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ლექცია 1 

შესავალი 

გლობალური ეკონომიკური კრიზისის ბოლო სტადიაზე მეექვსე ტექნოლოგიური ციკლის 

საფუძვლები ჩნდება. ახალი ტექნოლოგიური ციკლი ყალიბდება ციფრული ეკონომიკითა და 

,,ციფრული“ საზოგადოებით. სრულიად ნათელია, რომ ამ ახალ ციფრულ ეპოქაში რომელშიც 

ღერძული ტექნოლოგიები იქნება ბიო-ნანო- ICT ტექნოლოგიები დიჯიტალიზაცია 

მთლიანად შეცვლის არა მარტო ჩვენს ეკონომიკას არამედ ყოველდღიურ ყოფასაც და ეს 

პროცესი ხანგრძლივი იქნება.  ციფრული ტექნოლოგიები სპეციალიზებულიდან 

უნივერსალურად გარდაიქმნა, რომლებიც საზოგადოებისა და ეკონომიკის ყველა სექტორს 

მეტ-ნაკლებად შეეხო და ახლო მომავალში ეს პროცესი ძალზე სწრაფად გაღრმავდება.  

ციფრიზაციის ეფექტიანი ეროვნული ეკონომიკური პოლიტიკის მიზანია ევროპის ერთიან 

ციფრულ ბაზართან(DSM) ინტეგრირება. ამ მიზნის მიღწევა დამოკიდებულია ისეთი ორი 

დაქვემდებარებული მიზნის(ამოცანები) რეალიზაციასთან როგორებიცაა: 

• ციფრული ეკონომიკის განვითარება; და 

• ციფრული საზოგადოების ფორმირება. 

 

ნაშრომში გამოყენებულია ლოგიკური ანალიზისა და შედარების კვლევითი მეთოდები. 

კვლევა ეყრდნობა ევროკავშირის ეკონომიკური კომისიის, რეკონსტრუქციისა და 

განვითარების მსოფლიო ბანკისა და უცხოელ მეცნიერთა უახლეს გამოკვლევებს. 

ჩვენი სახელმწიფო ევროკავშირთან DCFTA შეთანხმების მონაწილე მხარეა და ყველა 

პროცესები რომლებიც ევროკავშირის საზღვრებში მიმდინარეობს და ვითარდება ჩვენ უკვე 

გვეხება.  თუ ჩვენ მათ ზემოქმედებას ვერ დავემორჩილებით(ვერ გავაცნობიერებთ და 

გავითავისებთ) მომავალში სახელმწიფო დაგვეშლება, ხოლო საზოგადოების დიდი ნაწილი 

გაველურდება. 

ევროკავშირის ერთიანი ციფრული ბაზრის უპირატესობები 

2001-2011 წწ. პერიოდში ICT-ზე მოდიოდა ევროკავშირის მსპ-ს ზრდის 30%, აშშ-ში კი  55%. 

ასეთი შესამჩნევი განსხვავება ნაწილობრივ განპირობებული იყო:  

• შესაბამისი ეკონომიკების სექტორულ შემადგენლობაში არსებული განსხვავებებით;  

• ICT-ს განსხვავებულიაღქმის შედეგებითა; და 

• ინვესტიციათა მოცულობით ICT-ს წარმოებასა და გამოყენებაში. 

2006-2011წწ. პერიოდში აშშ-სა და ევროკავშირს შორის ICT-სთან დაკავშირებულ 

მწარმოებლურობის დონეებს შორის განსხვავება ყოველწლიურად 2%-ს აღწევდა. DSM არის 

შესაძლებლობა აღნიშნული განსხვავების  გაქრობისა. ევროკავშირის მშპ-ს ზრდაში 
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პოტენციური წილი, რომელსაც სრულყოფილად ფუნქციონირებადი DSM წარმოქმნის 415 

მილიარდი ევროა.  

 

გრძელვადიანი ზემოქმედება მშპ-ზე ციფრულ სფეროში მიმდინარე რეფორმების შედეგად 

წელიწადში 1%-იანი ზრდით ფასდება. შემდგომში ძალისხმევები - ,,ციფრულ ცვლილებათა 

ზრდა მთელი ევროპისთვის“ -  მშპ-ს დამატებით ზრდის 2,1%-ს. სხვა მხრივ დასრულებული 

და საიმედო DSM-ის გარეშე მომხმარებელთა და საწარმოთათვის ციფრული მომსახურებები 

აგრეთვე IoT, Big Data და Claud ტექნოლოგიები  შესაძლებელია განხორციელდეს ძალზე 

დაგვიანებით ან სრულიად სხვაგან. 

 

DSM-ის მნიშვნელოვან შემადგენელს წარმოადგენს ელექტრონული ვაჭრობა(e-ვაჭრობა, E-

COMMERCE) .იგი მასშტაბის ზრდის საფუძველზე უზრუნველყოფს ფართო არჩევანსა და 

ეკონომიას. საზღვრისპირა ე-ვაჭრობა ბიზნესსა და მოქალაქეებს საშუალებას აძლევს 

ისარგებლონ საქონლისა და მომსახურების ფართო ასორტიმენტითა და შედარებით დაბალი 

კონკურენციული ფასებით. ზოგიერთი ასეთი უპირატესობა გაზრდის მშპ-ს(უფრო დაბალი 

ფასები გარკვეულ საქონელზე გაზრდის  მსყიდველობით მოთხოვნას სხვა საქონელზე რაც 

თავის მხრივ გაზრდის ერთობლივ მოთხოვნას). სხვა უპირატესობები აუმჯობესებენ 

ცხოვრების ხარისხს(ე.წ. ,,სამომხმარებლო ნამატი“ ანუ იმ საქონლისა და მომსახურების 

შეძანის შესაძლებლობა, რომელიც უფრო მეტად აკმაყოფილებს მომხმარებლის სურვილებს).  

სრულყოფილი DSM უფრო მეტად ათავისუფლებს საერთაშორისო ვაჭრობას ბარიერებისგან  

ვიდრე შეთანხმებები WTO-ს მოქმედების საზღვრებში.  

ტრანსსასაძღვრო, ელექტრონული, საერთაშორისო ვაჭრობა განსაკუთრებით სარგებლიანია 

ნებისმიერი სიდიდის საწარმოთათვის განსაკუთრებით კი მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის. 

ე-ვაჭრობა საწარმოებს საშუალებას აძლევს გაფართოების ეფექტის გამოყენების საფუძველზე 

შეამცირონ დანახარჯები და აამაღლონ საწარმოო ფაქტორების მწარმოებლურობა(. ბევრ 

შემთხვევაში მასშტაბის ასეთი ეკონომიის გარეშე MSE ონლაინ-ბიზნესი 

არასიცოცხლისუნარიანია. ასეთ მდგომარეობას ძირითადად განაპირობებს: 

1. ერთი სახელმწიფოს საზღვრებში(განსაკუთრებით ეს ეხება მცირე ღია ეკონომიკებს, მათ 

შორის ჩვენს ქვეყანას) საბაზრო მოთხოვნის არასაკმარისი დონე; 

2. მცირე მსშტაბიანი წარმოება ზრდის როგორც შუალედურ ასევე საბოლოო ფასებს 

პროდუქციაზე რაც მნიშვნელოვნად ამცირებს გაყიდვების რაოდენობას.  

თუ DSM-ს შეუძლია MSE-ს შეუმციროს ტრანსსასაზღვრო სავაჭრო და სხვა ტრანსაქციური 

დანახარჯები მაშინ გაიზრდება მათი წარმოების მოცულობა, რაც შეამცირებს მათი საწარმოო 

ხარჯებს და გაზრდის კონკურენტუნარიანობას.  ელექტრონული ვაჭრობა შესაძლებლობას 

აძლევს MSE-ს სრულყონ თავიანთი საძიებო სტრატეგიები საწარმოო რესურსების ფართო 

სპექტრის შეთავაზებითა და უფრო დაბალი ფასების უპირატესობათა გამოყენებით. 
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ფაქტიურად ელექტრონული კომერცია ,,ბიზნესი-ბიზნესი(B2B) ელექტრონული ვაჭრობის 

უდიდესი შემადგენელია(შემოსავლების 87%).   DSM-ს აგრეთვე დიდი მნიშნელობა აქვს 

ინოვაციური საწარმოებისთვის, რომლებიც ონლაინ ოპერაციებს ახორციელებენ. წმინდა 

ინტერნეტ პლატფორმებზე განთავსებულიმაღაზიები(როგორებიცაა: e-bay, Amazon, Alibaba 

და სხვ.), ონლაინ შუამავლები ან სხვა ვებ-სტარტაპები საქმიანობენ მთელ ევროპულ ბაზარზე, 

რომელზეც შესაძლებელია DCFTA შეთანხმების საზღვრებში ჩვენმა SME-მაც იმუშაონ. 

გაფართოვებული ბაზრით სარგებლობის შესაძლებლობა საწარმოებისთვის(რასაც 

ტრანსსასაზღვრო e-ვაჭრობა უზრუნველყოფს) რეალური რომ იყოს ამისთვის საჭიროა 

მოთხოვნის მხარის ლიბერალიზაცია. 

ევროკავშირში სამომხმარებლო ხარჯებზე მშპ-ს 57% მოდის, საქართველოში - 82,1%(7)1. 

ევროკავშირში მიმდინარე კვლევები ადასტურებს, რომ  ევროპელები ნაკლებად ენდობიან 

ტრანსსასაზღვრო e-ვაჭრობას ვიდრე ონლაინ-მაღაზიებს, ისინი არჩევენ ადგილობრივი 

გამყიდველებისგან იყიდონ და არა საზღვარგარეთელებისგან2 ასეთი დამოკიდებულება 

,,შინაური გამყიდველების“ მიმართ მკვლევარების მიერ განმარტებულია კულტურისა და 

სიახლოვის ფაქტორებით. საპირისპირო მდგომარეობა გვაქვს საქართველოში რაც 

განმარტებულია ნდობისა და ხარისხიანობის ფაქტორებით. 

ძლიერი, ყველა მონაწილე ქვეყანასთან შეთანხმებული ნორმატიული ბაზა და 

მომხმარებელთა უფლებების თანმიმდევრული დაცვა ევროპელებს გაუზრდის ნდობასა და 

მზადყოფნას საზღვარგარეთელ მიმწოდებლებთან(უ.ყ. იგულისხმება ევროკავშირის წევრი 

სახელმწიფოების მიმწოდებლები)  ურთიერთობისთვის. ეკონომიკური ონლაინ 

ურთიერთობები ახორციელებენ კონკურენტულ ზეწოლას ნაციონალურ ბაზრებზე 

მიწოდებულ პროდუქტებსა და მომსახურებაზე რაც ევროკავშირისთვის მნიშვნელოვანია 

ეფექტიქნი კონკურენციული პოლიტიკის გატარებისათვის(უფრო მეტად გამჭვირვალე და 

დინამიკური სამომხმარებლო ბაზრის შესაქმნელად). ევროკავშირის მკვლევართა 

შეფასებებით ინტეგრირებულ DSM-ში ელექტრონული ვაჭრობა საქონლითა და 

მომსახურებით გაზრდის სამომხმარებლო კეთილდღეობას 200მლრდ. ევროზე მეტად ამავე 

დროს ამ სარგებლის ორ მესამედზე მეტი მიიღწევა გაფართოებული ონლაინ არჩევანიდან. 

2011 წელს ვროკომისიის სამოქალაქო კონსალტინგმა მოახდინა სამომხმარებლო ბაზრის 

კვლევა ელექტრონული კომერციის,  ინტერნეტ მარკეტინგის ფუნქციონირებისა და საქონლის 

საცალო გაყიდვების ტექნიკის შესახებ,  - სამომხმარებლო კეთილდღეობის სარგებელმა 

 
1გამოთვლილია http://www.geostat.ge-ს მონაცემთა საფუძველზე. 
2მაშინ როდესაც ევროკავშირის მომხმარებელთა 61% დარწმუნებულია შესყიდვების განხორციელებაში 

ადგილობრივი პროვაიდერის მეშვეობით, მხოლოდ 38% ახორციელებს ონლაინ 

შესყიდვებს(ინტერნეტის საშუალებით მიმწოდებლისაგან, რომელიც ევროკავშირის სხვა ქვეყანაში 

მდებარეობს). განხორციელებაში ICT-თან დაკავშირებითსაოჯახო მეურნეობებისა და კერძო პირების 

გამოკითხვით მომხმარებელთა მხოლოდ 15% -მა შეიძინა სხვა ქვეყნიდან ინტერნეტით, მაშინ როდესაც 

44% შეიძინა ინტერნეტით ადგილობრივ ბაზარზე. გამოკითხვის საფუძველზე დადასტურდა, რომ 

ევროკავშირის მომხმარებელთა 50% აკეთებს შესყიდვებს ინტერნეტით.  
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ევროკავშირის e-კომერციულ ბაზარზე საქონლით ვაჭრობის სფეროში იმ შემთხვევაში 

როდესაც ინტერნეტით საცალო ვაჭრობის 15%-იანი წილი სავარაუდოდ წელიწადში 204,5 

მილიარდი ევროთი შეფასდა (70.4 მილიარდი ევროთი შედარებით დაბალი ონლაინ ფასების 

შედეგად და 134.1 მილიარდი ევროთი გაზრდილი არჩევანის შედეგად). 

ზოგიერთ კვლევებში ელექტრონულ კომერციასთან ერთად ხაზგასმულია მოთხოვნის მხარის 

მზარდი მნიშვნელობა. ევროკავშირის მომხმარებლები(ეს შესაძლებელია გავავრცელოთ 

ყველა სახელმწიფოზე) ტექნოლოგიურ ცვლილებათა ძირითად მამოძრავებელ ძალებს 

წარმოადგენენ. ახალი ციფრული ინსტრუმენტები როგორიცაა შესადარებელი საიტები, 

სოციალური ქსელები, საქონლისა და მომსახურების მობილურ შესყიდვათა შესაძლებლობა 

დიჯიტალიზაციის პოლიტიკის გატარების რეალური გზაა. ტექნოლოგიათა დანერგვა და 

მათი ინტერაქტიური ურთიერთქმედება გადამწყვეტი მნიშვნელობის მქონეა ICT-ს 

ინოვაციათა განვითარების გარემოს შესაქმნელად. 

ციფრიზაციის ეროვნული ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგთა პროგნოზი 

       ცხრილი №1. დიჯიტალიზაციის  პოლიტიკის პრიორიტეტები წარმოქმნილი, გარდამავალი 

და ტრანსფორმირებული ციფრული ეკონომიკებისთვის 

პერიოდ

ები 

(მიზნებ

ი და 

ინსტრუ

მენტები

) 

ციფრული 

ეკონომიკი

ს 

დასაწყისი  

(I 

პერიოდი) 

გარდამავალი ციფრული 

ეკონომიკის ფორმირება 

(II პერიოდი) 

ტრანსფორმირებული 

ციფრული ეკონომიკის განვითარება 

(III პერიოდი) 

ძირითა

დი 

ინსტრუ

მენტები 

კონკურენ

ციის 

გაუმჯობე

სება 

ტელეკომ

უნიკაციებ

ში 

ფართოზოლოვანი 

ეროვნული გეგმის დაწყება 

კიბერ უსაფრთხოებისა და ონლაინ 

კონფიდენციალურობის 

უზრუნველყოფა  

დამხმა

რე 

ინსტრუ

მენტები 

(შემავსე

ბლები) 

საბაზო 

განათლებ

ის 

ხარისხის, 

გაუჯობეს

ება 

კონკურენ

შრომისბაზრისრეფორმებიდ

ატრანსსასაზღვროინტეგრაც

ია 

ახალიმარეგულირებელიცვლილებე

ბიონლაინპლატფორმებისადა,,სწრა

ფი" ეკონომიკისთვის. 
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ციის 

ხელშეწყო

ბისა და 

მეწარმეობ

ის 

განვითარე

ბა 

 

ინტერნეტის ქსელით დაფარვის (ჰორიზონტალურად გაშლის) რაოდენობრივი 

პარამეტრებიონლაინ წვდომისა და მიერთების გაზომვისთვის: 

• მომხმარებელთა კატეგორიები: ფირმები, შინამეურნეობები და 

მთავრობები(ფართოზოლოვანი ინტერნეტის მქონე მომხმარებელთა %); 

• სოციალურ-ეკონომიკურიდადემოგრაფიულიმახასიათებლები 

(ინტერნეტისგამოყენებასქესის, განათლებისადაასაკისმიხედვით); 

• გეოგრაფიული განზომილება(ინტერნეტის გამოყენება ქალაქებსა და სოფლებში);  

• ინტერნეტისგამოყენებაეკონომიკისსხვადასხვასექტორებისმიერ (სკოლები, 

ჯანდაცვისკლინიკები, პოლიციის სახლები). 

• ინტერნეტის ქსელით დაფარვის (დანერგვის) სიღრმისეულიპარამეტრები: 

• ინტერნეტის გამოყენების ინტენსივობა და დახვეწილობა(Sofistication) მომხმარებელთა 

კატეგორიაში; 

•   სარგებლობის სიხშირე და ხანგრძლივობა (ყოველდღიური აქტიური 

მომხმარებლების%, ონლაინ რეჟიმში გატარებული საათები);  

• როგორ იყენებენ ინტერნეტს, მთავრობები და შინამეურნეობები, ფირმები და 

ადამიანები (ინტერნეტით რთული გარიგებებისა და ოპერაციების შესრულება, მარტივი 

ძიებისა და ჩამოტვირთვის სანაცვლოდ); 

•  ინტერნეტი, სპეციალურ მიზნების მისაღწევად (მაგ., მდგრადი ,,ჭკვიანი“ ქალაქის 

აშენება, სრულყოფილი ინტელექტუალური სატრანსპორტო სისტემების ბერკეტი, ან 

ჯანდაცვაში ემისიებისა და გადატვირვების მონიტორინგი). 

ეკონომიკური პოლიტიკის რაციონალურ გადაწყვეტილებათა მისაღებად  ეკონომიკური აგენტები 

სვავენ კითხვებს: დაფარვისა და ხელმისაწვდომობის სფეროში არსებობს თუ არა ქსელი და 

უსადენო დაფარვა, აგრეთვე მომსახურების მიმწოდებელი? პლატფორმები და მოწყობილობების 

მომსახურება და გამოყენება  არის  ხელმისაწვდომი და მარტივი? 

გაცნობიერება- რამდენად იციან დაინტერესებულმა მხარეებმა და მთლიანად მოსახლეობამ 

ინტერნეტის შესახებ და მის უპირატესობებზე? 
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უნარი - დაინტერესებულ მხარეები და მოსახლეობარამდენად იყენებენ ინტერნეტს 

დახვეწილი(სპეციალური და რთული) ოპერაციებისათვის? 

შეფასება -არის თუ არა ინტერნეტი და მასთან დაკავშირებული ციფრული პროდუქტები 

მიზანშეწონილი და დროული შენაძენი ალტერნატივებთან  შედარებით? 

ციფრულ ეკონომიკას დასაქმებისა და ეკონომიკური ზრდისუდიდესი პოტენციალი გააჩნია. იგი 

ინვესტიციებისა და ინოვაციებისთვის ეფექტიან შესაძლებლობებს ქმნის, რასაც მოჰყვება 

ბაზრების გაფართოვება საქონლისა და მომსახურების დაბალი ფასებით მიღების 

შესაძლებლობით. მაღალეფექტიანი საინფორმაციო ნაკადები აუმჯობესებს ყველაფერს: 

ჯანმრთელობას, საკვები პროდუქტების უსაფრთხოებას, ენერგიისა და რესურსების გამოყენების 

ეფექტიანობას, იტელექტუალურ სატრანსპორტო სისტემებსა და ,,ჭკვიან“ ქალაქებს. 

ევროკომისიის კვლევები ადასტურებს, რომ  ევროკავშირის მშპ-ს ზრდის 30% 2001-2011 წწ. 

ციფრულ გადამუშავებაზე მოდიოდა.  

მასშტაბიწარმოადგენს ციფრული ეკონომიკის ძირითად ცვლადს. საზღვრების არ მქონე ციფრული 

ტექნოლოგიები დიდი, საშუალო და მცირე ბიზნესის საწარმოებს საშუალებას აძლევს იაფად 

მოემსახურონ დიდი რაოდენობის კლიენტებს. რაც უფრო დიდია ბაზარი რომელზეც მუშაობს 

კომპანიები მით უფრო მეტია ზრდის იმპულსი(მეტ მომხმარებელსა და მწარმოებელს აქვს ფართო 

არჩევანის შესაძლებლობა ფასებთან დაკავშირებით).  

DSM მჭიდრო კავშირშია გლობალურ ციფრულ ბაზართან. ნებისმიერი კომპანია სერიოზულ 

ბარიერებს ეჯახება სხვადასხვა ქვეყნებში(მიუხედავად სავაჭრო და სხვა ხელშეკრულებათა 

არსებობისა მაგალითად, მოთხოვნები მონაცემთა შენახვის შესახებ ადგილობრივ დონეზე). ასეთი 

ბარიერები განსაკუთრებით მოქმედებს ევროპულ კომპანიებზე, რადგან ევროკავშირი ციფრულ 

მომსახურებათა უმსხვილესი ექსპორტიორია მსოფლიოში. გლობალური ციფრული 

გახსნილობა(ღიაობა) პრიორიტეტი უნდა გახდეს სავაჭრო და საინვესტიციო პოლიტიკებისთვის. 

ინოვაციები საზოგადოების ყველა სფეროში ქვაკუთხედია DSM -ისა და ციფრული ეკონომიკის 

განვითარებისთვის. ინოვაციებთან დაკავშირებული ტექნოლოგიებისა და ინფორმაციის 

გავრცელება გამარტივდა და დაჩქარდა. ჩნდება ახალი ბიზნეს მოდელები: ციფრულმა 

გადაწყვეტილებებმა მაქსიმალურად გაამარტივა ზღვრული დანახარჯების ნულთან დაახლოვება. 

დირექტიული ორგანოები(მთავრობა) სწრაფ ინოვაციებს ფეხდაფეხ უნდა მისდევდნენ, ხშირად 

მათი დამანგრეველი ხასიათის გამო(როგორიცაა მაგალითად, ,,ერთობლივი გამოყენების 

ეკონომიკა“). ისინი უნდა აბალანსებდნენ რისკებს რეგულირებისა და მართვის 

ინტელექტუალური მოდელების გამოყენებით, რომლებიც ჩვენს ფასეულობებს იცავს. 

რეგულირების ცუდად ადაპტირებულ ღონისძიებათა გამო განსაკუთრებით დაუცველნი არიან 

ვებმწარმოებლები და საშუალო სტარტაპები. დღეს მთელ მსოფლიოში დირექტიული ორგანოების 

მხრიდან მაღალია მოთხოვნა საიმედო მონაცემებზე ეკონომიკური პოლიტიკის  რეალიზაციის 
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უფრო ეფექტიან გადაწყვეტილებათა მისაღებად, მათ მონიტორინგზე და ახალ ეკონომიკურ 

მოვლენათა გაზომვაზე.  

მონაცემთა რევოლუცია, რომელიც აიაფებს მონაცემებს აგრეთვე უზრუნველყოფს  პოლიტიკის 

განმსაზღვრელ პირთა და მოქალაქეთა უკეთეს მისაწვდომობას ხარისხიანიინფორმაციისადმი. 

ამის შესაბამისად აუცილებელია ინფრასტრუქტურა ასეთი ინფორმაციისათვის, განსაკუთრებით 

კი ეს ოფიციალურ სტატისტიკას შეეხება.  

მასშტაბი, რომელსაც უზრუნველყოფს DSM მნიშვნელოვანია აგრეთვე მაღალი სიჩქარის 

ინფრასტრუქტურის განლაგებისთვის მოწინავე ციფრული მომსახურებების მიწოდებისათვის. 

მოწინავე ტექნოლოგიათა შორის აღსანიშნავია შემდეგი 8 ღერძული ტექნოლოგია: დიდი 

მონაცემები (Big Data),ბლოკჩეინი,  ნივთების ინტერნეტი, ნეირონული ქსელები, ვირტუალური 

რეალობა და დამატებული რეალობა, ტელემედიცინა, კომპიუტერული ხედვა, და ხელოვნური 

ინტელექტიდა მანქანური სწავლება. 

ლექცია 2. 

 

ხელოვნური ინტელექტი და მანქანური სწავლება(AI and Machine Learning) 

 

მანქანური სწავლება სხვა არაფერია, თუ არა მეთოდოლოგიური მიდგომებისა და რეალურ 

შესაძლებლობათა ნაკრები, რომლის წყალობითაც მძლავრ კომპიუტერულ სისტემებს ძალუძთ 

იპოვონ ოპერაციული და გარე მეხსიერების მასივებში ისეთი მონაცემები, რომლებიც თავიდან არ 

ყოფილა ნავარაუდევი(რადგან სრულიად უცნობი იყო მათი ახალი ურთიერთკავშირები და 

კანონზომიერებები, შაბლონები). შესაბამისად, მანქანური სწავლება შეიძლება მიმდინარეობდეს 

მნიშვნელოვანი რაოდენობის მსგავსი და სახეობით შესაბამისი ამოცანების გადაჭრის პროცესში. 

არც თუ ისე დიდი ხნის წინ, ფართოდ გავრცელდა ტერმინი „დიდი მონაცემები“(Big Data), 

რომელიც გამოყენების ახალ არეალს განსაზღვრავს მრავალპროფილური ინფორმაციის 

უზარმაზარი მოცულობის ავტომატურად სწრაფად გაანალიზების გზების ძიებით. მანქანური 

სწავლება ითვლება ყველაზე პერსპექტიულ მიდგომად, განსაკუთრებით მრავალფეროვანი 

ინფორმაციის დიდი ბლოკების მოცულობის ანალიზში. მაგალითად, კომპანია DeepMind (აშშ) 

პოპულარობა მოიპოვა Alpha Go კომპიუტერული სისტემის განვითარების წყალობით, რამაც Go -ს 

პროფესიონალი მოთამაშე დაამარცხა. ეს შესაძლებელი გახდა ნეირონული ქსელის შექმნის 

წყალობით, რომელსაც შეუძლია შეისწავლოს ვიდეო თამაშები ადამიანის გონებრივ 

შესაძლებლობათა დონეზე. 2017 წელს, ამ კომპანიამ, Open AI- სთან ერთად, რომელიც დაარსა 

ილონ მასკმა (SpaceX და Tesla Motors-ის შემქმნელმა), ჩაატარა ახალი მანქანური სწავლების 

მეთოდის შესწავლა, რომლის არსი იყო საზოგადოების წევრებისგან სიგნალების მიღება ახალი 

პრობლემების ფორმულირებისა და შესწავლის მიზნით. 
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 დღეს, ხელოვნური ინტელექტი ჯერ კიდევ საკმაოდ ბუნდოვანი კონცეფციაა, რომელიც მოიცავს 

ბევრი ისეთი ტექნიკურ სიახლის დამუშავებას როგორიცაა: ნეირონული ქსელები, რობოტები, 

ნიმუშების ამოცნობა, პროცესებისა და მოვლენების ალგორითმიზაცია და ა.შ., მაგრამ მიუხედავად 

ამისა, ეს უკვე ინტელექტის ძირითადი საფუძველია ანუ, არსებითად, არის მასწავლი 

გამოთვლითი სტრუქტურა. ადამიანის გონებისგან იგი განსხვავდება თავისი ვიწრო 

სპეციალიზაციით და, ამასთანავე,  საქმიანობის სხვადასხვა მიმართულებებზე სპონტანურად 

(საჭიროებისამებრ) გადართვის შესაძლებლობათა არარსებობით.ხელოვნურ ინტელექტს  აქვს 

უზარმაზარი პოტენციალი და გამოყენების პერსპექტივები ადამიანის ცხოვრებისა და საქმიანობის 

ყველა სფეროში. 

ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება შესაძლებელს ხდის შევქმნათ დინამიკური, მოქნილი და 

შედარებით ავტონომიური სისტემები. ეს სისტემები უნდა იქნეს გამოყენებული იქ, სადაც, 

მაგალითად, ადამიანს არ შეუძლია მაღალ ხარისხის სიზუსტით მუშაობა(მრეწველობის დარგები, 

სამეცნიერო კვლევები და სხვა), ან მის სიცოცხლესა და უსაფრთხოებას საშიშროება 

ემუქრება(ბირთვული ენერგია, წყალქვეშა ოპერაციები, სამხედრო სფერო და სხვა). ხელოვნური 

ინტელექტისა და მანქანური სწავლების განვითარებაში, განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა 

საინფორმაციო ტექნოლოგიების(IT) ე.წ. ღრუბლების (Cloud) გამოყენებას. 

ღრუბლების ღირებულება მდგომარეობს მათ საიმედოობაში, მომხმარებლებისთვის 

(ექსპლოატანტებისთვის) დაბალი ღირებულება გარანტირებულია მცირე საივესტიციო და 

კაპიტალური ხარჯებით. ღრუბელი საკმაოდ მარტივად უზრუნველყოფს წარმოებისა და 

პროცესების  მასშტაბურობას, საშუალებას იძლევა შეიქმნას და გაიშალოს სერვისზე 

ორიენტირებული მოდელები, ბიზნესის, მეცნიერებისა და წარმოების მიზნებისთვის  

გარანტირებულია  დიდი გამოთვლითი სიმძლავრეები. გარდა ამისა, კერძო მომხმარებელთა 

ცხოვრებაში ღრუბლებმა უკვე ყველგან შეაღწიეს,  რადგან ინფორმაციული სისტემები 

ორგანულად ჯდება ცხოვრების ყველა მთავარ სფეროში. მეცნიერებისა და მრეწველობის ყველა 

დარგში პროგრესი უზარმაზარი სიჩქარით მიმდინარეობს, რაც იწვევს სპეციალისტებისა და 

დილეტანტების გაოცებასა და აღფრთოვანებას. სისტემების შექმნა, რომელიც შეისწავლის, 

ადაპტირებას და საკუთარი თავის დამოუკიდებლად მუშაობისთვის მომზადებას, მომავალი 

ათწლეულების განმავლობაში გახდება მთავარი ,,ბრძოლის ველი” ტექნოლოგიების 

მომწოდებლებს შორის. განვითარებული ქვეყნების ექსპერტებმა კარგად იციან ამის შესახებ და 

უკვე სრულად მიიღეს ინტეგრაცია პოტენციურად საინტერესო კვლევით პროგრამებში. 

 მომავალ ათწლეულებში ტექნოლოგიების მომწოდებლებს შორის ძირითადი ბრძოლის ველი 

იქნება ისეთი სისტემების შექმნა რომლებიც დამოუკიდებლად სწავლობენ, ადაპტირდებიან და 

ავტონომიურად მოქმედებენ. მსოფლიოში ყველა მაღალი კვალიფიკაციის მქონე სპეციალისტს ეს 

კარგად ესმის ამდენად ისინი უკვე ჩართულნი არიან პოტენციურად საინტერესო კვლევით 

პროგრამებში. ხელოვნური ინტელექტი ეს არის ადამიანის გონებისთვის ჩვეული ამოცანების 

გადაწყვეტაში დახმარების აღმომჩენი პროგრამული ალგორითმები, ისეთები როგორიცაა: 

ვიზუალური აღქმა, მეტყველების გარჩევა და გაგება, გადაწყვეტილების მიღება, თარგმნა 
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სხვადასხვა ენებზე(ჯერჯერობით კორპორაცია IBM-ის მონაცემებით მიღწეულია ინგლისურ, 

ფრანგულ, გერმანულ ესპანურ და სხვა (40-ზე მეტ ) ენებზე სინქრონული თარგმანი.  ,,ხელოვნური 

ინტელექტის“ კონცეფცია მრავალ მიმართულებას მოიცავს, ისეთებს როგორიცაა: მანქანური 

სწავლება, რომლის მიზანია თვითმმართველი სასწავლო პროგრამების დაწერა, რომლებსაც 

შესწევთ  უნარი ,,ისწავლონ“, ,,გაიგონ“, ,,დაგეგმონ“ და ,,იმოქმედონ“ ახალ მონაცემთა დიდ 

მოცულობასთან მუშაობის შემთხვევაში. ,,ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების ძირითადი 

სფეროებია: 

• კრედიტების ანდერრაიტინგი და დაზღვევა; 

• კლიენტთა სამსახური, ,,ცხელი ხაზები“ და კლიენტთა მხარდაჭერა; 

• მონაცემთა ანალიზი და მოწინავე ანალიტიკა; 

• პირადი კეთილდღეობის მართვა; 

• სავაჭრო სისტემები; 

• რისკების მართვა და თაღლითობასთან ბრძოლა რეალური დროის რეჟიმში; 

• ავტომატიზებული ვირტუალური დამხმარეები. 

აღნიშნული ძირითად ტექნოლოგიების ბაზაზე უკვე დამუშავებულია 150-ზე მეტი ტექნოლოგია 

რომლებიც ადაპტირებულია საწარმოო პროცესებზე და წარმატებით გამოიყენება.  DSM -ის მიერ 

მოწოდებული მასშტაბი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მოწინავე ციფრული მომსახურებებისა 

და უახლესი ტექნოლოგიების დასანერგად საჭირო მაღალჩქაროსნული ინფრასტრუქტურის 

გაშლისათვის. კომპანიებმა შესაძლებელია არ მოახდინონ ინვესტირება მოცემულ 

ტექნოლოგიებში თუ ისინი იძულებულნი იქნებიან გამოიყენონ ძვირადღირებული 

სპეციფიკაციები(ტექნიკური პირობები) ან მოახდინონ ინვესტირება ახალი ინფრასტრუქტურის 

შესაქმნელად(მაგალითად, მონაცემთა დამუშავების Claud-ცენტრები, პლატფორმები), მონაცემთა 

გადაცემა ან ტრანსსასაზღვრო მომსახურებათა მიწოდებარაც ნაკლებსარგებლიანს გახდის სხვა 

არაციფრულ ინოვაციებს. საბოლოოდ ამან შესაძლებელია ყველგან(და არა მარტო ევროკავშირში) 

დაამუხრუჭოს ან შეასუსტოს განვითარების პროცესები და მოშალოს ეკონომიკის მატერიალურ-

ტექნიკური ბაზა(საზღვარგარეთელმა კონკურენტებმა, რომლებიც აღჭურვილნი იქნებიან ახალი 

ტექნოლოგიებითა და მასშტაბის ეფექტის რეალიზაციისთვის საჭირო მსხვილი ბაზრით 

შესაძლებელია გლობალური ბაზრის უპრეცენდენტო წილი დაიკავონ). ხელოვნური ინტელექტის 

გამოყენებისა და განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია ციფრული პლატფორმების განვითარება. 

მეცნიერი Jayati Ghosh-ი 2021 (https://www.project-syndicate.org/commentary/digital-work-platforms-

growth-and-risks-to-workers-by-jayati-ghosh-2021-04 ) მიიჩნევს, რომბოლოდრომდე, 

შედარებითმცირეიყოდისკუსიაიმისშესახებ, 

თურასნიშნავსციფრულისამუშაოპლატფორმებისსწრაფიზრდასამუშაოსადაშრომითიურთიერთო

ბებისხასიათისთვის. 

https://www.project-syndicate.org/commentary/digital-work-platforms-growth-and-risks-to-workers-by-jayati-ghosh-2021-04
https://www.project-syndicate.org/commentary/digital-work-platforms-growth-and-risks-to-workers-by-jayati-ghosh-2021-04


12 
 

მაგრამბოლოდროინდელიმნიშვნელოვანიანგარიშიიძლევაბევრკითხვაზეპასუხს - 

დაამატებსკიდევრამდენიმესაკითხს, 

რომელთაგადაწყვეტაცსაჭიროაპოლიტიკოსებისადამარეგულირებლებისმიერ. 

ერთ-ერთიყველაზემნიშვნელოვანისოციალურ-ეკონომიკურიცვლილება, რომელიცდააჩქარა 

COVID-19– ით, უდავოდიქნებაციფრულისამუშაოპლატფორმებისზრდა. რათქმაუნდა, 

პანდემიისდაწყებამდე, 

პლატფორმებზესამუშაოადგილებისრაოდენობაექსპონენციალურადგაიზარდა. 

მაგრამსახლშიდარჩენისაკრძალვებისადაბრძანებებისერთობლიობამდა, შედეგად, 

ტელეკომუნიკაციაზედიდმადამოკიდებულებამმკვეთრადგაზარდამათიგავრცელებადაგამოყენებ

ისინტენსივობა. 

ბოლოდრომდე, პლატფორმებს შედარებითნაკლებადგანიხილავდნენ, 

რაცგულისხმობსციფრულიდასაქმებისპლატფორმებისგამრავლებასსამუშაოსხასიათისადაშრომი

თიურთიერთობებისათვის. 

მაგრამშრომისსაერთაშორისოორგანიზაციისბოლოდროინდელიმნიშვნელოვანიანგარიშიიძლევა

ბევრკითხვაზეპასუხს - დაკიდევრამდენიმეშეკითხვას, 

რომელსაცპოლიტიკოსებიდამარეგულირებლებიუნდაგაეცნონ. 

რაარისპლატფორმისმუშაობა? პლატფორმებიარსებითადციფრულიბაზრებია, 

რომლებიცაკავშირებენსაქონლისადამომსახურებისმწარმოებლებსადამომხმარებლებს, 

ხოლოდასაქმებისპლატფორმებისშემთხვევაში, აკავშირებენმუშაკებსმათთან, 

ვინცგამოიყენებსმათშრომას. 

ციფრულიშრომისპლატფორმებიმნიშვნელოვნადგანსხვავდებაძველიდასაქმების 

ბაზრებისაგანმათიბუნდოვანიდაარაიერარქიულიხასიათისგამო. 

ისინიასევექმნიანობიექტურიჩაურევლობისშთაბეჭდილებას, 

ვითომუბრალოდაერთიანებენაგენტებისსურვილებსადაპასუხებს, 

თუმცაასეთიაგრეგაციისასგამოყენებულალგორითმებშინაჩვენებიაიერარქიისადადისკრიმინ

აციისსაკუთარიფორმები. 

შრომისსაერთაშორისოორგანიზაციისანგარიშიყურადღებასამახვილებსციფრულიშრომისორ

ძირითადტიპზე. 1. 

ადგილმდებარეობაზედაფუძნებულიპლატფორმებიუზრუნველყოფენსამუშაოსანმომსახურე

ბასკონკრეტულფიზიკურსფეროში. ესმოიცავს:ტაქსებისა დამიწოდებისმომსახურებას, 

საშინაომომსახურებას, როგორიცაა:დასუფთავება,რემონტიდასხვადასხვასახისდახმარება. 

იმავდროულად:2. ონლაინვებპლატფორმებიმოიცავსამოცანებს, 

რომელთაშესრულებაცშესაძლებელიამსოფლიოსნებისმიერწერტილში. 
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ესშეიძლებაიყოსკონკრეტულიმოკლევადიანიდავალებები, 

როგორიცაასურათებისანოტაციაანვიდეოებისგადაწერა, 

ანრთულიდამაღალკვალიფიციურისამუშაოსშესრულება, როგორიცაათარგმანი, 

იურიდიულიანფინანსურიმომსახურება, პროგრამულიუზრუნველყოფისდიზაინი, 

მისიგანვითარებადამონაცემთაანალიზი.ორივეტიპისპლატფორმამნიშვნელოვნადგაფართოვ

და, 

მაგრამადამიანებიუფრომეტადიყენებენადგილმდებარეობაზედაფუძნებულპლატფორმებსმა

თითითქმისყოვლისმომცველობისგამო. შრომისსაერთაშორისოორგანიზაციისშეფასებით, 

მსოფლიოშიპლატფორმებისრაოდენობაგაიზარდა 142 – დან(2010 წელს)თითქმის 800 – 

მდე(2020 წლისთვის), ამავე დროსონლაინპლატფორმებისრაოდენობასამჯერგაიზარდა, 

ხოლოადგილმდებარეობაზე 

დაფუძნებულიპლატფორმებისრაოდენობათითქმისათჯერგაიზარდა. 

დღეს, ყველასახისბიზნესი - Fortune 500 კომპანიიდანდაწყებულიდამცირებიზნესით 

დასრულებული(რომელიცეძებსადამიანებსკონკრეტულიდავალებებისშესასრულებლად),ეყრ

დნობაონლაინსამუშაოპლატფორმებს. საერთოჯამში, 

პლატფორმებიმკვეთრადამცირებსძებნისხარჯებსროგორცთანამშრომლებისთვის, 

ასევემათთვის, ვინცგამოიყენებსმათმომსახურებას. 

ძნელიაგამოავლინოიმადამიანთარაოდენობა, 

ვინცდასაქმებულიაამპლატფორმებისსაშუალებით, ნაწილობრივიმიტომ, 

რომგაურკვეველიარამდენიმიიჩნევსმათთავიანთშემოსავლისერთადერთწყაროდ. 

მაგრამზოგიერთიგამოკითხვააჩვენებს, რომევროპაშიმცხოვრებიმოსახლეობისისნაწილი, 

ვინცპლატფორმაზეგარკვეულისამუშაოებიშეასრულა, სამუშაო ძალის 9-22%-ია. 

ციფრულიშრომისპლატფორმებისუმრავლესობამუშაობსწვდომისადამუშაკებისშესახებინფო

რმაციისგაზიარებითმათთვის, ვისაცშეუძლიაგამოიყენოსიგი. მათთან კავშირში მყოფი 

შეკვეთების 

მიმცემითანამშრომლებისბაზაძალიანმცირეაიმთანამშრომლებისრაოდენობასთანშედარებით

, რომლებთანაცისინიარაპირდაპირმუშაობენ. მაგალითად, PeoplePerHour 

შტატგარეშესამუშაოპლატფორმასჰყავსმხოლოდ 50 -მდეთანამშრომელი, 

მაგრამროგორცშუამავალი, დასაქმებულიადაახლოებით 2.4 მილიონიკვალიფიციურიმუშაკი. 

შრომისსაერთაშორისოორგანიზაციისანგარიშიშეიცავსუამრავახალინფორმაციას, 

რომელიცდაფუძნებულიაპლატფორმის12000 თანამშრომელთაგლობალურგამოკითხვაზე. 

გეოლოკაციისპლატფორმებთანმომუშავემუშაკებმამიიღესთავიანთიშემოსავლისუმეტესინაწ

ილიამწყაროდანდაონლაინპლატფორმებისმუშაკთადაახლოებითმესამედი 

(უფროგანვითარებადიქვეყნებში) 

პირველრიგშიამსამუშაოსეყრდნობოდნენთავიანთიშემოსავლისთვის. 
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საინტერესოა, რომონლაინპლატფორმებზე შენარჩუნებულია 

ხელფასებშისხვაობაქვეყნებისმიხედვით.თუმცაპლატფორმებმასამუშაო ადგილებთან 

დაკავშირებით არუნდაშექმნასარასასურველიგეოგრაფიულიპირობები. 

შრომისსაერთაშორისოორგანიზაციისკვლევამაჩვენა, რომ, მაგალითად, 

თვითდასაქმებულების (ფრილანსერების)პლატფორმებზე, 

განვითარებადიქვეყნებისმუშაკებისაშუალოდ 60%-ითნაკლებსიღებენ, 

ვიდრეგანვითარებულქვეყნებში, 

თუნდაცისეთიძირითადიმახასიათებლებისგათვალისწინებით, როგორიცააასაკი, 

განათლებადაშესრულებულისამუშაოსსახეობები. 

პრობლემისარსიიმაშიმდგომარეობს, რომისინი, 

ვინცდასაქმდებიანციფრულიშრომისპლატფორმებისსაშუალებით, 

რეალურადარიანთვითდასაქმებულები, 

ხოლოთავადპლატფორმაარარისპასუხისმგებელიხელფასზეანანაზღაურებაზე, 

საათებსადასამუშაოპირობებზე. ზოგიერთიგეოლოკაციისპლატფორმა, 

კერძოდმიწოდებისდატაქსისმომსახურება, 

მოექცამარეგულირებლებისადაკანონებისკონტროლისქვეშიმქვეყნებში, 

რომლებიცცდილობენმათდამსაქმებლებადწარმოჩნდნენ, მაგრამესმაინცგამონაკლისია 

(მაგალითად, საზღვარგარეთული კომპანიების ქოლ-ცენტრები საქართველოში). 

უფრომეტიც, პლატფორმაზემუშაობა - მიუხედავადმისიკვალიფიკაციისა - 

ჩვეულებრივმოითხოვსშრომის სანარდოანაზღაურებას. ყველაისპრობლემა, 

რომელსაცუხსოვარიდროიდანაწყდებოდნენმუშები, აშკარაა: არასახარბიელოშემოსავალი, 

რისკებისუთანასწოროგანაწილებადათვითექსპლოატაცია, 

რაცძირსუთხრისყოველგვარწარმოდგენასმუშაკთაავტონომიურობისადააუტსორსინგის 

მოქნილობისშესახებ. 

გარდაამისა, 

არსებობსსაშიშროებაპლატფორმებისხშირადგაუმჭვირვალეალგორითმებთანდაკავშირებით.

ასევეიმსაფასურისადასაკომისიოს მიმართ, 

რომელსაცმუშაკებიიხდიან.მათსაერთოდარაქვთშესაძლებლობააანაზღაურებინონრაიმე 

(ნებისმიერი)პრეტენზიარადგანხშირადარცაქვთრეალურიკომუნიკაციამათთან, 

ვინციყენებსპლატფორმას. უფრომეტიც, 

გლობალურიკონკურენციისპირობებშიშეიძლებაგამძაფრდესმათშიუძლურებისგრძნობადამ

უშაკებიხელფასებისშემდგომიშემცირების ზეწოლისქვეშდააყენოს. 
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ესარისნამდვილადსაოცარისამყარომუშაკებისთვის, 

ახალიშესაძლებლობებითადამრავალიგამოწვევით. ბევრმოწინავეეკონომიკაში, 

პლატფორმებიჩვეულებრივასოცირდებასამუშაოძალისარაფორმალიზაციასთან. 

