный 
каталог; разработка программного комплекса 

дистанционного доступа к ресурсам; разработка 

программного комплекса формирования 

электронных научно-образовательных ресурсов; 

разработка методов и алгоритмов обработки 

библиографической информации для 

обеспечения доступа к электронным ресурсам в 

корпоративной сети; разработка алгоритмов 

поиска данных; разработка пользовательского 

интерфейса поиска данных в системе; опытная 

эксплуатация системы, выявление недостатков, 
анализ и дополнение; разработка 

эксплуатационной документации. 

Методами решения поставленных задач 

являются методы теории графов, 

математической логики, теории нечеткой логики, 

web технологии; методы математической 

статистики.  

Сравнительный анализ информационного 

обеспечения образовательных и научно-

исследовательских учреждений показал, что 

основными недостатками являются: локальный 

характер, позволяющий автоматизированным 
библиотечным системам получать доступ к 

базам данных лишь в локальных сетях или через 

интернет без организации работы в 

корпоративной сети; низкий уровень 

интеллектуализации интерфейса, что усложняет 

работу для неподготовленных пользователей; 

недостаток эффективных математических 

моделей, алгоритмов и методов параллельной 

обработки данных для повышения скорости 

работы в корпоративных сетях [4].  

Для сокращения расходов этих процессов 
в развитых странах создаются кооперированные 

системы каталогизации или корпоративной 

каталогизации. В Казахстане  с середины 90-х 

годов началось освоение и внедрение  

современных информационно-библиотечных и 

др. систем, позволяющих автоматизировать все 

основные библиотечные процессы: начиная с 

электронной каталогизации и кончая 

обслуживанием читателей. Более сотен 

библиотек и вузов активно работают над 

созданием своих электронных библиотек. Но 

отсутствие методов и средств кооперации работ 
приводит к неоправданным расходам, связанных  

с дублированием записей,  к усложнению поиска 

информации из-за отсутствия баз данных 
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авторитетных записей, которые позволяют в 

процессе поиска учитывать различные формы 

записей об авторах изданий (псевдонимы и др.). 

Такой подход обосновывается 

следующими обстоятельствами: рост 

информационных потоков и объема данных за 

последние десятилетия; необходимость 

систематизации данных и знаний с целью 

выявления наиболее информативных секторов; 

дефицит времени для обучаемых лиц при поиске 

информации и для специалистов, создающих 
самых контентов.   

По сравнению с аналогами программный 

комплекс будет отличаться тем, что:  будет иметь 

универсальную структуру и ориентирован на 

международные стандарты описания 

библиографической информации (MARC и 

DUBLINE CORE) [5]; позволит конченым 

пользователям (преподавателям и др.) без 

специального образования (библиотечного) 

вводить (описывать) источник информации 

(учебники, статьи и др.) и вводить данные в 
электронные библиотеки; даст возможность 

обучающимся иметь онлайновый доступ к 

электронным ресурсам, производить поиск 

полной разнородной информации через 

электронный каталог и повысить 

информативность исследуемой темы; будет иметь 

интеллектуальный интерфейс для трудно 

формализованных запросов.  

Научная новизна заключается в разработке 

методов, алгоритмов  и программных комплексов 

оперативного обеспечения университетов 

научно-образовательными ресурсами, которые 
будут реализованы в информационной системе, 

работающей в корпоративной сети вузов [6].  

Ожидаемыми результатами являются: 

аналитический обзор и анализ состояния научных 

исследований в области формирования и доступа 

к электронным научно-образовательным 

ресурсам; структуры базы данных электронных 

научно-образовательных ресурсов; 

математические, информационные модели и 

алгоритмы обработки данных в корпоративных 

сетях; методы оптимизации поиска научно-
образовательных ресурсов в электронном 

каталоге; программный комплекс для 

формирования электронных научно-

образовательных ресурсов и обеспечения 

дистанционного доступа  к ним; методы и 

алгоритмы обработки библиографической 

информации для обеспечения доступа к 

электронным научно-образовательным ресурсам 

в корпоративной сети; алгоритмы  и программы 

поиска данных в системе; опытная эксплуатации 

и рекомендация к ним на примере университета; 

эксплуатационная документация. 
Ожидаемый научный и социально-

экономический эффект реализация проекта 

позволит: существенно повысить (особенно в 

регионах) эффективность учебного процесса, 

освоения материалов студентами за счет 

оперативного доступа к ценным электронным 

научно-образовательным ресурсам, организации 

интерактивного режима обучения, включая 

системы дистанционного обучения и 

тестирования знаний;  формировать 

полнотекстовые научно-образовательные базы 

данных (включая базы данных электронных 

учебников, диссертаций, научных статей, 

учебные мультимедиа фильмы, музыкальные 
произведения и др.) по стандартам отвечающим 

международным требованиям;  предоставление 

онлайнового доступа к электронному каталогу и 

базе данных научно-образовательной 

информации в режиме виртуальной библиотек; 

сокращение затрат  финансовых, трудовых и 

материальных ресурсов библиотек и вузов на 

создание и поддержку электронных каталогов, 

других видов библиотечно-информационных 

ресурсов, а также массовых услуг 

пользователям; оперативно обеспечить 
преподавателей, научных сотрудников и 

студентов, необходимой научно-

образовательной информацией в сети 

электронных библиотек; повысит скорость 

поиска данных в электронных библиотеках в 

несколько раз (по сравнению с традиционными 

методами поиска); повысить уровень 

преподавания и освоения учебного материала за 

счет эффективного использования электронных 

учебников и баз данных, а также развития 

платформы дистанционного образования. 

Реализация проекта позволяет дать 
существенные выгоды для поиска и 

использования информационных ресурсов: 

предоставление университетам и библиотекам 

эффективных возможностей для формирования 

собственных локальных электронных каталогов; 

каждая библиотека-участница корпоративной 

каталогизации будет иметь возможность доступа 

к информационно-библиотечным ресурсам 

(электронным каталогам) других библиотек-

участниц; сокращение трудоемкости 

каталогизации изданий путем использования 
готовых записей сводного каталога; 

предоставление возможности оперативного 

библиографического поиска; возможность 

эффективного обмена информационными 

фондами и ресурсами; возможность получить 

доступ к полнотекстовым базам данных, в том 

числе и к базам данных электронных учебников.  

 

IV  Заключение 

 Разрабатываемые модели и программный 

комплекс повысить эффективность 

информационного обмена за счет создания новых, 
актуальных научно-образовательных ресурсов 

(БД), соответствующим международным 

требованиям в онлайн. Университет станет 
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информационно-образовательным центром, 

обеспечивающий пользователям свободный 

доступ к информационным ресурсам в 

информационной среде.  

Результаты исследований могут быть 

использованы для создания корпоративных сетей 

библиотек учебных заведений, формирования 

электронных библиотек и создания электронных 

баз данных коммерческого направления.  
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მონაცემთა ბაზების ავტომატიზებული 

პროექტირება 
 

ზურაბ ხურცია 

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო 

khurtcia@mail.ru 

 
ანოტაცია–სტატიაში წარმოდგენილია საგ-

ნობრივი არეს ანალიზის საფუძველზე მონაცემთა 

ბაზის ავტომატიზებული პროექტირება CASE  ტექ-

ნოლოგიების გამოყენებით. 

საკვანძო სიტყვები–მონაცემთა ბაზა, მოდე-

ლირება, ავტომატიზებული პროექტირება, CASE   

ტექნოლოგია. 

 

                    I შესავალი 

          თანამედროვე ცხოვრება წარმოუდგენე-

ლია მონაცემთა ბაზების გამოყენების გარეშე. 

შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია მათი 

პროექტირების საკითხები. მონაცემთა ბაზე-

ბის პროექტირება საგნობრივი არეს სისტემუ-

რი ანალიზის საფუძველზე იწყება. ეს უკანას-

კნელი კი აერთიანებს ორ ინსტრუმენტალურ 

საშუალებას: 1. მონაცემთა რელაციური მოდე-

ლი, 2. მონაცემთა მანიპულაციის ენა SQL. 

        განხილვამ [1,2,3,4] აჩვენა, რომ ერთი და 

იგივე საგნობრივი არესათვის შესაძლებელია 

მრავალი რელაციური მოდელის პროექტირე-

ბა. მაგალითად, შესაძლებელია მოდელში 

გვქონდეს მცირე რაოდენობის ობიექტები(არ-

სი) და დიდი რაოდენობის ატრიბუტები ან 

პირიქით. 

      ზოგადად, მონაცემთა ბაზების დამუშავე-

ბისას გამოიყოფა მოდელირების რამოდენიმე 

დონე, რომელთა გამოყენებით მიმდინარეობს 

გადასვლა საგნობრივი არედან ბაზის კონკრე-

ტულ რეალიზაციამდე, რომელიმე მონაცემთა 

ბაზის მართვის სისტემის (მბმს) გამოყენებით.     

მონაცემთა ბაზების პროექტირების პროცესი 

წარმოადგენს თანმიმდევრობით გადასვლებს 

საგნობრივი არეს ინფორმაციული სტრუქტუ-

რის არაფორმალური სიტყვიერი 

აღწერიდან ამ სტრუქტურის ობიექტების 

ფორმალიზებულ აღწერამდე, რომელიმე მო-

დელის ტერმინებში.  

      გასული საუკუნის 70-80-იან წლებში მონა-

ცემთა მრავალი სემანტიკური მოდელი იქნა 

შემუშავებული. დროის გამოცდას გაუძლო 

ჩენის (Chen-1976წ.)მოდელმა-არსთა დამოკი-

დებულების მოდელი (Entity Relatinship 

Model) და ის ფაქტიურად წარმოადგენს სტან-

დარტს მონაცემთა ბაზების ინფოლოგიურ 

მოდელირებისას [4, 5,6, 9] (ნახ.1) 

 
ნახ. 1 მოდელირების პროცესი 

 

II მონაცემთა ბაზის პროექტირება 

ბაზის პროექტირება წარმოადგენს საპა-

სუხისმგებლო პროცესს, ბაზის შემდგომი მუ-

შაობის შეუფერხებლად წარმართვაში. აქ დაშ-

ვებულმა შეცდომამ შესაძლებელია სავალალო 

შედეგამდე მოგვიყვანოს. 

            მონაცემთა ბაზების პროექტირება შე-

საძლებელია განხორციელდეს ავტომატიზე-

ბულად სხვადასხვა პროგრამული საშუალე-

ბების გამოყენებით. ერთ-ერთი ასეთი პროგ-

რამული პროდუქტია CASE-ტექნოლოგია 

(Computer Aidid Software/System Enginering)-

საინჟინრო სისტემების ავტომატიზებული 

კომპიუტერული პროგრამები. აღნიშნული-

დან გამომდინარე სტატიაში განვიხილე კონ-

კრეტული მონაცემთა ბაზა-„სტუდენტი“. 

        მონაცემთა ბაზის საგნობრივი არე-ფა-

კულტეტზე არსებობს რამოდენიმე სპეცია-

ლობა. ამ სპეციალობებზე სწავლობენ სტუ-

mailto:khurtcia@mail.ru
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დენტები, რომლებზეც ცნობილია ანკეტური 

მონაცემები: გვარი, სახელი და სხვ. სტუდენ-

ტები სწავლობენ სხვადასხვა საგნებს, მოცემუ-

ლია მათი მოკლე დასახელება და სრული აღ-

წერა. სტუდენტები აბარებენ შესაბამის საგ-

ნებს 3 რეიტინგის მიხედვით, ე.ი. იღებენ შე-

ფასებას. ჯამური შეფასება დაითვლება, რო-

გორც რეიტინგების ჯამი. 

საგნობრივი არეს სიტემური ანალიზის შედე-

გად განიხილება 4 არსი(ცხრილი): სპეციალო-

ბა, სტუდენტი, საგანი, შეფასება. თითოეული 

არსი(ცხრილი) აღიჭურვება ატრიბუტებითა 

და ტიპით. ეს პროცესი კი განხორციელდება 

ავტომატიზებულად CASE ტექნოლოგიაზე 

დაყრდნობით, პროგრამით Case Studio 2 (toad 

data modeler) [5,6]. 

პროგრამა CASE Studio 2 წარმოადგენს 

მონაცემთა ბაზების პროექტირების პროფესი-

ონალურ ინსტრუმენტს. მას უამრავი შესაძ-

ლებლობები გააჩნია. ის 20–ზე მეტი მბმს 

მხარდამჭერია, ხოლო ერთ-ერთი ძლიერი 

პროგრამა Ms Visio-მხოლოდ 6 მბმს აღიქვამს. 

CASE Studio 2-ის ბოლო ვერსია 2.5  ინ-

სტალაციის შემდეგ დისკზე იკავებს 25 მგბ 

მოცულობას, როდესაც კონკურენტული 

პროგრამა Ms Visio დისკზე იკავებს 750 მგბ. 

პირველი პროგრამის ფასია 369$, მეორეს-599$. 

უფასოდ გავრცელებულია პროგრამის DEMO 

ვერსია, რომელსაც შეზღუდული შესაძლებ-

ლობები აქვს: მოდელი 6–ზე მეტი ცხრილით 

არ შეინახება და მიუღწევადია ვერსიის მენე-

ჯერი. ლიცენზირებულ პროგრამებში ასეთი 

ნაკლოვანებები არ არსებობს (ნახ. 2). 

 

 
ნახ.2. პროგრამის გახსნის ფანჯარა 

 

პროგრამის გაშვების შემდეგ ძირითადი 

მენიუდან მიეცემა ბრძანება Model Properties 

(მოდელის თვისებები) და ახალ ფანჯარაში 

პროექტი შეივსება (ნახ.3).   

 
შემდგომ ეტაპზე მოხდება პროექტის 

მუშა ფანჯარაში ცხრილების განთავსება, ჩა-

ისმება მათში პირველადი და გარე გასაღებე-

ბი. ეს განხორციელდება საგნობრივი არეს 

სისტემური ანალიზიდან გამომდინარე. 

          პროექტირების ახალ ეტაპზე ცხრილებში 

ჩაისმება ყველა ატრიბუტები თავისი ტიპით, 

ანუ მივიღებთ ბაზის მოდელის საბოლოო სა-

ხეს (ნახ.4). 

 

 
ნახ.4. მონაცემთა ბაზის  საბოლოო სახე 

 

იწყება ბაზის პროექტირების ბოლო ეტაპი--

სკრიპტის გენერაცია. ჩვენ უკვე მიღებული 

გვაქვს რელაციური სქემა და თავიდან არჩეუ-

ლი გვაქვს მბმს-SQL Server(იხ. ნახ. 3).  გენერა-

ციის ფანჯარაში Script Generating ვაძლევთ 

ბრძანებას Generate. თუ ყველა გადასვლა სწო-

რად ჩავატარეთ შეცდომა არ გამოვა, მაშინ 

ფანჯრის მარჯვენა მხარეს აისახება  მონაცემ-

თა ბაზის  ობიექტების გენერაციის ანგარიში 

(ნახ.6.), ხოლო შეცდომის შემთხვევაში გამოვა 
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შეტყობინება შეცდომაზე, რომელიც უნდა 

გასწორდეს პროგრამულად ან კონსტრუქტო-

რის რეჟიმში. სკრიპტის უშუალოდ ასახვის-

თვის გენერაციის ფანჯარაში დააჭირეთ ღი-

ლაკს View. სკრიპტი შესაძლებელია გავხსნათ 

რომელიმე ტექსტურ რედაქტორში ცვლილე-

ბების შეტანის მიზნით(ნახ. 6). 

         

 

 
ნახ.5. სკრიპტის გენერაციის ფანჯარა 

 

გენერირებული სკრიპტის ფაილის გაშვებით 

გაიხსნება  პროგრამა SQL Server 2008 და მოხ-

დება მონაცემთა ბაზის და ცხრილების ავტო-

მატიზებული შექმნა (ნახ.7). 

     ანალოგური პროცედურები განხორციელ-

დება პროგრამისთვის Ms Visio 2013.  ER-მო-

დელი ანალოგიურია ნახ.4-ზე ნაჩვენები მონა-

ცემთა ბაზის. შესაბამისად გენერირებული 

სკრიპტი იდენტურია ნახ.6-ზე ასახული 

სკრიპტის. დამატებით შესაძლებელია შენახ-

ვადი პროცედურების, ფუნქციების და წარ-

მოდგენების შაბლონების სკრიპტების გენერი-

რება. პროგრამის ცალკეულ ფანჯრებთან მუ-

შაობა განსხვავდება CASE Studio 2 პროგრამის 

ფანჯრებთან მუშაობისაგან. Studio 2-ს ობიექ-

ტების რედაქტირების მეტი შესაძლებლობები 

გააჩნია. მოდელის წარმოდგენის ვიზუალური 

მხარე გაცილებით მაღალია.  

     აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ Ms Visio-ს უამ-

რავი შესაძლებლობები აქვს: ბიზნეს ანალიზი, 

ნაგებობების დაგეგმარება, ტექნიკა, UML ტექ-

ნოლოგია და სხვ. 

      ამის შემდეგ ხდება მონაცემთა ბაზის 

ცხრილების შევსება, ობიექტების და დანარ-

თის შექმნა [7,8,9]. 
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III დასკვნა 

       წარმოდგენილი მონაცემთა ბაზების ავ-

ტომატიზებული პროექტირების ზოგადი ას-

პექტების განხილვის საფუძველზე, შეიქმნა 

კონკრეტული ბაზისათვის-„სტუდენტი“, არ-

სთა-დამოკიდებულების მოდელი, რელაციუ-

რი სქემა, გენერირდა სკრიპტი მბმს-SQL Server 

2008-თვის. 

    შედარებამ აჩვენა, რომ პროგრამა  CASE 

Studio 2 და Ms Visio 2013 მონაცემთა ბაზების 

ავტომატიზებული პროექტირებისას  პრაქტი-

კულად საბოლოო იდენტურ შედეგებს აჩვე-

ნებს. განსხვავებული პარამეტრების გამო(მო-

ცულობა, ფასი, ფანჯრებთან მუშაობა, მბმს 

მხარდაჭერა) აღწერილი მოდელირების ფარ-

გლებში, მიზანშეწონილია ბაზების პროექტი-

რებისას გამოყენებული იქნას პროგრამა CASE 

Studio 2. 
 

გამოყენებული ლიტერატურა 

 

[1] ჭუმბურიძე მ. ხურცია ზ. მონაცემთა ბაზების 

შექმნა Ms Access –ისა და ვიზუალ C++ ტერნო-

ლოგიების გამოყენებით. მესამე სამეცნიერო–-

პრაქტიკული კონფერენცია, ინსო–2007, ქუთაი-

სი 2007, გვ. 103–109. 

[2]  სურგულაძე გ. თოფურია ნ. მელაძე გ. მონაცემთა 

ბაზის მართვის სისტემების სტრუქტურების 

დაპროექტება: ORM/ERM, MSSQL Server, სტუ, 

თბილისი–2007, გვ 56. 

[3] ხურცია ზ. ელექტრონული ბიბლიოთეკა.  მეექ-

ვსე სამეცნიერო პრაქტიკური კონფერენცია, 

,,ინტერნეტი და საზოგადოება,’’ ქუთაისი 2013, 

გვ.129-132. 

[4] ხურცია ზ. მონაცემთა ბაზის მოდელირება,   მე-

ექვსე სამეცნიერო პრაქტიკური კონფერენცია, 

,,ინტერნეტი და საზოგადოება,’’ ქუთაისი 2013, 

გვ.133-135. 

[5]http://www.casestudio.com/enu/products.aspx.htm 

[6]http://www.toadsoft.com/toaddm/toad_data_modeler.h
tm. 

[7] SQL Server 2008. [Электронный ресурс]. -Режим 

доступа:     
http://www.intuit.ru/department/database/sqlserver20
08. 

[8] Уолтерс Роберт. SQL Server 2008. Ускоренный 
курс для профессионалов [Текст] / Уолтерс 
Роберт, Коулс Майкл, Рей Роберт, Феррачати 
Фабио, Дональд Фармер. – 
М.- СПб-Киев, Вильямс, 2008. – 768 с. 

[9] Гектор Гарсиа-молина, Джеффри Д. Ульман, 
Джениффер Уидом, Системы баз данных, Пер. с 
англиского Москва. 2003. 1088 стр. 
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ქსელური ინტერაქტიური აუდიტორია 

 NetOp School  
 

მარიამ ზაქარიაშვილი  

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი, 

საქართველო  

mbagrationi@yahoo.com 

ირაკლი ჭიჭაშვილი 

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი, 

საქართველო   
iraklijt@gmail.com 

 
ანოტაცია: ნაშრომის კვლევის ობიექტს წარმო-

ადგენს ინფორმაციული ტექნოლოგიების ტექნი-

კური და პროგრამული უზრუნველყოფები, რომ-

ლებიც შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს უმაღლესი 

განათლების საფეხურზე სწავლის პროცესის ეფექ-

ტურობის ამაღლებისათვის.  კვლევის მიზანია სას-

წავლო პროცესში ვირტუალური სასწავლო გარე-

მოს  მენეჯმენტში ინფო-ტექნოლოგიების გამოყე-

ნების რეკომენდაციების შემუშავება. სახელდობრ, 

განხილულია სასწავლო პროცესის მართვის  ძირი-

თადი ტექნოლოგიური და პედაგოგიური ასპექტე-

ბი NetOp School ინტერაქტიურ ვირტუალურ გარე-

მოში.  წარმოდგენილია თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში NetOp School  ქსელური კლასის  

გარემოში (VLE) ინტერაქტიურ მეთოდებზე და-

ფუძნებული სწავლების პრატიკული მოდელი  სას-

წავლო პროექტის ფარგლებში „ჩემი ვირტუალური 

აუდიტორია“. წარმოდგენილია კვლევის შედეგე-

ბის ანალიზი, ნაჩვენებია სასწავლო ვირტუალური 

გარემოს უპირატესობა სწავლების ტრადიციულ 

მეთოდებთან შედარებით.  

საკვანძო სიტყვები:  სწავლების ვირტუალური 

გარემო (VLE- virtual Learning Environment), NetOp 

School - ქსელური ინტერაქტიური კლასი, ელექ-

ტრონული სწავლების ტექნოლოგიური და პედა-

გოგიური ასპექტები.  

 
I. შესავალი 

სწავლებისა და სწავლის მეთოდებზე 

დიდად არის დამოკიდებული სასწავლო პრო-

ცესის ხარისხი, პედაგოგისა და სტუდენტის 

ეფექტიანი საქმიანობა და საბოლოოდ, სწავ-

ლის შედეგების წარმატებით მიღწევის შესაძ-

ლებლობები.  

უმაღლესი განათლების სისტემა ვი-

თარდება ახალი ტექნოლოგიების მიმართუ-

ლებით  და ყველა შესაძლებლობის გამოყენე-

ბით ცდილობს გააუმჯობესოს საგანმანათ-

ლებლო პროცესი. 

ტექნოლოგიების საჭიროებამ  შეცვალა 

სწავლისადმი დამოკიდებულება, შემეცნები-

თი პროცესები და შედეგები.  ახალგაზრდა 

თაობა აღზრდილია ციფრულ ტექნოლოგიებ-

ზე, ისინი ფიქრობენ ვიზუალურად, იწვრთნე-

ბიან მრავალამოცანიან ნიმუშებზე და უპირა-

ტესობას მულტიმედიურ გარემოს ანიჭებენ 

3D ტექნოლოგიების ჩათვლით.   ტრადიცი-

ულ სასწავლო გარემოში მათ მალე სწყინებათ 

და სჭირდებათ სტიმული რათა არ მოეკიდ-

ნონ სწავლის პროცესს უგულისყუროდ.  

 თანამედროვე თაობას სურს, გამოიყენონ 

ახალი საკომუნიკაციო და თანამშრომლო-

ბითი სოციალური ინსტრუმენტები საკუ-

თარი განათლების პროცესის მხარდასაჭე-

რად; 

 თანამედროვე თაობას სურს შეუზღუდავი 

სწავლა - ისინი მხარს უჭერენ ტექნოლო-

გიებით გამდიდრებული სასწავლო გარე-

მოს გაფართოებას აუდიტორიის, სასწავ-

ლებლის, ადგილის, დაფინანსების შესაძ-

ლებლობებისა და ზოგჯერ მასწავლებელ-

თა  კომპეტენციების ჩარჩოების მიღმა. 

 თანამედროვე თაობას სურს, ჰქონდეს 

ციფრული რესურსებით მდიდარი სასწავ-

ლო გარემო, რაც სწავლის შედეგიანობის 

ამაღლების მნიშვნელოვან წინაპირობად 

მიაჩნიათ. [1] 

სამეცნიერო პედაგოგიურ საზოგადოე-

ბაში პრობლემის გადაწყვეტის ერთ-ერთ სა-

შუალებად სასწავლო პროცესში ინტერაქტიუ-

რი სასწავლო ვირტუალური გარემოს გამოყე-

ნება მიიჩნევა, რაც ბუნებრივია მოითხოვს 

ახალ სასწავლო მეთოდოლოგიას, ინოვაციურ 

მიდგომებს, ახალ სტრატეგიებს  სასწავლო 

პროცესში.  

 მსოფლიოს უამრავი სასწავლო დაწესე-

ბულება აქტიურად იყენებს ინტერაქტიურ მე-

თოდებზე დაფუძნებულ ელექტრონულ სწავ-

mailto:mbagrationi@yahoo.com
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ლებას. ელექტრონული სწავლების  გამოყენე-

ბის პრაქტიკა უკვე არის საქართველოს ზოგი-

ერთ უმაღლეს სასწავლებელში (ივ. ჯავახიშ-

ვილის, ილიას, გორის, ქუთაისის და სხვ. სა-

ხელმწიფო უნივერსიტეტები). ელექტრონუ-

ლი სწავლების დანერგვის ხედვას ეძღვნება 

მრავალი სემინარი თუ კონფერენცია. სასკო-

ლო დაწესებულებებში აქტიურად ინერგება 

სწავლებაში ელექტრონული სწავლების მე-

თოდოლოგია. [2], [3], [4], [5] 

საქართველოს განათლების სამინის-

ტროსა და მასწავლებელთა პროფესიული გა-

დამზადების ცენტრის დახმარებით სასკოლო 

განათლების სისტემაში ინტენსიურად მიმდი-

ნარეობს მასწავლებელთა გადამზადების პრო-

ცესი, რაც ითვალიწინებს სწავლებაში საინ-

ფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 

გამოყენების მეთოდოლოგიის დაუფლებასა 

და დანერგვას. დისტანციური სწავლების რე-

სურსების გაცნობას, ელექტრონული რესურ-

სის აგების ტექნოლოგიას და დანერგვას სას-

წავლო პროცესში. სწავლებას ვირტუალური 

კომპიუტერული მოდელებით. ბუკების თაო-

ბისათვის არ არის უცხო  ინტერაქტიური სა-

განმანათლებლო ელექტრონული თამაშები, 

კომპიუტერული სიმულაციები, ვირტუალუ-

რი ლაბორატორიები სხვადასხვა სასწავლო 

დისციპლინებში. 

ამდენად, ვფიქრობთ, დღეისათვის 

უმაღლესი განათლების სფეროში აქტუალუ-

რია ვირტუალურ სასწავლო გარემოში სწავ-

ლების ინტერაქტიური მეთოდების, სტუდენ-

ტზე ორიენტირებული ეფექტური ინოვაციუ-

რი სტრატეგიების შემუშავება და დანერგვა 

სასწავლო პროცესში. 

სტუდენტზე ორიენტირებულ სწავლე-

ბაზე, ინტერაქტიური სწავლების მეთოდებზე, 

როგორც ახალ პედაგოგიურ ტექნოლოგიაზე 

და სასწავლო პროცესში აღნიშნული მეთოდე-

ბის გამოყენების შესახებ რეკომენდაციები 

მრავალ სამეცნიერო ლიტერატურაშია წარ-

მოდგენილი. ნაკლებადაა წარმოდგენილი ინ-

ფორმაცია სასწავლო ინტერაქტიური ვირტუა-

ლური გარემოს პროგრამულ-ტექნიკური ას-

პექტებისა და  სასწავლო პროცესში ვირტუა-

ლური გარემოს გამოყენების პედაგოგიური 

ტექნოლოგიის შესახებ.    

სწავლების ინტერაქტიური მეთოდო-

ლოგია  უდევს საფუძვლად წინამდებარე  ნაშ-

რომში წარმოდგენილ  სასწავლო პროექტის 

მოდელს, რომელშიც სწავლების ვირტუალუ-

რი გარემო  (VLE-Virtual  Learning 

Environment) გამოყენებულია, როგორც სტუ-

დენტზე ორიენტირებული, ინტერაქტიურ 

ტექნოლოგიებზე  დაფუძნებული სწავლების  

საშუალება.  

 

II  NetOP School -ინტერატიური ქსელური 

კლასი 

1.1. NetOP School - წარდგინება 
თქვენ ხართ - მასწავლებელი, ინსტრუქ-

ტორი ან ხელმძღვანელი. თქვენი აუდიტორია 

- სტუდენტი, მოსწავლე, კოლეგა - შესაძლოა 

იმყოფებით ერთ ოთახში თქვენთან  ან  სა-

დღაც ბიბლიოთეკაში, სასწავლო დაწესებუ-

ლების, ოფისის ტერიტორიაზე, ერთ შენობა-

ში, ერთ ქალაქში ან საერთოდ სხვა ქვეყანაში...  

თქვენ  გაიარეთ გზა ჩვეულებრივი და-

ფის გამოყენებიდან მულტიმედიურ პროექ-

ტებამდე, რაც დაკავშირებულია ზოგიერთ 

ტექნოლოგიურ პრობლემასთან, მაგალითად 

შესაძლოა მოითხოვება აუდიტორიის დაბნე-

ლება, ხოლო ინფორმაციის კითხვა ბოლო რი-

გებში გაძნელებულია. შესაძლებელია ინფორ-

მაციის დემონსტრირების დროს მსმენელები 

დაკავებული არიან სხვა საქმით თავიანთ 

კომპიუტერებზე, და ამ პროცესის თვალყუ-

რის მიდევნება (კონტროლი, დაკვირვება) 

პრაქტიკულად შეუძლებელია.  და ბოლოს, 

არც დაფა, არც პროექტორი არ დაგეხმარებათ 

თქვენ, თუ თქვენი აუდიტორია არ იმყოფება 

ფიზიკურად ერთ გარემოში.  

NetOp School გადაწყვეტს ყველა ზემო-

თაღნიშნულ პრობლემებს და იძლევა სასწავ-

ლო პროცესზე სრული კონტროლის შესაძ-

ლებლობას, რამდენადაც პროგრამა ჩაყენებუ-

ლია ყოველ კომპიუტერზე.   

NetOp School, როგორც  სხვა მრავალი  

პროპდუქტი  NetOp School-საგან  განკუთვნი-

ლია განათლების სფეროში გამოყენებისათ-

ვის. პროგრამა დამუშავებულია კომპანია 

NetOp-ის მიერ დანიაში. აღნიშნული პრო-

დუქტი სასწავლო პროცესის სამართავად გა-

მოყენებულ იქნა  ჯერ კიდევ 1981 წელს. დღე-

ისათვის კომპანიას აქვს  NetOp-ის უამრავი 

თანამედროვე პროდუქტი და გამოიყენება 

მრავალ სასწავლო დაწესებულებაში: Netop 

Vision Pro, Netop Vision, Netop Vision ME, 

Learning Center, Netop Vision Mobile, Netop 

TeachPad, Netop MyVision Basic, Netop 

MyVision Free, Vision Pro Classroom 

Management Software. აღნიშნული პროგრამუ-

ლი პროდუქტებიდან NetOp School ყველაზე 

მოსახერხებელია კომპიუტერულ ცენტრში.  

NetOp School - ეს არის სასწავლო აუდი-

ტორიის მენეჯმენტის მძლავრი პროგრამული 



VII საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია inso-2015 
VII  INTERNATIONAL  SCIENTIFIC  AND  PRACTICAL  CONFERENCE INSO-2015 

 195 

პროდუქტი, რომელიც აერთიანებს თქვენ კომ-

პიუტერს თქვენი მსმენელების კომპიუტერებ-

თან, ქმნის ასეთი სახით  ინტერაქტიურ კლასს 

ქსელში.  

უფრო მეტიც, თქვენ განკარგულებაში 

აღმოჩნდება მრავალი ეფექტური ინსტრუმენ-

ტი, რაც გეხმარებათ ჩაატაროთ მეცადინეობა 

ან  წარმოადგინოთ პრეზენტაცია. მაგალი-

თად, თქვენი კომპიუტერის ეკრანის ტრან-

სლაციის შესაძლებლობა ყველა მსმენელისა-

თის, მოსწავლეთა კომპიუტერების ეკრანების 

მონიტორინგი, ტესტირება და სხვ. 

 

1.2. პედაგოგიური აქტივობები  NetOp 
School ვირტუალურ გარემოში 

 NetOp School გვთავაზობს შემდეგი სა-

ხის პედაგოგიური აქტივობებს: მეცადინეო-

ბის გეგმის აგება; დემონსტრირება; მედია-ფა-

ილების დემონსტრირება; სტუდენტთა კომპი-

უტერების ეკრანული ხედვა-დაკვირვება; ფაი-

ლების გავრცელება სტუდენტთა კომპიუტე-

რებზე; პროგრამის გადაგზავნა სტუდენტის 

კომპიუტერზე; სტუდენტთათვის განსაზ-

ღვრული პროგრამების გაშვების აკრძალვა; 

მასწავლებლისა და სტუდენტის კომპიუტერ-

ზე პროცესის  ჩაწერა; ვიდეო -აუდიო ჩატი, 

შეტყობინება; სტუდენტის გარემო; ტესტის 

შექმნა და ჩატარება; მეცადინეობის დამთავ-

რება.  
1.3. Net Op School  პროგრამის გრაფი-

კული გარემო 
NetOp School  პროგრამის შემადგენლო-

ბაში შედის ორი მოდული:  ა)NetOp School  

Teacher (მასწავლებლისათვის) და   ბ)NetOp 

School  Student (სტუდენტისათვის).  

    ა) მოდული მასწავლებელი  -  NetOp School  

Teacher. მასწავლებლის მოდულის ჩატვირ-

თვის შემდეგ  ეკრანზე გამოიტანება მთავარი 

ფანჯარა. ეს არის კლასის მართვის ცენტრი 

მასწავლებლისათვის. 

    

 
       NetOp School Teacher -მასწავლებლისათვის 

 აქ თქვენ იპოვით: 1. ინსტრუმენტების 

პანელს (1); 2.პროგრამის სამუშაო არეში  ჩვე-

ნების რეჟიმების პანელს (2);  3.ჯგუფის პა-

ნელს (3) (აქედან ხდება კლასების შემადგენ-

ლობის ჩვენება და ახალი ჯგუფების შექმნა). 

NetOp School პროგრამის გახსნის შემ-

დეგ მასწავლებელი მთავარ ფანჯარაზე დუ-

მილის მეთოდით ხედავს აქტიური კლასის 

სტუდენტთა ყველა კომპიუტერის ჩამონათ-

ვალს  (კომპიუტერებზე, რომლებზეც დაყენე-

ბულია NetOp School  Student,  მითითებულია 

კლასის იგივე სახელი), თავად კლასის დასა-

ხელებას. აგრეთვე ბრძანებებს, რომლებიც მო-

თავსებულია ჩანართში „Favorites“ (1). შესაძ-

ლოა ამ ჩანართის ელემენტების რედაქტირე-

ბა.       

პროგრამული პანელის მარცხენა მხარე-

ზე (2) - რეჟიმის პანელი,  წარმოდგენილი ღი-

ლაკების დახმარებით შესაძლებელია სხვა-

დასხვა სამუშაო რეჟიმში გადასვლა: Lesson 

Plan, Record, Test, Action, Create Class. ყველა 

სხვა დანარჩენი ბრძანებები განლაგებულია 

ინსტრუმენტების პანელზე ჩანართებში, რომ-

ლებიც დაყოფილია ჯგუფებად: Teach- სწავ-

ლება, Control -კონტროლი Manage - მართვა 

Tools - ინსტრუმენტები Options -პარამეტრები 

Help-დახმარება  

 
ბ) მოდული სტუდენტი - NetOp School Student 

NetOp School  Student  მოდულში  არის 

მხოლოდ კლასში ჩართვისა და გამორთვის 

ბრძანება.  სტუდენტის კლასი კონფიგურირ-

დება მხოლოდ პროგრამის დაყენებისას და 

ემსახურება კლიენტს მასწავლებლის ბრძანე-

ბების მისაღებად და შესასრულებლად.  

 

 
             NetOp Student-სტუდენტისათვის  

სტუდენტის მოდულის ფანჯარას აქვს შემდე-

გი ელემენტები: 

ინსტრუმენტების პანელი - შეიცავს ღილაკებს 

3 

1 

2 
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კლასში ჩართვისა და გამორთვისათვის 

(Joing/Leaving Class), ასევე დახმარებისათვის 

შეტყობინების გაგზავნის და მისი გაუქმების 

შესახებ (Requesting/canceling Help). 

ჩანართები - სტუდენტის მოდულის ჩანარ-

თზე აისახება სტუდენტის მოდულის მიმდი-

ნარე მდგომარეობა და მასწავლებლისაგან მი-

ღებული  შეტყობინებების, ჩანაწერების ჩამო-

ნათვალი. დუმილით სტუდენტის მოდული 

ჩაიტვირთება ავტომატურად კომპიუტერის 

ჩართვისას, მზადაა ჩაირთას მისთვის გამოყო-

ფილ კლასში, მოცემული კონფიგურაციით, 

მას შემდეგ, რაც ჩაიტვირთება მასწავლებლის 

მოდული. თუ მასწავლებლის მოდული უკვე 

გაშვებულია იმავე კლასის სახელით, მაშინ 

სტუდენტის მოდული მაშინვე ავტომატურად 

ჩაერთვება კლასში. 

შენიშვნა: - სტუდენტის მოდულის კლასი შე-

საძლოა მთლიანად დაიმალოს კონფიგურაცი-

ების ცლილებების არასანქცირებული მოქმე-

დებების თავიდან აცილების მიზნით. ასეთი 

მუშაობის რეჟიმს ეწოდება „ფარული“- Stealth- 

რეჟიმი. [6], [7], [8], [9], [10] 

 

III. სასწავლო პროექტის  მოდელის აპრობაცია 

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში  

        „ჩემი ვირტუალური აუდიტორია“ 

NetOp School  სასწავლო ვირტუალურ 

გარემოში ინტერაქტიური  მეთოდებზე და-

ფუძნებული სწავლება განვახორციელეთ სას-

წავლო პროექტის ფარგლებში  „ჩემი ვირტუა-

ლური აუდიტორია“.   

პროექტის ავტორები მარიამ ზაქარიაშვილი, 

ირაკლი ჭიჭაშვილი. 

აღნიშნული პედაგოგიური ტექნოლო-

გიის განხორციელებას წინ უძღოდა  მთელი 

რიგი მოსამზადებელი სამუშაოები, რის შემ-

დეგაც   მოვახდინეთ სასწავლო პროცესის 

მართვა ინტერაქტიურ სასწავლო ვირტუა-

ლურ გარემოში, სასწავლო ვირტუალური გა-

რემოს შესაძლებლობები გამოვიყენეთ სასწავ-

ლო-სადემონსტრაციო,  პრაქტიკული მუშაო-

ბის, ცოდნის შეფასების (ქვიზი, ტესტი)  პრო-

ცესში.  და ბოლოს, მოვახდინეთ (ჩატარებუ-

ლი კვლევის შედეგების) მიღებული შედეგე-

ბის ანალიზი  სასწავლო მოდელის ეფექტია-

ნობის დასადგენად.  

 2.1 მოსამზადებელი ეტაპი 
 სასწავლო პროექტის მოდელის მომზადე-

ბა  

 სასწავლო ვირტუალური გარემოს (VLE) 

ტექნიკური და პროგრამული უზრუნველ-

ყოფა -  

2.2 სასწავლო პროექტის განხორციელება  

 სასწავლო პროექტის მონაწილეები - ზუსტ 

და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფა-

კულტეტი, საბაკალავრო საფეხურის  

Major-ძირითადი ინფო-ტექნოლგიების მე-

სამე კურსის სტუდენტები. 

