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ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ელექტრონული დოკუმენტების საცავი eBooks-ის დოკუმენტებზე წვდომის 

უზრუნველყოფის ინსტრუქცია 

 

eBooks თსუ-ს ელექტრონული დოკუმენტების საცავია, რომელშიც დაცულია თსუ-ს 

ბიბლითეკის ფონდის ყველაზე მოთხოვნადი გამოცემების და დოკუმენტების 

ელექტრონული ვერსიები. წიგნები, დისერტაციები, გამოსახულებები, პერიოდული 

გამოცემები, აუდიო მასალები დალაგებულია ანბანური წესით. 

საავტორო უფლების დაცვის მიზნით წვდომა საცავში დაცული დოკუმენტების 

ნაწილზე შესაძლებელია მხოლოდ ავტორიზაციის შემდეგ. eBooks-ზე რეგისტრაცია 

შესაძლებელია მხოლოდ თსუ-ს ელ-ფოსტის მისამართების მფლობალთათვის. 

 

ფიგურა 1. სისტემის შეტყობინება ფლეშ პლეიერის აქტივაციის შესახებ 

 

საავტორო უფლების დაცვის დამატებითი ტექნოლოგია ითხოვს Adobe Flash Player-ის 

ინსტალაციას თქვენ კომპიუტერზე.  

1. თუ eBooks-ზე განთავსებული ფაილის დაწკაპუნებისთანავე ეკრანზე ფიგ. 1 ნაჩვენებ  
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გამოსახულებას ხედავთ, პირველ რიგში თქვენ უნდა გადმოიწეროთ პლაიერი სურათში 

ნაჩვენები ბმულზე გადასვლით. ამის შემდეგ გადატვირთეთ კომპიუტერი.  

 

 

 

2. თუ ფიგ. 1 -ზე ნაჩვენებ გამოსახულებაზე 
დააწკაპუნეთ ზედა სურათს და Google Chrome 
ბრაუზერში გაიხსნა ფიგურა 2 ნაჩვენები 
გამოსახულება. ამ პრობლემის რადიკალური 
გადაჭრა შესაძლებელია შემდეგი გზით:  

 
ფიგურა 2. პლეიერის გაშვება 

სურათში ნაჩვენებ Allow-ს არ ვაჭერთ, და ბრაუზერში ზედა მარჯვენა კუთხეში 

შევდივართ პარამეტრებში (Settings - სეტინგები) (იხ. ფიგურა 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. მარცხენა მხარეს ვპოულობთ და ვაჭერთ Advanced და ჩამოშლილი სიიდან ვაჭერთ 

Privacy and security (იხ. ფიგურა 4)  

ფიგურა 3  Google Chrome  

პარამეტრებში შესვლა. 
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ფიგურა 4. Google Chrome პარამეტრების Advanced და Privacy and security 
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3. გაიხსნება ფიგურა 5 მენიუ და ვაჭერთ Site Settings (იხ. ფიგურა 5). 

 

ფიგურა 5. Privacy and security -ში Site Settings 

 

4. გახსნილ ფანჯარაში ვაჭერთ Cookies and Site data (იხ. ფიგურა 6). 
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ფიგურა 6. Site Settings- ში Cookies and Site data დაყენება 

 

5. ქვემოთ ვეძებთ Allow -ს და ვაჭერთ Add. (იხ. ფიგურა 7). გახსნილ ფანჯარაში COPY-

PASTE ან უბრალოდ კლავიატურაზე ბეჭდვით ვამატებთ თსუ-ს სერვერის მისამართს: 

http://digitallibrary.tsu.ge:80 ამ სერვერზე ინახება eBooks.tsu.ge-ზე განთავსებული 

დოკუმენტების ფაილები. ამის შემდეგ ეს მისამართი გამოჩნდება ნებადართული საიტების 

სიაში (იხ. ფიგურა 7).  

6. დამატებული მისამართი უნდა მივაბათ იმ ფუნქციას, რომლის ნებადართული 

მუშაობის უფლების მინიჭება გვსურს. ამისთვის ვაჭერთ მისამართის მაჯვენა მხრიდან 

განთავსებულ შავ სამკუთხედს (იხ. ფიგურა 7) და გახსნილ ფანჯარაში ვეძებთ FLASH 

(იხ. ფიგურა 8), მარჯვენა მხრიდან ჩამოვშლით შესაძლო ვარიანტებს და ALLOW 

ვუთითებთ.  

http://digitallibrary.tsu.ge/
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7. ბრაუზერის ამ ფანჯარას ვხურავთ. ამის შემდეგ Google Chrome ყოველგვარი 

დამატებითი კითხვების გარეშე გაგვიხსნით დოკუმენტებს Adobe Flash Player -ის 

მეშვეობით. 

 

 

 

ფიგურა 7. eBooks.tsu.ge-ზე განთავსებული ფაილების სერვერის მისამართის ჩამატება 

ნებადართულების სიაში  