მაგრამგანვითარებადქვეყნებში, სადაცძირითადადარაფორმალურიმუშაკებიარიან, 

პლატფორმებიზოგჯერშეიძლებაიყოსნაბიჯიფორმალიზაციისკენ. 

როგორშეიძლებარეგულაციამგადაჭრასეს,,ახალიძველი“შრომითიურთიერთობები, 

რომლებიცმუშაკებთანმიმართებაშიასედამახინჯებულია? ცხადია, 

ჩვენუნდაგადავაცნობიეროთრასნიშნავსდამსაქმებელიდაუფროდეტალურადგანვსაზღვროთ

დასაქმებულთაუფლებები. ჩვენასევეგვჭირდებაშრომისსტანდარტებისა და 

ნორმებისუფროფართოდამოქნილიგანხილვა(განსაკუთრებით 

რომლებიცგამოიყენებასანარდო ანაზღაურების დროს).  

ამ პრობლემებისა და საქმიანობის მხოლოდნაწილიშეიძლებაგაკეთდესნაციონალური 

ეკონომიკური პოლიტიკისდონეზე. 

ვინაიდანციფრულიშრომისპლატფორმებიმოქმედებსმრავალიურისდიქციაში, 

საერთაშორისოპოლიტიკისკოორდინაციაასევეაუცილებელია. ახლა, 

როდესაცმსოფლიოკიდევერთხელხვდებაგლობალურიდიალოგისადათანამშრომლობისმნიშ

ვნელობას, პლატფორმებისრეგულირებასაერტაშორისო თანამშრომლობის 

დღისწესრიგშიუნდაიყოს. 

ევროპაშეიძლებაგახდესხელოვნურიინტელექტისგლობალურილიდერი, 

მაგრამმხოლოდიმშემთხვევაში, 

თუისდაიცავსთავისმოქალაქეებსდაჩართავსმუშაკებსრეგულირებისადაგანხორციელებისპრ

ოცესში. ამმხრივ, ევროკომისიისბოლორეგულაციისპროექტიმეტ 

სასურველობასტოვებს(ბრიუსელი,The Missing Link in Europe's AI Strategy Aug 12, 2021. Aida 

Ponce Del Castillo). 

ევროკომისიისხელოვნურიინტელექტისსტრატეგიაფოკუსირებულია „ნდობის“ და 

„საუკეთესოობის“ დამკვიდრებისაუცილებლობაზე. კომისიაამტკიცებს, 

რომხელოვნურიინტელექტისახლადშემოთავაზებულისანდოობისტექნოლოგიით, 

აღმოფხვრისმისრისკებს, ხოლოუახლესიმიღწევებიგაზრდის 

ევროკავშირისწევრიქვეყნებშიინვესტიციებსადაინოვაციებს. 

ამორიფაქტორისგათვალისწინებით, 

მოსალოდნელიახელოვნურიინტელექტისგავრცელებაევროპაში. 

სამწუხაროდ, მკვლევარის აზრით, 

ევროკავშირისმოქალაქეთაფუნდამენტურიუფლებებისდაცვა, 

რომელიცუნდაიყოსხელოვნურიინტელექტისრეგულირებისუპირველესიმიზანი, 
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როგორცჩანს, მეორეხარისხოვანადაა მიჩნეული.ევროკომისიის მიერ, 

მშრომელთაუფლებებისდაცვასაერთოდარიყოგანხილული. ხელოვნურიინტელექტის 

პრობლემებიევროპისციფრულიდღისწესრიგისსათავეშია, ხოლოკომისიისმიერ მიღებული 

რეგულაციების პაკეტიფუნდამენტურიამონაცემთაერთიანიბაზრისთვის. 

დადგენილებისპროექტიადგენსხელოვნურიინტელექტისსისტემებისდანერგვის, 

განვითარებისადაგამოყენებისწესებს. ისიყენებსრისკზედაფუძნებულმიდგომასმიუღებელი, 

მაღალი, შეზღუდულიდადაბალირისკისდონით. შემუშავებული ინიციატივისთანახმად, 

ხელოვნურიინტელექტისსისტემები, რომლებიცითვლება ,,მაღალირისკის" მქონედ - 

საფრთხესუქმნისჯანმრთელობასადაუსაფრთხოებასანადამიანისძირითადუფლებებს - 

ექვემდებარებაშესაბამისობისწინასწარიშეფასებას(რომელიცუნდაგანხორციელდესმიმწოდებ

ლისმიერკომპეტენტურიგარეორგანოსწინასწარიგადამოწმებისგარეშე). შეთავაზებულია 

მოთხოვნებირომლებიც მოიცავს: 

• მაღალიხარისხისმონაცემთანაკრებს; 

• მონაცემთამართვისპრაქტიკულმეთოდებს; 

• ჩანაწერებისფართოდაცვას; 

• ადეკვატურირისკებისმართვას; 

• დეტალურტექნიკურდოკუმენტაციას; 

• მომხმარებლისთვის გამჭვირვალემითითებებს; 

• სათანადოზედამხედველობას სპეციალისტთა და საზოგადოების მხრიდან; 

• ახსნადშედეგებსდა 

• სიზუსტის, საიმედოობისადაკიბერუსაფრთხოებისმაღალდონეს.  

კომისიააცხადებს, რომ AI- ისმისიგანმარტება, 

ისევეროგორცრეგულაციისპროექტისსაფუძველირისკზედაფუძნებულიმიდგომაემყარებასაჯ

აროკონსულტაციებს. მაგრამისფაქტი, 

რომინდუსტრიულმადატექნოლოგიურმაკომპანიებმაშეადგინესAI - ზე, 

გამოკითხულთადიდიუმრავლესობა 2020 წელს, ვარაუდობენ, 

რომესპროცესიშორსარისდემოკრატიულობისგან. ამკომპანიებს, რომლებსაც ცოდნის, 

მეცნიერებისადატექნოლოგიისწინსვლისპრეტენზიააქვთ, 

მარეგულირებელიპროცესიმიჰყავთიმმიმართულებით, რომელიცმხოლოდ 

მათინტერესებსემსახურება. საზოგადოების, კერძოდპროფკავშირებისხმაგადაიფარა.  

ევროკომისიის მიერ შემუშავებულ რეგულაციებსაქვსრამდენიმეუარყოფითიმხარე. 

ისინიმოიცავს: ვიწრორისკზედაფუძნებულმიდგომას, გამოსწორებისმექანიზმისარარსებობას, 

AI 

სისტემებთანდაკავშირებულიზიანისთვისპასუხისმგებლობისსაკითხისგადაწყვეტასდა,,მარე

გულირებელქვიშის ყუთებზე“(on regulatory sandboxes) დამოკიდებულებას, 

რათაუზრუნველყოს „უსაფრთხო“გარემოახალიბიზნეს-მოდელთატესტირებისათვის. 
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ევროკომისიის პროექტიასევევერაკმაყოფილებსმუშებისდაცვისმოთხოვნებს. 

ამუკმარისობისაღმოსაფხვრელად, წინსვლისშესაძლოგზაიქნებაკონკრეტულიდირექტივა, 

რომელიც AI დასაქმებისკონტექსტში მიზნადუნდა ისახავდეს მუშაკთა დაცვას 

(მათშორისპლატფორმებისეკონომიკაში). ასევე დირექტივა უნდა 

აძლევდესმათუფლებასგამოიყენონიგი ინდივიდუალურადანკოლექტიურად. 

იგიუნდაეხებოდესრამდენიმეძირითადსაკითხს. პირველრიგში, 

მანუნდადაადგინოსდამსაქმებლებისპასუხისმგებლობა AI რისკებისთავიდანასაცილებლად, 

ისევეროგორცმათაქვთპასუხისმგებლობაშეაფასონჯანმრთელობისადაუსაფრთხოებისრისკებ

ისამუშაოადგილზე. ხელოვნური ინტელექტის რისკები უფრო შორს მიდის, რადგან ისინი 

მოიცავს მენეჯმენტის ბოროტად გამოყენებას (რაც გამომდინარეობს სამეწარმეო-სამუშაო  

ურთიერთობის ბუნებიდან), ასევე სხვა რისკებს როგორიცაა: კონფიდენციალურობისა და 

ფუნდამენტური უფლებების დარღვევის, მონაცემთა დაცვისა და მუშაკთა ზოგადი 

ჯანმრთელობის დაზიანების და სხვა. 

თანამშრომლებისკონფიდენციალურობისადამონაცემებისუსაფრთხოებათანაბრადმნიშვნელ

ოვანია, რადგან AI დამოკიდებულია და იყენებს მონაცემების დიდ მასივს, 

ხოლოთანამშრომლებიარიანმისიმნიშვნელოვანიწყარო. 

ევროკავშირისმონაცემთადაცვისზოგადირეგულაცია (GDPR) არისმძლავრიინსტრუმენტი, 

რომელიცთეორიულადვრცელდებადასაქმებულთამონაცემებზედასაქმებისკონტექსტში, 

მათშორის, როდესაცისგამოიყენებახელოვნურიინტელექტისსისტემისმიერ. 

მაგრამპრაქტიკაში, თითქმისშეუძლებელიათანამშრომლებმაგანახორციელონთავიანთი 

GDPR უფლებების დაცვადამსაქმებელთანმიმართებაში. 

ევროკავშირსსჭირდებადამატებითიდებულებებისშემოღება, რათამათამისსაშუალებამისცენ. 

ასევემნიშვნელოვანია AI ალგორითმებისდანიშნულებისახსნა. ამშემთხვევაში, 

ფირმებისსამუშაოადგილისგამჭვირვალობისდებულებებიარდაიცავსმუშაკებს. სამაგიეროდ, 

დამსაქმებლებმა, როგორცალგორითმებისმომხმარებლებმა, 

უნდაგანიხილონპოტენციურიზიანი, რომელიც შესაძლებელია სამუშაო ადგილებზე მათმა 

გამოყენებამგამოიწვიოს. კიდევერთიპრიორიტეტიარისიმისუზრუნველყოფა, 

რომმუშებსშეუძლიათგამოიყენონთავიანთი „ახსნისუფლება“. ესგულისხმობსიმას, 

რომდამსაქმებლებსმოეთხოვებათკონსულტაციებითანამშრომლებთანალგორითმებისგანხორ

ციელებამდე, ვიდრეინფორმირებაფაქტისშემდგომ. უფრომეტიც, 

მოწოდებულიინფორმაციაუნდააძლევდესმუშაკებსავტომატურიგადაწყვეტილებისშედეგები

სგააზრებისშესაძლებლობას. 

ახალმასპეციალურმადირექტივამასევეუნდაუზრუნველყოს, „ადამიანი-მეთაურის“ 

პრინციპირომელიც 

პატივსსცემსადამიანისმანქანასთანყველაურთიერთქმედებასსამუშაოადგილზე. 

ესმოიცავსმუშაკებისთვის ბოლოსიტყვისმიცემასდაახსნას, 

თურომელიმონაცემთაწყაროაპასუხისმგებელისაბოლოოგადაწყვეტილებებზე, 
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როდესაცადამიანებიდამანქანებიერთადმუშაობენ. 

პროფესიულიკავშირებიუნდაჩაითვალოსროგორც „ადამიანის“ კომპონენტისნაწილიდამათ 

აქტიურიროლიუნდა შეასრულონმენეჯერებთან, IT 

დამხმარეჯგუფებთანდაგარეკონსულტანტებთან ურთიერთობებში.გარდაამისა, 

ევროკავშირისკანონმდებლებმაუნდააკრძალონმშრომელთაალგორითმულიმეთვალყურეობა. 

თანამშრომელთამონიტორინგიამჟამადრეგულირდებაეროვნულიკანონებით, 

რომლებიცხშირადწინუსწრებს GDPR– სდაარმოიცავსმოწინავე, არათავს მოხვეულ HR 

ანალიტიკას.  

ხელოვნურიინტელექტისინსტრუმენტებს, როგორიცაა:ბიომეტრიკა, მანქანური სწავლება, 

სემანტიკურიანალიზი, განცდებისანალიზიდაემოციებისამოცნობისტექნოლოგიები, 

შეუძლიაგაზომოსადამიანებისბიოლოგიური მახასიათებლები, ქცევა, კონცენტრაციადაემოციები. 

ესალგორითმულიდაკვირვებაარახდენსთანამშრომლებისპასიურსკანირებას, არამედ 

"ასუფთავებს" მათპირადცხოვრებას, აქტიურადქმნისიმიჯის 

მაკეტსდაშემდეგიღებსგადაწყვეტილებებს. დაბოლოს, 

მუშაკებსუნდაშეეძლოთგამოიყენონთავისუფალინება დაგახდნენ AI-ის მცოდნენი. 

საკმარისიარარისასწავლოთმათტექნიკურიციფრულიუნარები, 

რათამათშეეძლოთიმუშაონკონკრეტულსისტემასთან. 

ხელოვნურიინტელექტისროლისგაცნობიერებადამისიგავლენასამუშაოგარემოზემოითხოვსმუშაკ

თაინფორმირებულობას, განათლებასადატექნოლოგიებისკრიტიკულ განხილვის უნარსაც. 

ხელოვნურიინტელექტისსისტემებისრეგულირება, განსაკუთრებითმაღალირისკისმქონე, 

არუნდაეფუძნებოდესმათიმომწოდებლებისთვითშეფასებას. 

ევროპაშეიძლებაგახდესმსოფლიოლიდერიამსფეროშიდახელიშეუწყოსსაზოგადოებისდაამახალი

ტექნოლოგიებისმიღებას,მაგრამმხოლოდიმშემთხვევაში, 

თუისეფექტიანადდაიცავსთავისმოქალაქეებსა და მუშაკებს.არასოდესარ იქნებარაიმე 

,,ადამიანზეორიენტირებული", თუმუშაკებიდამათიწარმომადგენლებივერშეძლებენAI 

ტექნოლოგიებთანდაკავშირებულიდასაქმებისკონკრეტულირისკებისიდენტიფიცირებას. 

ამმხრივ, ევროკომისიისდადგენილებისპროექტისასურველობასტოვებს. 

ევროპარლამენტმადაევროკავშირისწევრმაქვეყნებმაახლაუნდაიმოქმედონდა, კერძოდ, 

დასაქმებულთადაცვისინტეგრირებამოახდინონამძირითადსაბოლოოვერსიაში.  ევროკომისიის 

ინიციატივათა განხილვა და კვლევა ეკონომისტთა და პოლიტიკოსთა მხრიდან განსაკუთრებული 

აქტივობით მიმდინარეობს. 

ხელოვნურიინტელექტი (AI) არისმეცნიერებადატექნოლოგიაინტელექტუალურიმანქანების, 

განსაკუთრებითინტელექტუალურიკომპიუტერულიპროგრამებისშექმნისშესახებ. AI 

უკავშირდებაკომპიუტერისგამოყენებისმსგავსმიზანსადამიანისინტელექტისგასაგებად, 

მაგრამსულაცარშემოიფარგლებამხოლოდბიოლოგიურადდასაჯერებელიმეთოდებით. 

რაარისხელოვნურიინტელექტი: 

• (ჯ. მაკარტი) AI აყალიბებსმანქანებს, რომლებიცინტელექტუალურადიქცევიან; 
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• (Britannica) AI - ციფრულიკომპიუტერებისუნარიგადაჭრასისეთიპრობლემები, 

რომლებიცჩვეულებრივდაკავშირებულიაადამიანისინტელექტუალურშესაძლებლობებთან; 

• (Figenbaum) AI - 

ავითარებსინტელექტუალურკომპიუტერულსისტემებსიმშესაძლებლობებით, 

რომელსაცჩვენტრადიციულადვუკავშირებთადამიანისგონებას: ენისგაგება, სწავლა, 

მსჯელობისუნარი, პრობლემისგადაჭრადაა.შ.; 

• (Elaine Rich) AI - მეცნიერება, თუროგორუნდაასწავლოსკომპიუტერსრაღაცისგაკეთება, 

რომელშიცადამიანიუფროწარმატებულიაამმომენტში. 

 

ინტელექტი (ლათინურიინტელექტუსიდან - შეგრძნება, აღქმა, გაგება, კონცეფცია, მიზეზი), 

ანგონება - ფსიქიკისხარისხი, რომელიცმოიცავსახალსიტუაციებთანადაპტირებისუნარს, 

სწავლისადადამახსოვრებისუნარსგამოცდილებისა დაგაგებისსაფუძველზე. 

აბსტრაქტულიკონცეფციებისგამოყენებადამათიცოდნისგამოყენებაგარემოსდაცვითიმენეჯმე

ნტისთვის. ინტელექტიარისსირთულეებისშეცნობისადაგადაჭრისზოგადიუნარი, 

რომელიცაერთიანებსადამიანისყველაშემეცნებითუნარს: შეგრძნება, აღქმა, მეხსიერება, 

წარმოდგენა, აზროვნება, წარმოსახვა. 

 

1980-იანიწლებისდასაწყისში. 

მეცნიერებიბარიდაფეიგენბაუმიგვთავაზებენხელოვნურიინტელექტის (AI) 

შემდეგგანსაზღვრებას: 

ხელოვნურიინტელექტიარისკომპიუტერულიმეცნიერებისსფერო, 

რომელიცავითარებსინტელექტუალურკომპიუტერულსისტემებს, 

ანუსისტემებსიმშესაძლებლობებით, 

რომლებსაცჩვენტრადიციულადვუკავშირებთადამიანისგონებას - ენისგაგება, სწავლა, 

მსჯელობა, პრობლემისგადაჭრადაა. შ. 

 

მოგვიანებით, რიგალგორითმებსადაპროგრამულსისტემებსმიაკუთვნეს AI, 

რომლისგანმასხვავებელითვისებაისარის, 

რომმათშეუძლიათგადაჭრასგარკვეულიპრობლემებიისევე, 

როგორცამასგადაწყვეტსადამიანი, რომელიცფიქრობსმათგადაწყვეტაზე. 

AI– სძირითადითვისებებიაენისგაგება, სწავლადააზროვნებისდა, რაცმთავარია, 

მოქმედებისუნარი.AI-თან არისდაკავშირებულიტექნოლოგიებისადაპროცესებისკომპლექსი, 

რომლებიცვითარდებაეფექტიანადდასწრაფად, მაგალითად: 

• ბუნებრივიენისტექსტისდამუშავება; 

• მანქანური სწავლება; 

• საექსპერტოსისტემები; 

• ვირტუალურიაგენტები (ჩეთ-ბოთებიდავირტუალურითანაშემწეები); 

• რეკომენდაციისსისტემები. 
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AI მეთოდები: NLP, CV, მონაცემთაანალიტიკა. 

ბუნებრივიენა (NLP) მეტყველებისტექნოლოგია: 

• ტექსტები: ამოიცნობს, ავტომატურადთარგმნის; 

• მეტყველება: აღიარება, გენერირება; 

• კომპიუტერულიხედვა (CV);  

• ობიექტებისამოცნობა-მოძიება, თვალყურისდევნება, კლასიფიკაცია; 

• მონაცემებისსურათებიდან ამოღება; 

• მიღებულიინფორმაციისგაანალიზება; 

 

იგიგამოიყენება როდესაც საჭიროა: 

• ობიექტისამოცნობა; 

• ვიდეოანალიტიკა; 

• სურათებისადავიდეოებისშინაარსისაღწერა; 

• ჟესტებისადახელნაწერისამოცნობა. 

 

მონაცემთა  ანალიზი (Data Science):  

• ცოდნის მოპოვება;  

• მონაცემების ნიმუშების პოვნა; 

• პროგნოზირება.  

გამოიყენება მეთოდები: 

• სტატისტიკა; 

• ეკონომეტრიკა; 

• მანქანური სწავლება, ღრმა სწავლება (Deep learning). 

ხელოვნური ინტელექტი ეხმარება კომპანიებს მოგების გაზრდაში. ორგანიზაციები, რომლებიც 

იყენებენ ხელოვნურ ინტელექტს (AI) და სხვა ახალ ტექნოლოგიებს ფინანსებსა და ოპერაციებში, 

ზრდის მათ წლიურ მოგებას 80% -ით უფრო სწრაფად. ეს დასკვნა გაკეთებულია გლობალურ 

კვლევაში - განვითარებადი ტექნოლოგიები: ფინანსებისა და ოპერაციების კონკურენტული 

უპირატესობა, რომელიც მომზადებულია Enterprise Strategy Group- ისა და Oracle- ის მიერ. მასში 

მონაწილეობა მიიღო ფინანსებისა და ოპერაციების სფეროს 700 ხელმძღვანელმა 13 ქვეყნიდან. 

გამოკითხვამ აჩვენა, რომ ისეთი პერსპექტიული ტექნოლოგიების მიღებამ, როგორიცაა AI, 

ნივთების ინტერნეტი (IoT), ბლოკჩეინი და ციფრული ასისტენტები მიაღწია გარდამტეხ მომენტს: 

მათი გამოყენების შედეგები აღემატება მოლოდინს და უზრუნველყოფს მნიშვნელოვან 

კონკურენტულ უპირატესობებს. 
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ორგანიზაციები, რომლებიც იღებენ ახალ ტექნოლოგიებს ფინანსური მენეჯმენტისთვის, 

გაცილებით დიდ სარგებელს მიიღებენ, ვიდრე თავდაპირველად ვარაუდობდნენ. საფინანსო 

დეპარტამენტების მუშაობაში შეცდომების რიცხვი საშუალოდ 37%-ით შემცირდა. AI 

ტექნოლოგიების გამომყენებელი ორგანიზაციების 72%-მა განაცხადა, რომ მათ აქვთ უფრო მკაფიო 

გაგება ზოგადად ბიზნესის წარმოებაში. 

აღმასრულებელი დირექტორების 83% მიიჩნევს, რომ AI გახდის ფინანსურ აღრიცხვიანობას 

სრულად ავტომატურს ხუთი წლის განმავლობაში. ციფრული ასისტენტები გაზრდიან შრომის 

მწარმოებლურობას 36% -ით და ფინანსურ ანალიზს 38% -ით უფრო სწრაფად. AI, IoT, ბლოკჩეინი 

და ციფრული ასისტენტები ხელს უწყობენ ოპერაციებისა და მიწოდების ჯაჭვების სიზუსტის, 

სიჩქარისა და გაგების გაუმჯობესებას. რესპონდენტები ელიან დამატებით ბიზნეს სარგებელს მას 

შემდეგ, რაც ბლოკჩეინის პროგრამები ფართოდ გავრცელდება. 

ორგანიზაციები, რომლებიც იყენებენ ხელოვნურ ინტელექტს მიწოდების ჯაჭვის მენეჯმენტში, 

აცხადებენ, რომ სამუშაოს შესრულების ვადა შემცირდა საშუალოდ 6.7 სამუშაო დღით. 

IoT მონაცემების გამოყენებამ მიწოდების ჯაჭვის მენეჯმენტში შეიძლება შეამციროს შეკვეთის 

შესრულების შეცდომები 26%-ით. 

AI გვეხმარება შეკვეთის შესრულების შეცდომების შემცირებაში 25%-ით, ინვენტარის დეფიციტის 

შეზღუდვაში 30%-ით და წარმოების შეფერხება მცირდება 26%-ით. 

ორგანიზაციებმა, რომლებიც იყენებენ ციფრულ ასისტენტებს თავიანთი მიწოდების ჯაჭვის 

სამართავად, შეძლეს თანამშრომლების პროდუქტიულობის 28% -ით და ანალიზის სიჩქარის 26% 

-ით გაუმჯობესება. 

87% იმ ორგანიზაციებისა, რომლებმაც განახორციელეს ბლოკჩეინი შეხვდნენ (ან გადააჭარბეს) 

დაგეგმილ ROI- ს; კომპანიების 82% ელოდება მნიშვნელოვან ბიზნეს სარგებელს ერთი წლის 

განმავლობაში. 

აღმასრულებლების 78% მიიჩნევს, რომ ბლოკჩეინის გამოყენებით მიწოდების ჯაჭვის 

მონიტორინგის შედეგების გადამოწმება შეამცირებს თაღლითური გარიგებების რაოდენობას 50% 

-ით (ან მეტით) ხუთი წლის განმავლობაში. 

გამოკითხულთა 68% აღნიშნავს ბიზნესში მონაცემთა და ინფორმაციის გაუმჯობესებულ 

შეგროვებას, მიწოდების ჯაჭვებში ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებით. 

ორგანიზაციების აბსოლუტურმა უმრავლესობამ უკვე აითვისა პერსპექტიული ტექნოლოგიები. 

ჩემპიონი-პიონერული კომპანიები, რომლებიც იყენებენ ამ გადაწყვეტებიდან სულ მცირე სამს, 

მიიღებენ ყველაზე მეტ სარგებელს და უფრო სავარაუდოა, რომ გაუსწრონ კონკურენციაში სხვებს. 

ფართოდ გავრცელებული ახალი ტექნოლოგიებიდან ორგანიზაციების 84% იყენებს მინიმუმ ერთს 

მაინც (AI, IoT, blockchain, ციფრული ასისტენტები) საწარმოო სისტემებში. 
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ამავე დროს სამი ან მეტი პერსპექტიული ტექნოლოგიის მქონე ორგანიზაციების 82% წინ უსწრებს 

კონკურენციაში, იმ ორგანიზაციებს რომლებიც არცერთ მათგანს არ იყენებს 9.5 -ჯერ. უფრო 

სავარაუდოა, რომ ორგანიზაციებმა, რომლებმაც მიიღეს მრავალი ახალი ტექნოლოგია, მიაღწიონ 

უმაღლეს ფინანსურ და ოპერაციულ სიზუსტეს ბაზარზე. 

ორგანიზაციები 2-3-ჯერ უფრო ხშირად ყიდულობენ წინასწარ კონფიგურირებულ 

გადაწყვეტილებებს პერსპექტიულ ტექნოლოგიებზე დაყრდნობით, ვიდრე ეწევიან საკუთარი 

კვლევების დანერგვას რადგან პროცესები ძალზე სწრაფად ვითარდება (პროცენტი 

დამოკიდებულია კონკრენციულ გადაწყვეტილებაზე). 

თითქმის ყველა რესპოდენტი (91%) ხედავს SaaS-ს, როგორც ტექნოლოგიის მიღების მთავარ 

მამოძრავებელ ძალას. 2019 წ. ციფრულმა ბანკმა ,,ტოჩკა“-მ დანერგა ხელოვნური ინტელექტი 

საგადასახადო ანგარიშების დაბლოკვის პროგნოზით. 2019 წლის 12 დეკემბერს ტოჩკამ, (ციფრული 

ბანკი მეწარმეებისთვის), გამოაცხადა ხელოვნური ინტელექტის დანერგვა, რომელსაც შეუძლია 

წინასწარ განსაზღვროს ფედერალური საგადასახადო სამსახურის (FTS) მიერ ანგარიშის დაბლოკვა.  

JPMorgan– მა დაიწყო იმ AI საავტორო უფლებების გამოყენება, რომელიც უკეთ წერს სარეკლამო 

ასლებს, ვიდრე მარკეტოლოგები. 2019 წლის აგვისტოს დასაწყისში JPMorgan Chase–მა ხელი 

მოაწერა ხუთწლიან კონტრაქტს სტარტაპთან ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით საავტორო 

უფლებების დამწერლობისთვის. გარიგება (კონტრაქტი) მოყვება ახალი ტექნოლოგიის 

წარმატებულ საპილოტე გამოცდას.  

2018 წელს ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების წყალობით, ბანკებმა მიიღეს დაახლოებით 41.1 

მილიარდი დოლარი. ეს თანხა მოიცავს როგორც უშუალო შემოსავალს ამგვარი ტექნოლოგიების 

დანერგვიდან, ასევე შემცირებული ხარჯების მოცულობას და სარგებელს ფინანსური 

ინსტიტუტების ეფექტიანობის გაუმჯობესებიდან (იმ შემთხვევაში, თუ მათ დატოვეს იგივე 

პროცესები და ინფრასტრუქტურა). ამას მოწმობს IHS Markit–ის ანალიტიკოსების მონაცემები, 

გამოქვეყნებული 2019 წლის 10 აპრილს. 
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ექსპერტების აზრით, კომერციული AI პროექტები 2030 წლისთვის ბანკებს სულ 300 მილიარდ 

დოლარს მოუტანს." 

ინოვაციურ შესაძლებლობებს, რომელსაც ხელოვნური ინტელექტი უზრუნველყოფს ფინანსური 

მომსახურების სექტორისთვის, აქვს გარდაქმნის პოტენციალი, ” - თქვა დონ ტაიტმა, IHS Markit– 

ის წამყვანმა ანალიტიკოსმა. - AI მზად არის დაუპირისპირდეს და დაბინდოს ჩვენი გამოთვლების 

კონცეფციები და "ჩვეულებრივი" ადამიანი. ეს მნიშვნელოვანი ცვლილება მოითხოვს კომპანიებისა 

და მთავრობებისგან შეიმუშაონ ღრმა ხედვა და კრიტიკული გაგება ციფრიზაციის 

ტექნოლოგიების განვითარების სრულ შედეგებზე. 

ექსპერტები ამბობენ, რომ ხელოვნური ინტელექტი რევოლუციას ახდენს საბანკო სექტორში 

ფინანსური თაღლითობის გამოვლენის გზით, წინასწარ განსაზღვრული წესების საფუძველზე. 

ჩრდილოეთ ამერიკა რჩება საბანკო სექტორში AI გადაწყვეტების გამოყენების უდიდეს ბაზრად: იქ 

კომპანიებმა მიიღეს 14.7 მილიარდი დოლარი ასეთი ტექნოლოგიებიდან 2018 წელს. 

ანალიტიკოსების პროგნოზით, 2030 წლისთვის რეგიონში ხელოვნური ინტელექტის დანერგვის 

ეკონომიკური ეფექტი 79 მილიარდ დოლარს მიაღწევს. თუმცა, 2024 წლისთვისაზია-

წყნარიოკეანისრეგიონიგახდებალიდერი, 
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სადაცბანკებიმიიღებენდადაზოგავენმილიარდაშშდოლარსხელოვნურიინტელექტისწყალობით 

2018 წლის 11,5 მილიარდიდოლარის საპირისპიროდ. 2030 წლისთვისესმაჩვენებელი 98,6 

მილიარდდოლარამდეგაიზრდება, ძირითადად ისეთქვეყნებში, როგორიცააჩინეთი 

(მათშორისჰონგკონგი), იაპონია, სამხრეთკორეადასინგაპური. 

ამასთან, 

საბანკოინდუსტრიაშიხელოვნურიინტელექტისტექნოლოგიებისდანერგვასასევეაქვსუარყოფითი

შედეგები - 

სამუშაოადგილებისშემცირებადაპერსონალისგადანაწილებაფინანსურიკომპანიებისპროდუქტიუ

ლობისგაზრდისა და AI ტექნოლოგიებისგამო. 

ანალიტიკოსებისპროგნოზებისთანახმად, 

ხელოვნურიინტელექტიგავლენასმოახდენსგლობალურიფინანსურიინდუსტრიისათობითმილიო

ნსამუშაო ადგილზე. მაგალითად, აშშ -შიეს 2030 წლისთვის 1.3 მილიონადამიანსშეეხება, 

ხოლოდიდბრიტანეთში - 500 ათასს.  

IHS Markit– მადაასახელამოლარეები, კლიენტთამომსახურებისპერსონალი, 

ინტერვიუერებიდაკლერკები, ფინანსურიმენეჯერები, 

ზედამხედველებიდასესხისოფიცრებიბანკისთანამშრომლებსშორის, 

რომლებზეცშეიძლებაგავლენამოახდინოს AI– ისგავრცელებამ (იგულისხმება სამუშაო ადგილის 

დაკარგვა). ზოგადად, 

ხელოვნურიინტელექტისტექნოლოგიებიშეცვლისფინანსურიინდუსტრიისსტრუქტურას, 

გახდისსაბანკოსექტორსუფროჰუმანურსადაინტელექტუალურს, ამბობსდონტეიტი. 

ისფაქტი, რომბანკებისულუფრომეტადიყენებენხელოვნურინტელექტს, 

ადასტურებსსაკონსულტაციოკომპანია ,,დელოიტ“-იც. 2019 

წლისაპრილშიგამოქვეყნებულიკვლევისთანახმად, 

სხვადასხვაქვეყანაშიმოქმედიფინანსურიკომპანიების 29% 

იყენებსრობოტულიპროცესისავტომატიზაციას - პროგრამულუზრუნველყოფას, 

რომელიცავტომატიზირებსგანმეორებითამოცანებს. ამნიმუშშიგამოკითხულთა 25% 

იყენებსასეთტექნოლოგიებსრისკისმართვისათვის, 21% რისკისანგარიშებისშესაქმნელადდა 20% 

მარეგულირებელიანგარიშგებისათვის. 

დიდიმონაცემებიდაანალიტიკაასევეგახდაპრიორიტეტიბანკებისთვის - მათი 40% 

ხელოვნურინტელექტთანერთადიყენებსასეთინსტრუმენტებს. 

გამოკითხულიკომპანიებისდაახლოებით 25% და 19% ამბობს, რომისინიიყენებენმანქანურ 

სწავლებასადაკოგნიტურანალიტიკას (ბუნებრივიენისდამუშავებისჩათვლით). შესაბამისად, 

ხარჯებისშესამცირებლადდაოპერაციებისსიზუსტისგასაუმჯობესებლად, ხოლო 24% ამბობს, 

რომისინიიყენებენბიზნესგადაწყვეტებისმოდელირებისინსტრუმენტებს ... 

უოლსტრიტისბანკებიიწყებენმანქანურისწავლებისგამოყენებასფორექსისბაზრებისგასაანალიზებ
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ლად. 2018 წლის 29 ივნისს, ამერიკის ბანკმა გამოაცხადა მანქანურისწავლებისგამოყენების დაწყება 

სავალუტო სტრატეგიების გასაანალიზებლად. ხელოვნური ინტელექტის სფეროში კვლევის 

მიზეზი, რომელიც ბანკის ანალიტიკოსებმა დაიწყეს 2018 წლის ივნისში, იყო იტალიაში 

არასტაბილური პოლიტიკური ვითარება. ექსპერტებს შიშობდნენ, რომ ეს გავლენას მოახდენდა 

არა მხოლოდ ევროზე, არამედ სხვა ევროპულ ვალუტებზეც რაც შეიძლებოდა ფინანსურ კრიზისში 

გადაზრდილიყო. 

ამერიკის ბანკის პირველი კვლევა აფასებს მანქანურისწავლებისალგორითმებს ისეთ 

ფუნდამენტურ და დაკვირვებულ მონაცემებზე მუშაობისთვის, როგორიცაა სახელმწიფო ხარჯები 

და მომხმარებლის მოლოდინი. AI–ის ამოცანაა პროგნოზირება ევრო – დოლარის სავალუტო 

წყვილის ურთიერთობის შესახებ. გუნდმა გამოიყენა როგორც ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი 

სწავლება, როდესაც მანქანამ უნდა გააანალიზოს ადამიანების მიერ შეყვანილი მონაცემები და 

გამოავლინოს მაჩვენებლები, ასევე სწავლების გარეშე, როდესაც ადამიანი აღარ აკონტროლებს 

პროცესს და არ აძლევს AI– ს მითითებებს. 

ამერიკის ბანკი აცხადებს მანქანურისწავლებისგამოყენებას Forex სტრატეგიების 

გასაანალიზებლად. ,,სავალუტო ბაზრის ხასიათიდან გამომდინარე, საკმაოდ რთულია მისი 

მომავლის პროგნოზირება მხოლოდ ცნობილ სიტუაციებზე დაყრდნობით, ამიტომ ჩვენ 

ვცდილობთ გამოვიყენოთ მანქანურისწავლება ალტერნატიული შეფასების სტრატეგიებისთვის, - 

თქვა ალის ლენგმა, ვალუტის სტრატეგიის სპეციალისტმა, რომელმაც შეიმუშავა AI-ზე 

დაფუძნებული ბაზრის კვლევა ამერიკის ბანკში." 

მანქანურისწავლებისგამოყენება რთულ ანალიზებში არ არის ახალი ფინანსებისათვის. ვასტან 

დარჰის თქმით (ნიუ იორკის უნივერსიტეტის კომპიუტერული მეცნიერების პროფესორი და SCT 

Capital Management– ის დამფუძნებელი) - ჰეჯ -ფონდის ალგორითმებს, რომელიც ორი ათეული 

წელია ემყარება მანქანურისწავლების პროგრამებს - ფორექსის ბაზარი მაინც განსაკუთრებულ 

გამოწვევას უქმნის. მაკროეკონომიკური ფაქტორების სირთულე და მრავალფეროვნება, 

რომლებმაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს სავალუტო ურთიერთობებზე, შეიძლება 

მნიშვნელოვნად გაართულოს ანალიზი. ეს ხდება განსხვავებით ჩვეულებრივი გაცვლითი 

ბაზრებისგან, სადაც დიდი ხანია იყენებენ ხელოვნურ ინტელექტსა და მანქანურისწავლების 

ტექნოლოგიას. 

ხელოვნური ინტელექტის აქტიური გამოყენების მიუხედავად, ბანკების უმეტესობამ ჯერ ვერ 

შეძლო მისი განხორციელება გლობალურ დონეზე. 2017 წლის შემოდგომაზე ციფრული ბანკინგის 

შესახებ მოხსენებაში, ფინანსური ინსტიტუტების უმრავლესობამ აღნიშნა, რომ ისინი 

გარკვეულწილად იყენებდნენ მანქანურსწავლებას, მაგრამ, ანალიტიკოსების აზრით, მხოლოდ 

20% -ზე ნაკლები გასცდა AI– სთან მუშაობის უმარტივეს მეთოდებს. 

აშშ-ის სამ უმსხვილეს ბანკს შორის, ამერიკის ბანკი იყო პირველი, რომელმაც დაიწყო 

მანქანურისწავლებისმოდელების შემუშავება სავალუტო კვლევის შედეგების გამოქვეყნებაში. 

ფინანსური ჰოლდინგის JP Morgan-ის კვლევითმა ჯგუფმა შეისწავლა მანქანურისწავლების 
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პროგრამები, მაგრამ 2019 წლამდე მათი გამოყენება ჯერ ვერ გაბედა. საბანკო კომპანია Wells Fargo 

აცხადებს, რომ იგი ფუნდამენტურ ეკონომიკურ მიდგომას იღებს სავალუტო ბაზრების 

გასაანალიზებლად, რადგან ეყრდნობა მის გამოცდილებას ამ სფეროში. ბევრი არ ენდობა 

კომპიუტერებს, რომლებიც აანალიზებენ ინფორმაციას ისე, რაც ადამიანის გაგების მიღმა არ არის 

და ამტკიცებენ, რომ ისინი არ არიან მზად მიიღონ AI–ის პროგნოზირებადი დასკვნები (რომელიც 

ამუშავებს მონაცემებს მიზეზობრიობის გარეშე). მაგრამცვლილებებიგზაზეა - მაგალითად, 

კომერციულმაბანკმამორგანსტენლიმდაიქირავაპენსილვანიისუნივერსიტეტისგამოყენებითიკომპ

იუტერულიმეცნიერებისპროფესორიმაიკლკერნსი, რომელიცადრეჰეჯ -ფონდშიიყო, 

ხელოვნურიინტელექტისგამოყენებისგასაფართოებლად, ხოლო Deutsche Bank–

ისგუნდიჩაანაცვლამანქანურმასწავლებამ (მისმამონაცემებისანალიზმა). 

ზოგიერთიანალიტიკოსიამტკიცებს, 

რომმანქანურისწავლებისინსტრუმენტებისსაერთოხელმისაწვდომობით, 

უოლსტრიტისკვლევაშეუსაბამოგახდება, რადგანინვესტორებსშეუძლიათშექმნანსაკუთარი AI 

დაფუძნებულიანალიტიკა. პიტერუადკინსი, FX Aite Group–ისანალიტიკოსი, თვლის, 

რომესარარისისეთისავარაუდო, როგორცერთიშეხედვითჩანს, 

ვინაიდანმანქანურისწავლებამოითხოვსმონაცემთასაკმაოდდიდრაოდენობასდამათიდამუშავები

სმაღალტექნოლოგიურმეთოდებს.  

როგორიყენებენვალებისშემგროვებლებიხელოვნურინტელექტსდავალიანების გადაუხდელობის 

ასარიდებლად? 2018 

წლისივნისისთვისჩინელმაკოლექტორებმადაიწყესაქტიურადახალიტექნოლოგიებისგამოყენება, 

როგორიცაახელოვნურიინტელექტი, ვალებისშესაგროვებლად, რომელიცსავარაუდოდწარმოიშვა 

200 მილიარდიდოლარისსპეკულაციურისაკრედიტობუშტიდან, 

რომელიცჩამოყალიბდაქვეყნისსაცალო ვაჭრობისდაკრედიტებისინდუსტრიაში. 

2013 წლიდან 2018 წლამდეათასობითახალიკომპანიაგამოჩნდაჩინეთში, 

რომლებიცშუამავლებიიყვნენკერძოკრედიტორებსადა იმ ადამიანებს შორის, 

რომლებსაცფულადისახსრებისჭირდებათ. თუმცა, სკანდალისგამო, რომელიცგაჩნდა, 

ესკომპანიებიმოექცნენმარეგულირებელთა ზეწოლის ქვეშ და 2017 წლისშუარიცხვებიდან, 

როდესაცჩინეთისმთავრობამშემოიღოკონტროლისესხებისგაცემაზე, 

ასევეკრედიტორებისადაშუამავლებისლიცენზირებაზე, 

ბევრმამათგანმამთლიანადშეწყვიტესმათისაქმიანობა. ონლაინანალიტიკოსიფირმა Wdzj.com 

აფასებს, რომ 2018 წლისმაისისმდგომარეობითფიზიკურპირებსშორისარსებულიდავალიანება 200 

მილიარდდოლარზემეტიიყო, 

ხოლოსესხებზეუარისთქმისმზარდმარაოდენობამკარიგაუხსნატექნოლოგიურისტარტაპებისტალ

ღას, რომელსაცკრედიტორებიიყენებენფინანსებისაღდგენისთვის. 

ტელეფონით მოსაუბრეთადაკრედიტებაფართოდგამოიყენებაჩინეთში (იმ მოქალაქეებს ვისაც აქვს 

და ერთმანეთთან საუბრობენ მობილური ტელეფონით), 
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მაგრამმთავრობაყურადღებითაკვირდებამხოლოდოფიციალურსაბანკოსისტემას, 

თქვაჩერიშენგმა, შანხაიშიდაფუძნებულივალებისშეგროვებისკომპანიის Ziyitong– 

ისაღმასრულებელმადირექტორმადა Citigroup– ისადა ANZ ბანკისყოფილმამენეჯერმა. თუმცა, 

მოწინავეტექნოლოგიებისგაჩენისწყალობით, 

ფიზიკურპირებსაცკიაქვთშესაძლებლობადაფარონთავიანთივალი. 

კომპანია ,,ზიიტონგმა“ (Ziyitong), რომელმაც 2016 წელსგახსნიდანშეძლო 29 

მილიარდიდოლარისვალის დაფარვა, 

ცოტახნისწინშექმნახელოვნურიინტელექტისპლატფორმავადაგადაცილებული კრედიტების 

აღსადგენად. ზირიტონგისკლიენტებიარიანდაახლოებით 600 

დავალიანებისშემგროვებელისააგენტოდა 200 -ზემეტიკრედიტორი, მათშორის 

,,ალიბაბას“ჯგუფიდაჩინეთისსაფოსტოშემნახველიბანკი, იტყობინებაჩერიშენგი. 

სისტემააანალიზებსინტერნეტშიმსესხებლებისადამათიმეგობრებისმონაცემებს, 

შემდეგკიტელეფონითაკავშირებსმსესხებელს მათთან, დიალოგისრობოტისგამოყენებით. 

საუბრებიჩაწერილიადაგაანალიზებულიაალგორითმისგამოყენებით, 

რომელიცშემდეგგანსაზღვრავსფორმულირებას, რომელიც, სავარაუდოდ, 

გავლენასმოახდენსმსესხებელზედა აიძულებს ვალისდაფარვას. 

სისტემაასევეუკავშირდებამისმეგობრებსდამათიდახმარებითსთხოვსმსესხებელსფულისდაბრუნ

ებას.ჩერიშენგისთანახმად, 2018 წლისმაისისმონაცემებით, 

ზიითონგისმიერგამოყენებულმახელოვნურიინტელექტისსისტემამაჩვენა საფინანსო 

გამოჯანმრთელებისძალიანმაღალიმაჩვენებელი - 41% 

დიდიკლიენტებისთვისერთკვირაშივადაგადაცილებულსესხებზე. შედარებისთვის, 

ანალოგიურისესხების 

(ვალების)დაფარვისშეგროვებისტრადიციულიმეთოდებისეფექტურობამხოლოდ 20%-ია. 

ზიიტონგიასევეგეგმავს AI 

სისტემისგამოყენებასერთკვირაზემეტივადაგადაცილებულისესხებისაღსადგენად. 

Yigou-მ, ვალებისშეგროვებისკიდევერთმასტარტაპმა, შექმნა მობილურიტელეფონისაპლიკაცია, 

რომელიცკოლექტორებსსაშუალებასაძლევსმოძებნონათასობითინდივიდუალურისესხისჩანაწერ

იდაშეარჩიონსაჭიროსაქმეები, რაცგაუადვილებსკრედიტორებსადაკოლექტორებსურთიერთობას. 

კომპანიასასევეშეუძლიამიაწოდოსგარკვეულიმსესხებლების გეოლოკაციისმონაცემები, 

რათაკოლექტორებმადაადგინონმათიადგილმდებარეობა. 

ვენიონგმა, Yigou–საღმასრულებელმადირექტორმააღნიშნა, 

რომუახლესმატექნოლოგიამდაიწყომნიშვნელოვანიროლისშესრულებაკოლექტორების დარგში. 