 სასწავლო პროექტის ხანგრძლივობა - ორი 

თვე.  

 სასწავლო ვირტუალური გარემო - სტუ-

დენტებს გავაცანით NetOp School ვირტუა-

ლური გარემოს ინტერფეისი, მასში მუშაო-

ბის ტექნოლოგია.  

 სასწავლო დისციპლინა-  „ვებ ტექნოლოგი-

ების საფუძვლები HTML“.  

 სწავლების ფორმები და მეთოდები - ლექ-

ცია-დემონსტრირება, პრაქტიკული მეცა-

დინეობა, სწავლების ინტერაქტიური მე-

თოდი. 

მეცადინეობათა მსვლელობისას გამო-

ვიყენეთ NetOp School პროგრამის შესაძლებ-

ლობები მასწავლებელისა და სტუდენტის ინ-

ტერაქტიური ურთიერთობისათვის. სახელ-

დობრ,  ლექციის ინდივიდუალური დემონ-

სტრირება, სტუდენტზე დაკვირვება, მასწავ-

ლებლისა და სტუდენტის აქტივობების ვიდე-

ო-აუდიო ჩაწერა; სტუდენტთან  ურთიერთა-

ნამშრომლობა დოკუმენტებზე, სავარჯიშოებ-

ზე მუშაობისას - დოკუმენტების გავრცელება 

და შეკრება; ვიდეო-აუდიო ჩატი, შეტყობინე-

ბების გადაგზავნა, მიღება და ჩაწერა.  

სასწავლო პროცესის შედეგების მონო-

ტორინგისათვის გამოვიყენეთ ცოდნის შეფა-

სების ფორმები - პრაქტიკული ტესტირება, 

კომპიუტერული ტესტირება. 

 

2.3 კვლევის შედეგების ანალიზი 

სასწავლო პროექტის შედეგების შესაფასებ-

ლად ჩავატარეთ პროექტის მონაწილეების გა-

მოკითხვა.  

1. გთხოვთ გამოთქვათ თქვენი მოსაზ-

რება სასწავლო პროცესში მულტიმედიური 

რესურსების ჩართულობის შესახებ.  

2. დაასახელეთ სასწავლო კურსი, რომ-

ლის შესწავლის დროს თქვენ გქონდათ 

მულტმედიური ინტერაქტიური ელექტრო-

ნული რესურსის გამოყენების შესაძლებლო-

ბა. დადებითი პასუხის შემთხვევაში წარმო-

ადგინეთ სასწავლო კურსის დასახელება და 

აღწერეთ  კურსის ასეთი ფორმით შესწავ-

ლის  დადებითი და უარყოფითი მხარეები. 

3. სასწავლო აუდიტორიაში წარმოდგე-

ნილია NetOp School ინტერაქტიური  ვირ-

ტუალური გარემო. მასწავლებლის რომელ 
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კონკრეტულ აქტივობებს მიუთითებდით, 

რაც უფრო მეტად დაგეხმარათ კურსის შეს-

წავლაში ტრადიციულ მეთოდებთან შედა-

რებით.  

4. გაქვთ თუ არა სურვილი სასწავლო 

კურსების გავლისას კვლავ გამოვიყენოთ ინ-

ტერაქტიური სასწავლო გარემო და რატომ? 

სტუდენტების პასუხებიდან გამოიკვე-

თა დადებითი დამოკიდებულება სწავლების 

ახალი სტრატეგიის მიმართ. აღინიშნა, რომ 

აუცილებელია სწავლების პროცესში ტრადი-

ციულ მეთოდებთან ერთად დაინერგოს 

ელექტრონული სწავლების მეთოდები. მათი 

აზრით ინტერაქტიურ ვირტუალური გარემო-

ში სწავლა მეტად შთამბეჭდავი და საინტერე-

სოა. მასწავლებელთან ინტერაქტიური თანამ-

შრომლობა მოხერხებულია, ცოდნის შეფასე-

ბის პროცესი ვირტუალურ გარემოში მშვიდი 

და დადებითია. ის დარწმუნებულია რომ მი-

სი შეფასება ობიექტურია.  
 

IVდასკვნა 

ამგვარად, NetOp School  ვირტუალური სას-

წავლო გარემო  

 ხელს  უწყობს სასწავლო პროცესის მარტივ 

და ეფექტურ მართვას, სახელდობრ: 

 კომუნიკაციას; 

 კურსის განვითარებას  

 სასწავლო რესურსების (ტექსტური, ვიდე-

ო, აუდიო და ა.შ.)  

 აქტივობების (დავალებები, ფორუმები, 

ჩეთები, ტესტები და ა.შ.)  

 შეფასების ავტომატიზებული სისტემის 

ამოქმედებას. 

 აერთიანებს აუდიტორიის მართვის მრა-

ვალფეროვან სასწავლო ფუნქციებსა და 

ინსტრუმენტებს, იძლევა სასწავლო პრო-

ცესში შერეული პედაგოგიური მეთოდე-

ბის გამოყენების საშუალებას, აუმჯობე-

სებს საგანმანათლებლო შედეგებს ციფ-

რულ სასწავლო გარემოში.  ქმნის ინტე-

რაქტიურ სასწავლო ვირტუალურ გარე-

მოს როგორც სწავლების ასევე ცოდნის 

შეფასების პროცესში. 

 ეხმარება მასწავლებელს მოახდინოს პრე-

ზენტაციების, პროექტების დემონსტრი-

რება როგორც თავისი კომპიუტერიდან, 

ასევე სტუდენტების კომპიუტერებიდან, 

უჩვენოს ფილმი, ორგანიზება გაუკეთოს 

ვიდეო, აუდიო კონფერენციასა და ჩატს, 

განალაგოს აუცილებელი ფაილები სტუ-

დენტთათვის მათ კომპიუტერებში და შე-

აგროვოს მზა დავალებები მასწავლებლის 

კომპიუტერში; განსაზღვროს შეღწევადო-

ბა საიტებზე და დანართებზე, დისტანცი-

ურად მართოს კომპიუტერები და მრავა-

ლი სხვა. 

და ბოლოს, დღეისათვის, როდესაც სას-

წავლო პროცესმა ტრადიციული აუდიტორი-

იდან ვირტუალურ საგანამათლებლო სივრცე-

ში გადაინაცვლა; როდესაც ციფრულმა სამყა-

რომ სრულიად შეცვალა ინფორმაციისადმი 

ხელწვდომობა და ინფორმაციის მართვა; რო-

დესაც სწავლება ციფრულ სამყაროში მეტად  

კოლაბორაციულია; როდესაც სტუდენტი არა 

მხოლოდ პასიური, ინფორმაციის მიმღებია, 

არამედ სწავლის პროცესში ასრულებს ძალ-

ზედ აქტიურ როლს, ავტორის, კრეატორის, 

შემფასებლის და კრიტიკული კომენტატო-

რის; როდესაც სწავლის პროცესი ხდება ინფო-

ტექნოლოგიებზე დამოკიდებული;  ვფიქ-

რობთ, აქტუალურია სასწავლო პროცესში ინ-

ტენსიურად მოხდეს ვირტუალური ტექნო-

ლოგიების, სწავლების ვირტუალური გარე-

მოს ინტეგრაცია, რათა დღევანდელი ციფრუ-

ლი თაობისათვის უცხო არ აღმოჩნდეს არა 

მხოლოდ ევროპული, არამედ მსოფლიო სა-

განმანათლებლო ვირტუალური გარემო. 
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Аннотация: Данная статья посвящена обоснованию 

и разработке системы для автоматизации 

деятельности отдела кадров. Разработано 

техническое задание на разработку, описаны 

основные подсистемы и функции системы. 

Разработана система  на базе платформы 1С-

Предприятие  с единым и удобным для работников 

организации пользовательским интерфейсом.  

 

Ключевые слова: автоматизация, учет, 

функционал, UML-модель. 

  

I Введение 

Эффективное управление персоналом в 

современном мире невозможно без применения 

систем, выступающих в роли общего 

информационного пространства  и 

консолидирующих в себе все связанные с 

персоналом данные и процессы по управлению 

этим важным ресурсом. 

 В работе была рассмотрена организация 
ОАО «АКБ «Смолевич» — небольшой 

региональный банк, сеть подразделений которого 

сосредоточена в границах домашнего региона. 

Основные направления деятельности — 

обслуживание и кредитование юридических и 

физических лиц, привлечение средств населения 

во вклады. Фондируется преимущественно и 

средствами физлиц. Основными бенефициарами 

банка выступает семья Евлоевых (совокупно 

77,16%). АКБ «Смолевич» - одно из первых 

финансово-кредитных учреждений, которые 
были образованы на территории Смоленской 

области  в 1990 году и просуществовали до 

настоящего времени. Изначально банк 

позиционировался в качестве надежного партнера 

для среднего бизнеса, индивидуальных 

предпринимателей и фирм, относящихся к 

малому бизнесу. Сегодня же помимо 

корпоративных клиентов огромное значение для 

развития банка имеют частные лица, которые 

пользуются банковскими услугами. Для того 

чтобы обезопасить своих вкладчиков и еще раз 

подтвердить свою надежность и выполнение всех 
гарантий, банк «Смолевич» в числе первых 

вошел в Систему страхования вкладов [1]. 

В последние месяцы качество работы 

персонала отдела кадров ОАО «АКБ «Смолевич» 

стало ухудшаться. Это повлекло срыв сроков 

сдачи документации в бухгалтерию, 

недовольство персонала и множество 

увольнений работников организации. 

Объектом автоматизации по данному работе 

являются процессы деятельности ОАО «АКБ 

«Смолевич», связанные с ведением кадрового 

учёта, в связи с систематическими срывами 

сроков документации в бухгалтерию.  
 

II  Конфигурирование системы.  

Разработка системы на платформе «1С 

Предприятие 8.2» включает в себя два основных 

блока: составление технического задание и 

проектная часть, которые в свою очередь также 

подразделяются на части. Техническое задание 

состоит из следующих этапов: формирование 

общих сведений; определение назначения и цели 

создания системы; формирование 

характеристики объекта автоматизации; 
разработка требований к системе; определение 

состава и содержания работ; составление 

порядка контроля и приемки системы; 

формирование требований к документации.  

Цель: исключить систематические срывы 

сроков сдачи документации в бухгалтерию. 

Система «Кадры» создаётся в рамках следующих 

задач:  

1) автоматизированный учёт единой 

информационной базы; 

2) учет операций приема и увольнения 

работников; 
3) учет первичной информации о 

сотрудниках; 

4) удобный и быстрый поиск документов. 

В результате создания системы управления 

персоналом должны быть улучшены значения 

следующих показателей: 

1) актуальность, полнота, достоверность 

кадровой информации; 

2) время, затрачеваемое на операции 

приема и увольнения работников;  

3) время, затрачиваемое на поиск 
информации о сотрудниках; 
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4) время, затрачиваемое на поиск 

документов. 

Информационная система «Кадры» для 

автоматизации процесса учета кадровых 

операций  ОАО «АКБ «Смолевич» будет 

включать в себя следующие подсистемы: 

1) Кадры; 

2) Учет заработной платы;  

3) Отчеты 

Основным режимом функционирования  

«кадры» является пользовательский и режим 
администратора. 

В режиме администратора основными 

обязанностями администратора являются: 

1) функции пользовательского режима; 

2) установка, настройка и мониторинг 

работоспособности программного обеспечения 

АСУП; 

3) изменения в информационную базу в 

виде обновления данных, необходимых для 

расчётов премий в соответствии с 

законодательством РФ; 
4) отмена ошибочных операций, 

совершённых пользователями системы, в случае 

необходимости. 

В пользовательском режиме 

функционирования системы доступно ведение 

операций, предусмотренных системой, по работе 

с информацией о сотрудниках, начислениях 

сотрудникам, операции по приему и увольнению 

сотрудников, расчет заработной платы. 

По средствам разработки можно решить 

такие задачи, как учет кадров ( прием на работу, 

увольнение);  учет информации о сотрудниках ( 

образование, опыт работы и личные данные); 

начисления сотрудникам; оплата труда с учетом 

премий и поощрений; создание табеля рабочего 

времени; графика отпусков. 

Так как мы не можем реализовать все задачи 
в поставленные нам сроки, в последствии можно 

добавить учет дополнительных сведений 

(инвалидность, социальное положение, 

пенсионер-сотрудник и т. д.);  отчетность перед 

пенсионным фондом, статистическими органами 

и руководством.  

Функционал нашей системы будет состоять 

из следующих операций: 

1. Учет личных данных сотрудников 

2. Оформление операции отпуска  

3. Осуществление операций приема и 
увольнения сотрудников 

4. Формирование графика отпусков 

5. Расчет заработной платы 

При проектировании системы была разработана  

UML-модель, которая отражает всю структуру 

системы и представлена на рисунке 1. 
 

   - Наименование
   -Телефон
    - Должность

График отпусков

Должности

- Код
- Наименование
- Подразделение

Сотрудники
- Код
- Наименование
-Гражданство
-Образование
-Подразделение
-Должность

Прием

Увольнение

Подразделения

Физические 

лица 

Отпуск

-Дата увольнения
- Принят с
- Основание 
увольнения

-Кол_во дней
- Дата начала
- Дата конца

-Принять с
- Условия приема
-Оклад

Прием

-Отработано кол-
во дней
- Кол-во рабочих 
дней в месяце
-Сумма

Расчет ЗП

Увольнение

-Дата
- Оклад

Назначение 

должностных 

окладов

 
Рисунок 1- Диаграмма классов 

 
III Выводы. 

Таким образом, была разработана система  

на базе платформы 1С-Предприятие  с единым и 
удобным для работников организации 

пользовательским интерфейсом [2]. Данная 

программа позволит повысить прозрачность 

функционирования компании за счет 

обеспечения информации в необходимом 

аналитическом разрезе для принятия 

оперативных управленческих решений 

руководством компании. 
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ანოტაცია:  ნაშრომში განხილულია სწავლების 

შეფასებისა და დიაგნოსტირებისათვის საუკე-

თესო ინსტრუმენტი - ტესტირება კომპიუტე-

რული ტექნოლოგიების გამოყენებით, რომე-

ლიც შეიძლება განხორციელებულ იქნეს პროგ-

რამა - eLearning by Mythware და    

www.Edmodo.com  საშუალებით. ორივე გარემო 

საშუალებას იძლევა ავტომატიზირებულად 

მოხდეს მოსწავლეთა შეფასება და შედეგების 

ვიზუალიზაცია. 

საკვანძო სიტყვები:  ტესტი, დიაგნოსტიკური 

ტესტირება, eLearning by Mythware 

 
I. შესავალი 

ჩვენს მუდმივად ცვალებად და თვითშე-

მოქმედ საინფორმაციო საზოგადოებაში, ცოდ-

ნა მოქნილი, მუდმივად განვრცობადი და ცვა-

ლებადი რესურსია, რომლის მიღება დღეს კომ-

პიუტერის გარეშე წარმოუდგენელია.  ამ ინ-

სტრუმენტს განსაკუთრებით აქტიურად  და 

მიზანმი-მართულად  სკოლებში  სწავლების 

პროცესში  მიმართავენ. გარდა იმისა, რომ კომ-

პიუტერის საშუალებით ხორციელდება ინ-

ფორმაციის  მოძიება, დამუშავება და ანალიზი, 

წარმატებით ხორციელდება მოსწავლეთა შეფა-

სებაც. შეფასება არ არის ერთჯერადი ღონისძი-

ება. შეფასება მუდმივი პროცესია და უნდა მიმ-

დინარეობდეს სწავლების განმავლობაში. შეფა-

სები ორი სახე არსებობს: განმავითარებელი და 

განმსაზღვრელი. შეფასების საუკეთესო ინ-

სტრუმენტია ტესტირება. ტესტირება  მასწავ-

ლებელს საშუალებას აძლევს შეაფასოს მოსწავ-

ლეთა საჭიროებები, განსაზღვროს მათი  სას-

წავლო მოლოდინები, მოსწავლეების ნამუშევ-

რის შემოწმება აჩვენებს, თუ რამდენად გაიგო 

მან საკითხი, შეფასდეს უკვე ნასწავლი მასალა, 

რათა კარგად დაგეგმოს მომავალი სწავლების 

ეფექტური პრაქტიკა.  ტესტირება მასწავლე-

ბელმა შეიძლება გამოიყენოს მოსწავლის წინა-

რე ცოდნის გააქტიურებისათვის, მიზნების და-

სახვისა და ახალი მასალის შესახებ შეძენილი 

ცოდნის მონიტორინგისათვის.  ტესტი ორ-

გვარი არსებობს: დიაგნოსტიკური და შემა-

ჯამებელი. მათ შორის მნიშვნელოვანი სხვა-

ობა არსებობს [1]. დიაგნოსტიკური ტესტი 

არის მოსწავლის  ცოდნისა და უნარების შე-

მოწმების ინსტრუმენტი. დიაგნოსტიკური 

ტესტის ჩატარების შედეგად ვადგენთ მოს-

წავლის ძლიერ და სუსტ მხარეებს, მიღწე-

ვებს და საჭიროებებს.  დიაგნოსტიკური ტეს-

ტის შედეგების გაანალიზება გვეხმარება სას-

წავლო პროცესის მომდევნო ეტაპის დაგეგ-

მვაში: მეთოდების, დავალებების და სასწავ-

ლო რესურსების სწორად შერჩევაში.  

კვლევები და გამოკითხვები აჩვენებს, 

რომ მასწავლებელთა 99% იყენებს მოსწავლე-

თა შეფასებისას ტესტებს; როგორ დავზოგოთ 

დრო, ფული და ჩვენი ენერგია?  სწორედ ამ 

მიზნით გამოიყენება ტესტირება ტექნოლო-

გიების საშუალებით.  კერძოდ eLearning by 

Mythware 

პროგრამა, რომელიც სახელმწოფო სკო-

ლების I-IV კლასის ყველა მასწავლებლის-

თვის ხელმისაწვდომია და მუშაობს ლოკა-

ლურ ქსელში და www.Edmodo.com - ვირტუ-

ალური საკლასო ოთახი, რომელიც უფასოდ 

შეგვიძლია გამოვიყენოთ ინტერნეტ სივრცე-

ში. [2]   

II. კლასის მართვის პროგრამა eLearning by 

Mythware 

Intel(R) Learning Series Classroom Management-

ის პროგრამა [3], რომელიც  შემუშავებულია 

Mythware  პროგრამული უზრუნველყოფის  

მომწოდებლის მიერ, საშუალებას გაძლევთ 

გამოიყენოთ ტესტის ეფექტური ფუნქციები, 

რათა სწრაფად და ადვილად განახორცილე-

ოთ სწავლების შეფასებასთან დაკავშირებუ-

ლი აქტივობები.   ტესტების შემდგენელი და-

გეხმარებათ ტესტების შექმნასა და რედაქ-

ტირებაში.  ტესტების შემდგენელი შედგება 

სხვადასხვა კითხვების სექციებისგან, რო-

მელთა შექმნაც მასწავლებელს შეუძლია. თი-

http://www.edmodo.com/
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თოეული ჯგუფი შეიცავს რამდენიმე კითხვას, 

რომელიც შეიძლება 4 ტიპად დავყოთ: კითხვა 

პასუხის რამდენიმე ვარიანტით, კითხვა პასუ-

ხით ”სწორია/არასწორია”, თავისუფალი პასუ-

ხის კითხვები და ფორმის შევსებასთან დაკავ-

შირებული კითხვები.(სურ.1) პროგრამა მომ-

ხმარებელს აძლევს Word ფორმატის 
ფაილიდან შეკითხვების იმპორტირების საშუ-

ალებას. თუ მომხმარებელს word ფაილი მომ-

ზადებული აქვს წინასწარ განსაზღვრული 

წესების მიხედვით, მას შეუძლია შეკითხვე-

ბის დამატება Word ფორმატის ფაილის იმ-

პორტირების გზით.  

ტესტი შეიძლება დაყოფილი იქნას შემდეგ  

ეტაპებად: ტესტის ფურცლის გახსნა, ტესტის 

ფურცლის დარიგება, ტესტის დაწყება, ტეს-

ტის შეწყვეტა და ტესტის ფურცლების შეგ-

როვება.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

სურ. 1 ტესტის შემდგენელის მომხარებლის ინტერფეისი 

 

ტესტის მონიტორინგი, პაუზა ან შეჩერე-

ბა.  

მასწავლებელს შეუძლია აირჩიოს შეჩე-

რებული ტესტის გაგრძელება. 

ტესტის მონიტორინგი: ტესტის პროცე-

დურის დროს მასწავლებელს შეუძლია გამოი-

ყენოს დიალოგი ტესტის დაწყება სტუდენტის 

ტესტის მდგომარეობაზე დასაკვირვებლად. 

თითოეული სტუდენტის სტრიქონში ნაჩვენე-

ბი იქნება ამ სტუდენტის მიმდინარე სტატუ-

სი:  

1. მოულოდნელი გაჩერება, რომელიც 

მიუ-თითებს იმაზე, რომ  სტუდენტმა მოუ-

ლოდნელად შეწყვიტა ტესტი.  

2. მიწოდებული მიუთითებს იმაზე, რომ 

სტუდენტმა მიაწოდა ტესტის ფურცელი.  

3. სულ:n, დასრულებული: m: მიუთი-

თებს იმა-ზე, რომ სტუდენტმა დაასრულა m 

შეკითხვების საერთო რიცხვის n შეკითხვა. (აქ 

"m", "n" წარმოადგენს მთელ რიცხვს.) მასწავ-

ლებელს შეუძლია შეაფასოს ტესტირების 

ფურცლები და  შემდეგ გაუგზავნოს ტესტი-

რების შედეგები სტუდენტებს ტესტირების 

შემსრულებლის გამოყენებით. ობიექტური 

შეკითხვები (მათ შორის ის შეკითხვები, რომ-

ლებიც მოითხოვს ერთ პასუხს, მრავალვარი-

ანტიანი პასუხების მქონე შეკითხვები, ის შე-

კითხვები, რომლებიც მოითხოვს პასუხს 

,,სწორია“ ან ,,მცდარია“ და ის შეკითხვები 

რომლებიც მოითოვს ცარიელი ადგილის  შევ-

სებას, ფასდება ავტომატურად. მასწავლებელს 

მხოლოდ სუბიექტური შეკითხვების (თავი-

სუფალი პასუხის მქონე შეკითხვების) შეფასე-

ბა უწევს. შეფასების პროცესში მასწავ-ლე-

ბელს შეუძლია დაამატოს კომენტარები თი-

თოეული სტუდენტის თითო შეკითხვას. ტეს-

ტირების შედეგის  სტატისტიკისა და ანალი-

ზის ნახვა/ ბეჭდვა.  მასწავლებელს შეუძლია 

მოცემული ფუნქციის გამოყენება ტესტში თი-

თოეული სტუდენტის ქულების სანახავად. 

თითოეული შეკითხვისათვის ნაჩვენებია 

სტუდენტის ყველა პასუხი და ასევე შესაძლე-

ბელია ქულების ჯამისა და თითოეული სტუ-

დენტისათვის სწორი საშუალო ნორმის გა-

მოთვლა. ამასთანავე, წამოდგენილია  სხვა-

დასხვა სახის სტატისტიკა (სურ.2
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სურ.2    ტესტის სტატისტიკის ფანჯარა 

 

მასწავლებელს შეუძლია სტუდენტებს გა-

უგზავნოს ტესტის შეფასების ინფორმაცია ტეს-

ტის შეფასების პროცესის დასრულების შემ-

დეგ. სტუდენტის კომპიუტერში გამოჩნდება 

html გვერდი, რომელზეც ნაჩვენები იქბნება 

მასწავლებლის მიერ მინიჭებული ქულები გა-

მოკითვის ფუნქცია საშუალებას აძლევს მას-

წავლებელს მხოლოდ ერთი კითხვით შეაფა-

სოს სტუდენტების უნარები და დაუყოვნებ-

ლივ მიიღოს სტუდენტების პასუხები კითხ-

ვაზე. მასწავლებელს, აგრეთვე, შეუძლია გამო-

იყენოს გამოკითხვის ფუნქცია სხვადასხვა გა-

მოკითხვების ჩასატარებლად. (სურ.3) 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სურ.3 მომენტალური გამოკითხვის ფანჯარა 

 

როგორც ზემოთ ავღნიშნეთ, eLearning by 

Mythware პროგრამა საშუალებას გვაძლევს ავ-

ტომატიზირებულად მოხდეს მოსწავლეთა შე-

ფასება და შედეგების ვიზუალიზაცია; რაც მას-

წავლებელს აძლევს საშუალებას მცირე დრო-

ში გააკეთოს რეფლექსია შედეგებზე და და-

გეგმოს მოსწავლეთა საჭიროებებზე მორგებუ-

ლი აქტივობები. პროგრამა საშუალებას იძლე-
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ვა მასწავლებელმა ანალიზი გაუკეთოს თითოე-

ულ შეკითხვას. პროგრამის სამუშაო სივრ-ცეს - 

საკლასო ოთახი წარმოადგენს.     

III. სოციალური ქსელი www.Edmodo.com 

ეს არის უფასო საგანმანათლებლო, უსაფრთხო, 

პროდუქტიული სოციალური ქსელი მასწავ-

ლებლებისთვის, მოსწავლეებისთვის, მშობლე-

ბისთვის. "ედმოდოს" საშუალებით შესაძლებე-

ლია დავალებების გაგზავნა, გამოკითხვების 

შექმნა ბიბლიოთეკაში ფაილების ატვირთვა.[4]  

მისი საშუალებით მასწავლებელი მარტივად 

ამყარებს კომუნიკაციას მოსწავლეებთან, მშობ-

ლებთან. მასწავლებელი ქმნის ჯგუფებს კლასე-

ბის მიხედვით და იწვევს მოსწავლეებს.  "ედ-

მოდოს”მთავარი უპირატესობა ის არის, რომ 

მას აქვს ტესტების შესაქმნელი მოქნილი სის-

ტემა. მასწავლებელი ჯგუფში აერთიანებს 

მოსწავლის მშობელს, რომელიც მხოლოდ თა-

ვისი შვილის შედეგებს ხედავს და კომუნიკა-

ციას მხოლოდ მასწავლებელთან ამყარებს. აქ 

შესაძლებელია გამოყენებული იქნას შემდეგი 

ტიპის ტესტური შეკითხვები: მრავალი ვარი-

ანტიდან ერთი სწორი პასუხი არაჩევა, „მცდა-

რია-ჭეშმარიტია“ , შეკითხვა, რომელიც მოი-

თხოვს თავისუფალი პასუხს,  დაამყარე შესა-

ბამისობა. შესაბამისი ინტერფეისი  მოცემუ-

ლია სურ.4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სურ. 4 ტესტების შემქმნელის ფანჯარა edmodo-ში 

 

“edmodo”-ში შესაძლებელია მოსწავლეთა ავ-

ტომატიზირებული შეფასება, მოსწავლის ინ-

დივიდუალურ პროგრესზე დაკვირვება, 

კითხვაზე პასუხების დიაგნოსტირება, საიტის 

გამოყენების არეალი - ნებისმიერი ინტერნეტ-

სივრცე: საკლასო ოთახი, სკოლის კომპიუტე--

რული ლაბორატორია, მოსწავლისთვის ჩვე-

ული გარემო - სახლი. 

 

IV დასკვნა 

   ტესტირება კომპიუტერული ტექნოლოგიე-

ბის გამოყენებით სწრაფი, მოხერხებული და 

სანდო ინსტრუმენტია მიღებული ცოდნის შე-

საფასებლად, თუმცა  აღსანიშნავია, რომ რეა-

ლობიდან გამომდინარე (ინტერნეტ-სივრცის 

ხარისხი და ხელმისაწვდომობა)  “edmodo”-ში  

მუშაობა გარკვეულ სიძნელეებთანაა დაკავში-

რებული, ხოლო eLearning by Mythware-კი   

გაცილებით ხელსაყრელია კლასებში სამუშა-

ოდ. ორივე პროგრამის ფარგლებში შესაძლე-

ბელია მასწავლებელმა  ეფექტურად ჩაატაროს 

როგორც დიაგნოსტიკური, ის შემაჯამებელი 

ტესტირება  და დაზოგოს დრო, რესურსები 

და ენერგია. 

 
გამოყენებული ლიტერატურა: 

[1]    საქართველოს საგანმანათლებლო 

        ტექნოლოგიების კონფერენცია  

        http://  www.getc.ge 

[2]    Intel Corporation   

        http:// www.intel.com 

[3]   Social networking service  

         http:// www.classmates.com 

[4] სოციალური ქსელი მასწავლებლებისთვის, 

      მოსწავლეებისა და მშობლებისათვის. 

      http:// www.Edmodo.com 

 

 

 

http://www.edmodo.com/
http://www.getc.ge/
http://www.intel.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_networking_service
http://www.classmates.com/
http://www.edmodo.com/
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ინფორმატიკის სწავლების საკითხები 

დაწყებით საფეხურზე 
 

მანანა ქარქაშაძე  

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქ.ქუთაისი. საქართველო. 

Manana.qarqashadze@gmail.com 

 

 

ანოტაცია: სტატიაში წარმოდგენილია სასკოლო გა-

ნათლების დაწყებით საფეხურზე,საგაკვეთილო 

პროცესში საინფორმაციო და საკომუნიკაციო სის-

ტემების შესწავლისა და  გამოყენებისადმი ინოვაცი-

ური მიდგომა. 

საკვანძო სიტყვები:ინფორმაციული საზოგადოება, 

პროგრამირების ცნებები, საინფორმაციო და საკო-

მუნიკაციო ტექნოლოგიები განათლებაში, ინფორმა-

ცია, ინფორმაციასთან  ურთიერთობის  კულტურა. 
 

   შესავალი 

საგანმანათლებლო სივრცეში საქმიანობა 

მუდმივად გვაფიქრებს, რომ თანამედროვე სა-

ზოგადოების ცნობიერების  მომზადება სულ 

უფრო გართულებული და დინამიკური რეა-

ლობის ადეკვატური აღქმისათვის, პერმანენ-

ტული და უწყვეტი პრობლემაა, რომელსაც და-

უღალავი შრომა და განვითარება სჭირდება. 

მით უმეტეს, დღესდღეობით ეს პრობლემა 

მწვავედ დგას. თანამედროვე  განათლება უნდა 

ითვალისწინებდეს ნებისმიერ გამოძახებაზე 

სწორი პასუხის გაცემის ანუ მომავლის გან-

ჭვრეტის უნარს. ჭადრაკის ენით რომ ვთქვათ 

თავისი განვითარების უახლესი ნაბიჯის გათ-

ვლა რომ შეძლოს.  

ამ  მიზნის მისაღწევად  თანამედროვე ადა-

მიანის აღზრდის სისტემაში აუცილებელია 

ცვლილებების შეტანა. უნდა შეიქმნას განათ-

ლების ახალი სისტემა. ეს დასაჩქარებებელი 

პროცესია. რამდენადაც უწინ ასე მწვავედ არას-

დროს იგრძნობოდა საზოგადოების განვითა-

რებისა და მასთან დაკავშირებული პრობლემე-

ბის დინამიკა.  

ავღნიშნოთ, რომ ინფორმაციულ საზოგა-

დოებაზე გადასვლის შესაძლებლობა პრობლე-

მურია, თუ მოზარდებს განათლების დაწყებით 

საფეხურზე არ გამოვუმუშავებთ ინფორმაცი-

ასთან ურთიერთობის უნარ-ჩვევებს.   განათ-

ლების ახალმა სისტემამ ადამიანების ფასეუ-

ლობითი ორიენტაციის სისტემა იმ იდეოლო-

გიის ბაზაზე უნდა ჩამოაყალიბოს, რომელიც 

საუკეთესოდ უპასუხებს როგორც საზოგადოე-

ბის, ისე მისი შემადგენელი სოციალური ჯგუ-

ფების  თუ ცალკეული პიროვნებების  განვი-

თარების მიმდინარე და სამომავლო ამოცა-

ნებს. ამ პრინციპს ყველა საგანმანათლებლო 

სისტემა ასწლეულების განმავლობაში იცავდა 

და  მომავალში მნიშვნელოვანი ტრანსფორმი-

რებას ალბათ არ უნდა მოველოდეთ. 

ზემოდ ნათქვამიდან გამომდინარე საზო-

გადოებრივი განვითარების თანამედროვე 

ეტაპზე რეალიზაციისთვის პირველ რიგში, 

არსებული საგანმანათლებლო სისტემების 

სტრატეგიული ნაკლოვანებების განსაზღვრა 

და განათლების უპირატესი განვითარების მი-

მართულებების დასახვაა საჭირო.  

განვიხილოთ ეს საკითხები საინფორმა-

ციო და საკომუნიკაციო სისტემების გამოყენე-

ბისა და შესწავლის კუთხით. ავღნიშნოთ, რომ, 

ეს განათლების ახალი სისტემის ერთ-ერთი 

თავისებურებაა, იმ სისტემისა, რომელიც ახლა 

იქმნება და საპილოტე რეჟიმში მოწოდებულია 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 

მიერ. თუმცა, ავღნიშნავ რომ მათი შესაძლებ-

ლობები ხარისხობრივად ახალი შედეგების 

მისაღწევად ფართოდ უნდა იქნეს გამოყენე-

ბული.  

გავიხსენოთ, რომ, ნებისმიერი საგანმანათ-

ლებლო  პროცესი ყოველთვის იყენებს სინ-

ფორმაციო სისტემებს, რომლებსაც მეტ-ნაკლე-

ბი ეფექტურობით შეუძლია ადამიანის ან სო-

ციალური ჯგუფის ცნობიერებაში საჭირო 

იდეოლოგიური ნორმებისა და ღირებულები-

თი ორიენტაცირების ჩანერგვა. მათი ფორმი-

რების სიჩქარე საინფორმაციო სისტემის სიმ-

ძლავრით განისაზღვრება. ნათელია, რომ გა-

ნათლების ახალ სისტემაში, საზოგადოებრივი 

ცნობიერების გლობალური გარდაქმნის პოზი-

ციიდან გამომდინარე, გამოყენებული საინ-

ფორმაციო სისტემა მეტად მძლავრი უნდა 

იყოს და მეორეხარისხოვან ამოცანათა გვერ-

დის ავლით კარდინალურად პრობლემების 

გადაწყვეტისკენ უნდა იყოს მიმართული. ტე-

ლევიზიისა და რადიომაუწყებლობის რეგიო-

ნალური და გლობალური სისტემების, კომპი-

mailto:Manana.qarqashadze@gmail.com
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უტერული ქსელების, ინფორმატიკისა და სა-

ინფორმაციო ტექნოლოგიების ახალი, მაღალე-

ფექტიანი საშუალებების გამალებული განვი-

თარება სრულიად ახალ შესაძლებლობებს იძ-

ლევა. უკვე დღეს ეს შესაძლებლობები ისეთია, 

რომ მათ მრავალი მილიონი ადამიანის ინდი-

ვიდუალური და კოლექტიური ცნობიერების 

მიზანმიმართული მართვა შეუძლიათ და 

ახალმა საინფორმაციო ტექნოლოგიებმა უკვე 

დაამტკიცეს თავიანთი შესაძლებლობები. კლა-

სიკურ განათლებას, ჩვეულებრივ, ვიაზრებთ  

როგორც ცოდნისა და კულტურის წინა თაობე-

ბიდან  დღევანდელთათვის გადაცემა. ასეთი 

მიდგომით განათლებას სულ უფრო ნაკლებად 

შეუძლია თანამედროვე ცხოვრების მოთხოვნა-

თა დაკმაყოფილება და ეს  იმიტომ, რომ თანა-

მედროვე ცხოვრება რომელიც სულ უფრო ჩქა-

რი ტემპით ვითარდება, უახლესი წარსულის-

განაც კი სრულიად განსხვავდება.  

თანამედროვე საგანმანათლებლო პროცეს-

მა, ასეთი სწრაფი განვითარების გამო, ადამიან-

თა ცნობიერების ფორმირება არა მარტო თანა-

მედროვე მოთხოვნათა, არამედ ხვალინდელი 

დღის გათვალისწინებითაც უნდა მოახდინოს. 

ე.ი. არსებითად მომავალზე უნდა იყოს ორიენ-

ტირებული.  

თანამედროვე ინფორმაციული საზოგადო-

ების განვითარების საკითხები მრავალმხრივი 

და კომპლექსურია. მინდა სტატიაში გამოვყო 

პრობლემები, რომელსაც ზოგად და უმაღლეს 

საგანმანათლებლო სივრცეში და კადრების მო-

ძიების დროს ვაწყდები. უმაღლეს სასწავლე-

ბელში პირველ კურსელ  სტუდენტს არ აქვს 

ინფორმაციასთან მუშაობის უნარ-ჩვევები, რაც 

აფერხებს მის  სასწავლო პროცესში ეფექტიან 

ჩართვას. ასევე ახალგაზრდა კადრებთან მუშა-

ობისა და ტრენინგის ჩატარების დროს იკვეთე-

ბა მათ მიერ დამოუკიდებლად, თვით-განვი-

თარების, თანამედროვე ტექნოლოგიების გა-

მოყენების უნარების დაბალი დონე. საკითხის 

განხილვის შედეგად შეგვიძლია დავასკვნათ, 

რომ ერთ-ერთი გზა, პრობლემის მოსაგვარებ-

ლად არის ის, რომ აღნიშნული უნარ-ჩვევების 

გამომუშავება მოზარდმა უნდა დაიწყოს საგან-

მანათლებლო პროცესის ადრეულ საფეხურზე. 

განათლების ახალი სისტემის განსაზღვრა და 

განვითარება თანამედროვე ადამიანის აღ-

ზრდის  წინაპირობაა. ინფორმატიკისა და 

პროგრამირების ელემენტების შესწავლა და-

წყებით კლასებში მნიშვნელოვანი ეტაპია მოს-

წავლეების მოსამზადებლად  მომდევნო საფე-

ხურების საგანმანათლებლო და ინფორმაციუ-

ლი კულტურის ფორმირების   პროცესისთვის, 

კერძოდ, მაღალი დონის კომპიუტერული გა-

ნათლების  მისაღებად.  კომპიუტერული, ინ-

ფორმაციული განათლების  მიღება და ინ-

ფორმაციული კულტურის   ფორმირება  ინ-

ფორმატიზაციის პროცესის მთავარი  საკი-

თხია და აუცილებელია ინფორმაციულ ტექ-

ნოლოგიებთან დაკავშირებული საკითხების 

შესწავლა განათლების ყველა საფეხურზე, რაც 

მოსწავლის აზროვნების თანამედროვე სტი-

ლის ფორმირებას განაპირობებს. 

 

 ინფორმატიკა და პროგრამირების  ცნე-

ბები დაწყებით საფეხურზე 

მინდა მოგახსენოთ, რომ ჩემს მიერ და-

ფუძნებულ კერძო სკოლაში „ღონე ქვეყნისა“  

ტარდება ახალი ტიპის გაკვეთილები. რომე-

ლიც აძლიერებს განათლების ეროვნული მიზ-

ნების განხორციელების პროცესს. ერთი-ერთი 

ასეთი გაკვეთილია „ინფორმატიკა და პროგ-

რამირების ცნებები“. ახალი ტიპის გაკვეთილი 

სკოლაში ტარდება ფაკულტატურული საგნის 

სახით  და  საგანზე დასწრება სავალდებულოა 

კონკრეტული კლასის ყველა მოსწავლისათ-

ვის[1].საგნის მიზანია მოსწავლეებს ასწავლოს 

ინფორმაციის რაობა,  მასთან დაკავშირებული 

საკითხები და პროგრამირების ელემენტები 

(ცხრილი 1)[2,4]. მოამზადოს მოსწავლე პროგ-

რამირების გაკვეთილებისათვის და განუვი-

თაროს [1,2,4]: 

o ცოდნა და გაცნობიერება; 

o ცოდნისა და გაცნობიერების გამოყენება  

(თეორიიდან პრაქტიკაში გადატანა); 

o ინფორმირებული დასკვნის გამოტანა; 

o საკომუნიკაციო უნარები; 

o შემდგომი სწავლის უნარი. 