მისივეთქმით, ბევრიკომპანია, 

რომელიცახორციელებსსაკრედიტომომსახურებასფიზიკურპირებზე, 

იძულებულიგახდამოაწყოსსაკუთარისაკოლექტორო განყოფილებები, 

რადგანამსექტორშიგადაუხდელიდავალიანებისრაოდენობამნიშვნელოვნადგაიზარდა. 
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მარეგულირებელიორგანოებიითხოვენფულადისახსრებისმიღებას არაფორმალური საბანკო 

საქმიანობიდან დააქტივებისმენეჯერებიდან, 

რომლებიცაფინანსებენთანამონაწილეობისდაკრედიტებისსახსრებს. კოლექტორებიელიან, 

რომმეტიმსესხებელითავსარიდებსსესხისდაფარვას 2018 წლისბოლოსთვის. 

ვინაიდანინდივიდებიარ ეწევიან ანგარიშგებასთავიანთისაქმიანობისშესახებ, 

ძნელიაზუსტადგანისაზღვროსდავალიანებისოდენობა, თუმცა, კოლექტორებისიტუაციას 

პესიმისტურად აფასებენ. ციფრული ტექნოლოგიების მათ შორის ხელოვნური ინტელექტისა და 

დიდი მონაცემების გამოყენებამ ერთის მხრივ ეკონომიისა და მაღალეფექტიანობის სწრაფი ზრდა 

გამოიწვია მაგრამ მეორე მხრივ კი სამუშაო ადგილების გაქრობა. ეს პროცესები ყოველწლიურად 

უფრო და უფრო გაღრმავდება და გავრცელდება. 

იაპონურბანკებშიათასობითთანამშრომლისრობოტითშეცვლა. 2017 

წლისოქტომბრისბოლოსცნობილიგახდაწამყვანიიაპონურიბანკებისგეგმებისშესახებ, რათა 30 

ათასისამუშაოადგილიავტომატიზირებულიყო, რადგან, კომპანიებისაზრით, 

ტრადიციულიბიზნესმოდელიაღარიძლევამოგებისგაზრდის საშუალებას. 

იაპონურიბიზნესგამოცემის Nikkei-ის თანახმად, Mizuho Financial Group-ი აპირებს 2021 

ფისკალურიწლისთვისდაახლოებით 8 ათასითანამშრომლისკომპიუტერითშეცვლას, ხოლო 2026 

წლისთვის - ამმაჩვენებლის 19 ათასამდეგაზრდას. უმსხვილესმაიაპონურმაბანკებმადაიწყეს 30 

ათასისამუშაოადგილისავტომატიზაცია. კიდევერთიდიდიფინანსურიორგანიზაციაიაპონიიდან, 

Sumitomo Mitsui Financial Group, ემზადებაფართომასშტაბიანიავტომატიზაციისთვის. 

მისიგეგმებისთანახმად, 2020 ფინანსურიწლისთვისრობოტებიშეასრულებენდავალებებს, 

რომლებისთვისაც 2017 წლისოქტომბრისთვისსაჭიროა 4 ათასიადამიანი. 

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ ბანკიარჩამორჩებათავისკონკურენტებს. 

ესფინანსურიკორპორაციაგეგმავს 2023 ფისკალურიწლისათვის 9 500 

სამუშაოადგილისავტომატიზაციას. 

ბევრიიაპონურიკომპანიაფინანსურწელსმარტისბოლოსამთავრებს. 

ადამიანებისნაცვლადგამოთვლითიალგორითმებისგამოყენებით, Mizuho Financial Group-

იელოდებასაკანცელარიოსაქმიანობისკონსოლიდაციას, ხოლოდუბლირებული ფუნქციების 

მქონეპერსონალისრაოდენობისმინიმუმამდეშემცირებას. 

ახალირობოტიზებულიდამუშავებისსისტემა ასევეშეასრულებს 100 – 

მდერუტინულსამუშაოდავალებას. ეს სისტემა Mizuho Financial Group–

მათავდაპირველადგამოიყენამხოლოდმონაცემებისშესაყვანად, 

როდესაცხსნიდასაინვესტიციოანგარიშებსთავისვებ – გვერდზე. თუმცა, ფართომასშტაბიანი 

ციფრიზაცია არგულისხმობსმხოლოდპერსონალისშემცირებას. მაგალითად, 2017 

წლისშემოდგომაზე, 200 – მდეოფისისთანამშრომელი, 

რომელთაფუნქციებიშეცვალაკომპიუტერმა, 
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გადავიდამომხმარებელთამომსახურებისგანყოფილებებში. გარდაამისა, მიზუჰოფინანსური 

ჯგუფი აპირებსგაზარდოსფინანსურიტექნოლოგიებისსპეციალისტებისრაოდენობა. 

Sumitomo Mitsui Financial Group-ი გეგმავსბანკისფილიალებისმიერგაწეულიზოგიერთისერვისის 

ციფრიზაციას. 2017 წლისოქტომბერშიკომპანიამგახსნამონაცემთაცხრა 

ცენტრიიაპონიაშიახალიმონაცემებისდასამუშავებლად.  

სტანდარტები ხელოვნური ინტელექტის სფეროსთვის 

რუსეთის მაგალითი: 

Росстандарт– მა დაამტკიცა პირველი სტანდარტები AI– ს სფეროში. ტექნიკური რეგულირებისა და 

მეტროლოგიის ფედერალურმა სააგენტომ (Росстандарт) 2019 წლის დეკემბერში დაამტკიცა 

პირველი სტანდარტები ხელოვნური ინტელექტის სფეროში - ГОСТ Р 58776-2019 »საშუალებები 

ქცევის მონიტორინგისა და ხალხის განზრახვის პროგნოზირებისათვის. სტანდარტი შექმნილია 

იმისთვის, რომ უზრუნველყოს ინტელექტუალური რობოტული სისტემების (მათ შორის 

უპილოტო მანქანების) ეფექტური კომუნიკაცია ადამიანებთან. ინტელექტუალური სისტემების 

ურთიერთქმედება მოიცავს ერთმანეთის განზრახვების პროგნოზირებას და ამ პროგნოზის 

საფუძველზე შემდგომი მოქმედებების განსაზღვრას. ქცევის პროგნოზირება ასევე შეიძლება 

გამოყენებულ იქნას კრიმინალური განზრახვის მქონე ადამიანების იდენტიფიცირებისათვის. 

მეორე მიღებული სტანდარტი, ГОСТ Р 58777-2019, ადგენს ერთგვაროვან მოთხოვნებს სისტემებისა 

და ალგორითმებისათვის ბარგის და ხელბარგის უკანონო შიგთავსის ამოცნობის მიზნით 

რენტგენის სურათების გამოყენებით. სტანდარტი ასევე გააუმჯობესებს ტესტის შედეგების 

სანდოობას სისტემებისა და ალგორითმებისათვის. სტანდარტები შეიმუშავა პეტრე დიდის 

სახელობის პეტერბურგის პოლიტექნიკურმა უნივერსიტეტმა და ისინი ამოქმედდა 2020 წლის 1 

სექტემბრიდან. ISO / IEC ექსპერტებმა მხარი დაუჭირეს რუსულ ენაზე სტანდარტის შემუშავების 

წინადადებას 2019 წლის 16 აპრილს ცნობილი გახდა, რომ ხელოვნური ინტელექტის სფეროში 

სტანდარტიზაციის ISO / IEC ქვეკომიტეტმა მხარი დაუჭირა ტექნიკური კომიტეტის "კიბერ - 

ფიზიკური სისტემები" წინადადებას, რომელიც შეიქმნა RVC- ის საფუძველზე, სტანდარტული " 

ხელოვნური ინტელექტის შესაქმნელად.  

კონცეფციები და ტერმინოლოგია ”ფუნდამენტურია ხელოვნური ინტელექტის სფეროში 

საერთაშორისო ნორმატიული და ტექნიკური დოკუმენტების მთელი ოჯახისთვის. ტერმინებისა 

და განმარტებების გარდა, ეს დოკუმენტი შეიცავს კონცეპტუალურ მიდგომებს და პრინციპებს: AI 

ელემენტებით სისტემების შესაქმნელად, AI და სხვა ტექნოლოგიებს შორის ურთიერთობის 

აღწერილობას, ასევე მარეგულირებელ და ტექნიკურ ძირითად პრინციპებსა და ჩარჩო მიდგომებს.  

ხელოვნური ინტელექტის რეგულირება. დუბლინში ISO / IEC პროფილის ქვეკომიტეტის 

შეხვედრის შემდეგ, ISO / IEC ექსპერტებმა მხარი დაუჭირეს დელეგაციის წინადადებას 

რუსეთიდან AI– ის სფეროში ტერმინოლოგიური სტანდარტის ერთდროულად შემუშავების 

შესახებ არა მხოლოდ ინგლისურ, არამედ რუსულ ენაზე. შეხვედრის დროს ISO / IEC ექსპერტებმა 
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ასევე მხარი დაუჭირეს საერთაშორისო დოკუმენტის პროექტის შემუშავებას საინფორმაციო 

ტექნოლოგიები - ხელოვნური ინტელექტი (AI) - AI სისტემების გამოთვლითი მიდგომების 

მიმოხილვა, რომელშიც რუსეთი მოქმედებს როგორც თანა -რედაქტორი.  

დოკუმენტი წარმოადგენს ხელოვნური ინტელექტის სისტემების მდგომარეობის მიმოხილვას, 

აღწერს სისტემების ძირითად მახასიათებლებს, ალგორითმებსა და მიდგომებს, ასევე AI სფეროში 

სპეციალიზებული პროგრამების მაგალითებს. ამ დოკუმენტის პროექტის შემუშავება 

განხორციელდება სპეციალურად ქვეკომიტეტის სამუშაო ჯგუფის 5-ის მიერ(ჯგუფი 5 

"გამოთვლითი მიდგომები და AI სისტემების გამოთვლითი მახასიათებლები"). ხელოვნური 

ინტელექტის ტექნოლოგიებზე დიდი მოთხოვნაა ციფრული ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორში. 

მათ სრულმასშტაბიანი პრაქტიკული გამოყენების შეზღუდვის ძირითად ფაქტორებს შორის არის 

მარეგულირებელი ჩარჩოს (წესრიგის პოლიტიკის) განუვითარებლობა. ამავე დროს, ეს 

სტანდარტები არის კარგად შემუშავებული მარეგულირებელი და ტექნიკური ბაზა, რომელიც 

უზრუნველყოფს ტექნოლოგიის გამოყენების განსაზღვრულ ხარისხს და შესაბამის ეკონომიკურ 

ეფექტს. 

 

ხელოვნური ინტელექტის მიკერძოება  

ყველაფრის საფუძველში, რასაც AI პრაქტიკას ვუწოდებთ  (მანქანური თარგმანი, მეტყველების 

ამოცნობა, ბუნებრივი ენის დამუშავება, კომპიუტერული ხედვა, ავტომობილის მართვა და სხვა) 

არის ღრმა სწავლება. ეს არის მანქანური სწავლების ქვესიმრავლე, რომელიც ხასიათდება 

ნეირონული ქსელების მოდელების გამოყენებით. ეს შეიძლება ითქვას, რომ  ტვინის მუშაობის 

იმიტაციაა, ამიტომ ისინი ძნელად მიეკუთვნება AI- ს. ნეირონული ქსელების ნებისმიერი მოდელი 

,,სწავლობს“ მონაცემთა დიდ ნაკრებებზე, შესაბამისად ის იძენს გარკვეულ „უნარებს“, მაგრამ 

როგორ იყენებს მათ, შემქმნელებისათვის არ არის ნათელი, რაც საბოლოოდ ერთ -ერთი 

უმნიშვნელოვანესი პრობლემაა  ღრმა სწავლების მრავალი პროგრამისთვის. მიზეზი ის არის, რომ 

ასეთი მოდელი მუშაობს სურათებთან ფორმალურად, ყოველგვარი გაგების გარეშე რას აკეთებს.  

არის თუ არა ასეთი AI სისტემა? და შეგვიძლია ვენდოთ მანქანური სწავლების საფუძველზე 

აგებულ სისტემებს? ბოლო კითხვაზე პასუხის გაცემის მნიშვნელობა სცილდება სამეცნიერო 

ლაბორატორიებს. აქედან გამომდინარეობს მედიის ყურადღება ფენომენისადმი, რომელსაც AI 

მიკერძოება ეწოდება, განვითარების პროცესებთან ერთად იგი შესამჩნევად გამძაფრდა. ის 

შეიძლება ითარგმნოს როგორც «AI მიკერძოება».  

ამიტომაცარის, 

რომბოლორამდენიმეწლისგანმავლობაშიმედიისყურადღებასაგრძნობლადგაიზარდაფენომენ

ისადმი, რომელსაცეწოდებახელოვნურიინტელექტისმიკერძოება. 

ისშეიძლებაითარგმნოსროგორც «AI მიკერძოება» ან «AI მიკერძოება» 

რასიზმისადასექსიზმისშესახებ, რომელიცთანდაყოლილიახელოვნურინტელექტში, ამის 
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შესახებ წერენარამხოლოდპროფესიულიგამოცემები, Engadget ან TechTolks, 

არამედმასობრივიჟურნალებიდაგაზეთები, როგორიცაა Forbes3, The Guardian4, The New York 

Times5. ასეთიდიდიინტერესისმიზეზიარისის, რომ AI 

ტექნოლოგიებისდანერგვისშედეგებიზოგიერთშემთხვევაშიგავლენასახდენსთანამედროვესა

ზოგადოებისძირითადღირებულებებზე. 

ისინიგამოიხატებაისეთიმნიშვნელოვანიპრინციპებისდარღვევით, 

როგორიცაარასობრივიდაგენდერულითანასწორობა. გარეგნულად, AI 

მიკერძოებაგამოიხატებაიმაში, 

რომღრმასწავლებისსაფუძველზეშექმნილიმრავალიანალიტიკურისისტემა, მოულოდნელად, 

აჩვენებსტენდენციასმიიღოს, ვთქვათ, მიკერძოებულიდასკვნები, ისეთი, 

რომმომავალშიშეიძლებაგამოიწვიოსარასწორიგადაწყვეტები. AI 

მიკერძოებულობისგადაწყვეტილებებმა AI bias, გამოიწვიასაზოგადოებისაღშფოთება 

ამერიკელი აფრიკელებისმიმართაშშ -

ისსასჯელაღსრულებისსისტემისზოგიერთქმედებათაუსამართლობისგამო, 

ისინიგამოწვეულიიყოეთნიკურიუმცირესობების ამოცნობის პროცესში დაშვებული 

შეცდომებით.Microsoft–ისმიერხმოვანიასისტენტის Tay–ის (ვიეტნამურად ნიშნავს 

ხელს)ამოქმედებით გაიმართა ცნობილი სკანდალი, რის შედეგადაც Tay მალევეშეიცვალა Zo-

თი.  

ვითომდა „ადამიანურითვისებების“ 

გამოვლენაშედარებითმარტივისისტემებითაღმოჩნდაგემრიელიკერძიმათთვის, 

ვინცმიდრეკილიახელოვნურიინტელექტისანთროპომორფიზაციისკენ. სავსებითბუნებრივია, 

რომხელოვნურიინტელექტის 

,,აზილომარისპრინციპების6ფილოსოფიისდამცველებმაპირველმამიაქციეს და 

გაამახვილესყურადღება AI მიკერძოებისშესაძლომავნეშედეგებზე. აზილომარის პრინციპების 

23 დებულება არის შემდეგი: 

1)კვლევის მიზანი. AI კვლევა მიზნად ისახავს შექმნას სასარგებლო ინტელექტი და არა 

უკონტროლო ინტელექტი; 

 

 
3Mark Sears, 2018. AI Bias And The 'People Factor' In AI Development. 

https://www.forbes.com/sites/marksears1/2018/11/13/ai-bias-and-the-people-factor-in-ai-development/?sh=60dfbc819134 

4John Naughton, 2016. Even Algorithms are biased againstblack men. The Guardian. 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/jun/26/algorithms-racial-bias-offenders-florida 

5Zeunep Tufekci, 2019. The Real Bias Built In at Facebook. The New York Times. 

https://www.nytimes.com/2016/05/19/opinion/the-real-bias-built-in-at-facebook.html 

 
6პრინციპები შემუშავდა და იქნა მიღებული AI დეველოპერებისა და მკვლევარების კონფერენციის შემდეგ, 

რომელიც გაიმართა 2017 წლის იანვარში აზილომარში, აშშ. ამ დროისთვის მათ ხელი მოაწერა 3500 -ზე მეტმა 

მეცნიერმა, დეველოპერმა, მეწარმემ და ექსპერტმა. მათ შორის არიან ილონ მასკი, სტივენ ჰოკინგი და რეი 

კურცვეილი, Google, Apple, Facebook, IBM, Microsoft და ა. 

https://www.forbes.com/sites/marksears1/2018/11/13/ai-bias-and-the-people-factor-in-ai-development/?sh=60dfbc819134
https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/jun/26/algorithms-racial-bias-offenders-florida
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2) კვლევის დაფინანსება. ინვესტიციებს AI-ში უნდა ახლდეს იმ კვლევის დაფინანსება 

რომელიც უზრუნველყოფს მისი შედეგების სასარგებლო გამოყენებას.  კვლევაში პასუხი უნდა 

იყოს გაცემული კომპიუტერული ტექნოლოგიების, ეკონომიკის, სამართლის, ეთიკისა და 

სოციალური კვლევის ყველაზე მწვავე ისეთ კითხვებზე, როგორიცაა: 

 

ა) როგორ შეგვიძლია მომავალში AI სისტემები გავხადოთ უაღრესად საიმედო ისე, რომ ისინი 

აკეთებდნენ იმას, რაც ჩვენ გვსურს შეფერხებების, ჩავარდნისა და გატეხვის გარეშე? 

 

ბ) როგორ შეგვიძლია გავზარდოთ კაცობრიობის კეთილდღეობა ავტომატიზაციის გზით, 

ჩვენი რესურსებისა და ღირებულებების შენარჩუნებით? 

 

გ) როგორ შეგვიძლია განვავითაროთ ჩვენი სამართლებრივი სისტემები, რათა გავხადოთ 

ისინი უფრო სამართლიანი და ეფექტური, AI– სთან ერთად და გავითვალისწინოთ AI– სთან 

დაკავშირებული რისკები?  

 

დ) რა ღირებულებებს უნდა უკავშირდებოდეს AI და რა სტატუსი უნდა ჰქონდეს მას 

სამართლებრივი და ეთიკური თვალსაზრისით? 

 

3) მეცნიერებისა და პოლიტიკის ურთიერთობა. უნდა არსებობდეს კონსტრუქციული და 

სასარგებლო ურთიერთქმედება ხელოვნური ინტელექტის მკვლევარებსა და მათ, ვინც იღებს 

გადაწყვეტილებებს ხელოვნური ინტელექტის რეგულირების შესახებ; 

 

4) კვლევის კულტურა. ხელოვნური ინტელექტის მკვლევარებმა და დეველოპერებმა უნდა 

წაახალისონ თანამშრომლობის, ნდობისა და გამჭვირვალობის კულტურის დამკვიდრება და 

განვითარება; 

 

5) უარი გამალებულ სახიფათო შეჯიბრს. ხელოვნური ინტელექტის გუნდები აქტიურად უნდა 

თანამშრომლობდნენ ერთმანეთთან და არ ცდილობდნენ უპირატესობის მოპოვებას 

უსაფრთხოების სტანდარტების იგნორირებით. 

 

ეთიკა და ღირებულებები 

 

6) უსაფრთხოება. ხელოვნური ინტელექტის სისტემები უნდა იყოს უსაფრთხო და საიმედო 

მათი ექსპლოატაციის განმავლობაში, ასევე კონტროლირებადი რამდენადაც ეს შეძლებელია 

და მისაღები; 

 

7) წარუმატებლობის გამჭვირვალობა. თუ AI სისტემა ზიანის მომტანია, ყოველთვის უნდა 

იყოს მისი მიზეზის გაგების შესაძლებლობა; 
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8) მართლმსაჯულების გამჭვირვალობა. ავტონომიური სისტემის ნებისმიერ მონაწილეობას 

სასამართლო გადაწყვეტების მიღების პროცესში უნდა ახლდეს დამაჯერებელი ახსნა-

განმარტებების მიცემა, რომელთა გადამოწმება უნდა მოხდეს კომპეტენტური ორგანოების 

თანამშრომელთა მიერ; 

 

9) პასუხისმგებლობა: AI მოწინავე სისტემების შემქმნელები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ 

AI გამოყენების, ბოროტად გამოყენების და AI ქმედებათა მორალური შედეგების 

ჩამოყალიბებაში. მათ აქვთ უნარი და პასუხისმგებლობა გავლენა მოახდინონ ასეთ შედეგებზე; 

 

10) ღირებულებების მსგავსება. უაღრესად ავტონომიური ხელოვნური ინტელექტის 

სისტემები უნდა იყოს შემუშავებული ისე, რომ მათი მიზნები და ქცევა მთელი მათი მუშაობის 

პერიოდში ადამიანური ფასეულობების მსგავსი იყოს;  

 

11) ადამიანური ღირებულებები. AI სისტემები უნდა შემუშავდეს და ფუნქციონირებდეს ისე, 

რომ შეესაბამებოდეს ადამიანის ღირსების, მისი უფლებებისა და თავისუფლებების 

იდეალებსა და კულტურულ მრავალფეროვნებას; 

 

12) პერსონალური მონაცემების კონფიდენციალურობა. იმის გათვალისწინებით, რომ AI 

სისტემები აანალიზებს და იყენებს პერსონალურ მონაცემებს, ადამიანებს უნდა ჰქონდეთ 

უფლება მიიღონ წვდომა, მართონ და გააკონტროლონ მათი პირადი მონაცემების გამოყენება. 

 

13) თავისუფლება და კონფიდენციალურობა. პერსონალურ მონაცემებზე დაყრდნობით 

ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებამ არ უნდა შეუზღუდოს ადამიანების რეალური ან 

აღქმული თავისუფლება; 

 

14) ერთობლივი სარგებელი. AI ტექნოლოგიებმა უნდა მოუტანონ სარგებლობა და 

შესაძლებლობათა გაფართოება რაც შეიძლება მეტ ადამიანს; 

 

15) საერთო კეთილდღეობა. AI–ის გამოყენებით მიღწეული ეკონომიკური კეთილდღეობა 

ფართოდ უნდა იქნას გავრცელებული მთელი კაცობრიობის საკეთილდღეოდ; 

 

16) ადამიანის მხრიდან კონტროლი. ადამიანების გადასაწყვეტია, აირჩიონ როგორ გამოიყენონ 

AI სისტემები თავიანთი მიზნების მისაღწევად და გამოიყენონ თუ არა ისინი საერთოდ 

ამისათვის; 

 

17) მდგრადობა. ძალზე განვითარებული ხელოვნური ინტელექტის სისტემების 

ლეკონტროლიდან მიღებული ძალა უნდა იყოს ღირსეულად გამოყენებული და 

გაუმჯობესებული. იგი არ უნდა უთხრიდეს ძირს იმ სოციალურ და სამოქალაქო პროცესებს, 

რომლებზედაც დამოკიდებულია საზოგადოების ჯანმრთელობა; 
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18) გამალებული შეიარაღება AI-ის საფუძველზე. თავიდან უნდა იქნას აცილებული  რბოლა 

სასიკვდილო ავტონომიური იარაღის შემუშავებისთვის. 

 

გრძელვადიანი პერსპექტივა 

 

19) სიფრთხილე შეზღუდვების შესახებ. კონსენსუსის არარსებობის შემთხვევაში, ჩვენ 

თავიდან უნდა იქნას აცილებული საიმედო ვარაუდის გამოთქმა ხელოვნური ინტელექტის 

მომავალი შესაძლებლობების ზედა ზღვართან დაკავშირებით; 

 

20) მნიშვნელობა. მოწინავე ხელოვნურ ინტელექტს შეუძლია ფუნდამენტური ცვლილებები 

გამოიწვიოს ჩვენი პლანეტის ცხოვრების ისტორიაში, ამიტომ ის უნდა იყოს შემუშავებული და 

მართული შესაბამისი ყურადღებით და უნარით; 

 

21) რისკები. AI სისტემებით გამოწვეული რისკები (განსაკუთრებით კატასტროფული ან 

ეგზისტენციალური რისკები), გათვალისწინებული უნდა იყოს და მათი წარმოშობის 

შესაძლებლობა უნდა შემცირდეს ამ რისკების რეალიზაციის მოსალოდნელ შედეგებთან 

შესადარებელი ძალისხმევით; 

 

22) რეკურსიული თვითგანვითარება. ხელოვნური ინტელექტის სისტემები, რომლებიც 

შექმნილია თვითგანვითარებისთვის ან თვითგამორკვევისთვის და რაოდენობრივად ან 

ხარისხობრივად სწრაფად იზრდება, უნდა აკმაყოფილებდეს უსაფრთხოების და კონტროლის 

მკაცრ კრიტერიუმებს; 

 

23) საერთო სიკეთე. სუპერინტელექტი უნდა იყოს შემუშავებული, რათა ემსახუროს ფართოდ 

გაზიარებულ ეთიკურ იდეალებს მთელი კაცობრიობის სასარგებლოდ და არა ერთი 

სახელმწიფოს ან ორგანიზაციის სასარგებლოდ. 

 

უმეტესობა ამ 23 დებულებასშორისარისაბსოლუტურად მისაღები და სარგებლიანობის 

მომტანი (ჯანსაღიდებულებებია 1 -დან 18 -მდე), მაგრამსხვა (19 -დან 23 -მდე), 

მიღებულიილონმასკის, რეიკურვეილისადა სტივენ ჰოკინგის (გარდაცვლილი)გავლენით, ასე 

ვთქვათ ატარებს ზოგად სასაუბრო ხასიათს.ისინი (19-დან 23-დე 

დებულებები)გავრცელდასუპერინტელექტისადასინგულარობისსფეროში, 

რომლითაცგულუბრყვილომოსახლეობასრეგულარულადდაუპასუხისმგებლოდ აშინებენ ან 

აიმედებენ.  

 

ბუნებრივიაჩნდებაკითხვები - საიდანგაჩნდა AI bias დარაუნდაგავაკეთოთამმიკერძოებასთან? 

სწორიავივარაუდოთ, რომ AI 

მიკერძოებაარარისგამოწვეულიმოდელებისრაიმეშინაგანითვისებებით, არამედ ეს 
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არისსხვაორისახისმიკერძოებისპირდაპირიშედეგი. ცნობილიაკოგნიტიურიდა ნაკლებად 

ცნობილიაალგორითმულიმიკერძოება. ნეირონული ქსელისსწავლებისპროცესშიისინიჯაჭვს 

ქმნიან რის შედეგადაც ემატებათ/ ჩნდებამესამერგოლი - AI bias (ეს ჯერჯერობით გამოუცნობი 

და შეუსწავლელია). სამრგოლიანიმიკერძოებისჯაჭვის დონეებია:  

• დეველოპერები, რომლებიცქმნიანღრმასწავლებისსისტემებს, მათ 

აქვთშემეცნებითიმიკერძოებულობა; 

 • მათ აუცილებლადგადააქვთესმიკერძოებები თავიანთ 

შემუშავებულსისტემებშიდაქმნიანალგორითმულმიკერძოებას; 

 • ექსპლუატაციისდროსსისტემებიაჩვენებენ AI bias. 

 

დავიწყოთშემეცნებითით.ღრმასწავლისპრინციპებზედაფუძნებულისისტემებისშემქმნელები, 

ისევეროგორცკაცობრიობისყველასხვაწარმომადგენელი, 

ამათუიმშემეცნებითიმიკერძოებისმატარებლებიარიან. 

თითოეულადამიანსაქვსსაკუთარიცხოვრებისგზა, დაგროვილიგამოცდილება, 

ამიტომმასარშეუძლიაიყოსაბსოლუტურიობიექტურობისმატარებელი. 

ინდივიდუალურიმიკერძოებანებისმიერიპიროვნებისგარდაუვალითვისებაა. 

ფსიქოლოგებმამეოცესაუკუნისსამოცდაათიანწლებშიდაიწყესშემეცნებითიმიკერძოების, 

როგორცდამოუკიდებელიფენომენისშესწავლა, ფსიქოლოგიურლიტერატურაში მას 

ჩვეულებრივადუწოდებენკოგნიტიურდამახინჯებას. 

 

შემეცნებითი კოგნიტიური 

დამახინჯებაარისევოლუციურიგონებრივიქცევისმაგალითი.ზოგიერთიმათგანიასრულებსა

დაპტაციურფუნქციას, რადგანისინიხელსუწყობენუფროეფექტურქმედებებს 

დასწრაფგადაწყვეტილებებს. სხვები, როგორცჩანს, გამომდინარეობსაზროვნებისსათანადო 

უნარებისარარსებობიდანანუნარებისარასათანადოდგამოყენებიდან, რადგან ისინი (უნარები) 

სხვაგარემოსთანიყოადაპტირებული.ასევეარისდადგენილისფეროები, 

როგორიცააკოგნიტურიფსიქოლოგიადაკოგნიტურ-ქცევითითერაპია. 2019 

წლისთებერვლისმონაცემებით, გამოვლენილიადაახლოებით 200 

სახისგანსხვავებულიშემეცნებითიმიკერძოება.  

 

მიკერძოებებიდაცრურწმენებიადამიანისკულტურისნაწილია.პიროვნებისმიერშექმნილინები

სმიერიარტეფაქტიარისმისიშემქმნელებისგარკვეულიშემეცნებითიმიკერძოებებისმატარებელ

ი. მრავალიმაგალითისმოყვანაშეიძლება, 

როდესაცერთიდაიგივექმედებებიიძენენთავიანთხასიათსსხვადასხვაეთნიკურჯგუფში. 

საილუსტრაციომაგალითია: ზედაპირის სათლელი აპარატის გამოყენება ევროპაში ამამიანი 

მას საკუთარ თავს აშორებს, ხოლოიაპონიაში - თავისკენ მომართავს. 

ამთვალსაზრისითღრმასწავლისპრინციპებზეაგებულისისტემებიარარისგამონაკლისი, 

მათიშემქმნელებიარშეიძლებაიყვნენთავისუფალიმათითანდაყოლილიმიკერძოებებისგან. 

შესაბამისად, მათ ისინიაუცილებლად როგორც თავიანთიპიროვნებისნაწილი გადააქვთ 
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ალგორითმებში, რაცსაბოლოოდწარმოქმნის AI მიკერძოებას. ანუ, 

ხელოვნურიინტელექტისმიკერძოებაარარისხელოვნურიინტელექტისსაკუთრება, 

არამედმათიავტორებისთანდაყოლილითვისებებისსისტემებშიგადაცემისშედეგი. 

როდესაცერთიდაიგივექმედებებიიძენენთავიანთხასიათსსხვადასხვაეთნიკურჯგუფში, 

საილუსტრაციომაგალითიათვითმფრინავისგამოყენება, ევროპაშიისშორდებასაკუთართავს, 

ხოლოიაპონიაში - თავისკენ. 

ამთვალსაზრისითღრმასწავლისპრინციპებზეაგებულისისტემებიარარისგამონაკლისი, 

მათიშემქმნელებიარშეიძლებაიყვნენთავისუფალიმათითანდაყოლილიმიკერძოებულობების

გან, შესაბამისად, 

ისინიაუცილებლადგადააქვთთავიანთიპიროვნებისნაწილიალგორითმებში, 

რაცსაბოლოოდწარმოქმნის AI მიკერძოებას. ანუ, 

ხელოვნურიინტელექტისმიკერძოებაარარისხელოვნურიინტელექტისსაკუთრება, 

არამედმათიავტორებისთანდაყოლილითვისებებისსისტემებშიგადაცემისშედეგი. 

როდესაცერთიდაიგივექმედებებიიძენენთავიანთხასიათსსხვადასხვაეთნიკურჯგუფში, 

საილუსტრაციომაგალითიათვითმფრინავისგამოყენება, ევროპაშიისშორდებასაკუთართავს, 

ხოლოიაპონიაში - თავისკენ. 

ამთვალსაზრისითღრმასწავლისპრინციპებზეაგებულისისტემებიარარისგამონაკლისი, 

მათიშემქმნელებიარშეიძლებაიყვნენთავისუფალიმათითანდაყოლილიმიკერძოებულობების

გან, შესაბამისად, 

ისინიაუცილებლადგადააქვთთავიანთიპიროვნებისნაწილიალგორითმებში, 

რაცსაბოლოოდწარმოქმნის AI მიკერძოებას. ანუ, 

ხელოვნურიინტელექტისმიკერძოებაარარისხელოვნურიინტელექტისსაკუთრება, 

არამედმათიავტორებისთანდაყოლილითვისებებისსისტემებშიგადაცემისშედეგი. 

ამთვალსაზრისითღრმასწავლისპრინციპებზეაგებულისისტემებიარარისგამონაკლისი, 

მათიშემქმნელებიარშეიძლებაიყვნენთავისუფალიმათითანდაყოლილიმიკერძოებულობების

გან, შესაბამისად, 

ისინიაუცილებლადგადააქვთთავიანთიპიროვნებისნაწილიალგორითმებში, 

რაცსაბოლოოდწარმოქმნის AI bias (მიკერძოებას). ანუ, 

ხელოვნურიინტელექტისმიკერძოებაარარისხელოვნურიინტელექტისსაკუთრება, 

არამედმათიავტორებისთანდაყოლილითვისებებისსისტემებშიგადაცემისშედეგია.  

 

ალგორითმულიმიკერძოებაარარისაღმოჩენა.მრავალიწლისწინ, ჯოზეფვაიზენბაუმი, (იგი 

უფროცნობილიაროგორცპირველიდიალოგურიპროგრამისელიზა-სავტორი, 

რომელიცმისმიერჯერკიდევ 1966 წელს იყო წარმოდგენილი), პირველიფიქრობდაშესაძლო 

,,აპარატისადამიანურიდამოკიდებულებითინფიცირების" საფრთხისშესახებ. 

პროგრამისსახელი უკავშირდება ელიზადულიტლს, ბერნარდშოუს ,,პიგმალიონ“-

ისგმირს(მხატვრულ ფილმში ამ როლს ოდრი ჰეპბერნი ასრულებს). ვაიზენბაუმიცდილობდა 

ელიზასთვის შეექმნა ტიურინგის ტესტის ჩაბარების უნარი, 

ისთავდაპირველადწარმოადგენდაელიზას, როგორცსაშუალებას რომ 



37 
 

ეჩვენებინადიალოგისიმიტაციისშესაძლებლობაყველაზეზედაპირულდონეზე. 

ესიყოუმაღლესიდონისაკადემიურიშეჯიბრი. თავისთვისმოულოდნელად, მანაღმოაჩინა, 

რომმისი "საუბარიკომპიუტერთან", 

(რომელიცემყარებოდაკარლროჯერსისკლიენტზეორიენტირებულიფსიქოთერაპიისპრინციპე

ბზედაფუძნებულპრიმიტიულპაროდიას), ბევრმა, მათშორისსპეციალისტებმა, 

შორსმიმავალიდასკვნებითსერიოზულადმიიღეს. დღეს ჩვენამტიპისტექნოლოგიასჩეთ-

ბოთებსვუწოდებთ. ვისაცსჯერამათიინტელექტის, უნდაშევახსენოთ, 

რომესპროგრამებიელიზაზეჭკვიანიარარის. ვაიზენბაუმი, 

ჰუბერტდრეიფუსთანდაჯონსერლთანერთად, შევიდახელოვნურიინტელექტისისტორიაში, 

როგორცერთ -ერთიმთავარიკრიტიკოსი, რომელიც შეუძლებლად მიიჩნევდა 

ხელოვნურიტვინისდამითუმეტესხელოვნურიცნობიერებს 

შექმნას,რომელიცშეედრებოდაადამიანისასმისიშესაძლებლობებით. წიგნში 

"გამოთვლითიმანქანებისადაადამიანისგონებისშესაძლებლობები", 

ვაიზენბაუმმაგააფრთხილაბუნებრივიდახელოვნურიმიზეზისსიცრუისშესახებ, 

ფსიქოლოგიისფუნდამენტურიცნებებისშედარებითიანალიზისა 

დაფუნდამენტურიგანსხვავებებისარსებობისსაფუძველზე, 

ადამიანისაზროვნებასადაკომპიუტერულინფორმაციულპროცესებსშორის. AI 

მიკერძოებულობასრომდავუბრუნდეთ, უნდა ხაზგასმით აღვნიშნოთ, 

რომოცდაათწელზემეტიხნისწინ, ვაიზენბაუმმადაწერა, 

რომპროგრამისმიკერძოებაშეიძლებასწორედამპროგრამისკოდისარასწორადგამოყენებულიმ

ონაცემებისამახასიათებლებისშედეგი იყოს. თუკოდიარარისტრივიალური, ანუ ფორმულა არ 

არის Fortran -ზე დაწერილი, 

მაშინასეთიკოდიასახავსპროგრამისტისიდეებსგარესამყაროსშესახებ, 

ასერომბრმადარუნდაენდოთმანქანებისშედეგებს. 

 

ღრმასწავლების არატრივიალურ თავისი სირთულით პროგრამებში, 

ალგორითმულიმიკერძოებაკიდევუფროშესაძლებელია. ესხდებამაშინ, 

როდესაცსისტემაასახავსმისიავტორების (პროგრამისტების)შინაგანღირებულებებს, 

ალგორითმებისმომზადებისათვისგამოყენებულიმონაცემებისკოდირების, 

შეგროვებისადაშერჩევისეტაპზე. 

ალგორითმულიმიკერძოებაწარმოიქმნებაარამხოლოდარსებულიკულტურული, 

სოციალურიდაინსტიტუციური წარმოდგენებისგამო, 

არამედშესაძლოტექნიკურიშეზღუდვებისგამოც.  

 

ალგორითმულიმიკერძოებისარსებობაეწინააღმდეგებაინტუიციურაღქმასდაზოგიერთშემთხ

ვევაშიმისტიკურრწმენას,კომპიუტერშიდამუშავებითმიღებული,შედეგების სისწორეში.  

 

მონაცემებისშეგროვება.ამეტაპზეშეიძლებაარსებობდესმიკერძოებისორიწყარო: 

მონაცემებიშეიძლებაარიყოსწარმომადგენლობითი, ანშეიცავდესმიკერძოებას. 
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საყოველთაოდცნობილიპრეცედენტი, როდესაცსისტემაუკეთესადგანასხვავებდა 

თეთრკანიანებს ფერადკანიანებთან  შედარებით, უკავშირდებოდაიმფაქტს, რომ საწყის 

მონაცემებშიუფრომეტიიყო თეთრკანიანთა მახასიათებლები. საყოველთაოდ 

ცნობილიშეცდომაავტომატურიდაქირავებისსამსახურებში, რომელიც არჩევანს მამაკაცებზე 

აკეთებდა, იყოის, რომ ალგორითმები სწავლობდნენ მონაცემებზე, რომლებსაც არჩევდნენ 

მამაკაცურიშოვინიზმით შეპყრიბილი პროგრამისტები. 

 

მონაცემებისმომზადება. 

კოგნიტიურმამიკერძოებამშეიძლებაგაჟონოსიმატრიბუტებისშერჩევაში, 

რომელსაცალგორითმიგამოიყენებსმსესხებლისანსამუშაოზე 

მიღებისკანდიდატისშეფასებისას. არავისარშეუძლია მოგვცეს სისწორის გარანტია 

ატრიბუტებისარჩეულინაკრებისთვის. თითქმისშეუძლებელია AI-

სმიკერძოებასთანგამკლავება ,,პირდაპირ”. 

 

ამისმთავარმიზეზებია:  

• არარსებობსმოდელისდაფიქსირებისმკაფიომეთოდები. თუ, მაგალითად, 

მოდელსაქვსგენდერულიმიკერძოება, მაშინარარისსაკმარისისიტყვა „ქალის“ 

უბრალოდწაშლა, 

რადგანჯერკიდევარსებობსგენდერზეორიენტირებულისიტყვებისუზარმაზარირაოდენობა. 

როგორშეძლებთ ყველა მათგანის პოვნას?; 

 • სტანდარტულისწავლებისპრაქტიკადამოდელებიარითვალისწინებს AI bias; 

 • მოდელებისშემქმნელებიარიანგარკვეულისოციალურიჯგუფებისწარმომადგენლები და 

სხვადასხვა შეხედულებების მატარებლები, მათ შორის ობიექტური აზრის მატარებელთა 

დადგენა შეუძლებელია; 

 • დარაცმთავარია, შეუძლებელიაიმისგაგება, თურაარისობიექტურობა, 

ვინაიდანკომპიუტერულიმეცნიერებაჯერარშეხვედრიაამფენომენს.  

 

რადასკვნებისგამოტანაშეიძლება AI bias ფენომენისარსებობიდან? 

პირველიდაუმარტივესიდასკვნაიმაშიმდგომარეობს, რომარდაიჯერომათი, 

ვისაცმხატვრულილიტერატურისკლასიკოსები ლამაზად მოჭიკჭიკე ბეღურა-მწერლებს 

უწოდებდნენ (მაგალითად, სატირიკოსებს, იუმორისტებს, პოლიტმიმომხილველებს და სხვ.). 

არამედწაიკითხეკლასიკა, ამშემთხვევაში, ჯოზეფვაიზენბაუმის, 

ასევეჰუბერტდრეიფუსისდაჯონსერლისნაწარმოებები. 

ესმნიშვნელოვნადუწყობსხელსცნობიერებისსიფხიზლისგანვითარებასდართულსისტემებშია

დამიანისროლისგააზრებას. 

 

მეორედასკვნა,პირველიდანგამომდინარეა - სისტემებს, 

რომლებიცდაფუძნებულიაღრმასწავლებისპრინციპებზე, არგააჩნია AI, იგი ბევრად 

უფრორთულია, ვიდრეპროგრამირება, და არის კომპიუტერების, 



39 
 

როგორცმონაცემთაანალიზისინსტრუმენტადგამოყენებისმეთოდი. შესაძლებელია, 

რომთანამედროვედამომავალიკომპიუტერებისსიმძლავრემშესაძლებელიგახადოსპირობების

ადა ამოცანების გადასაჭრელად პროგრამირების გარდა სხვა მეთოდებიც გაჩნდეს. 

დღესესარის მანქანური სწავლებისზედამხედველობა, 

ხვალშეიძლებაიყოსსხვამიდგომებიმანქანური სწავლებისადმი ანრაიმეახალი, 

უფროსრულყოფილი.  

 

მესამედასკვნა, და ალბათ ყველაზემნიშვნელოვანი არის შემდეგი:კომპიუტერიიყოდაიქნება 

ადამიანის ინტელექტუალურიპოტენციალისგაფართოების ინსტრუმენტი. ადამიანებისთვის 

მთავარიამოცანააარახელოვნურიინტელექტისშექმნა, 

არამედსისტემებისშემუშავებასახელწოდებით Intelligence amplification (ინტელექტის 

გალიერება), Сognitive augmentation (კოგნიტიური გაძლიერება) ან Machine augmented 

intelligence (ინტელექტის მანქანური-კომპიუტერული გაძლიერება). მსოფლიო 

საზოგადოებისთვის ეს გზა დიდი ხანია ცნობილი. 

 

ჯერკიდევ 1945 წელსვანნევარბუშმადაწერა დღეს 

არსებითადმოძველებულიპროგრამულისტატია ,,როგორშეგვიძლიავიფიქროთ". 

დიდიკიბერნეტიკოსიუილიამროსეშბიწერდაინტელექტისგაძლიერებისშესახებ. 

ადამიანისადაკომპიუტერისსიმბიოზსმიეძღვნამუშაობა 

ჯოზეფლიკლაიდერმა,ინტერნეტისიდეისავტორმა. 

პრაქტიკულიმიდგომებიადამიანისინტელექტისგასაძლიერებლად (თაგვიდანადამიანი-

მანქანაინტერფეისისსაფუძვლებამდე) 

შეიმუშავადაგლასენგელბარტმა.ამპიონერებმადაადგინეს კოლონების გზა რომელსაც უნდა 

გავყვეთ. რაგანასხვავებსმათხელოვნურიინტელექტისშემქმნელებისგან, არისის, 

რომყველაფერი, რაცმათჩაფიქრებული ჰქონდათ დღეს 

წარმატებითმუშაობსდაწარმოადგენსჩვენიცხოვრებისმნიშვნელოვანნაწილს.  

 

დასკვნამეოთხედაბოლო. AI bias-ის 

ფენომენისგამოვლენადაანალიზისაშუალებასგვაძლევსვამტკიცოთ, რომღრმასწავლების 

ფორმით ხელოვნურინტელექტსარავითარი საკუთარიმიკერძოება არ გააჩნია. ნებისმიერი 

არაკორექტულობა, რომელიც მიკერძოებაში ვლინდება შეიძლება აიხსნას ადამიანური 

ფაქტორით.  

 

 

ლექცია 3 

ბლოკჩეინი და კრიპტოვალუტები(Blockchain and Cryptocurrencies). 
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 ბლოკჩეინის ტექნოლოგიის იდეა საკმაოდ მარტივია - ეს არის საერთო მოხმარებისთვის 

მონაცემთა უზარმაზარი ბაზა, რომელიც მოქმედებს ცენტრალიზებული მართვის გარეშე. 