საგნის სწავლება მოსწავლეებში ანვითარებს 

ინსტრუმენულ, ინტერპერსონალურ, სისტე-

მურ კომპეტენციებს, რაც ამზადებს და აძლიე-

რებს მათ აზროვნებას სხვა სავალდებულო 

საგნის წარმატებულად  სწავლებისათვის, სას-

წავლო პროცესისადმი შემოქმედებითად და-

მოკიდებულებისათვის. [3]უყალიბებს ინფორ-

მაციასთან დამოკიდებულების  კულტურას, 

ზოგადი განათლებისათვის საჭირო უნარ-ჩვე-

ვებს. საგნისთვის განკუთვნილია შეფასების 

პრინციპები. მათ შორის,ხდება მოსწავლის მი-

ერ  სხვა დისციპლინებზე აზროვნების ფორმე-

ბის გამოყენებაზე დაკვირვება. საჭირო საგან-

მანათლებლო რესურსებიდან გამოიყენება აუ-

დიტორიული მეცადინეობები, კომპიუტერუ-

ლი ლაბორატორია, კომპიუტერული ქსელი 

და სხვა თვალსაჩინოებები.  გამოიყენება სწავ-

ლისა და სწავლების მეთოდები მოსწავლეთა 
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ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინე-

ბით.  

საგანმანათლებლო პროცესის განვითარება 

იმავდროულად კულტურისა და მეცნიერების 

დაჩქარებულ განვითარებას ნიშნავს. ესაა თანა-

მედროვე განათლების მნიშვნელოვანი გან-

სხვავება ახლო წარსულის კლასიკური განათ-

ლებისაგან. კლასიკური განათლება ძირითა-

დად  მეცნიერებისა და კულტურის მიღწევე-

ბის მომხმარებელია. თანამედროვე განათლება 

კი ასტიმულირებს მათ განვითარებას, სახავს 

განვითარების პრიორიტეტებს და განსაზ-

ღვრავს წინსვლის უახლეს და სტრატეგიულ 

მიზნებს. განათლების პროცესი უნდა ხელ-

მძღვანელობდეს მკაფიო მიზნებითა და ამოცა-

ნებით, ესაა პრიცნციპული ორიენტაცია მომა-

ვალზე. რომელიც გამოიხატება წინმსწრები გა-

ნათლების კონცეფციით. ამ მიმართულებით 

მოძრაობის მიზანია მოვასწროთ ადამიანების 

ცხოვრებისა და პროფესიული მოღვაწეობი-

სათვის დროული მომზადება გარემომცველი 

სამყაროს სულ უფრო დაჩქარებული ტემპებით 

განვითარებისა და ცვლილებების პირობებში. 

ამ ძირითადი ამოცანიდან გამომდინარეობს 

ადამიანებში ახალი, ნოოსფერული მსოფმხედ-

ველობის ფორმირება და ამ პროცესის უწყვე-

ტობის, პერმანენტულობის უზრუნველყოფა.  

სასკოლო განათლების პრობლემა უაღრესად 

აქტუალურია.უნდა აღინიშნოს, რომ მწვავედ 

დგას პედაგოგთა უკმარისობის და კვალიფიკა-

ციის პრობლემა. ჩამოთვლილი   ამოცანების 

გადაწყვეტა თანამედროვე საინფორმაციო სის-

ტემების გამოყენების გარეშე ნაკლებად პერ-

სპექტიულია. უნდა გავუსვათ ხაზი, იმას, რომ 

თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები 

ცოდნის მიღების საშუალებას წარმოადგენენ  

და განათლების სისტემაში დიდ გარდაქმნებს 

ახორციელებენ. ცოდნის შეძენის მიზნებს, ამო-

ცანებს და მეთოდებს ისევ ადამიანი განსაზ-

ღვრავს და ამ კუთხით პრობლემები გადასაწყ-

ვეტია.    

თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგი-

ები თავის დაღს ასვამს ინფორმაციების იმ წყა-

როებს და ურთიერთქმედებებსაც, რომელზეც 

სწავლებისა და შესწავლის პროცესია დაფუძნე-

ბული და შეაქვთ ცვლილებები სწავლების ხან-

გრძლივობაში, ადგილსა და ტემპებში. თანა-

მედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების თა-

ვისებურება ისაა, რომ მათი დახმარებით სა-

განმანათლებლო ინფორმაცია ხელმისაწვდო-

მია, მთავარია მომხმარებელმა იცოდეს მისი 

მიზნობრივად გამოყენება. ამ პრობლემის მოგ-

ვარებისაკენ ერთ-ერთი გზა, კონკრეტულ შემ-

თხვევაში,ზემოთხსენებული აქტივობაა, რო-

მელიცარა მარტო საგნობრივ ცოდნას, არამედ  

დინამიურ, ფუნქციურ ცოდნას იძლევა, რაც 

ინფორმაციული საზოგადოების შექმნის ხელ-

შემწყობი პროცესია. 

 

III დასკვნა 

II-VIკლასებში  პროგრამირების ცნებების 

სწავლების საკითხები, რომელთა  შესწავლა,  

ხელს უწყობს განათლების მაღალ საფეხურებ-

ზე კომპიუტერულ ტექნოლოგიებთან დაკავ-

შირებულ  საკითხებისადმი  დაინტერესებას,   

ინფორმაციული საზოგადოებისათვის აუცი-

ლებელი  კომპეტენციების,  ინფორმაციასთან 

ურთიერთობის კულტურის  ფორმირებას.  

გაკვეთილები   ტარდება კერძო დაწყებით 

სკოლაში „ღონე ქვეყნისა“ . პრაქტიკამ აჩვენა, 

რომ აღსაზრდელებს უნვითარდებათ შემეცნე-

ბითი ინტერესი საგნის მიმართ; იზრდება  ინ-

ფორმატიკასთან დაკავშირებული ცოდნის 

არეალი. უნვითარდებათ მეხსიერება, ყურა-

დღება, დაკვირვებულობა, აბსტრაქტული და 

ლოგიკური აზროვნება, ანალიზის, დასკვნის 

გაკეთებისა და ცოდნის ტრენსფერის  უნარი. 
გამოყენებული ლიტერატურა: 

[1]  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტრო. ეროვნული სასწავლო გეგმა. თბი-

ლისი. 2011. გვ,1992 

[2]  Горячев  А.В. информатика  (1-4 клаасы). 

Москва. БАЛАСС. 2011. СТ. 33. 

[3]  გონზალესი ხ.  ვაგენაარი რ. საგანმანათლებლო 

სტრუქტრურების ურთიერთშეწყობა ევროპაში. 

დეუსტოს და გრონინგენის უნივერსიტეტი. 

2005. გვ.114 

[4]  ხაჩიძე მ.  ინფორმატიკა (დაპროგრამება, ალგო-

რითმები). ელ.რესურსების ვებ-პორტალი ზო-

გადი განათლების სკოლებისათვის. ჯავახიშ-

ვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსი-

ტეტი. 2013. გვ.31. 

N 2-3-4 კლასი N  

1.  ინფორმაცია 13. ალგორითმები 

2.  ინფორმაციის  სიდიდე 14 მოქმედება და მოქმედების შეს-

რულება 

3.  ინფორმაციის აღქმის სა-

ხეები 

15 სასაუბრო ენები და კოდები 

4.  ინფორმაციის ორგანიზე-

ბის ხერხები 

16 მანქანური ენა 

5.  ინფორმაციული პროცე-

სები 

17 ინფორმაციული ტექნოლოგიე-

ბი და მათი შესაძლებლობები 

6.  ინფორმაციის თვისებები 18 ორობითი კოდი 

7.  ინფორმაციის მოძებნა და 

ანალიზი 

19 სიმრავლე 

8.  ადამიანის  საქმიანობის 

მოწესრიგება ინფორმაცი-

ის საშუალებით 

20 სისტემები. ქვესისტემები. ელე-

მენტები 

9.  ინფორმაციის შენახვის 

საშუალებები 

21 სისტემის სტრუქტურა 

10 ინფორმაციის გადაცემის 

საშუალებები 

22 დადებითი და უარყოფითი გა-

მონათქვამები. 

11 ინფორმაციის დამუშავე-

ბის საშუალებები 

23 ლოგიკური კავშირები. ლოგი-

კური ოპერაციები 

12 კომპიუტერის აგებულება 24 მოდელირება 
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შეფასების და თვითშეფასების პროგრამული 

უზრუნველყოფა სწავლების დაწყებით 

საფეხურზე 
 

ნანა ონიანი-საღინაძე 

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო. 

     nana2204@mail.ru 
 

 

ანოტაცია: სტატიაში   განხილულია ის მოთხოვნები, 

რომლებიც აუცილებელია თანამედროვე სკოლის 

პედაგოგების მომზადებისთვის, შეფასების პრინცი-

პები და მიდგომები, დაპროგრამების საფუძვლების 

ჩართვა სასწავლო პროცესში, ტესტ-პროგრამა, რო-

მელიც დაეხმარება მასწავლებელს თვითშეფასებისა 

და მოსწავლეთა შეფასების პროცესში.  
საკვანძო სიტყვები: სწავლება, განმსაზღვრელი და 

განმავითარებელი შეფასება, თვითშეფასება, გამო-

კითხვა ტესტებით, პროგრამული უზრუნველყოფა.   

 

 I. შესავალი 

სკოლების კომპიუტერიზაციამ სასწავლო 

პროცესში ინფორმაციული და საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების(ისტ) დანერგვა ერთ-ერთ 

პრიორიტეტულ ამოცანად აქცია. ინფორმაცი-

ული ტექნოლოგიები სულ უფრო ხელმისაწ-

ვდომი ხდება ყველა ასაკის მოსწავლისათვის. 

ამიტომ სკოლების რეფორმის პროცესში განსა-

კუთრებით აქტუალური ხდება საკითხი თუ, 

როგორ დავეხმაროთ პედაგოგებს სწავლება--

სწავლის პროცესში ისტ-ს ეფექტურად გამოყე-

ნებაში, რაც ნებისმიერ საგნობრივ ჯგუფსა და 

საფეხურზეა შესაძლებელი. ისტ-ს გამოყენება 

ხელს უწყობს სწავლისას მოსწავლეების მოტი-

ვაციის ამაღლებას. მისი საშუალებით შეიძლე-

ბა უფრო მდიდარი, მრავალფეროვანი და დი-

ნამიური სასწავლო მასალის შექმნა და გამოყე-

ნება, ასევე შესაძლებელია სწავლება ინტერაქ-

ტიული გავხადოთ. მოსწავლე ინფორმაციის 

პასიური მიმღები კი არ იქნება, არამედ  თვი-

თონ გაართმევს თავს სასწავლო შინაარსის მო-

დიფიცირებასა და შექმნასაც კი. ეს ყოველივე 

სრულად შეესაბამება სასწავლო პროცესისადმი 

თანამედროვე მიდგომას, რომელიც ითვალის-

წინებს ცოდნის მიგნებასა და შექმნას თვით 

მოსწავლის მიერ.[4]   

  

II. შეფასების პრინციპები და მიდგომები 

აკადემიური მოსწრების  შეფასება უნდა 

იყოს ხშირი და მრავალმხრივი, რათა მან ხელი 

შეუწყოს მოსწავლეთა განვითარებას, საკუთა-

რი შესაძლებლობების გამოვლენისა და განვი-

თარების თანაბარი პირობები შეუქმნას გან-

სხვავებული პოტენციალის მქონე ყველა მოს-

წავლეს. მრავალმხრივი განვითარების უზ-

რუნველყოფა მოითხოვს მოსწავლის შეფასე-

ბას სხვადასხვა  კრიტერიუმის და მრავალ-

მხრივი აქტივობების საშუალებით, რაც მოს-

წავლეებს მისცემს არა მხოლოდ ცოდნის, არა-

მედ უნარ-ჩვევების ფართო სპექტრის და აზ-

როვნების განსხვავებული ფორმების დემონ-

სტრირების საშუალებას.[1]    

სკოლაში გამოიყენება ორი ტიპის შეფასე-

ბა:  განმსაზღვრელი და განმავითარებელი. 

განმსზაღვრელი შეფასება ადგენს მოსწავლის 

მიღწევების დონეს საერთო ნორმასთან მიმარ-

თებით და იძლევა იმის განსაზღვრის საშუა-

ლებას, თუ რამდენად დაეუფლა იგი საგნობ-

რივი პროგრამებით განსაზღვრულ ცოდნასა 

და უნარ-ჩვევებს. განმსაზღვრელი შეფასება 

აკონტროლებს სწავლის ხარისხს. იგი განსაზ-

ღვრავს თიოეული მოსწავლის ცოდნის დონეს. 

განმავითარებელი შეფასების მიზანია, სწავ-

ლის ხარისხის გაუმჯობესების უზრუნველყო-

ფა და თითოეული მოსწავლის განვითარების-

თვის სწავლების პროცესში მაქსიმალურად 

ხელშეწყობა. განმავითარებელი შეფასებისას 

მასწავლებელი   მოსწავლეთა საქმიანობას 

ამოწმებს არა მათი მიღწევის დონის განსასჯე-

ლად და ნიშნების დასაწერად, არამედ მათ და-

სახმარებლად. იგი აკვირდება თითოეული 

მოსწავლის სწავლის პროცესს, შეისწავლის 

მათ პრობლემებს, რათა შესაბამისად დაგეგ-

მოს საგაკვეთილო პროცესი და თითოეულ 

მათგანს მაქსიმალურად შეუწყოს ხელი წინ-

სვლაში. მასწავლებელი ქმნის თანამშრომლო-

ბით და კონსტრუქციულ სასწავლო გარემოს, 

სადაც  მოსწავლეებს არ აფერხებთ არც მარ-

ცხის და არც წარუმატებლობის შიში. მათ ნე-

ბისმიერ შემთხვევაში მასწავლებლის რჩევისა 

mailto:nana2204@mail.ru
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და მხარდაჭერის იმედი აქვთ. ასეთ გარემოში 

თითოეული მოსწავლე, ცოდნის დონის მიუხე-

დავად, ახალი ცოდნის შეძენით, გამოცდილე-

ბის გამდიდრებით და უნარების გაუმჯობესე-

ბითაა დაკავებული. ისინიც ცდილობენ, მას-

წავლებლის დახმარებით დაადგინონ საკუთა-

რი მოთხოვნილებები, ძლიერი და სუსტი მხა-

რეები, შემაფერხებელი ფაქტორები. ამ პროცე-

სებში ჩართვა აყალიბებს მათში თვითგანვითა-

რების უნარ-ჩვევებს, ზრდის მათ ქმედუნარია-

ნობასაც და პასუხისმგებლობასაც. განმავითა-

რებელი შეფასებისას, მოსწავლე ფასდება საკუ-

თარ თავთან, საკუთარ მიღწევებთან და არა 

ყველასათვის საერთო ნორმასთან მიმართე-

ბით, რათა მან დაინახოს წინსვლა და ირწმუ-

ნოს, რომ შეუძლია სიძნელეთა ეტაპობრივად 

გადალახვა.[2] [3]   

 

III. პროგრამირება შეფასება/თვითშეფასების-

თვის 

დღეს საუბარია იმაზე, თუ სწავლების რო-

მელი საფეხურიდან   უნდა დავიწყოთ სკოლა-

ში დაპროგრამების საფუძვლების  შესწავლა. 

რაც უფრო ადრე გამოუმუშავდებათ მოსწავ-

ლეებს პროგრამის მართვის უნარ-ჩვევები, მით 

უფრო ხარისხიანად შეძლებენ ისინი ამ ამოცა-

ნის დაძლევას. ეს, კი დამოკიდებულია პედა-

გოგებზე, რომლებიც შესაბამისად უნდა იყვნენ 

მომზადებულნი. 

დაწყებით კლასებში პედაგოგები იყენებენ  

გაკვეთილის მართვის პროგრამას (Mythware-ის 
Intel(R) Learning Series Classroom 

Management), სადაც  მასწავლებელთან ერთად 

მოსწავლეებიც აქტიურად არიან ჩართულნი. 

პროგრამას აქვს ფუნქციათა მოქნილი სისტემა. 

ერთ-ერთი ფუნქციაა-ტესტური გამოკითხვა, 

რომელიც  გამოიყენება გაკვეთილის იმ ნაწილ-

ში, სადაც საჭიროა მოსწავლეთა შეფასება შესა-

ბამისი ქულებით (დამოუკიდებელი სამუშაო, 

შემაჯამებელი წერა და ა.შ.). [5][6] 

მოსწავლეთა შეფასების გარდა პედაგო-

გისთვის მნიშვნელოვანია ახალი ან განვლი-

ლი მასალის შეთვისების დონის განსაზღვრა. 

ტესტური კონტროლის დამუშავების გამოც-

დილება გვიჩვენებს, რომ მაღალხარისხოვანი 

ტესტის შექმნა-დამუშავება მოითხოვს ფსიქო-

ლოგის, მეთოდისტის, საგნის მასწავლებლის,  

კომპიუტერული ტექნოლოგიების სპეციალის-

ტის ერთობლივ მუშაობას. აუცილებელია პე-

დაგოგებს მივცეთ გარკვეული თავისუფლება 

ტესტების თემატიკის და შინაარსის შერჩევა-

ში. საჭიროა ამოცანის პროგრამული უზრუნ-

ველყოფა. მიზანშეწონილია, დაწყებითი კლა-

სის პედაგოგებს (ან პედაგოგიური ფაკულტე-

ტის სტუდენტებს) ეტაპობრივად  შევასწავ-

ლოთ  დაპროგრამების საფუძვლები, იმ დონე-

ზე, რომ შეძლონ დამოუკიდებლად  შეადგი-

ნონ ისეთი პროგრამები, რომელთაც გამოიყე-

ნებენ სისტემატურად,  გაკვეთილის დასკვნით 

ნაწილში, სადაც ხდება ახსნილი მასალის სის-

ტემაში მოყვანა (ეს ნაწილი დიდაქტიკურ მე-

თოდიკური თვალსაზრისით წარმოადგენს პე-

დაგოგიური პროცესის დაჯამებას,  ფსიქოლო-

გიური თვალსაზრისით კი, იმ საფეხურს, რო-

ცა ხდება ყველაზე ძირითადის დაფიქსირება 

მოსწავლის ცნობიერებაში) და მოახდენენ 

მოსწავლეთა შეფასებას, წახალისებას კომენ-

ტარებით, მიცემენ  არააქტიურ მოსწავლეებს 

რამდენიმე ცდით ამოცანის ამოხსნის საშუა-

ლებას, ამასთანავე მიუთითებენ სწორ გზას, 

რითაც განამტკიცებენ განვლილ და ახალ მასა-

ლას(სურ.1).  თითოეული მოსწავლის კომპიუ-

ტერზე დაკვირვებას პედაგოგი აწარმოებს  

ფუნქციით- მონიტორინგი და კონტროლი, 

რომელსაც დღესაც აქტიურად იყენებს. 

 

 
სურ.1 
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ავირჩიოთ თემა-„განტოლება“ და განვიხი-

ლოთ კონკრეტული მაგალითი: 

 
პირველ რიგში აუცილებელია შევადგინოთ 

ამ განტოლების ამოხსნის ალგორითმი (გამო-

ვიყენოთ ბლოკ-სქემა, სურ.2). 

ბლოკ-სქემის აღწერა: 

ბლოკი 1- დასაწყისი 

ბლოკი 2-ამოცანის (განტოლების) ამოხსნის 

ცდათა რაოდენობა 

ბლოკი 3- ცნობილი შესაკრების(a) და ჯა-

მის(b)-ის მნიშვნელობების შეტანა 

ბლოკი 4-შუალედური ცვლადის(c), სწორი 

პასუხის, გამოთვლა 

ბლოკი 5- უცნობი შესაკრების(x)  მნიშვნელო-

ბის გამოთვლა 

ბლოკი 6-შედარება სწორ პასუხთან 

ბლოკი 7- x-ის მნიშვნელობის გამოტანა 

ბლოკი 8-გადასვლა შემდეგ ცდაზე 

ბლოკი 9- დასასრული 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შევადგინოთ ბლოკსქემის შესაბამისი პროგ-

რამა (სურ.3) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
სურ.3 

 

პროგრამის გაშვების შემდეგ მივი-

ღებთ  შედეგს (სურ.4). ასევე შეგვიძლია  შე-

ვადგინოთ  

                 

განტოლებების ამოხსნის პროგრამებიც, რის-

თვისაც ზემოთ განხილული პროგრამის მცი-

რე რადაქტირებაა საჭირო 

 

 

IV. დასკვნა 

ეროვნული სასწავლო გეგმა გარკვეულ თავი-

სუფლებას ანიჭებს მასწავლებელს გაკვეთი-

ლის თემატიკის და შინაარსის შერჩევაში. აუ-

ცილებელია შევთავაზოთ მათ სწავლების ინო-

ვაციური მეთოდები, სასწავლო პროექტები, 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენე-

ბით. რაც საფუძველია იმისა, რომ მომავალი 

თაობა დავაინტერესოთ  და ხალისით ჩავ-

რთოთ სწავლის პროცესში, მივცეთ მათ  ცოდ-

ნა, განუვითაროთ  უნარ-ჩვევები და დამოკი-

დებულება სწავლა-განათლების მიმართ. სას-

წავლო პროცესში დაპროგრამების საფუძვლე-

ბის ჩართვა, ამ ამოცანის გადაწყვეტის ერთ-

ერთი დამხმარე  გზაა 

 

 

 

 

 

 

 

სურ.2 
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ბელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული 

ცენტრი, 2010წ. 
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телекоммуникационные технологии в образовании" 
http://www.informika.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

შემთხვევა, როცა 

მოსწავლე მე-3 ცდის 

შემდეგ ღებულობს 

სწორ პასუხს 

შემთხვევა, როცა 

მოსწავლე პირველივე 

ცდაზე  ღებულობს 

სწორ პასუხს 

სურ.4 

http://www.informika.ru/
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Neue Medien als Mittel zur Sprachpraxis und 

Informationsvermittlung 
 

Diana Schluchtmann 

Lektorin des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) 

dana.schluchtmann@gmail.com 

 
Abstract: Neue Medien sind aus unserem Leben nicht 

mehr wegzudenken. In diesem Beitrag geht es darum, 

welches der Neuen Medien sich besonders als Mittel zur 

Sprachpraxis und der Informationsvermittlung eignet. 

Die Autorin legt die Kriterien offen, die zur Wahl eines 

bestimmten Mediums für ein bestimmtes Ziel geführt 

haben und evaluiert deren Gebrauch. Fazit der 

Evaluation ist, dass der Gebrauch von Sozialen Medien 

am ehesten erfolgreich ist.   

Schlagwörter: Soziale Gruppen, Sprachunterricht, 

Informationsvermittlung 

 

Der Fremdsprachenunterricht hat im 

Allgemeinen das Problem, dass die Sprache 

außerhalb des Unterrichts nicht bzw. kaum benötigt 

wird. Daher kommuniziere ich mit den Studenten 

auch außerhalb des Unterrichts nur auf Deutsch. Dies 

betrifft sowohl Fragen des Unterrichts als auch die 
Informationsvermittlung im Rahmen meiner 

Tätigkeit als DAAD-Lektorin. Dabei habe ich die 

Erfahrung gemacht, dass ich die 

Informationsvermittlung mit anderen Medien 

realisieren muss als die Besprechung der den 

Unterricht betreffenden Fragen. Darüber hinaus 

haben auch der Standort und die spezifischen 

Bedingungen dort großen Einfluss auf die 

Medienwahl.  

Vor meiner Tätigkeit als DAAD-Lektorin hier in 

Kutaissi habe ich drei Jahre lang in Tomsk/Russland 
gearbeitet. Dort habe ich die Kommunikation bzgl. 

meines Unterrichts über E-Mail organisiert. Dies 

war günstig, weil die Universität für jede Gruppe 

eine spezifische E-Mail-Adresse bereitgestellt hat 

und auch über diese mit den Studenten 

kommunizierte. Dadurch waren die Studenten daran 

gewöhnt, diese regelmäßig abzurufen.  

Hier in Kutaissi gibt es diesen Service seitens 

der Universität nicht. Aufgrund der häufigen 

Nachfragen zu Hausaufgaben und der Abwesenheit 

von Studenten im Unterricht habe ich auch hier nach 
einer Möglichkeit gesucht, wie ich Informationen 

zentral bereitstellen und damit die Studenten in die 

Verantwortung nehmen kann. Dies ist mir jedoch 

bisher leider nur bedingt gelungen.  

Die sich mir bietenden Möglichkeiten wären 

eine Art Newsletter per E-Mail, eine 

Facebook/vkontakte-Gruppe oder ein Blog, welche 

verschiedene Vor- und Nachteile haben (Abb.1). 

Mich interessiert besonders, ob es möglich ist, Fotos 

und Dateien hochzuladen, ob man besondere 

technische Kenntnisse für die Benutzung braucht 

und wie hoch die Barriere für die Studenten ist, 
dieses Medium zu benutzen. 

. 
Abb.1: Vor- und Nachteile von verschiedenen Neuen Medien  

 Blog E-Mail Gruppe in Soz. Medien 

Fotos + + + 

Dateien - + (nicht bei allen 
Anbietern mgl.) 

+ + 

Techn. Kenntnisse - - - 

Barriere relativ unbekannt hat nicht jeder niederschwellig 

 
Im ersten Semester in Kutaissi habe ich mich für 

die E-Mail entschieden und schnell herausgefunden, 

dass die Studenten oftmals keine E-Mail-Adresse 

besitzen oder diese oft geändert wird oder auch die 

E-Mails einfach nicht abgerufen werden. Daher 
benutze ich E-Mails nur noch bei den Master-

Studenten, deren E-Mail-Verhalten konstanter ist.  

Im zweiten Semester in Kutaissi habe ich für 

mehrere Kurse jeweils einen Blog eingerichtet, auf 

dem ich die Hausaufgaben noch einmal schriftlich 

formuliere. Für mich ist dies günstig, weil ich so 

einerseits Links verschicken kann und sich 

andererseits die Studenten nicht darauf berufen 

können, sie hätten nichts von der Hausaufgabe 

gewusst. Darüber hinaus ist die schriftliche 

Formulierung auch eine Hilfe für die Studenten, 

deren Deutsch nicht so gut ist. So können sie noch 

einmal in Ruhe nachlesen und zur Not auch die 

Arbeitsanweisung von einem 
Übersetzungsprogramm übersetzen lassen.  

Diese Gedanken sowie meine überwiegend 

positiven Erfahrungen mit Blogs aus meiner Arbeit 

in der Schule haben mich bei der Einrichtung der 

Blogs optimistisch gestimmt. Die Realität sieht 

leider ein wenig anders aus. Ich kann zwar meine 

Links und Arbeitsanweisungen verschicken, gelesen 

werden sie jedoch von den wenigsten. Dies hat 

nichts mit den Möglichkeiten des Blogs, sondern mit 

mailto:dana.schluchtmann@gmail.com
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dem Arbeitsverhalten meiner Studenten zu tun, die 

den Blog in den seltensten Fällen abrufen. In einigen 

Gruppen ist es so, dass eine Studentin die 

Blogeinträge liest, die Anweisungen kopiert und per 

Facebook verschickt bzw. die Kommilitonen anruft 

und ihnen diese mitteilt. In den seltensten Fällen 

kommt die Nachricht direkt von mir zu den 

Studenten.  

Daher werde ich wohl im nächsten Jahr mit 

Facebook-Gruppen arbeiten – Facebook ist das 

einzige Medium, über das ich meine Studenten 
immer erreiche, wo ich sie sowohl in Gruppen als 

auch einzeln ansprechen kann und sich somit 

hoffentlich die Häufigkeit der 

Hausaufgabenbearbeitung erhöht.  

Bei der Informationsvermittlung zu 

Stipendienprogrammen und Studium in Deutschland 

habe ich das Problem, dass ich Informationen 

möglichst schnell verschicken muss und oftmals 

nicht genau weiß, für wen diese interessant ist. 

Daher muss ich einen möglichst breiten 

Adressatenkreis erreichen. Für die 

Informationsvermittlung habe ich die Varianten 

Webseite, Newsletter und Facebook/vkontakte-

Gruppe getestet und nach verschiedenen Kriterien 

bewertet (Abb.2). Dabei hat mich neben den oben 
schon genannten Punkten auch noch interessiert, ob 

man eine Adressdatenbank dafür braucht und ob es 

die Möglichkeit gibt, in beide Richtungen zu 

kommunizieren 

 
Abb.2: Vor- und Nachteile von verschiedenen Neuen Medien  

 Webseite Newsletter Gruppe in Soz. Medien 

Fotos + - + 

Dateien + - + 

Adressdatenbank - + +- 

Techn. Kenntnisse + +- - 

Kommunikationsrichtung beides 1 Richtung interaktiv 

 
Die Webseite und die Gruppe in den sozialen Medien 

bieten gegenüber dem Newsletter deutliche Vorteile, 

da sie sowohl die Möglichkeit bieten, Fotos und 

Dateien anzuhängen, als auch Kommunikation in 

beide Richtungen erlauben.  

In Tomsk habe ich sehr erfolgreich einen Newsletter 

benutzt. Mein Büro dort befand sich allerdings in 
einem Zentrum für deutsche Sprache und Kultur und 

hatte daher Zugang zu einer in jahrelanger Arbeit 

aufgebauten Adressendatenbank. Hier in Kutaissi 

muss ich eine solche erst aufbauen. Nicht zuletzt 

spielt auch der Fakt eine Rolle, dass nicht alle 

Studenten und Mitarbeiter über eine E-Mail-Adresse 

verfügen bzw. diese nur sehr unregelmäßig checken. 

Darüber hinaus wurden in Tomsk die Nachrichten 

von den Mitarbeitern des Zentrums auf Russisch 

formuliert und konnten daher wirklich an alle gehen. 

Da ich die Landessprache Georgisch nicht beherrsche 
und auch nicht über entsprechende Mitarbeiter 

verfüge, gibt es für Kutaissi keinen DAAD-

Newsletter.  

Bei der Wahl zwischen Webseite und der Gruppe in 

den Sozialen Medien habe ich mich gegen die 

Webseite entschieden, weil diese mit zu viel 

Aufwand verbunden wäre: Ich kann weder 

programmieren, noch beherrsche ich die 

entsprechenden Programme wie Imperia und 

finanzielle Mittel dafür werden nicht bereitgestellt.  

Daher habe ich die Gruppe in den Sozialen Medien 

gewählt. In Russland habe ich sehr gute 

Erfahrungen mit einer Gruppe gemacht: In der 
russischen Facebook-Kopie vkontakte hat die 

Gruppe DAAD-Lektorat Tomsk innerhalb eines 

Jahres 200 Mitglieder erreicht und hat nun nach 

zwei Jahren etwa 400 Mitglieder, allerdings gibt es 

auch 100.000 Studenten in Tomsk. Hier in Kutaissi 

hat die Gruppe mittlerweile 35 Mitglieder, das ist 

kein schlechtes Ergebnis, es ist aber noch 

steigerungsfähig. Die Gruppe erfüllt ihre Zwecke 

sehr gut und wird von mir beibehalten.  

Als Fazit kann ich möchte ich feststellen, dass sich 

die Sozialen Medien als Medium für die 
Informationsvermittlung bewährt haben. Im 

nächsten Jahr werde ich die Facebookgruppen auch 

für den Unterricht testen und bin gespannt, ob sich 

meine Erwartungen bzgl. des 

Informationsmanagements und der 

Hausaufgabenbearbeitung erfüllen. 
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Мобилизационный и манипулятивный 

потенциал дискурса социальных медиа  
 

Половинчак Юлия 

Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского, г. Киев, Украина 

yulichke@ukr.net 

 

 
Аннотация – cтатья посвящена освещению 

специфики дискурса социальных медиа и выявлению 

его основных характеристик. Рассмотрены потенциал 

социальных медиа как пространства формирования и 

функционирования гражданского общества и 

достижения общественного консенсуса. Исследуются 

риски деструктивных воздействий на коммуникации 

в сети Интернет в переходном обществе. 

 
Ключевые слова: социальные медиа, конфликт, 

консенсус, манипулятивные воздействия. 

 
I Введение. 

Развитие информационных технологий в 

конце XX – начале XXI века способствовало не 

только изменениям в национальном и 

глобальном информационном пространстве – 

интенсификации производства новой 

информации, созданию принципиально новых 

способов ее хранения, поиска и представления. 

Следствием этих процессов стало 

возникновение новой культурной, языковой, 

информационной среды, новой 

социокультурной реальности, которая 

формируется и стремительно развивается с 

расширением сфер влияния современных 

средств коммуникации.  

Активное внедрение новейших технологий 

меняет медийные практики и стандарты 

общения и обмена информацией, способствует 

привлечению к созданию контента 

пользователей, расширяя возможности 

сотрудничества и сотворчества. Результатом 

стало возникновение феномена социальных 

медиа, которые объединяют цифровые медиа и 

онлайновую коммуникацию. Они определяются 

высоким уровнем интерактивности, то есть 

возможностью не только потреблять, но и 

создавать или изменять контент со стороны 

реципиентов. Одновременно с развитием 

социальных медиа, происходит научное 

осмысление этого явления, усилиями как 

зарубежных [1; 2; 3; 4], так и отечественных 

исследователей [5; 6; 7; 8]. 

Процессы медиа-конвергенции, 

отражающие стирание границ между 

профессиональными журналистами и 

непрофессиональными пользователями 

социальных медиа, которые могут активно 

привлекаться к созданию новостного или 

публицистического контента, дают 

возможность, с одной стороны, делать 

исследователям выводы об информационной 

экспансии социальных медиа, а с другой – 

активизируют научные и профессиональные 

дискуссии о месте и специфике новых видов 

массовых коммуникаций. 

Целью данного исследования является 

обобщение особенностей социальных медиа 

как системы коммуникаций в интернет-

пространстве и выяснение специфики развития 

ее украинского сегмента. Достижение 

поставленной цели потребовало применения 

различных исследовательских методов: 

наблюдения, описания, сравнения, анализа, 

синтеза.  

 

II Дискурс   социальных  медиа 

 

 Социальные медиа охватывают различные 

сервисы: социальные сети, предназначенные 

для обеспечения горизонтального общения 

заинтересованных в нем абонентов, вроде 

Facebook или ВКонтакте; блогосферу как 

совокупность блогов – периодически 

обновляемых веб-страниц с датированными 

записями и сообщество пользователей, которые 

пишут, читают и комментируют, ссылаются 

друг на друга, что приводит к созданию новой 

субкультуры; микроблогинг как средство 

оперативного общения, гибридную форму 

медиа, сочетающую свойства службы 

мгновенных сообщений, блогов, электронной 

почты и социальных сетей; видеохостинги, 

пользователи которых могут добавлять, 

просматривать и комментировать видеозаписи 

и другие сервисы Сети. Рост вовлеченности 
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аудитории в процесс производства и медиации 

контента придает ей новые качества, что 

позволяет назвать современных пользователей 

«просьюмеры» (от producer – производитель и 

consumer – потребитель). 

Понятно, что далеко не весь 

пользовательский контент является 

качественным, оригинальным, актуальным и 

общественно полезным, скорее наоборот, но 

информационные технологии, 

демократизирующие процессы его создания, 

способствуют наполнению информационного 

пространства новой (в том числе, новой по 

качественным характеристикам) информацией.  

Обобщая и уточняя описанные 

специалистами конститутивные характеристики 

интернет-коммуникации [6; 9], можно выделить 

ряд ее отличительных черт, характеризующих, 

соответственно, информационные ресурсы, 

созданные, аккумулированные, 

распространяемые в интернет-среде. Речь идет 

о полилогичности, демократичности, 

анонимности, креативности, мультимедийности 

интернет-дискурса.  

Представление информации в Сети 

формирует гипертекстовый документ, 

отличающийся от традиционных текстов 

нелинейностью, бесконечностью, 

незавершенностью, открытостью, отсутствием 

противопоставления «автор - читатель». 

Поскольку гипертекст принципиально открыт 

дополнению и даже требует от своего 

потребителя активного сотрудничества, дискурс 

социальных медиа построен не на монологе или 

даже диалоге, как текст в традиционной 

письменной культуре, а на полилоге. Для 

неограниченного количества авторов, 

соавторов, читателей существует возможность 

формировать, дополнять и менять, 

структурировать, передавать, просматривать 

текст.  

Демократичность дискурса социальных 

медиа подтверждается доступностью 

информации в интернет-среде – речь идет как о 

широком трансляционном покрытии, 

предполагающем неограниченное количество 

участников, так и о достижимости информации 

из любой точки связи. Доступность связана не 

только с техническими параметрами, но и с 

феноменом новой социальной организации: 

участники интернет-коммуникации не 

разделены расстояниями, политическими 

границами или языковыми барьерами. 

Учитывая это, вполне оправданным 

представляется определение Е.И. Горошко 

сетевого пространства как «виртуальной агоры 

и экспериментальной коммуникативной 

площадки XXI века» [6, с.47.]. 

Важным аспектом представляется и такое 

качество интернет-коммуникации, как 

анонимность – возможность участникам 

общения предоставлять о себе сведения в 

ограниченном или неполном формате, или же 

такие, которые не соответствуют 

действительности, а также принципиальная 

невозможность проверить достоверность или 

полноту информации о собеседнике. Свобода 

самовыражения в интернет-дискурсе 

формирует еще одну черту – креативность. 

Мультимедийность сетевых 

информационных ресурсов обеспечивается 

новейшими технологиями многоканальной 

передачи информации, во время которой 

сочетаются различные знаковые системы. Это 

позволяет объединить в веб-документе 

графику, текст, видео, аудио, фотографии, 

анимацию, звуковые эффекты, звуковое 

сопровождение и т.д., что расширяет 

параметры текста и изменяет соотношение 

статики и динамики.  

Визуальность и даже зрелищность 

современного интернет-дискурса наряду с 

резким увеличением потоков информации и 

скорости изменения сообщений меняет 

культуру потребления месседжей, значительно 

сокращая приемлемый объем текста. В 

результате большинство онлайн-аудитории 

предпочитает короткие сообщения и 

визуальную информацию. Не случайно в 

английском языке для обозначения процесса 

поиска информации в Сети используется 

термин to surf – «серфинговать», перелетать с 

веб-сайта на веб-сайт. Эта метафора передает 

как важность способности быстро находить, 

осмысливать, оценивать и использовать 

информацию, так и склонность интернет-

пользователей к поверхностному восприятию. 

На основательный анализ у реципиентов часто 

не хватает не только времени, но и навыков, 

поэтому восприятие информации, 

распространяемой в социальных медиа, 

довольно часто страдает некритичностью. 

Все перечисленные черты характерны для 

отечественного дискурса социальных медиа. В 

то же время, особенности украинского 

общества как переходного в условиях его 
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демократического становления не могут не 

влиять на специфику украинского сегмента 

социальных медиа. Ключевой особенностью, по 

нашему убеждению, является дихотомия его 

мобилизационного и манипулятивного 

потенциала. 

Так, указанные выше демократичность и 

полилогичность интернет-коммуникации 

интенсифицируют межличностные отношения, 

проявляются в социализации и консолидации 

как отдельных индивидов, так групп и 

сообществ в целом, чем способствуют 

реализации интеграционной функции 

социальных медиа. Происходит формирование 

коллективной идентичности, тем самым 

превращая социальные медиа в пространство 

социального взаимодействия, что способствует 

формированию гражданского общества. 

Наряду с этим социальные медиа 

способствуют коммуникации власти с 

гражданским обществом в формате «здесь и 

сейчас». Успех такого диалога обеспечивается 

его неформальностью – размытостью границ 

между личным и публичным; 

демократичностью – возможностью включения 

в коммуникацию любого пользователя 

Интернета, и оперативностью. 

Политические события в Украине осенью 

2013 - летом 2014 кардинально изменили 

взаимодействие людей с новостной 

информацией в Интернете: во-первых, резко 

возрос интерес к новостям общественно-

политической тематике. По результатам 

экспертного опроса, проведенного в январе 2014 

г. Академией украинской прессы, интернет-

СМИ, социальные сети и блогосфера стали 

источником наиболее объективной и полной 

информации, а следовательно, полноценной 

альтернативой прессе, телевидению и радио. 