მიუხედავად იმისა, რომ ბლოკჩეინი არის კრიპტოვალუტის საფუძველი, დღეს ეს ტექნოლოგია 

სცილდება მხოლოდ ,,ვირტუალურ ფულის" გამოშვებას. ეს ტექნოლოგიები, რა თქმა უნდა და, 

უპირველეს ყოვლისა, ფართოდ გამოიყენება საბანკო სექტორში, უძრავი ქონების ბაზარზე და 

კორპორაციული მართვის სისტემებში. მაგრამ სადაც არ უნდა საუბრობდნენ ბლოკჩეინზე, მასთან 

პირველ ასოციაციას წარმოადგენს ბიტკოინები. მართლაც, მომავალში ბლოკჩეინის, როგორც 

ტექნოლოგიის მნიშვნელობა, მხოლოდ გაიზრდება. ტექნოლოგია ,,ბლოკჩეინი“ ეს არის 

განაწილებულ მონაცემთა ბაზის სისტემა, რომელიც იყენებს პროგრამულ ალგორითმებს 

ტრანსაქციათა საიმედო და ანონიმური აღრიცხვისთვისა და დადასტურებისთვის. ,,ბლოკჩეინის“ 

გამოყენების ძირითადი სფეროებია: 

• წარმოშობის ადგილი/ინფორმაციის მიდევნება-მიკვლევა; 

• აქტივის რეგისტრაცია/საკუთრების უფლება; 

• სავაჭრო დაფინანსება; 

• საქმეთწარმოება; 

• იდენტიფიკაციის სისტემა წვდომის მართვა; 

• არჩევნების ჩატარება; 

• P2P ტრანსაქციების ჩატარება; 

• მიწოდებების ჯაჭვის მართვა; 

• სმარტ-კონტრაქტების დადება; 

უკვე ვხედავთ მაგალითებს, როდესაც ბლოკჩეინის გამოყენებით ბევრ კომპანიას შორის ბიზნეს- 

პროცესების გადაწყობა-გარდაქმნა მიმდინარეობს, მათ შორის ურთიერთობებში შუამავლები 

ქრებიან, მიმდინარეობს ახალი ტიპის  ბიზნეს-მოდელების აწყობა და ა.შ. ბლოკჩეინი ხდება ყველა 

სახის ციფრულ აქტივებზე ზოგადი ფაქტებისა და მონაცემების საიმედო, დეცენტრალიზებული 

ფორმირების რეესტრის ინფრასტრუქტურული ერთეული. იგი მოიცავს აგრეთვე ინფორმაციას 

აქტივების გადაადგილების შესახებ ნებისმიერი ეკოსისტემისა და თანამეგობრობის მონაწილეთა 

შორის. ჩვენთვის, ეს შეიძლება გარკვეულწილად საინტერესო იყოს არა მხოლოდ როგორც 

ფინანსური შესაძლებლობა ოპერატიული „საგადასახდელო დავალებისათვის “, მესამე მხარის 

პარტნიორებთან მუშაობისას, არამედ როგორც საინფორმაციო სისტემა, რომელიც საშუალებას 

გვაძლევს შევამოწმოთ, მაგალითად, პოტენციური პარტნიორების გადახდისუნარიანობა, მათ 

შესაძლებლობათა შესაბამისობა განკარგულებაში არსებული მიზნობრივი ბიუჯეტის 

ათვისებასთან დაკავშირებით და მრავალი სხვა.  
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ბლოკჩეინის ტექნოლოგიის გამოყენებისა და კრიპტო ვალუტის შემოღების პროცესებში 

საქართველო ეტაპობრივად ერთვება. კომპანია e-money-ის7ინფორმაციით, 

საქართველოშიკრიპტოვალუტისმომხმარებელთარიცხვისწრაფად  

იზრდება.  კომპანიისცნობით, ბიტკოინისმომხმარებელთარაოდენობა 2015-დან 2016 

წლამდე 400%-ითგაიზარდა, 2016-დან 2017 წლამდეკი – 130%-ით.(იხ. ლეკაშვილი ე. 

მამალაძე8, 2018) 

1977 წელს  ფრიდრიხფონჰაიეკმა  გამოსცა ნაშრომი: „ფულისდენაციონალიზაცია“, რომლის 

მიხედვითაც, ფულის, 

როგორცჩვეულებრივიკომერციულიპროდუქტისწარმოებაუნდამომხდარიყოსაბაზროწესით, არა 

სახაზინოდ და არა სახელმწიფო მონოპოლიის დაქვემდებარებით. აღნიშნული მიდგომით, 

შემოთავაზებულია სრულყოფილი ბაზრის პირობები, რომელიც რეალობაში ვერ მოქმედებს, 

თანაც ახასიათებს უამრავი სახის არასრულყოფილება/ ჩავარდნა დაწყებული ინფორმაციის 

ასიმეტრიულობიდან დამთავრებული მონოპოლიურ ძალაუფლებამდე.  

 ამ მოსაზრებებს ეხმაურება ლავოი (1990), რომელიც თვლის, რომ „როდესაცჩვენვამბობთრომ 

,,ყველაფერიბაზარმაუნდაგადაწყვიტოს” 

ესარნიშნავსრომლიბერალიზმიავტომატურადთავისუფლდებამთელირიგიპოლიტიკურისაკითხე

ბისგან. სახელმწიფოსშეზღუდვადაგაუქმებააუცილებლადარნიშნავს, 

რომასევექრებადემოკრატიულიპროცესებისსაჭიროებაარასახელმწიფოინსტიტუციებში. 

 

შემდგომ პერიოდში, კერძოდ 1990-იანი წლებიდან გადახდა-

ანგარიშსწორებისმიზნითკრიპტოგრაფიაგამოიყენებოდადევიდჩომის (David Chaum) 

მიერშექმნილსისტემაში DigiCash. ამის შემდეგპროგრამისტმავეიდაიმ (Wei Dai) 

დაწერაკრიპტოსავალუტოპროგრამა.92008 წელს, ბიტკოინის ჩამოყალიბების საწყის ეტაპზე, 

ეკონომისტმა პოლ კრუგმანმა ვირტუალური ვალუტის ფენომენი უარყოფითად შეაფასა. უფრო 

მეტიც, მკვლევართა გარკვეული ნაწილი მას არა გადახდის საშუალებად, არამედ ფინანსურ 

პირამიდად და სპეკულაციის საშუალებად მიიჩნევს და მასში თანხის ინვესტირებას სარისკოდ 

აფასებს. 

 

 
7ქართულიმულტისავალუტოელექტრონულისაფულე, 

რომელმაც2015 წელსსაქართველოშიპირველმადანერგა ვირტუალური ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის, 

მიღება-გაგზავნისდაეროვნულვალუტაშიგანაღდებისმომსახურება. 
8Lekashvili, E., & Mamaladze, L. (2018). Crypto currency – a new challenge for the economy of Georgia. Copernican Journal 

of Finance & Accounting, 7(4), 87–97. http://dx.doi.org/10.12775/ CJFA.2018.022    

 
9https://www.theguardian.com/technology/2003/feb/25/comment.comment 

https://ka.wikipedia.org/wiki/2015
http://dx.doi.org/10.12775/
https://www.theguardian.com/technology/2003/feb/25/comment.comment
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ცნობილმაამერიკელმაფინანსისტმალარიფინკმა კი ბიტკოინს „ფულისგათეთრებისინდექსიც“ 

კიუწოდა. მისიაზრით, ბიტკოინისფასისზრდააჩვენებს, 

რამდენადდიდიამსოფლიოშიმოთხოვნაფულისგათეთრებაზე.10 

 

2013 წელს Google-სდირექტორთასაბჭოსთავმჯდომარემ, ერიკემერსონშმიდტმა (Schmidt) 

დაჯარედქოენმა  (Jared Cohen) გამოაქვეყნეს წიგნი: „ახალიციფრულიეპოქა“11, სადაც განხილულია 

ის რისკები, რომელიც შეიძლება ახლდეს კიბერვალუტისსაყოველთაოხელმისაწვდომობას.  

 

ვირტუალური ვალუტის გაფართოების საპასუხოდ შეიქმნა კრიპტოგრაფიული კვლევების 

საერთაშორისო ასოციაცია12,  რომლის ბაზაზეც ფუნციონირებს პერიოდული გამოცემა13, სადაც 

ეტაპობრივად ქვეყნდება ვირტუალურ ვალუტასთან დაკავშირებული სხვადასხვა სახის კვლევა. 

კრიპტოვალუტის გავრცელების მასშტაბებთან  ერთად, იზრდება საკითხის გარშემო არსებულ 

მოსაზრებათა წინააღმდეგობრიობა. მეცნიერთა ნაწილი  მიიჩნევს, რომ ვირტუალური ფულის 

შემთხვევაში, საქმე გვაქვს ფინანსურ პირამიდასთან. მოსაზრებას საფუძვლად უდევს არგუმენტი, 

რომ სავაჭრო თუ ფინანსური ანგარიშსწორება ხორციელდება ყოველგვარი მყარი გარანტიებისა და 

მაკონტროლებლის გარეშე.  სკეპტიკოსთა ნაწილი (ფინანსისტი ჯეიმს დაიმონდი,  თვლის, რომ 

შესაძლოა სისტემამ წლების განმავლობაში შეუფერხებლად იმუშაოს და დიდძალი სახსრების 

მოზიდვის შემდეგ, ვირტუალურმა ვალუტამ არსებობა სხვა წინამორბედი პირამიდების მსგავსად 

დაასრულოს.14 აღნიშნულ მოსაზრებას იზიარებს კიბერუსაფრთხოების ექსპერტთა ნაწილი და 

თვლიან, კრიპტოვალუტას არ გააჩნია სასაქონლო ფულის ჩანაცვლების პოტენციალი.15 

 

საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ყოფილი მთავარი ეკონომისტისა და ჰარვარდის 

უნივერსიტეტის პროფესორის, კენეტ როგოფის აზრით, შეუძლებელია რომ განვითარებულმა 

ეკონომიკამ კრიპტოვალუტა გამოიყენოს. ასე რომ, შესაძლოა ის გამოყენებულ იქნას უფრო მეტად 

განვითარებად სახელმწიფოებში. მისი აზრით, კრიპტოვალუტის მომავალი თავიდან ბოლომდე 

დამოკიდებულია მარეგულირებლებზე. ანუ, მოიპოვენ საერთო აღიარებას თუ დარჩებიან 

განვითარებადი ქვეყნების საიტებზე - ეს დამოკიდებულია მთავრობების გადადგმულ ნაბიჯზე.16 

ნობელის პრემიის ლაურეატი ეკონომიკის დარგში, რობერტ მერტონი ყურადღებას ამახვილებს იმ 

რისკებზე, რაც კრიპტოვალუტით სარგებლობას ახლავს და თვლის,  უსაფრთხოების გარანტიის 

არარსებობის გამო, კრიპტოვალუტაში ინვესტირება არასანდოა.17 

 

 
10https://www.cnbc.com/2017/10/13/blackrock-ceo-larry-fink-calls-bitcoin-an-index-of-money-laundering.html 
11   Schmidt, Eric & Cohen, Jared (2013),The new digital age: reshaping the future of people, nations and business. 
12 International Association for Cryptologic Research,  http://www.iacr.org 
13 Journal of Cryptology. www.iacr.org/jofc/ 
14https://sputnik-georgia.com/economy/20171009/237669397/bitcoin.html 
15https://www.ambebi.ge/article/220264-kriptovalutis-saprtxeebi-da-gamdidrebis-realuri-shansebi-rchevebi-kartveli-

mainerebisgan/ 
16https://www.pbs.org/newshour/economy/making-sense/why-a-nobel-laureate-in-economics-thinks-bitcoin-is-toast 
17https://www.pbs.org/newshour/economy/making-sense/why-a-nobel-laureate-in-economics-thinks-bitcoin-is-toast 

https://www.cnbc.com/2017/10/13/blackrock-ceo-larry-fink-calls-bitcoin-an-index-of-money-laundering.html
http://www.iacr.org/
http://www.iacr.org/jofc/
https://sputnik-georgia.com/economy/20171009/237669397/bitcoin.html
https://www.ambebi.ge/article/220264-kriptovalutis-saprtxeebi-da-gamdidrebis-realuri-shansebi-rchevebi-kartveli-mainerebisgan/
https://www.ambebi.ge/article/220264-kriptovalutis-saprtxeebi-da-gamdidrebis-realuri-shansebi-rchevebi-kartveli-mainerebisgan/
https://www.pbs.org/newshour/economy/making-sense/why-a-nobel-laureate-in-economics-thinks-bitcoin-is-toast
https://www.pbs.org/newshour/economy/making-sense/why-a-nobel-laureate-in-economics-thinks-bitcoin-is-toast
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სკეპტიკურად განწყობილ ეკონომისტებს უერთდება აკადემიკოსი ლადო პაპავა, რომელიც 

შეშფოთებულია საქართველოში კრიპტოვალუტის მომხმარებელთა რიცხვის ზრდით და თვლის, 

რომ კრიპტოვალუტა ფინანსური პირამიდაა, რომელიც აუცილებლად აფეთქდება, ხოლო 

მომხმარებლებს მოუწოდებს, გაითვალისწინონ  საქართველოს ეროვნული ბანკის რჩევა და 

სიფრთხილით მოეკიდონ საკითხს.18 

 

საგულისხმოა, რომ სკეპტიკოსთა მოსაზრებას ყველა არ იზიარებს. არსებობს მკვლევართა ისეთი 

ნაწილიც რომლებიც მიუხედავად იმისა, რომ კრიპტოვალუტას მოცემულ მომენტში, აფასებენ 

როგორც დაურეგულირებელ და მაღალი რისკის მქონე პროდუქტს, პოზიტიურ განწყობას 

ინარჩუნებენ სამომავლო პერსპექტივების შეფასებისას და თვლიან, რომ აქვს განვითარების 

პოტენციალი. მათი აზრით, ბევრად გაუმჯობესდებოდა სიტუაცია დარეგულირების შემთხვევაში, 

რადგან მომხმარებელს გაუადვილდებოდა სამომავლო პროგნოზირება და შემცირდებოდა 

გაურკვევლობა.19 

 

ვალუტისკლასიფიკაციისთვის გამოიყოფა ორიფაქტორი: 

იურიდიულისტატუსიდაფულისფორმატი.  

ფორმატისმიხედვით,ფულიშეიძლებადაიყოსფიზიკურიდაციფრულიფორმისფულად. 

ციფრულივალუტებიფულისგანვითარებისხანგრძლივიისტორიისთანამდროვეეტაპია.  

ვირტუალურივალუტებიფორმითადაგამოყენებისსფეროთიძალიანგავსელექტრონულფულს. 

ამიტომ, მნიშვნელოვანიამათიგამიჯვნა. კერძოდ, ელექტრონულიფულიარისმოთხოვნა 

მისიგამომშვებისმიმართდამისიგამოშვებახდებამიღებულიფულადისაშუალებებისსანაცვლოდ. 

 

კრიპტოვალუტა - ესარისვირტუალურივალუტა, რომლისერთერთეულადითვლებამონეტა (coin, 

ინგლ.), რომელიცმთლიანადდაცულიანებისმიერიგაყალბებისგან, რადგან შეუძლებელია მისი 

კოპირება. 

 ევროპისცენტრალურიბანკისკლასიფიკაციისთანახმად, „ვირტუალურივალუტა 

არისარარეგულირებადიციფრულიფულისტიპი, 

რომლისგამოშვებადაჩვეულებრივკონტროლიცხორციელდებამათიშემქმნელებისმიერდაგამოიყე

ნებასპეციფიკურივირტუალურისაზოგადოებისწევრებისმიერ“.20ვირტუალურივალუტებისკლასი

ფიკაციისათვისევროპისცენტრალურიბანკიიყენებსორძირითადკრიტერიუმს: ა) 

რეგულირებადივალუტითვირტუალურივალუტისშეძენისშესაძლებლობა. ბ) 

ვირტუალურივალუტითრეალურისაქონლისადამომსახურებისშეძენისშესაძლებლობა.  

 
18https://commersant.ge/ge/post/erovnuli-banki-gasulia-momsaxurebis-zonidan 
19https://commersant.ge/ge/post/hakeruli-tavdasxma-regulaciebis-ararseboba-tu-finansuri-piramida-ra-gaxda-saertashoriso-

birjebze-kritovalutebis-indeqsis-vardnis-mizezi 
20ECB's report on virtual currency schemes (2012) 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf 

https://commersant.ge/ge/post/erovnuli-banki-gasulia-momsaxurebis-zonidan
https://commersant.ge/ge/post/hakeruli-tavdasxma-regulaciebis-ararseboba-tu-finansuri-piramida-ra-gaxda-saertashoriso-birjebze-kritovalutebis-indeqsis-vardnis-mizezi
https://commersant.ge/ge/post/hakeruli-tavdasxma-regulaciebis-ararseboba-tu-finansuri-piramida-ra-gaxda-saertashoriso-birjebze-kritovalutebis-indeqsis-vardnis-mizezi
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf
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შესაბამისად,გამოიყოფავირტუალურივალუტისსამიძირითადისქემა: 

➢ დახურული:ვირტუალურვალუტასარაქვსკავშირირეალურეკონომიკასთან. 

მონაწილეობისსაფასურისანმონაწილისონლაინქმედებებისსანაცვლოდმომხმარებელიიღებსვი

რტუალურვალუტას, რომლისგამოყენებაშეუძლიათამაშშივე 

(ანიგივევირტუალურსაზოგადოებაშივირტუალურისაქონლისადამომსახურებისშესაძენად). 

ასეთივირტუალურივალუტისგამოყენებაშეუძლებელიაამვირტუალურისაზოგადოებისგარეთ. 

➢ ცალმხრივი: ვირტუალურივალუტაშესაძლებელიაშეიძინორეალურივალუტისსანაცვლოდ; 

თუმცა,უკუგადაცვლაარარისნებადართული. 

გადაცვლისპირობებიდაკურსიგანისაზღვრებავალუტისშემქმნელისმიერ. ფეისბუქ–

კრედიტებითშესაძლებელიიყოფეისბუქზევევირტუალურიპროდუქტებისყიდვა-გაყიდვა. 

თუმცა, უკუგადაცვლარეგულირებადვალუტაზეარიყოშესაძლებელი. 

➢ ორმხრივი: 

ვირტუალურივალუტისყიდვადაგაყიდვაშესაძლებელიარეალურივალუტისსანაცვლოდ,ასევე(

როგორცწესი),შეზღუდვისგარეშეშესაძლებელიარეალურისაქონლისადამომსახურებისშეძენა.21 

 

გარდაზემოთაღნიშნულისა, 

ციფრულივალუტებისკლასიფიკაციისთვისიყენებენ,ასევე,უშუალოდგადახდისპროცესშიჩართულ

ისანდოდმიჩნეულიმესამემხარისარსებობა/არარსებობას(ონლაინდაოფლაინსისტემები), 

ანვირტუალურივალუტისსისტემისცენტრალიზაციას(ცენტრალიზებულიდადეცენტრალიზებულ

ისისტემები). აგრეთვე, 

ყველარეგულირებადციფრულიფორმატისვალუტასცენტრალიზებულისტრუქტურააქვს, 

დეცენტრალიზებულისისტემისშემთხვევაშიკიციფრულივალუტაიქმნებაწინასწარგანსაზღვრული

ალგორითმითდაარარსებობსცენტრალურიორგანო, 

რომელსაცშეუძლიაგავლენამოახდინოსფულისემისიაზე.22 

 

კრიპტოვალუტას აქვსსაკმაოდდიდიღირებულებადაეტაპობრივად მკვიდრდება რეალობაში. 

მისიასეთიპროგრესირებაიმდადებითიმხარებიით არისგანპირობებული, 

რომმოხმარებაარისძალიანმარტივი, არ კონტროლდებავინმესანრაიმესგან, 

საკმაოდდაბალიასაკომისიოგადარიცხვებზე. ამდენადაუცილებელიამექანიზმი, 

რომელიცუზრუნველყოფსგანხორციელებულიტრანზაქციებისდადასტურებასდათავიდანაიცილ

ებსგადამხდელისმიერიმავესავალუტო ერთეულითსხვაგადახდისგანხორციელებას. 

ალგორითმებისსირთულიდანგამომდინარეარარისგამორიცხულიპროგრამულიშეცდომები, 

რომლის არაერთი მაგალითი გვაქვს. 

 
21 ჭყოიძე, ნატალია. ტომარაძე, გიორგი (2014) ვირტუალური/კრიპტოგრაფიული ვალუტა და მისი 

თავისებურებები: ვირტულური ვალუტის რეგულირება Bitcoin-ის მაგალითზე. საქართველოს ეროვნული ბანკი. 
22Greenberg (2011). Crypto Currencies.  https://www.forbes.com/forbes/2011/0509/technology-psilocybin-bitcoins-gavin-

andresen-crypto-currency.html#7d218aec353e 

https://www.forbes.com/forbes/2011/0509/technology-psilocybin-bitcoins-gavin-andresen-crypto-currency.html#7d218aec353e
https://www.forbes.com/forbes/2011/0509/technology-psilocybin-bitcoins-gavin-andresen-crypto-currency.html#7d218aec353e
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შესაბამისად, ვირტუალური ვალუტის, როგორც გადახდის საშუალების არსებობას აქვს როგორც 

დადებითი, ასევე უარყოფითი ზეგავლენა. ტრანზაქციებიძალიანიაფი, სწრაფი და გლობალურია, 

დაცულია ინფლაციისგან. მასაქვს დეცენტრალიზებული სტრუქტურა, ანუ მონაწილეობს 

მხოლოდმყიდველიდაგამყიდველი.  

რაც შეეხება უარყოფით ასპექტებს, მნიშვნელოვანია კიბერრისკების გათვალისწინება - არსებობს 

ჰაკერების 

საფრთხე.  მისიგამოყენებამარტივადშეუძლიათტერორისტებსდასხვაბოროტმოქმედებს. 

ამისგამოდიდირისკია, იმისა, რომრომელიმექვეყანამისაკრძალოს. გარდა ამისა,  

ტრანზაქციაარარისდაზღვეული – 

შესრულებულიტრანზაქციისშემდეგგადარიცხულსვალუტისუკან დაბრუნება ვერ ხერხდება. 

იქიდანგამომდინარე, რომესვალუტა, ჯერჯერობით, არაოფიციალურია, არსებობსიმისშანსიც, 

რომბიტკოინისგადამცვლელმარომელიმესერვისმამოგატყუოთ. 

ფინანსურიკრიზისისკვალდაკვალკრიპტოვალუტა, ფაქტობრივად, 

უფრომაღალიუსაფრთხოებისთვისდადაცულობისთვისშეიქმნა, 

ვიდრეტრადიციულიფულიდააქტივები, თუმცაროგორცრეალობააჩვენებს, 

გაკოტრებადაჰაკერულითავდასხმააქაცდასაშვებია. თანაც, 

კრიპტოვალუტისბირჟებისგაკოტრებისდაანგარიშებისგატეხვისშემთხვევებშიდაზარალებულიყვ

ელაფერსკარგავსსწორედმარეგულირებელიმექანიზმებისარარსებობისგამო. მაგალითად, 2013 

წელსჩინურიმსხვილიკრიპტოვალუტისბირჟისგაკოტრებისშედეგადბიტკოინისმფლობელებმა 5 

მილიონიდოლარისმოცულობისბიტკოინიდაკარგეს.  

2014 წელსიმდროისთვისუმსხვილესიკრიპტოვალუტისბირჟა Mt.Gox გაკოტრდა, 473 

მილიონიდოლარისღირებულებისბიტკოინიგაქრა, რაცდაახლოებით 750 

ათასბიტკოინსშეადგენდა. შესაბამისად, ბიტკოინისფასიიმწელიწადს 1160 დოლარიდან 400 

დოლარამდედაიწია.23ამრიგად, კრიპტოვალუტამაღალირისკისშემცველიინვესტიციაა, 

მაღალიმოგებით. კრიპტოვალუტისბაზარსარავინაკონტროლებსდამასმხოლოდსაბაზრო 

მექანიზმი არეგულირებს, შესაბამისად, ახასიათებს ღირებულების ძლიერი ცვალებადობა და 

ხელსაყრელ გარემოს ქმნის სპეცულაციური გარიგებებისთვის, თუმცა აღსანიშნავია, რომ 

კრიპტოვალუტის საკითხის სათანადო მეცნიერული თეორიული დამუშავების გარეშე 

შეუძლებელია რეგულირების პოლიტიკის ინსტრუმენტების განსაზღვრა და მოძიება. 

ევროკავშირის პოლიტიკა კრიპტოვალუტების მიმართ 

გლობალიზაციისპირობებში, ახალიტექნოლოგიებისმსგავსად, 

ვირტუალურიფულისგამოჩენამაცწარმოშვაახალიგამოწვევებიფინანსურიინსტიტუტებისზედამხ

ედველობისათვის. სირთულეს წარმოადგენს ის,რომ მას გააჩნია, როგორცვალუტის, 

 
23https://taripebi.ge/blog/სტატია/1733 
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ასევესაცალოსაგადახდოსისტემისდააქტივებისთვისებები და ვერ თავსდებავალუტის, 

ფინანსურიინსტრუმენტისანფინანსურიინსტიტუტისმიღებულგანსაზღვრებაში.24 

 ციფრული და ტექნოლოგიური განვითარების ეპოქაში საჯარო ადმინისტრირების ტრადიციული 

სტრუქტურა ეფექტიანი არ 

არის.25ცალსახაა,რომვირტუალურვალუტასდიდიყურადღებაექცევასახელმწიფოსტრუქტურებისმ

ხრიდანდამათგანვითარებაზემიმდინარეობსმუდმივიმონიტორინგი. 

მთავარიგამოწვევა,რაცუმეტესიმარეგულირებლისწინაშედგას, ბალანსისშენარჩუნებაა; 

ერთიმხრივ, ფინანსურისერვისებისსფეროშიინოვაციებისხელშეწყობასადა, მეორესმხრივ, 

არალეგალურიმიზნებისთვისამინოვაციებისგამოყენებისგანდაცვას, ასევე, 

ინოვაციათამომხმარებლებისუფლებებისდაცვასშორის. თუმცა, 

უნდააღინიშნოს,რომზოგიერთმაქვეყანამკრიპტოვალუტის ბიზნესი აკრძალა კიდეც. 

მიდგომებიგანსხვავებულიასახელმწიფოთამიხედვითდა,რაცსაინტერესოა, 

თვითევროკავშირისქვეყნებსშორისაც. 

ევროკავშირიკრიპტოვალუტითვაჭრობაზეგარკვეულირეგულაციებისდაწესების მომხრეა. 

წევრიქვეყნებიდაკანონმდებლებიბიტკოინთანდაკავშირებითმკაცრიზომებისმიღებაზეთანხმდებ

იან,რათაევროკავშირმაკრიპტოვალუტისგამოყენებითფულისგათეთრებადატერორიზმისდაფინა

ნსებააღმოფხვრას.ევროკავშირისკანონმდებლებმა  მხარი  წინასწარგადახდისბარათებითანონიმუ

რიგადარიცხვებისწარმოებისაკრძალვასაცდაუჭირეს. 

ევროკავშირისესგადაწყვეტილებაბიტკოინისკურსისსწრაფმაზრდამგანაპირობა. 

კანონისმიხედვით, 

კრიპტოვალუტითმოვაჭრევირტუალურიპლატფორმებიიძულებულნიხდებიანმომხმარებლისიდ

ენტიფიცირებამოახდინონ.  კანონისსაკუთარკანონმდებლობასთანშესაბამისობაშიმოსაყვანადევრ

ოკავშირისქვეყნებს 18-თვიანივადააქვთ.26 

 

ევროპისცენტრალურიბანკისდოკუმენტშიგანხილულიავირტუალურივალუტისსქემებისშესაძლო

ზეგავლენებიცენტრალურიბანკისშემდეგიფუნქციებისშესრულებაზე:  ა) 

ფასებისსტაბილურობაზე; ბ) ფინანსურსტაბილურობაზე; დაგ) 

საგადახდოსისტემისსტაბილურობაზე. ასევე, 

ესდოკუმენტიშეეხოცენტრალურიბანკისპოტენციურრეპუტაციულრისკს, 

რომელიცშესაძლოაგამოიწვიოსვირტუალურივალუტისსქემებისუსაფრთხოებასთანდაკავშირებუ

 
24Brito, Jerry&Castillo, Andrea (2013). Bitcoin: A Primer for Policymakers. Technology Policy. 
25 Lekashvili Eka,  E – Governance and Economics Curricula Modernization Needs at Tbilisi State University, IV 

International Scientific and Practical Conference ,,Strategic Imperatives of Modern Managements (SIMM – 2018), 19-20 

April 2018 and Round Table ,,Digital Economy: Threats, Opportunities and Education’s Calls”, Kiev National Economic 

University named after Vadym Hetman, Singulatoryu Kiev Chapter, Kiev, pp.219-222;     
26EU agrees clampdown on bitcoin platforms to tackle money launderinghttps://www.reuters.com/article/uk-eu-

moneylaundering/eu-agrees-clampdown-on-bitcoin-platforms-to-tackle-money-laundering-idUSKBN1E928M 

https://www.reuters.com/article/uk-eu-moneylaundering/eu-agrees-clampdown-on-bitcoin-platforms-to-tackle-money-laundering-idUSKBN1E928M
https://www.reuters.com/article/uk-eu-moneylaundering/eu-agrees-clampdown-on-bitcoin-platforms-to-tackle-money-laundering-idUSKBN1E928M
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ლმაინციდენტებმა.27საკანონმდებლონორმებისარარსებობისგამო, 

ესშეიძლებაწარმოადგენდესსახელმწიფოსტრუქტურებისგამოწვევას, 

რადგანაღნიშნულისქემებიშეიძლებაგამოყენებულიქნასკრიმინალების, 

თაღლითებისადაფულისგამთეთრებლებისმიერუკანონოსაქმიანობისთვის.ევროპის ცენტრალურ 

ბანკს  ასევემოჰყავსრამდენიმეფაქტორი, 

რომელიცვირტუალურივალუტისმოცულობისზრდისხელშემწყობია: ა) 

ინტერნეტისხელმისაწვდომობადამზარდიგამოყენება, 

რაცვირტუალურისაზოგადოებისწევრებისრაოდენობისზრდასიწვევს; ბ) 

ელექტრონულიკომერციისადაციფრულისაქონლისზრდა, 

რომელიციდეალურიგარემოავირტუალურივალუტისსქემებისთვის; გ) 

ანონიმურობისუმაღლესიხარისხისხვაელექტრონულიგადახდისინსტრუმენტებთანშედარებით, 

რომელიცმიიღწევავირტუალურივალუტითგადახდისდროს; დ) დაბალიხარჯები (საკომისიო), 

ტრადიციულიგადახდისსისტემებთანშედარებით; ე) 

გადახდისოპერაციებისუფროპირდაპირიდასწრაფიკლირინგიდაანგარიშსწორება, 

რომელიცსჭირდებადასასურველიავირტუალურისაზოგადოებისთვის. იმისგათვალისწინებით, 

რომვირტუალურვალუტისსქემებიგააგრძელებსზრდას, 

ევროპისცენტრალურიბანკისაჭიროდთვლისრომ, პერიოდულადშემოწმდესსქემებისგანვითარება, 

რათაგადაფასდესრისკები.28 

 

2013 წლისდეკემბერშიევროპული ბანკების სააგენტომ 

გადაწყვიტაგამოეცაგაფრთხილებავირტუალურივალუტისმომხმარებლებისთვის, სადაც ხაზი 

გაუსვა იმ რისკებს, რომელიცემუქრებამომხმარებელსვირტუალურივალუტისყიდვისას, 

შენახვისასანვირტუალურივალუტითვაჭრობისას. ანგარიშში ნათქვამია, რომ აუცილებელია 

მომხმარებელი მაქსიმალურად იყოს ინფორმირებული ვირტუალური ვალუტის თანმდევი 

საფრთხეებისა და მოსალოდნელი ფინანსური ზარალის მიმართ, რადგან 

არარსებობსკონკრეტულისამართლებრივიდაცვა, 

რომელიცაუნაზღაურებსმომხმარებელსდანაკარგს.  ყურადღება გამახვილებულია ჰაკერულ 

საფრთხეებსა და დაუზღვეველ ტრანზაქციებზე, სადაც შეცდომის დაშვების შემთხვევაში 

ოპერააციის გაუქმება შეუძლებელია. დოკუმენტი ეხება ვირტუალური ვალუტის ღირებულების 

სწრაფ ცვლილებასა და  მომხმარებლებისანონიმურობის გამოარალეგალურსაქმიანობაში ჩაბმის 

რისკს.29 

 

 
27ECB's report on virtual currency schemes (2012) 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf 
28 ჭყოიძე, ნატალია. ტომარაძე, გიორგი (2016) ვირტუალური/კრიპტოგრაფიული ვალუტა და მისი 

თავისებურებები: ვირტულური ვალუტის რეგულირება Bitcoin-ის მაგალითზე. საქართველოს ეროვნული ბანკი. 
29EBA Opinion on Virtual Currencies (2014). https://www.eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014-

08+Opinion+on+Virtual+Currencies.pdf 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014-08+Opinion+on+Virtual+Currencies.pdf
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014-08+Opinion+on+Virtual+Currencies.pdf
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რაც შეეხება კონკრეტულ სახელმწიფოებს, როგორც ზემოთ აღინიშნა, არსებობს რადიკალურად 

განსხვავებული მიდგომები კრიპტოგრაფიულ ვალუტებთან მიმართებაში. გერმანიის 

შემთხვევაში, ფინანსთა სამინისტროს განცხადების მიხედვით,   

ვირტუალურივალუტაარარისელექტრონულიფულიდაარცგადახდისკანონიერისაშუალება, 

ამიტომ გადარიცხვაუნდაგანიხილებოდეს,არაროგორცფულადისახსრებისგადარიცხვა, 

არამედროგორცსაქონლისტრანსფერი, რომელიც უნდადაექვემდებაროსდღგ-

სადასაშემოსავლოგადასახადს.30 თავის მხრივ, BaFin31-ი განმარტავს, რომვირტუალური ვალუტა 

მხოლოდ მაშინ საჭიროებს ლიცენზიას, როცა ყიდვა – 

გაყიდვახდებასხვისმაგივრადკომერციულიმიზნით. სხვა შემთხვევაში, რადგან გერმანული 

კანონდებლობის მიხედვით 

არარისგადახდისკანონიერისაშუალებაანრეგულირებადისაქმიანობა,არსაჭიროებსლიცენზიას. 

 

კანონპროექტს კრიპტოვალუტებისა და ბლოკჩეინი32ტექნოლოგიის რეგულაციაზე მხარს  უჭერს 

ესპანეთის კონგრესი, რადგან ვირტუალური ვალუტა წარმოადგენს მაღალი რისკის მქონე 

ფინანსურ აქტივს და აუცილებელია სწორი ინფორმაციის გავრცელება, როგორვ ინვესტორების, 

ასევე, მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კუთხით. 

კრიპტოგრაფიული ვალუტის გავრცელების ერთ-ერთ მსხვილ ბაზრად ითვლება აშშ.ნიუ-

იორკისშტატისფინანსურისერვისებისდეპარტამენტმა 2014 წელს შეიმუშავა, 

მოიცავსმომხმარებელთაუფლებებისდაცვის, 

ფულისგათეთრებისწინააღმდეგბრძოლისადაუსაფრთხოებისწესებსვირტუალურივალუტისბიზნ

ესებისთვის. ახალიტიპისლიცენზიები (ე.წ. „BitLicenses”) დასჭირდებათიმპირებს, 

რომლებიცაწარმოებენისეთსაქმიანობებს, 

როგორებიცაავირტუალურივალუტისმიღებადაგადაგზავნა/ გადაცემაკლიენტებზე. 

ლიცენზიისმქონეპირებივალდებულებიარიანმოახდინონყველამომხმარებლისიდენტიფიცირება, 

აგრეთვე, მათზე განხორციელდება 

აუდიტი.33შეერთებულიშტატებისდედაქალაქშიუკვეშეიქმნაორგანიზაცია, 

რომელიცმომხმარებელთაცნობიერებისამაღლებასემსახურებაკრიპტოვალუტასთანდაბლოკჩეინი

სტექნოლოგიასთანმიმართებაში.  

2009 წელს ჩინეთის  ვაჭრობისსამინისტრომ მიიღოოფიციალური დოკუმენტი, რომელიც 

არეგულირებსვირტუალურივალუტისგამოყენებას და რომლის მიხედვითაც, აიკრძალა 

ვირტუალურივალუტითაზარტულითამაშებიდაარასრულწლოვანებისთვისვირტუალურივალუ

 
30Ellis, Scott (2013), A Cryptography Primer. Cura Corporation, Chicago, United States 
31გერმანიის ფინანსური სექტორის ზედამხედველობის ორგანო 
32მუდმივადმზარდიჩანაწერებისსია, სახელად „ბლოკები“, რომლებიცდაცულია კრიპტოგრაფიულად. 

თითოეულიბლოკი, როგორცწესი, შეიცავსწინა ბლოკთანდამაკავშირებელნიშანს 

33Ellis, Scott (2013), A Cryptography Primer. Cura Corporation, Chicago, United States 

https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%90


49 
 

ტისმიყიდვა.34 2013 წელს კი გამოიცანორმა ბიტკოინთანდაკავშირებით, რომელშიცაღნიშნულია, 

რომბიტკოინიარატარებსკანონიერიგადახდისსაშუალებისთვისებებს, არამედ არის 

ვირტუალურისაქონელიდაარშეიძლებაგამოყენებულიიქნასბრუნვაშიროგორცვალუტა. 

ბიტკოინებისგადამცვლელებისვებ-

გვერდებივალდებულიარიანდარეგისტრირდნენტელეკომუნიკაციებისბიუროშიდადაექვემდებარ

ონფულისგათეთრებისსაწინააღმდეგომოთხოვნებს.35 აგრეთვე, საუბარია იმაზე, რომ 

ვირტუალურივალუტისვაჭრობიდანმიღებულიმოგებაჩინეთშიდაექვემდებარებასაშემოსავლოგა

დასახადს.36 

 

ისრაელის მთავრობამ ციფრული ვალუტის დააბეგვრაზე საუბარი ჯერ კიდევ 2013 წელს დააიწყო. 

მიმდინარე წელს კი წარმოადგინა პროექტი, რომლის მიხედვითაც 

კრიპტოვალუტისმოგებაექვემდებარებადაბეგვრას 20%-დან 25%-მდე. 

რაცშეეხებათმაინერებსდაკერძომოვაჭრეებს, ისინივალდებულნიარიანგადაიხადონმოგების 17%. 

ბიტკოინიარალეგალურად გამოაცხადა ტაილანდისცენტრალურმაბანკმა, იმ მოტივით, რომ 

კრიპტოვალუტით ვაჭრობამ შესაძლოა გავლენა მოეხდინა ვალუტის კურსებზე. ამის შემდეგ რიგ 

კომპანიებს აეკრძალათ საქმიანობა, თუმცა, გარკვეული პერიოდის გასვლის შემდეგ შეზღუდვა 

მოიხსნა. კრიტიკოსთა მოსაზრებით, ტაილანდისცენტრალურიბანკიუფლებამოსილია შეიმუშაოს 

მხოლოდ რეგულაციები, ხოლო აკრძალვის უფლება კანონმდებლობით არ აქვს. შეიძლებაა ითქვას, 

რომ ამ ეტაპზე კრიპტოვალუტის სამართლებრივი სტატუსი ტაილანდში გაურკვეველია. 

 

კრიპტოვალუტის ამკრძალველი რეგულაცია შეიმუშავა ბოლივიის ეროვნულმა  ბანკმა და აკრძალა 

ტრანზაქციები ყველა იმ ვალუტით, რომელიც არ არის ემიტირებული ცენტრალური 

ხელისუფლების მიერ. 

 

2014 წელს რუსეთისფინანსთასამინისტრომშეიმუშავაკანონპროექტი, 

რომლისსაფუძველზეცრუსეთისტერიტორიაზედაუშვებელია კრიპტოგრაფიული სავალუტო 

ოპერაციები.  კანონპროექტში ნათქვამია, ამ მიზნით პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა ან 

ინფორმაციის გამიზნული გავრცელება იწვევს ფულად დაჯარიმებას. 

დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ  ბიტკოინის დეცენტრალიზებულიბუნებისგამო, 

მისიშეზღუდვაანაკრძალვაშეუძლებელია, 

თუმცამისიგამოყენებაშეიძლებაკრიმინალიზებულიიყოს. 

 
34 Ministry of Commerce of People’s Republicof China (2009) 
35BTC China, The People’s Bank of China and Five Associated Ministries Notice: “Prevention of Risks Associated with Bitcoin”. 

36Ye, Juliet 2009, China Cracks Down on Virtual Currency For Real. http://blogs.wsj.com/chinarealtime/2009/06/29/china-

cracks-down-on-virtual-currency-for-real/ 

 

http://blogs.wsj.com/chinarealtime/2009/06/29/china-cracks-down-on-virtual-currency-for-real/
http://blogs.wsj.com/chinarealtime/2009/06/29/china-cracks-down-on-virtual-currency-for-real/
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ბიტკონისიურიდიულისტატუსიარსებითადგანსხვავებულიასხავდასხვაქვეყნებში. 

ზოგიერთმაქვეყანამმისიგამოყენებავაჭრობისთვისდასხვამიზნებისთვისნებადართულიგახადა, 

ზოგიერთმაკისაერთოდაკრძალა. რეგულაციებიდააკრძალვები, 

რომლებიცვრცელდებაბიტკოინზე, შესაძლოა სხვაკრიპტოვალუტებზეცგავრცელდეს. 

კრიპტოვალუტა საქართველოში  - ახალი გამოწვევა სავალუტო პოლიტიკისთვის  

საქართველოშიკრიპტოვალუტისმომხმარებელთარიცხვისწრაფადმზარდია .ბიტკოინისმომხ

მარებელთარაოდენობა 2015-დან 2016 წლამდე 400%-ითგაიზარდა, 2016-დან 2017 წლამდეკი 

– 130%-ით.37 აღსანიშნავია, რომ 2017 წლის ივნისში შეიქმნა პირველი ქართული 

კრიპტოვალუტა „ოქროს საწმისი“ (Golden Fleece – GFL), რომელიც 

მიზნადისახავსკრიპტოვალუტისგამომუშავების (მაინინგი) 

მონაცემთაბაზისაშენებასშავიზღვისაღმოსავლეთსანაპიროზე - საქართველოში. 

გარდა ამისა, Bitfury ჰოლდინგი38 ფლობს საქართველოში თავისუფალ ეკონომიკურ ზონას. Bitfury 

ერთ-ერთი მსხვილი ბლოკჩეინ კომპანიაა, გვთავაზობს სხვადასხვა სახის ბლოკჩეინ სერვისს და 

ამასთან ერთად ბიტკოინსაც გამოიმუშავებს. კომპანია გორსა და თბილისში ფლობს ბლოკჩეინის 

ორ  ცენტრს.  

Bitfury-ის საქართველოში ეკუთვნის 18-ჰექტარიანი თავისუფალი ეკონომიკური ზონა და მასში 

განთავსებული ბლოკჩეინ  ცენტრი, სადაც ბიტკოინების მაინინგი ხდება. მთავრობის 

დადგენილებით,  აღნიშნული ტერიტორია თავისუფალ ეკონომიკურ ზონად გამოცხადდა, რითიც 

ტერიტორიაზე სამეწარმეო საქმიანობა საქართველოში არსებული ყველა ტიპის გადასახადისგან  

სრულად გათავისუფლდა. შესაბამისად, გათავისუფლდა მოგებისა და იმპორტის გადასახადისგან, 

აგრეთვე, საწარმოს მიერ გადახდილი პროცენტი და დივიდენდი არ იბეგრება და არ არის 

შეტანილი მიმღების დასაბეგრ საშემოსავლო ბაზაში და  გათავისუფლებულია დღგ–სა და ქონების 

გადახდისგან. 

აღსანიშნავია, რომ ზემოაღნიშნულ კომპანიასა და საჯარო რეესტრს შორის ჯერ კიდევ 2016 წელს 

დაიწყო  თანამშრომლობა უძრავი ქონების რეგისტრაციის ბლოკჩეინ სისტემის ამოქმედებისთვის, 

ხოლო 2017 წელს პროექტმა რეალურ საცდელ რეჟიმში დაიწყო მოქმედება. საჯარო რეესტრის 

ოფიციალური ვებ-გვერდიდან მიღებული ინფორმაციით, BitFury Group-

ისდაინტერესებადაპარტნიორობისსურვილისაჯარორეესტრისსაინფორმაციოტექნოლოგიებისგა

ნვითარებულმაინფრასტრუქტურამ, ასევე, მსოფლიობანკისბიზნესისწარმოებისრეიტინგში (Doing 

Business) საქართველოს  წამყვანმაპოზიციამგანაპირობა.39 იმის გათვალისწინებით, რომ 

 
37http://www.sazogadoeba.ge/index.php?post_id=2684 
38კომპანია 2011 წელს დააარსა ვალერი ვავილოვმა. ვავილოვის თქმით 2013 წელს კომპანიაში შეიქმნა ჩიპი 55-

ნანომეტრული ტექნოლოგიით და დაიწყო კომპანიის სამარკო ნიშნით მისი წარმოება; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Bitfury 
39https://napr.gov.ge/p/1508 

http://www.sazogadoeba.ge/index.php?post_id=2684
https://napr.gov.ge/p/1508
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საქართველო ერთ-ერთი პირველი სახელმწიფო იყო, ბლოკჩეინ ტექნოლოგიის დანერგვა შეიძლება 

ერთგვარ გამოწვევადაც შეფასდეს, რადგან ნებისმიერი ინოვაციური ტექნოლოგიის შემოტანა 

მოითხოვს როგორც თანმხლები რისკ-ფაქტორების შეფასებას, ასევე, შესაბამისი ცნებების 

განსაზღვრასა და დამკვიდრებას საკანონმდებლო დონეზე.  

საყურადღებოა, რომ დღესდღეობით მსოფლიო მასშტაბით მცირეა იმ სამართლებრივი 

ინსტიტუტების რიცხვი, რომლებიც ბლოკჩეინ ტექნოლოგიის განმარტებას გვთავაზობენ. 

განსაზღვრას საჭიროებს ბლოკჩეინ ტექნოლოგიის ბაზაში განთავსებული მონაცემების 

სამართლებრივი სტატუსიც. გამონაკლისია ვერმონტისა (2016) და არიზონას (2017) წლის 

კანონმდებლობა, რომლებიც განმარტავენ ბლოკჩეინს, როგორცმათემატიკურადდაცულ, 

ქრონოლოგიურდადეცენტრალიზებულკონსენსუსზედამყარებულმონაცემთაბაზას, 

რომლისფუნქციონირებაცხდებაინტერნეტისმეშვეობითინტერაქციით და განასხვავებენ 

მოდელებს.40ცნობისთვის, კრიპტოვალუტა  ბლოკჩეინ ტექნოლოგიის ფუნქციონირების პირველი 

მაგალითია. ის ჩამოყალიბდა 2008 წელს, რათა შესაძლებელი გაეხადა  ბიტკიონის ფუნქციონირება.  

კრიპტოვალუტის მეინინგი საქართველოში 

ბლოკჩეინ ტექნოლოგიების შესწავლისა და ცნობადობის გაზრდის მიმართულებით გარკვეული 

ნაბიჯები გადაიდგა საგანმანათლებლო სივრცეშიც. 2018 წლის სექტემბერში კომპანია Bitfury-სა და 

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტს შორის არსებული თანამშრომლობის შედეგად 

გაიხსნა ლაბორატორია, რომელიც 

სტუდენტებსბლოკჩეინსისტემებისდეველოპმენტისმიმართულებითსწავლებისადაგადამზადები

სშესაძლებლობასსთავაზობს. აგრეთვე, 

უნივერსიტეტისკურსდამთავრებულებისდიპლომებისშენახვაბლოკჩეინსისტემაშიმოხდება.41 

აღსანიშნავია, რომ ვირტუალური ვალუტა საქართველოში მზარდი პოპულარობით სარგებლობს. 

თუმცა, ბევრი სხვა სახელმწიფოს მსგავსად, იგი 

საქართველოშიარწარმოადგენსგადახდისკანონიერსაშუალებას. 

მასთანდაკავშირებულისაქმიანობაარრეგულირდებასაქართველოსკანონმდებლობით, თუმცა 

დგას ეროვნული ბანკის დღის წესრიგში, რომელმაც  2017 წლის დეკემბერში მოუწოდა 

მოსახლეობას, გამოეჩინათ სიფრთხილე კრიპტოვალუტებთან მიმართებაში: 

„ვირტუალურივალუტასაქართველოშიარწარმოადგენსგადახდისკანონიერსაშუალებას. 

მასთანდაკავშირებულისაქმიანობაარრეგულირდებასაქართველოსკანონმდებლობითდა, 

შესაბამისად, ვირტუალურივალუტაარწარმოადგენსეროვნულიბანკისრეგულირებისსფეროს.“42 

 
40https://medium.com/@tment10/ 
41https://navigator.ge/2018/09/24/bitfury-is-laboratoria-esisa-da-teqnologiebis-universitetshi/ 
42https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=340&newsid=3247 

https://medium.com/@tment10/
https://navigator.ge/2018/09/24/bitfury-is-laboratoria-esisa-da-teqnologiebis-universitetshi/
https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=340&newsid=3247
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2018 წლის მაისში კი კრიპტოვალუტების რეგულირების შესწავლის ფარგლებში გაიმართა 

შეხვედრა გერმანიის ფინანსური სექტორის ზედამხედველობის წარმომადგენელთან, ჯენს 

მუენზერთან. შეხვედრის მიზანი მარეგულირებელი ღონისძიებების შედეგად მიღებული 

გამოცდილება იყო.  

მიუხედავად ეროვნული ბანკის პოზიციისა, 2018 წლის ოქტომბერში კრიპტოვალუტის 

ბანკომატების ოპერატორი კომპანია - კრიპტომატი გამოჩნდა, რომელიც საზოგადოებრივი 

თავშეყრის ადგილებშია განთავსებული. გამომდინარე იქედან, რომ ბირჟებზე ვაჭრობა 

პროცედურულ სირთულეებთანაა დაკავშირებული, კრიპტომატის გამოყენებით  და 50-14 000 

ლარის ღირებულების  ვალუტის შეძენა და განაღდება წამებში ხდება.43 

საქართველო ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანაა მაინინგ ინდუსტრიაში, მათ შორის ელექტროენერგიის 

მოხმარების კუთხით. 2018 წლის სექტემბერში საქართველოში ჩატარდა ციფრული მაინინგის 

მასშტაბური სამიტი, რომელსაც ბლოკჩეინის ინდუსტრიის სპეციალისტები, მაინინგცენტრების 

დამფუძნებლები და კრიპტოინდუსტრიის გავლენიანი სუბიექტები(სპეციალისტები) 

ესწრებოდნენ. შეხვედრის მიზანს პრაქტიკული და თეორიული გამოცდილებისა და იდეების 

გაზიარება წარმოადგენდა. ღონისძიებაზე განხილულ იქნა ეკომაინინგი - მაინინგსექტორის 

უმნიშვნელოვანესი გამოწვევა.44 

რაც შეეხება პრობლემებს ელექტროენერგიის მოხმარების კუთხით, ბრიტანული კომპანია 

PowerCompare.co.uk-ის მიერ ჩატარებული კვლევაში ვკითხულობთ, რომ „მაინერებად“ 

წოდებული ბიტკოინის სერვერების ფუნქციონირებისთვის,  29,05 TWh(ტერავატ/საათი) 

ელექტროენერგია იხარჯება, რაც კოლოსალური მაჩვენებელია. უფრო მეტი სიცხადისთვის, 

„მაინერის“ მიერ დახარჯული ელექტროენერგია გაცილებით მეტია, ვიდრე რომელიმე აფრიკული 

სახელმწიფოს მიერ მთელი წლის განმავლობაში მოხმარებული. შესაბამისად, სერვერების დიდი 

ნაწილი განლაგებულია ჩინეთში, სადაც ელექტროენერგიის ფასი შედარებით 

დაბალია.45ბიტკოინისგამომუშავებაზედახარჯულიელექტროენერგიისწილიმსოფლიოსმიერწლი

ურადმოხმარებულიელექტროენერგიის 0.13%-ია, რაცდაახლოებით 29.05 ტერავატსაათსშეადგენს. 

მიუხედავადიმისა, რომ 0,13% ბევრიარაა, ესმაინცნიშნავს, 

 
43https://on.ge/story/29069-

%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A2

%E1%83%98-%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%9A-

%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%96%E1%83%94-

%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9A

%E1%83%A3%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1-

%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%

E1%83%91%E1%83%98-

%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A9%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90 
44https://cryptoworld.ge/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98-bitmain/ 
45https://www.bpn.ge/article/40427-bitkoins-punkcionirebistvis-imdeni-elektroenergia-schirdeba-rac-msoplios-159-

kveqanas/ 

https://on.ge/story/29069-%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%98-%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%9A-%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%96%E1%83%94-%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A9%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90
https://on.ge/story/29069-%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%98-%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%9A-%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%96%E1%83%94-%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A9%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90
https://on.ge/story/29069-%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%98-%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%9A-%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%96%E1%83%94-%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A9%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90
https://on.ge/story/29069-%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%98-%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%9A-%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%96%E1%83%94-%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A9%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90
https://on.ge/story/29069-%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%98-%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%9A-%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%96%E1%83%94-%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A9%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90
https://on.ge/story/29069-%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%98-%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%9A-%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%96%E1%83%94-%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A9%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90
https://on.ge/story/29069-%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%98-%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%9A-%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%96%E1%83%94-%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A9%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90
https://on.ge/story/29069-%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%98-%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%9A-%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%96%E1%83%94-%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A9%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90
https://on.ge/story/29069-%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%98-%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%9A-%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%96%E1%83%94-%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A9%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90
https://cryptoworld.ge/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98-bitmain/
https://www.bpn.ge/article/40427-bitkoins-punkcionirebistvis-imdeni-elektroenergia-schirdeba-rac-msoplios-159-kveqanas/
https://www.bpn.ge/article/40427-bitkoins-punkcionirebistvis-imdeni-elektroenergia-schirdeba-rac-msoplios-159-kveqanas/
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რომბიტკოინისგამომუშავებაზეუფრომეტიელექტროენერგიაიხარჯება, ვიდრემსოფლიოს 159 

ქვეყნისწლიურიმოხმარებაა. ბიტკოინი რომ სახელმწიფოდ 

ჩავთვალოთ,მსოფლიოსმიერმოხმარებულიელექტროენერგიისწილითისმსოფლიოში 61-

ეადგილზეიქნებოდა.46 

 მეტეოროლოგისტ ერიკ ჰოლტჰაუსის ინფორმაციით, 2020 წლისთვის, ბიტკოინის ქსელს 

დასჭირდება იმაზე მეტი ელექტროენერგია, ვიდრე მთელ მსოფლიოს ერთად, რაც 

კატასტროფული შედეგების მომტანი შეიძლება იყოს პლანეტისთვის.47 

 საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფონდის მიერ ჩატარებული 

უახლესი (2018) წლის კვლევების მიხედვით, 2017 წელს საქართველოში ელექტროენერგიის 

მოხმარება, წინა წელთან შედარებით, 7.7% ით არის გაზრდილი, ხოლო 2015 წელთან შედარებით - 

14.4% - ით, რაც ბიტკოინების მოპოვებასთანაა დაკავშირებული. მსოფლიოში ყოველდღე 

მოიპოვება 1800 ბიტკოინი, აქედან დიდი წილი მოდის საქართველოში რეგისტრირებულ მხოლოდ 

ერთ კომპანიაზე - BitFury. ჯამურად კი, საქართველოზე მოდის ბიტკოინის მსოფლიო წარმოების 

15%, ანუ დღეში დაახლოებით 270 ბ.კ., ხოლო წელიწადში 100 000-მდე ბიტკოინი. 

გასათვალისწინებელია, რომ BitFury-ს გარდა, საქართველოში ბიტკოინს სხვა კომპანიებიც 

მოიპოვებენ, რისი აღრიცხვაც არ ხდება.  აღნიშნულ მონაცემებზე დაყრდნობით შეგვიძლია 

ვივარაუდოთ, რომ 2017 წელს საქართველოში წარმოებულ იქნა ბიტკოინების მნიშვნელოვანი, 

დაახლოებით $500 მლნ. ღირებულების,  რაოდენობა. დაახლოებით ამ ციფრებთან მივდივართ 

სხვა მარტივი გათვლებითაც: წელიწადში მსოფლიოში მოიპოვება  $4 910 779 489  ღირებულების 

ბიტკოინი; ხოლო ამ რაოდენობის 15%, რაც არის საქართველოს წილი ბიტკოინის მსოფლიო 

წარმოებაში, შეადგენს $730 მილიონს.მიღებული ციფრები შეიძლება შეიცავდეს დიდ 

ცდომილებას. ამის თავიდან აცილება შესაძლოა, თუ საჯარო სივრცეში იქნება ხელმისაწვდომი 

ბიტკოინის ქართველი მწარმოებლების, პირველ რიგში, კომპანია BitFury-ის, წლიური ანგარიშები. 

სტატისტიკაში ასახულია ელექტროენერგიით ვაჭრობის დეფიციტი. აღიარებულია, რომ 

ელექტროენერგიის კომპონენტი ბიტკოინის წარმოების თვითღირებულებაში შეადგენს 

დაახლოებით 75%-ს. შესაბამისად, ქართული ბიტკოინების წარმოებას შარშან მოხმარდა $ 375 – 550 

მილიონის ღირებულების ელექტროენერგია.48   

დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ საქართველო, როგორც განვითარებადი ბაზრის მქონე 

ქვეყანა, კრიპტოგრაფიული ვალუტის ბაზრის განვითარებისთვის საინტერესო სივრცეს 

წარმოადგენს, რადგან:  

• არ არის სათანადოდ განვითარებული მარეგულირებელი სამართლებრივი ბაზა; 

• მარეგულირებელი ინსტიტუტები; 

 
46http://forbes.ge/news/3079/qveynebi-bitkoinze-nakleb-energias-moixmaren 
47http://forbes.ge/news/3079/qveynebi-bitkoinze-nakleb-energias-moixmaren 
48https://www.gfsis.org/ge/blog/view/881 

https://www.quora.com/How-many-bitcoins-are-mined-daily-and-when-will-we-reach-21-million
https://steemit.com/news/@nikul567/which-countries-mine-the-most-bitcoins
https://steemit.com/news/@nikul567/which-countries-mine-the-most-bitcoins
https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption
https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption
https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption
http://forbes.ge/news/3079/qveynebi-bitkoinze-nakleb-energias-moixmaren
http://forbes.ge/news/3079/qveynebi-bitkoinze-nakleb-energias-moixmaren
https://www.gfsis.org/ge/blog/view/881
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• ნაკლებად ინფორმირებულია საზოგადოება ვირტუალური ფინანსური 

ინსტრუმენტის(კრიპტოვალუტის) მექანიზმის საკითხზე.  აღნიშნული მდგომარეობა ცხადია 

დიდი რისკის ქვეშ აყენებს, როგორც ეკონომიკis მდგრადი და ინკლუზიური განვითარების 

საკითხს, ასევე საქართველოს მთელ საზოგადოებას და მის კეთილდღეობას.  

კრიპტოგრაფიული ვალუტის რეგულირების საკითხი პრობლემატურია ყველა ქვეყნისთვის, მათ 

შორის საქართველოსთვის, რადგან ეს ის შემთხვევაა, როდესაც საკითხი თეორიულად არ არის 

სათანადოდ შესწავლილი და შესაბამისად, რთულდება ეფექტიანი პოლიტიკის შემუშავება.  

საქართველოში კრიპტოვალუტებთან დაკავშირებული საზოგადოებრივი აზრის გამოკვლევა 

თუგანვიხილავთრომსახელმწიფოთავისფუნქციებსახორციელებსსაზოგადოებისთვისკეთილდღე

ობისასამაღლებლად. 

შესაბამისად,აუცილებელიასახელმწიფოსნებისმიერიქმედებასაზოგადოებისთვისიყოსმისაღებიდ

ასაზოგადოებათვლიდესმასეფექტიანად. 

მეცნიერებმა პროფესორმა ეკა ლეკაშვილმა და ლ. მამალაძემ 

საჭიროდმიიჩნიესჩაეტარებინათსაზოგადოებრივიაზრისგამოკითხვისთვისკვლევა, როგორც 

ისინი ამბობდნენ: ,,რომლისსაშუალებითაცდავადგენდით, 

თუროგორიდამოკიდებულებააქვთრიგითმოქალაქეებს საკითხის მიმართ. 

კვლევამთითქმისმოიცვაყველაასაკობრივიკატეგორიათუსოციალურიფენისწარმომადგენელი, 

რაცსაშუალებასგვაძლევსმიღებულიშედეგებიგანვაზოგადოთმთლიანსაზოგადოებაზე. 

       ქვემოთ მოცემული დიაგრამის მიხედვით გადანაწილდა გამოკითხულთა 

ასაკობრივი ჯგუფები (დიაგრამა 1) 

 

 

 

 

18-35

35-45

45-65

65-ს ზემოთ
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რაც შეეხება სოციალურ სტატუსს, მივიღეთ მსგავსი მონაცემები (დიაგრამა 2) 

 

 

შემდეგი კითხვით ვეცადეთ დაგვედგინა, გამოკითხულთა რა რაოდენობას ჰქონდა განათლება 

მიღებული ეკონომიკის ან საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით, ან 

უკავშირდებოდა თუ არა მათი საქმიანობა მოცემული მომენტისთვის ზემოთჩამოვლილი 

სფეროებიდან რომელიმეს (დიაგრამა 3) 

 

 

მეოთხე შეკითხვა,რაცრესპოდენტებსდავუსვითკრიპტოვალუტასთანდაკავშირებითიყოის, 

თურამდენადმოიძიებენდაფლობენინფორმაციას აღნიშნულზე (დიაგრამა 4) 

სტუდენტი

დასაქმებული

უმუშევარი

პენსიონერი

ეკონომიკა

საინფორმაციო 

ტექნოლოგიები

ორივე

არცერთი
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აგრეთვე,  საინტერესოიყოიმისგაგება, რამდენად ემხრობიან რესპოდენტები თანხის ინვესტირებას 

ვირტუალურ ვალუტაში. შედეგებზე დაყრდნობით შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ნაწილი 

სკეპტიკურად არის განწყობილი ამ საკითხისადმი - 22% მიიჩნევს, რომ სარისკოა და არ ემხრობა, 

18%-ს არ აქვს კონკრეტული პასუხი, 25% თვლის, რომ ფინანსური სახსრების მოძიების 

შემთხვევაში თავადაც ეცდებოდა  ვირტუალური ვალუტის  მეშვეობით მოგების მიღებას, ხოლო 

დარჩენილი 35%-ს წარმოადგენენ საზოგადოების ის წევრები, რომლებიც ფლობენ რომელიმე 

ვალუტას ან მაინერს (დიაგრამა 5). 

 

36%

14%

50%

გარკვეული წარმოდგენა გამაჩნია

არანაირი ინფორმაცია არ მაქვს

სრულყოფილად ვფლობ

22%

18%

25%

35%

სარისკოა არ მაქვს კონკრეტული პასუხი

შევიძენდი კრიპტოვალუტას უკვე ვფლობ კრიპტოვალუტას
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გამოკითხულთა  იმ ნაწილს, რომლებიც თავად არიან ვირტუალური ვალუტის მფლობელები, 

ვთხოვეთ დაესახელებინათ, თუ რომელ მათგანზე აქვთ არჩევანი შეჩერებული. მონაცემები ასე 

გადანაწილდა: 65% - ბიტკიონი, ხოლო 13% - რიპლი, 12% - ეთერიუმი, 10% - სხვა (დიაგრამა 6) 

 

 

ამისშემდგომრესპოდენტების ამავე სეგმენტსვთხოვეთ საკუთარი გამოცდილებიდან 

გამომდინარედაესახელებინათისუარყოფითიმხარეები, 

რომელთაგათვალისწინებაცაუცილებელია კრიპტოვალუტის ფლობისას (დიაგრამა 7)შედეგად 

მივიღეთ: კრიპტოვალუტის კურსის ხშირი ცვალებადობა (30%), ჰაკერული საფრთხე და 

კიბერუსაფრთხოების ნორმების არარსებობა (45%), დაუცველი ტრანზაქციების თანმდევი რისკი 

(25%).  

 

65%

13%

12%

10%

ბიტკოინი რიპლი ეთერიუმი სხვა

30%

45%

25%

კურსის ცვალებადობა ჰაკერული საფრთხე

დაუცველი ტრანზაქცია
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ამავე რესპოდენტებისგან ვეცადეთ დაგვედგინა, რამდენად ხშირად ახორციელებენ ტრანზაქციებს 

კრიპტოვალუტებით (დიაგრამა 8) და საბოლოო ჯამში, რამდენად მომგებიანია მათთვის 

კრიპტოვალუტისა და თუ მაინერის ფლობა (დიაგრამა 9) 

დიაგრამა 8 

 

დიაგრამა 9 

 

და ბოლოს, რესპოდენტებსვკითხეთუნდაგაიაროსთუარასახელმწიფომვირტუალური ვალუტის 

რეგულირებისადმი მიმართული ნორმების შემუშავებამდესაზოგადოებასთანკონსულტაციები. 

გამოკითხულთა უმრავლესობა (42%) თანხმდება, რომ საზოგადოებისთვის აქტუალურ ნებისმიერ 

საკითხზე, აუცილებელია კანონმდებელმა პირებმა მოახდინონ მოქალაქეებთან კომუნიკაცია და 

28%

44%

28%

თვის განმავლობაში მინიმუმ ერთჯერ

რამდენიმე თვეში ერთხელ

ჯერ არანაირი გადარიცხვა არ შემისრულებია

60%
22%

18%

მომგებიანია წამგებიანია მიჭირს პასუხის გაცემა
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გაითვალისწინონ მათი მოსაზრებები, 38%-ის აზრით გაცილებით მნიშვნელოვანია საკითხის 

ღრმად მცოდნე პირებთან კონსულტაცია, ხოლო 16%-ს მიაჩნია, რომ კრიპტოვალუტა 

რეგულირების და კონტროლის დამატებით მექანიზმებს არ საჭიროებს“. (დიაგრამა 10) 

 

კვლევისშედეგებზედაყრდნობითშეიძლებაითქვას, რომსაზოგადოებისმხრიდანკრიპტოვალუტა 

დიდინტერესსიწვევს. იმის გათვალისწინებით, რომ ვირტუალური ვალუტა ქართულ რეალობაში 

ბოლო წლების განმავლობაში დამკვიდრდა, მათიინფორმირებულობის 

დონეაღნიშნულსაკითხშისაკმაოდმაღალია, რაცმეტადპოზიტიურფაქტადშეგვიძლიამივიჩნიოთ. 

თუმცა, გასათვალისწინებელია, რომ კვლევის შედეგების განზოგადება არ იქნება ვალიდური და 

ვერ მოგვცემს სრულყოფილ სურათს შემდეგი მიზეზების გამო: ერთი მხრივ, გამოიკითხა 

რესპოდენტთა მცირე რაოდენობა და მეორეს მხრივ, კვლევა ჩატარდება სოციალური ქსელის 

ერთერთ ჯგუფში, სადაც გაწევრიანებულია კრიპტოვალუტის  როგორც მფლობელები, აგრეთვე, 

საკითხით დაინტერესებული პირები.  

 

ლექცია 4 

 

ტექნოლოგია დიდი მონაცემები(Big Data)  

 

დიდიმონაცემები(BigData) - მონაცემები, 

რომლებიცმოიცავსინფორმაციისუზარმაზარიმოცულობისადამონაცემთაბანკისანალიზს. 

,,დიდიმონაცემების" 

ცნებაგულისხმობსგანუსაზღვრელიმოცულობისადამრავალგვალგვაროვანიშემადგენლობისინფო

42%

38%

16%

4%

აუცილებელია  მოქალაქეებთან კომუნიკაცია და  მათი 

მოსაზრებების გათვალისწინება

გაცილებით მნიშვნელოვანია მხოლოდ საკითხის ღრმად მცოდნე 

პირებთან კონსულტაცია

კრიპტოვალუტა რეგულირების და კონტროლის დამატებით 

მექანიზმებს არ საჭიროებს

მიჭირს პასუხის გაცემა
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რმაციასთანმუშაობას. ამასთანავეაღსანიშნავია, 

რომსხვადასხვაწყაროებსადასისტემებშიგანლაგებულიინფორმაციისგანახლებაძალიანხშირადხდ

ებამათიმუშაობისეფექტიანობისადასაიმედოობისამაღლებისმიზნით, 

რაცქმნისსრულიადახალპროდუქტებსადაამაღლებსმათკონკურენტუნარიანობას. 

საერთაშორისოდაგლობალურბაზარზემოქმედმაბევრმაკომპანიამუკვედაიწყომონაცემთაუზარმა

ზარმასივზემუშაობა.რაცგულისხმობსმონაცემთაროგორცგენერირებასასევემათგამოყენებასაც. 

ამპროცესშიისინიგამოიყენებენდიდირაოდენობითრთულდაძვირადღირებულკომპიუტერულმო

წყობილობებს, სენსორებსადასხვაბოლოთაობისელექტრონიკას. 

ასეთვითარებაშიარამართოგიგანტურმაკომპანიებმაარამედმცირექვეყნებმაცუნდაკარგადგანსაზღ

ვრონთურამონაცემებიუნდაშეინახონ, სად, როგორდარატომ.  

კიდევუფრორთულისაკითხია, თუროგორგავაანალიზოთესმონაცემებიშემდეგ. ჯერჯერობით, 

გამოყენებისყველაზერეალურისფეროაპროგრამებისშექმნა, 

რომელებსაცშეუძლიაჩაანაცვლოსადამიანისშრომატესტირების, კვლევისადაწარმოების 

,,რუტინულ“ ანსახიფათოდაჯანმრთელობისთვისსაშიშდარგებში. 

უკვეარაერთიწელიარაცკომპანიებიდასახელმწიფოთაწარმომადგენლებიაქტიურადსაუბრობენმო

ნაცემთამოცულობისზრდაზე, მაგალითად, 2015 წელს, ანალიტიკოსებისპროგნოზებით 2017 

წელსმონაცემთაცენტრებშიშენახულიმონაცემებისმთლიანიოდენობისზრდამიაღწევს 370 

ექსაბაიტს (დაახლოებით 370 მილიარდიგიგაბაიტი). IDC- ისთანახმად, 

მომავალიხუთიწლისგანმავლობაშიმსოფლიოშიმონაცემებისრაოდენობა 10-

ჯერდამეტადშეიძლებაგაიზარდოს. გასაკვირიარაა, რომკომპანიებსაწუხებს, 

თუსადუნდაშეინახოსინფორმაციისესმასივი. 

ანალიტიკოსებისაზრითმცირემონაცემთადაცენტრებისშექმნისპიკმაუკვეგაიარადამომსახურებათ

აბაზარზედღესდიდი, საიმედოცენტრებიყალიბდება. 

მათასევედაეკისრებათფიზიკურიუსაფრთხოებისადაინფორმაციისდაცვისსისტემებისშექმნისმის

ია. ერთ-ერთიმაგალითიარუსეთში,  სკალკოვოშიმიმდინარემონაცემთაბაზისმშენებლობა(იგი 

უდიდესიაევროპაში).  

საქართველოშიინფორმაციისდაცვისადაგადაცემის,  

დაგროვებისადაშემდგომიანალიზისპრობლემებიარარისსრულიადახალი. ამავედროს, 

ჩვენფუნქციურდამოწინავეკვლევებს(გამოყენებითისახით) 

დასჭირდებაგანვითარებადაახალიდიზაინითჩამოყალიბებათანამედროვემიდგომებისგათვალისწ

ინებით. ცხადიარომეს, არცისემარტივია. როგორცერთიშეხედვითჩანს, 

ციფრიზაციისპოლიტიკისამოცანადამისიგადაწყვეტაერთჯერადიმოვლენაარგახლავთიგიმუდმი

ვიპროცესია. 

ციფრიზაციისეფექტიანიპოლიტიკისშემუშავებადაწარმატებულადგატარებამნიშვნელოვნადიქნე

ბადამოკიდებულიგანათლებისსისტემისმორგებაზეახალიგამოწვევებისადმი. 

ამმხრივდიდიიმედიაცხადიაახალიტექნოლოგიურიუნივერსიტეტისამოქმედებასაქართველოსბო

ლოსამეფოსტერიტორიაზე- იმერეთში. 
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ამახალიაკადემიურისივრცისშექმნამმთლიანადუნდაშეცვალოსგანათლებისსახელმწიფოპოლიტი

კასაქართველოში.  

დიდმონაცემებთანმუშაობაგულისხმობსინფორმაციისდამუშავებისადმისრულიადგანსხვავე

ბულმიდგომას. ზოგადად, 

დიდიმონაცემთატექნოლოგიამუნდაშეასრულოსშემდეგიფუნქციები: 

-მონაცემთამასივის ,,გაწმენდა" არასაჭიროინფორმაციისგან; 

-მონაცემთადამუშავებადასტრუქტურირება; 

-მონაცემთამასივისანალიზი; 

-მონაცემთადაცვა. 

 

მუდმივადცვალებადიმონაცემებისმთელმოცულობაზეწვდომისუზრუნველყოფა. 

 

მნიშვნელოვანიაგვახსოვდეს, 

რომყველაზემოთჩამოთვლილიფუნქციებიდანმუდმივადგანახლებულიმონაცემებისანალიზ

სუდიდესიმნიშვნელობააქვს. თანამედროვეპირობებში, 

ასეთიანალიზისშედეგებსგადამწყვეტიმნიშვნელობაექნება.კომპანიებსადასაწარმოებსახალიპ

ერსონალიზებულიპროდუქტებისადამომსახურებისშექმნისასდასაშუალებაექნებაწინასწარგა

ნისაზღვროსგანვითარებისშემდგომიმიმართულება. 

 

ამჟამად, არსებობსდიდიმონაცემთამრავალიპროექტი, 

რომლებიცგანსხვავდებასხვადასხვამოდელებით, სტრუქტურით, 

ანალიზისმახასიათებლებით, პროგრამულისისტემებითადატექნიკურიმოთხოვნებით.  

 

ცნებებისგანგანსხვავებით ,,ინფორმაცია", ,,მონაცემები", ტერმინი ,,დიდიმონაცემები" 

უფრომეტადასოცირდებაფორმირებისადადამუშავებისტექნიკურასპექტებთან. 

ისარგულისხმობსკონკრეტულიტიპისმონაცემებს, 

მაგრამშეიძლებაშეიცავდესსტრუქტურირებულ, 

არასტრუქტურირებულდანახევრადსტრუქტურირებულმონაცემებს. 

სამეცნიეროლიტერატურაშიჩვეულებრივიადიდიმონაცემებისგანსაზღვრასამი ,,V" 7-ით 

ხდება: 

 

,,Volume»“ - ,,მოცულობა". 2020 

წლისთვისციფრულგარემოშიშექმნილიინფორმაციისსაერთორაოდენობამ 44 

ზეტაბაიტსმიაღწია.მსოფლიოეკონომიკურიფორუმისპროგნოზით 2025 

წლისთვისყოველდღიურიინტერნეტტრაფიკისმოცულობა 463 

ეგზაბაიტსმიაღწევსასეთიუზარმაზარიინფორმაციისვიზუალურიშეფასებისთვალსაზრისით, 

უნდააღინიშნოს, რომმისჩაწერასდასჭირდება 212 მილიონზემეტიDVD დისკი. ინფორმაცია, 

რომელიც ,,დიდიმონაცემების" დიდნაწილსშეადგენს, 
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მოდისმილიონობითელექტრონულიქსელურიმოწყობილობიდანდააპლიკაციებიდან. 

მაგალითად, 2019 წელს, საშუალოდღიურად შექმნილიგზავნილი Twitter-ზეიყო 500 

მილიონი, 294 მილიარდიწერილი, 65 მილიარდიშეტყობინებადა 2 

მილიარდიხმოვანიჩანაწერი WhatsApp მესინჯერზე, 5 მილიარდიძიება დაა. 

მნიშვნელოვანიაგვახსოვდეს, 

რომინფორმაციისდაგროვებისეტაპზედიდიმონაცემებიარირჩევს ,,არასაჭირო" მონაცემებს: 

ნებისმიერიგარიგება, მომხმარებლისქმედებებიქსელში 

(მათშორისინტერნეტშიმხოლოდინფორმაციის დათვალიერება, 

აქტიურიქმედებებისგარეშეანბმულებზეგადასვლის გარეშე). 

შენახვისადაანალიზისჩვეულებრივიინსტრუმენტებითვერმოხერხდებამონაცემთაამმოცულო

ბის გამოყენება. 

,,Velocity“ - ,,სიჩქარე". 

მონაცემთაზემოთმოყვანილიმოცულობადამუშავებულიარეალურდროში,მონაცემთაპაკეტის

ტრადიციულიდამუშავებისაგან განსხვავებით. ესნიშნავს, 

რომისინიმყისიერადგროვდებადაარაქვსმნიშვნელობამონაცემთანაკადის ხანგრძლივობას. 

დიდიმონაცემებიარამხოლოდაფიქსირებსმონაცემთანაკადს, არამედამუშავებსმათისე, 

რომარიყოსდანაკარგი. მონაცემთა ნაკადისდამუშავებისმაგალითია YouTube სერვისი, 

რომელიცაანალიზებსმომხმარებლისმონაცემებსარამხოლოდსრულადნანახივიდეოებისადამ

აუწყებლობისსაფუძველზე, 

არამედმომხმარებლებისმიერგამოტოვებულიდამათმიერარასაჭიროდმიჩნეულმასალებზეც. 

YouTube არხებისავტორებისმიზნებისათვის, 

იგიდამატებითგთავაზობთმომსახურებასმაყურებლებისინტერესების, 

გეოგრაფიულიმახასიათებლების, 

შინაარსისპრეფერენციებისდასამიზნეაუდიტორიისშესახებმონაცემებისშეგროვებისმიზნით. 

,,Variety“ -,,სხვადასხვაგვარობა". 

დიდიმონაცემებიწარმოიქმნებასხვადასხვაწყაროებიდანდამონაცემთასხვადასხვაფორმატისს

ახით (ვიდეომონაცემები, ფოტოსურათები, ხმოვანიჩანაწერები, ტექსტურიშეტყობინებები, 

გარიგებისფაილები, კომენტარები, 

ბმულებისგამოყენებადაგვერდისხედებისდაფიქსირებადასხვა). "დიდიმონაცემების" 

ყველაზედიდიმოცულობაიქმნებასოციალურიქსელებისადასოციალურიმედიისსერვისებისშ

ესახებინფორმაციისგანდაწარმოადგენსნაწილობრივსტრუქტურირებულანარასტრუქტურირ

ებულინფორმაციას. 

ამრიგად, ტერმინიBigDataმონაცემებიარეხებაექსკლუზიურად ,,დიდმონაცემებს" 

მოცულობისთვალსაზრისით. ისგაცილებითფართოა, 

ვინაიდანიგიასევეშეიცავსმონაცემთამაღალმაჩვენებლებს,მიღებულიინფორმაციისწყაროსდა

ფორმატისფართოარჩევანს. 
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,,Veracity“ - ,,საიმედოობა". 

შემომავალიმონაცემთაწყაროებისდიდიმოცულობისადაცვალებადობისგამო, 

ძნელიადიდიმონაცემებისსანდოობისკონტროლი. მიღებულიინფორმაციისშესაბამისობა, 

სიზუსტედანამდვილობა 

უნდადადასტურდესმხოლოდფრთხილადანალიზისადაშედარებისშედეგად. 

,,Variability“ - ,,ცვალებადობა". დამუშავებისადაშედარებისას, 

მიღებულიმონაცემებისსაწყისიმნიშვნელობაშეიძლებაშეიცვალოს, 

ანუესდამოკიდებულიაგარკვეულკონტექსტზე. უპირველესყოვლისა, 

ესთვისებავლინდებამეტყველებისადატექსტისმონაცემებთანმუშაობისას. 

ცალკეულისიტყვებისზუსტიმნიშვნელობისგასაგებად, 

აუცილებელიაკომპლექსურიპროგრამულიპროდუქტებისშემუშავება, 

რაცშესაძლებელსგახდისსემანტიკურიდატვირთვისდადგენასარამხოლოდპირდაპირიმნიშვნ

ელობისსაფუძველზე, არამედკონტექსტიდანაც. 

 

,,Visualization“ -,,ვიზუალიზაცია". 

შეგროვებისშედეგადთავმოყრილიმონაცემებიარარისშესაფერისიადამიანისაღქმისთვის. 

აქედანგამომდინარე, საჭიროამათიდამუშავებაგამოყენებისთვის ხელმისაწვდომიფორმით 

(ვიზუალიზაციისპროცედურა). 

მონაცემთავიზუალიზაციისტიპურიმაგალითიაგრაფიკებისდასქემებისაგება, 

რომლებზეცაჩვენებენმონაცემთაანალიზისშედეგებს. მნიშვნელოვანია, 

რომშეგეძლოთდამოუკიდებლადმოახდინოთდიდიმონაცემებისვიზუალიზაციისკონფიგურა

ცია: დამოუკიდებლადგანსაზღვროთისპარამეტრები, 

რომლებიცგათვალისწინებულიასაბოლოომონაცემებისაგებისას. 

მომხმარებლებიდამოუკიდებლადგანსაზღვრავენსაჭიროპარამეტრებს, 

მიზნებიდანდაამოცანებიდანგამომდინარე. 

 

,,Value“ - ,,ღირებულება". დიდიმონაცემებისპოტენციურიღირებულებაუკიდურესადმაღალია. 

მათ მნიშვნელობაზეგავლენასახდენსზემოთმოყვანილიBigData-

სმახასიათებლები:მონაცემთასაფუძვლიანიდაზუსტიანალიზი, 

ინფორმაციისშესაბამისობადავიზუალიზაციისშედეგადმიღებულიდასკვნები. 

უდიდესკომერციულდასამეცნიეროინტერესსწარმოადგენსისინფორმაცია, 

რომელიცშეიძლებაგამოყენებულიქნასკონკრეტულიმომხმარებლისამჟამინდელიპრობლემებ

ისგადასაჭრელად, ასევეანალიზისშედეგები, 

რომლებიცხელსუწყობსახალიიდეებისგენერირებასა და დამუშავებას. 

 

როგორცზემოთაღინიშნა, 

დიდიმონაცემებიწარმოიქმნებასრულიადგანსხვავებულიციფრულიწყაროებიდან. 

ამავდროულად, შეგროვებისპროცესიარშეიცავსპერსონალურმონაცემებს 
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(ინახებაციფრულიგარემოსგარეთ(?),ანიზოლირებულიამისგან) 

ანდახურულიაკონფიდენციალურობისპოლიტიკისშესაბამისად 

(დადგენილიაქსელისსერვისებისმიერანთავადმომხმარებლებისმიერ). 

 

ყველადიდიმონაცემისშეგროვებულიინფორმაციაშეიძლებაკლასიფიცირდესიმწყაროებისმიხ

ედვით, საიდანაციგიიქნამიღებული. ასერომ, ამერიკულიკომპანია Gartner-

იგთავაზობთინფორმაციისკლასიფიკაციას, რომელიცშედის ,,დიდმონაცემებში": 

 

1. ოპერაციულიმონაცემები.ესარისმონაცემებიმომხმარებლების, მომწოდებლების, 

პარტნიორებისადათანამშრომლებისშესახებ, 

რომლებიცხელმისაწვდომიაონლაინგარიგებისდამუშავებისპროცესშიდა / 

ანმიღებულიონლაინანალიტიკურიდამუშავებისმონაცემთაბაზიდან. როგორცწესი, იგი 

მოიცავსგარიგებისინფორმაციას, 

საკონტაქტოინფორმაციასდაზოგადინფორმაციასინდივიდებისშესახებ. ყველაზეხშირად, 

ასეთიინფორმაციაწარმატებითგროვდებადამატებითისენსორებისდასაწარმოთაპროცესებისმ

ონიტორინგისგამოყენებით. მაგალითად, 

საბანკოსისტემასთანდაკავშირებულისალაროაპარატები, ჭკვიანიმრიცხველები, 

ხმოვანიკომუნიკაციები, რადიოსიხშირულიიდენტიფიკაციადასხვა; 

 

2. ,,ბნელი" მონაცემები.ინფორმაცია, რომელიცარინახებაანარ 

გროვდებაორგანიზაციებისმიერმიზანმიმართულად, მაგრამწარმოიქმნებაშემთხვევით 

(გზაში) 

ბიზნესისკეთებისპროცესშიანქსელურსერვისებთანურთიერთობისასდარჩებაინტერნეტარქივ

ებში. 

ასეთიმონაცემებიარისსაჯაროდხელმისაწვდომიდანაწილობრივსტრუქტურირებულიანალი

ზისთვის, ელ.ფოსტის, ელექტრონულიკონტრაქტების, დოკუმენტების, 

მულტიმედიისადასისტემურიჟურნალებისჩათვლით. კომპანიებისშიგნით, 

ინფორმაციისესწყაროგამოსაყენებლად ყველაზემოსახერხებელია, ვინაიდანისაღიარებულია, 

როგორცყველაზესანდო; 

 

3. 

კომერციულიმონაცემები.BigDataმონაცემთატექნოლოგიისშესაძლებლობებისგაჩენამდეკომე

რციულადღირებულიინფორმაციისაგრეგატორებიარსებობდნენსხვადასხვადარგებში. 

მაგალითად, კომპანიანილსენი, დაარსებული 1923 წელს, 

დაკავებულიასამომხმარებლოსაქონლისადასამომხმარებლომოთხოვნისმარკეტინგულიკვლე

ვით. Dun & Bradstreet (დაარსდა 1841) 

სპეციალიზირებულიაკერძოკომპანიებისსაკრედიტორეიტინგებში. 

ესაგრეგატორებიუზრუნველყოფენსრულწვდომასსააბონენტოინფორმაციისსაკუთარკატალო

გებზე. მაგრამიმისგათვალისწინებით, 
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რომთანამედროვესაბაზროურთიერთობებშიგადადიანინფორმაციისგახსნისკენპოტენციური

ინვესტორებისადაკლიენტებისთვის. 

ბევრიკომერციულიინტერესისმქონეინფორმაციაღიადარისგანთავსებულიციფრულგარემოში

.  ფართოდგავრცელდაკომპანიებისკუთვნილიინტელექტუალურისაკუთრებისა და აქტივების 

შესახებ ინფორმაციის ღია ვებგვერდებზე განთავსების პრაქტიკა; 

 

4. ოფიციალურიმონაცემები.სახელმწიფოორგანოებისმიერგავრცელებულიინფორმაცია 

(განცხადებები, პრესრელიზები, ამინდისპროგნოზი, 

ინფორმაციამუნიციპალურიგანვითარებისგეგმებისშესახებ), ღიასაჯარორეესტრები, 

გამოქვეყნებულირეგულაციები (მათშორისმათიპროექტები) 

არისყველაზესაიმედოდაყველაზეხშირადსტრუქტურირებული. 

საწარმოებისათვისასეთიმონაცემებისღირებულებაგამჟღავნებულიაინფორმაციისსხვაწყაროე

ბთანერთად, 

ვინაიდანისსაშუალებასგაძლევთგანსაზღვროთბიზნესისანმთელიდარგისგანვითარებისმიმა

რთულებაკონკრეტულქალაქში, ქვეყანაშიანსაერთაშორისოდონეზე; 

 

5. 

ინფორმაციასოციალურიქსელებიდანდასერვისებიდან.ბიზნესისადაპიროვნებებისჩართულო

ბამდიდისოციალურიქსელებისფუნქციონირებაში (Facebook, VKontakte, LinkedIn, Twitter, 

Instagram დაა.შ.) შექმნა მოთხოვნაზე ორიენტირებილი მონაცემებისკიდევერთიწყარო. ეს 

არის: საბაზროურთიერთობებისგარკვეულისეგმენტებისტენდენციები, 

ახალიდაპერსპექტიულიპროდუქტები, მომსახურებადაკომპანიები. შეტყობინებები, 

კომენტარები, ციტატები (,,რეპოსტები") აქტიურადგამოიყენებასამიზნემომხმარებლების, 

ბიზნესშესაძლებლობების, კონკურენტულიურთიერთობების, 

ბიზნესრისკებისდაპოტენციურიპარტნიორებისიდენტიფიცირებისადაპროგნოზირებისმიზნ

ით. 

 

მონაცემთათითოეულზემოთმოყვანილ წყაროსაქვსგარკვეულიმნიშვნელობა, 

რაცდამოკიდებულია, მისსაიმედოობასადასისრულეზე. მაგრამყველაზედიდიკომერციული, 

სამეცნიერო, 

საზოგადოებრივიანსოციალურადორიენტირებულიინტერესიარისყველაარსებულიმონაცემე

ბისზოგადიანალიზისშედეგები. ესარისრთულიდასკვნები, 

რომლებიცშეიძლებაემსახურებოდესპროგნოზირების, შესაძლომოთხოვნისგანსაზღვრას 

(თუვსაუბრობთმომსახურებისადასაქონლისახალიბაზრისგანვითარებაზე), 

სამიზნეაუდიტორიას (მედიასერვისებთანმიმართებაში) დაა. შ. 

დიდიმონაცემებისანალიზისშედეგებიშეიძლებაგამოყენებულიქნასნიმუშების, 

კორელაციებისადაანომალიებისდასადგენად. 
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ანალიზისმექანიზმიდიდიმონაცემებისფარგლებში, თავისილოგიკითადაწესრიგით, 

არგანსხვავდებატრადიციულიანალიზისალგორითმისგან: ინფორმაციისშეგროვება - 

მიღებულიმონაცემებისანალიზი - დასკვნებისგამოტანა. 

მონაცემთაანალიზისახალიმიდგომისშექმნისაუცილებლობაგანპირობებულიაციფრულისამყ

აროშიგამოჩენილიისეთი ფაქტორებითროგორიცაა: დიდირაოდენობითმონაცემები, 

მათიგანახლებისმაღალიმაჩვენებლები, 

მონაცემთაწყაროებისდიდირაოდენობა,რასაცვერანაირიტრადიციულიანალიზისპროგრამუ

ლიუზრუნველყოფავერგაუძლებს (ვგულისხმობთ ანალიზს, 

რომელიცითვალისწინებსამფაქტორებს). თავისმხრივ, 

გამოთვლითისიმძლავრისგაფართოებით,გამოთვლითისისტემებისფიზიკურიზრდით,გამოთ

ვლების შესრულება შესაძლებელია, მაგრამმცირდებამათი ანალიზისსიჩქარე. 

 

BigData-სანალიზისმეთოდიგანსხვავდებამონაცემთაშენახვისანბიზნესანალიტიკის 

ტრადიციულიკონცეფციებისაგან. BigData-

სანალიზიარსებითადარისახალიმიდგომაინფორმაციისმენეჯმენტში. ეს 

არისფუნდამენტურადახალიკომპლექსურისტრუქტურის (ანალიზისარქიტექტურა) შექმნა. 

იგიითვალისწინებსმონაცემებისშეგროვების, 

შენახვისადაანალიზისფუნქციებისგანაწილებასრამდენიმეშემსრულებელპროგრამასშორის, 

რომლებიცმოქმედებსსაკონტროლომოდულებითდადგენილიალგორითმებისშესაბამისად. 

 

ამჟამად, ყველაზეგავრცელებულიდაეფექტური Big Data არქიტექტურაარისსისტემა Hadoop. 

ესსისტემასაშუალებასიძლევადამუშავდეს 

დიდირაოდენობითმონაცემებიდროულადდამინიმალურიღირებულებით. 