Во-вторых, важную роль в общем резком росте 

новостного трафика сыграли опять же, 

социальные медиа, рекомендуя ссылки на 

сайты украинских СМИ. Если в октябре 2013, 

по данным Liveinternet, дневной трафик из 

соцсетей составлял 180-200 тыс. переходов, то в 

феврале – марте 2014 эта цифра выросла до 2-2,5 

млн переходов в сутки.  

В общем, как показывает практика, для 

украинских социальных медиа характерны 

высокие показатели посещения для страниц, на 

которых происходит обсуждение острых 

общественных и общественно-политических 

вопросов (в отличие от западных, где 

преобладает развлекательно-информационный 

контент). Так, рейтинг блогеров от агрегатора 

украинских топ-блогов3 UAINFO (см. 

http://uainfo.org/rating), выделяет категории по 

роду занятости и сферы активности: 

журналистов, политиков, публичных людей и 

знаменитостей, а также рейтинг экспертов из 

разных сфер деятельности. Его верхние 

позиции позволяют говорить о высокой 

популярности именно политиков, 

журналистов, общественных деятелей.  

В то же время, политическая 

ангажированность украинских социальных 

сетей приводит к их открытости для 

воздействий стереотипов и манипуляций – 

вида психологического воздействия, 

использование которого приводит к скрытому 

возбуждению у реципиента намерений, не 

совпадающих с его актуальными желаниями. 

Потенциал манипулятивности дискурса 

социальных медиа обусловлен, среди прочего, 

его высокой экспрессивностью. Эта черта 

связана с одной стороны, с принципиальной 

субъективностью подачи материалов и 

персонализацией за счет формирования в 

текстах личностной позиции автора. С другой 

стороны, открытость для манипулятивных 

воздействий в значительной степени 

определяется визуальностью социальных 

медиа. Визуальность в соединении с 

интерактивностью предполагает общие 

переживания событий – от просмотра «всем 

миром» массовых мероприятий (спортивных, 

культурных, политических), до демонстрации 

актов открытой агрессии, вплоть до военной, 

которую сегодня можно наблюдать в, по сути, 

прямом эфире. Таким образом формируется 

опыт совместного переживания, сильные 

эмоциональные связи между реципиентами и 

завышенный уровень экспрессивности 

интернет-коммуникации в принципе. 

Влияние стереотипов и установок 

усиливается вышеупомянутыми элементами 

анонимности, которые могут повысить уровень 

манипулятивности коммуникативного 

процесса в целом. 

Свобода свободно выражать мысли без 

страха перед последствиями сопровождается 

снижением ответственности за поведение, 

                                                
3 В данном случае речь идет, скорее, о социальных 

медиа в широком смысле, а не о собственно, блогах. 
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приводит к распространению деструктивных 

моделей коммуникации. Такими моделями, 

характерными для дискурса социальных медиа, 

используемыми как частными лицами, так и 

профессионалами, является засорение, создание 

избыточных информационных шумов, 

известные в Сети как «спам» или «флуд»; 

провокации и дискредитация, для которых 

участники интернет-дискурса используют 

термины «тролинг» и «флейм»; откровенная 

агрессия. Виртуальной коммуникации вполне 

может быть присуще психологическое насилие 

– запугивание, негативная оценочная лексика, 

вызывающая у оппонента обиду, задевающая 

самолюбие, достоинство и честь. 

Дезинформация как умышленное 

распространение искаженных и осознанно 

ложных утверждений для достижения 

преимущества представляет опасность 

превращения социальных медиа в пространство 

информационных войн и вовлечение в них 

аудитории. В то же время это пространство 

может быть плацдармом для испытаний новых 

технологий воздействия, в частности рекламных 

и политических.  

При этом важно учитывать, что специалисты 

в сфере массовых коммуникаций по результатам 

анализа социальных медиа указывают на 

высокую вероятность формирования 

информационной среды участника под 

влиянием эгокастинга. Речь идет о практике, 

когда человек сознательно или бессознательно 

выбирает именно те источники информации 

(людей, медиа), которые разделяют или 

пропагандируют близкие и комфортные 

ценности или взгляды. Таким образом, 

образуется своеобразные защитные коконы, 

"эхокамеры", в которых пользователи 

группируются в небольшие коллективы со 

схожими взглядами, что обеспечивает 

пребывание человека в зоне информационного 

и эмоционального комфорта. Фактически люди, 

которые придерживаются определенной 

политической точки зрения, достаточно часто 

читают материалы, только подкрепляют их веру 

и идеи [3]. 

Аналогичные исследования в отношении 

украинских социальных медиа пока 

отсутствуют, однако эмпирические наблюдения 

подтверждают соответствующие тенденции, 

следствием которых является ситуация, когда в 

результате фильтрации новостей и 

информации, не соответствующей уже 

существующим взглядам, мнения в обществе 

поляризуются. Шансы пробить такую 

информационную защитную "эхокамеру" 

имеют разве что медиа с высоким уровнем 

персонализации, или же сильный либо 

неоднократный «срыв шаблона» – когда реалии 

жизни резко контрастируют с картиной, 

создаваемой в группе. 

Дискурс социальных медиа, в силу своей 

специфики, имеет и другие дисфункции. Во-

первых, происходит увеличение разрыва между 

активными и пассивными индивидами из-за 

неравномерности доступа к информационным 

технологиям. Во-вторых, непрофессиональный 

характер массовых коммуникаций в 

социальных медиа может приводить к 

профанации обсуждаемых проблем, как 

умышленной, так и непреднамеренной, 

следствием чего является искажение 

информации и некорректное формирование 

общественного мнения. В-третьих, 

индивидуалистический характер цифровых 

технологий может быть опасным для 

гражданского общества из-за возможного 

ослабления и размывания реальных 

коллективных действий и связей, 

декларативно-виртуального участия в 

общественной жизни и тому подобного.  

 

III  Выводы. 

 

Стремительная информатизация всех сфер 

жизни в конце 20-го начале 21-го веков 

способствовала не только созданию и развитию 

инновационных способов представления, 

хранения и поиска информации, но и 

формированию новой уникальной 

социокультурной среды и реальности, активно 

формируемой с развитием сети Интернет. 

Важной частью этой реальности являются 

социальные медиа. Характерные для них 

полилогичность, персонализированность и 

отсутствие ограничений дает социальным 

медиа существенные преимущества в развитии 

гражданского общества, но и делает их 

одновременно полем применения 

манипулятивных технологий. При этом 

следует признать, что повышенная 

манипулятивность является, скорее, не 

определяющей характеристикой собственно 

интернет-дискурса, а чертой масс-медийного 

дискурса в целом. С тем лишь уточнением, что 

Интернет предоставляет дополнительные 
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технологические, и, в силу описанных выше 

специфических черт дискурса социальных 

медиа, психологические возможности для 

манипуляций. 

В то же время недостаточно оцененными 

сегодня остаются адаптивные возможности 

социальных медиа, связанные со способностью 

сочетать коммуникацию и авто-коммуникацию, 

что принципиально меняет психологические 

условия для пользователя как личности. Эта 

особенность, соединенная с полилогичностью 

дискурса социальных медиа, позволяет 

выдвигать предположения о принципиальной 

способности участников к саморефлексии, 

выработке своего рода «информационного 

иммунитета» как способа преодоления 

дисфункций и противодействия 

манипулятивным технологиям 
 

 
БИБЛИОГРАФИЯ 

 
[1]   Keren M. Blogosphere: The new political arena 

[Electronic resource] / M. Keren. - Mode of access: 
http:// 
www.lexingtonbooks.com/Catalog/SingleBook.shtml. 
– Title from the screen. 

[2]  Bowman S. We Media: How audiences are shaping 
the future of news and information. – Commissioned 
by The Media Center at The American Press Institute 

[Electronic resource] / S. Bowman, C. Willis. – 

Published July 2003 online in PDF and HTML. – 

Mode of access: 
http://www.hypergene.net/wemedia/download/we_m
edia.pdf. – Title from the screen. 

[3]   Этлинг Б. Публичный дискурс в российской 
блогосфере / Б. Этлинг, К. Алексанян, Д. Келли [и 
др.] / The Berkman Center for Internet & Society at 
Harvard University. – 2010. – 60 с. 

[4]   Herring S. C. A Faceted Classification Scheme for 

Computer-Mediated Discourse [Electronic resource]  
/ S. C. Herring. – 2007. – Mode of access: 
http://www.languageatinternet.org/articles/2007/761. 
– Title from the screen. 

[5]   Соціальні мережі як чинник розвитку 
громадянського суспільства [Текст]: [монографія] 
/ [О. С. Онищенко та ін.]; Нац. акад. наук 
України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. 
- К. : НБУВ, 2013. – 248. 

[6]   Горошко Е. И. Политический блоггинг в 
глобальной и локальной перспективах / Е. И. 
Горошко // Вісн. Одеського національного 
університету. Сер. «Соціологія і політичні 
науки». – Одеса, 2009. – Т. 14, вип. 13. – С. 335–
345. 

[7]  Даниленко С. Громадянський вимір 
комунікаційної революції: Модернізація 

суспільних комунікацій від друкарського верстата 
до соціальних мереж [Текст]: монографія / С. 
Даниленко. - К.: ІМВ, 2010. - 310 с. 

[8]   Почепцов Г. Від Facebook'у і гламуру до 
Wikileaks: медіакомунікації [Текст] / Г. Почепцов. 
– К.: Спадщина, 2012. - 462 с.  

[9]  Назарова Л. В. Аспекты гипертекста и интернет-
дискурса // Текст – Дискурс. Гипертекст – 

Интернет-дискурс: Сборник научных статей. – 
СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2010. – с.140-163. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია inso-2015 
VII  INTERNATIONAL  SCIENTIFIC  AND  PRACTICAL  CONFERENCE INSO-2015 

 220 

სიცილაკის ლინგვისტური ასპექტები 
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tiniko76@yahoo.de 

 

 

ანოტაცია: სტატიაში განხილულია ელექტრონული 

კომუნიკაციის მახასიათებელის სიცილაკის ლინ-

გვისტური ასპექტები, მისი მეტაფორული კონცეპ-

ტი, გამოყენების ფუნქციები და სიხშირე ასაკისა და 

გენდერის მიხედვით. 

 

საკვანძო სიტყვები: სიცილაკი, მეტაფორა, 

ახალგაზრდები, გენდერი 

 

I შესავალი 

 
სიცილაკი, იგივე სმაილი (გრაფიკური სი-

ცილაკი) და ემოციკონი (ტექსტური სიცილა-

კი) პუნქტუაციური ნიშნებისაგან შედგენილი, 

ძირითადად, ადამიანის სახის გამომხატველი 

სიმბოლოა, რომლის მთავარი ფუნქციაა ელექ-

ტრონულ მეტყველებაში გამოხატოს ზეპირი 

მეტყველებისათვის დამახასიათებელი ემოცი-

ები, მიმიკები და ჟესტიკულაცია. სიცილაკე-

ბის საშუალებით ინტერნეტ-კომუნიკაციის 

დროს ხდება ისეთი სასაუბრო ნაწილაკების 

ჩანაცვლება, როგორიცაა მაგ, ინტერექციები, 

პროსოდია, პაუზა. სიცილაკის ერთერთი მთა-

ვარი ფუნქცია ელექტრონული კომუნიკაციის 

მოდალობის განსაზღვრაა (საუბარი ირონიუ-

ლია, მასხრობაა, სერიოზულია, ფორმალური-

ა, არაფორმალურია და ა.შ.). 

სიცილაკი სპეციფიკურ ნახატებზეა დაფუძნე-

ბული. იგი შეიძლება შეიქმნას: 1. სასვენი ნიშ-

ნებით, მაგ.: :–(, 2. ანბანის საშუალებით, მაგ.: 

XD, 3. ანბანისა და განსაკუთრებული ნიშნე-

ბის საშუალებით, ე.წ. „Kawaicons“ (იგივე ია-

პონური სმაილი, მაგ.:\(^_^)/) და 4. იკონური 

სმაილი (ნახატი). დღესდღეობით ხშირია ტი-

რის ანუ „ცხვირის“ გარეშე სიცილაკების გამო-

ყენება, რაც ზოგადად ელექტრონული მეტყ-

ველებისთვის დამახასიათებელ შემოკლების 

პრინციპს უკავშირდება. მაგ.::) ღიმილი. 

 

 

II სიცილაკების კლასიფიკაცია 

სიცილაკების კლასიფიკაცია შესაძლებელია მი-

სი ფუნქციისა და შექმნის საშუალებების მი-

ხედვით(იხ. ცხრილები 1, 2, 3, 4): 

– კლასიკური სიცილაკი 

– სახასიათო სიცილაკი 

– სელებრითი სიცილაკი 

– განსაკუთრებული ნახატები 

– გრაფიკული სიცილაკი 

– იაპონური სიცილაკი 

ცხრილი1. კლასიკური სიცილაკები: 

:-) საბაზისო სიცილაკი, სიხარუ-

ლის გამოსახატავად 

;-) თვალის ჩაკვრა 

:-( მოწყენილი ან გაბრაზებული 

სიცილაკი 

:-> ცინიკური სიცილაკი 

(-: მემარცხენეს სიცილაკი 

:-))) ძალიან ბედნიერი 

:-((( უბედური 
:-P ენის გამოყოფა (ჩვენება) 

:-D ხმამაღალი (გულიანი) სიცილი 

:-* კოცნა 

^^ ღიმილი მოჭუტული თვალე-

ბით 

:/ სკეპტიკური სიცილაკი 

:-o შეშინებული სიცილაკი 

:| მრისხანე სიცილაკი 

XD, 

XDD 

მოცინარი სმაილი მოჭუტული 

თვალებით 

-.- განერვიულებული სახე 

:> სარკასტული სიცილაკი 

:‘( მტირალი სიცილაკი 

:S სიცილაკი, რომელსაც უჭირს 

გადაწყვეტილების მიღება 

:-@ გაბრაზებული სიცილაკი 

:-X მდუმარე სიცილაკი 

>.< თვალების მოჭუტვა 

mailto:gobianimiranda@hotmail.com
mailto:tiniko76@yahoo.de
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ცხრილი 2. სახასიათო სიცილაკები: 

 

8:-) პატარა გოგონა 

:-)8< დიდი გოგონა 

:-? მწეველი ადამიანი (ჩიბუხით) 

:-Q ადამიანი ეწევა 

:^) ადამიანს დიდი ცხვირი აქვს 

:-6 ადამიანმა რაღაც ძალიან მწარე 

შეჭამა, ან მოსაუბრემ მას რაღაც 

ძალიან „მწარე უთხრა“ 

:-I ამ ადამიანისათვის ყველაფერი 

სულერთია 

B-D ჰგონია ყველაფერი იცის, ყოველ-

თვის მართალია, სინამდვილეში 

ყველაფერს ცუდად აკეთებს 

 

ცხრილი 3. სელებრითი სიცილაკები: 

 

c¦:-=) ჩარლი ჩაპლინი 

:<) ელიტის წარმომადგენელი (ცხვი-

რაბზეკილი) 

L:-) ახლახანს მიიღო დოქტორის სტა-

ტუსი 

~<:o) ჯამბაზი 

 

 

ცხრილი 4. განსაკუთრებული ნახატები. ამ სი-

ცილაკებით ძირითადად ცხოველები ან საგნე-

ბი გამოიხატება. 

 

  (__) 

                       (00) 

      /-------------\/ 

   /   ¦            ¦ ¦ 

 * ¦ ¦-------- ¦ ¦ 

¦ ¦           ¦ ¦ 

 

 

 

ძროხა 

 

----<--{@ ან --{---@ ვარდი 

}((((*> თევზი 

=>>>>*  საახალწლონაძვის-

ხე 

 

5. გრაფიკული სიცილაკები. ისინი შესაძლებე-

ლია მოძრავიც იყოს. 

 

 
 

 

ცხრილი 6. იაპონური სიცილაკები: 

 

(^_^) მამაკაცური 

(*_*) აღტაცებული 

\(^_^)/, მოკ-

ლე ვარიან-

ტი \o/ 

აღფრთოვანებული, გახა-

რებული 

(^_^)/" ხელის დაქნევა, მისალმე-

ბა ან დამშვიდობება 

(^_~) თვალის ჩაკვრა 

(-.-) რაღაც სისულელედ მი-

გაჩნია 

d(^_^)b მუსიკის მოსმენა 

 

ყველაზე ხშირად გამოიყენება კლასიკური 

სმაილების მოცინარი ან ნაღვლიანი ვარიანტი. 

როგორც ჩანს, ეს სმაილი განსაკუთრებით პო-

პულარულია, რადგან მას, უპირველეს ყოვლი-

სა მოცინარ ვარიანტში, შესაძლოა სხვადასხვა 

მნიშვნელობები ჰქონდეს. ამ სიცილაკის :-) 

მნიშვნელობა კონტექსტთან კავშირის გარეშე 

ისევე რთული განსასაზღვრია, როგორც ღიმი-

ლის რეალურ ცხოვრებაში. მის მიღმა შეიძლება 

ბევრი რამ იმალებოდეს: კმაყოფილება, სიხა-

რული, ბედნიერება, მაგრამ ასევე ირონიაც. 

მოყვანილი მაგალითები ნათელს ხდის გან-

სხვავებული ინტერპრეტაციების არსებობის 

შესაძლებლობას. 

 

მაგ.: ინტერპრეტაცია „სიხარული“ 

კარგია, რომ შენ მანამდე აქ იყავი! მარ-
თლა ძალიან გამიხარდა :-)  
 

მაგ.: ინტერპრეტაცია „სიტუაციის განმუხტვა“ 

რა ბოთე ხარ !!! :-)  
 

სიცილაკის საშუალებით შესაძლებელია საკუ-

თარი გრძნობები გამოხატო უფრო ნათლად, 

ვიდრე მხოლოდტექსტით. 

მე ხომ ვიცი :-), ყველაფერი კარგად იქნება, 
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სანამ ჩვენ ერთად ვიქნებით  :-) ამ წუთას უბ-
რალოდ გვერდით ვარ :-(  

ბოლო წლებში შეიმჩნევა სიცილაკების გა-

მოყენების ზრდა თანამედროვე მედიაში. ამის 

მიზეზი შესაძლოა იყოს სიცილაკის უფრო ად-

ვილი გამოყენების მეთოდები, მაგალითად 

თანამედროვე მობილური ტელეფონები მომ-

ხმარებელს შესაძლებლობას აძლევს იკონური 

სმაილები გამოიყენოს, ანუ დამწერს არ სჭირ-

დება იცოდეს ნიშანთა კომბინაცია სიცილაკის 

შესაქმნელად. პრობლემა შეიძლება წარმოიშ-

ვასიმ შემთხვევაში, თუ შეტყობინების მკითხ-

ველი არ ფლობს მობილურს, რომელიც სიცი-

ლაკს სურათების სახით აღიქვამს. ამ შემთხვე-

ვაში მასთან ნაჩვენები იქნება ნიშანთა კომბი-

ნაცია, რომლის ინტერპრეტირებაც მან კონ-

ტექსტის მიხედვით უნდა მოახდინოს.  

 

III სიცილაკი როგორც საბაზისო მეტაფო-

რული კონცეპტი 

კლასიკური სიცილაკების სქემა 70–იანი 

წლებიდანაა ცნობილი და გავრცელებული. 

თუმცა მათ თანამდეროვე მედიაში სულ სხვა 

მნიშვნელობები შეიძინეს. პირველი გამოყენე-

ბა სმაილის თანამედროვე მედიაში 1982 წლის 

19 სექტემბრით თარიღდება, როცა სკოტ ი ფა-

ლამმა (Scott E Fahlam) ორმაგი წერტილი, მის 

შემდეგ ტირე და დახურული ფრჩხილი ირო-

ნიული მოდალობის გამოსახატავად შემოგ-

ვთავაზა. 

რადგან სმაილი სახის სქემატურ წარმოჩე-

ნაზეა დაფუძნებული, კოგნიტიური მეტაფო-

რული კომუნიკაციის ტერმინოლოგიის მი-

ხედვით,საქმე ეხება სხეულზე ბაზირებულ 

სურათს.ზემოთ აწეული პირის ფორმა პოზი-

ტიურ ემოციასთანაა კავშირში, შესაბამისად :–

) პოზიტიური სმაილია,მაგრამრადგან მეტა-

ფორიკასთან გვაქვს საქმე, რათქმაუნდა, იგი 

გადატანითი მნიშვნელობითაც გამოიყენება. 

ის, თუ რომელი სიცილაკი რომელი ემოციის 

გამოსახატავადაა გამოყენებული, მხოლოდ 

კონტექსტთან ერთადაა ნათელი, ნაგულის-

ხმები გასაგები ხდება კონტექსტში. მიუხედა-

ვად იმისა, რომ სიცილაკების უამრავი რაო-

დენობა არსებობს, მათი ინფორმატიულობა 

რჩება სქემატური და, შესაბამისად, ღია ინ-

ტერპრეტაციებისთვის.  

გამოიყენება თუ არა სიცილაკი როგორც 

მეტაფორა, ამის დასადგენად საჭიროა მათი 

ანალიზი საკომუნიკაციო ფუნქციის მიხედ-

ვით. ამისათვის არაა საკმარისი მროლოდ სი-

ცილაკების ცხრილი და მიწერილი მნიშვნე-

ლობა, ეს არის მხოლოდ იკონური აღწერა და 

არა სიცილაკის ფუნქცია ტექსტში. სიცილაკს 

ტექსტში სხვადასხვა სემანტიკური ფუნქციები 

შეიძლება ჰქონდეს. 

მაგალითად მაგალითში:ჩვენში ამას სიმი-
დი კი არა, სიმინდი ქვია :–P 

ერთი შეხედვით ამ სიცილაკს :–Pქილიკის 

მნიშვნელობა აქვს, თუმცაკონტექტში ჩანს, რომ 

საქმე ეხება ბავშვურ კონკურენციას, მოდალობა 

სერიოზულია და სმაილი უბრალოდ არბი-

ლებს სიტუაციას. 

სიცილაკი ეფუძნება არა მხოლოდ ენობ-

რივგამოხატულებას, არამედ თავად იმპიროვ-

ნების გუნება-განწყობას, რომელმაც იგი გამოი-

ყენა. 

მაგ.:ტესტი ძაან რთული იყო :-@, აუ რა დე-
ბილი ვარ 0_0´ 

ამ მაგალითში პირველი სიცილაკი :-@ გა-

მოხატავს სიბრაზეს, მეორე 0_0´ ტირილს. მეო-

რე სმაილის გამოყენება არ ნიშნავს იმას, რომ 

მისი ავტორი მართლა ტირის, იგი ამ სმაილის 

გამოყენებით გამოხატავს დამოკიდებულებას 

საკუთარი თავის, საკუთარი სისუსტის მი-

მართ. ანუ, სიცილაკით გამოხატული ემოცია 

არაა სქემატური, იგი უფრო დრამატიზირებუ-

ლია. 

 

IV სიცილაკების გამოყენების სიხშირე ასა-

კისა და სქესის მიხედვით 

საინტერესოა ის, რომ სიცილაკების რაოდე-

ნობა ქალებისა და გოგონების ინტერნეტ-კომუ-

ნიკაციის დროს გაცილებით დიდია, ვიდრე მა-

მაკაცებისა და ბიჭების. ჩვენს ხელთ არსებული 

კორპუსის მიხედვით, რომელიც ეფუძნება ინ-

ტერნეტ-მიმოწერას ფეისბუკში, სიცილაკის გა-

მოყენების სიხშირეა: მამაკაცები 28%, ბიჭები 

60,0%, ქალები 55,5%, გოგონები 99,5%. (იხ. სუ-

რათები 1. 2. 3. 4). გენდერული კვლევები ადას-

ტურებს, რომ ქალებთან და გოგონებთან შედა-

რებით, მამაკაცები და ბიჭები სასაუბრო ნაწი-

ლაკებს მცირე რაოდენობით გამოიყენებენ. სი-

ცილაკი სწორედ ამ სასაუბრო ნაწილაკების ჩა-

ნაცვლებაა. მამრობითი სქესის მიერ მათი ნაკ-

ლები რაოდენობით გამოყენება კიდევ ერთხელ 

ადასტურებს, რომ ინტერნეტ–მიმოწერა კონ-

ცეპტუალურად ზეპირი მეტყველებაა. განსხვა-

ვებულია სიცილაკების გამოყენების სიხშირე 

ასაკის მიხედვითაც. ახალგაზრდა უფრო დიდი 

რაოდენობის სიცილაკს იყენებს, ვიდრე 

ზრდასრული ადამიანი. ამასთანავე განსხვავე-

ბაა იმ შემთხვევაში, ფამილარულია თუ არა 

ადამიანთა ურთიერთობა. ფორმალური საუბ-

რების დროს, რათქმა უნდა, არ გამოიყენება სი-

ცილაკები ან მინიმალური რაოდენობით, აგ-
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რეთვე ნაკლებად იყენებს ახალგაზრდა სიცი-

ლაკებს, თუ იგი უფროს ადამიანს ეკონტაქტე-

ბა ინტერნეტით (იხ. სურათი 5) 

 

 

სურათი 1. ბიჭები 25 წლის ქვემოთ 

 

 
სურათი 2. ზრდასრული მამაკაცები 

 

 
სურათი 3. გოგონები 20 წლის ქვემოთ 
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სურათი 4. ზრდასრული ქალები 

 

 
სურათი 5. ახალგაზრდა გოგონა და ზრდასრული ქალი 

 

ასაკით უფროსი (50 წლის ზემოთ) მამაკაცები 

თითქმის არ იყენებენ ემოციკონებს. აქედან 

გამომდინარე შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ 

ქალები და SMS-ის ასაკით უმცროსი ავტორე-

ბი უფრო ხშირად გამოხატავენ თავიანთ ემო-

ციებს სმაილების მეშვეობით, ვიდრე მამაკაცე-

ბი. ანუ, 28 წელზე უმცროსი ასაკის ქალები 

ყველაზე მეტ სიცილაკებს იყენებენ. თვალში 

საცემია დაბალი პროცენტული მონაცემები 28 

წლის ასაკის ზემოთ მამაკაცებში, რომელთაც 

უმაღლესი განათლება აქვთ. აქვე უნდა აღი-

ნიშნოს, რომ მამაკაცებზე უფრო დიდი გავლე-

ნა აქვს ტექნიკის განვითარებას, რომელიც 

აადვილებს სიცილაკების გამოყენებას. თვალ-

შისაცემია, რომ ბოლო პერიოდშიმამაკაცებში 

მოიმატასიცილაკების გამოყენებამ, ქალების 

პროცენტული მაჩვენებელი იგივე რჩება. რა 

თქმა უნდა, აქ ტექნიკური გაადვილების გარ-

და შესაძლოა ვივარაუდოთ სხვა მიზეზებიც. 

მაგალითად შესაძლოა მიზეზი იმისა,  

რომ მამაკაცები ქალებთან შედარებით ნაკლებ 

სმაილებს იყენებდნენ, იყო ის, რომ მათ არ მი-

აჩნდათ, რომ ემოციკონები „მაგარია“. ტექნი-

კის განვითარებამ, ან უბრალოდ დრომ უჩვენა 

მათ ამ ხატოვანი გამოხატვის საშუალების და-

დებითი მხარეები და ზოგიერთი მამაკაცი სი-

ამოვნებით იყენებს ამ დამხმარე საშუალებას.  

იმეილებში სიცილაკების სხვადასხვა ვარიან-

ტების  გამოყენების სიხშირე უფრო ნაკლებია, 

ვიდრე მოკლე ტექსტურ შეტყობინებებსა და 

ჩატში.ის მოსაზრება, რომ სიცილაკები კომპი-

უტერამდე არსებობდა, რასაკვირველია ნაკ-
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ლებად შესაძლებელია. განსაკუთრებით ის, 

რომ ისინი იმ დროისათვის უკვე დღეს არსე-

ბული ფორმით გვხვდებოდა. სამაგიეროდ 

ფაქტია, რომ თანამედოვეობაში ემოციკონები 

ხელნაწერებშიც გვხვდება, მაგ., პატარა შე-

ტყობინებები ბარათებზე (იხ. სურათი 6).  

 სურათი 6. სიცილაკი ხელნაწერში 

 

 
 

V დასკვნა 

 
სიცილაკების უამრავი სახეობა არსებობს. მი-

უხედავად ამისა, ელექტრონულ კომუნიკაცი-

აში ჭარბობს კლასიკური სიცილაკები, რომ-

ლებსაც კონტექსტის მიხედვით განსხვავებუ-

ლი მნიშვნელობები შეიძლება ჰქონდეს. ამი-

ტომ აუცილებელია სიცილაკის მნიშვნელო-

ბის კვლევა ტექსტის დონეზე. სიცილაკების 

საშუალებით გარდა ჟესტებისა და მიმიკებისა 

გადმოიცემა მისი ავტორის გუნება-განწყობა 

და საუბრის მისეული მოდალობა. ელექტო-

ნული კომუნიკაცია ზეპირი მეტყველების კო-

პირებას ცდილობს და მისი გედნერული ანა-

ლიზი ზეპირი მეტყველების გენდერული ანა-

ლიზის შედეგებს ემთხვევა, განსაკუთრებით 

სქესის მიხედვით ჟესტიკულაციისა და სასა-

უბრო ნაწილაკების გამოყენების თვალსაზრი-

სით. მდედრობითი სქესის წარმომადგენლები 

უფრო მეტ სიცილაკებს იყენებენ, ვიდრე მამ-

რობითი სქესის, ახალგაზრდები უფრო მეტს, 

ვიდრე უფრო ასაკოვნები. სიცილაკების რაო-

დენობით შესაძლებელია არა მხოლოდ ადა-

მიანის ასაკისა და სქესის დადგენა, აგრეთვე 

იმისაც, თუ რა დამოკიდებულება აქვთმოსა-

უბრე პირებს ერთმანეთის მიმართ, როგორ 

ურთიერთობაში არიან ისინი სოციალური 

სტატუსის თვალსაზრისით. 
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ingakikvidze@rambler.ru 

მაია კვანტრე 

წმინდა ნინოს სახელობის ქუთაისის № საჯარო სკოლა, ქუთაისი, საქართველო 

maiakvantre@rambler.ru 
 

ანოტაცია – ნაშრომში წარმოდგენილია ინ-

ფორმაციულ–საკომუნიკაციო საშუალებათა გამო-

ყენების სპეციფიკა რუსულის როგორც უცხო ენის 

სწავლების პროცესში. ხაზგასმულია, რომ სპეციფი-

კას განსაზღვრავს ის, რომ სწავლების შინაარსის 

მთავარ კომპონენტს  სამეტყველო ქმედებათა პრაქ-

ტიკული დაუფლება წარმოადგენს. 

 
საკვანძო სიტყვები – უცხო ენის სწავლე-

ბა, ისტ აუდირების, კითხვის, საუბრის, წერის 

სწავლების პროცესში.  

 

I.შესავალი 

 

საზოგადოების განვითარების თანამედ-

როვე ეტაპზე ინფორმაციული და საკომუნიკა-

ციო ტექნოლოგიები აქტიურად გამოიყენება 

უცხო ენების, მათ შორის, რუსულის როგორც 

უცხო ენის სწავლების პროცესში. სწავლების 

ტრადიციულ საშუალებებთან შედარებით, 

მათ გააჩნიათ მთელი რიგი უპირატესობებისა, 

კერძოდ, აღნიშნული ტექნოლოგიების გამო-

ყენება: ხელს უწყობს სწავლების ინდივიდუა-

ლიზაციას, უფრო მოქნილს ხდის სწავლების 

პროცესის მართვას, უზრუნველყოფს ენის 

შემსწავლელთა აქტივიზაციას, იძლევა სტუ-

დენტთა დამოუკიდებელი მუშაობის ორგანი-

ზების საშუალებას მათ უნარ–ჩვევათა ჩამოყა-

ლიბების მხრივ, აგრეთვე ყველა სხვა საშუა-

ლებაზე უკეთ იძლევა თვალსაჩინოების პრინ-

ციპის რეალიზების საშუალებას.  

 

II.ინფორმაციულ–საკომუნიკაციო ტექნო-

ლოგიები, რომლებიც გამოიყენება უცხო ენის 

სწავლების პროცესში 

უცხო ენის სწავლების პროცესში გამოიყე-

ნება შემდეგი ძირითადი ინფორმაციული და 

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები:  

 მულტიმედიური პრეზენტაციები 

 ელექტრონული სახელმძღვანელოებები  

 ინტერაქტიური სახელმძღვანელოები – 

ტრენაჟორები, ტესტები, სავარჯიშო დავა-

ლებები და ა.შ. 

 მულტიმედიური სასწავლო მასალები (სას-

წავლო CD) 

 ინტერნეტსაშუალებები (მონაცემთა ელექ-

ტრონული ბაზები, საცნობარო წყაროები, 

ლექსიკონები, ელექტრონული ბიბლიოთე-

კები, ელექტრონული პერიოდული გამო-

ცემები და სხვ.). 

უშუალო ურთიერთობის გარემო, რომე-

ლიც მიიღწევა ელექტრონული კომუნიკაციის 

ისეთი საშუალებების ბაზაზე, როგორიცაა 

ელექტრონული ფოსტა, ფორუმები, ჩატ–კო-

მუნიკაცია, შეიძლება უცხო ენის პედაგოგის 

მიერ გამოყენებულ იქნას სწავლების პროცეს-

ში მოტივაციის ამაღლების, უშუალო კომუნი-

კაციისას (სხვადასხვა კომუნიკაციურ სიტუა-

ციებში) ენობრივი ქცევის სწორი უნარ–ჩვევე-

ბის ჩამოყალიბების, დახვეწის, შემოწმების 

მიზნით. სწავლების კონკრეტული მიზნისა 

და შინაარსის მიხედვით ინფორმაციულ–სა-

კომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება შე-

საძლებელია როგორც სინქრონულ, ასევე 

ასინქრონულ რეჟიმში, შესაბამისად, ისეთი 

ფორმატების გამოყენებით, როგორიცაა: ტექ-

სტური (ელექტრონული ფოსტა, ფორუმი, ჩა-

ტი) ან აუდიო/ვიდეო (სკაიპი, ვიდეოკონფე-

რენციები, ვიდეო ან აუდიოფაილები და სხვ.) 

ფორმატებით [1], [2]. 

არაერთგვაროვანია სპეციალისტებს შო-

რის დამოკიდებულება სწავლების პროცესში 

სოციალური ქსელის ჩართვის თაობაზე. თუმ-
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ცა, უნდა აღინიშნოს სოციალური ქსელის (მა-

გალითად Facebook, რომელიც განსაკუთრე-

ბით პოპულარულია ამჟამად საქართველოს 

ინტერნეტ–მომხმარებლებს შორის) გამოყენე-

ბის დადებითი მხარეები. კერძოდ, სასწავლო 

ურთიერთობის ორგანიზების მხრივ სოცია-

ლური ქსელის უპირატესობებს შორის თვალ-

საჩინოა შემდეგი: 

1) თანამედროვე ახალგაზრდობა ამჟამად 

დიდ დროს ატარებს სოციალურ ქსელში; 

ინფორმაციის მიღება სოციალური ქსელის 

მეშვეობით მათთვის ჩვეულებრივი, ბუნებ-

რივი სიტუაციაა; 

2) სტუდენტებს შეუძლიათ რეალურ დროში 

ურთიერთობა არა მარტო მასწავლებელ-

თან, არამედ ერთმანეთთან, რითაც ერ-

თგვარი მინი–ერთობა, საერთო ინტერესე-

ბის მქონეთა ჯგუფი წარმოიქმნება; 

3) მასწავლებელს აქვს სტუდენტებთან კომუ-

ნიკაციის მოხერხებული საშუალება, მას შე-

უძლია მიაწოდოს მათ დამატებითი ინ-

ფორმაცია, იგი შექმნილი მინი–ერთობის 

წევრი ხდება; აქვს ურთიერთობის საშუა-

ლება იმ სტუდენტებთან, რომლებთანაც ამა 

თუ იმ მიზეზის გამო ვერ ხერხდება რეა-

ლური კონტაქტი [3]. 

 

III. ინფორმაციულ–საკომუნიკაციო ტექნო-

ლოგიათა გამოყენების სპეციფიკა სხვადასხვა 

სამეტყველო უნარ–ჩვევების განვითარების 

პროცესში 

უცხო ენის სწავლების სპეციფიკა განსაზ-

ღვრავს  გარკვეულ პრიორიტეტებს და თავი-

სებურებებს საინფორმაციო–კომუნიკაციურ 

ტექნოლოგიათა გამოყენებისას უცხო ენის 

სწავლების პროცესში. სპეციფიკა კი იმაში 

მდგომარეობს, რომ უცხო ენის სწავლების ში-

ნაარსის მთავარ კომპონენტს წარმოადგენს 

არა მეცნიერების საფუძვლები, არა თეორია, 

არამედ სამეტყველო მოღვაწეობა, ქმედება – 

საუბარი, აუდირება, კითხვა, წერა. ქმედების 

ფსიქოლოგიური თეორიის თანახმად, ნების-

მიერი ქმედების, მოღვაწეობის სწავლება ამ 

ქმედების განხორციელების პროცესში ხდება. 

აქედან გამომდინარე, უცხო ენის სწავლებისას 

აუცილებელია სხვადასხვა სახის სამეტყველო 

მოღვაწეობის პრაქტიკული დაუფლება, ვარ-

ჯიში. შესაბამისად, უცხო (მათ შორის, რუსუ-

ლი) ენის სწავლების პროცესში განსაკუთრე-

ბული აქცენტი კეთდება იმ ინფორმაციულ და 

საკომუნიკაციო საშუალებების გამოყენებაზე, 

რომლებიც ენის შემსწავლელს „ცოცხალი“ კო-

მუნიკაციის საშუალებას აძლევენ, – როდესაც 

მოსწავლე დიალოგში შედის (ზეპირი ან წე-

რილობითი ფორმით) რეალურ პარტნიორთან 

– ენის მატარებელთან. ელექტრონული კომუ-

ნიკაციის გამოყენება ხელს უწყონს სწავლების 

ერთ–ერთი ძირითადი ამოცანის თუნდაც ნა-

წილობრივ გადაჭრას – ბუნებრივი ენობრივი 

გარემოს შექმნას.   

 განვიხილოთ ისტ–ის გამოყენების შესაძ-

ლებლობები უცხო ენაზე სხვადასხვა სამეტყ-

ველო ქმედებათა განხორციელების უნარ–ჩვე-

ვების ჩამოყალიბების პროცეში. ამ თვალსაზ-

რისით განსხვავებული პოტენციალი და გარ-

კვეული შეზღუდვები გააჩნია ისტ–ის გამოყე-

ნებას რეცეპტიული და პროდუქტიული სა-

მეტყველო ქმედებათა განვითარებისთვის. 

აუდირების სწავლების პროცესში სხვა-

დასხვა ეტაპზე პრიორიტეტი ენიჭება ისეთ 

სავარჯიშოებს, როგორიცაა: წარმოთქმული 

ფრაზების გამეორება, სიტყვებისა და ფრაზე-

ბის დამახსოვრება, პროგნოზირების განვითა-

რება და თვით აუდიოტექსტზე მუშაობა. მუ-

შაობის პირველ ეტაპზე საჭიროა დიდი რაო-

დენობით აუდიოტექსტების შექმნა, რომლებ-

შიც გათვალისწინებული იქნება სათანადო პა-

უზაცია გამეორებისათვის, ტიტრები და მათი 

დამალვის შესაძლებლობა. ასეთი აუდიოტექ-

სტების გამოყენება აკუსტიკურ და არტიკუ-

ლაციურ მიდგომათა კომბინირების კარგ სა-

შუალებას იძლევა. მათი მეშვეობით შესაძლე-

ბელი არა მარტო არტიკულაციის ილუსტრი-

რება, არამედ შეგვიძლია ვავარჯიშოთ კიდეც 

ენის შემსწავლელი სწორი, გამართული წარ-

მოთქმის მისაღწევად. გამოვიყენება აუდიო-

ფაილები, რომლებიც შეიცავენ „ენის გასატე-

ხებს“, ფონეტიკური დატვირთვის მქონე, სპე-

ციალურად შერჩეულ სიმღერებსა და ლექ-

სებს. ეფექტურია პარალელურად ისეთი პრე-

ზენტაციების, Flаsh–ანიმაციის გამოყენება, 

რომლებიც ახდენენ ამ მოსასმენი მასალის ში-

ნაარსის ილუსტრაციას.  

შემდეგ ეტაპზე, როდესაც საბაზისო სამუ-

შაო ჩატარებულია და ყურადღება გამახვილე-

ბულია სამეტყველო მექანიზმების ჩამოყალი-

ბებაზე, მიზანშეწონილია სხვადასხვა აუდიო/ 

ვიდეოფრაგმენტების გამოყენება, რომელთაც 

თან ახლავს სავარჯიშოები. აუდირების უფ-

რო მაღალ ეტაპზე ეფექტურია მრავალრიცხო-

ვანი აუდიოტექსტებისა და ვიდეოფრაგმენ-

ტების გამოყენება, სხვადასხვა ტიპის ტესტე-

ბის შესრულებით, როგორიცაა, მაგალითად: 

შესაბამისობის დადგენა, სწორი ვარიანტის 

არჩევა, თანმიმდევრობის განსაზღვრა, გამო-
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ტოვებული სიტყვების, შესიტყვებების ან 

ფრაზების შევსება. 

 უცხო ენაზე კითხვის სწავლების პროცე-

სი მოიცავს კითხვის ტექნიკის უნარ–ჩვევების 

გამომუშავებას, ტექსტზე მუშაობას, რაც სპე-

ციალური სავარჯიშოების შესრულებით მი-

იღწევა. აქ მოსახერხებელია Power Point პრე-

ზენტაციების გამოყენება ორთოგრაფიისა და 

გრაფიკის წესების ილუსტრაციისათვის, აგ-

რეთვე Flash–ანიმაციის გამოყენება აუდიოფ-

რაგმენტების ჩართვით, რომლებიც სტუდენ-

ტებს სწორი კითხვის ნიმუშებს წარმოუდგე-

ნენ. კონტროლის ეტაპზე შესაძლებელია სხვა-

დასხვა ტიპის ტესტების გამოყენება, როგორი-

ცაა: კლასიფიკაცია, შესაბამისობის დადგენა, 

სწორი ვარიანტის არჩევა, გამოტოვებული ად-

გილების შევსება შევსება და სხვ.  

საუბრის სწავლების პროცესში დიდი 

მნიშვნელობა აქვს კომუნიკაციის სიტუაციათა 

კონსტრუირებას, რომლებიც ახდენენ სამეტყ-

ველო ქმედებათა სტიმულირებას. ინფორმა-

ციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები 

შეიძლება გამოყენებულ იქნას, როგორც საუბ-

რის უნარ–ჩვევების ჩამოყალიბების, წყვილებ-

ში და მცირე ჯგუფებში ურთიერთობის, მათ 

შორის ეფექტური როლური თამაშების ორგა-

ნიზების საშუალებები. ვიყენებთ: მონოლო-

გური და დიალოგური გამოთქმების ნიმუ-

შებს, ვიდეო–, აუდიჩანაწერებს და ბეჭდურ 

ტექსტებს, Power Point –პრეზენტაციებს, აგ-

რეთვე ტესტებს, რომელთა მეშვეობით ხდება 

სამეტყველო ერთეულის სტრუქტურისა (თან-

მიმდევრობის განსაზღვრა) და მისი შემადგე-

ნელი ლექსიკური ერთეულების ათვისება.   

წერის სწავლება მოიცავს წერის ტექნიკი-

სა (გრაფიკისა და ორთოგრაფიის) და საკუთ-

რივ წერითი მეტყველების უნარ–ჩვევების გა-

მომუშავებას. ამ პროცესში შესაძლებელია 

მრავალფეროვანი საშუალებების გამოყენება, 

კერძოდ, ძალიან ეფექტურად გამოიყენება 

პრეზენტაციები (მათ შორის, წერითი მეტყვე-

ლების ნიმუშების ჩვენებით), ინტერაქტიური 

Flash-ანიმაციები, სხვადასხვა ტიპის ტესტები 

(შესაბამისი ენობრივი ერთეულების ჩასმა, შე-

საბამისობის დადგენა, ერთეულების კლასი-

ფიკაცია, ტექსტის აღდგენა და სხვ.).  

 

 

III დასკვნა 

 

პრაქტიკა აჩვენებს, რომ, მართალია, სა-

ინფორმაციო–კომუნიკაციურ ტექნოლოგიათა 

გამოყენება უცხო ენის სწავლების პროცესში 

უმეტეს შემთხვევაში მიმართულია ცალკეუ-

ლი უნარების ფორმირებასა და განვითარები-

საკენ, ეფექტი, რომელიც მათი გამოყენებით 

მიიღწევა, ყოველთვის მრავალმხრივია. ცხა-

დია, კომუნიკაციური ტექნოლოგიების გამო-

ყენების შედეგის ხარისხი ბევრად არის დამო-

კიდებული მასწავლებლის მიერ მათი ტიპის 

სწორად შერჩევასა შესაბამის მომზადებაზე. 

ახალი ტექნოლოგიები მოიცავენ არა მარტო 

თანამედროვე ტექნიკურ საშუალებებს, არა-

მედ სწავლების ახალ მეთოდებს. ინოვაციური 

მეთოდიკა ნიშნავს სასწავლო–შემეცნებითი 

საქმიანობის ორგანიზების ახალ სტილს. იგი 

გულისხმობს ცოდნის მიწოდებისა და ათვი-

სების, დაუფლების ახალ გზებს. სიახლეთა 

დანერგვის მიზანი შემეცნების პროცესის გა-

აქტიურებაში, მის ინტენსიფიკაციაში მდგო-

მარეობს. ინოვაციური სწავლების მთავარ 

კომპონენტს სწავლების პროცესში სტუდენ-

ტთა აქტიური ჩართვა, მუშაობის ჯგუფური, 

ერთობლივი ფორმების გამოყენება, აზრთა 

ურთიერთგაცვლა, ცოცხალი კომუნიკაციის 

სტიმულირება წარმოადგენს. სწორედ სტუ-

დენტებისა და მასწავლებლის და სტუდენ-

ტთა ერთმანეთთან აქტიურ ურთიერთქმედე-

ბაში მდგომარეობს სწავლების ერთ–ერთი 

ყველაზე გავრცელებული და ეფექტური თა-

ნამედროვე მოდელის – ინტერაქტიური სწავ-

ლების არსი.  

 
გამოყენებული ლიტერატურა 
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Аннотация: Статья посвящена анализу 

научно-методической литературы по обучению 

русскому языку как иностранному с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий. Автор  ставит 

перед собой следующие задачи: 1)  определить 

потенциал и эффективность ресурсов Интернета 

при обучении русскому как иностранному; 2) 

обосновать необходимость и целесообразность 

использования ресурсов Интернета при обучении 

русскому языку как иностранному.   

 

Ключевые слова: Интернет-технологии, 

мультимедийность,  интерактивность, обучение с 

привлечением ИКТ. 

 

I. Введение 

 

Использование современных 
мультимедийных средств обучения является 

одним из эффективных средств оптимизации и 

интенсификации системы обучения русскому 

языку как иностранному. Применение 

компьютерных технологий создает 

искусственную иноязычную среду, 

актуализирует наглядность, усиливает 

индивидуализацию обучения, берет на себя 

отдельные функции преподавателя, 

способствует  формированию иноязычной 

коммуникативной компетенции студента, 

изучающего иностранный язык вне языковой 
среды.  

Интернационализация образования в 

результате распространения информационно-

коммуникативных технологий, ресурсов 

Интернета предполагает новые подходы к 

формированию содержания образования, к 

дидактическим методам обучения и технологиям 

контроля качества, новым способам организации 

и оптимизации самостоятельной работы 

студентов. Все больше педагогов стали 

рассматривать возможность использования 
ресурсов Интернета как дополнительного 

средства обучения.  

Информатизация языкового образования 

постепенно становится приоритетным 

направлением методики обучения иностранным 

языкам. За последние годы в научной литературе 

появилось немало работ, в которых 

рассматривается потенциал социальных 

сервисов и служб сети Интернет в обучении 

иностранному языку (Э.Г. Азимов, Е.С. Полат, 

А.Н. Богомолов, М. Ю. Бухаркина, С. В. Титова, 

А. Л. Назаренко, М.А. Бовтенко, О.В. Дедова, 

П.В. Сысоев, М.Н. Евстигнеев, С.Н. Михайлов и 

др.). В указанных работах авторами 

обосновываются и разрабатываются методики 
обучения иностранному языку на основе 

современных информационных и 

коммуникационных технологий.  

В большинстве из указанных работ 

прослеживается тенденция все более активного 

применения в обучении видам речевой 

деятельности сервисов Веб 2.0. Анализ этих и 

других работ показывает, что компьютерные 

технологии в обучении аспектам языка создают 

условия для наиболее полного раскрытия 

потенциала каждого учащегося, развития у него 
личной активности. 

Использование Интернета открывает 

совершенно новые возможности для изучения 

иностранного языка: обеспечивается 

постоянный и не лимитированный доступ к 

аутентичной и актуальной информации, 

обеспечивается интерактивное взаимодействие с 

преподавателями, носителями языка (см. 

подробнее работы Азимова Э.Г., Бовтенко М.А., 

Дунаевой Л.А., Богомолова А.Н).  

 

II. Потенциал и эффективность ресурсов 
Интернета при обучении русскому как 

иностранному 

 

Интернет-технологии понимаются как 

«информационные, телекоммуникационные и 

иные технологии, а также сервисные услуги, на 

основе которых происходит деятельность в сети 

Интернет» [Азимов, Щукин 2009:86]. С одной 

стороны, интернет-технологии (ИТ) при 

правильном использовании способствуют 

оптимизации и эффективности учебного 
процесса. Но, с другой стороны, не секрет, что 

Всемирная Паутина наполнена недостоверной и 

некачественной информацией. В научной 

литературе существует немало описаний того, 

как методически неграмотно построенная работа 

учащихся с интернет-ресурсами способствовала 

формированию у них не только ложных 

стереотипов и обобщений о культуре страны 

изучаемого языка, но даже расизма и 

ксенофобии [Сысоев, Евстигнеев 2009: 8]. 

Информационно-коммуникационные 

технологии включают различные программно-
аппаратные средства и устройства, 

mailto:nelli.sichinava@yandex.ru
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функционирующие на базе компьютерной 

техники, а также современные средства и 

системы информационного обмена, 

обеспечивающие сбор, накопление, хранение, 

продуцирование и передачу информации [Полат 

2001; Титова 2009; Сысоев 2012; Азимов 2012 и 

др.]. Дидактические свойства ИКТ можно 

классифицировать следующим образом: 

− Способы презентации информации: 

1. Мультимедийность: текстовая 

репрезентация информации; визуальная 
репрезентация информации (свет, графика, 

изображение, мультипликация, видео); звуковая 

репрезентация информации (передача звуковых 

файлов); интегрированная репрезентация 

информации (текст, звук, графика, видео). 

2. Интерактивность. 

Принцип интерактивности в традиционном 

учебном процессе обычно понимается как 

взаимодействие субъектов обучения с помощью 

непосредственного контакта. В обучении с 

применением ИКТ интерактивность – это 
«возможность пользователя активно 

взаимодействовать с носителем информации, по 

своему усмотрению осуществлять ее отбор, 

менять темп подачи материала [Якушина 2002: 

13]. 

По мнению С.В. Титовой, интерактивность 

можно рассматривать и как процесс 

коммуникации, и как процесс какого-либо 

действия или воздействия. «Интерактивность – 

это, во-первых, способность человека активно 

влиять на содержание, внешний вид и 

тематическую направленность компьютерной 
программы или электронных ресурсов; во-

вторых, возможность общаться, высказывая свое 

мнение и узнавая мнение партнера по общению» 

[Титова 2003: 63]. 

Интерактивность, являясь ключевым 

свойством информационно-коммуникационных 

технологий в учебном процессе, способствует 

реализации таких дидактических свойств ИКТ, 

как: 

− коммуникативность – возможность 

коммутации информации посредством 

различных видов электронной связи: форума, 
чата, телеконференции, доски объявлений и т.д.; 

− адаптивность – возможность 

поддержания благоприятных условий процесса 

обучения, организации демонстраций, 

самостоятельных работ, преемственности 

знаний; 

− продуктивность – возможность 

изменения или дополнения информации; 

− креативность – возможность создавать 

что-либо или находить решение проблемы на 

основе предложенного материала. 

3. Нелинейный текст (гиперссылки). 

Практически любой текст в интернете 
представляет собой одну или несколько 

связанных между собой по различным 

параметрам страниц. Роль нитей, связывающих 

веб-страницы, играют так называемые 

гипертекстовые ссылки (или гиперссылки). 

Гипертекстовые ссылки бывают двух видов – 

текстовые и графические, обычно ссылки 

особым образом (цветом, типом графики, 

шрифта) выделяются в тексте документа. 

Гипертекстовые документ может содержать 

рисунки, видеоклипы, звуковой ряд и другие 

мультимедийные элементы. Если на ссылку 
указать курсором и щелкнуть по ней, то 

начнется прием по каналам связи и 

демонстрация на экране того или иного 

документа, который связан с данной ссылкой. В 

новом документе также будет ссылки на другие 

документы. Вся эта система ссылок дает 

возможность связываться с различными 

ресурсами Интернета. Именно гипертекстовые 

ссылки соединяют страницы в веб-сайт. Они, 

собственно говоря, являются связующими 

элементами сайта как особого вида электронных 
текстов. Структурной единицей, охватывающей 

и соединяющей различные типы информации в 

интернете, является гипертекст. Обычно 

гипертекстовым документом называют набор, 

совокупность страниц, связанных 

гиперссылками.  

О.В. Дедова предлагает следующее 

определение гипертекста: «Это модель 

организации электронного текста, 

характеризующаяся специфической 

структуированностью и разветвленной системой 

программно-поддерживаемых внутритекстовых 
и межтекстовых переходов, предполагающая 

возможность читательского интерактивного 

воздействия на последовательность 

воспроизведения композиционных единиц» 

[Дедова 2008: 50]. 

Гипертекстовые технологии позволяют 

легко сочетать различные типы информации – 

обычный текст, рисунок, график, таблицу, 

схему, звук, движущееся изображение. Другое 

важное свойство гипертекста – нелинейность, 

это означает, что кроме стандартной, обычной 
последовательности чтения текста есть и другие 

возможные пути передвижения по определенной 

совокупности текстов. Основные свойства 

электронного гипертекста, отличающие его от  

традиционного печатного текста: формальное и 

семантическое ветвление (полилинейность, 

неоднородность), незамкнутость и 

незаконченность, возможная мультимедийность, 

т.е. присутствие наряду с обычным текстом 

визуальных (статических и динамических) и 

звуковых образов.  

Знание свойств гипертекста позволяет 
использовать его особенности при обучении 

письму и чтению. При обучении, например, 

чтению русскоязычных текстов Интернета 
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необходимо учитывать два фактора: а) 

механизмы чтения гипертекста; б) особенности 

стратегий чтения при работе в Интернете. С 

появлением нового типа текста, электронного 

гипертекста, сущность которого описывается 

такими признаками, как нелинейность, 

мультимедийность, бесконечность/открытость, 

сформировался и новый вид чтения, который 

постепенно получил название «навигация». 

Гипертекст часто используется в разных формах 

письменной коммуникации – блогах, форумах, 
социальных сервисах.  

− Способы работы с информацией: 

1. Поиск информации; 

2. Получение и передача информации; 

3. Хранение информации; 

4. Классификация и структурирование 

информации; 

5. Редактирование информации. 

− Способы организации учебного процесса: 

1. Возможность организации электронных 

конференций, в том числе в режиме реального 
времени, компьютерных аудио- и 

видеоконференций; 

2. Возможность диалога с любым партнером 

в режиме реального времени и асинхронно; 

3. Возможность доступа к различным 

источникам информации, в том числе 

удаленным и распределенным базам данных, по 

всему миру и работы с этой информацией; 

4. Возможность оперативной передачи на 

любые расстояния информации любого объема, 

любого вида (визуальной и звуковой, статичной 

и динамичной, текстовой и графической); 
5. Возможность создания веб-курсов, 

публикации в сети отдельных заданий, 

упражнений для обучаемых. 

− Способы контроля и закрепления 

материала: 

1. Более эффективное запоминание 

информации вследствие ее визуализации, 

мультимедийности ее представления; 

2.Возможность контроля деятельности 

обучаемых синхронно и асинхронно 

посредством аудио- и видеоконференций, с 
помощью электронной почты и прочих веб-

служб (Skype, ICQ, IRC и т.п.);   

3. Возможность автоматизированной 

проверки и оценки тестовых заданий обучаемых. 

Существует несколько типов дидактических 

задач, которые можно решить на основе 

использования ресурсов Интернета: 

− формировать навыки и умения чтения, 

непосредственно используя материалы сети; 

− совершенствовать умения аудирования 

на основе аутентичных звуковых текстов сети 

(они могут быть также предварительно 

подготовлены и адаптированы); 

− совершенствовать умения 

монологического и диалогического 

высказывания на основе проблемного 

обсуждения данных Интернета (найденных 

самостоятельно или подготовленных 

преподавателем); 

По сравнению с традиционными методами 

обучения иностранным языкам обучение языкам 

с привлечением возможностей Интернета имеет 

ряд преимуществ [Титова 2009: 21-22]:   

  
Традиционное обучение Обучение с 

привлечением 

возможностей 

Интернета 

1. Линейный текст (только 

текст, нет никаких других 

источников) 

2. Мультимедийный 

гипертекст (видео-, 

аудиовозможности, 

связь с большим 

количеством  

разнообразных 

источников) 

2. Нередко отсутствие высокой 

мотивированности и заинте-

ресованности 

2. Высокая 

мотивированность и 

заинтересованность 

3. Ограниченное количество 

информации, ограниченный 

выбор, часто устаревшие 

сведения 

3. Неограниченное 

количество новой 

информации, огромный 

выбор 

4. Контроль преподавателя 4. Самоконтроль и 

контроль преподавателя 

5. Общение с преподавателем 5. Возможность 

общения 

(синхронного/асинхронн

ого) с носителями языка, 

знакомство с культурой 

страны и региона 

6. Процесс обучения 

ограничивается рамками урока 

и домашнего задания 

6. Значительное 

расширение процесса 

обучения при наличии 

свободного доступа к 

Интернету 

 

− совершенствовать умения письменной 

речи, принимая участие в переписке, 

письменном обсуждении проблемы, в сетевом 

проекте; 

− пополнять свой словарный запас 

лексикой, встречающейся в аутентичных 

текстах Интернета; 

− знакомиться с социокультурными 

аспектами языка, особенностями речевого 

поведения, в том числе и с речевым этикетом в 

каналах компьютерного взаимодействия; 

− формировать устойчивую мотивацию на 

основе систематического изучения «живых» 

материалов, обсуждения актуальных для данной 
культуры проблем [см. работы Азимова Э.Г., 

Титовой С.В.]. 

В использовании ресурсов Интернета для 

преподавания русского языка как иностранного 

можно выделить следующие направления: 

− обеспечение преподавателей и 

учащихся в режиме реального времени 

актуальной информацией о событиях в России, 

об экономике, политике, культуре страны; 
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− доступ к информационным серверам 

крупнейших российских образовательных 

учреждений и библиотек; 

− обеспечение учащихся, авторов 

учебников аутентичными текстами (газетными, 

художественными, деловыми) в электронной 

записи для организации учебного процесса; 

организация контактов между различными 

группами изучающих язык, проведение 

совместных проектов, олимпиад, конкурсов, 

организация телеконференций;  

− организация специальных уроков-

экскурсий на основе российского сегмента 
Интернета (например, путешествие по Москве, 

посещение музеев и др.); 

− открытие новых возможностей для 

дистанционного обучения языку; 

− использование учебников, 

мультимедийных материалов с 

интернет−поддержкой.  

Данные дидактические задачи реализуются 

благодаря использованию информационно-

коммуникационных технологий в 

информационно-обучающей языковой среде. 

Известно, что естественная языковая среда 
создается непосредственно в стране изучаемого 

языка, когда субъект попадает в ситуацию 

использования языка как средства общения для 

того, чтобы выжить в данном окружении. 

Однако создание искусственной языковой среды 

в условиях учебного заведения считается 

важным. Достижение этой цели стало 

возможным благодаря применению аутентичных 

ресурсов Интернета, а также различных средств 

информационных технологий (электронной 

почты, телеконференции, чата, 

видеоконференции и т.д.), которые 
предоставляют возможность интенсифицировать 

учебный процесс, сделать его более 

насыщенным, информативным, мотивирующим, 

обеспечивающим новое содержание и 

формирующим ценностное отношение к 

изучению иностранного языка. Именно поэтому 

целесообразно введение на современном этапе 

еще одного вида компетенции, который 

необходимо развивать у будущих специалистов 

в области преподавания иностранных языков, − 

информационной компетенции [Титова 2009: 
82]. 

Одним из социальных сервисов Интернета 

нового поколения (Веб 2.0) считаются блоги, так 

как они создают условия для общения между 

людьми, объединенными общими интересами, 

но разделенными пространством. В российской 

научной литературе существует несколько 

работ, посвященных использованию блог-

технологий в обучении иностранному языку, в 

частности, труды А.В. Филатовой [2005], М.Н. 

Евстигнеева [2013]. Т.Ю. Павельевой [2010]. 

Ввиду того, что содержание конкретного блога 

может быть доступно любому участнику 

интернет-проекта, независимо от того, где он 

находится, данная технология может 

использоваться для организации сетевого 

взаимодействия между обучающимися на 

иностранном языке и организации 

внеаудиторной групповой учебной деятельности 

учащихся и студентов, направленной на 

развитие аспектов языка (лексики, грамматики), 

видов речевой деятельности (чтение, письмо), а 

также социокультурной и межкультурной 
компетенций. Информация (текстовая, фото-, 

видео-, аудио-) может быть использована для 

обогащения языкового и социокультурного 

материала при написании эссе, рецензий, 

обзоров, отзывов на основе блог-технологии. 

Необходимо заметить, что из всех широко 

используемых технологий Веб 2.0 в обучении 

иностранному языку блог-технология является 

наиболее описанной и обсуждаемой в научной 

методической литературе. В блоге информация 

размещается в хронологической 
последовательности автором (модератором) 

блога или посетителями блога единовременно. 

Блог-технология не позволяет вносить 

дополнения и изменения в ранее 

опубликованную в блоге информацию. 

По утверждению П.В. Сысоева, применение 

блогов в обучении иностранному языку может 

способствовать: 

− мотивации использования иностранного 

языка для общения во внеаудиторное время; 

− развитию умений чтения и письма (в 

том числе обозначенных в современном 

образовательном стандарте); 

− развитию умений использования 

иностранного языка в сети Интернет для 

удовлетворения познавательных интересов 

учащихся; 

− развитию умений использования 

иностранного языка как средства образования и 

самообразования; 

− выражению собственного мнения и его 

аргументации при обсуждении социальных 

вопросов, что далеко не всегда реализуемо при 

обсуждении в классе; 

− более эффективному обсуждению 

изучаемой проблемы для последующего 

написания сочинения либо диалогического или 
монологического высказывания [Сысоев 2012: 

124]. 

По мнению А.В.Филатовой, блог-

технология обладает следующими 

дидактическими свойствами: 

− публичность (блоги доступны всем 

участникам проекта, находящимся на 

расстоянии друг от друга); 

− линейность (изменения и дополнения 

размещаются в хронологическом порядке); 
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− авторство и модерация (блогам присуще 

единоличное авторство, модерация блога 

осуществляется его автором); 

− мультимедийность (возможность 

использовать при создании контента блога 

материалов разного формата: текстового, 

графического, фото-, видео, аудиоматериала) 

[Филатова 2005: 10]. 

Как отмечает П.В. Сысоев [Сысоев 2012: 

123], описание методического потенциала 

блогов свидетельствует, что они позволяют 

создать уникальные условия для обучения 
письменной речи на иностранном языке: 

− развитие умений писать личное письмо, 

излагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах иностранного языка 

(автобиография, резюме); 

− расспрашивать о новостях и сообщать 

их; рассказывать об отдельных фактах/событиях 

своей жизни, выражая собственные суждения и 

чувства;  

− описывать планы на будущее. 

Все это полностью соответствует 

требованиям современных образовательных 

стандартов по иностранным языкам и по 
русскому языку. Изучив материал (например, 

формат письма личного характера) на уроке, 

каждый студент может разместить свое письмо в 

личном блоге. Обучающимся может быть дано 

задание прочитать и прокомментировать (на 

изучаемом или родном языке) письма своих 

однокурсников (одноклассников) или написать 

одно ответно письмо личного характера и т.п. 

Большие возможности имеет программа 

Microsoft PowerPoint. Это программа для 

создания и проведения презентаций, 

являющихся частью Microsoft Office и доступная 
в редакциях для операционных систем Microsoft 

и Windows Mac OS. PowerPoint предоставляет 

пользователю мощные функции работы с 

текстом, включая создание текста, средства для 

рисования, построение диаграмм, широкий 

набор стандартных иллюстраций и т.п. 

Презентация представляет собой сочетание 

компьютерной анимации, графики, видео, 

музыки и звукового ряда, которые организованы 

в единую среду. Это набор слайдов и 

спецэффектов, сопровождающих их показ на 
экране, раздаточный материал, а также конспект 

и план доклада, хранящиеся в одном файле, 

созданном с помощью PowerPoint. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия 

информации. Отличительной особенностью 

презентации является ее интерактивность, т.е. 

создаваемая для пользователя современными 

компьютерными средствами возможность 

взаимодействия с изображением. 

В PowerPoint существует три способа 

создания презентации: 

− использовать встроенный в программу 

так называемый мастер автосодержания, с 

помощью которого облегчается выбор форматов 

слайдов;  

− использовать встроенные шаблоны 

оформления; 

− создавать презентацию начиная с 

чистого листа, т.е. самостоятельно.  

Подобно тому, как текстовый документ 

состоит из страниц, файл презентации состоит 

из слайдов. Слайд – это отдельный кадр 

презентации, который может включать в себя 

заголовок, текст, графику, диаграммы и т.д. 
Созданные средствами PowerPoint слайды 

можно распечатать на черно-белом или цветном 

принтере: два, четыре или шесть слайдов на 

одной странице, можно изготовить слайды на 

фотопленке, использовать их как раздаточный 

материал.  

Все типы презентаций можно в настоящее 

время сохранять в Интернете с помощью 

специальных программных средств: 

− Slideshare − программа, которая 

позволяет конвертировать PowerPoint в формат 

Flash – http://www.slideshare.net/  

− Slaideboom − программа для сохранения 

Интернет-PowerPoint-презентаций в виде видео-

формата – mp4. http://www.slideboom.com/   

Можно использовать сервисы для создания 

презентаций в другом формате: Prezi.com – это 

вебб-сервис, с помощью которого можно 

создать интерактивные мультимедийные 

презентации с нелинейной структурой: 

http://prezi.com/. 

 

III. Заключение 

 
Каждый из видов информационно-

коммуникационных технологий имеет свой 

лингводидактический потенциал, который с 

успехом можно реализовать в учебном процессе. 

Современные информационно-

коммуникационные технологии можно 

эффективно использовать для реализации 

педагогических технологий, облегчающих 

процесс подготовки и передачи учебной 

информации обучаемому, интегрируя разные 

виды информации и обеспечивая интерактивное 
взаимодействие с обучаемым. Эффективность 

применения ИКТ в первую очередь зависит от 

профессиональной подготовки преподавателя к 

их использованию и от условий, в которых они 

применяются. Главное – чтобы их применение 

не превращалось в самоцель, а подключалось к 

учебному процессу и обеспечивало 

максимальную активность студентов в 

овладении русским языком.    
 
 
 

http://www.slideshare.net/
http://www.slideboom.com/
http://prezi.com/
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О роли информационно-компьютерных 

технологий в обучении студентов-гуманитариев 

лингвистическим дисциплинам 
 

Надежда Каджая 

Государственный университет Акакия Церетели, Кутаиси, Грузия 

nadejdakajaia@mail.ru 

 
Аннотация: В статье описываются 

актуальные проблемы использования 

информационно-компьютерных технологий и 

интернета в преподавании русского языка на 

гуманитарном факультете Государственного 

университета Акакия Церетели. Особо отмечается 

мотивирующая роль интернет-технологий в 

обучении курсов лингвистических дисциплин. При 

этом говорится об использовании компьютерных 

технологий в Грузии, формировании у студентов 

навыков работы с ними, в том числе с 

Интернетом. Отмечается, что для многих 

преподавателей и студентов остается открытым 

вопрос путей использования подобных ресурсов, 

их поиска и отбора в соответствии с дисциплиной, 

темой, уровнем, интересами, а также с 

требованиями современного обучения, что и 

определяет актуальность нашей темы. Говорится 

об острой необходимости серьёзных, 

квалифицированных специальных курсов, 

тренингов по обучению использования 

информационно-компьютерных технологий и 

Интернета для поднятия уровня подготовки 

студентов и преподавателей в этой области.   

Ключевые слова: дидактические задачи, объём 

используемых ресурсов, формы работы. 
 

I. Введение 
Обучение студентов - гуманитариев 

лингвистическим дисциплинам, как и любых 

других специалистов высокой квалификации, 

невозможно без постоянного учёта 

информационно-компьютерных технологий и 

интернета, всех тех новых достижений, которые 
рождаются в современной науке и методике 

вузовского преподавания. 

 

 

История применения информационно-

технических средств в обучении языкам 

насчитывает многие десятки лет, на протяжении 

которых активно разрабатывались вопросы 

теории и практики использования 

инновационных средств обучения как в высшем, 

так и среднем образовании (Н.М. Шанский, Г.Г. 

Городилова, С.И. Архангельский, А.М. 

Гельмонт, Л.В. Занков, Г.В. Карпов, Б.В. Кубеев, 
А.Г. Молибог, Р.А. Низамов, O.K. Поселянина, 

Л.П. Прессман, Д.И. Полторак, В.А. Романин, 

Б.Г. Сладкевич, Д.А. Сметанин, Б.Х. Толль, Г.И. 

Хозяинов, Л.В. Чашко, С.Г. Шаповаленко, Н.М. 

Шахмаев и др.). Вопросам использования 

информационно - технических средств, 

выявления специфики их применения при 

обучении иностранным языкам, посвящены 

также работы В.Д. Аракина, Б.А. Бенедиктова, 

В.М. Глускина,  М.И. Дубровина, С.П. 

Золотницкой и др.  
О свойстве человеческой психики, 

связанной с более продуктивным зрительным 

восприятием и усвоением знаний, известно 

давно. "Из всех каналов связи человека с 

внешним миром наибольшей пропускной 

способностью характеризуется зрительный 

канал... [1]" Считается, что по сравнению со 

слуховым восприятием эффективность 

зрительного оказывается в соотношении 100:1. 

Это свойство человеческой психики необходимо 

учитывать и применять в образовательном 
процессе с помощью современных средств 

зрительной наглядности, а также 

информационно-компьютерных средств. Однако 

активное мотивированное использование 

подобных средств и усиление их роли в 

обучении лингвистических дисциплин не значит 

отказ от известного положения о протекании 

процесса мышления человека на словестно - 

понятийной основе. Преподавание 

филологических дисциплин осуществляется 

прежде всего посредством слова. Его 

главенствующая роль в обучении, живой 
коммуникации со студентами неоспорима, так 

как конечные результаты усвоения 

лингвистического материала становятся 

достоянием вербального мышления. Однако 

усиление эффективности процесса обучения 

происходит за счёт включения различных 

mailto:nadejdakajaia@mail.ru
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информационно-компьютерных и 

интерактивных средств, что способствует 

активизации познавательной деятельности 

обучающихся. На пути оптимизации 

преподавания вузовских дисциплин 

лингвистического цикла среди многих проблем 

очевидны такие, которые напрямую связаны с 

теорией, методикой и практическим 

применением аудио-видео и информационно-

компьютерных средств наглядности, а также с 

дальнейшим расширением программированного 
обучения, т.е. программного управления ходом 

усвоения знаний, умений и навыков. Однако 

существующие формы организации обучения и 

контроля, в том числе и в ГУАЦ 

(Государственный университет Акакия Церетели), 

практически не обеспечивают должного 

управления процессом. Имеющиеся у нас 

традиционные формы группового обучения 

имеют свой недостаток. Обратная связь от 

студента к преподавателю плохо налажена: нет 

постоянной информации от студента о 
приобретённых им понятиях, знаниях, умениях и 

навыках. В силу этого преподаватель не имеет 

возможности активно вмешиваться в 

протекающий процесс обучения, реального 

усвоения каждым из студентов изучаемого 

текущего материала.  

Формирование у студентов навыков 

работы с информационно-компьютерными 

технологиями и интернетом является в 

настоящее время одним из ключевых моментов 

образования в Грузии, в том числи и в ГУАЦ, 

следовательно, нет необходимости 
обосновывать целесообразность введения 

данных технологий в процесс обучения, в нашем 

случае лингвистическим дисциплинам. Однако, 

для многих преподавателей у нас остаётся 

неясным вопрос путей использования подобных 

ресурсов, их поиска и отбора в соответствии с 

уровнем, интересами обучающихся, а также с 

требованиями университета, что и определяет 

актуальность нашей темы. 

Сейчас много и по-разному говорят о 

роли интернет-ресурсов в современном 
образовании, обучении, однако все, и методисты 

и практики, сходятся в одном: интернет своим 

разнообразным материалом, аутентичными 

текстами и т.д. помогает, даёт возможность 

использовать нужную информацию, 

способствует эффективному решению целого 

ряда дидактических задач: формировать 

устойчивую мотивацию студентов и 

преподавателей, активизировать мыслительные 

способности; привлекать к работе пассивных 

студентов; делать процесс обучения более 

наглядным; обеспечивать учебный процесс 
новыми, ранее недоступными средствами; 

осуществлять поиск и отбирать необходимую 

информацию; приучать студентов к 

самостоятельной работе с материалами; 

обеспечивать хорошую обратную связь с 

обучающимися; повышать интенсивность 

занятий; обеспечивать живое общение на разных 

уровнях; формировать умения и навыки 

аудирования, эффективного чтения, письма; 

анализа  и оценки прочитанного; сортировать 

информацию на главную и второстепенную; 

расширять словарный запас для коммуникации, 

монологической и диалогической речи и т.п. 

 Необходимо отметить неисчерпаемые 
возможности работы студентов непосредственно 

в Интернете, например: использование 

интернет-ресурсов при прохождении новой 

темы; самостоятельная работа обучающихся с 

интернет-ресурсами для нахождения нового 

материала по теме; участие в разных проектах, в 

том числе и международных; переписка по 

электронной почте с сокурсниками, 

преподавателем и т. д.; создание сайтов групп, а 

также индивидуальных, для общения и обмена 

опытом и т. п. Данный список работ можно 
дополнить возможностями, связанными с 

дистанционным обучением через Интернет, 

участием в различных конкурсах, 

тестированиях, участием в разных обучающих 

чатах, текстовых и голосовых.. 

 
Важным остаётся вопрос о формах 

работы с интернет-ресурсами в аудитории. 

Можно выделить следующие: 

1) выдача или взаимообмен карточек с 

адресами нужных сайтов по теме; 

2) подбор дополнительного материала; 

3) объяснение целей и задач; 

4) просмотр и разбор студентами 

совместно с преподавателем материала; 

5)совместная подготовка докладов, 

сообщений, презентаций по теме и т. д. 

При этом вся эта деятельность требует 

определённой технической подготовки, т.е. у 
каждого студента должен быть личный 

электронный почтовый ящик. Так в ГУАЦ 

налажен процесс подключения каждого 

студента определённой группы индивидуальной 

университетской электронной почтой к 

внутренней компьютерной сети университета, в 

которой и происходит дальнейшая работа, 

общение.  
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Учебный процесс с использованием 

интернет-ресурсов в зависимости от 

интенсивности участия сторон и их 

профессиональной подготовки может быть 

разным: с доминирующей, или координирующей 

ролью преподавателя,  либо, в определённый 

момент работы, с преобладающей ролью 

студентов, в зависимости от специфики темы и 

подбора сайтов. Помимо групповой работы на 

занятиях студенты могут использовать 

возможности интернета индивидуально. Связь 
преподавателя с обучаемыми в формате 

компьютерного диалога по форме и содержанию 

может быть разнообразной:     1) справочной; 2) 

информативной;                               3) 

консультирующей; 4) результативной;                    

5) вербальной; 6) невербальной: символы, фото, 

рисунки, графика, цвет, звуковая сигнализация и 

т.п. [2]. 

При подборе интернет-материала для 

использования на занятиях по лингвистическим 

дисциплинам необходимо руководствоваться 
следующими критериями: аутентичность сайтов, 

они могут быть как аутентичными, так и 

учебными; аутентичность языка; соответствие 

тематике программы; приемлемость стилей 

используемых текстов: научный, научно-

популярный, публицистический, разговорный, 

художественный; присутствие экспрессивной, 

или ненормативной лексики; современность 

материала, степень его достоверности, 

сложности.  

При обучении студентов-гуманитариев 

возможны разные формы использования 
информационно-компьютерных технологий на 

занятиях по языку и лингвистическим 

дисциплинам, как то: 

- компьютерные аудио-видео материалы; 

- электронные учебники, курсы лекций; 

- электронные словари, энциклопедии; 

- полные, или частичные виртуальные 

лекции, их фрагменты; 

- материалы тестирующих программ; 

- учебные и художественные фильмы; 

-компьютерные презентации, созданные 
преподавателем и студентами по темам 

силабуса; известным учебным и неизвестным 

текстам, темам конференций и т. п.; 

- создание личного словаря новых слов и 

общего словаря терминов по дисциплине; 

- оформление различных творческих 

работ и   т. д.  

Использование разнообразных интернет-

ресурсов позволяет расширить возможности 

обычной лекции, сделать её более доступной, 

понятной с помощью краткого визуального 

конспекта-плана по теме; интересной, 
увлекательной с помощью красочных схем, 

рисунков, фотографий, презентаций; для 

пояснения использовать звук и анимацию, 

быстрые ссылки на ранее изученный материал. 

 
  

 
 

Необходимо отметить ещё один вид 

интернет-ресурсов, способствующий образному 

восприятию материала в процессе обучения, так 
называемые дисплейные тексты - особый вид 

компьютерных текстов принципиально нового 

строения. Это микс письма, звука, интонации, 

характера произнесения с "иконкой", 

изображением, цветом, движением и прочими 

носителями смысла [3]. Дисплейные тексты 

позволяют быстро получить необходимые нам 

сведения в яркой, живой, эмоциональной и, 

притом, сжатой форме, что способствует 

хорошему пониманию, запоминанию, усвоению 

материала аудиторией при обучении языку, и с 
успехом могут быть использованы в процессе 

преподавания лингвистических дисциплин.  

Очень помогают презентации, как 

готовые, найденные в сети Интернет, так и 

обычно созданные самостоятельно средствами 

Microsoft Power Point. Они позволяют повысить 

уровень наглядности в ходе обучения, оживляют 

учебный процесс достижением оптимального 

темпа работы, и, тем самым, дают возможность 

презентовать и изучать большее количество 

материала, ввести уровневую дифференциацию 

обучения. В результате повышается 
познавательный интерес аудитории. 

Использование ресурсов сети Интернет с целью 

включения выбранных материалов сети в 

содержание занятия позволяет сделать его более 
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наглядным, живым, интересным, а также с 

целью возможной организации практической 

работы студентов за компьютером. Интернет 

позволяет включить в образовательный процесс 

элементы дистанционного обучения: с помощью 

электронной почты организуется общение со 

студентами (рассылка учебных заданий, тестов, 

конспектов лекций, материалов к темам, в том 

числе и для конференций; рассылка результатов 

тестирования; получение ответов на 

контрольные задания и т. д.), в результате чего 
открывается возможность индивидуализации 

процесса обучения.  Один из главных методов в 

обучении языкам, лингвистическим 

дисциплинам - использование интернет-

ресурсов считается интерактивность, т. е. 

создание взаимодействия на занятии, 

достижение коммуникации с помощью 

виртуального пространства. Интерактивность 

способствует обучению подлинному, 

аутентичному языку, формированию умений и 

навыков разговорной речи, помогает в обучении 
лексике и грамматике. При всём при том, что 

сейчас в Интернете есть много сайтов, 

обучающих русскому языку с разных языков, 

наблюдается дифицит обучающих русскому с 

грузинского языка, нет также соответствующих 

аутентичных аудио- и видеоматериалов, что не 

способствует улучшению конечного результата.   