 

Hadoop არისღიაკოდისპროექტი, რომელიცშემუშავებულია Apache Software Foundation– 

ისმიერ. Hadoop გამოიყენებადიდირაოდენობითმონაცემებისგანაწილებული 

(პარალელურად) დამუშავებისთვის. მისძირითადნაწილში Hadoop 

არისმარტივიპროგრამებისადაბიბლიოთეკებისკრებულიგანაწილებული 

ამოცანებისგადასაჭრელად რომლებიცდაფუძნებულია რამდენიმე კლასტერის 

ათასობითკვანძებზე. Hadoop 

ინფრასტრუქტურისშედარებითმარტივმადიზაინმაუზრუნველყომისიპოპულარობადაგამოყე

ნებისმასშტაბი. რეალობაში ეს ჰგავსამოცანისშესრულებასათასობითკომპიუტერზე, 

რომელთაგანთითოეულსაქვსმონაცემთადამუშავებისადაშენახვისსაკუთარიშესაძლებლობებ

ი. 

 

ამჟამად Hadoop სისტემააქტიურადგამოიყენებაკომპანიებისმიერ, 

რომელთამონაცემებისყოველდღიურიმოცულობააღემატებაჩვეულებრივიშენახვისადადამუშ

ავებისსისტემებისშესაძლებლობებს. Hadoop– ისპროგრამულშესაძლებლობებსიყენებენ Adobe, 
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Amazon, eBay, Facebook, Google (მათშორისკომპანიისსაკუთრებაშიარსებულისერვისები, 

როგორიცაა: YouTube, Twitter, Yahoo დასხვა). 

 

გამომდინარეიქიდან, რომ Hadoop 

პროექტიშედგებასხვადასხვაპროგრამულიუზრუნველყოფისგან ამიტომHDFS (Hadoop 

Distributed File System) არისგანაწილებულიფაილებისსისტემა(ანუ მთავარიშენახვისსისტემა), 

რომელიცგამოიყენებასხვა Hadoop კომპონენტებისმიერ. იგი ხასიათდებახარვეზების მიმართ 

მაღალიტოლერანტობითადაიაფაღჭურვილობაზეგანლაგებისუნარით. HDFS 

არქიტექტურაიძლევამაღალიხარისხისმონაცემებზეწვდომასდაშესაფერისიადიდირაოდენობ

ითმონაცემებთანმუშაობისთვის. 

სისტემაშიშესულიფაილებინაწილდებაგამოთვლითიკლასტერისცალკეულკვანძებსშორის 

(DataNode), რომლებიცქმნისბლოკებს. მონაცემთაკვანძებისყველაბლოკს (გარდაბოლოერთი 

დამატებულისა) აქვსერთი და იგივეზომა. სისტემაში ცალკეა განთავსებული NameNode 

სახელების ცენტრალური კვანძი. მასში ინახება ფაილების სისტემის მონაცემები და 

ინფორმაცია ბლოკების განაწილებისა და მონაცემთა კვანძების (რომლებიც ამ ბლოკებს 

შეიცავს) შესახებ. HDFS მუშაობისპრინციპიპრიმიტიულადშეიძლებავაჩვენოთ შემდეგნაირად: 

შემოსულიმონაცემებიჩამოყალიბდებაცალკეულბლოკებად, რომლებიცქმნისკვანძებს 

(DataNode), შეგროვებულიმონაცემებისნავიგაციახორციელდებასახელისკვანძის (NameNode) 

გამოყენებით. 

 

HDFS თავდაპირველადშეიქმნაროგორცინფრასტრუქტურავებ-ძიებისპროექტისთვის Apache 

Nutch. HDFS ამჟამადარის Hadoop– ისდამოუკიდებელიქვეპროექტი. 

 

MapReduce 

არისგანაწილებულიგამოთვლითისისტემადიდმონაცემთანაკრებისდასამუშავებლად. 

MapReduce–ისამოცანააშეყვანილმონაცემთანაკრებისგაყოფადამოუკიდებელბლოკებად, 

რომლებიცპარალელურადმუშავდებაამოცანისრუკისშესაბამისად („tomap” - დაგეგმვა; სქემის, 

რუკისშედგენა). ამრიგად, 

შეყვანისმონაცემებისდამუშავებისმთავარიამოცანაიყოფაქვეამოცანებად (დაქვემდებარებულ 

ამოცანებად)პარალელურპროცესებსშორის (პრინციპი: „გაყავიდაიბატონე“). ამშემთხვევაში, 

თითოეულიქვეამოცანაწყდებამკაცრადგანსაზღვრულიმიმართულებით, 

ისერომმრავალჯერადიანალიზისშედეგადმიღებულიმონაცემებიშეესაბამებაერთმანეთს. 

დაქვემდებარებული ამოცანების შედეგები ერთიანდება რედუცირების ეტაპზე მყოფი  

ძირითადი ამოცანის შესაბამის საბოლოო შედეგში (,,toreduce" - შემცირება, ახვევა, 

რედუცირება). 

 

როგორცწესი, გამოთვლისადაშენახვისკვანძებიერთნაირია, ანუ MapReduce 

ინფრასტრუქტურადა HDFS მუშაობსერთსადაიმავენაკრების კვანძებზე. 

ესმიდგომასაშუალებასაძლევსპლატფორმასყველაზეეფექტიანადდაადგინოსამოცანებიკვანძე
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ბზე,სადაცუკვეარსებობსმონაცემები. ესიწვევსკლასტერებს შორის მონაცემების 

დამუშავებისადაგადაცემისმაღალსიჩქარეს. HDFS და MapReduce ქმნის Hadoop 

ეკოსისტემისბირთვს. 

 

MapReduce სისტემაშედგებაერთიმთავარი მოწყობილობისა (JobTracker) 

დაერთიდაქვემდებარებულისგან (TaskTracker) კლასტერის თითოეულკვანძზე. 

ისინიერთადქმნისერთგვარკონტროლერსდაპასუხისმგებელიარიანდაქვემდებარებულ 

მოწყობილობებზეამოცანებისდაგეგმვაზე, 

შესრულებისმონიტორინგზედაგადაუჭრელიამოცანებისგაგზავნაზე ხელმეორედ 

დამუშავებისთვის. დაქვემდებარებული მოწყობილობები 

ასრულებსდავალებებსკონტროლერისმითითებებისშესაბამისად. 

 

HBase არის NoSQL18 განაწილებულიმონაცემთაბაზა,რომელიცდაფუძნებულია Google 

BigTable მოდელზე, იყენებს HDFS-ს, როგორცმტარებელს. HBase– 

ისმთავარიამოცანააგანათავსოს ცხრილებიუზარმაზარირიგებით 

(მილიარდობითრიგებიდამილიონობითსვეტი) ჩვეულებრივიაღჭურვილობისკლასტერებზე. 

ესუტილიტა49, პროგრამაგამოიყენება Hadoopპროგრამებში, 

რომლებიცსაჭიროებს,,თვითნებურად“ 

წაკითხვის/ჩაწერისოპერაციებსძალიანდიდირაოდენობითმონაცემებისთვის,ანდიდირაოდენ

ობისმომხმარებლებისმქონეპროგრამებისთვის. HBase–საქვსსამიძირითადიკომპონენტი: 

კლიენტისბიბლიოთეკა, 

მთავარიდარამდენიმეგანაწილებულისერვერი.ესარისდამოუკიდებელი Hadoop უტილიტა. 

 

Hive არისმონაცემთა 

შენახვისპლატფორმა,რომელიცგამოიყენებაგანაწილებულისაცავიდანდიდირაოდენობითმონ

აცემებისწაკითხვის, ჩაწერისადამართვისთვის. 

 

Mahout 

არისბიბლიოთეკა,რომელიცინახავსმანქანურისწავლებისადამონაცემთაინტელექტუალური 

ანალიზისალგორითმებს, 

მათშორისმონაცემთაკლასიფიკაციისადაკლასტერულალგორითმებს. 

ალგორითმებიშემუშავებულიაცალკე. Mahout 

ასევესაშუალებასაძლევსმომხმარებლებსშექმნანსაკუთარიალგორითმებიპერსონალურიამოცა

ნების შესრულების შესაბამისად. შედეგადმიღებულიალგორითმებითავსებადია MapReduce– 

თან, 

ამიტომმათიგამოყენებაშესაძლებელიადიდირაოდენობითმონაცემებისდასამუშავებლად. 

 
49ინგლისურად utility არის დამხმარე კომპიუტერული პროგრამა, როგორც ზოგადი პროგრამული 

უზრუნველყოფის ნაწილი სპეციალიზებული ტიპური დავალებების შესასრულებლად. 
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Oozie არისსამუშაოპროცესისმართვისადასამუშაოსკოორდინაციისინსტრუმენტიMapReduce–

სთვის. ესსაშუალებასგაძლევთგააერთიანოთ 

რამდენიმეამოცანამთელისამუშაოპროცესისერთლოგიკურამოცანაში. 

 

Pig, პლატფორმა, რომელიცგამოიყენებამონაცემთადიდინაკრებისგასაანალიზებლად. იგი 

დაფუძნებულიამაღალიდონისენაზემონაცემთაანალიზისპროგრამებისგამოსახატავად 

(ამპროგრამებისშეფასებისინფრასტრუქტურის ჩათვლით). 

მრავალგვაროვანიმონაცემებიმოითხოვსსხვადასხვადამუშავებისპროგრამებს და სწორედPig 

განსაზღვრავს თუ რომელი პროგრამების გამოყენებაა საჭირო.ასევე, 

Pigპლატფორმაიძლევასხვადასხვაპროგრამების გამოყენებით 

მონაცემებისპარალელურიდამუშავებისშესაძლებლობას ერთიდავალებისშესრულების დროს. 

პლატფორმამუშაობს MapReduce–თანმჭიდროურთიერთქმედებით, მისთვის დავალებების 

შექმნით. Pig-საქვსსაკუთარიმონაცემთატიპი, აგრეთვესაკუთარი დავალებების რუკა, 

რომელიცგამოიყენებანაწილობრივ-სტრუქტურირებულიმონაცემებისგასაანალიზებლად. 

 

YARN 

არისრესურსებისმართვისპლატფორმა,რომელიცუზრუნველყოფსუსაფრთხოებასადამონაცემ

თამართვასსხვადასხვაკლასტერში. YARN– 

ისმთავარიამოცანაასამუშაოსმართვისადადაგეგმვის / 

მონიტორინგისფუნქციებისგამოყოფაცალკეულსისტემურპროცესებად. 

 

Whirr არისბიბლიოთეკაღრუბლოვანისერვისებისმართვისალგორითმებით, ხოლოzookipper - 

მომსახურება. 

 

როგორცზემოთაღინიშნა, 

ტექნოლოგიაBigDataარარისცალკეულიპროგრამულიპროდუქტიანდამოუკიდებელიტექნიკუ

რიგამოთვლისსაშუალება. Badoop–ის მაგალითზე აშკარაა, რომ ეს არის პროგრამებისა და 

უტილიტების სისტემა, რომელიც დაკავშირებულია ერთმანეთთან და მომხმარებელი 

კომპანიის სხვა სერვისებთან „დიდ მონაცემებთან“ მუშაობისათვის.ამავდროულად, 

შესაძლებელია BigData-სთვის დამახასიათებელი ზოგადი არქიტექტურის გამოყვანა. 

მონაცემთა შეგროვება. 

მონაცემთა წყაროები (ინფორმაცია) თავისთავად არ არის შეტანილი BigData-ს 

არქიტექტურაში, მაგრამ ის შეიცავს პროგრამულ უზრუნველყოფასა და ტექნიკურ 

საშუალებებს, რომლებსაცმათი შეგროვება შეუძლია. მონაცემთა შეგროვების მეთოდების 

მრავალფეროვნება პირდაპირ დამოკიდებულია მათ წყაროზე. ინფორმაციის შეგროვებასა და 
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შემდგომ გაანალიზებაზეასევე გავლენას ახდენს ინფორმაციის ბუნება. შეგროვების 

მექანიზმების კლასიფიკაცია შეიძლება წარმოვადგინოთ შემდეგნაირად: 

➢ სტრუქტურირებული მონაცემების შეგროვება (სხვადასხვა მონაცემთა ბაზები, 

არსებული მონაცემთა არქივები, საწარმოთა შიგა სისტემები და სხვა); 

➢ არასტრუქტურირებული მონაცემების შეგროვება (GPS მონაცემები, აუდიო და ვიდეო 

ფაილები, ტექსტური ფაილები, ინფორმაციის ანალოგიური წყაროები და სხვა); 

➢ ნაწილობრივ-სტრუქტურირებული მონაცემების შეგროვება (მონაცემები შიგა 

სისტემების მოვლენათა ჟურნალებიდან, ქსელის სერვისებიდან, XML მონაცემებიდან 

და ა.შ.); 

➢ მონაცემთა საცავი. ყველა შეგროვებული მონაცემი გადანაწილებულია საცავზე და 

მონაცემების ტიპებიდან გამომდინარე, მთავრდება განაწილებულ/გამოუყოფელ 

საცავებში ან ჩაწერილია ცალკეულ ღონისძიებათა ჟურნალში; 

➢ მონაცემთა ტრანსფორმაცია. დამუშავების ეტაპზე გადატანამდე, მონაცემები უნდა 

გადაკეთდეს ფორმატში, რომელიც გასაგებია პროგრამებისთვის იმპორტის/ 

ექსპორტის ინსტრუმენტების გამოყენებით. ასეთი ინსტრუმენტები შეიძლება იყოს 

ჩაშენებული უტილიტებში, რომელებიც პასუხისმგებელია როგორც გარე ასევე 

დამატებითი მონაცემების შენახვაზე; 

➢ მონაცემთა დამუშავება. ამ ეტაპზე, ყველა შეგროვებული მონაცემი გაერთიანებულია. 

დამუშავება შეიძლება განხორციელდეს პარტიებად (ანუ მონაცემთა გარკვეული 

რაოდენობა დამუშავებულია სეგმენტურად) ან რეალურ დროში (ყველა შემომავალი 

მონაცემი დამუშავებულია პაკეტების ფორმირების გარეშე). ამ ეტაპზე ხაზგასმულია 

შემდგომი ანალიზისთვის სასარგებლო ინფორმაცია; 

➢ მონაცემთა ანალიზი. ამ ეტაპზე გამოყენებული ინსტრუმენტები დამოკიდებულია 

მომხმარებლის მიზნებზე. უნდა აღინიშნოს, რომ დამუშავების ეტაპზე შერჩეული 

მონაცემები არსებითად არის ,,ნედლი", დაუმუშავებელი: თქვენ შეგიძლიათ მათთან 

მუშაობა, მაგრამ დამუშავების გარეშე მომხმარებლის მიერ დასახული ამოცანის 

კონტექსტში, მათ დიდი ინტერესი არ აქვს. ცალკეული ამოცანების გადასაჭრელად, 

შესაძლებელია შეიქმნას დამოუკიდებელი ანალიზის ალგორითმები, უტილიტები, ან 

გამოვიყენოთ სტანდარტული; 

➢ მონაცემთა გამოტანა. ანალიზის შედეგები უნდა იყოს 

წარმოდგენილიმომხმარებლისთვის ადვილად გასაგები ფორმატით. ეს შეიძლება იყოს 

ცხრილები, დიაგრამები, ნაბეჭდი ტექსტი და ა. - უნდა განხორციელდეს შედეგების 

ვიზუალიზაცია. ვიზუალიზაციის ტიპისა და სირთულის მიხედვით, Big Data 

ეკოსისტემას შეიძლება დაემატოს დამატებითი პროგრამები, სერვისები ან დანამატები.  

BigData-ს ტექნოლოგიის შესაძლებლობების გამოყენების აუცილებლობის საკითხი წყდება 

მომხმარებლის კონკრეტული ამოცანებიდან და მიზნებიდან გამომდინარე.  
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მიუხედავად Badoop პროექტის არსებობისა და ძირითადი პროგრამებისა და უტილიტების ღია 

კოდის არსებობისა, მომხმარებელთა საინფორმაციო სტრუქტურაში ეკოსისტემის 

ინტეგრირების პროცესი რთულია და მოითხოვს სპეციალისტების მუდმივ მხარდაჭერას. 

ტრადიციული სისტემებისა და BigData-ს ტექნოლოგიის ფარგლებში მონაცემთა ანალიზის 

ზოგადი ალგორითმები პრინციპულად არ განსხვავდება ერთმანეთისაგან.ამდენად ასეთი 

რთული ეკოსისტემის გამოყენება მიზანშეწონილია მხოლოდ იმ მომხმარებლებისთვის, 

რომლებიც მონაცემთა დამუშავების პრობლემის წინაშე აღმოჩნდებიან "3-V" პრინციპის 

პირობებში. 

დღეს იზრდება მოთხოვნადიდი მონაცემების ანალიზის სერვისებზე გარე ორგანიზაციების 

მხრიდან. მომხმარებელს, რომელსაც არ აქვს ტექნოლოგიის სრულად ინტეგრირების 

შესაძლებლობა საკუთარ ინფრასტრუქტურაში, შეუძლია შეუკვეთოს პროგრამული 

გადაწყვეტა დამმუშავებელს (დეველოპერს) რომელსაც გააჩნია BigData-სსაკუთარი 

ეკოსისტემა. ამ შემთხვევაში, ინტეგრაციასექვემდებარება ტექნოლოგიური არქიტექტურის 

მხოლოდ ბოლო ორი დონე. ეს არის კომპლექსი, რომელიც პირდაპირ აანალიზებს და 

ვიზუალიზაციას უკეთებს შედეგებს. ინფორმაციის შეგროვების, დამუშავების 

დაგადამუშავების მთელ პროცესს ახორციელებს დამმუშავებელი (დეველოპერი). 

BigData-ის საკუთარი ეკოსისტემის გამოყენების აუცილებლობის საკითხი უნდა გადაწყდეს 

დაზუსტებული სარგებლის გაცნობიერებისა და ხარჯების შემდგომი ანაზღაურების 

საფუძველზე. ვინაიდან თანამედროვე მსოფლიოში ინფორმაცია გახდა რესურსი თავისი 

ღირებულებით, BigData-ს ტექნოლოგიის შემუშავებისა და გამოყენების ტემპი პირდაპირ 

დამოკიდებულია იმაზე, თუ:(1) რამდენად ღირებული ინფორმაცია იქნება მიღებული ,,დიდი 

მონაცემების" ანალიზის შედეგად და (2) რა რაოდენობის საკუთარ რესურსებს დახარჯავს 

მომხმარებელი. 
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https://www.smartdatacollective.com/data-integration-ecosystem-big-data-and-analytics/
https://www.smartdatacollective.com/data-integration-ecosystem-big-data-and-analytics/
http://venublog.com/2012/11/30/typical-big-data-architecture/
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ლექცია 5. 

 

ტელემედიცინა(Telemedicine) 

ტელემედიცინა –თანამედროვე მედიცინის ერთ – ერთი მიმართულებაა, რომელიც 

დაფუძნებულია საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებაზე დისტანციურად სამედიცინო 

მომსახურებისთვისა და დროული, ფართო საკონსულტაციო-პროფილაქტიკური 

მომსახურებისთვის.  

პირველ რიგში, მედიცინაში ციფრული ტექნოლოგიების განვითარება ხელს შეუწყობს სწორი 

დიაგნოზის გაკეთებას უფრო ზუსტად და სწრაფად. მეორეც, IT ტექნოლოგიების წყალობით, 

შესაძლებელია ბიოლოგიის კვლევის მონაცემების უფრო სწრაფად და იაფად განსაზღვრა-ამოღება: 

ეს ხელს უწყობს ახალი სამკურნალო პრეპარატებისა და საშუალებათა დამუშავებას. და ბოლოს 

მესამე, იქმნება დამატებითი შესაძლებლობა, აქტიურად გავაანალიზოთ ადამიანის 

ჯანმრთელობის მდგომარეობა, მათ შორის ისეთი საყოფაცხოვრებო მოწყობილობებით, 

როგორიცაა: სმარტფონები, სატარებელი დივაისები50, თუნდაც Wi-Fi მარშრუტიზატორები. 

სხვათა შორის, მათი დახმარებით მონიტორინგის პრაქტიკა უკვე არსებობს, მაგალითად, სუნთქვის 

სიხშირე და გულისცემა, ადამიანის სხეულის შთანმთქმელი შესაძლებლობათა ცვლილების 

ფიზიკურ თვისებებზე დაყრდნობით. მსგავსი დამუშავებული მიგნებებია ვიდეო დაკვირვების 

სფეროში: კამერები ასწავლიან მოძრაობათა ადექვატურობის გამოცნობას და იგივე პულსის 

კონტროლს(დათვლას). ასეთ სისტემებს თანდათანობით შეუძლიათ შეცვალონ მეთვალყურეები, 

რომლებიც მძიმედ დაავადებულ ან შეუძლოდ მყოფ პაციენტებს ჰყავთ საავადმყოფოებში, 

აგრეთვე მაშინ, როდესაც ისინი მკურნალობენ სახლში. მათ შეეძლებათ დისტანციურად 

აკონტროლონ ქრონიკული დაავადებების მქონე პაციენტებისა და ფსიქიური აშლილობის მქონე 

პირების ჯანმრთელობის მდგომარეობა..ბევრი კომპანია სწავლობს მომხმარებელთა მონაცემების 

უზარმაზარი მასივის გამოიყენებას.  კონკრეტულ პირისთვის ინდივიდუალური 

რეკომენდაციების მისაცემად. მაგალითად, IBM, გენეტიკურ კომპანია Pathway genomics (USA)-თან 

ერთად, შეიმუშავებს ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებულ პროგრამულ მოწყობილობასა და 

პროგრამას, რომელიც გააანალიზებს მომხმარებლის გენეტიკურ და კლინიკურ მონაცემებს და 

 
50 სლენგი-ნებისმიერი სასარგებლო ტექნიკური მოწყობილობა, შესაძლებელია აგრეთვე იყოს ყოფითი 

მოხმარების მოწყობილობა. კონსტრუქციულად დასრულებული ტექნიკური სისტემა, რომელსაც 

გააჩნია განსაზღვრული ფუნქციური დანიშნულება. 

 



74 
 

ურჩევს თუ რა ცვლილებები უნდა შეიტანონ მათ ცხოვრების წესის, სამუშაოსა და დასვენების 

პროცესში.  

მაგალითად, კომპიუტერული მონიტორინგის სისტემები თვალყურს ადევნებენ ძილს და 

ინდივიდს მისცემენ კონკრეტულ რეკომენდაციას დღის ოპტიმალური რეჟიმის შესახებ - არა 

მხოლოდ იმის გათვალისწინებით, თუ რამდენ ხანს(საათს) სძინავს ადამიანს, არამედ ასევე 

ურჩევენ, რა უნდა გააკეთოთ სიფხიზლის დროს, შემდგომში დასვენების ხარისხის ზრდისთვის. 

უახლოეს წლებში განხორციელდება პასიური მონიტორინგიდან გადასვლა კონკრეტულ 

რეკომენდაციებზე, რომლებსაც პაციენტს პროგრამული უზრუნველყოფა და პროგრამები  მისცემს. 

გაჯეტის მომხმარებლის ჯანმრთელობის მონაცემები გამოყენებული იქნება სადაზღვევო 

კომპანიების მიერ ფინანსური მოდელების ოპტიმიზაციისა და მათი რისკების ზუსტად შეფასების 

მიზნით. ამ ტექნოლოგიების აქტიურად  გამოცდა უკვე მიმდინარეობს  დიდ კომპანიებში. ეს ხდება 

იმ მიზნით, რომ გაიზარდოს შრომის მწარმოებლურობა და შეამცირდეს ფინანსური ხარჯებზე 

დატვირთვა დასაქმებულთა შრომის უნარშეზღუდულობის გამო. ჯანმრთელობის დაცვის 

ციფრული მომავლის კიდევ ერთი ტრენდია დაბერებასთან ბრძოლა. 

ისეთი მსხვილი კომპანიები, როგორებიცაა Human Longevity და Calico (აშშ), ინვესტიციებს 

ახორციელებენ ასაკთან დაკავშირებული ცვლილებების წინააღმდეგ ბრძოლაში. დაბერება მწვავე 

პრობლემაა არა მხოლოდ მედიცინის, არამედ ეკონომიკისთვისაც. ბიოლოგიური და 

კომპიუტერული ტექნოლოგიების კონვერგენციის წყალობით, ვიმედოვნებთ, რომ უახლოეს 

წლებში გამოჩნდება პირველი თერაპიული პროცესორები, რომლებიც შეძლებენ მეთოდურად 

ორგანიზება გაუწიონ კვების, სამკურნალო პრეპარატებისა  და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები 

დანამატების (BAA) მიღებას. ასეთი ,,ბადების“ (BAA) კომბინირებული გამოყენება დამაჯერებელი 

გარანტიაა აქტიური სასიცოცხლო ხანგრძლივობის პროცესის დამაჯერებელი ზრდისა და 

ადამიანის ცხოვრების ხარისხი გაუმჯობესებისთვის. დიახ, ეს ყველაფერი ჯერ კიდევ 

ფანტასტიკურად აღიქმება, მაგრამ ჩვენ ბევრი მაგალითი ვიცით იმისა, რაც ადრე ფანტასტიკად 

აღიქმებოდა სულ ცოტა ხანში რეალობად იქცეოდა. თავად ფანტასტიკის მხატვრული და 

სამეცნიერო ლიტერატურა კაცობრიობის მომზადებაა სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესის 

მიღწევათა სტრესების გარეშე დანერგვისა და ათვისებისათვის. თანამედროვე პირობებში, ჩვენ 

კარგად ვიცით, რომ საერთაშორისო კოსმოსურ სადგურებში(ISS) სამუშაოდ მივლინებული 

ექსპედიციების წევრები ხანგრძლივი  კოსმოსური ფრენის პროცესში იმყოფებიან მუდმივი 

სპეციალური ფიზიოლოგიური და სამედიცინო ზედამხედველობისა და კონტროლის ქვეშ.  ეს 

ხორციელდება სამედიცინო პერსონალის მიერ, რომლიც დისტანციურად აწყობს და ატარებს 

სხვადასხვა ექსპერიმენტებს, აკონტროლებს ასტრონავტების ჯანმრთელობის ზოგად 

მდგომარეობასა და მუშაობას.  ამ დროს ყოველთვის მიმდინარეობს ფუნქციური მდგომარეობების 

სტატისტიკის შეგროვება,  ადამიანის სხეულის ფიზიოლოგიური პროცესების შეფასება და სხვა 

კვლევები, რომლებიც სინამდვილეში ხდება მიკრო გრავიტაციის პირობებში.  

მაგალითი: რუსეთის ფედერალური კანონი No242 ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენების შესახებ რუსეთის აქტებში ცვლილებების შეტანის 
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შესახებ. ტელემედიცინის ტექნოლოგიები - ინფორმაციული ტექნოლოგიები, რომლებიც 

უზრუნველყოფენ სამედიცინო მუშაკების დისტანციურ ურთიერთკავშირს ერთმანეთთან, 

პაციენტებთან და (ან) მათ კანონიერ წარმომადგენლებთან, ამ პირების იდენტიფიკაციას მათი 

ქმედებების დოკუმენტირებას კონსულტაციების, პაციენტის ჯანმრთელობის დისტანციური 

სამედიცინო მონიტორინგის დროს. კანონის ძირითადი დებულებები: ნარკოტიკული და 

ფსიქოტროპული ნივთიერებების შემცველი მედიკამენტების ელექტრონული რეცეპტები; 

ტელემედიცინის ტექნოლოგიების განსაზღვრა; ნებაყოფლობითი თანხმობა სამედ. დახმარებაზე. 

დახმარების მიღება შესაძლებელია ელექტრონულად გამარტივებული სქემის გამოყენებით; 

პაციენტს უფლება აქვს მოითხოვოს და მიიღოს სამედ. დახმარება. მონაცემები თქვენს შესახებ; 

ტელემედია. ზრუნვა უნდა განხორციელდეს სამედიცინო მომსახურების სტანდარტების 

შესაბამისად; სამედიცინო და ინდუსტრიული ორგანიზაციების რეგისტრაცია, მუშებისა და 

პაციენტების ავტორიზაციის ერთიანი სისტემით; ნებადართულია დისტანციური 

კონსულტაციები: ინფორმაციის შეგროვება, პირადი ვიზიტის გადაწყვეტა, მკურნალობის მორგება, 

პაციენტის დისტანციური დაკვირვება გაჯეტების გამოყენებით. ვიდეო კონფერენციის სისტემების 

გამოყენება ტელემედიცინაში. 

ტელემედიცინის ძირითადი მიმართულებები. ბუნებრივია, კონცეფცია, რომელსაც ჩვენ 

განვიხილავთ, მოიცავს პრობლემებისა და გადაწყვეტების ძალიან ფართო სპექტრს. მათი ყველაზე 

ზოგადი ფორმით, ისინი იყოფა ორ ფართო კატეგორიად: «ექიმი-პაციენტი» და «ექიმი-ექიმი». 

პრაქტიკაში არსებობს ტელემედიცინის მრავალი სფერო, რომელიც შეიძლება დაჯგუფდეს 

სპეციალიზაციის ძირითადი კრიტერიუმების მიხედვით. დღეს ძირითადი მიმართულებებია: 

ექიმ-პაციენტის გადაწყვეტები ტელემედიცინის კონსულტაციები პაციენტებისთვის; 

დისტანციური ბიომონიტორინგი; ექიმი-ექიმი გადაწყვეტები ექიმების გადაუდებელი 

კონსულტაციები; სამაუწყებლო ოპერაციები რეალურ დროში; დისტანციური სწავლება და 

პროფესიული განვითარება. არსებობს სხვა, მაგრამ ტექნოლოგიის შესაძლებლობების ზოგადი 

გაგებისთვის, ეს ოთხი საკმარისია, რაც, ფაქტობრივად, დღეს მთავარია. თითოეული მათგანი 

ცალკე განხილვის ღირსია. ტელემედიცინის კონსულტაციები  ეს არის დისტანციური 

კონსულტაციები და პაციენტთა დიაგნოსტიკა, რომლებიც ითვლება ყველაზე გავრცელებულ და 

პოპულარულ სერვისად. ვიდეოკონფერენციის სპეციალიზირებული სისტემების დახმარებით 

დამყარებულია სრულფასოვანი აუდიოვიზუალური კონტაქტი კონსულტანტ ექიმს, მის 

თანაშემწესა და თავად პაციენტს შორის, რომლის დროსაც მათ მხოლოდ აქვთ შესაძლებლობა არა 

მხოლოდ ნახონ და მოისმინონ ერთმანეთი, არამედ გაცვალონ გრაფიკული და ტექსტური 

მონაცემები (მაგალითად, პაციენტის რენტგენის სურათი ექიმს, ხოლო ექიმის ლიცენზია პაციენტს) 

. 

ტელემედიცინის კონსულტაციები. ეს მიდგომა ძალიან მოსახერხებელია ყველა 

თვალსაზრისით. დიდი ხნის განმავლობაში, ტელემედიცინის კონსულტაცია იყო 

განლაგებული, როგორც სამედიცინო მომსახურების მიღების საშუალება იმ ადგილებში, 

სადაც არ არსებობს პოლიკლინიკის ან კონკრეტული სპეციალისტის შენარჩუნების აზრი ან 
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შესაძლებლობა. ანუ, ვთქვათ, პაციენტს არ სჭირდება რეგიონული ცენტრიდან დედაქალაქში 

გამგზავრება, რათა ექიმმა შეისწავლოს იგი - საკმარისია დაუკავშირდეთ სპეციალისტს 

ვიდეოკონფერენციის არხებით, ორივესათვის მოსახერხებელ დროს. თუმცა, ეს მიდგომა 

საკმაოდ ვიწროა. დღესდღეობით ტელემედიცინის საკონსულტაციო მომსახურების 

მომხმარებლები სულ უფრო მეტად ხდებიან მეგაპოლისების მკვიდრნი, რომლებსაც არ აქვთ 

საკმარისი დრო საკუთარი ჯანმრთელობის სათანადოდ მონიტორინგისთვის, ექიმთან 

დანიშვნის და კიდევ უფრო მეტად რიგებში ჯდომისას. სამაგიეროდ, სპეციალური მობილური 

აპლიკაციის გამოყენებით, თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ უფასო სპეციალისტი დღის ნებისმიერ 

დროს - პროგრამა თავად გეტყვით ვინ არის საუკეთესო კონკრეტულ სფეროში და რომელი 

ექიმია ახლა მზად, რომ მოგისმინოთ და დაგეხმაროთ. უფრო მეტიც, თეორიულად, 

მომავალში, ასეთი ძიება შეიძლება განხორციელდეს მთელ მსოფლიოში. მაგრამ, მალე, 

ცხადია, თქვენ არც დაგჭირდებათ დარეკვა სადმე - ექიმები თვითონვე დაგირეკავენ და 

გაერკვევიან თქვენს პრობლემებში (მობილური მოწყობილობების გამოყენებით 

ტელემედიცინის საკონსულტაციო სისტემის დანერგვის წარმატებული მაგალითად 

განიხილება TrueConf SDK- ის განყოფილებაშ).  

ტელემედიცინა ეპიდემიაში ვირუსული ინფექციების პანდემიის დროს, როდესაც 

ინფიცირებულთა რაოდენობა და გავრცელების უბნები იზრდება უკონტროლო ტემპით, 

გადამწყვეტია (სამედიცინო მუშაკების სწრაფი რეაგირებისთვის). იმ შემთხვევებში, როდესაც 

მკაცრი თვითიზოლაცია არის ერთადერთი გამოსავალი, ტელემედიცინა რჩება 

ჯანმრთელობის დაცვის ერთადერთ საშუალებად.  

როგორც COVID-19 პანდემიამ აჩვენა, რომელმაც მილიონობით ადამიანი გააგზავნა მთელს 

მსოფლიოში იძულებით თვითიზოლაციაში, ტელემედიცინის სისტემები ვიდეო 

კომუნიკაციით გახდა პაციენტების დისტანციური მიღების, მართვისა და მკურნალობის 

შეუცვლელი ატრიბუტი.  

დისტანციური ბიომონიტორინგი. პაციენტების დისტანციური მონიტორინგის სისტემები 

გამოიყენება ჯანდაცვის პროფესიონალების მიერ მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის 

მონიტორინგისთვის. ეს მოითხოვს სპეციალურ ტელემედიცინის აღჭურვილობას, რომლითაც 

ექიმს შეუძლია დააკვირდეს თავის პაციენტს შორიდან. ძალიან ხშირად, დისტანციური 

მონიტორინგი გამოიყენება ხანდაზმული ადამიანების მონიტორინგისთვის, რომლებსაც არ 

შეუძლიათ დამოუკიდებლად განახორციელონ ყველა საჭირო თერაპიული მანიპულაცია. 

სახლის ტელემედიცინა განსაკუთრებით აქტუალურია იმ პაციენტებისთვის, რომლებსაც 

სჭირდებათ რეგულარული ქირურგიული გამოკვლევები (მაგალითად, გულის დაავადებების 

მქონე ადამიანებისთვის). ამავდროულად, მიკროელექტრონული ტექნოლოგიების 

განვითარება, ფართოზოლოვანი მობილური ინტერნეტი და სპეციალური პროგრამული 

უზრუნველყოფა ტელემედიცინის შესაძლებლობებს ახალ დონეზე აყენებს. ნივთების 

ინტერნეტის (IoT) ტექნოლოგიები აქ ძალიან მოსახერხებელია. ამის წყალობით, დღეს 

შესაძლებელია არა მხოლოდ უკვე ავადმყოფი პირის მდგომარეობის მონიტორინგი, არამედ 
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გარეგნულად ჯანმრთელ ადამიანში მომავალი პრობლემების დიაგნოსტიკა. დღეს ბევრი 

ადამიანი მიჩვეულია სხეულზე მინიატურული სენსორების ტარებას. კერძოდ, ჩვენ 

ვსაუბრობთ სხვადასხვა ფიტნეს ტრეკერებზე და ამ სახის სხვა მოწყობილობებზე. 

თეორიულად, მათ შეუძლიათ არა მხოლოდ თქვენი სპორტული მიღწევების მონაცემების 

კონსოლიდირება, არამედ მნიშვნელოვანი ბიომეტრიული პარამეტრების გააანალიზებაც და 

მათ საფუძველზე სხეულის ფაქტობრივი მდგომარეობის შესახებ დასკვნების გამოიტანა.  

პოტენციური საფრთხის შემთხვევაში ისინი სიგნალს მოგცემენ თქვენ ან თქვენს ექიმს. როგორ 

შეიძლება სისტემამ იცოდეს, რომ ადამიანში რაღაც არ არის ნორმალურად? აღნიშნული IoT და 

დიდი მონაცემთა დამუშავების სისტემები უკვე დაკავშირებულია ამ სიტუაციასთან. ძალიან 

გამარტივებული ფორმით, მდგომარეობა ასეთია: უზარმაზარი რაოდენობის ბიომეტრიულ 

სენსორებს შეუძლიათ მონაცემების გადატანა სხვადასხვა ადამიანების ჯანმრთელობის 

შესახებ ცენტრალიზებულ საცავში. იქ დამუშავებულია მიღებული ინფორმაცია და მის 

საფუძველზე ხდება დასკვნების გამოტანა, რომლებიც შემდეგ გამოიყენება ტელემედიცინის 

სისტემებში. უფრო მეტიც, ინფორმაცია მოცემულია ანონიმურად - სისტემამ იცის, 

მაგალითად, ადამიანის ფიზიკური პარამეტრები (სქესი, ასაკი, გულისცემის დინამიკა და ა. 

შეგროვებული სტატისტიკის საფუძველზე ხდება დასკვნების გაკეთება გარკვეული 

დაავადებების ადრეული დიაგნოსტიკის შესახებ. და თუ ბიომეტრული სენსორის მქონე 

ადამიანში ასეთი რამ შეინიშნება, მას (სისტემას) შეუძლია ურჩიოს პაციენტს დაუკავშირდეს 

კონკრეტულ სპეციალისტს. გადაუდებელი კონსულტაციები ექიმებისთვის არის სიტუაციები, 

როდესაც ექიმებსაც სჭირდებათ დახმარება, რადგან მძიმე და რთული შემთხვევები ყველგან 

ხდება. მაგალითად, რეგიონულ საავადმყოფოს შეიძლება არ ჰყავდეს შესაბამისი 

კვალიფიკაციის სპეციალისტი, რომელიც ხელმისაწვდომია დიდ ქალაქში. ამავდროულად, 

პაციენტის ტრანსპორტირება კლინიკაში ან სხვა სპეციალიზებულ სამკურნალო 

დაწესებულებაში შეუძლებელია ან არაპრაქტიკულია (მარშრუტის მანძილის გამო) და 

სპეციალისტი ვერ გაივლის რამდენიმე ასეულ კილომეტრს. ერთადერთი გამოსავალი არის 

სასწრაფო ვიდეო კომუნიკაციის სესია, რომელიც დაგეხმარებათ რაც შეიძლება სწრაფად 

მიიღოთ საჭირო რჩევა, ძვირფასი დროის დაკარგვის თავიდან აცილების მიზნით. ადამიანებს 

ასევე შეიძლება სჭირდებოდეს სასწრაფო სამედიცინო რჩევა დასახლებებიდან 

(ცივილიზაციიდან) შორს მდებარე ადგილებში, როგორიცაა ოფშორული ნავთობის 

პლატფორმები ან საოკეანო გემები. ამ შემთხვევაში, ტელემედიცინის სისტემა 

განსაკუთრებულ როლს ასრულებს. შედარებით ნელი სატელიტური საკომუნიკაციო 

უზრუნველყოფის უნარის პირობებში ეს შეუძლებელია.  

რა თქმა უნდა, არ შეიძლება იგნორირება გაუკეთდეს ტელემედიცინის გამოყენების ისეთ 

სპეციფიკურ სფეროს, როგორიცაა ქირურგიული ოპერაციების გადაცემა (სწავლების მიზნით). 

ტელემედიცინის ეს მიმართულება ე.წ. «ტელემასტერინგი», გამოიყენება როდესაც ახალბედა 

ან გამოუცდელი ქირურგები ონლაინ რეჟიმში აკვირდებიან ოპერაციას, რომელსაც 

ახორციელებს მაღალკვალიფიციური სპეციალისტი. უფრო მეტიც, ვიდეოჩანაწერების 

ყურებისგან განსხვავებით, ვიდეოკონფერენციის შემთხვევაში შესაძლებელია ოპერაციის 
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დროს ან მის შემდგომ კითხვების დასმა - დეტალური ახსნა-განმარტების მიღება, 

სიტუაციურად რთული მომენტების დაშლით. ოპერაციის დროს სპეციალისტებს შეუძლიათ 

გადასცენ ერთმანეთს სხვადასხვა სამედიცინო აღჭურვილობის (მიკროსკოპი, ენდოსკოპი ან 

საოპერაციო მაგიდა) სურათები, რომლებიც ჩაწერილია ციფრული ვიდეოკამერებით. ასევე 

შესაძლებელია ტელემეტრიული ინფორმაციის გადაცემა (პაციენტის წნევის მდგომარეობის, 

მისი პულსის სიხშირის და ა.შ.). მაგრამ ქირურგის გამოცდილება მაინც ყველაზე 

მნიშვნელოვანი მაჩვენებელია. უფრო მეტიც, დღეს მედიცინა სწრაფად ვითარდება და ხდება 

ისეთი ახალი ტიპის ოპერაციები, რომლებიც აქამდე არც კი ყოფილა გააზრებული - და ეს 

მხოლოდ დასაწყისია.  

როგორ შეგიძლიათ სწრაფად გაუზიაროთ თქვენი გამოცდილება პროფესიონალ 

საზოგადოებას მთელს მსოფლიოში? ამის გაკეთების უმარტივესი, სწრაფი და ეფექტური გზაა 

ვიდეო კონფერენცია. და ვინ იცის რამდენი სიცოცხლე უკვე გადაარჩინა ამ მიდგომის 

დახმარებით დროულად მიღებულმა გამოცდილებამ. ასე რომ, ტელემედიცინის 

პერსპექტივები დღეს უფრო მეტია, ვიდრე განსაზღვრული - ეს სფერო აქტიურად 

განვითარდება მრავალი წლის განმავლობაში. ექიმების პროფესიული განვითარება ვიდეო 

სემინარები, კონფერენციები და ლექციები, რომლებიც გადაიცემა ვიდეოკონფერენციის 

სისტემით, საშუალებას აძლევს უმაღლესი დონის სპეციალისტებს გაუზიარონ არა 

თეორიული ცოდნა, არამედ პრაქტიკული უნარ-ჩვევები და შესაძლებლობები. სასწავლო 

ლექციების დროს სამედიცინო უნივერსიტეტების პედაგოგებს შეუძლიათ ორგანიზება ვიდეო 

კომუნიკაციის სამედიცინო დაწესებულებების წარმომადგენლებთან, რათა მათ გაუზიარონ 

თავიანთი გამოცდილება ონლაინ რეჟიმში. ეს არ ეხება მხოლოდ სტუდენტების სწავლებას. 

მნიშვნელოვანია პროფესიული უნარების, სიახლეების, აღმოჩენებისა და მიღწევების გაცვლა, 

პირველ რიგში, სპეციალისტებში. პატარა ქალაქის ადგილობრივ ექიმს ნაკლებად ექნება 

საშუალება მოუსმინოს ლექციას პირდაპირ ეთერში და მიიღოს მსოფლიო დონის ექსპერტის 

ხელმძღვანელობა. მაგრამ ვიდეოკონფერენციის ინსტრუმენტების დახმარებით სწავლება ამის 

საშუალებას იძლევა - თქვენ შეგიძლიათ არა მხოლოდ ნახოთ მედიცინის უმაღლესი დონის 

სპეციალისტი და მოუსმინოთ მას (ამისათვის საკმარისია ვიდეოჩანაწერი), არამედ დაუსვათ 

მას თქვენთვის საინტერესო კითხვები (ვიდეოკონფერენციის სისტემების გამოყენება 

ჯანდაცვაში Itmed). 

როგორც დასაწყისში აღინიშნა, ყველა ვიდეოკონფერენციის სისტემა არ არის შესაფერისი 

ჩამოთვლილი სახის სერვისების ორგანიზებისთვის. ტელემედიცინის სარგებელის სრულად 

გამოყენების მიზნით, ტექნიკური პლატფორმა უნდა აკმაყოფილებდეს გარკვეულ, ძალიან 

მკაცრ მოთხოვნებს. პირველ რიგში აქ არის სტაბილური სატელიტური კავშირის პრობლემა 

(და არა მარტო კავშირის) მრავალმხრივი კომუნიკაციის რეჟიმში, ასევე გამოსახულების 

მაღალი ხარისხი და დეტალები (განსაკუთრებით ქირურგიული ოპერაციების შემთხვევაში). 

გაზვიადების გარეშე, პაციენტის სიცოცხლე შეიძლება დამოკიდებული იყოს სურათის 

გრაფიკულ გარჩევადობაზე, ფერის გამჭვირვალობაზე და სიწმინდეზე (ზოგჯერ ისეთი 
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„წვრილმანები“, როგორიცაა, ვთქვათ, სისხლის ფერის ჩრდილი ან ლაქის ფორმა სურათზე 

გადამწყვეტი მნიშვნელობის მქონეა). ამიტომ, ტელემედიცინის ეფექტური 

ვიდეოკონფერენციის სისტემამ უნდა უზრუნველყოს სტაბილური 5G-ისპირობებში სწორი 

გამოსახულების გადაცემა. თანამედროვე სამედიცინო აღჭურვილობის ახლო ჩვენებას  

(მაგალითად, ლაპაროსკოპების და ა.შ.) აზრი აქვს ტელემედიცინის ვიდეოკონფერენციის 

დროს, მნიშვნელოვანია აგრეთვე მრავალმხრივი ხმოვანი კომუნიკაციის შესაძლებლობაც 

სიგნალის ხარისხის დაკარგვის გარეშე. ზემოთ ჩამოთვლილი ყველა ფუნქცია ხორციელდება 

პროგრამული უზრუნველყოფის შესაძლებლობათა გამოყენების საფუძველზე. ეს გამოსავალი 

შესანიშნავია ვიდეო კონფერენციის ორგანიზებისთვის როგორც დახურულ ქსელებში, ასევე 

ინტერნეტში. ამავე დროს, ის კარგად უმკლავდება თანამედროვე ტელემედიცინისათვის 

დამახასიათებელ ყველა გადაუდებელ ამოცანას. UltraHD და 3D- კომუნიკაციის მხარდაჭერის 

წყალობით, სამედიცინო მუშაკებს საშუალება აქვთ მაქსიმალურად გაზარდონ ნებისმიერი 

გამოსახულების დეტალი ოპერაციების ონლაინ მაუწყებლობისას ან პაციენტის დისტანციური 

გამოკვლევის დროს. სპეციალიზებული სერვერებისპროგრამული უზრუნველყოფა 

ახორციელებს DICOM ვიზუალურ (სურათების) მაუწყებლობას - ციფრული სურათებისა და 

პაციენტის დოკუმენტების შენახვისა და გადაცემის სამედიცინო სტანდარტს51. 