Проверка знаний студентов с 

использованием компьютерных форм контроля 

производится в ГУАЦ на разных этапах 

обучения лингвистическим дисциплинам с 

разными целями: презентации по темам 
дисциплин; текущие контрольные тестирования 

с заданиями практического типа по отдельным 

темам предмета; тестирования по вопроснику 

дисциплины перед университетскими 

рейтинговыми и финальным экзаменами; 

рейтинговые и финальный экзамены в 

экзаменационном центре университета. Помимо 

этого возможна проверка знаний студентов в 

форме тестирования с использованием 

компьютерных программ, что позволяет быстро 

и эффективно выявить уровень знаний по теме, 
объективно оценить их глубину [4].  

 

Применение всех перечисленных 

информационно-компьютерных технологий, 

интернет-средств в процессе обучения связано 

также с наличием соответствующей и 

достаточной технической базой в арсенале 

высшей школы, как то: компьютерные 

аудитории с соответствующим оборудованием, 

со "smart desks" - интерактивными "умными 

досками", экранами, проекторами, новейшими 

компьютерами и пр. В последние годы в Гуац 

было сделано очень много на пути 
компьютеризации образовательного процесса, и 

в частности, обучения на гуманитарном 

факультете языкам, лингвистическим 

дисциплинам, однако, всё ещё наблюдается 

дифицит современного оборудования, 

квалифицированных технических кадров, 

готовых помочь преподавателям-филологам в 

компьютеризации в процессе обучения. Поэтому 

есть реальная необходимость в проведении 

специальных тренингов для преподавателей с 

целью обучения их владению компьютерной 
техникой, размещением материала на сайтах, 

создания электронных учебников и т. д. 

 
Как видим, в настоящее время достаточно 

актуален вопрос интеграции Интернета в 

образование и, в частности, применение его в 

обучении языкам, языковым дисциплинам. 
Также остро проявляется в современном 

обществе, в том числе и в Грузии, стремление к 

всеобщей интеграции в области образования. В 

эпоху глобализации это одна из наиболее ярких 

тенденций, диктующих необходимость выхода в 

единое мировое образовательное пространство. 

Этим объясняется жгучий интерес во всех 

странах мира к новым компьютерным 

технологиям, которые открывают широкую 

дверь в мировое пространство. Приоритет 

интернет-технологий становится очевидным при 

использовании их непосредственно в 
студенческой аудитории в процессе обучения, в 

нашем случае, студентов-гуманитариев языкам, 

лингвистическим дисциплинам. Первым 
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условием для плодотворной работы является 

наличие компьютерного класса с подключением 

к Интернету. В современном мире качество 

преподавания языков напрямую связано с 

использованием интернет-ресурсов, что создаёт 

стимул к изучению. Интернет с широким 

спектром возможностей является отличным 

пособником в организации учебного процесса, а 

именно, в обучении студентов различным видам 

речевой деятельности.  

Мы видим также, что новые 
компьютерные технологии на современном 

этапе, без сомнения, играют главенствующую 

роль и в эффективном обучении преподавателей.  

Примером тому служат вебинары. 

 
По мере развития компьютерных 

технологий как всеобщего средства общения, 

теория социального присутствия (Social presence 
theory) приобрела всё более реляционный подход 

(от лат. relatio — «отношение», «зависимость», 
«связь» [5]). В Википедии читаем: "Теория 

социального присутствия — это концепция, 
разработанная Джоном Шортом, Эдерином 

Уильямсом и Брюсом Кристи, хотя её главные 
положения и опорные утверждения впервые были 

описаны в 1956 году в романе Айзека Азимова 
«Обнаженное солнце»...  

Социальное присутствие изначально 
изучалось в контексте face-to-face, аудио и первых 

опытов интерактивного телевидения. Появление 
коммуникации посредством компьютера (computer-

mediated communication (CMC)) в образовании и 
тренинге породило принципиально новый набор 

вариаций и характеристик в уже существующих 
моделях социального присутствия, которые до 

настоящего момента не встречались. Как это новое 
средство связи и коммуникации соотносилось с 

существовавшими моделями и какую роль 
понимание социального присутствия до того 

момента играло в обеспечении дистанционного 

обучения — это вопросы дали начало новым 
исследованиям на рубеже XX и XXI веков [6]". 

Понимание этого явления и его роли продолжает 
расширяться. Но уже сейчас можно утверждать, 

что социальное присутствие имеет огромное 
значение в дистанционном обучении, а его 

успешное внедрение в онлайн-образование 

заслуживает внимания. 
III. Заключение 

Таким образом, интернет обладает огромными 
информационными возможностями и 

безграничными услугами. Он даёт 

беспрецедентную возможность изучающим языки 
пользоваться аутентичными текстами, 

коммуникатировать с носителями языка, т. е. 
создаёт естественную языковую среду. Доступ к 

информационным ресурсам сети Интернет требует 
достаточно свободного овладения как интернет-

технологиями, так и иностранными языками. Всё 
большее распространение и значение приобретает 

сейчас обучение на расстоянии, т. е. 
дистанционное образование, у экрана компьютера. 

Мировая глобальная сеть Интернет даёт доступ к 
информации в известных научных центрах мира, 

библиотеках и, тем самым, создаёт условия для 
самообразования; возникаeт возможность 

совместных проектов,  обмена опытом, учёными, 
преподавателями, студентами. Образовательные 

услуги Интернета способствуют лучшему 
информированию студентов и преподавателей по 

широкому кругу вопросов, связанных с обучением 
и, в целом, с образовательным процессом. Подводя 

итог, отметим, что преподаватель тогда только 
станет полностью свободным для педагогического 

творчества, когда на профессиональном уровне 
освоит компьютерные технологии и интернет-

ресурсы. Другая сторона медали этого процесса: 
появляется необходимость создания занятий на 

основе авторского или готового материала, 
необходимость овладения методикой 

преподавания языков с помощью компьютерных 

средств и Интернета. Однако не стоит забывать: 
компьютер не в состоянии заменить живое 

преподавание и живое общение на любом языке 
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Die Anforderung an die moderne Lexikographie 

ist es, ein Nachschlagewerk sowohl in Buch- als auch 

elektronischer Form zu schreiben. Der Beitrag geht der 

Frage nach, vor welche Probleme man sich hinsichtlich 

der Systematisierung der Daten und ihrer Eintragung 

in die Datenbank gestellt sieht. Er beschreibt den Weg, 

auf dem die Wörter vom Textkorpus in die Datenbank 

gelangen. 

 

Schlüsselwörter: Datenbank, Informationssystem, 
Lemmazeichen, Schreibvariante, Lexem. 

 

 

1. Einleitung 
Die heutige georgische Lexikographie ist, 

historisch gesehen, in eine merkwürdige Lage 

geraten: Einerseits erscheinen dilettantisch 

geschriebene Wörterbücher mittleren Umfangs in 

effektvollen Umschlägen, deren Analyse eine 

ungenügende theoretische Ausbildung der Verfasser 

an vielen Beispielen sowohl in der Makro- als auch 

in der Mikrostruktur enthüllt. Auf dem Markt 

erscheinen weiterhin jahreleng dieselben 

Wörterbücher, die – kurz charakterisiert – immer 

wieder aufs neue ausgeflickt und graphisch 

ausgebessert werden. Auch ihre ursprüngliche 
Konzeption kann der neueren lexikographischen 

Praxis nicht mehr standhalten. Andererseits erfahren 

wir aus dem Internet und aus der deutsch- und 

englischsprachigen Fachliteratur dank umfassenden 

Arbeitsberichten von computer- bzw. 

corporagestützten lexikographischen Projekten, deren 

Informationsangebot die gängigen Wörterbücher 

übertrifft. Um aus dieser Situation einen Ausweg zu 

finden, ist es nötig, sich sowohl von europäischen 

ein- als       auch zweisprachigen Wörterbüchern 

inspirieren zu lassen und die schnelle Entwicklung 
der technischen Speicherung und Darstellung ernst 

zu nehmen. 

 

2. Die Datenbank 

Unter Berücksichtigung des oft beklagten 

Zustandes der georgischen Lexikographie entsteht 

die Notwendigkeit, ein neues großes deutsches 

Wörterbuch zu erarbeiten. Im Laufe der Zeit änderte 

sich die Vorstellung von der Ergebnisform: Nicht nur 

ein Wörterbuch soll publiziert werden, sondern 

unsere Ergebnisse der Erfassung, Beschreibung und 
Dokumentation der Wörter sollen zunächst in das 

Informationssystem eingebracht werden. Die 

Anforderung an die moderne Lexikographie ist es, 

ein Nachschlagewerk sowohl in Buch- als auch 

elektronischer Form zu schreiben. Zu seinem 

Adressatenkreis gehören natürlich vor allem 

Akademiker, Hochschulstudenten und Übersetzer. 

Das Wörterbuch soll nicht nur den lebendigen 

deutschen Sprachgebrauch, nicht nur den 
Wortschatzkern der wichtigsten wissenschaftlichen 

Bereiche abdecken, sondern auch die Wörter 

auflisten, die für diejenigen unentbehrlich sind, die 

sich mit der deutschen Literatur und Geschichte 

befassen. 

Der erste Schritt besteht darin,  ein 

lexikalisch-lexikologisches korpusbasiertes 

Informationssystem zu entwickeln. Eine der DV-

Komponenten, aus denen Informationssystem 

besteht, ist eine Datenbank. In dieser 

objektrelationalen Datenbank sollen die Ergebnisse 

aller wortschatzbezogenen Projekte sowie 
mittelfristig auch Ergebnisse externer 

wissenschaftlicher Wortschatzforschungen abgelegt, 

gebündelt und in Beziehung zueinander gebracht 

werden, um so neues linguistisches Wissen möglich 

zu machen. 

Die Datentypen ordnen sich folgenden drei 

Informationsdimensionen eines Suchwortes zu: 

1. Schreibung und Aussprache 

2. Bedeutung und Verwendung 

3. Grammatik 

Eine Ausnahme bildet diesbezüglich die 
Lemmazeichengestaltangabe. Die 

Lemmazeichengestaltangabe kann die Verfasser des 

Wörterbuchs in orthographischer Hinsicht vor 

Probleme stellen. In den Texten des Korpus trifft 

man nicht zufällig auf unterschiedliche 

Schreibungen ein und desselben Lexems, hat sich 

doch bei manchen Wörtern die Schreibnorm noch 

nicht gefestigt. Während Komposita, deren 

Unmittelbare Konstituenten schon seit langem 

etablierte Lexeme sind, häufig in zwei 

Schreibvarianten – einer ohne Bindestrich (z. B. 

„Schlüssellochchirurgie“) und einer mit Bindestrich 
(z. B. „Schlüsselloch-Chirurgie“) – belegt sind, 

können sich bei manchen Fremdwörtern auffallend 

viele Schreibvarianten finden, die einen 

unterschiedlichen Grad der Integration in die 

deutsche Schreibnorm zeigen: „Couchpotato“ 
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(„jemand, der gern fernsieht und dabei auf der Couch 

sitzt und Salzgebäck, Süßigkeiten isst“) mit den 

Varianten „Couch-Potato“, „Couch-potato“, „couch-

potato“„Couch Potato“, „Couch potato“, „couch 

potato“. 

Natürlich erfolgt die Lemmatisierung der 

Wörter entsprechend den Regeln der neuen 

deutschen Rechtschreibung, von denen die zur 

Schreibung mit Bindestrich und zur Getrennt- und 

Zusammenschreibung für uns von besonderem 

Interesse sind. Probleme können sich für den 
Lemmaansatz besonders von Fremdwörtern dann 

ergeben, wenn Variantenschreibung zugelassen ist. 

Werden Haupt- und Nebenvariante unterschieden, 

wird die Hauptvariante als 

Lemmazeichengestaltangabe erscheinen. Sind aber 

Fremdwörter bei Zusammenschreibung sehr 

unübersichtlich, sollte es erwogen werden, bei 

Vorhandensein normgerechter gleichberechtigter 

Schreibvarianten für den Lemmaansatz die Variante 

zu wählen, die dem Leser eine Hilfe für das 

Verständnis an die Hand gibt, z. B. Bindestrich-
Schreibung: „Shareholder-Value“, 

Getrenntschreibung: „Golden Goal“, „Electronic 

Banking“.  

 

4. Angabe zu den Schreibvarianten, zur 

Silbentrennung und zur Aussprache 

Es wäre zweckmäßig, alle in den Texten 

belegten Schreibvarianten eines Wortes zu 

verzeichnen. Dabei sollen die den Regeln 

entsprechenden von den nicht den Regeln 

entsprechenden Varianten abgehoben werden. 

Anschließend folgt die Angabe der Silbentrennung. 
Für jedes Wort soll die Aussprache mit den 

Zeichen der International Phonetic Association (IPA) 

wiedergegeben werden. Besonders bei Fremdwörtern 

sieht man sich dabei vor einem großen Problem, da 

meist nur Belege aus verschriftlichten Texten zur 

Verfügung stehen, so dass man nicht weiß, ob und – 

wenn ja – in welchem Grad diese Fremdwörter im 

Deutschen phonetisch eingebürgert wurden. Soll man 

sich z. B. für „Golden Goal“ an der in Duden – 

Oxford Großwörterbuch Englisch [1] für „golden“ 

und „goal“ angegebenen Aussprache [gǝυldn] bzw. 

[gǝυl], an der in Duden – Universalwörterbuch [2] 
für „Golden Goal“ angegebenen Aussprache 

[gǝυldǝn gǝυl] oder an der Aussprache 

[gouldǝngoul] orientieren, die der in Wahrig: 
Fremdwörterlexikon [3] für „Goldengoal“ 
angegebenen entspräche, oder aber mehrere 

Varianten berücksichtigen [4], [5], und wären mit 

ihnen wirklich alle Aussprachevarianten erfasst? [6], 

[7]. 

 

5. Semantische Angaben 

Jedes Wort erhält eine semantische 

Paraphrasenangabe, für die die Belegtexte, in denen 

ein Wort nicht selten erklärt wird, eine Hilfe an die 

Hand geben können, so, wenn es z. B. in einem 

Beleg für „Flyer“ heißt:  

„Seine Vorliebe gilt den „Underground-

Unternehmungen“, Partys, die in ungewöhnlicher 

Umgebung stattfinden und deren Termine nur über 

„Flyer“ zu erfahren sind, jene gestylten Handzettel, 

die nachts in Kneipen und Diskotheken verteilt 

werden“ (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 

05.05.1995). 

Ein solcher Beleg kann als Definitionsbeleg 

der semantischen Paraphrasenangabe – „Flyer“: 
„häufig computergrafisch gestalteter Handzettel, mit 

dem für (Szene)partys o. ä. geworben wird“ – 

hinzugefügt werden. Für jedes Wort sollten 

Belegbeispiele angeführt werden, die in 

semantischer Hinsicht möglichst sprechend sein 

sollten. Besonders sollten auch solche 

Belegbeispiele zitiert werden, in denen durch 

Markierungen auf den Neuheitscharakter des 

betreffenden Lexems, der betreffenden Bedeutung 

hingewiesen wird, z. B. durch Anführungszeichen, 

durch Kursivdruck, durch Hinzufügen von „so 
genannt“ oder durch eine beigegebene 

Bedeutungserläuterung. Auf die Funktion der 

Markierungen sollte man in einem Kommentar 

eingehen. Zusätzlich zu den Belegbeispielen könnte 

man für ein Wort Syntagmen verzeichnen: „Flyer“ – 

„Flyer verteilen“. 

Es wäre wünschenswert, dass für jedes 

Fremdwort angegeben wird, seit wann es belegt ist. 

Nur ausnahmsweise kann man ziemlich genau den 

Zeitpunkt des Aufkommens eines Wortes 

bestimmen. So wissen wir, dass „Euro“ als 

Bezeichnung für die neue europäische Währung auf 
dem Gipfeltreffen der Regierungschefs der 15 

Mitgliedsländer der Europäischen Union im 

Dezember 1995 festgelegt wurde. 

Natürlich gibt es keine Möglichkeit, für die 

Fremdwörter-Neologismen Erstbelege zu geben, 

man sollte aber bemüht sein, jeweils einen möglichst 

frühen Beleg anzuführen und durch die 

Belegauswahl auch das zeitliche Kontinuum der 

Verbreitung zu dokumentieren. 

Zu den Wörtern können pragmatische 

Angaben gemacht werden. Diese können z. B. die 
Zuordnung der Wörter zu einem Sach-/Fachbereich, 

zu einer Fachsprache betreffen oder aus Hinweisen 

auf die Gebundenheit ihrer Verwendung an 

spezifische Textsorten oder an bestimmte 

Situationen bestehen. 

 

6. Grammatische Angaben 

Für Substantive, die Singular und Plural 

bilden, sollen das Genus, der Genitiv Singular und 

der Nominativ Plural angegeben werden [8]. 

Handelt es sich bei einem Substantiv um ein 

Singulariatantum bzw. um ein Pluraliatantum, soll es 
als solches charakterisiert werden. Das 

Singulariatantum erhält zudem die Genusangabe und 

die Angabe des Genitivs Singular, das 
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Pluraliatantum die des Nominativs Plural. Bei jeder 

Angabe des Nominativs Plural soll explizit vermerkt 

werden, ob Umlaut vorhanden ist oder nicht. 

Dass besonders bei substantivischen 

Fremdwörtern grammatische Varianten auftreten 

können, sei an folgenden Beispielen verdeutlicht: 

Varianten beim Genus: „Event“ – Neutrum, 

Maskulinum [9]. 

„Ein richtiges Event war es allerdings 

dennoch nicht“ (Die Tageszeitung, 04.09.1998). 

Aber: „Dennoch sollte dieser Event eine Premiere 
sein“ (Die Tageszeitung, 24.12.1996). 

In einem Kommentar soll darauf hingewiesen 

werden, dass die Mehrzahl der Belege fur „Event“, in 

denen das Genus erkennbar ist, das Lexem als 

Neutrum (vermutlich nach seiner lexikalischen 

Entsprechung „das Ereignis“) zeigt. 

Varianten beim Genitiv Singular: „Car-

Sharing“ – Gen. Sg. „Car-Sharing“, „Car-Sharings“. 

„Berlin schmückt sich mit der Idee des Car-

Sharing“ (Die Tageszeitung, 04.03.1997). Aber: „Die 

Idee des Car-Sharings [wird] erläutert“ (Mannheimer 
Morgen, 17.04.1999). 

Bei den zahlreichen Fremdwörtern mit 

neutralem Genus, bei denen es sich aus Sicht der 

englischen Wortbildung um Verbalsubstantive mit 

dem Suffix „-ing“ oder um Komposita mit einem 

solchen Verbalsubstantiv als Grundwort handelt, 

treten Schwankungen auf zwischen dem 

endungslosen Genitiv Singular, der der englischen 

Flexion entspricht, und dem Genitiv Singular mit der 

Endung „-s“, der der deutschen Flexion entspricht. 

Deswegen soll bei den entsprechenden Fremdwörtern 

in der Regel sowohl der Genitiv mit der Endung „-s“ 
als auch der endungslose Genitiv angegeben werden. 

Durch die Angaben zur Wortbildung sollen 

die Wörter im Hinblick auf ihre Wortbildungsart 

charakterisiert werden. Bei den Wörtern, für die eine 

solche Charakterisierung möglich ist, handelt es sich 

in der Regel um die Charakterisierung als 

Kompositum, Ableitung und Kurzwort. Als Beispiele 

seien genannt:  

Kompositum – Bei einem Wort, der als 

Kompositum charakterisiert wird, sollen, sofern es 

sich bei dessen Unmittelbaren Konstituenten um freie 
Grundmorpheme bzw. freie Morphemkonstruktionen 

handelt, diese angeführt und ihre Wortart verzeichnet 

werden. Außerdem soll angegeben werden, ob ein 

Fugenelement vorhanden ist und, wenn ja, welches, 

z. B. „Abonnementsfernsehen“: Kompositum aus 

„Abonnement“ (Substantiv) + Fuge „-s-„ + 

„Fernsehen“ (Substantiv). Zusätzlich können 

Aussagen zu der semantischen Binnenrelation 

zwischen den Unmittelbaren Konstituenten gemacht 

werden.  

Ableitung – Bei einem Wort, das als 

Ableitung charakterisiert wird, sollen, sofern es sich 
bei der Derivationsbasis um ein freies 

Grundmorphem bzw. eine freie 

Morphemkonstruktion und beim Derivationsaffix um 

ein Suffix handelt, diese angeführt und die Wortart 

des freien Grundmorphems bzw. der freien 

Morphemkonstruktion verzeichnet werden. 

Außerdem soll angegeben werden, ob ein 

Fugenelement vorhanden ist und, wenn ja, welches, 

und ob Umlaut eingetreten ist, z. B. „ostig“: 

Ableitung aus „Osten“ (Substantiv) mit Tilgung von 

„-en“ + Suffix „-ig“, Umlaut: nein.  

Fremdwörter, die als fertiges 

Wortbildungsprodukt aus dem Englischen ins 

Deutsche gelangt sind (z. B. „Shareholder-Value“, 
„Flyer“), erhalten keine Charakterisierung z. B. als 

Kompositum oder als Ableitung, da die Angaben zur 

Wortbildung bei den im Deutschen gebräuchlichen 

Fremdwörtern auf der deutschen, nicht aber auf der 

englischen Wortbildung basieren. Es sollen aber bei 

solchen Fremdwörtern die ihnen zugrunde liegenden 

englischen Konstituenten mit ihren deutschen 

Entsprechungen in die Datenbank eingetragen 

werden, z. B. „Shareholder-Value“: engl. 

„shareholder“ –  „Aktionär“, engl. “value” –  

„Wert“; “Flyer”: engl. “to fly” –  „fliegen“. 
Die Wortbildungsproduktivität eines Lexems 

soll durch die Aufzählung von zu ihm gebildeten 

Komposita und/oder Ableitungen angedeutet 

werden, z. B. „Flyer“: „Party-Flyer“, „Techno-

Flyer“. 

 

7. Zusammenfassung 

Wir haben versucht, den Weg zu beschreiben, 

auf dem die Wörter vom Textkorpus in die 

Datenbank gelangen. Unsere Ausführungen wollen 

keinen Anspruch auf Endgültigkeit erheben. Es wird 

wohl noch einige Zeit vergehen, ehe man alle 
Probleme gelöst hat, vor die man sich hinsichtlich 

der Systematisierung der Daten und ihrer Eintragung 

in die Datenbank gestellt sieht. 
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Аннотация: Статья рассматривает вопрос 

использования иновационных технологий в 

процессе обучения  русскому языку как 

иностранному. Средства, которые 

предоставляют компьютерные технологии, 

дают возможность создать условия  для 

обработки информации и управления 

познавательной деятельностью. 

Компьютерным технологиям свойственны 

основные дидактические принципы учебного 

процесса: наглядность, доступность, 

научность, последовательность, практическая 

ориентированность.Все это способствует 

повышению эфективности обучения 

иностранному языку. 

Ключевые слова: технический прогресс, 

средства обучения, иностранный язык, РКИ. 

 

I. Введение 

      Технический прогресс существенным образом 

влияет на все стороны современной жизни. 

Сегодня компьютер является одним из 

технических устройств, активно проникающим во 

все области человеческой деятельности. 

Практически любая компьютерная программа 
является мультимедийной. Она способна 

воспринимать, воспроизводить и перерабатывать 

информацию самой разнообразной природы. Все 

это приводит к тому, что современные 

информационные технологии находят все более 

широкое применение в образовании, качественно 

изменяют его как в плане новых форм обучения, 

так и новых видов достижения цели. 

      В профессиональном образовании 

инновационные технологии (наборы методов и 

средств, поддерживающих этапы реализации 
нововведения) повышают эффективность 

обучения и воспитания личности, направлены на 

подготовку высококвалифицированных 

специалистов, получивших фундаментальные и 

прикладные знания. Использование 

инновационных технологий в учебном процессе 

способствует повышению качества подготовки 

специалистов и активизации роли 

самостоятельной работы студентов.          

II Развитие компьютерных средств обучения 

РКИ 

      Компьютерные технологии предоставляют 

совокупность средств и методов создания 

педагогических условий работы на основе 

компьютерной техники, средств 

телекоммуникационной связи и интерактивного 

программного продукта, которые моделируют 

часть функций педагога по обработке 

информации, организации и управления 

познавательной деятельностью. 

      Компьютерные технологии характеризуются 

рядом преимуществ в обучении иностранным 

языкам: 

 способствуют высокой мотивации процесса 

обучения; 

 повышают общую компьютерную и языковую 

культуру; 

 обеспечивают индивидуализацию обучения; 

 способствуют появлению непосредственной 

обратной связи; 

 повышают профессиональную культуру 

специалиста; 

 позволяют тренировать все виды речевой 
деятельности; 

 создают коммуникативные ситуации; 

 формируют лингвистические способности; 

 автоматизируют языковые и речевые 

действия; 

 способствуют проявлению творческих 

возможностей; 

 создают предпосылки для усвоения больших 

объемов информации; 

 способствуют экономии времени; 

 обеспечивают высокое качество образования 
при правильном использовании; 

Компьютерным технологиям свойственны 

основные дидактические принципы учебного 

процесса: наглядность, доступность, научность, 

последовательность, практическая 

ориентированность. 

       Анализ теории и практики использования 

педагогических технологий показал, что, 

несмотря на отсутствие в педагогике 

mailto:k.8.03@mail.ru
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определения понятия интенсивных технологий к 

данной категории педагогических технологий 

можно отнести – технологии проблемного 

обучения, технологии игровой деятельности, 

технологии коммуникативного обучения, 

технологии сотрудничества и сотворчества. 

      Рассматривая  развитие и педагогическую 

ценность исследований в области компьютерной 

лингводидактики, анализируется роль ИКТ в 

ориентации учащихся на самостоя- 

тельную деятельность в совокупности 
мотивационных, ценностных, когнитивных 

составляющих, исследуется потенциал ИКТ в 

развитии коммуникативного компонента 

структуры вторичной языковой личности. 

      Работа в условиях информационной 

образовательной среды требует информационной 

компетенции и преподавателя, и студента, т.е. их 

умений использовать ИКТ в практической 

деятельности. Однако все же прежде в 

значительной мере успех информатизации 

образования во многом зависит от 
информационной компетенции преподавателя, 

которая предполагает его владение методикой 

использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в 

преподавании дисциплин, в частности 

преподавании РКИ.  

      Специалисты выделяют следующие уровни в 

профессиональной информационной 

компетенции преподавателя языка как 

иностранного: 

      1. Базовый уровень  предусматривает умение 

преподавателя пользоваться ограниченным 
числом прикладных компьютерных программ: 

текстовым редактором, компьютерными 

словарями, электронной почтой, веббраузером, 

поисковыми системами. 

      2. Основной уровень предполагает наличие 

теоретической подготовки в области 

компьютерной лингводидактики и умение 

работать с комплексом средств, применяющихся 

в обучении языку. В него войдут все виды 

обучающих программ, расширенный блок 

прикладных программ и инструментальные 

средства. 

      3. Уровень углубленной подготовки 

ориентирован на преподавателей-методистов в 

области компьютерной лингводидактики. Такой 
преподаватель должен не только иметь 

максимально полное представление о 

компьютерных средствах обучения языку и 

ресурсах для преподавателей, но и выступать в 

роли организатора и координатора процесса 

использования информационных технологий в 

обучении языку. 

      Разработка компьютерных учебных 

материалов развивается параллельно 

достижениям теории традиционного учебника. 

Существующие сегодня информационные 

(электронные) образовательные ресурсы можно 

разделить на следующие группы: 

• электронные средства обучения; 

• инструментальные и прикладные программы; 

• информационные ресурсы Интернета. 

      Для преподавателя-практика практический 

интерес представляет, типология программных 

средств обучения по их методическому 

назначению. Специалисты предлагают 

различные классификации. 

      И. В. Роберт выделяет обучающие 
программные средства, программы-тренажеры, 

контролирующие, информационно-справочные , 

имитационные, моделирующие, 

демонстрационные, игровые и досуговые 

программы. 

      В классификации, предложенной А.И. 

Архиповой, Т.Л. Шапошниковой, А.В. 

Лаврентьевым наряду с дидактическими 

функциями программно-аппаратных обучающих 

средств учитываются набор и качество учебных 

компонентов, которые в них используются. 
В данной классификации представляются 

релевантными для практики обучения РКИ 

следующие типы программных продуктов учеб- 

ного назначения: 

• тематические обучающие программы 

(элементы теории и набор интерактивных 

упражнений по конкретной теме, 

диагностический инструментарий); 

• тестирующие системы (средства 

интерактивного контроля); 

• мультимедийные лекционные демонстрации; 

• электронные учебники (текстовая, графическая, 
иллюстративная информация, анимация, видео- 

и аудиоматериалы); 

• виртуальные учебные и исследовательские 

лаборатории (набор экспериментов с 

мультимедийными ресурсами и программной 

вычислительной частью); 

• компьютерные учебно-методические 

комплексы (электронные учебники, мультимедиа 

и телекоммуникационные системы, учебно-

методические разработки). 

      В целом представляется оправданной 
признанная в современной компьютерной 

дидактике классификация программных средств 

обучения по двухуровнему принципу: 

• I уровень – монофункциональные ППС 

(демонстрационные, контролирующие ППС, 

компьютерные тренажеры и т.п.) 

• II уровень – полифункциональные (АОС, 

интегрированные обучающие среды и т.п.). 

     Компьютерные обучающие  программы, 

созданные в начале 90-х гг. ХХ в., как отмечают 

критики, это учебные компьютерные программы 

обучающего типа, которые фунуционируют как 
вспомогательные средства при изучении 

русского языка иностранными учащимися. Они 

содержат ограниченный языковой материал; в 
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них отсутствует комплексный подход к 

взаимосвязанному обучению всем видам речевой 

деятельности; программы предусматривают лишь 

работу с экраном. 

      К настоящему времени появление 

мультмедийных технологий существенно 

расширило дидактические возможности 

электронных учебных материалов на основе 

технологий гипертекста и мультимедиа. Можно 

говорить о становлении теории электронного 

учебника/ УМК. Основу электронного учебника 
составляет принцип гипертекста. Технология 

гипермедиа объединяет в компьютерной среде 

блоки информации в различных форматах 

(текстовом, звуковом, графическом, 

анимационном). Этот программно-методический 

комплекс на основе гипертекста и 

мультимедийных технологий, дает возможность 

самостоятельно освоить материал целиком или 

его большой раздел. 

Современные электронные учебники могут быть 

использованы в трех режимах: 
• сетевом (размещение в сети Интернет для 

проведения семинарских занятий в аудитории с 

локальной или глобальной вычислительной 

сетью); 

• локальном (размещение на CD, DVD); 

• комбинированном (при работе в сетевом 

режиме с обращением к графическим или 

звуковым носителям на локальных носителях). 

      В 2013 голу в издательстве «Дрофа» вышел, 

как утверждают экперты, уникальный 

безаналоговый интерактивный электронный 

учебник элементарного уровня (A1)”Russian for 
beginners” Е.А Храмовой и  Э.И Ивановой. Книга 

способствует развитию всех видов речевой 

деятельности (чтения, говориения, аудирования и 

письма), каждый текст   учебника 

сопровождается звуковым файлом. Задания 

выполняются  в режиме обучающего и 

контрольного тестирования, хорошо 

проиллюстрированы правила для запоминания. 

Особенностью данного учебника, эксперты 

считают то, что работать по ней можно как 

самостоятельно, так и под руководством 
преподавателя. Учебник включает в себя 

наиболее упоребляемый материал для всех 

уровней языковой системы и элементарную 

культурологическую информацию. 

Теоретические сведения и практические задания 

даются пошагово, порционно. Все это в 

совокупности обеспечивает формирование 

коммуникативной, речевой и языковой 

компетенции. У обучающихся вырабатываются 

навыки активного и свободного общения на 

русском языке, умение ориентироваться в 

языковой ситуации. 

      Логическим продолжением вышеназванного 

учебника является интерактивный учебник «Easy 

Russian» (И.С Гусева, Н.М. Румянцева), 

соответствующий уровню развития A.2.  

Учебник состоит из 8 циклов, построенных в 

виде спирали, для которой  характерны единая 
структкра представления грамматических 

трудностей, а также расширение языкового и 

коммуникативного пространства на каждом 

новом витке. Все задания составлены в режиме 

обучающего и контролирующего тестирования. 

 

III Выводы 

      Таким образом, в  распоряжении 

современного преподавателя русского языка как 

иностранного имеются различные  

аудиовизуальные средства и технологии 

обучения, учитывающие индивидуальные 

стратегии и стили усвоения учащихся. Переход 

от учебников на бумажных носителях к 

интерактивным пособиям означает переход от 

линейной презентации учебного материала к 

многоуровневой. Электронныйе пособия  по 

РКИ также вовлекают учащихся в 
русскоязычную речевую деятельность, что 

представляет совершенно новые возможности 

знакомства с актуальной и аутентичной 

информацией о стране изучаемого языка. 
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ინტერნეტ - გვერდებისა და პროგრამის 

AUDACITY  გამოყენება უცხო ენის 

 ეფექტურად შესწავლისათვის 
 

ქეთევან ჟორჟოლიანი 

აკაკი წერეთლის სახემწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო 
zketusha@hotmail.com 

 

ანოტაცია: წარმოდგენილი სტატია ეხება ონ-

ლაინ  გვერდების გამოყენებას, რომლებიც უცხო 

ენის გაკვეთილებს უკეთესს და უფრო საინტერე-

სოს გახდის. მასში განხილულია ავსტრიასა და 

გერმანიაში აპრობირებული ინტერნეტ გვერდები, 

რომლებიც დიდი პოპულარობით სარგებლობს 

მოსწავლეებში. აღნიშნული ინტერნეტ გვერდები 

და პროგრამები უცხო ენის გაკვეთილებს უფრო 

სახლისოს ხდის. შესაბამისად, როცა სწავლა სა-

სურველი და მიმზიდველია, იზრდება აკადემიუ-

რი მოსწრება და შედეგიც უკეთესია. ვფიქრობ, გან-

ხილული გვერდებისა და პროგრამების გამოყენება 

გაზრდის უცხო ენის სწავლების ხარისხს და აამაღ-

ლებს სტუდენტთა მოტივაციას.   

საკვანძო სიტყვები: ინტერნეტ გვერდი, 

უცხო ენა, მეთოდიკა, პროგრამა 

I  შესავალი 

 

დღეს თითქმის წარმოუდგენელია ცხოვ-

რება კომპიუტერისა და ინტერნეტის გარეშე. 

გვინდა თუ არ გვინდა ის ღრმად შემოიჭრა 

თანამედროვებაში  და თითქმის ჩვენი ცხოვ-

რების ყველა საფეხური დაიპყრო. დღეს უკვე 

არავისთვის  ახალი  არ არის  კომპიუტერის 

გამოყენება უცხო ენის შესწავლის საქმეში. არ-

სებობს მნიშვნელოვნად ბევრი ონლაინ  გვერ-

დი, რომლებიც გვეხმარება ჩვენი მეცადინეო-

ბის უკეთესად და საინტერესოდ  წარმართვა-

ში.  

 

II   ვებ-გვერდების გამოყენება უცხო ენე-

ბის სწავლებაში 

წარმოგიდგენთ რამდენიმე ინტერნეტ 

გვერდს: 

VOKI  (1.1) 

ეს არის პროგრამა, რომლის საშუალები-

თაც შეგვიძლია შევქმნათ: 

 ფიქტიური პიროვნება ონლაინში  

 ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრების ან 

საკუთარი პიროვნების შესახებ  შევქმნათ 60-

წამიანი ინფორმაცია ზეპირად მაგ. წარდგენა, 

ჰობი, მეგობრები, ოჯახი დ.ა.შ.  

 ეს პროგრამა შეგვიძლია გამოვიყენოთ 

სწავლების დასაწყისში,  A1  საფეხურზე.  

  უშუალოდ პროგრამის შესახებ: შევდი-

ვართ ინტერნეტ გვერდზე www.voki.com და 

ვქმნით უფასო ანგარიშს. გავდივართ რეგის-

ტრაციას. ვავსებთ სარეგისტრაციო ფორმუ-

ლარს. ვასრულებთ ,,Finish”-ზე თაგუნას  დაწ-

კაპუნებით.  თანხმობის ნიშნად ჩვენს ელექ-

ტრონულ ფოსტაზე ვღებულობთ  შეტყობინე-

ბას ჩვენი ანგარიშის გააქტიურების შესახებ . 

1.  გვერდზე  შევდივართ ჩვენი ელ.ფოს-

ტისა  და  პაროლის საშუალებით და ვირჩევთ 

კლავიშს  ,,CREATE „  ამის შემდგომ  გამოდის 

მენიუ, სადაც ნაბიჯ-  ნაბიჯ შეგვიძლია შევ-

ქმნათ ჩვენი ავატარი. 

2.  შემდგომ მენიუში  შგვიძლია    სურ-

ვილის მიხედვით ავკრიბოთ  ტექსტი, ან ჩავ-

წეროთ ჩვენივე ხმით რაიმე ტექსტი, რისთვი-

საც  ვიყენებთ მიკროფონს. ან აქვე შეგვიძლია 

კომპიუტერში წინასწარ  ჩაწერილი  ხმოვანი 

ტექსტის ატვირთვა. 

3.   შეიძლება  შევქმნათ   ჩვენი ავატარის 

უკანა  ფონი  მაგ : საკუთარი საკლასო ოთა-

ხის, სამუშაო ოთახის, ან კიდე  სასწავლო და-

წესებულების  შესახებ.   

4.  ბოლოს ვირჩევთ კლავიშს  ,,Publish” 

და ჩვენს პროექტს ვარქმევთ სახელს.  

5.  დამახსოვრების შემდეგ შეგვიძლია  

გადავაგზავნოთ  ელექტრონულ   

ფოსტაზე, ან იქვე  დავიმახსოვროთ, წავ-

შალოთ და დანიშნულებისამებრ გამოვიყე-

ნოთ.  

  აღნიშნული გვერდი ძალიან კარგია 

როგორც  უკვე ვთქვით  სწავლების  დაწყებით 

საფეხურზე. იგი სწავლას  უფრო ხალიასიანს 

ხდის!  

 Voxopop   (2) 

   ეს გახლავთ აუდიო ფორუმი, რისი სა-

შუალებითაც  ენის შემსწავლელებს  შეუძლი-

ათ თავიანთი ხმოვანი ჩანაწერების მოსმენა,  

mailto:zketusha@hotmail.com
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ხმოვანი ტექსტის ჩაწერა   და კომენტარის გა-

კეთება აღნიშნულზე.  

Voxopop პროგრამის საშუალებით ჩვენ 

შეგგვიძლია  გავაკეთოთ:  

 შემაჯამებელი  მეცადინეობა თემის 

გავლის შემდეგ; 

 ზეპირად კითხვარზე პასუხის გაცემა; 

 ტექსტის გაგების შემოწმება;  

 კომენტარი და საკუთარი აზრის გა-

მოთქმა; 

 მოკლე მოხსენების დაწერა  მოსწავ-

ლის სურვილის მიერ  შერჩეულ თემაზე; 

 საკუთრი ნანახის და განცდილის   

გადმოცემა წერილობით; 

 რაიმე დაწყებული თემის  ან მოთხრო-

ბის დასრულება. 

უშუალოდ პროგრამის შესახებ:1. შევდი-

ვართ ინტერნეტ გვერდზე www.voxopop.com  

და ვქმნით უფასო ანმგარიშს. გავდივართ რე-

გისტრაციას.  ვავსებთ სარეგისტრაციო ორ 

ფორმულარს   ,,Required details“ (erforderliche 

Informationen) ,,Optional details“ (optionale 

Informationen). ვასრულეთ  კლავიშით  ,,I 

agree, sing me up “. თანხმობის ნიშნად ჩვენს 

ელექტრონულ ფოსტაზე ვღებულობთ  შე-

ტყობინებას ჩვენი ანგარიშის გააქტივების შე-

სახებ . 