სხვა ინსტრუმენტები 

უპილოტო  მოწყობილობები(დრონები). 

 

მფრინავი ან საწყალოსნო მოწყობილობები და სატრანსპორტო საშუალებები. მაგალითად, 

უპილოტო მფრინავი აპარატები, რომლებიც დისტანციურად იმართება. დრონები დაფრინავენ 

დამოუკიდებლად, მიცემული მარშრუტის მიხედვით(მათ ბორტზე მყოფი კომპიუტერის 

წყალობით) ან ასრულებენ სხვაგან მყოფი პილოტის ბრძანებებს. დრონების გამოყენების 

ძირითადი სფეროებია: 

• სამშენებლო მოედნების მართვა; 

• სატყეო მეურნეობა; 

• მოწყობილობათა მდგომარეობაზე კონტროლი(ქარის ტურბინები, ჭაბურღილები და სხვა); 

• სადაზღვევო მოთხოვნათა შემოწმება; 

• ზუსტი მიწათმოქმედება; 

 
51იხ. 

http://telemedicina.ru/news/russian;  

http://www.telemedicine.com/; https://evisit.com/10-pros-and-cons-of-telemedicine/ 

http://telemedicina.ru/news/russian
http://telemedicina.ru/news/russian
http://www.telemedicine.com/
https://evisit.com/10-pros-and-cons-of-telemedicine/
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• ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის შემოწმება; 

• რკინიგზაზე უსაფრთხოების უზრუნველყოფა.  

 

,,ნივთების ინტერნეტი“- ტვირთის მიზიდვის ობიექტთა ქსელი, რომელიც აღჭურვილია 

სენსორებით, პროგრამული უზრუნველყოფით, გამოთვლითი და ქსელური საშუალებებით და 

შესაძლებლობით მოაგროვოს და გაცვალოს მონაცემები ინტერნეტში.  

,,ნივთების ინტერნეტი” აერთიანებს აღჭურვილობას და გვაძლევს მათი მონიტორინგისა და 

გაკონტროლების შესაძლებლობას დისტანციურად. ტერმინი ,,ნივთების ინტერნეტი“ 

წარმოადგენს ნებისმიერ აღჭურვილობას რომელსაც შეიძლება მიერთებული ვუწოდოთ და 

მივიღოთ მასთან ქსელური მისაწვდომობა. ,,სამრეწველო ნივთების ინტერნეტ” არის ,,ნივთების 

ინტერნეტის” ნაწილი რომელიც განეკუთვნება წარმოებასა და მრეწველობის სხვადასხვა დარგებს. 

,,ნივთების ინტერნეტის“ გამოყენების ძირითადი სფეროებია: 

• მონაცემთა ინტეგრაცია და ანალიტიკა; 

• სათადარიგო ნაწილების მიწოდების მართვა; 

• დისტანციურად მომსახურების გაწევა; 

• საბაზრო მონაცემების მიღება რეალური დროის რეჟიმში; 

• ფასწარმოქმნისა და ანგარიშების წარდგენის მოქნილი მოდელები; 

• საქონლისა და მასალების გადაადგილების მონიტორინგი; 

• მიერთებულ აღჭურვილობათა მუშაობის შესახებ მონაცემთა შეგროვება; 

• კლიენტთა თვითმომსახურება.   

 

რობოტები 

ელექტრომექანიკური დანადგარები ან ვირტუალური აგენტები, ავტონომიურად ან 

ინსტრუქციის(კომპიუტერული პროგრამით) მიხედვით ავტომატიზებული, რომლებიც 

აუმჯობესებენ ან ხელს უწყობენ ადამიანის მოქმედებას. რობოტების გამოყენების ძირითადი 

სფეროებია: 

• მომსახურების სფერო; 

• პროგნოზირებადი ოპერაციების ავტომატიზაცია; 
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• მონაცემთა მართვა; 

• წარმოება; 

• ჯანმრთელობისთვის მავნე წარმოება; 

• სასტუმროთა ბიზნესი და ტურიზმი. 

 

  სამგანზომილებიანი ბეჭდვა 

სამგანზომილებიანი ფიზიკური ობიექტების შრიულად შექმნის მეთოდი ციფრული მოდელის 

საფუძველზე მასალის თანმიმდევრული დადების ან ბეჭდვის საშუალებით. 3D- ბეჭდვაში 

გამოიყენება ინოვაციური ,,საღებავები“, მაგალითად პლასტმასი, ბოლო დროს დაიწყო მინისა 

და ხის გამოყენება. სამგანზომილებიანი ბეჭდვის გამოყენების ძირითადი სფეროებია: 

• პროტოტიპების შექმნა; 

• ხიდების მშენებლობა; 

• მიწოდებათა ჯაჭვის ოპტიმიზაცია; 

• საქონლის მიწოდების ინდივიდუალიზაცია(მომხმარებლის მოთხოვნაზე მორგება); 

• დისტანციური წარმოება; 

• ჯანდაცვა და ინტელექტუალური სამედიცინო ხელსაწყოები. 

 

 

ლექცია 6 

დამატებული და ვირტუალური რეალობა(AR/VR) 

 

დამატებული და ვირტუალური რეალობა(AR/VR)- ეს არის გლობალური ტრენდები, 

რომლებსაც ისეთივე ზეგავლენა აქვს ადამიანთა ცხოვრებაზე როგორიც აქვს ინტერნეტსა და 

სმარტფონებს. როგორც ცალკეული პიროვნებები თავიანთ ცხოვრებაში ასევე ეკონომიკაშიც 

იწყებენ ამ ტექნოლოგიების გამოყენებას სამუშაო პროცესების დააჩქარებისა და ცხოვრების 

ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით. დამატებული რეალობის ტექნოლოგია ამდიდრებს 

ადამიანის ბუნებრივ გარემოცვას, ხოლო ვირტუალური რეალობას სრულად შეჰყავს ადამიანი 
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ნებისმიერ ხელოვნურ გარემოში.  ერთად, მათ შეუძლიათ პიროვნების ნებისმიერ 

მოცემულობაში ღრმად ინტეგრირება, რაც საშუალებას მისცემს მას ,,რეალურად“ გრძნობდეს 

და აღიქვამდეს ამ მოცემულობას. AR/VR–ის ტექნოლოგიები ჯერ არასრულყოფილია და 

თავისი  სრული პოტენციალი არ გამოუვლენია. ამ დროისთვის იმ სფეროებს შორის სადაც 

ისინი გამოიყენება ყველაზე პოპულარულია კომპიუტერული თამაშები და გართობა. გასულ 

წლებში ევროკავშირსა და მთელ მსოფლიოში მნიშვნელოვანი ციფრული პროექტები 

განხორციელდა. მაგალითად, საცალო ვაჭრობის სფეროში ვირტუალური რეალობის 

პროგრამების შემქმნელმა Fibrum-მა(რუსეთი) შექმნა AliExpress-სისათვის პლატფორმა, 

რომელიც გახდა რუსეთის 11 ქალაქში არსებული მაღაზიების საფუძველი. პროექტი 

უნიკალურია იმით, რომ იგი შექმნილია Web-VR ტექნოლოგიის საფუძველზე, ანუ 

ტელეფონის ბრაუზერი და ინტერნეტი საკმარისია მაღაზიის მოსანახულებლად ისე, რომ 

ვირტუალური რეალობის სათვალეებიც არასავალდებულოა.  

ბოლო დროს ხშირია დისკუსიები გადიდებული და ვირტუალური რეალობის შესახებ. ორივე 

ტექნოლოგია გაშუქებულია მედიაში, ხდება კვლევის ობიექტი, იწერება წიგნები მათ შესახებ 

და იქმნება ფილმები. 

გაძლიერებული და ვირტუალური რეალობის ტექნოლოგიების სწრაფ განვითარებაზე 

მნიშვნელოვნად იმოქმედა მობილური მოწყობილობების ბაზარმა, რომელიც ბოლო 10 წლის 

განმავლობაში უსწრაფესად შეიცვალა: სენსორული სმარტფონები და ტაბლეტები 

სრულფასოვანი ოპერაციული სისტემით, აღჭურვილია მძლავრი ვიდეოკამერით, 

პოზიციონირების სენსორებითა და გიროსკოპებით [Trachuk A.V., Linder N.V., 2017c]. 

მოწყობილობების მზარდმა გამომთვლელობამ და ციფრულმა ტრანსფორმაციამ ყოველმხრივ 

აიყვანა გაფართოებული და ვირტუალური რეალობის ტექნოლოგიები ფუნდამენტურად ახალ 

დონეზე. აქ მათ შეუძლია გასცდნენ გასართობ ინდუსტრიას და დაფარონ ადამიანის 

საქმიანობის ფართო სპექტრი. დღემდე, ვირტუალური და გაძლიერებული რეალობის 

ტექნოლოგიები გახდა ტექნოლოგიური შესაძლებლობების წყარო და ხელს უწყობს არა 

მხოლოდ კონცეპტუალურად ახალი ბაზრების შექმნას, არამედ არსებული ბაზრების 

გაფართოებასაც [Trachuk A.V., Linder N.V., 2017]. გასართობი ინდუსტრიის გარდა, 

გაძლიერებული და ვირტუალური რეალობის ტექნოლოგიები დღეს ფართოდ გამოიყენება 

ინჟინრების, არქიტექტორების, დიზაინერების, რეალტორებისა და საცალო ვაჭრობისათვის 

პროგრამული პროდუქტების სპეციალისტების დიზაინის, მომზადებისა და გადამზადების 

მიზნით. 

დამატებული და ვირტუალური რეალობის ტექნოლოგიები გამოიყენება განათლებასა და 

მედიცინაში, მათ საფუძველზე შემუშავებულია სასწავლო პროგრამები და ტრენაჟორები, 

სამედიცინო მოწყობილობები სიმულაციას უკეთებს და ახორციელებს ოპერაციებს. 

ზემოაღნიშნულთან დაკავშირებით, აქტუალურია კითხვა, თუ რა გავლენას მოახდენს 

დამატებული და ვირტუალური რეალობის ტექნოლოგიები ბიზნესზე. 
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ვირტუალური და დამატებული რეალობის კონცეფცია და ცნებები 

შერეული (ჰიბრიდული) რეალობის მოდელი, ანუ რეალობა-ვირტუალურობის უწყვეტობა 

(სურ. 1), პირველად აღწერილია 1994 წელს(MilgramP., Kishino F., 1994). შერეული რეალობა 

განისაზღვრება, როგორც სისტემა, რომელშიც რეალური და ვირტუალური სამყაროს 

ობიექტები თანაარსებობენ და ურთიერთქმედებენ რეალურ დროში, ვირტუალურ 

კონტინუუმში. ამ მოდელის შუალედური ბმულები არის დამატებული რეალობა და 

გადიდებული ვირტუალურობა. დამატებული რეალობა უფრო ახლოსაა რეალურ 

სამყაროსთან და გადიდებული ვირტუალურობა უფრო ახლოს არის ვირტუალურთან. 

მოდელის ავტორებმა გამოავლინეს მისი ძირითადი ელემენტები: 

• სრული რეალობა - ნაცნობი სამყარო, რომელიც ჩვენს გარშემოა; 

• ვირტუალური რეალობა - ციფრული სამყარო მთლიანად შექმნილი თანამედროვე 

კომპიუტერული ტექნოლოგიების დახმარებით; 

• დამატებული რეალობა - რეალური სამყარო, რომელიც „ავსებულია“ ვირტუალური 

ელემენტებითა და სენსორული მონაცემებით; 

• დამატებული ვირტუალურობა - ვირტუალური სამყარო, რომელსაც "ავსებს" რეალური 

სამყაროს ფიზიკური ელემენტები. 

ეს კვლევა უპირველეს ყოვლისა ყურადღებას ამახვილებს დამატებულ რეალობაზე და 

ვირტუალურ რეალობაზე. მათ შორის ფუნდამენტური განსხვავება ისაა, რომ ვირტუალური 

რეალობა აყალიბებს სრულიად ციფრულ სამყაროს, მთლიანად ზღუდავს მომხმარებლის 

წვდომას რეალურ სამყაროზე, ხოლო დამატებული რეალობა მხოლოდ ციფრულ სამყაროს 

ელემენტებს ამატებს რეალურ სამყაროში, ცვლის მომხმარებლის გარშემო არსებულ სივრცეს. 

ვირტუალურ რეალობაში, გარემო იქმნება კომპლექსური ზემოქმედებით მის აღქმაზე 

ვირტუალური რეალობის ჩაფხუტების ან სხვა ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით, 

რომლებიც დინამიურად განაახლებს მომხმარებლისთვის ხილულ სივრცეს. 

ადამიანის ტვინში ნეირონები რეაგირებენ ვირტუალურ ელემენტებზე ისევე, როგორც 

რეალურ სამყაროში არსებულ ელემენტებზე. მაშასადამე, ადამიანი აღიქვამს ვირტუალურ 

გარემოს და რეაგირებს ვირტუალურ სამყაროში მიმდინარე მოვლენებზე ისევე, როგორც 

რეალობაში (LaValle S. M., 2017). 

ტერმინი "ვირტუალური რეალობა" ფართოდ გავრცელდა 1980-იანი წლების შუა ხანებში, 

რომელსაც იყენებდა და პოპულარიზაციას უწევდა ჯარონ ლანიე, ამერიკელი მეცნიერი 

მონაცემთა ვიზუალიზაციისა და ბიომეტრიული ტექნოლოგიების სფეროში, პიონერი 

ვირტუალური რეალობის ტექნოლოგიების სფეროში და მათი კომერციული 

პოპულარიზაციის დამწყები. 
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თავად ტექნოლოგია გამოჩნდა მე -20 საუკუნის მეორე ნახევარში. თუმცა, ზოგიერთი 

ექსპერტი თვლის, რომ ვირტუალური რეალობის გარკვეული ელემენტები მეცნიერებმა და 

ფილოსოფოსებმა აღწერეს მანამდე დიდი ხნით ადრე. 

ჩვენი თვალსაზრისით, ვირტუალური რეალობის ტექნოლოგიების შექმნისკენ გადადგმული 

პირველი ნაბიჯი შეიძლება ჩაითვალოს მოწყობილობის შექმნის მცდელობად, რომელიც 

ხელოვნურად ხელახლა ქმნის რეალურ სამყაროს პირობებს და ამავდროულად ახდენს 

კომპლექსურ გავლენას ადამიანის აღქმაზე. ასეთი მოწყობილობა 1929 წელს დააპატენტეს(Link 

Trainer ფრენის სიმულატორი). მოძრავი სურათი გამოიყენებოდა ვიზუალურ 

გამოსახულებად, სანავიგაციო ბერკეტები გადმოსცემდა მოძრაობას, ბრუნვას, დაცემას, 

კურსის შეცვლას. ამ გზით შეიქმნა მოძრაობის დამაკმაყოფილებელი გრძნობა. მოწყობილობას 

ძალუძს 

უნარი მიანიჭოს მომხმარებელს ყველაზე რეალისტური შეგრძნებებით, ჩაფლოს იგი 

ხელოვნურად შექმნილი შეგრძნებების სამყაროში, რაც შესაძლებელია მხოლოდ ადამიანის 

აღქმაზე კომპლექსური ზემოქმედებით. ეს ეფექტები საჭიროდ ჩათვალეს 1950-იან წლებში 

კინოინდუსტრიის განვითარებისთვის (Heilig M.L., 1992). იმისათვის, რომ გადახედოს 

ტრადიციულ კინოეკრანებს, ადამიანს სჭირდება ხედვის ველის მხოლოდ 5%. ზოგადად, 

ადამიანის აღქმა 70% -ით (კიდევ 20% - სმენა, 5% - სუნი, 4% - შეხება და 1% - გემო) 

დამოკიდებულია ვიზუალურ კომპონენტზე. სრულად იმერსიული ვიზუალური 

გამოცდილების შესაქმნელად, თქვენ უნდა გამოიყენოთ ხედვის ველის 100% სურათის 

სიწმინდის შენარჩუნებით. შესაბამისად, აბსოლუტური იმერსიულობის შესაქმნელად, იგივე 

ეფექტი უნდა იქნას მიღწეული აღქმის სხვა კომპონენტებთან მიმართებაში. 

1957 წელს, პენსილვანიის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანენბერგის სკოლის ბაზაზე, მორტონ 

ჰეილიგმა შექმნა მსოფლიოში პირველი ვირტუალური სიმულატორი "სენსორამა", რომელიც 

გარეგნულად წააგავდა სათამაშო მანქანას დახურული გუმბათით და იყო ერთგვარი 4B 

კინოთეატრი ერთი მომხმარებლისთვის. მოწყობილობა დაპატენტებულია 1962 წელს. 

მომხმარებელს შეეძლო ვირტუალური მოტოციკლით გასეირნება ბრუკლინის ქუჩებში. 

იმერსიული ეფექტი მიღწეულ იქნა ერთდროულად ყველა მთავარ გრძნობაზე: ეკრანზე 

ნაჩვენები იყო ,,პირველი პირის“ ჩანაწერი, გადაღებული ერთდროულად სამი კამერით, 

ადგილი ვიბრირებდა, ვენტილატორებმა შექმნეს ქარის გრძნობა, სტერეო დინამიკები 

მაუწყებლობდნენ ქუჩის ხმებს, კამერაში (სადაც მაყურებელი იჯდა) შესაბამისი სუნი 

შემოვიდიოდა. 

1967 წელსაივანსაზერლენდმაშექმნა,,დამოკლესხმალი“, 

პირველივირტუალურირეალობისჩაფხუტი. მის ჭერზემიმაგრებულიიყოდისპლეი,ეკრანი, 

რომელიცავრცელებდაკომპიუტერზეწარმოქმნილსურათებს. გარდაამისა, 

ჩაფხუტმაშესაძლებელიგახადაგენერირებულისურათებისშეცვლათავისმოძრაობისშესაბამის

ად. 
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გამომგონებელმააღნიშნა, რომვირტუალურირეალობისმოწყობილობები 

„სარკეამათემატიკურისაოცრებებისა“ (Sutherland I.E., 1965). კომპიუტერთანდაკავშირებული 

,,იდეალური" ჩვენება (ტარებადიმოწყობილობა) გაძლევთშანსსგაეცნოთ და 

განიცადოთიდეები, რომლებიცარარისრეალიზებულიფიზიკურსამყაროში. 

ამტექნოლოგიისგანვითარებისზღვარი (ლიმიტი)იქნებამოწყობილობა, 

რომლითაცკომპიუტერსშეუძლიაგააკონტროლოსმატერიისარსებობა. 

ჰეილიგისადასაზერლენდისგამოგონებებიარიყოკომერციულადწარმატებული, 

მაგრამშემდგომგანვითარებასემსახურებოდა. 

მათიიდეებიშთაგონებულიაენდრიულიპმანიდან, რომელმაც MIT– 

ისგუნდისკოლეგებთანერთად, 1978 წელსშექმნაკოლორადოს შტატის 

ქალაქისპირველიინტერაქტიულირუკა. მისიწყალობით, 

შესაძლებელიგახდაქალაქისვირტუალურიტურიმანქანით. 

1972 წელსმირონკრუგერმაშემოიღოტერმინი ,,ხელოვნურირეალობა", 

რათადადგინდესისშედეგები, 

რომელთამიღწევაცშესაძლებელიაკომპიუტერისმიერშექმნილსურათზეობიექტის 

(ადამიანის) ვიდეოსურათისჩასმისსისტემისდაიმ დროისთვის ცნობილი 

სხვასაშუალებებისგამოყენებით. (Krueger М. W., 1983). 

1980 -იანწლებშივირტუალურირეალობისტექნოლოგიებიგამოიყენეს NASA– 

სმთელრიგპროექტებში, მაგალითად, ვირტუალურირეალობისჩაფხუტისშესაქმნელად. VPL 

Research– მაშექმნა EyePhone ვირტუალურირეალობისსათვალე და სენსორული კოსტუმი 

DataSuit, 

რომელებსაცშეუძლიაგაანალიზოსთავიდასხეულისმოძრაობებიდაგააგზავნოსისინიკონტრო

ლირებადკომპიუტერულსიმულაციაში. 

1990-იანწლებშივირტუალურირეალობისტექნოლოგიებმაგამოყენება 

ჰპოვასათამაშოინდუსტრიაში. 1993 წელსკომპანია Sega-მშექმნა Genesis კონსოლი, 

ვირტუალურირეალობისტექნოლოგიის გამოყენებით სათამაშოპლატფორმა. 

სამწუხაროდ, გრაფიკულმა და ტექნიკურმა არასრულყოფილებამ გამოიწვია ის, რომ 

მომხმარებლებს დაეწყოთ გულისრევა და თავბრუსხვევა, როგორც გვერდითი მოვლენები. 

ამის გამო, კონსოლები არასოდეს გაყიდულა. მათმა მაღალმა ღირებულებამ განაპირობა ის, 

რომ ვირტუალური რეალობის ტექნოლოგიები დროებით იქნა მიტოვებული. 

დამატებული რეალობის განხორციელების პირველი მცდელობები იწყება მე-20 საუკუნის 

დასაწყისში. ჯერ კიდევ პირველ მსოფლიო ომში, ავიაციამ დაიწყო კოლიმატორის სამიზნის 

გამოყენება - ოპტიკური მოწყობილობები, რომლებიც აერთიანებს მიზნის ბუნებრივ 

გამოსახულებას დაპროექტებული სამიზნე ნიშნის გადაფარულ გამოსახულებასთან 

უსასრულობაში პროექცირებით. 
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ტერმინი ..დამატებული, შევსებული რეალობა" პირველად ტომ კაუდელმა შემოიღო 1992 

წელს. იგი აღწერს ციფრული ეკრანებს, რომლებიც გამოიყენება თვითმფრინავების 

ასაშენებლად. ამწყობებს თან დაჰქონდათ პორტატული კომპიუტერები სადაც შეეძლოთ 

ჩაფხუტების გამოყენებით ნახევრადგამჭვირვალე ეკრანის პანელებზე ენახათ ნახაზები და 

ინსტრუქციები (Caudell T.R, MizellD. W., 1992). 

1992 წელს ლუის როზენბერგმა შეიმუშავა შეერთებული შტატების საჰაერო ძალების ერთ -

ერთი პირველი ფუნქციური დამატებული რეალობის სისტემა. როზენბერგის ,,ეკზოჩონჩხი“ 

სამხედროებს მანქანების კონტროლის  საშუალებას აძლევდა დისტანციური მართვის 

ცენტრიდან. 

1994 წელს ჟიული მარტინმა დადგა სპექტაკლი ცეკვა კიბერსივრცეში, სადაც აკრობატები და 

მოცეკვავეები ვირტუალურ გარემოში ჩასვეს სცენაზე ვირტუალური ობიექტების 

პროექცირებით. 

საერთოდ, 1990 -იან და 2000 -იან წლებში დამატებული რეალობის სფეროში განვითარება 

ხშირად ასოცირდებოდა საავიაციო ნავიგაციის შექმნასთან. მაგალითად, ამოცანას 

წარმოადგენდა ავტომატურად განსაზღვრულიყო მოძრაობის მიმართულება მფრინავის მიერ 

არჩეული სამიზნედან გამომდინარე, ამავდროულად ინდიკატორები აჩვენებდნენშესაბამის 

ინფორმაციასმფრინავის მიერ დაფიქსირებული გარე სიტუაციის ფონზე. სხვა სიტყვებით რომ 

ვთქვათ, რეალურ დროში იმ რეალურ ობიექტებს, რომლებსაც პილოტი აკვირდებოდა, თან 

ახლდა დამატებითი ინფორმაცია. 

1997 წელს რონალდ აზუმამ ჩამოაყალიბა დამატებული რეალობის ძირითადი კრიტერიუმები: 

რეალური და ვირტუალური სამყაროს გაერთიანება, რეალურ დროში ურთიერთქმედება, 

ჩვენება სივრცეში და სხვა. აზუმას სჯეროდა, რომ არასწორი იყო AR კონცეფციის შეზღუდვა 

ზოგიერთი კონკრეტული ტექნოლოგიით (მოწყობილობით), როგორიცაა სათვალე. გარდა 

იმისა, რომ ვირტუალური ნებისმიერი ელემენტი დაემატება რეალურს, დამატებული 

რეალობის ჩარჩოებში შესაძლებელია რეალური ელემენტების ამოღებაც (Azuma R.T., 1997). 

2000-იანი წლების დასაწყისში, დამატებული და ვირტუალური რეალობის ტექნოლოგიების 

შემქმნელებმა კვლავ მიმართეს გასართობ ინდუსტრიას. 2000 წელს, თამაშში Quake, 

გაძლიერებული რეალობის ტექნოლოგიების წყალობით, შესაძლებელი გახდა მონსტრების 

დევნა ნამდვილ ქუჩებში. მართალია, ამას სჭირდებოდა ვირტუალური ჩაფხუტი სენსორებითა 

და კამერებით, რამაც არ შეუწყო ხელი თამაშის პოპულარობას, მაგრამ გახდა წინაპირობა 

ახლანდელი ცნობილი PokemonGo– ს გაჩენისთვის. 

2010 -

იანწლებშიგადიდებულიდავირტუალურირეალობისტექნოლოგიებმაკიდევერთინაბიჯიგად

ადგასამომხმარებლოაუდიტორიისკენ. 2012 წლის 1 აგვისტოს, ნაკლებადცნობილმასტარტაპმა 

Oculus–მადაიწყოდაფინანსებისკამპანიავირტუალურირეალობისჩაფხუტისგამოშვებისთვის 
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Kickstarter პლატფორმაზე. დამმუშავებლებიმომხმარებლებსდაჰპირდნენ ,,სრულყოფილად 

ჩასმის ეფექტის" განცდას640 x 800 პიქსელისგარჩევადობის 

მქონეეკრანისგამოყენებითთითოეულითვალისთვის. 2014 წელს Google–მადაიწყო Google 

Glass–ისტესტირება, მინიკომპიუტერი, რომელიცჩაშენებულიასათვალეებისჩარჩოში. 2016 

წელს Microsoft–მაშემოიღო HoloLens - 

ჭკვიანისათვალედამატებულრეალობასთანმუშაობისთვის. 

ამმოვლენებმახელიშეუწყოვირტუალური და 

დამატებულირეალობისტექნოლოგიებისსფეროშიმუშაობისაქტიურგაგრძელებას. ამრიგად, 

აღნიშნული ტექნოლოგიებისგანვითარებისისტორიისგაანალიზებით, შეიძლებაშევნიშნოთ, 

რომმათბევრისაერთოაქვთ: 

• ტექნოლოგიებიემყარებამსგავსალგორითმებს; 

• მომხმარებელთანინტერაქტიურიურთიერთქმედებარეალურდროში; 

• გამოსახულებისჩვენება3 განზომილებიან სივრცეშიგადაეცემატექნიკურისაშუალებებით. 

დამატებულირეალობააერთიანებსრეალურდავირტუალურსამყაროს, 

ავსებსრეალურსამყაროსდააფართოებსმისაღქმას. ვირტუალურირეალობა, რათქმაუნდა, 

სრულიადვირტუალურია, ცვლისრეალურსამყაროს, ისწრაფვისაბსოლუტურიიმმერსიისკენ ( 

სრულყოფილიჩასმისეფექტის მიღწევისთვის). 

მიუხედავად იმისა, რომ ვირტუალური და გადიდებული რეალობის კონცეფციებსა და 

იდეებს ბოლო 30 წლის განმავლობაში არ განუცდია რადიკალური ცვლილებები, იგივეს ვერ 

ვიტყვით თავად ტექნოლოგიებზე. დამატებული და ვირტუალური რეალობის 

ტექნოლოგიებმა გაიარეს მნიშვნელოვანი ევოლუციური გზა როგორც მოწყობილობების, ასევე 

პროგრამული უზრუნველყოფის გაუმჯობესებისა და შინაარსის თვალსაზრისით. ქვემოთ 

მოცემულია ბაზარზე არსებული VR და AR მოწყობილობების პარამეტრები. 

ვირტუალური რეალობის მოწყობილობები. ჩაფხუტი და სათვალე (HeadMounted Display, 

HMD). მუზარადს აქვს (მომხმარებლის თვალწინ) ორი ეკრანიიგი დაცულია გარე შუქისგან, 

გათვალისწინებულია სტერეო ყურსასმენები, ჩამონტაჟებული აქსელერომეტრი52და 

პოზიციის სენსორები. ეკრანები ავრცელებენ სტერეოსკოპულ გამოსახულებებს 

ერთმანეთისგან ოდნავ გადაადგილებით, რაც იძლევა სამგანზომილებიანი გარემოს 

რეალისტურ აღქმას. უმეტესწილად, მოწინავე VR ყურსასმენები საკმაოდ მოცულობითია, 

მაგრამ ბოლო დროს გამოჩნდა გამარტივებული მსუბუქი ვერსიები (მუყაოს ჩათვლით), 

 
52მოწყობილობა, როგორც მოძრაობის ამაჩქარებელი სენსორი, გაზომავს აჩქარებას სამი სივრცითი კოორდინატის 

ერთდროული შედარების გზით. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ეს არის სპეციალური მოწყობილობა, რომელიც 

ზომავს განსხვავებას აბსოლუტური და გრავიტაციული აჩქარების პროექციებს შორის. 
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რომლებიც ჩვეულებრივ განკუთვნილია სმარტფონებისთვის ვირტუალური რეალობის 

პროგრამებით. ვირტუალური რეალობის მუზარადები იყოფა სამ ტიპად: 

• დესკტოპის ჩაფხუტი დაკავშირებულია კომპიუტერთან (HTCVive, OculusRift) ან 

კონსოლებთან (Playstation VR), მოითხოვს მაღალი სიმძლავრის აპარატურას; 

• იაფი მობილური გარნიტური მუშაობს სმარტფონებთან ერთად, ნაკლებად მომთხოვნი და 

მოცულობითია ვიდრე კომპიუტერული. ისინი არის ლინზებით აღჭურვილი და ასრულებენ 

სმარტფონის დამჭერების როლს (Samsung Gear VR, Google Cardboard, YesVR); 

• დამოუკიდებელი ვირტუალური რეალობის სათვალეები - დამოუკიდებელი 

მოწყობილობები, რომლებიც მუშაობს სპეციალური ან ადაპტირებული ოპერაციული 

სისტემებით, გამოსახულების დამუშავება ხდება პირდაპირ ჩაფხუტში: OculusGo, 

HTCViveFocus, SulonQ, DeePoon, AuraVisor. გაყიდვაში ჯერ-ჯერობით არ არის. 

ვირტუალური რეალობის ოთახები (გამოქვაბულის ავტომატური ვირტუალური გარემო). 

სურათები პირდაპირ გადადის ოთახის კედლებზე, ყველაზე ხშირად ეს არის Motion Parallax 

3O მონიტორები (მათი დახმარებით მომხმარებელი ქმნის მოცულობითი ობიექტის ილუზიას, 

ვინაიდან ვირტუალური ობიექტის სპეციალური პროექცია ნაჩვენებია ეკრანზე, 

გენერირებული დამოკიდებულია მომხმარებლის პოზიციაზე ეკრანთან შედარებით). ზოგჯერ 

3D-04KH (სამგანზომილებიანი ხედვის მოწყობილობა) ან თუნდაც ჩაფხუტი გამოიყენება ასეთ 

ოთახებში მთლიანი ჩასმის ეფექტის შესაქმნელად. ზოგიერთი ექსპერტი მიიჩნევს, რომ 

ამგვარი ვირტუალური რეალობა უფრო სრულყოფილია, ვინაიდან ეკრანი საშუალებას 

გაძლევთ აჩვენოთ ვირტუალური ელემენტები უფრო მაღალი გარჩევადობით. ასეთ 

სიტუაციაში არ არის საჭირო მძიმე მოწყობილობების, ჩაფხუტების გამოყენება და 

მავთულხლართებში ყოფნა. არ არსებობს რწევის ეფექტი (რომელიც გულისრევის გრძნობას 

წარმოშობს), გამარტივებულია თვითიდენტიფიკაცია რადგან მომხმარებელი  საკუთარი თავი 

-იდენტიფიკაცია გამარტივებულია, რადგან მომხმარებელი მუდმივად ხედავს საკუთარ თავს. 

დამხმარე გარნიტურები53.ინფორმაციული ხელთათმანები და ჯოისტიკები ხელს უწყობს 

სივრცეში მომხმარებლის პოზიციისა და ქმედებების უკეთ გარკვევას. 

,,ბიძგის“ მოწყობილობები ეს მოიცავს ფეხის სხვადასხვა პლატფორმას (3DRudder) და სარბენ 

ბილიკებს (VirtuixOmni). მომხმარებელს აქვს უნარი გააკონტროლოს მისი ფეხების მოძრაობა, 

ხოლო ბილიკების შემთხვევაში - თუნდაც იმოძრაოს სივრცეში რეალურ სამყაროში 

დაბრკოლებებთან შეჯახების შიშის გარეშე. 

გაფართოებული რეალობის მოწყობილობები. სათვალეები და ჩაფხუტები. კომპიუტერული 

ხედვის ტექნოლოგიის გამოყენებით, ავტონომიური და კომპაქტური მოწყობილობები 

 
53ერთიდანიშნულებისსაგნებისსრულიკომპლექტი. 
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ჩაშენებული სენსორებითა და კამერებით საშუალებას გაძლევთ გაანალიზოთ მომხმარებლის 

გარშემო არსებული სივრცე, შექმნათ სივრცის რუკა მასში ორიენტაციისთვის. 

სათვალეების უმეტესობა აღჭურვილია ხმის და მოძრაობის აღქმით და მათი გამოყენება 

შესაძლებელია ხელების გამოყენების გარეშე. გამოსახულებები დაპროექტებულია სათვალის 

ლინზებზე ან სპეციალურ მინი ეკრანებზე, არ არის საჭირო დამატებები შინაარსის 

შესაქმნელად. განასხვავებენ: ბინოკლურ (Hololens, DAQRISmartGlasses, Meta); და 

მონოკულარულ (GoogleGlass, Vuzix MZOOO) სათვალეებისა და ჩაფხუტების მოდელებს. 

მობილური მოწყობილობები. თითქმის ნებისმიერი თანამედროვე სმარტფონი ან ტაბლეტი 

შეიძლება გახდეს დამატებული რეალობის მოწყობილობა, თქვენ უბრალოდ უნდა 

დააინსტალიროთ შესაბამისი პროგრამა. ობიექტის ამოცნობისთვის ყველაზე ხშირად 

გამოიყენება მარკერის ტექნოლოგია. მარკერი შეიძლება იყოს: QR კოდები, გენერირებული 

წერტილები, ლოგოები, კომპიუტერული ხედვა და სახის ამოცნობა. 

დამატებულ რეალობაში დაპროექტებული ინტერაქტიული სტენდები და კიოსკები. 

ინსტრუმენტი ფართოდ გამოიყენება გაყიდვებში, სხვადასხვა გამოფენებზე. სტენდები და 

კიოსკები არის დიდი ფორმატის ეკრანები, რომლებიც საშუალებას გაძლევთ აჩვენოთ 

ფოტორეალისტურად გაფორმებული ობიექტები კონკრეტულ კონტექსტში (მაგალითად, 

პროდუქტის გარკვეული ფუნქციების დემონსტრირება), ინფორმაციის ნახვა ინტერაქტიულ 

რეჟიმში. გამოსახულებით შეილება ნებისმიერი ზედაპირის გადაფარვა (ობიექტზე). 

შეჯამებით, უნდა ითქვას, რომ დღეს გაძლიერებული და ვირტუალური რეალობის 

ტექნოლოგიების ბაზარი მხოლოდ იწყებს განვითარებას და ტექნოლოგიების გამოყენება არ 

შემოიფარგლება მხოლოდ გასართობი და თამაშების სფეროთი. უკვე დღეს, მათი გამოყენებით 

პროექტები ხელს უწყობს არა მხოლოდ კონცეპტუალურად ახალი ბაზრების შექმნას, არამედ 

არსებული ბაზრების გაფართოებას. 

ვირტუალური და გაზრდილი რეალობის ტექნოლოგიების ბაზრის განვითარების 

მიმართულებები 

2016 წლის კვლევაში, Bank of America Merrill Lynch– მა თქვა, რომ BigData– სთან ერთად, 

ღრუბლოვანი ტექნოლოგიები, ხელოვნური ინტელექტი, დამატებული და ვირტუალური 

რეალობის ტექნოლოგიები გახდება მეოთხე ინდუსტრიული რევოლუციის მთავარი 

ტექნოლოგიები და შეიძლება იყოს მთავარი ფაქტორი მომავალი თაობის გამოთვლითი 

პლატფორმისთვის. ამ ტექნოლოგიათა განვითარების ახალი ეტაპი მოსალოდნელია 2020 

წელის შემდგომ (Future Reality, 2016). 

კონსალტინგური და აუდიტორული კომპანია PricewaterhouseCoopers-ი(PwC) 

ყოველწლიურად ატარებს ციფრული კომპეტენციების ინდექსის კვლევას ციფრულ 

ტექნოლოგიებში საინვესტიციო კომპანიებს შორის, დღეს მსოფლიოს განვითარებულ 
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ქვეყნებში ინვესტიციათა 10%  დამატებულ რეალობაში, ხოლო 7% - ვირტუალურ რეალობაშია 

ჩადებული. უფრო მეტიც, სამ წელიწადში ამ ტექნოლოგიებში ჩაიდება ინვესტიციათა 24%, 

ხოლო გამოკითხული კომპანიების 15% მზად იქნება ინვესტიციისათვის ამ ტექნოლოგიებში. 

PricewaterhouseCoopers– ის კვლევის თანახმად, სხვა აქტიურად განვითარებადი სფეროების 

(ნივთების ინტერნეტი, ხელოვნური ინტელექტი, რობოტიკა, 3D ბეჭდვა) ფონზე, 

ვირტუალური და დამატებული რეალობის ტექნოლოგიები ნაკლებად დამანგრეველ გავლენას 

მოახდენს ეკონომიკის დარგებსა და ბიზნეს მოდელებზე. 

კომპანია Gartner-ი, ინფორმაციული ტექნოლოგიების ანალიტიკის ბაზრის ერთ -ერთი 

მთავარი მოთამაშე, ყოველწლიურად ადგენს ტექნოლოგიური სიმწიფის ციკლის 

გრაფიკს(Panetta К., 2017) ტექნოლოგიის სიმწიფის ციკლის გრაფიკი გვიჩვენებს 

ტექნოლოგიებს მათი ამჟამინდელი პოზიციისა და მომხმარებლის მოლოდინების დონის 

მიხედვით.  

ნებისმიერ უახლეს ტექნოლოგიას გააჩნია გამოყენებისთვის სრულყოფის (მწიფობის) 

სტადიები. დღეს დამატებული რეალობის ტექნოლოგია პესიმისტურ სტადიაზეა, რადგან 

სპეციალისტების გარკვეული ნაწილი თვლის, რომ მან ვერ გაამართლა ის მოლოდინი 

რომელიც თავიდან არსებობდა. დმატებული რეალობის დანადგარებისა და პროგრამული 

პროდუქტების მასობრივი რეალიზაცია ვერ ხორციელდება ისე როგორც ამას ელოდნენ. 

მოცემულ ეტაპზე მიმდინარეობს ტექნოლოგიის ნაკლოვანი მხარეების გამოვლენა. 

 ვირტუალური რეალობის ტექნოლოგიამ ეს ეტაპი გაიარა და იმყოფება სრულყოფილი 

ათვისების სტადიაზე. მას ჰყავს სტაბილური აუდიტორია და დამმუშავებლები მის 

კომერციულ დანერგვას ახორციელებენ. პროგნოზების მიხედვით ვირტუალური რეალობის 

ტექნოლოგია სრულყოფილად დაინერგება 5 წლის განმავლობაში, ხოლო დამატებული 

რეალობის ტექნოლოგიას კიდევ 5-10 წელიწადი დასჭირდება. 

თუ გავაანალიზებთ სხვა ტექნოლოგიების (მაგალითად, სმარტფონები, ხმის და 

ბიომეტრიული გამოსახულებების ამოცნობა, აპლიკაციების მაღაზიები და სხვა),  სრულყოფის 

(მწიფობის) ციკლებს, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ გარტნერის პროგნოზი საკმაოდ ზუსტია. 

ამრიგად, ეს კვლევები შეიძლება ჩაითვალოს ტექნოლოგიების ვექტორად. 

დღეს ვირტუალური და დამატებული რეალობის შინაარსისა და პროგრამული 

უზრუნველყოფის განვითარება შეიძლება შევადაროთ მობილური აპლიკაციების 

განვითარებას. დღეს, ბაზარზე არიან ამ ტექნოლოგიების პროგრამული პროდუქტების 

დამმუშავებლები და ამ ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული საბოლოო პროდუქტისა და ბიზნეს 

ინსტრუმენტების შემქმნელებიც. 

კონტენტი (შინაარსი) და პროგრამული უზრუნველყოფა ასევე შეიძლება დაიყოს ორ ტიპად: 
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• მომხმარებელზე ორიენტირებული, განკუთვნილია შთაბეჭდილებების, ემოციური 

გამოცდილების შესაქმნელად ან პირდაპირი ინფორმირებისთვის: რეკლამა, თამაშები და 

გართობა, პროდუქტისა და მისი მახასიათებლების დემონსტრირება; 

• თანამშრომლებზე ორიენტირებული, რათა მათ შეძლონ პრობლემების გადაჭრა და 

ეკონომიკური ეფექტიანობის ამაღლება: 

1. სწავლება და უნარების განვითარება; 

2. პროტოტიპების შექმნა და ვიზუალიზაცია; 

3. დახმარება კონსტრუქციებისა და აღჭურვილობის ექსპლოატაციაში; 

რუსეთშივირტუალური და დამატებული რეალობის პროგრამული უზრუნველყოფის 

გაყიდვების წილი 2025 წლისთვის (მილიარდი დოლარი) 

 

] 
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ექსპერტებიმივიდნენდასკვნამდე, რომგასართობისექტორისგარდა, 

უახლოესმომავალშივირტუალურიდაგაძლიერებულირეალობისტექნოლოგიებიფართოდგავ

რცელდებაუძრავქონებაში, კომერციასადაჯანდაცვაში. ანალიტიკოსებითვლიან, 

რომპროგრამულიუზრუნველყოფისწილი B2C სეგმენტშიიქნება 54%, ხოლო B2B სეგმენტში - 

46% (Profiles, 2016). 

პროგრამულიუზრუნველყოფისდადამატებულირეალობისშინაარსისშემუშავებამნიშვნელოვ

ნადჩამორჩებავირტუალურრეალობასდა 2025 

წლისთვისბაზრისსამიმეოთხედიმიეკუთვნებავირტუალურირეალობისპროგრამულ 

პროდუქტებს. თუმცა, დროთაგანმავლობაში, ეს გარღვევაშემცირდება(Profiles, 2016). 

GoldmanSachs–ისპროგნოზისთანახმად, 

ვირტუალურირეალობისმოწყობილობებიმალეგახდებაისეთივეპოპულარულიდაფუნქციონა

ლური, როგორცმობილურიტელეფონები. 

ასეთიმოწყობილობებისდახმარებითმომხმარებლებსშეეძლებათუყურონფილმებსადასატელე

ვიზიოშოუებს, დაესწრონსაზოგადოებრივღონისძიებებსდაგააკეთონშესყიდვები. ესნიშნავს, 

რომვირტუალურირეალობამნიშვნელოვნადგააფართოვებსმცირედასაშუალო 

ბიზნესისშესაძლებლობებს. 

სხვაკომპანიებისპროგნოზებიგანსხვავდება GoldmanSachs–ისკვლევაშიწარმოდგენილისგან. 

ზოგადად, ვარაუდობენ, 

რომვირტუალურირეალობისტექნოლოგიებისტექნიკისადაპროგრამულიუზრუნველყოფისბა

ზრისმთლიანიმოცულობა 2023 წელსგაიზრდება 34.1 მილიარდდოლარამდე, 

ხოლოდამატებულირეალობისტექნოლოგიებისთვის - 60.5 მილიარდდოლარამდე(Augmented 

Reality, 2018)  

დიაგრამაზე მოცემულია ვირტუალური და დამატებული რეალობის ტექნოლოგიების ბაზრის 

პროგნოზი, მილიარდი დოლარი. (Augmented Reality, 2018) 
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ვირტუალურირეალობისბაზრისზრდისმთავარიდრაივერი 

(მამოძრავებელი)იქნებავირტუალურირეალობისჩაფხუტებისა და 

ყურსასმენებისგავრცელებასათამაშოდაგასართობიინდუსტრიისსაშუალებით. 