2. ვბრუნდებით ინტერნეტ გვერდზე 

www.voxopop.com შევდივართ ჩვენი ელექ-

ტრონული ფოსტისა  და  პაროლის საშუალე-

ბით და ვირჩევთ  START A TALKGROUP (eine  

Gesprächsgruppe). ამის შემდგომ  გამოდის  ახა-

ლი გვერდი,  სადაც შეგვიძლია შევქმნათ ჩვე-

ნი სახასიათო  ჯგუფი, ანუ დავარქვათ ჯგუფს  

სასურველი სახელი, ავირჩიოთ ენა, აქვე შეგ-

ვიძლია განვსაზღვროთ, ვის შეუძლია ნახოს 

ჩვენი   ჯგუფი და ინფორმაციები ჯგუფის შე-

სახებ. თუ ავირჩევთ ღია ჯგუფს, მაშინ ინ-

ფორმაციას ნახავს, მოუსმენს და დააკომენტა-

რებს  ყველა, მაგრამ თუ ავირჩევთ ნახევრად 

ღია ჯგუფს, მაშინ კომენტარის გაკეთებას 

მხოლოდ ის ხალხი შეძლებს, ვისაც  ჩვენ პი-

რადად, ანუ როგორც მასწავლებელი, დავამა-

ტებთ ამ ჯგუფში, ვისი კომენტარიც  მჭირდე-

ბა. არსებობს მესამე  დახურული ჯგუფის ვა-

რიანტი, სადაც მხოლოდ ჩვენს მოსწავლეებს 

შეუძლიათ ნახონ ინფორმაციები, შეასრულონ 

სხვადასხვა დავალებები, რასაც მე ავირჩევ 

როგორც მასწავლებელი და ჯგუფის ხელ-

მძღვანელი. ბოლოს ვირჩევთ სახასიათო სუ-

რათს მთელი ჯგუფისთვის.  

3. შემდგომ უნდა განვსაზღვროთ რის-

თვის შევქმენით ჯგუფი, მაგ:  Spechaufgaben 

für ein Deutschunterricht.  

შემდეგ საფეხურზე უნდა განვსაზღროთ  

გარკვეული  წესები  დავალებებისთვის, მაგ . 

საუბრის ხანგძლივობა (დრო) და მსმენელთა 

რაოდენობა. ბოლოს შევინახავთ ჩვენს მონა-

ცემებს კლავიშით ,,Create my Talkgroup“ 

4. დავალების შერჩევა და მოსწავლეთა 

ჩართვა  მუშაობაში.  ავირჩევთ   ,,Record a new 

discussion”  ( eine  neue Diskussion aufnehmen 

)დავარქვათ სახელი,  ჩავწეროთ ძირითადი 

სიტყვები, დავურთოთ სასურველი ინტერნეტ 

გვერდი   

5. მოსწავლეთა მოწვევა ჯგუფში ,ვბრუნ-

დებით საწყის გვერდზე, ვააქტიურებთ 

,,Intivite others to join”. ვწერთ  მოსწავლეების 

ელ.ფოსტის  მისამართებს. თითეული მისა-

მართი უნდა ჩაიწეროს ახალ ხაზზე.  

  Voxopop-ის საშუალებით შეგვიძლია 

მოვძებნოთ სხვა ჯგუფები  სასურველი თემა-

ტიკით და გამოვიწეროთ. 

 VOICETHREAD (3) 

ეს პროგრამა თითქმის ისეთივეა, როგორც 

Voxopop, სადაც ენის შემსწავლებლებს შეუძ-

ლიათ ჩაწერონ თავიანთი გაბმული მეტყვე-

ლება, მოუსმინონ და კომენტარი გააკეთონ 

მოსმენილზე. ვოქსოპოისაგან ის იმით გან-

სხვავდება, რომ შეიძლება  აქ დავამატოთ სუ-

რათის აღწერა. 

როგორი ტიპის დავალება შეიძლება შე-

ვასრულოთ ამ პროგრამით? 

 მოკლე მოხსენება არჩეული თემასთან 

დაკავშირებით; 

 პროექტის პრეზენტაცია დართული 

სურათებით; 

 სურათის ზეპირი აღწერა; 

 სურათზე რაიმე ისტორიის ან მოთხ-

რობის შედგენა.  

 უშუალოდ პროგრამის შესახებ:1.  შევდი-

ვართ ინტერნეტ გვერდზე 

www.voicethread.com და ვქმნით უფასო ანგა-

რიშს. გავდივართ რეგისტრაციას. თანხმობის 

ნიშნად ჩვენს ელექტრონულ ფოსტაზე ვღე-

ბულობთ  შეტყობინებას ჩვენი ანგარიშის გა-

აქტივების შესახებ. 

გააქტიურების შემდეგ ვბრუნდებით აღ-

ნიშნულ გვერდზე და ვაწკაპუნებთ თაგუნას 

,,Create” ( erstellen). აქ გვაქვს სამი საფეხური: 

ა.    Upload: აქ ჩვენ შეგიძლია ავტვირთოთ 

სასურველი ფაილი; 

ბ. Commenat: აქ შეგვიძლია ჩვენს მიერ ატ-

ვირთულ ფაილზე გავაკეთოთ კომენტარი შე-

http://www.voxopop.com/
http://www.voxopop.com/
http://www.voicethread.com/
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იძლება დავიმსხსოვროთ ან წავშალოთ ან ხე-

ლახლა ჩავწეროთ; 

გ. Share: აქ შეგვიძლია გავუზიაროთ ჩვენს 

მიერ შექმნილი voicethread ჩვენს მოსწავლეებს 

ელექტრონული ფოსტის საშუალებით. ამ 

ფუნქციის შესრულების საშუალებას გვაძლევს 

ფანჯარა ,, get a link”  (einen Link bekommen) 

შემდგომ ვაწკაპუნებთ ,,copy the link” (Link 

kopieren). ამის შემდეგმ უკვე საშუალება გვეძ-

ლევა გადავაგზვანოთ ელ.ფოსტის საშუალე-

ბით. 

ამ პროგრამის საშუალებით შესაძლებე-

ლია ერთდროულად რამდენიმე სურათის ატ-

ვირთვა, კომენტირება და შესაძლებელია თი-

თეულ სურათზე დიალოგის შედგენაც მოვ-

თხოვოთ მოსწავლეებს. 

 VOCARO (4) 

www.vocaro.com წარმოადგენს ინტერნეტ 

გვერდს, სადაც ყველაზე მარტივად და უსწრა-

ფესად ჩავწეროთ საკუთარი ხმა და mp3. ფაი-

ლის საშუალებით იგი ჩამოვტვირთოთ  კომ-

პიუტერში და შემდგომ დავურთოთ სასურ-

ველ დავალებას. 

 რა შეიძლება გავაკეთოთ VOCARO საშუა-

ლებით 

 ჩავწეროთ დავალებების სხვადასხვა 

კომბინაციები;  

 ჩავწეროთ უბრალოდ დიალოგები; 

 ჩავწეროთ ლექსები ( სასურველია სა-

კუთარი ტექსტები) გახმოვანებით. 

უშუალოდ პროგრამაში მუშაობის შესახებ: 

1. შევდივართ www.vocaro.com და ჩამ-

წერ ღილაკზე ,,Record-Button” 

(Aufnahmeknopf) დაწკაპუნების შემდგომ 

იწყება ჩაწერა. ჩაწერის დასრულებისთვის და-

ვაჭიროთ ,, Stopp”  

2. ამის შემდგომ გამოჩნდეაბა ორი შესაძ-

ლებლობა : 1.Retry  (Neuer Versuch) 2. ,,Listen “( 

Anhören ).  Listen საშუალებით შეგვიძლია მო-

ვისმინოთ ჩვენის  მიერ ჩაწერილი ხმოვანი 

ტექსტი. იმ შემთხვევაში თუ კი არ მოგვეწონე-

ბა, პროგრამა გვაძლევს შესაძლებლობას 

,,Retry “ ( noch einmal anhören ) საშუალებით 

ვცადოთ მეორედ. 

3. იმ შემთხვევაში თუ კი ჩანაწერი მოგ-

ვწონს, შეგვიძლია შევინახოთ ღილაკით ,, 

Click hear to save” ამის შემდგომ მასწავლე-

ბელს საშუალება ეძლევა მის მიერ მომზადე-

ბული ფაილი ჩამოტვირთოს კომპიუტერში, 

დაურთოს რომელიმე ფაილს და სურვილისა-

მებრ გადააგზავნოს მოსწავლეებთან 

4. Youtube-დან ვიდეო მასალების ჩა-

მოტვირთვა 

 1. შევდივართ Firefox  ბრაუზერში, გავ-

ხსნით Youtube გვერდს  შემდგომ  ვაწკაპუ-

ნებთ ,,Downlaod helper simbol’’ და ველოდე-

ბით ვიდეოს ხარისხის ვარიანტებს. 

2. შემდგომ ვაწკაპუნებთ დამატებით კლა-

ვიშს და ვღებულობთ საშუალებას  კომპიუ-

ტერში სასურველ ადგილზე შევინახოთ აღ-

ნიშნული ვიდეო. 

 AUDACITY (5) 

         ამ პროგრამის  საშუალებით შესაძ-

ლებელია ჩავწეროთ და დავამუშაოთ აუდიო 

ფაილები.  პროგრამა მუშაობს  Window, Linux 

და Mac-ში.  

რისთვის შემიძლია გამოვიყენო ეს პროგ-

რამა ? 

 მეცადინეობისთვის შევარჩიოთ და 

შევამოკლოთ სასურველი  ტექსტები მოსმე-

ნის ასპექტისათვის;  

 გამოვიყენოთ ეფექტების დასადებად;  

 დავუკავშიროთ ერთმანეთს რამოდე-

ნიმე სხვადასხვა მოსასმენი ტექსტები  

( მაგ: პრეზენტაცისათვის ); 

 მისი საშუალებით აგრეთვე შეგვიძ-

ლია  გავაკეთოთ რადიო გადაცემა უცხო ენის 

გაკვეთილისთვის  

პროგრამის ჩამოტვირთვა : 

1. შევდივართ გვერდზე 

http://audacity.soucerforge.net/download/ 

აქვე წარმოვადგენთ   ლინკს, სადაც დეტა-

ლურად არის განხილული ამ პროგრამის  მუ-

შაობა:http://www.audacity-

forum.de/download/Audacity_deutsch_komplett.

zip 

როგორ უნდა დავამუშაოთ  აუდიო ფაი-

ლები: 

 ვიდრე AUDACITY-ში დავიწყებთ მუ-

შაობას, წინასწარ უნდა გვქონდეს გამზადებუ-

ლი აუდიო მასალა  ვორდში; 

 შევდივართ მენიუში, ვირჩევთ ფაილს 

(ზუსტად ისეთივე პრინციპით, როგორც ვორ-

დის პროგრამაში); 

 როგორც კი ამოვარჩევთ ფაილს, გაჩ-

ნდება ფანჯარა Importfenster და დაიწყება ფა-

ილის ჩატვირთვა.  

  როცა ეს  ფანჯარა გაქრება ფაილის  

ჩატვირთვა დამთავრებულია. შემდეგ შეგვიძ-

ლია  დავამუშაოთ ფაილი AUDACITY-ში. 

რა შეიძლება გავაკეთოთ აღნიშნული 

პროგამის საშუალებით:  

 ამოჭრა;  

 ფაილის ექსპორტირებ - გამზადებულ 

ფაილს ვინახავ ,,Datai”  და შემდეგ 

,,Exportieren” 

http://www.vocaro.com/
http://www.vocaro.com/
http://audacity.soucerforge.net/download/
http://www.audacity-forum.de/download/Audacity_deutsch_komplett.zip
http://www.audacity-forum.de/download/Audacity_deutsch_komplett.zip
http://www.audacity-forum.de/download/Audacity_deutsch_komplett.zip
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 იხსნება ფანჯარა ,,Other uncompressed 

files” და აქ შევინახავთ ჩვენს დამუშავებულ 

ფაილს .  

 AUDACITY-ში  შესაძლებელია  საკუთარი 

ხმის ჩაწერა, ტექსტების შექმნა  სასურველ  

თემატიკაზე.  ამისათვის საჭიროა გამოვყენოთ 

მიკროფონი. 

ვატარებთ შემდეგ ოპერაციებს : 

 შევდივართ პროგრამაში;  

 ვაჭერთ ჩაწერის ღილაკს; 

  ვსაუბრობთ; 

  ვაჩერებთ ( stopp) ღილაკით . 

 ეს პროგრამა ძალიან კარგია მსმენელთა 

დაინტერესებისთვის.  იგი აძლიერებს თვით-

დაჯერების უნარს. მოსწავლეს თავისი ინტე-

რესის მიხედვით შეუძლია  შეარჩიოს თემა,  

მას თავად შეუძლია  აკონტროლოს  მისი საუ-

ბარი, რა მონაკვეთი მოსწონს,  ამოჭრას ის რაც 

არ მოსწონს, მრავალჯერ მოსინჯოს  საუბრის 

ჩაწერა, ვიდრე სასურველ ჩანაწერს არ მიი-

ღებს და .ა.შ. და ბოლოს ჩანაწერი შეუძლია გა-

მოაქვეყნოს, ან გამოიყენოს რაიმე პროექტი-

სათვის. ასევე არსებობს  არა ნაკლები საინტე-

რესო ინტერნეტ გვერდები , რომლებიც დაგ-

ვეხმარება ასევე გაკვეთილის ხარისხიანად  

მომზადებაში :  http://bit.do (6)  (Keine ultra-

langenLinks mehr )www.pixabay.com (creative 

commons), www.nicertube.com  (youtube 

distraktoren vermeiden ) www.cueprompter.com  

(Lese-und Spechkompetenz in role-play Modus 

üben) 

III  დასკვნა 

 ზემოთ ჩამოთვლილი პროგრამები საშუა-

ლებას იძლევა გავახალისოთ სასწავლო პრო-

ცესი. გავხადოთ უცხო ენის შესწავლა საინტე-

რესო და მიმზიდველი  თანამედროვე ტექნო-

ლოგიების გამოყენებით.   

 
          გამოყენებული  ლიტერატურა  

[1]  Digitale  und analoge Lernwelten erschließen 

Fortbilgungsseminar des Referats kultur und 

Sprache (BMBF) 2014 

[2]  Vgl. Heckmann, Verena : Palretz-vous Voki 

http://www.lehrer-online.de/parlervoki.php 

{Stand:20.04.2009 Zugriff:17.11.2013}, aktualisiert 

und erwitert von Denis Weger. 

[3]  Vgl.Heckmann Verena:Sprechkompetenz-

Foerderung im Audioforum Voxopop.Unter: 

http://www.lehrer-

onlein.de/downloads.php/0/voxopop_ab 

[4]  https://voicethread.com/register/confirm/OCHesj

wN1W/  

[5]   www.vocaroo.com 

[6]  Podcasts mit DaF-Lernenden selbst erstellen-Ein 
Workshop für Lehrende Dr. Kristina Peuschel, 
Universität Leipzig.  

[7]   Thomas Strasser : Einfache Internnettools für den 

DaFß Unterricht. www.learning-reloaded.com 

,http://bit.do/kus_wien2014 
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ემოტიკონი როგორც ემოციების გამოხატვის 

საშუალება გერმანულ ინტერნეტ ტექსტებში 
 

 ნინო შარაშენიძე 

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო 

ninisharashenidze@yahoo.com 

 

ანოტაცია: უახლესი ტექნოლოგიების, და კერძოდ 

ინტერნეტის, განვითარების შედეგად აღმოცენდა  

ვერბალური ტექსტის ახალი სახეობა, რომელსაც 

დიგიტალური ტექსტი ეწოდება. ვინაიდან ამგვარი 

ტექტის არსებობა განპირობებულია იმით, რომ კო-

მუნიკატორი და ადრესატი, როგორც წესი,  დიდ 

მანძილზე იმყოფებიან და ვერ ხედავენ ერთმანე-

თის უშუალო ემოციებს, ფართოდ გავრცელდა ისე-

თი მოვლენა, როგორიცაა ემოტიკონი, ანუ ტიპოგ-

რაფიულ ნიშანთა კომბინაცია, რომელიც ემოციე-

ბის გამოსახატავად გამოიყენება. მოცემულ სტატი-

აში მრავალრიცხოვან მაგალითებზე განიხილება 

ემოტიკონის სტრუქტურულ-სემანტიკური თავისე-

ბურებები. 

 

საკვანძო სიტყვები:  ემოტიკონი, ვირტუალური კო-

მუნიკაცია, ემოციური განწყობა, გერმანულ ინტერ-

ნეტ ტექსტი 

 

I შესავალი 

კომუნიკაციის გარეშე ადამიანის ცხოვრება 

წარმოუდგენელია. განასხვავებენ ვერბალურ, 

არავერბალურ და პარავერბალურ კომუნიკა-

ციას. ვერბალური კომუნიკაცია გულისხმობს 

ადამიანის მიერ წარმოთქმულ და შინაარსის 

მქონე სიტყვას, ენას, რომელიც შეიძება იქნეს 

გამოხატული ზეპირად ან წერილობით. არა-

ვერბალური კომუნიკაციის დროს საუბარია 

ისეთ ურთიერთობაზე, რომელიც სრულდება 

არა სიტყვიერად, არამედ მიმიკით, ჟესტიკუ-

ლაციით, ვიზუალური კონტაქტით ან ისეთი 

სიმბოლოების მეშვეობით, როგორიცაა ტან-

საცმლი, ვარცხნილობა და ა.შ. პარალინგვის-

ტურ საშუალებებს კი განეკუთვნება საუბრის 

მანერა, არტიკულაცია, საუბრის ტემპი, ინტო-

ნაცია და პაუზები სინტაგმებს შორის. (1) რო-

გორც ვ. ადმონი აღნიშნავს, ენის უმთავრესი 

ფუნქციებია ადამიანთა შორის შეტყობინება-

თა გაცვლა და იმ ფორმის განსაზღვრა, რო-

მელშიც ეს პროცესები მიმდინარეობს: „Im 

Leben der menschlichen Gesellschaft hat die 

Sprache zwei außerordentlich wichtige und 

unlöslich miteinander verbundene Hauptaufgaben 

zu erfüllen: Sie ermöglicht den Austausch von 

Mittteilungen unter den Menschen und bildet die 

Form, in der das menschliche Denken verläuft” 

(2). 

 

II  ემოციების გამოხატვა  გერმანულ ინ-

ტერნეტ ტექსტებში 

       მეოცე საუკუნის დასასრულს და განსა-

კუთრებით ჩვენს საუკუნეში დიდი პოპულა-

რობით სარგებლობს ე. წ. ვირტუალური კო-

მუნიკაცია, რომელიც ძირითადად კომპიუტე-

რებს შორის არსებულ ინტერნეტულ კავშირს 

ეფუძნება. მიუხედავად იმისა, რომ ვირტუა-

ლური კომუნიკაცია ძირითადად წერილო-

ბით ხორცილებდება, მისთის ასევე ზეპირი 

მეტყველები ნიშან-თვისებებია დამახასიათე-

ბელი. ამგვარი სინთეზის არსებობა გამოწვეუ-

ლია იმით, რომ მოუბარ პირთა დიალოგი 

ხშირად ერთ დროითი ჩარჩოთია შემოფარ-

გლული, როგორც ზეპირმეტყველების დროს.  

მეორეს მხრივ, ადრესატსა და რეციპიენტს 

ჰყოფს  სივრცე. ვირტუალური კომუნიკაცია 

ჩატში  სრულდება იმავე ტემპებითა და პაუ-

ზებით, როგორც ეს წერილობითი ტექსტის-

თვისაა დამახასიათებელი, თუმცა მისგან გან-

სხვავებით ნაკლები დახვეწილობით გამოირ-

ჩევა, რაც, არც თუ იშვიათად გრამატკული და 

ორთოგრაფიული შეცდომების არსებობას გა-

ნაპირობებს. იქედან გამომდიბნარე, რომ დია-

ლოგის პარტნიორები მეტყველების წარმოე-

ბისას ერთმანეთს ვერ ხედავენ, ისინი ქმნიან 

წარმოდგენას თავიანთ ვირტულარ ადრესატ-

ზე არა ლოგიკის, არამედ ემოციის ბაზაზე.   

        ემოცია (ლათ.: ex “გარეთ, გარეთკენ, შიგ-

ნიდან” და motio “ მოძრაობა”) წარმოადგენს 

ისეთ ფსიქოლოგიურ პროცესს, რომელიც 

გვევლინება ადამიანის რეაქციის სახით გარ-

კვეულ სიტუაციასა თუ ობიექტზე. ეს კომ-

პლექსური პროცესი ასე თუ ისე ეხება სხვა-

დასხვა ფსიქოლოგიურ და სულიერ დონეებს. 

წინა საუკუნის ბოლოს და ჩვენი საუკუნის 

დასაწყისში განსაკუთრებული პოპულარო-

ბით სარგებლობს ე. წ. ვირტუალური კომუნი-

კაცია, რომელიც ძირითადად კომპიუტერებს 

შორის არსებულ ინტერნეტულ კავშირს 
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ეფუძნება. იქედან გამომდინარე, რომ მოუბა-

რი პირები ვერ ხედავენ ერთმანეთის რეაქციას 

დიალოგის რეპლიკებზე, ძალიან გავრცელდა 

ისეთი მოვლენა როგორიცაა ემოტიკონი, რო-

მელსაც უფრო ხშირად სმაილს უწოდებენ. 

ემოტიკონის გამოყენება ემოციების გამოხატა-

ვად ლაკონური, მაგრამ საკმაოდ მკაფიო კომ-

პენსაციაა.  Das Fehlen des emotionalen 

Hintergrungs kompensieren normalerwese die 

sog. Smiles. Unter Smiley [engl. to smile =lächeln] 

versteht man „Emoticon in Form eines kleinen, 

stilisierten, um 90 Grad gegen den  Uhrzeigersinn 

gedrehten Gesichtes“ (3). 

ემოტიკონის ისტორია უკვე 1963 წელს დაი-

წყო, როდესაც ამერიკელმა გრაფიკოსმა ჰარ-

ვეი ბელმა  ყვითელწრეში შტრიხების მეშვეო-

ბით მომღიმარე სახე დახატა. ეს იყო სადაზ-

ღვევო კომპანიის State Mutual Life Assurance 
Cos. of America შეკვეტა, რომელსაც მსგავსი 

ორიგინალური მეთოდით სამუშაო განწყობის 

გაუმჯობესება სურდა. თავად ჰ. ბელმა შრო-

მისთვის მხოლოდ ორმოცდახუთი დოლარი 

მიიღო, ხოლო მოგვიანებით მას სერიოზული 

ბრძოლა დაჭირდა იმის დასამტკიცებლად, 

რომ სამილის ნამვდვილი ავტორი სწორედ ის 

იყო. თანდათან ემოტიკონის მხიარულმა სა-

ხემ ოთხმოცზე მეტი ქვეყანა დაოპყრო. დღეს 

როგორც არასდროს ემორიკონი ემოციების გა-

მოხატვის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარ სასუ-

ალებათ იქცა.  

 ემოტიკონთა მოკლე აღწერა:    

:-)      ღიმილი  

:-(       განწყობა 

;-)       თვალის ჩაკვრა 

:’-( ტირილი 

:-> სარკაზმი 

>:-> სულელური შენიშვნა 

:-O გაოცება 

:-o შიში 

:-D სიცილი 

:-P ენის სმაილი 

:-X დუმილი 

:-! ცუდი განწყობა 

:-I გამოხატავს მდგომარეობას „ეს არაა 

სასაცილო“ 

:-/ სკეპტიკური ნანწყობა 

 ‘:-/ სარკაზმის უმაღლესი დონე  

:~-( ყმუილი 

:’-)  სიხარულის ცრემლები 

:-* კოცნა 

:-B არფრთოვანება 

:-c უბედური განწყობა 

:-C ძალიან ცუდი განწყობა 

(-: ცაცია (4)  

ემოტიკონის ეშვეობით შესაძლებელია წინა-

დადებაში იმპლიციტური ინფორმაციის ვა-

რირება: 

- კითხვა:  Hilfst du mir heute? 

პასუხის ვარიანტები: 
- OK.    (ნეიტრალური პასუხი) 

- OK  (სიამოვნებით დაგეხმარები) 

- OK  (იძლებული ვარ დაგეხმარო) 

- OK ;) (ამგვარი პასუხი კი სხვადასხვაგვა-

რად შეიძლება იქნეს ინტერპრეტირებუ-

ლი) 

- ემოტიკონი დღეს ძალიან პოპულარულია 

და საკმაოდ ხშირად გამოიყენება ვირტუ-

ალურ კომუნიკაციაში. განვიხილოთ ზო-

გიერთი ინტერნეტიდან აღებული მაგა-

ლითი (5) (ფრჩხილებში მიმითებულია 

ჩემი განმარტებები): 

მაგალითი1: "Swag" ist Jugendwort des 

Jahres Eine Jury aus Jugendlichen und 

Journalisten hat "Swag" zum "Jugendwort des 

Jahres 2011" gekürt. Der US-amerikanische 

Ausdruck aus der Rapmusik bezeichne eine 

"beneidenswerte, lässig-coole Ausstrahlung" oder 

"charismatisch-positive Aura", teilte der 

Langenscheidt Verlag mit.  

- მაგალითი1: Was ist ein Swag? Swag? 

ScheissWAGen?  :-> (სარკაზმი) Ich dachte 

das Jugendwort wäre Coca Cola, Pokomon 

oder Bam Oida, fix oida. 

-  (ნაღვლიანი განწყობა) 
- მაგალითი 2: @ (გაბრაზება) Klartext. Laut 

Profil bist du schon biblische 27 Jahre, also 

steinalt! Als "jugendlich" zählst du damit 

weder in den einschlägigen Discos, noch für 

die Privat-Sender, trage es also mit Fassung 

und (altersgerechter) Würde.  

- მაგალითი 3:  Was ist denn an dieser 

"Jugendsprache" cool@ (გაბრაზება)???????? 

Die meisten, die diese "coole Sprache " hier 

bei uns in Deutschland nutzen, sind nicht im 

Stande, Deutsch zu sprechen. Aber diese 

"Coole Sprache"!!!! 

- Zum Kotzen, dieses ganze Rapgenuschel!! @ 

@ @ @ @ @ (ძლიერი გაბრაზება) 
- მაგალითი 4:  Johannesboy1:  Ich bin 15, fail 

und swag hör ich oft aber guttenbergen?     :-

O (გაოცება) nieee gehört, und ich 

komm viel rum, hab ich nie gehört, und auch 

keiner meiner Freunde  

- მაგალითი 5:  Antigone: Na gut, damit ich 

auch mal was zum Thema sage: Es gibt schon 

eine Menge guter und witziger Jugendwörter. 
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Swag gehört meiner unmaßgeblichen 

Meinung nach allerdings nicht dazu. Denn 

Stil haben Ausdrücke nur dann, wenn es 

eigensprachliche Kreationen sind. 

Anglizismen sind nur was für geistig 

Minderbemittelte, die sich profilieren wollen 

:-> (სარკაზმი). 
მაგალითი 6: Wie kann denn das sein?! :-D 

(სიცილი)  ემოტიკონი დღეს ძალიან პო-

პულარულია და საკმაოდ ხშირად გამოიყენე-

ბა ვირტუალურ კომუნიკაციაში. განვიხილოთ 

ზოგიერთი ინტერნეტიდან აღებული მაგალი-

თი (ფრჩხილებში მიმითებულია ჩემი განმარ-

ტებები) 

 

III  დასკვნა 

 ამგვარად ემოტიკონი ვირტუალური კო-

მუნიკაციის ფაკულტატური, მაგრამ საკმაოდ 

მნიშვნელოვანი ნაწილია. იგი  შედგება გრა-

ფიკული ელემენტებისაგან და გამოხატავს იმ-

პლივიტურ ინფორმაციას ადამიანის ემოციუ-

რი განწყობის შესახებ, რომელიც უშუალო კო-

მუნიკაციის შთაბეჭდილებას ტოვებს. 

 

ლიტერატურა 
 

[1]  Admoni W.: Der deutsche Sprachbau: Moskau: 

Proswesstchenie, S. 7 
[2]  Enehöh U.: Verbale und nonverbale Aspekte der 

Kommunikation bei G. H. Mead, Otto-Friedrich-
Universität   Bamberg, S21. 

[3]  Hartman M.: Gefühle. Wie die Wissenschaften sie 
erklären. Frankfurt a. Main: Campus, S. 184. 

[4]  http://de.wiktionary.org/wiki/Verzeichnis:ASC

II-Smileys 

[5]  http://www.bild.de/ratgeber/2011/wort/jugend

wort-des-jahres-2011-swag-coole-

ausstrahlung-21389282.bild.html 
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ანგლიციზმები გერმანული ენის 

კომპიუტერულ ლექსიკაში 
 

თეონა ნიჟარაძე 

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო 

 nisharadseteona@yahoo.com 
 

ანოტაცია: სტატიაში განხილულია ანგლიციზმების 

გავრცელების საკითხი გერმანულ კომპიუტერულ 

ლექსიკაში ფონეტიკურ, გრაფიკულ და მორფოლო-

გიურ დონეებზე. კომპიუტერთან დაკავშირებული 

ლექსიკა ინგლისური ენიდან იღებს სათავეს. ნასეს-

ხებ სიტყვათა უმეტესობა არსებითი სახელია, თუმ-

ცა გვხვდება ასევე ზმნური ანგლიცზმებიც. ანგლი-

ციზმები გერმანული ენის კომპიუტერულ ლექსიკა-

ში განიცდიან ადაპტაციას როგორც ფონეტიკურ და 

გრაფიკულ, ასევე მორფოლოგიურ დონეზე. 

 

საკვანძო სიტყვები: ანგლიციზმები, კომპიუტერუ-

ლი ლექსიკა, ადაპტაცია, ფონეტიკური, გრაფიკუ-

ლი, მორფოლოგიური დონეები. 

 

I  შესავალი  

ენა ღია სისტემაა. მასზე ძლიერ ზეგავლე-

ნას ახდენს ქვეყნის სოციალური, ეკონომიკური 

და ტექნიკური ფაქტორები. ენებს მუდმივად 

აქვთ კონტაქტი და განიცდიან კიდეც ერთმანე-

თის გავლენას. თუკი გერმანული ადრე სიტყ-

ვებს ბერძნულიდან, ლათინურიდან და ფრან-

გულიდან სესხულობდა, დღესდღეობით სიტყ-

ვების მსესხებელი წყარო ინგლისური გახდა. 

 

II ანგლიციზმები კომპიუტერულ ლექსიკაში 

 

ანგლიციზმების გავრცელების შესახებ 

არსებობს ლინგვისტთა აზრთა სხვადასხვაობა. 

ენათმეცნიერთა ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ 

ანგლიციზმების შემოსვლა ენის ცვლილების 

შემადგენელი ნაწილია, რომლის მეშვეობითაც 

კომუნიკაციური შესაძლებლობები იზრდება 

და ენის ლექსიკური ფონდი მდიდრდება. მათი 

აზრით, ანგლიციზმების რაოდენობის ზრდა 

გლობალიზაციის შედეგია და მას წინ არ უნდა 

აღუდგნენ, რადგან ენა ამ პროცესს თვითონვე 

დაარეგულირებს. ენათმეცნიერთა მეორე ნა-

წილს მიაჩნია, რომ ანგლიციზმების შემოსვლა 

უარყოფით ზეგავლენას იქონიებს გერმანულ-

ზე და ენიდან განდევნის მრავალ გერმანულ 

ლექსემას. მათი აზრით, ანგლიციზმები გერმა-

ნულში იმდენად ჩვეულებრივ მოვლენა გახდა, 

რომ ის შეიძლება ითქვას, გერმანულ-ინგლი-

სური ენების ნაზავად იქცა.[1] ანგლიციზმებმა 

მოიცვა თითქმის ყველა სფერო: პრესა, ტელე-

ვიზია, ეკონომიკა, ახალი ტექნოლოგიები, 

ახალგაზრდების ენა და ა.შ. 

ისმის შეკითხვა: რამდენად განიცდის კომ-

პიუტერის ენა ინგლისური ენის ზეგავლენას? 

განვიხილოთ ანგლიციზმების გავრცელების 

საკითხი კომპიუტერის ენაში. კომპიუტერუ-

ლი ტექნიკა ამერიკაში განვითარდა, შესაბამი-

სად, კომპიუტერთან დაკავშირებული ტერმი-

ნოლოგია ინგლისური ენიდან იღებს სათავეს. 

ტექნიკური ინოვაციის იმპორტთან ერთად 

გერმანულში შემოვიდა ინგლისური სიტყვა 

Personal Computer და მისი მოკლე ფორმა PC, 

ხოლო შესატყვისი გერმანული სიტყვა Rechner 

საერთოდ ამოვარდა ენიდან. კომპიუტერის 

შემოსვლასთან ერთად გერმანულში სწრაფად 

გავრცელდა კომპიუტერული ტერმინები: 

Hardware, Software, CD-ROM, Monitor, 

Interface, online და ა. შ. [2] 

სანამ ანგლიციზმებს გავაანალიზებდე, 

მინდა ტერმინი ანგლიციზმი დავაზუსტო. აღ-

ნიშნულ ტერმინთან დაკავშირებით არსებობს 

ლინგვისტთა განსხვავებული მოსაზრებები. 

დუდენის ლექსიკონში ანგლიციზმი შემდეგ-

ნაირად განიმარტება „Übertagung einer für das 

britische Englisch charakteristischen Erscheinung 

auf eine nicht englische Sprache“. [4] ვინაიდან 

ამერიკული და ინგლისური ლექსიკური ერ-

თეულების ერთმანეთისაგან გარჩევა სირთუ-

ლეს წარმოადგენს, ენათმეცნიერთა ერთი ნა-

წილი ანგლიციზმს ამერიკანიზმისაგან არ გა-

ნასხვავებს. [3] მეც მათ მოსაზრებას ვემხრობი 

და ანგლიციზმში ვგულისხმობ ამერიკანიზ-

მსაც ანუ ისეთ სიტყვებს, რომლებიც ამერიკუ-

ლი ინგლისურისაგან მომდინარეობენ. 

ანგლიციზმების გერმანულ ენაში მოხვედ-

რისას ხდება მათი გაგერმანულება, ზოგიერ-

თი ინარჩუნებს ინგლისური სიტყვის ფორმასა 

და მნიშვნელობას, ანუ სესხების დროს ხდება 

ფონეტიკური და გრამატიკული სუბსტიტუ-

ცია, ჩანაცვლება - ენობრივი ერთეული იძენს 

ნაწილობრივ ახალ გამოხატულებასა და შინა-

არსს. ნასესხობა მიესადაგება მსესხებელი ენის 

mailto:nisharadseteona@yahoo.com
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სისტემას ზოგჯერ იმდენად, რომ ზოგჯერ მი-

სი უცხოური წარმომავლობა შეიძლება დად-

გინდეს მხოლოდ ეტიმოლოგიური ანალიზის 

შედეგად. ნასესხები ენობრივი ერთეულის 

ადაპტაციის, ანუ მსესხებელი ენის სისტემი-

სადმი შეგუების, მისადაგების ხარისხს განსაზ-

ღვრავს ამ ერთეულის ხმარების სიხშირე და 

ზოგიერთი სხვა ფაქტორი. [5] 

კომპიუტერული ლექსიკა გადატვირთუ-

ლია ინგლისურენოვანი ტერმინებით, რომელ-

თა უმეტესობა არსებითი სახელია. ყველაზე 

ხშირად გამოყენებული ნასესხები სიტყვა კომ-

პიუტერულ ლექსიკაში არის Internet, რომლის 

სრული ფორმაცაა international network. ამავე 

კონტექსტში განიხილება სიტყვები: World 

Wide Web, Web-Site, Browser ან Webbrowser, 

Net-Surfer, ასევე მისი გერმანული შესატყვისი 

Netz-Surfer. 

ტერმინები Homeshopping ან Homebanking 

გამოხატავენ შესაძლებლობას, ფინანსური 

ტრანსაქციები ვაწარმოოთ სახლიდან გაუს-

ვლელად. 

განსაკუთრებით პოპულარული გახდა ან-

გლიციზმი Scanner, რომელიც აღნიშნავს აპა-

რატს, ხოლო ამ უკანასკნელის გამოყენება გა-

მოიხატება ინგლისური წარმოშობის ზმნით 

scannen. 

გარდა არსებითი სახელებისა, კომპიუტე-

რულ ლექსიკაში ზმნური ანგლიცისმებიც შე-

მოვიდა: posten, einlogen, surfen, anklicken და 

ა.შ. 

გერმანულში გავრცელებულია ასევე ან-

გლიციზმთა შემოკლებებიც: CD, CD-

ROM,RAM, DRAM და სხვა. 

როგორია კომპიუტერულ ლექსიკაში ან-

გლიციზმთა ფონეტიკური ასიმილაცია? კომპი-

უტერის ენაში ანგლიციზმთა ფონეტიკური 

ასიმილაციის დონე მაღალია. გერმანულის-

თვის დამახასიათებელი სიტყვისა და მარ-

ცვლის ბოლოთანხმოვნის ასიმილაცია ანგლი-

ციზმებთანაც გვხვდება, მიუხედავად იმისა, 

რომ ინგლისურ ენაში ბოლო თანხმოვანი რო-

გორც წესი, თუ ის მჟღერია, ყრუდ არ წარმო-

ითქმის. გერმანული ანგლიციზმებისთვის და-

მახასიათებელია ასევე ის, რომ თანხმოვანი 

„რ“–ს ვოკალიზაცია გერმანული და არა ინ-

გლისური წარმოთქმის სისტემის მიხედვით 

ხდება. [6] ვოკალიზაბული მაგ. „რ“ წარმოით-

ქმის როგორც [ɐ ̯ ] მაგ. hardware გერმანულში 

გამოითქმის როგორც [ha:ɐ ̯ tvɛ:ɐ ̯ ]. ინგლისუ-

რისგან განსხვავებით სიტყვაში hard ბოლოკი-

დური თანხმოვანი ყრუვდება. ნაცვლად [w] 

გერმანულში წარმოითქმის [v]. 

კომპიუტერის ენაში ანგლიციზმები განიცდი-

ან გრაფიკულ ასიმილაციასაც. მაგალითად, 

ინგლისურიდან ნასესხები არსებითი სახელე-

ბი, ინგლისურისაგან განსხვავებით, დიდი 

ასოთი იწერება. დუდენში ამასთან დაკავშირე-

ბით აღნიშნულია, რომ Substantive werden 

großgeschrieben [7] და მოყვანილია მაგალითე-

ბი: Drink და Digestif. საინტერესოა შედგენილი 

ანგლიციზმების წერის საკითხი. არსებობს 

შედგენილ ანგლიციზმთა წერის რამოდენიმე 

მეთოდი:  შედგენილი სიტყვები იწერებიან 

ერთად ან დეფისით. კომპიუტერის ენიდან შე-

საძლებელია მრავალი მაგალითის მოყვანა: 

Hyperlink, Laptop, Mailbox, Palmtop, Scrollpad, 

Trackbad, Update და სხვა. 

ძალზედ იშვიათად ვხვდებით ანგლი-

ციზმთა პატარა ასოთი წერის შემთხვევებს, 

მაგ. single user. სიტყვა E-Mail უმეტესად დიდი 

ასოთი იწერება, თუმცა არსებობს ასევე პატარა 

ასოთი წერის შემთხვევებიც. აღნიშნული 

სიტყვა კომპოზიტებში ყოველთვის ასომთავ-

რულით იწერება. მაგ: E-Mail-Adresse, E-Mail- 

Funktion, E- Mail-Schreiber და სხვა. კომპოზი-

ტი ანგლიციზმები შესაძლებელია ორგვარად 

დაიწეროს: დეფისით ან დეფისის გარეშე. 

ზოგჯერ გვხვდება პარალელური ფორმებიც: 

Chipproduzenten-Chip-Produzenten, Cybercash-

Cyber–cash, Hardwareprobleme-Hardware-

Probleme, Internetsurfer–Internet-Surfer, 

Mausklick-Maus-Klick, Personalcomputer-

Personal-Computer. World-Wibe-Web დეფისით 

იწერება კომპოზიტის შემთხვევაში, მაგ. 

World-Wibe-Web-Seiten, World-Wibe-Web-

Anwender. [8] 

ანგლიციზმების გამოყენება გერმანულ 

ენაში შეუძლებელი იქნებოდა გარკვეული 

მორფოლოგიური ცვლილებების გარეშე. აუ-

ცილებელ მორფოლოგიურ ცვლილებას მიე-

კუთვნება არტიკლის მიღება. რთულია ან-

გლიციზმთა არტიკლის განსაზღვრა, თუმცა 

არსებობს რამოდენიმე წესი არტიკლთან და-

კავშირებით. მაგ. ანგლიციზმები, რომლებსაც 

აქვთ -er დაბოლოება გერმანულის მსგავსად, 

მამრობითი სქესისაა. მაგ. Browser, Computer, 

Controller, Scanner, Server, Player, Provider, 

Surver, User, ხოლო -ing–ზე დაბოლოებული 

ანგლიციზმები საშუალო სქესისაა. მაგ. 

Shopping, Banking, Imaging, Learning. 

ზოგიერთ ანგლიციზმთა სქესის განსაზ-

ღვრა ხდება შემდეგნაირად: ანგლიციზმი ღე-

ბულობს შესაბამისი გერმანული სიტყვის არ-

ტიკლს. მაგ. ანგლიციზმა E-Mail მიიღო მისი 

გერმანული შესატყვისის die Post მდედრობი-
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თი სქესის არტიკლი. სიტყვაში Cyberspace space 

შეესაბამება სიტყვას Raum, ამიტომ მან მამრო-

ბითი სქესის არტიკლი მიიღო. CD ან DVD გა-

ნიმარტება როგორც Compact Disc ან Digital 

Versatile. Disc. გერმანული შესატყვისია Scheibe 

ან Platte, შესაბამისად, მათ მიიღეს მდედრობი-

თი სქესის არტიკლი. World-Wide-Web საშუა-

ლო სქესის არის, რადგან Web უკავშირდება 

გერმანულ შესატყვისს Netz. [9] 

გერმანულისაგან განსხვავებით, ფრანგულში 

კომპიუტერული ტერმინების აღსანიშნავად გა-

მოიყენება მათი ფრანგული შესატვისები. გერ-

მანული ენის სიწმინდის დასაცავად 1997 წელს 

გერმანიაშიც შეიქმნა საზოგადოება Der Verein 

Deutsche Sprache, რომელიც ცდილობს შეაჩე-

როს ანგლიციზმების შემოსვლის პროცესი, 

თუმცა ანგლიციზმებს ისინი სრულიად არ 

უარყოფენ. ამასთან დაკავშირებით საზოგადო-

ების დამაარსებელი გამოთქვამს შემდეგ მო-

საზრებას „Ich selbst nutze in meinen Vorlesungen 

sogar dann englische Wörter, wenn es deutsche 

dafür gibt, aber wenn die englischen halt kürzer 

sind. […] Wenn es knackiger ist und eine Lücke 

füllt, habe ich keine Berührungsängste.“ [10]ენის 

დამცველთა საზოგადოება მრავალი ღონისძიე-

ბით ცდილობს გერმანული შეინარჩუნოს 

კულტურის ენად. 

                          

III დასკვნა 

    შეიძლება ითქვას, რომ გერმანული კომპიუ-

ტერული ლექსიკა გადატვირთულია ანგლი-

ციზმებით. ვინაიდან კომპიუტერული ტექნიკა 

ამერიკაში განვითარდა, კომპიუტერთან დაკავ-

შირებული ლექსიკა ინგლისური ენიდან იღებს 

სათავეს. ტექნიკური ინოვაციის იმპორტთან 

ერთად გერმანულში შემოვიდა მრავალი ინ-

გლისური ლექსემა, რომელთა უმეტესობა არ-

სებითი სახელია, თუმცა გვხვდება ასევე ზმნუ-

რი ანგლიცზმებიც. ინგლისური ნასესხები 

სიტყვები, უმეტეს შემთხვევაში, ექვემდებარე-

ბა გერმანული ენის როგორც ფონეტიკურ და 

გრაფიკულ, ასევე მორფოლოგიურ კანონზომი-

ერებებს. მიუხედავად იმისა, რომ ინგლისური 

სიტყვების რიცხვი გერმანული ენის კომპიუ-

ტერულ სფეროში ძალზედ მაღალია, ეს ფაქტი 

გერმანული ენისთვის მაინც საფრთხეს არ 

წარმოადგენს, ვინაიდან ანგლიციზმთა ასიმი-

ლაცია გერმანულში მარტივად ხდება. რო-

გორც გოეთე აღნიშნავდა:  „Die Gewalt einer 

Sprache ist nicht, das sie das Fremde abweist, 

sondern dass sie es verschlingt“ [11] 
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Résumé - Dans cet article il s’agit d’une analyse des 

ressources audiovisuelles élaborées pour 

l’enseignement/l’apprentissage du français langue 

étrangère (FLE). L’utilisation des Technologies de 

l’Information et de la Communication pour 

l’Enseignement (TICE) offre de nouvelles méthodes 

d’enseignement. L’utilisation des TICE et des 

ressources audiovisuelles peut apporter une solution à 

certains des problèmes auxquels doit faire face le 

professeur de la langue française. Des ressources 

audiovisuelles offre une grande facilité d’adaptation et 

d’intégration au cours traditionnel. Ce document vise 

à décrire le processus de l’intégration des ressources 

audiovisuelles dans l’enseignement du français et les 

étapes essentielles de ce processus. 

Mots clés – TICE, audiovisuel, compréhension 

orale,  Internet, documents authentiques. 

 

I.Introduction 

Les avantages qu’offre l’utilisation des 

Technologies de l’Information et de la 

Communication pour l’Enseignement (TICE) dans 

l’enseignement de la langue française ne sont plus à 
démontrer. Cela a déjà été fait avec compétence. 

Mais s’il est vrai que des expériences intéressantes 

aient été tentées et que des projets nouveaux soient 

en cours de réalisation, le nombre des adeptes des 

TICE parmi le corps enseignant est encore restreint. 

Cela est quelque peu surprenant étant donné les 

ressources de ce moyen d’expression et la modicité 

des moyens qu’il met en oeuvre. 

Assurément les nouvelles technologies et les 

ressources audiovisuelles, du fait de leurs 

possibilités, ne pouvaient manquer de séduire. Mais, 

même avec le perfectionnement du matériel, la 
formation des professeurs et le développement des 

méthodes adéquates, bien des problèmes subsistent, 

ne serait-ce que l’intégration dans le cours de FLE 

(français langue étrangère) des procédés nouveaux 

et la manipulation des nouvelles technologies plus 

ou moins complexes. On peut se poser des questions 

sur l’utilité des ressources audiovisuelles pour 

l’enseignement/apprentissage du FLE. Ce sont: 

l’aspect actuel ou ludique de nouvelles ressources, 

le renforcement des compétences orales 

(compréhension ou expression orales) et 
interculturelles par le contact avec des documents 

authentiques audiovisuelles.  

Or l’utilisation des TICE et des ressources 

audiovisuelles peut apporter une solution à certains 

des problèmes auxquels doit faire face le professeur 

de la langue française. Il va de soi qu’elle ne vise 

pas à se substituer à d’autres méthodes 

traditionnelles. 

 

II. Quelques regards sur les ressources 

audiovisuelles 

A. Mode d’utilisation: 

Il est obligatoire que la salle d’études soit équipée 

des ordinateurs. Les étudiants peuvent utiliser les 

ressources audiovisuelles on-line mais le professeur 
peut leur proposer aussi bien l’enregistrement que 

les étudiants peuvent écouter en classe. L’intérêt 

que les informations éveillent chez l’étudiant étant 

surtout provoqué par la fraîcheur et le dynamisme 

de l’actualité – qualités trop peu présentes dans le 

climat habituel de la classe – il est préférable que 

l’enregistrement n’ait pas été éffectué plus d’un jour 

avant son utilisation dans le cours. Il est de plus 

absolument essentiel, surtout lorsqu’il s’agit 

d’étudiants qui sont exposés pour la première fois à 

la vitesse d’élocution des annonces de l’ordinateur, 

qu’ils possèdent le texte écrit des nouvelles. Outre 
le fait qu’il aide à la compréhension du message 

audiovisuel, ce texte servira également de base à 

divers types d’exercices. 

 

B.  Niveau d’utilisation: 

L’écoute des documens authentiques n’est 

profitable que si les étudiants ont un acquis suffisant 

pour leur permettre, après explication par le 

professeur, de comprendre la transcription écrite des 

nouvelles, d’en suivre – à l’aide ou non du texte – la  

réédiction sonore et d’en discuter ensuite, au moyen 
des phrases plus ou moins complexes, les 

principaux thèmes. 

Il s’agit donc d’étudiants ayant dépassé le stade 

de débutants et désireux d’acquérir une maîtrise 

plus grande de la langue française et une 

connaissance plus approfondie de la civilisation 

qu’elle représente. Le procédé d’utilisation est assez 

souple pour pouvoir s’adresser à des élèves de 

niveau différents. 

Bien entendu, la difficulté de la compréhension 

orale sera plus grande pour les étudiants moins 

avancés dans l’étude de la langue française. Mais 
c’est précisément un des buts de cette utilisation des  

documens authentiques que de développer leur 

acuité auditive. C’est en effet dans l’acquisition de 

la langue étrangère un domaine essentiel et trop 

souvent négligé.  
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C.  Objectifs: 

L’intrusion de la réalité dans la salle de classe, 

par le truchement des informations, ne peut être que 

salutaire. Elle amène une rupture du rythme des 

activités habituelles et crée un climat nouveau plus 

favorable au dialogue étudiants-professeur et, 

partant, à l’apprentissage de la langue étrangère. 

L’écoute des nouvelles soumet l’auditoire à un 

véritable bombardement de la réalité extérieure qui 

sera suivi d’une poussée d’intérêt que l’enseignant 

aura à exploiter. Quoi qu’il en soit, l’intrusion du 
monde extérieur dans celui du cours de la langue 

française ne peut être que bénéfique, sinon même 

nécessaire à l’heure actuelle.  

Les documens authentiques peuvent ainsi – 

utilisées à intervalles réguliers, par ex.  une fois par 

semaine, ou bien de manière plus espacée – apporter 

un élément de dépaysement bienvenu – et attendu – 

dans le cours de langues de l’enseignement 

secondaire. Elles peuvent jouer le même rôle à 

l’université en combinant apprentissage de la 

langue, pratique de la conversation et étude de la 
civilisation contemporaine. Dans un cas comme 

dans l’autre, elles permettent, enfin, un dosage de 

l’écrit et de l’oral selon le niveau de la classe et les 

objectifs envisagés.  

Cette exploitation des ressources authentiques 

audiovisuelles a sa place à côté des méthodes 

traditionnelles. 

 

 

III.  La place des TICE en classe de français 

Les approches actuelles de l’enseignement et 

l’apprentissage de la langue française privilégient la 
communication (approche communicative) ou 

l’action (perspective actionnelle), parallèlement au 

développement croissant des technologies de 

l’information et de la communication. Les 

documents audiovisuels sont de plus en plus 

présents dans notre univers quotidien, en particulier 

grâce à ces nouvelles technologies. 

A. Quelques auteurs 

De nombreux auteurs tels que F.Mangenot, 

A.Alvarez, M.Catroux, C.Puren  ont étudié 

l’importance d’Internet dans 
l’enseignement/apprentissage du FLE. Ils ont 

souligné le rôle des nouvelles technologies comme 

facteur d’autonomie d’apprentissage. [1:  pp.47-54] 

Comme éléments communs aux travaux de ces 

auteurs, il ressort qu’Internet peut être une source 

d’identification de l’apprenant avec le monde actuel 

et de motivation dans son apprentissage, mais peut 

aussi apporter une inconstance dans son utilisation 

et ses ressources, permettre une certaine autonomie 

d’apprentissage ou faciliter l’interaction.  

Pour démontrer le rôle des ressources 

audiovisuelles dans l’enseignement/apprentissage 
du FLE, on peut aussi citer les travaux de 

J.M.Ducrot qui s’est intéressé à l’utilisation de la 

vidéo en classe de français, T.Lancien qui a mis en 

relief le rôle du multimédia dans le processus 

d’enseignement et apprentissage du FLE et 

A.Alvarez qui a examiné les activités audiovisuelles 

FLE avec un support technologique.  

Il apparaît que les apports des ressources 

audiovisuelles peuvent être la motivation, l’action, 

le renforcement des compétences du cadre européen 

commun de référence pour l’apprentissage de la 

langue française, en particulier la compréhension 

orale, la production (orale ou écrite) et la 

compétence interculturelle.  
B. Les avantages de l’utilisation des nouvelles 

technologies 

Les avantages de l’utilisation des TICE en classe de 

FLE se situent à différents niveaux [2: pp.5-11]:  

 Niveau pédagogique 

Grâce aux TICE, l’enseignement peut être 

davantage adapté et différencié, il laisse plus 

d’autonomie et plus de responsabilité aux étudiants, 

tout en leur ménageant plus d’interactivité avec le 

professeur et entre eux. 

 Niveau cognitif 
La lecture hypertextuelle que permet l’outil 

informatique correspondrait à des processus 

cognitifs spontanés, par arborescence et associations 

libres, et favoriserait ainsi «naturellement» 

l’apprentissage par rapport à la lecture ou à l’écoute 

linéaires plus contraignantes d’une leçon classique.  

 Niveau psychologique 

L’utilisation des TICE peut attiser la motivation 

des jeunes étudiants à la faveur d’un transfert 

d’intérêt de l’outil vers l’objet de l’apprentissage; 

elle donne aussi aux plus timides l’occasion de 

travailler en dehors des regards des autres et de la 
pression de la classe; par contre, les apprenants plus 

âgés peuvent manifester une certaine résistance à 

l’égard de l’informatique avec laquelle ils sont 

moins familiarisés. 

 Niveau social 

Internet permet la constitution de réseaux 

sociaux, de communautés cybernétiques qui 

élargissent les groupes de contact, multiplient les 

occasions d’échanges, diversifient les formes de 

collaborations. 

 Niveau documentaire 
Il est inutile d’insister sur la mine 

d’informations diverses auxquelles Internet donne 

accès. 

 Niveau pratique 

L’ordinateur et Internet sont en principe au 

service de l’utilisateur en tout lieu et à tout moment, 

alors que les cours donnés par un enseignant sont 

assujettis à un horaire, à une institution, et que 

l’accessibilité et les ressources de la bibliothèque 

sont limitées. 

 
C. Les inconvénients  de l’utilisation des 

nouvelles technologies 

L’utilisation des TICE ne peuvent certainement 

pas répondre à toutes les questions, ni régler tous les 
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problèmes posés par l’enseignement de la langue 

française. Il faut bien prendre conscience que la 

technologie, aussi utile et stimulante soit-elle, 

dépendra toujours de plus ou moins bon usage qu’en 

feront les utilisateurs. L’illusion de la «méthode 

miracle», profitable partout et pour tout, risque en 

effet de causer quelques dommages. [3: pp.89-96] 

Si l’ordinateur, le logiciel, Internet, stimulent 

davantage la curiosité de l’apprenant et répondent 

plus facilement et rapidement à ses besoins et à ses 

intérêts, ils peuvent aussi créer des problèmes sur le 
plan de l’attention, de la compréhension, de la 

mémoire, et même empêcher les processus 

essentiels de synthèse et d’assimilation des 

connaissances ainsi acquises. 

D. Les ressourcees audiovisuelles contiennent: 

 Les sites audiovisuels FLE des télévisions ou de 

corporations audiovisuelles. Par ex.: 

Enseigner.TV: 
http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-

francais/accueil_enseigner.php 

Apprendre.TV: 

http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-

francais/accueil_apprendre.php 

BBC French: 

http://www.bbc.co.uk/languages/french/ 

 Les sites audiovisuels FLE destinés à l’enseignant. 

Par ex.:  
Le site.TV: http://www.lesite.tv/videotheque/16-

offre-classique/3-lycee/230-francais-langue-

etrangere 

Bonjour de France: 

http://www.bonjourdefrance.com 

Hachette FLE:  www.hachettefle.fr 

 Les sites audiovisuels FLE destinés à l’apprenant: 
French Video Resources: 

http://www.ashcombe.surrey.sch.uk/Curriculum/m

odlang/french/index_fr_video.htm 

Canal rêve/Babelnet: 

http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve/bravo/index2.ht

m 

Petites vidéos entre amis: http://fle.u-

strasbg.fr/video/ 

 Les nouvelles tendances dans l’élaboration 

d’outils, de sites ou de supports utilisant 

l’audiovisuel et destinés à l’enseignement-

apprentissage du FLE. Par ex.:  

Clipclass: http://www.clipclass.net/ 

Lingueo: http://www.lingueo.com/ 

FLE Video Blog: 

http://www.dailymotion.com/campus/ 

Les points forts de ces sites sont: la gratuité 

d’accès; l’abondance de ressources, des documents 

authentiques et des activités; l’étendue des niveaux 

du cadre européen commun de référence proposés; 

la bonne navigabilité; le caractère innovant; le 

développement croissant et la possibilité 

d’interactivité. [4: pp.167-173] 
IV. Déroulement de la leçon 

A. Compréhension 

a) Les documents authentiques d’une durée 

moyenne de cinq à dix minutes, doivent d’abord 

être écoutés dans la totalité (sans texte 
d’accompagnement). Pour s’assurer de l’attention et 

de la compréhension des étudiants, le professeur 

pose ensuite quelques questions. Si l’écoute des 

nouvelles se fait régulièrement, il pourra aussi 

questionner sur l’enregistrement précédent et faire 

ressortir, s’il y a lieu de le faire, l’enchaînement de 

certains événements. 

b) Il distribue ensuite le texte des nouvelles 

préalablement photocopié. Il peut alors le faire lire, 

rubrique après rubrique, par plusieurs étudiants. 

Ceci prépare la classe à une meilleure 

compréhension des documents authentiques. 
c) Il repasse ensuite l’enregistrement en entier, les 

élèves pouvant maintenant en suivre la transcription 

écrite. [5: pp. 221-225] 

Cette première partie est axée sur la 

compréhension orale des documents sonores. En 

conséquence il doit y avoir le moins d’interférence 

possible entre le message sonore et l’auditeur. Le 

professeur doit s’efforcer de ne pas trop disperser 

l’attention des étudiants et d’exploiter au contraire 

le potentiel de concentration en début de cours en 

vue d’une audition attentive des informations.  
B. Explication 

a) A partir du texte écrit, l’enseignant procède, dans 

une deuxième phase, à une présentation et à une 

explication de texte qui seraient traditionnelles si 

elles ne nécessitaient, en plus de l’apprentissage des 

mots inconnus et de structures nouvelles, la 

présentation de certains événements qui figurent 

dans les nouvelles et qui sont peu familiers aux 

étudiants, ainsi que l’explication de termes 

particuliers aux secteurs social, économique et 

politique. Le professeur peut ensuite faire pratiquer, 

en relation plus ou moins étroite avec les difficultés 
du texte enregistré, certains exercices annexes 

visant à développer la pratique de l’oral ou de 

l’écrit, ou des deux. 

b) Le document sonore est repassé ensuite tout 

entier avec d’éventuels retours en arrière à propos 

de passages dont la compréhension pose toujours 

des problèmes. Les étudiants sont, à cette étape, 

priés d’écouter sans s’aider du texte des nouvelles.  

c) Le professeur procède à un passage fragmenté de 

l’enregistrement, accompagné d’une discussion 

point par point. 
 

C. Production 

En plus des exercices traditionnels, le texte des 

nouvelles se prêtera à des travaux de recherche 

individuels ou en groupe, qui feront appel à d’autres 

sources d’information. Ces recherches à propos 

d’événements actuels, quelque limitées qu’elles 

http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/accueil_enseigner.php
http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/accueil_enseigner.php
http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/accueil_apprendre.php
http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/accueil_apprendre.php
http://www.bbc.co.uk/languages/french/
http://www.lesite.tv/videotheque/16-offre-classique/3-lycee/230-francais-langue-etrangere
http://www.lesite.tv/videotheque/16-offre-classique/3-lycee/230-francais-langue-etrangere
http://www.lesite.tv/videotheque/16-offre-classique/3-lycee/230-francais-langue-etrangere
http://www.bonjourdefrance.com/
http://www.hachettefle.fr/
http://www.ashcombe.surrey.sch.uk/Curriculum/modlang/french/index_fr_video.htm
http://www.ashcombe.surrey.sch.uk/Curriculum/modlang/french/index_fr_video.htm
http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve/bravo/index2.htm
http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve/bravo/index2.htm
http://fle.u-strasbg.fr/video/
http://fle.u-strasbg.fr/video/
http://www.clipclass.net/
http://www.lingueo.com/
http://www.dailymotion.com/campus/
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soient, motiveront les étudiants, développeront leurs 

connaissances et seront la source d’exposés, de 

débats et de discussions animés en classe. 

V. Esquisse d’un cours de civilisation 

L’exploitation qui a été faite jusqu’ici s’est 

inscrite dans le cadre du cours de langue dont les 

objectifs primordiaux étaient l’apprentissage de 

l’écrit et de l’oral. L’accent était mis d’abord sur le 

développement de la compréhension et de 

l’expression orales. Celles-ci devaient être stimulées 

par les données de civilisation contenues dans les 
documents authentiques. Même si on accordait, en 

fonction de la compétence linguistique des 

étudiants, une place plus grande à l’étude de la 

civilisation, celle-ci ne primait jamais sur 

l’apprentissage de la langue. 

Au niveau de l’enseignement supérieur, il est 

cependant possible de concevoir un cours de 

civilisation en soi, fondé sur l’écoute des documents 

sonores ainsi que sur les discours, interviews et 

commentaires qui les suivent ou qui y sont insérés. 

Les TICE peuvent en effet permettre aux étudiants 
«de comprendre un pays dans son activité et sa 

réalité d’aujourd’hui». 

Un seul cours de civilisation ne peut forcément 

avoir l’envergure et l’ambition des programmes 

qu’elle projette. Les objectifs sont cependant 

similaires: utiliser du matériel à la fois oral et écrit 

pour introduire l’étudiant à la civilisation 

contemporaine et perfectionner en même temps son 

expression orale et écrite dans la langue étrangère.  

L’apport des documents audiovisuels dans le 

domaine de la civilisation contemporaine découle de 

son aspect essentiellement dynamique et de son 
contact étroit avec l’actualité. Ce n’est plus 

uniquement le professeur qui décide de 

l’agencement du cours et des thèmes d’études, mais 

l’événement lui-même. N’est-ce pas en fait le 

meilleur moyen de coller à la réalité sociale, 

économique et politique du pays étudié? On 

n’oubliera pas non plus les faits divers, parfois 

révélateurs de traits du caractère national. 

L’événement brut, introduit en classe par 

l’enregistrement, demande évidemment à être 

«étoffé». C’est là qu’intervient l’exploitation des 
autres sources d’information auxquelles on a accès: 

journaux, magazines, ouvrages traitant du thème à 

l’étude, etc. Il est inutile d’insister sur la diversité 

des exercices que peut engendrer l’étude de ces 

matériaux et la juxtaposition de leurs données. La 

distribution de ces exercices (discussions, débats, 

projets, rapports, etc.) en classe ou hors cours 

permet un dosage de l’écrit et de l’oral 

indispensable au perfectionnement de la langue 

«vivante». [6: pp.139-151] 

Quelques brèves directement pour la conduite du 

cours:  

 Sélectionner, en fonction des événements 

importants pouvant occuper l’actualité pendant toute 

la durée du cours, quelques thèmes principaux qui 

seront étudiés en profondeur. Il sera intéressant de 

rencontrer des événements qui touchent à plusieurs 

ou à tous les grands thèmes choisis. 

 S’assurer que ceux-ci recouvrent l’ensemble 

de la réalité sociale, économique et politique et 

qu’aucun secteur ne soit négligé. 

 Utiliser les événements qui ne se rapportent 

pas aux sujets principaux d’étude à des fins de 

variété, pour détendre l’atmosphère ou pour étudier 

une question qui n’apparaîtra peut-être qu’une fois 

dans les nouvelles mais qui n’en est pas moins 
intéressante. Cette diversité propre aux informations 

devra être exploitée pour rompre la monotonie que 

pourrait engendrer l’apparition des mêmes sujets 

d’actualité importants, semaine après semaine.  

 Profiter, pour soutenir l’intérêt des étudiants, 

des faits touchant leur pays et celui dont ils étudient 

la civilisation et la langue. Les comparaisons 

instinctives qu’ils établiront devront être exploitées. 

Elles feront, dans la plupart des cas, mieux 

connaître l’une et l’autre culture. 

 
IV Conclusion  

L’emploi des ressources audiovisuelles dans 

l’enseignement de la langue française n’a pas connu 

la diffusion que les ressources de ce moyen 

d’expression, de mieux en mieux révélées au cours 

des dernières années, auraient pu laisser prévoir. 

Nous avons donc voulu montrer le parti que peut 

tirer d’un certain usage des TICE tout professeur de 

la langue française de l’enseignement supérieur sans 

qu’il lui faille pour cela changer radicalement de 

méthode ou avoir recours à un matériel 

perfectionné. 
Or l’utilisation des ressources audiovisuelles 

présente pour l’enseignant l’intérêt particulier 

qu’elle offre une grande facilité d’adaptation et 

d’intégration au cours traditionnel. Cette souplesse 

d’emploi ainsi que la modicité des moyens éxigés 

lui permettent d’exploiter à fond l’intérêt que 

suscite les TICE parmi les étudiants.  
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ანოტაცია: საკომუნიკაციო და საინფორმაციო ტექ-

ნოლოგიების გამოყენება ფრანგულის, როგორც 

უცხო ენის სწავლების პროცესში მნიშვნელოვანია 

და მეტწილად დამოკიდებულია მასწავლებელთა 

მოტივაციასა და კომპეტენციაზე. საკომუნიკაციო 

და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ჩართვამ სას-

წავლო პროცესში განაპირობა უცხო ენის სწავლე-

ბის მეთოდების დახვეწა და სახეცვლილება. ტრა-

დიციულ მეთოდს აღარაფერი აქვს საერთო დღეს 

არსებულ და აღიარებულ მეთოდებთან. შესაბამი-

სად გაიზარდა უცხო ენაზე კომუნიკაციის როლი 

და მნიშვნელობა, გაფართოვდა ან საერთოდ მოიშა-

ლა საზღვრები. შესაბამისად აუცილებელი გახდა 

არა მხოლოდ ვასწავლოთ ფრანგული ენა არამედ 

ვასწავლოთ, თუ როგორ უნდა ვასწავლოთ ფრან-

გული, როგორც უცხო ენა. საინფორმაციო და საკო-

მუნიკაციო  ტექნოლოგიების ინტეგრაცია სწავლა/-

სწავლების პროცესში უკვე აუცილებლობას წარმო-

ადგენს. 

 

საკვანძო სიტყვები: ფრანგული ენა, საინფორმაციო 

და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები, უცხო ენა, 

სწავლა/სწავლების მეთოდები 

 

I შესავალი 

საინფორმაციო და კომუნიკაციური 

ტექნოლოგიების და ზოგადად მულტიმედიის 

სწრაფმა განვითარებამ, შესაბამისი გავლენა 

იქონია სწავლა/სწავლების პროცესზე. განსა-

კუთრებით უნდა აღინიშნოს ახალი ტექნო-

ლოგიების გამოყენების აუცილებლობა უცხო 

ენების სწავლა/სწავლებისას. 

კომპიუტერული და მულტიმედია ტექ-

ნოლოგიების გამოყენება ფრანგულის გაკვე-

თილზე ერთ-ერთ აქტუალურ მიმართულე-

ბად იქცა მეთოდიკაში, რომელიც ახალ მიდ-

გომებსა და არასტანდარტულ გადაწყვეტილე-

ბებს ეფუძნება. ამ შემთხვევაში TICE4 დანერ-

                                                
4 TICE - Technologies de l'Information et de la 

Communication pour l'Enseignement  

გვა პროფესიულ-პედაგოგიურ საქმიანობაში 

ეპოქის გამოძახილია, მასწავლებელი კი იძუ-

ლებული ხდება მუდმივად განაახლოს მუშა-

ობის ფორმები და მეთოდები. მათ შორის ყვე-

ლაზე დიდი პოპულარობით სარგებლობს 

მულტიმედიური პრეზენტაციები, დაფა-ეკ-

რანი, პროექტორი და კომპიუტერი. ნებისმიე-

რი მასწავლებელი, რომელიც ფლობს ელემენ-

ტარულ კომპიუტერულ უნარ-ჩვევებს შეძ-

ლებს თავად შეადგინოს გაკვეთილის შესაბა-

მისი მასალა Power Point ის პრეზენტაციის სა-

ხით. ამ ტიპის პრეზენტაციის უპირატესობა 

იმაში მდგომარეობს, რომ ის ინტერაქტიული-

ა, მულტიმედიურია და ინფორმაციის კომ-

პლექსურად მიწოდების საშუალებას იძლევა. 

ჩვენ მიერ შედგენილი პრეზენტაცია 

მოითხოვს სერიოზულ მომზადებას, სწორედ 

აქ ვლინდება მასწავლებლის ინდივიდუა-

ლიზმი და პროფესიონალიზმი. ყოველი მას-

წავლებელი პრეზენტაციაზე მუშაობისას უნ-

და ითვალისწინებდეს ჯგუფის სპეციფიკას, 

მოსწავლეთა მიერ ენის ფლობის დონეს.  

TICE ის დანერგვით სასწავლო პროცეს-

ში თავად მასწავლებელი მუდმივ ძიებაშია, 

შესაბამისად კი პროფესიული თვალსაზრი-

სით იზრდება და იხვეწება.  

 

II  საკომუნიკაციო და საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების გამოყენება ფრანგული ენის 

სწავლების პროცესში 

თანამედროვე მეთოდიკის მიხედვით, 

უცხო ენის სწავლებისას მასწავლებელი ენას 

კი არ ასწავლის, არამედ ამ ენაზე ურთიერთო-

ბას აჩვევს ენის შემსწავლელს, რადგან ენობ-

რივი კომპეტენციის ფორმირების მთავარი 
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მიზანი კომუნიკაციაა. კომუნიკაცია კი თავის-

თავად ენობრივ ქმედებას გულისხმობს. 

უცხოური ენების სწავლების მოდელი შედგე-

ბა სამი ურთიერთშემადგენელი ელემენტისა-

გან: 

 კომუნიკაცია 

 ქმედება 

 კომპეტენცია 

საინფორმაციო-საკომუნიკაცო  რესურ-

სის გამოყენება განათლების სფეროში პერ-

სპექტიული და ინოვაციურია. არსებობს სინ-

ქრონული და ასინქრონული ხასიათის საკო-

მუნიკაციო საშუალებები. სინქრონული კომუ-

ნიკაცია გულისხმობს რეალურ დროში ურთი-

ერთობას (ჩატი, ფორუმი, ვიდეო-აუდიო კონ-

ფერენცია). ასინქრონული კი პირიქით, არ ხა-

სიათდება დროში შეზღუდულობით და შესა-

ბამისად სწავლების პროცესში გამოყენებისას 

კომუნიკაციის ყველაზე ეფექტური საშუალე-

ბა  (ფორუმები, ელექტრო და აუდი ფოსტა, სა-

იტები, ბლოგები, ვიკი). სტუდენტებისათვის 

ყველაზე ხელსაყრელი ასინქრონული ტიპის 

კომუნიკაციაა, რადგან ამ შემთხვევაში ისინი 

არ არიან შეზღუდულები დროში და პასუხის 

გაცემამდე აქვთ საშუალება გადახედონ მასა-

ლას, დაფიქრდნენ, იაზროვნონ.  

დღესდღეობით ძალიან დიდი პოპულა-

რობით სარგებლობს ონლაინ დღიურები ე.წ 

ბლოგები. წერილობითი ელექტრონული კო-

მუნიკაციის შესწავლისას თემატური ბლოგის 

წარმოება ერთ-ერთო ყველაზე პერსპექტიუ-

ლი საშუალებაა. ბლოგის ავტორი შეიძლება 

იყოს ერთი ან რამდენიმე პიროვნება. საიტე-

ბისაგან განსხვავებით ბლოგის წარმოება არ 

მოითხოვს კომპიუტერთან მუშაობის განსა-

კუთრებულ უნარ-ჩვევებს, მისი ადმინისტრი-

რება და მოდელირება საკმაოდ ადვილია. შე-

საბამისად ვებ ბლოგი უკონკურენტოა ელ. 

ფოსტას, ფორუმსა და ჩატს შორის რადგან 

ყველასთვის ხელმისაწვდომი და მარტივია, 

შესაბამისად მეტად ეფექტური, ინტერაქტიუ-

ლი და მულტიმედიურია.  

ბლოგების გამოყენება სწავლების პრო-

ცესში აბსოლუტურად ახალი მიმართულებაა 

და მოიცავს საკმაოდ დიდ ლინგვოდიდაქტი-

კურ პოტენციალს, ასევე ხასიათდება რიგი 

უპირატესობებით 

 ბლოგი ღიაა ფართო მასებისთვის, შესაბა-

მისად მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში ნე-

ბისმიერ ფრანკოფონს აქვს საშუალება წა-

იკითხოს, დააკომენტაროს, დაწეროს შე-

ნიშვნა 

 სტუდენს/მასწავლებელს მართებს მეტი 

პასუხისმგებლობა ბლოგის შექმნისას და 

ფორმატირებისას, რადგან ბლოგი ღიაა 

თემით დაინტერესებული ნებისმიერი 

მსურველისათვის 

 ინფორმაციის ფილტრაციისა უნარ-ჩვე-

ვებს ავითარებს 

 საიტზე ასატვირთი მასალის დამუშავე-

ბის პროცესში ენობრივი კომპეტენცია იხ-

ვეწება 

 ბლოგის კონტექსტში პრობლემების გან-

ხილვისათვის შესაბამის გარემოს უზრუნ-

ველყოფს 

ჯ. შტორმის, ე. უილიამსის და ბრიუს 

კრისტის მიერ შემუშავებული Social presence 

theory (სოციალური ყოფნის თეორია) მიხედ-

ვით სოციალური თანხლება ძალიან დიდ გავ-

ლენას ახდენს სასწავლო პროცესის ხარისხზე 

და ეხმარება სტუდენტებს შეეგუონ და ეფექ-

ტურად იმუშაონ ონლაინ სივრცეში. სოცია-

ლური ყოფნა ელექტრონულ სამყაროში განი-

ხილება როგორც თვითწარდგენა და თვით-

დამკვიდრების სურვილი, შესაბამისად მზაო-

ბა ურთიერთობის მიმართ. Social presence  ინ-

დიკატორებად შეიძლება ჩაითვალოს 

 პუნქტუაციის, ტექსტის გამოყოფის, სმაი-

ლების მეშვეობით ემოციის გამოხატვა 

 ღიაობა, პირადი ინფორმაციის გაზიარე-

ბისთვის მზაობა 

 გუნდური პრინციპით მუშაობა  

აუცილებლად გასათვალისწინებელია 

ენის შემსწავლელის ასაკი. კვლევებმა აჩვენა, 

რომ ბავშვები და მოზარდები ტექნიკასთან 

უფრო ხალისით მუშაობენ, იმ დროს, როცა 

ბევრი ზრდასრული ჯერ კიდევ არ არის მზად 

გამოიყენოს თანამედროვე ტექნოლოგიები 

ენის შესწავლისას. ასევე შეუძლებელია ენის 

შემსწავლელის ფსიქო-აფექტური მდგომარე-

ობა. ამ შემთხვევაში მთავარ მოტივატორად, 

პროცესის წარმმართველად გვევლინება თა-

ვად მასწავლებელი, თუმცა ზოგჯერ თავად 

მასწავლებელი არაა დარწმუნებული საკუთარ 

თავში და ზოგადად მულტიმედიური რესურ-

სის ჩართვას სასწავლო პროცესში ეჭვის თვა-

ლით უყურებს. პრობლემას ისიც ამწვავებს, 

რომ საქართველო, ყველანაირი მცდელობის 

მიუხედავად, როგორც განვითარებადი ქვეყა-

ნა ახალ ტექნოლოგიებს ფეხს შედარებით 

გვიან უწყობს. ამისათვის საქართველოს 

ფრანგული ინსტიტუტი და ფრანკოფონული 

საუნივერსიტეტო გაერთიანება და საქართვე-

ლოს წამყვანი უნივერსიტეტები, მათ შორის 

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
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ბევრს იღწვის. მაისის თვეში მათი ხელშეწყო-

ბით ჩატარდა ტრენინგი ფრანგული ენის მას-

წავლებელთათვის “Mettre en ligne un scenario 

pedagogique” . ტრენინგში მონაწილეობას 

იღებდა ფრანგული ენის 37 მასწავლებელი. 

პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ მასწავ-

ლებლების ნაწილი ვერ იაზრებს სწავლების 

პროცესში საკომუნიკაციო და საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების ინტეგრაციის აუცილებლო-

ბას და არ/ვერ ფლობს კომპიუტერთან მუშაო-

ბის საჭირო უნარ-ჩვევებს. ეს ყველაფერი იმი-

თაც აიხსნება, რომ ამ მასწავლებლების უმრავ-

ლესობას ფრანგული, როგორც უცხო ენა აბსო-

ლუტურად სხვა მეთოდით (ტრადიციული) 

აქვთ ნასწავლი. მათი უმრავლესობა აცნობიე-

რებს ამას და ცდილობს არ ჩამორჩეს ეპოქის 

მოთხოვნებს, გაიზარდოს პროფესიულად და 

იმუშავოს საკუთარ თავზე. თუმცა სამწუხა-

როდ არსებობენ ისეთი მასწავლებლებიც, 

რომლებიც ამუხრუჭებენ პროცესს, თუმცა უნ-

და აღინიშნოს ისიც, რომ ტრენინგის მსვლე-

ლობისას ყველაზე პასიური მასწავლებლებიც 

კი დაინტერესდნენ და ჰქონდათ მცდელობა 

გაეკეთებინათ საკუთარი სავარჯიშოები ან 

აეტვირთათ გაკვეთილი. 

საბოლოოდ ჩვენ მივიღეთ მასწავლე-

ბელთა ორი კატეგორია 

ვინც თავად შექმნის სხვადასხვა ტიპის 

აქტივობებს ონლაინ რეჟიმში, აწარმოებს 

ბლოგს, მიმოწერას სხვა პედაგოგებთან მეი-

ლის მეშვეობით და გაუზიარებს საკუთარ გა-

მოცდილებას ყველა დანარჩენს. 

ვინც არ/ვერ შექმნის ონლაინ აქტივო-

ბებს, ვერ აწარმოებს ბლოგს, თუმცა გამოიყე-

ნებს სხვების მიერ უკვე ატვირთულ, გამოსა-

ყენებლად გამზადებულ ინტერაქტიულ სა-

ვარჯიშოებს, გაკვეთილებს სწავლების პრო-

ცესში. 

 

III დასკვნა 

TICE ის ინტეგრაცია ფრანგულის, რო-

გორც უცხო ენის სწავლების პროცესში მნიშ-

ვნელოვანია და მეტწილად დამოკიდებულია 

მასწავლებელთა მოტივაციასა და კომპეტენ-

ციაზე. საკომუნიკაციო და საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების ჩართვამ სასწავლო პროცეს-

ში განაპირობა უცხო ენის სწავლების მეთო-

დების დახვეწა და სახეცვლილება. ტრადიცი-

ულ მეთოდს აღარაფერი აქვს საერთო დღეს 

არსებულ და აღიარებულ მეთოდებთან. შესა-

ბამისად გაიზარდა უცხო ენაზე კომუნიკაცი-

ის როლი და მნიშვნელობა, გაფართოვდა ან 

საერთოდ მოიშალა საზღვრები. შესაბამისად 

აუცილებელი გახდა არა მხოლოდ ვასწავ-

ლოთ ფრანგული ენა არამედ ვასწავლოთ, თუ 

როგორ უნდა ვასწავლოთ ფრანგული, რო-

გორც უცხო ენა. საინფორმაციო და საკომუნი-

კაციო  ტექნოლოგიების ინტეგრაცია სწავლა/-

სწავლების პროცესში უკვე აუცილებლობას 

წარმოადგენს.  
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