დამატებულირეალობისტექნოლოგიებისსფეროშიმნიშვნელოვანიზრდა, 

ვირტუალურირეალობისტექნოლოგიებთან 

შედარებითდამატებულირეალობისტექნოლოგიათა 

უპირატესობაპირველრიგშიგანპირობებულიაჯანდაცვისსექტორშიდამატებულირეალობისმ

ოწყობილობებზემზარდიმოთხოვნით.მნიშვნელოვანიმოთხოვნააპროგნოზირებულიინდიკაც

იის სისტემებზე, მზა პროგრამულ პროდუქტებზე დამატებული რეალობით გაყიდვების 

სფეროში. აგრეთვე გაიზარდა საინვესტიციო ნაკადები 

დამატებულირეალობისმოწყობილობებისშექმნაში. 

გარდაამისა, დამატებულირეალობისპოპულარობააიხსნებაშემდეგიფაქტორებით: 

• გამოყენების უფრო ფართო შესაძლებლობები; 

• შექმნისსიმარტივე,დაბალი ტექნოლოგიურიმოთხოვნები; 

• მოწყობილობებისფართოსპექტრი, კერძოდმობილურიმოწყობილობები, 

მათიდაბალიღირებულება. 

ანალიტიკოსებითვლიან, 

რომდამატებულირეალობისმოწყობილობებისბაზარიუფროსწრაფადგაიზრდება, 

ვიდრევირტუალურირეალობისმოწყობილობებისადასამწელიწადშიდამატებული 

რეალობაგახდებაერთ-ერთიმთავარიტექნოლოგია(After mixed year, 2017 წელი). 

ამდასხვატექნოლოგიებისბაზარზეზრდისმნიშვნელოვანიწილიგანპირობებულიიქნებაპროგრ

ამულიუზრუნველყოფისშემუშავებით B2C სეგმენტისაპარატურისთვის.2021 წლისთვის მეტი 

გავრცელება ექნება ვირტუალური და დამატებული რეალობის მობილურ მოწყობილობებს, 

რომლებიც ყველაზე ფართოდ იქნება გავრცელებული (დაახლოებით 16% და 75%), 

დარჩენილი წილი დაახლოებით თანაბრად იქნება განაწილებული ტარებადი ვირტუალური 

და დამატებული რეალობის მოწყობილობებს შორის (After mixed year, 2017 წელი). 

ზოგადად, 2020 წლის შემდგომი პერსპექტივის პროგნოზები განსხვავებულია, მაგრამ 

მრავალჯერადი ზრდისკენ მიდრეკილება შეიძლება დაფიქსირდეს ყველა კვლევაში (სურ. 6). 

  

შემოსავლის მოცულობა დამატებული და ვირტუალური ტექნოლოგიების ბაზარზე. 2020 

წელი, მლრდ. დოლარი 
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რაც შეეხება გლობალურ ბაზარზე მოთამაშეებს, მათი ფუნქციებიდან გამომდინარე, შეიძლება 

განვასხვავოთ შემდეგი კატეგორიები: 

• პროგრამული პროდუქტები და კონტენტი (თამაშები, გართობა, სოციალური ქსელები და 

მედია, სპორტი და მაუწყებლობა, ტურიზმი, ჟურნალისტიკა, განათლება, წარმოება, ჯანდაცვა, 

რეკლამა და ანალიზი): Google, Microsoft, Sony, Apple, Valve, Facebook, Disney; 

• ინსტრუმენტები და პლატფორმები (დისტრიბუტორები, 3D-hh- ინსტრუმენტები, 

რეალობის გადაღება): Unity, Unreal Engine, Dolby Atmos, Valve, Facebook; 

• ინფრასტრუქტურა (ჩაფხუტი, სათვალე, აქსესუარები): Oculus, Apple, Daqri, Google, 

Microsoft, Valve, HTC. 

შესაბამისი კატეგორიების ანალიზის საფუძველზე, Venture Reality Fund–მა შეადგინა 

მსოფლიო ბაზრის რუკა ვირტუალური და დამატებული რეალობისათვის. 

2017 გახდა გადამწყვეტი წელი VR ინდუსტრიისთვის: გამოვიდა Oculus, HTC, Google და 

Sony– ის სპეციალური ყურსასმენების სამომხმარებლო ვერსიები, ხოლო თამაშების ბევრმა 

მთავარმა გამომცემელმა და სტუდიამ გამოაქვეყნა ან გამოაცხადა ვირტუალური რეალობის 

სხვადასხვა ჟანრისა და ფორმატის თამაშები. ბევრ ქვეყანაში, მათ შორის რუსეთში, შეიქმნა 

პირველი ინდუსტრიული ასოციაციები მარკეტინგული და ინტელექტუალური აქტივების 

კონსოლიდაციისთვისა და ერთიანი ტექნოლოგიური სტანდარტების შემუშავების მიზნით. 

ვირტუალური და გაზრდილი რეალობის ტექნოლოგიების ნაკლებობა 

დღეს, კომპანიები და ინვესტორები აბანდებენ მილიონობით დოლარის ინვესტიციას 

ვირტუალური და დამატებული რეალობის ტექნოლოგიებში, მაგრამ თავად ტექნოლოგიები 

ჯერ არ გახლავთ მეინსტრიმი. არსებობს გარკვეული პრობლემები ამ ტექნოლოგიების 

შემუშავებაში: 
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• მოცულობითი ან არასასიამოვნო ყურსასმენები ვირტუალური რეალობის 

პროდუქტების გამოსაყენებლად. მომხმარებლები დაბნეულები არიან 

მოწყობილობების დიზაინით. დამატებული რეალობის პროდუქტებისთვის, 

ბევრი მომხმარებელი ასევე აცხადებს სათვალეების დისკომფორტს; 

• ხარისხიანი კონტენტის ნაკლებობა. მომხმარებლები ირწმუნებიან, რომ 

არსებული კონტენტი არის ერთფეროვანი, დაბალი ხარისხის, 

არასრულყოფილად განხორციელებადი; 

. მოწყობილობების მაღალი ღირებულება. კომპანიების უმეტესობა 

დაინტერესებულია სრულფასოვანი ტარების მოწყობილობების-ჩაფხუტებისა 

და სათვალეების შეძენით;  

.მობილური მოწყობილობების, ჩაფხუტებისა და სათვალეების დაბალი 

სიმძლავრის ვერსიები არ არის შესაფერისი მათი პროდუქციის 

გამოსაყენებლად(AugmentedandVirtualReality, 2018);  

.სამართლებრივიპრობლემები. 

ძირითადადკომპანიებიგამოთქვამენეჭვებსმონაცემთაკონფიდენციალურობისა

დაკიბერუსაფრთხოებისსაკითხებთანდაკავშირებით;  

.კონკურენციისმაღალიდონესხვადამმუშავებლებისგანიმკომპანიებთანთანამშ

რომლობისპროცესში, 

რომლებიცეძებენპროექტებსდამატებულიდავირტუალურირეალობისსფეროში

ანმზადარიანინვესტიციაგანახორციელონამპროექტებში. 

დამატებულიდავირტუალურირეალობისტექნოლოგიებისყოვლისმომცველობასაფერხებსმა

თიაქტიურიტესტირებისადაგამოყენებისდროსგამოვლენილირიგიხარვეზები. 

ჯერჯერობითშეუძლებელიაამხარვეზებისსრულადაღმოფხვრა . 

საერთოპრობლემებიმოიცავსტარებადიმოწყობილობებისმაღალფასს (ჩაფხუტიდასათვალე). 

მიუხედავადიმისა, 

რომყველაჩვეულებრივმომხმარებელსარშეუძლიავირტუალურირეალობისჩაფხუტისშეძენა, 

დამატებულირეალობისჭკვიანისათვალეშეიძლებაარცკიიყოსხელმისაწვდომიზოგიერთიკომ

პანიისათვისაც. 

იგივევითარებაასპეციალიზებულიპროგრამულიუზრუნველყოფისსფეროში. 

მორგებულიგადაწყვეტებიბიზნესსდიდთანხაუჯდება, განსაკუთრებითიმშემთხვევაში, 

თუისინისცილდებასტანდარტსანშემუშავებულიაუაღრესადსპეციალიზირებულსფეროებში

დაუნდაითვალისწინებდესინდუსტრიისუამრავმახასიათებელს. 
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ასევე ხშირია მოწყობილობებისა და პროგრამული უზრუნველყოფის არასრულყოფილების 

პრობლემა. ტექნოლოგიური განვითარების ამჟამინდელი დონე უბრალოდ არ იძლევა 

დამატებულიდა ვირტუალური რეალობის სრული პოტენციალის გამოვლენის საშუალებას. 

ვირტუალურ რეალობაში სრული შესვლის ეფექტის მიღწევა შეუძლებელია ეკრანის დაბალი 

გარჩევადობის, მოწყობილობების დაბალი მობილურობისა და პლატფორმების არასაკმარისი 

პროდუქტიული შესაძლებლობების გამო (კომპიუტერები, კონსოლები). 

ვირტუალური რეალობის მოწყობილობების დაბალი მობილურობის პრობლემები პირველ 

რიგში დაკავშირებულია მავთულის სიჭარბესთან, შეზღუდული თვალთვალის არესთან, 

ჩაფხუტებისა და კომპონენტების მოცულობასა და წონასთან, შეზღუდულ სივრცეში, 

რომელშიც თავისუფლად შეძლებთ გადაადგილებას. კომპონენტების ზომის გაუმჯობესების 

პრობლემა, როგორიცაა ჯოისტიკი, არ საჭიროებს ფართომასშტაბიან განვითარებას, მაგრამ 

ჯერჯერობით შეუძლებელია ჩაფხუტების ზომისა და წონის შემცირება, მათი 

ავტონომიურობისა და მობილობის გაზრდა სურათის ხარისხისა და შესრულების შეფერხების 

გარეშე. ამრიგად, დეველოპერების მთავარი ამოცანაა გააუმჯობესოს დიზაინი და 

მობილურობა მოწყობილობების ტექნიკური მახასიათებლების კომპრომისის გარეშე. 

დამატებულ რეალობაში, მოწყობილობების მთავარი პრობლემა აღარ არის დაკავშირებული 

გამოსახულების გარჩევადობასთან, არამედ ხედვის კუთხესთან. მობილური 

მოწყობილობებისთვის, დამატებული რეალობის ხილული სფერო შემოიფარგლება 

სმარტფონის ან ტაბლეტის ეკრანით, ხოლო ყველაზე დიდი ხედვის კუთხე არის 90 °. 

ინფორმაციის უსაფრთხოების საკითხი ჯერ არ არის გადაწყვეტილი. თავისთავად, 

დამატებული და ვირტუალური რეალობის მოწყობილობებს არ გააჩნიათ პერსონალური და 

კონფიდენციალური მონაცემების დაცვის მექანიზმი, ამიტომ კიბერუსაფრთხოების 

ინსტრუმენტების  მოძებნა და შეძენა დამატებით აუცილებლობას წარმოადგენს. 

კონტენტის არასაკმარისი ადაპტირება კონკრეტულ პლატფორმაზე ან მოწყობილობაზე 

აქტუალურია ორივე ტიპის რეალობისთვის. ის, რაც Apple-ზე იმუშავებს, არ მუშაობს Android- 

ზე. იგივეა HTCVive და Playstation VR. ყველა AR და VR პროგრამა არ არის cross-platform-

ისთვის, რაც მნიშვნელოვნად ზღუდავს მათი გამოყენების შესაძლებლობებს. 

თუმცა, ბევრ ექსპერტს მიაჩნია, რომ დამატებული და ვირტუალური რეალობის 

ტექნოლოგიებს აქვს დიდი გრძელვადიანი პერსპექტივა და ბევრი ხარვეზი აღმოიფხვრება 

მომდევნო ხუთი წლის განმავლობაში. Unity–ის აღმასრულებელი დირექტორის, ჯ. 

რიჩიტელოს თქმით (რომელმაც შექმნა კომპიუტერული თამაშების განვითარებისათვის 

პლატფორმის გარემო), 2018-2019 წლებში საჭირო გახდება ვირტუალური რეალობის 

მოწყობილობების ღირებულების შემცირება და ფუნქციების გაზრდა (5 conclusions, 2017). 

ასეთი განცხადება, პრინციპში, აკმაყოფილებს გარტნერის მოლოდინს (იხ. სურათი 2): 

ვირტუალური რეალობის ტექნოლოგიები მზად იქნება ფართო გამოყენებისთვის მომდევნო 2-

5 წლის განმავლობაში. 
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რომ ვირტუალური და დამატებული რეალობის ტექნოლოგიების ბაზარი სწრაფად იზრდება 

და ვითარდება. 2018 წელს, სავარაუდოდ, დამატებული და ვირტუალური რეალობის ბაზრის 

მოცულობა 2017 წელთან შედარებით თითქმის 95% -ით გაიზრდება, 2020 წლისთვის ბაზარი 

მრავალჯერ გაიზრდება (სხვადასხვა პროგნოზის მიხედვით, 3 -დან 18 -ჯერ). 

ვირტუალური რეალობა დაიპყრობს თამაშებისა და გართობის ნიშას და B2B სეგმენტს, 

დამატებული რეალობის გადაწყვეტილებებს ფართო გამოყენება ექნება B2C სეგმენტში.ეს 

ტექნოლოგიები ხსნის ახალ შესაძლებლობებს მონაცემთა მოდელირებისა და 

ვიზუალიზაციის, ნავიგაციის, დიზაინის, განათლებისა და ტრენინგის, მომხმარებლის 

გამოცდილებისა და კომუნიკაციის სფეროში. ისინი შეიძლება სასარგებლო იყოს სხვადასხვა 

ინდუსტრიის კომპანიებისთვის, ექსპერტები ხაზს უსვამენ ჯანდაცვას, განათლებას, საცალო 

ვაჭრობას, უძრავ ქონებას და მშენებლობას. 

დამატებული და ვირუალური რეალობის ტექნოლოგიების დანერგვისა და გამოყენების 

რისკები. 

რისკი წარმოშობის მიზეზი შედეგები 

ინფორმირე

ბის 

უკმარისობის 

რისკი 

სხვა კომპანიებში 

გაძლიერებული და 

ვირტუალური რეალობის 

ტექნოლოგიების დანერგვისა 

და გამოყენების შედეგების 

შესახებ სანდო ინფორმაციის 

ნაკლებობა 

გაზრდილი საოპერაციო და 

პერსონალის სწავლების ხარჯები, 

გაზრდილი ანაზღაურების პერიოდი, 

ინვესტიციის დაკარგვა 

ტექნოლოგი

ური რისკები 

მოწყობილობისა და 

კომპონენტების დაზიანება 

(გაუმართაობა), 

მოწყობილობების 

არასრულყოფილება (ტარების 

უხერხულობა, მცირე ხედვის 

კუთხე), შეუსაბამო გარემო 

პირობები (მაგალითად, 

ჭკვიანი გაძლიერებული 

რეალობის სათვალეებში 

გამოსახულების კონტრასტი 

დამოკიდებულია გარე შუქზე), 

გამოსახულების დაბალი 

გარჩევადობა, ობიექტების 

სამუშაო პროცესის შეჩერება 

(შეფერხებები), შესაძლო სარგებლის 

დაკარგვა, მოწყობილობის შეკეთების / 

შეძენის ხარჯები, ტექნოლოგიების 

ყველა შესაძლებლობის გამოყენების 

უუნარობა 
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ამოცნობის პრობლემები, 

ობიექტების არასწორი ჩვენება 

(დიზაინი, დაპროექტება) 

თანამშრომლე

ბისგან 

მომდინარე 

უსიამოვნება 

მოწყობილობების მუშაობის 

პრინციპების გაუგებრობა, 

დაბალი ცნობიერება, 

სამსახურის დაკარგვის შიში 

თანამშრომლების მომზადებასადა 

ინფორმირებაზე დანახარჯებისა და 

დროის გაზრდა. მენეჯმენტის 

პოლიტიკისა და სისტემების 

გადახედვა თანამშრომლების 

მოტივირებისა და ჩართვის 

მიზნით,პერსონალის შესაძლო 

შემცირება(უკიდურეს შემთხვევაში)  

კონტენტის 

(შინაარსის) 

არასრულყოფ

ილება 

აუცილებელი პროგრამების 

ან მათი დროული განახლების 

არარსებობა, ბაგები 

(შეცდომები პროგრამაში) 

სამუშაო პროცესის შეჩერება 

(შეფერხებები), დამატებული და 

ვირტუალური რეალობის 

მოწყობილობების გამოყენების 

შეუძლებლობა 

საინფორმაც

იო 

უსაფრთხოება 

ინფორმაციის გაჟონვა, 

სისტემის გატეხვა 

მონაცემთა და სარგებლის 

დაკარგვა.უსაფრთხოებისგადაწყვეტებ

ისგადამუშავების / შეძენისხარჯების 

ზრდა უსაფრთხოების სფეროში 

ჯანმრთელ

ობაზე 

ნეგატიური 

ზემოქმედება 

და ტრავმები 

რეალურ ობიექტებთან 

დაჯახება, გულისრევა 

დათავბრუსხვევა, თვალებისა 

და ფსიქოემოციური 

დაძაბულობა 

კომპენსაციის გადახდაზე 

მოთხოვნის რაოდენობის ზრდა, 

მოწყობილობების 

გახანგრძლივებული გამოყენების 

შეუძლებლობა  

დაკავშირებ

ული 

ტექნოლოგიე

ბის 

სფეროებზე 

დამოკიდებუ

ლება  

არასაკმარისი სიმძლავრის 

საერთო გამოყენების 

მოწყობილობები 

(კომპიუტერები,სმარტფონები,

მონიტორები) 

მატერიალურ-ტექნიკური 

უზრუნველყოფის ხარჯების ზრდა 
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დამატებული რეალობის პროექციის სისტემა (LightGuideSystems) წარმოებაში.საწარმოო  

პროცესის თითოეულ ეტაპზე მუშაკები იღებენ ვიზუალურ ინფორმაციას საჭირო 

მოქმედებების შესახებ (ობიექტების ანიმაციური მონიშვნა, ვიზუალური მინიშნებები ტექსტის 

სახით, სიმბოლოები, გრაფიკები, ნახაზები ან ვიდეო), რომელიც დაპროექტებულია სამუშაო 

ზედაპირზე. 

სხვადასხვა მწარმოებელ კომპანიებში საპროექციო სისტემების დანერგვის შემდეგ, პროგრამა 

Light Guide Systems აკვირდება შედეგებს. მაგალითად, ექსპერიმენტი ჩატარდა Fiat Chrysler 

Automobiles კონცერნში: ოპერატორებს დაევალათ გადაცემათა კოლოფისა და ჯაჭვების 

აწყობა. მთელი პროცესი დაიყო 10 თანმიმდევრულ საფეხურად. თანამშრომელს უნდა შეერჩია 

საჭირო კომპონენტები, ჩაეტარებინა მათი მონტაჟი და დარწმუნებულიყო, რომ ყველაფერი 

გაკეთდა შეცდომების გარეშე. ზოგიერთი ოპერატორი ხელმძღვანელობდა სტანდარტული 

ქაღალდზე დაბეჭდილი ინსტრუქციით, ხოლო მეორე ნაწილი იყენებდა დამატებული 

რეალობის ინსტრუმენტებს. ამ ბოლო შემთხვევაში მიიღეს შემდეგი: 

• შეცდომების რაოდენობის შემცირება 80%-ით; 

• სამუშაო ციკლის ხანგრძლივობის შემცირება 38%-ით; 

• გამტარუნარიანობის ზრდა 82%-ით. 

ამ საპროექციო სისტემის გამოყენებამ Chrysler World Class Manufacturing Academy-ის სასწავლო 

ცენტრში სწავლებისას ასევე გამოავლინა შემდეგი დადებითი შედეგები: 

დამატებული რეალობის პროექციის სისტემა (LightGuideSystems) 

წარმოებისპროცესისხარისხს 80% -ითაუმჯობესებს (კუმულაციური); ასევე ხორციელდება: 

• შეცდომებისშემცირება 90%-ით; 

• სამუშაოციკლებისხანგრძლივობისშემცირება 40-50%-ით; 

• სამუშაო პროცესისსაერთოხანგრძლივობისშემცირება 38%-ით; 

• წარმოების შესაძლებლობათა ზრდა 82%-თ და მუშაკთა პროფესიონალური 

კომპეტენციების ზრდა. 

მსგავსიშედეგებიდაფიქსირდახსნარისბევრმამომხმარებელმა. ესადასტურებს, 

რომმოხსენებულიშედეგებიშემთხვევითიარარის(OPSSolutions, 2018). 

დადებითიეფექტიმიიღესდამატებულირეალობისწარმოებასადასაგანმანათლებლოპროცესებ

შიდანერგვამ, მისიგამოყენებამ, 

როგორცახალიაუდიტორიისმოზიდვისინსტრუმენტმადამოგებისგაზრდამ. ამრიგად, 
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ზოგადადტექნოლოგიებისდანერგვისგამოცდილებასაშუალებასგვაძლევსვიმსჯელოთმათიპ

ოტენციალზებიზნესშიშემდგომიგამოყენებისათვის. 

გაღრმავებულიდავირტუალურირეალობისტექნოლოგიებისSWOTანალიზი. 

ინტერვიუებისადატექნოლოგიისგამოყენებისშემთხვევებისანალიზისას, 

მიღებულიიქნამონაცემები, 

რომლებიცსაშუალებასგვაძლევსგამოვავლინოთტექნოლოგიებისძლიერიდასუსტიმხარეები, 

მათიგამოყენებისშესაძლებლობებიდასაფრთხეები, 

რომელთაწინაშეცშეიძლებააღმოჩნდნენკომპანიები. 

წყაროებიდანდაინტერვიუებიდანინფორმაციისსისტემატიზაციისათვისშეიქმნაSWOTმატრი

ცა. 

დამატებული დავირტუალურირეალობისტექნოლოგიებისგამოყენებისSWOTანალიზი 

ძლიერი მხარეები: 

• გამოყენების სხვადასხვა სფერო; 

• საკუთარი (nativen), მშობლიური 

მენეჯმენტი; 

• ინოვაციურობა; 

• ძლიერი 3B- ინსტრუმენტი; 

• ურთიერთქმედება რეალურ დროში  

სუსტი მხარეები: 

• ტექნოლოგიური შეზღუდვები და 

პროგრამული უზრუნველყოფის 

არასრულყოფილება; 

• ხარისხიანი შინაარსის ნაკლებობა; 

•    მაღალი ფასი; 

• კვალიფიციური კადრების ნაკლებობა; 

• უარყოფითი გავლენა ჯანმრთელობაზე 

შესაძლებლობები: 

• მაღალი საბაზრო პოტენციალი, 

უფასო ნიშების ხელმისაწვდომობა; 

• გარემოს (კომპანიების) მზადყოფნა 

ტექნოლოგიის განსახორციელებლად; 

• ინვესტორთა ინტერესის ზრდა; 

• მიმდებარე ბაზრების განვითარება  

საფრთხეები: 

• კონკურენტუნარიანი ტექნოლოგიები 

(ნივთების ინტერნეტი, ხელოვნური 

ინტელექტი, რობოტიკა); 

• გამოყენების ნაკლებობა ექსპერიმენტული 

შედეგების შესახებ; 

• გარე გარემოს არაპროგნოზირებადობა; 

• ახალგაზრდა ბაზარი 
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დამატებული რეალობის დანერგვით დადებითი ეფექტი მიიღეს წარმოებასა და 

საგანმანათლებლო სფეროებში. ტექნოლოგიის დანერგვამ, მისმა გამოყენებამ გააფართოვა და 

შექმნა ახალი აუდიტორია, ასევე გაზარდა მოგება.  

ამრიგად, ვირტუალური და გაძლიერებული რეალობის ტექნოლოგიებს არაერთი 

უპირატესობა აქვთ. მათი შესაძლებლობები პრაქტიკულად უსასრულოა განათლებაში, 

მედიცინაში, მეცნიერებაში, სპორტში, ინდუსტრიულ გამოყენებაში, ასევე თამაშებისა და 

გართობის სფეროში და სხვა ინდუსტრიებში. იმ პირობით, რომ ტექნოლოგიის პოტენციალი 

კომპეტენტურად იქნება გამოყენებული, კომპანიებს შეეძლებათ მიაღწიონ სასურველ 

სარგებელს თანამშრომელთა პროდუქტიულობის გაზრდით, სამუშაო პროცესების 

გაუმჯობესებით, ახალი მომხმარებლების მოზიდვით და მათი თანამშრომლების 

პროფესიული კომპეტენციების გაღრმავებით. 

მიღწეული შედეგების პრაქტიკული გამოყენება 

ციფრული ტექნოლოგიების (BigData, ბლოკჩეინი, ხელოვნური ინტელექტი, ნივთების 

ინტერნეტი) პარალელურ რეჟიმში განვითარება შექმნის პლატფორმას დამატებული და 

ვირტუალური რეალობის ტექნოლოგიების აქტიური განვითარებისა და გაუმჯობესებისთვის 

(2030 წლისთვის). თუ მოწყობილობის დამმუშავებლები არ გადააფასებენ მომხმარებელთა 

მოლოდინს (როგორც ეს ხდებოდა GoogleGlass– ის შემთხვევაში) და კონტენტის (შინაარსის) 

პოტენციური შემქმნელები იმედგაცრუებულნი არ იქნებიან ამ ტექნოლოგიებით, 2025 

წლისთვის შესაძლებელი იქნება საუბარი მათ სრულ გადასვლაზე სტაბილური კომერციული 

განხორციელების ეტაპზე. 

მთლიანად ბაზრის განვითარების მამოძრავებელი იქნება მომხმარებელთა გადაწყვეტების 

შემუშავების პროცესში დაგროვილი ცოდნა, უნარები და კომპეტენციები. კერძოდ, 

ვირტუალური რეალობის სფეროში ისინი ხელს შეუწყობს თამაშებისა და გართობის 

ინდუსტრიის განვითარებას, ხოლო დამატებული რეალობის სფეროში - პროგრამული 

პროდუქტების შემუშავებას მობილური მოწყობილობებისთვის და თავსატეხებისთვის, ასევე 

გადაწყვეტილებებს ჯანდაცვის, გაყიდვების და ელექტრონული კომერციის სფერო. 

წარმატებული განხორციელების გასაღები არის ინოვატორებისა და ადრეული მიმღებების 

არსებობა. ძალიან მნიშვნელოვანია სხვადასხვა ინდუსტრიის კომპანიებისთვის 

ტექნოლოგიების განხორციელების გამოცდილების გაზიარება, ხოლო პროექტები 

დამატებული და ვირტუალური რეალობის ტექნოლოგიების სფეროში უნდა გაშუქდეს 

მედიასა და ქსელში. პოტენციურ შესაძლებლობებზე უნდა მსჯელობდნენ არა მხოლოდ 

დამმუშავებლები და კომპანიის ლიდერები, არამედ რიგითი მომხმარებლები და 

თანამშრომლები, რომლებიც თავად გამოიყენებენ ტექნოლოგიასა და მის პროდუქტებს(ასევე  

რეკომენდაციას მისცემენ მწარმოებლებს მათ საწარმოებლად და სხვა ყველას მათ 

მოსახმარად). საზოგადოებას სჭირდება ფართომასშტაბიანი, სანახაობრივი, (ვირუსული  

გავრცელების მაგვარი) მაგალითები, რაც PokemonGo-ს ვარიანტში იყო. 
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დამატებული და ვირტუალური რეალობის ტექნოლოგიების შესაძლებლობებისა და 

უარყოფითი მხარეების ანალიზი, (ძირითადი პრობლემები, რომელთა წინაშეც შეიძლება 

აღმოჩნდეს ბიზნესი მათი განხორციელებისა და შემდგომი მუშაობის ეტაპზე), საშუალებას 

გვაძლევს განვსაზღვროთ გარე და შიდა გარემოს მრავალი ფაქტორი. მათი ცოდნით, 

კომპანიებს შეეძლებათ მინიმუმამდე დაიყვანონ ამ ტექნოლოგიების გამოყენების უარყოფითი 

შედეგები: 

მარეგულირებელი აქტების (ბრძანებები, განკარგულებები, დეკრეტები, საერთოდ 

იურიდიულ-სამართლებრივი ველი) მიღება რომელიც მიზნად ისახავს ინფორმაციული 

საზოგადოების განვითარებასა და ეროვნული ციფრული ეკონომიკის ფორმირებას, 

მხარდაჭერასა და რეგულირებას უზრუნველყოფს ნებისმიერი ქვეყნისთვის განვითარების 

საუკეთესო გარემოს. 

ციფრული გარემოს განვითარების ერთ-ერთი მიმართულებააინფორმაციული 

უსაფრთხოების სფეროში აუცილებელი სტანდარტებისა და რესურსების მხარდაჭერის 

ჩამონათვალის განსაზღვრა და 2020 წლის მერე მაინც შესაბამისი ეროვნული სტანდარტების 

მიღება. ეს ზომები შეამცირებს დამატებული და ვირტუალური რეალობის ინფორმაციულ 

უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ რისკებსაც. ქვეყნის მასშტაბით აუცილებელია 

განხორციელდეს შემდეგი ღონისძიებები: 

• განათლების, მეცნიერებისა და ციფრული ეკონომიკის სფეროში ეროვნული 

პროექტების შემუშავებისას ყურადღება უნდა გამახვილდეს იმ ამოცანებზე, რომლებიც 

მოიცავს: 

• ინფრასტრუქტურის შექმნა მოწინავე კვლევისა და განვითარებისათვის; 

• ციფრული უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; 

• მათემატიკის,მათემატიკური პროგრამირების, პროგრამული ენებისა და პროგრამული 

პროდუქტების ტოტალური სწავლება საგანმანათლებო სისტემის ყველა დონეზე; 

• ციფრული ეკონომიკისათვის ინფორმაციული ტექნოლოგიების მცოდნე 

მასწავლებელთა კადრების მომზადებაში სახელმწიფო ფართომასშტაბიანი 

პროგრამების ამოქმედება;  

•  ციფრული ტექნოლოგიების შუალედური პროდუქტების შექმნა, ძირითადად, შიდგ 

განვითარების საფუძველზე; 

• ციფრული ტექნოლოგიებისა და პლატფორმების პროგრამული გადაწყვეტების 

დანერგვა ეკონომიკისა და სოციალური სფეროს პრიორიტეტულ სექტორებში; 
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• ციფრული ეკონომიკის პროექტების დაფინანსების ინტეგრირებული სისტემის 

ჩამოყალიბება (ციფრული პროდუქტების სახელმწიფო მხარდაჭერა მრეწველობისა და 

სოფლის მეურნეობის დარგებში; 

•  ციფრული ტექნოლოგიებისა და პლატფორმების შემუშავება-დანერგვა ეკონომიკის 

პრიორიტეტულ დარგებში; 

• სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტებისა და დაწესებულებათა აუტსორსინგზე 

მუშაობის მხარდაჭერა სახელმწიფოს მხრიდან მედიატორული ფუნქციის 

შესრულებით. 

ასევე აღსანიშნავია ,,ეროვნული ტექნოლოგიური ინიციატივის“ფორმირება და ხელშეწყობა.  

კერძოდ, სამოქმედო გეგმა (,,საგზაო რუკა"). ამ დოკუმენტის თანახმად, 2025 წლისთვის 

შესაძლებელია დაიგეგმოს მთელი რიგი ღონისძიებების განხორციელება განათლების, 

მედიცინის, გართობისა და სპორტის სფეროებში ვირტუალური და დამატებული რეალობის 

სისტემების ინტეგრაციის გზაზე. 2035 წლისთვის მთელ მსოფლიოში მოსალოდნელია 

ვირტუალურ გარემოსთან ადამიანების ინტეგრაციის სისტემების დანერგვა. 

განვითარებულ ქვეყნებში სახელმწიფო გეგმავს დამმუშავებლების ყოვლისმომცველ 

მხარდაჭერას დამატებული და ვირტუალური რეალობის ტექნოლოგიების სფეროში. 

ინფრასტრუქტურა 

ტექნოლოგიების განვითარებას ხელს უწყობს სპეციალიზებული საზოგადოებების შექმნა 

(დამატებული და ვირტუალური რეალობის ასოციაცია, VR კონსორციუმი, NeuroNet 

მრეწველთა კავშირი და ა.შ.), რომელიც აერთიანებს ბიზნესის წარმომადგენლებს, მთავრობას 

და დარგში მომუშავე სპეციალისტებს. ერთობლივი ძალისხმევით გამოვლენილია 

განვითარების ძირითადი პოტენციური სფეროები, უზრუნველყოფილია ყოვლისმომცველი 

მხარდაჭერა ამ ტექნოლოგიების განვითარებასა და კომერციალიზაციაში. მსოფლიოში 

ხშირად ტარდება საერთაშორისო საგანმანათლებლო ღონისძიებები, რაც B2C სექტორში 

ტექნოლოგიების წარმატებული განვითარების არსებითი ასპექტია. 

ბაზრის ახალგაზრდობა 

ვირტუალური რეალობის ტექნოლოგიების მსოფლიო ბაზარი ჩამოყალიბების ეტაპზეა, 

კომპეტენციების საერთაშორისო განაწილება ჯერ არ დასრულებულა და მთავარი 

გლობალური კონტენტის მწარმოებლები ჯერ არ აქტიურობენ. მოწყობილობათა სეგმენტებში 

წამყვანმა ტექნოლოგიურმა კომპანიებმა უკვე გააკეთეს განაცხადები და დააწესეს გარკვეული 

სტანდარტები, მაგრამ განვითარებად და ღარიბ ქვეყნებში ეს პროცესი ძალზე ნელა 

მიმდინარეობს. ამსფეროში ვერაფრით ვერ მოიწონებს თავს რუსეთიც. ვირტუალური 

რეალობის პროგრამული პროდუქტების წარმოება (განსაკუთრებით აზიის ქვეყნებისთვის) 
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მაგალითად საქართველოში ყველა განცხადებულ პრიორიტეტულ დარგზე გაცილებით 

მეტად უნდა იყოს ხელშეწყობილი. 

სპეციალისტები 

განვითარებულ ქვეყნებში ანიმაციური ინდუსტრიის სწრაფმა განვითარებამ ბოლო 5 წლის 

განმავლობაში განაპირობა ის, რომ შრომის ბაზარზე შემოვიდა მრავალრიცხოვანი 

მაღალკვალიფიციური ანიმატორები, მხატვრები და კომპიუტერული გრაფიკის 

შემმუშავებელი ექსპერტები. გარდა ამისა, ბევრ ქვეყანაში მათ შორის ბალტიის ქვეყნებსა  და 

რუსეთში შეიქმნა პროგრამისტებისა და ინჟინრების ძლიერი სკოლები. 

სავალუტო ბაზარზე ხელსაყრელი სიტუაციისა (ეროვნული სავალუტო კურსის დაქვეითების 

ტენდენციის პირობებში, ქართველ დამმუშავებლების (თუ გვყავს ასეთი კადრები) 

მაღალკვალიფიციური მუშაობა პროგრამული უზრუნველყოფის სფეროში 

სუპერკონკურენტული გახდა საერთაშორისო ტარიფებისა და ფასების თვალსაზრისით. მათი 

კომპეტენციები შეიძლება მოთხოვნადი იყოს პირველ რიგში ანიმაციის, საბავშვო და 

საგანმანათლებლო პროგრამების, ვირტუალური რეალობის პროექტების ვიზუალიზაციის 

სფეროებში. 

 

ვირტუალური და დამატებული(VR/ AR)ტექნოლოგიებისგამოყენებისსფეროები 

მათიმრავალფეროვნებისგამო, AR და VR ტექნოლოგიებიგამოიყენებაძალზე ბევრ სფეროში. 

მარკეტინგი 

დამატებული და ვირტუალური ტექნოლოგიების საშუალებით იქმნება 

შესაძლებლობამოქალაქეებს და მყიდველებს კომპანიამ აჩვენოსპროდუქტი, 

შექმნასკავშირიპიროვნებასადაბრენდსშორის, აჩვენოსკომპანიისე. წ. ,,შიგასამზარეულო". 

ესშეიძლებაიყოსკორპორაციულითამაში, რომელიცგააცნობსმყიდველებსა და ზოგადად 

საზოგადოებას კომპანიისღირებულებებს, აჩვენებსოფისებს, თანამშრომლებს, წარმოებას. 

ვირტუალურრეალობაშითქვენშეგიძლიათუზრუნველყოთმყისიერიწვდომაპროდუქციისმ

თელასორტიმენტზე, მარტივადშეცვალოთდამოაწყოთთქვენიპროგრამები, 

დაამატოთახალიშინაარსიდაასორტიმენტი. 

ასევეყოველთვისშესაძლებელიაკონტენტისშექმნადაადაპტირებასხვადასხვატიპისკლიენტ

ებისთვის. ვირტუალური და 

დამატებულირეალობასაშუალებასგაძლევთდაუკავშირდეთმომხმარებლებსდისტანციურა

დ, 

http://www.budapestopenaccessinitiative.org/read
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/read
http://search.crossref.org/?q=2618-947X
http://www.antiplagiat.ru/about
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/read
http://search.crossref.org/?q=2618-947X
http://search.crossref.org/?q=2618-947X
http://www.antiplagiat.ru/about
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/read
http://search.crossref.org/?q=2618-947X
http://www.antiplagiat.ru/about
http://www.antiplagiat.ru/about
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სოციალურქსელებშიანთქვენსმობილურაპლიკაციებშიმომხმარებლისსმარტფონისგამოყენ

ებით. 

 
გაყიდვები 

ვირტუალურიდადამატებულირეალობისწყალობით, 

ადამიანსნებისმიერდროსშეუძლიაშეხედოს ,,პროდუქტსთავისისახით". 

ვირტუალურიშოურუმისაშუალებასგაძლევთაჩვენოთთუნდაცყველაზედიდიასორტიმენტ

ისხაზი. VR 

ასევესაშუალებასაძლევსრეალურგამყიდველებსდისტანციურადდაუკავშირონპროდუქტის

დემო. ამრიგად, 

ვირტუალურირეალობისპატარაყურსასმენიიქცევაფართომასშტაბიანიგაყიდვებისცენტრა

დ. VR ეფექტურიაB2BდაB2Cსეგმენტებისთვის, 

განსხვავებამხოლოდპროდუქტისვიზუალიზაციაშია. 

თუთქვენიპროდუქტიკონფიგურირებადია, მაშინ VR და AR შესანიშნავიაიმისჩვენებაში, 

თუროგორგამოიყურებაიგი. მრავალიპროდუქტისთვის AR 

https://helmeton.ru/upload/articles/976/9765b8b17c138a5c0184e43578334c5f.jpg


106 
 

საშუალებასგაძლევთარამხოლოდაჩვენოთ, არამედსცადოთ იხილოთ: 

სათვალესაკუთართავზე,ანავეჯითქვენსბინაში. 

სწავლება 

ვირტუალურირეალობასაშუალებასგაძლევთეფექტიანადდაატრენინგოთთანამშრომლებიკ

ლიენტებთანდაკოლეგებთანურთიერთობისთვის, 

ბიზნესპროცესებისდახვეწისადაკომპლექსურიაღჭურვილობისმუშაობისშესასწავლად. 

ვირტუალურირეალობისტექნოლოგიებიიძლევათითქმისუსაზღვროშესაძლებლობებსსხვა

დასხვადონისსირთულისსასწავლოკურსებისშესაქმნელად, 

სწავლისპროცესისშესამოწმებლადდამონიტორინგისთვის. 

იაფივირტუალურირეალობისსათვალეებისუმეტესობაშესაფერისიასასწავლოკურსისშესაქმ

ნელად, ამიტომკურსისყველაზეძვირადღირებულინაწილიასწორედ მისიშექმნა. 

დამატებულირეალობის შემთხვევაში, თქვენ შეიძლება არც დაგჭირდეთ ცალკე კურსის 

შემუშავება: თქვენ შეგიძლიათ დაამატოთ სივრცითი ვიზუალიზაცია უშუალოდ არსებული 
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სახელმძღვანელოების ილუსტრაციებზე.

 

 

მრეწველობა 

VR 

მოწყობილობებისგანვითარებამშესაძლებელიგახადავირტუალურირეალობისგამოყენებასა

მრეწველო დარგებში. განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს დარგები სადაც ადამიანის 

ჯანმრთელობისთვის მავნე პროცესები ვითარდება და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია 

მრეწველობის დარგებში დასაქმებულიპერსონალისსწავლებადასიმულაცია. VR 

საშუალებასგაძლევთეფექტიანად აამაღლოთ თანამშრომლების 

კვალიფიკაციაარამხოლოდსამუშაოადგილზექცევისწესებთან 

დაკავშირებით,არამედსაშუალებასგაძლევთგააუმჯობესოთკომპლექსურიაღჭურვილობით

https://helmeton.ru/upload/articles/69c/69cb5edb3030a6e52358dfc56c87d969.jpg
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მათი მუშაობისუნარ-ჩვევები. 

ახალპროდუქტზემუშაობისასვირტუალურირეალობასაშუალებასგაძლევთვიზუალური 

გახადოთთუნდაცყველაზერთულიპროცესებიდამოვლენები, 

რაცამარტივებსტესტირებასდაგანვითარებას. 

დამატებულირეალობისსათვალეებსშეუძლიათუშუალოდწარმოებაშიდაგეხმარონ: 

საჭიროინფორმაციაყოველთვისთქვენსთვალწინარისდახელებიამავედროსთავისუფალირჩ

ება. 

უძრავი ქონება 

ვირტუალურირეალობაახლახანგახდაუძრავიქონებისეფექტურიინსტრუმენტი, VR 

სათვალეებისახალიმოდელებისგაჩენისწყალობით, 

რაცსაშუალებასგაძლევთაჩვენოთობიექტებისვიზუალიზაციამაღალიხარისხით. 

თქვენსკლიენტებსშეეძლებათარამხოლოდდაინახონმომავალისაგნებისაკუთარითვალით , 

არამედიმოქმედონბინებისშიგნითარსებულსაგნებთან, 

დაამატონსაკუთარიინტერიერისნივთებიდაშეცვალონინტერიერისვიზუალურისტილი . 

აშენებულიობიექტებისთვის, 360 გრადუსიანიიაფიგადაწყვეტაარისსრულყოფილი, 

რაცსაშუალებასაძლევსადამიანსსაკუთარითვალითდაინახოსგადასაადგილებლადმზაობიე

ქტი. 

გამოფენებიდაღონისძიებები 

ვირტუალურდადამატებულირეალობასაქვსფართოსპექტრიღონისძიებებისთვის: 

დემოპროგრამები, თამაშებისტუმრებისთვის, კომპანიისპრეზენტაცია. 

მოვლენებისგანვითარებისმთავარიგანსხვავებაღონისძიებებისთვის განკუთვნილი 

პროგრამებისა არისმომხმარებლებსადაპროგრამასშორისკონტაქტისდრო. 4 

წელზემეტიხნისგანმავლობაში VR 

აპლიკაციებისშესაქმნელადსხვადასხვაღონისძიებებისთვის, Helmeton-ის 

გუნდმაისწავლაროგორმიაღწიოსბრენდისმაქსიმალურეფექტიანობას VR და AR 

პროგრამებთანმომხმარებლის ურთიერთობაშიმოკლეპერიოდის განმავლობაში. 

თამაშები 

ვირტუალურირეალობისთამაშებისმთავარიმახასიათებელიამოთამაშისსრულიგანთავსება

თამაშებისსამყაროში. 

თუთამაშიგულისხმობსაქტიურურთიერთქმედებასმოთამაშესადამისგარშემოარსებულსამყ

აროსშორის, 

მაშინმოთამაშისჩართულობაჩვეულებრივთამაშებთანშედარებითსულსხვადონეზეგადადი

ს. VR თამაშებისშექმნის 4 წლისგანმავლობაში, Helmeton-ის 
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გუნდმაშეაგროვადიდიგამოცდილებაბიზნესისთვისგასართობითამაშებისშესაქმნელად. 

მათ ესმითგანვითარებისსპეციფიკა. Helmeton-ის საკუთარი AR თამაშებიგამოშვებულია 

AppStore-სადა Google Play– ში. 

როგორცხედავთ, AR და VR არისდიდიპოტენციალისმქონეტექნოლოგიები. 

ჩვენდარწმუნებულები ვართ, რომ საქართველოშიცგამოჩნდება 

უფროდაუფროსაინტერესოვარიანტებიდაპროგრამები.გარემომცველი ფიზიკური 

სამყაროსათვის ვიზუალური და სხვა ინფორმაციის დამატება გრაფიკისა და აუდიორიგების 

დამატების საშუალებით, იმ მიზნით, რომ უფრო დაწვრილებით გააცნონ მომხმარებელს 

პროდუქტი ან შესასრულებელი ამოცანა. რეალობის ასეთი ,,გაფართოვება“ ხორციელდება 

დამხმარე მოწყობილობათა საშუალებით რომლებიც გადასცემს და გამოსახავს დამატებულ 

ინფორმაციას. 
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ჩეთ-ბოთები და ვირტუალური დამხმარეები 

 

ჩეთ-ბოთები ხელახლა ხატავენ IT ეკოსისტემის ლანდშაფტს. მათ შეუძლია შეცვალონ 

პროგრამები, მომსახურე პერსონალი კომპანიებში და მთელი ოპერაციული სისტემაც კი. Chat-

bot არის თანამოსაუბრე პროგრამა, რომელიც შექმნილია ადამიანის დასახმარებლად. ამავე 

დროს, მეორე ბოლოში ყოველთვის არის რთული სისტემა, რომელიც დაფუძნებულია 

რამდენიმე AI ტექნოლოგიაზე. ბიზნესზე ორიენტირებულ ჩეთ-ბოთებს შეუძლია აირჩიოს 

საუკეთესო რეისი, დიეტა, ფიტნეს ტრენინგი, დაჯავშნოს სასტუმრო, აირჩიოს შესყიდვები, 

ანუ ისინი წარმოადგენენ მომსახურებისა და დახმარების ახალ ქვეინდუსტრიას. 

ჩეთ-ბოთები უაღრესად სპეციალიზებული (ყველაზე ხშირად არაკომერციული) 

გასართობიდან იქცევა ინსტრუმენტად, რომელიც აუცილებელია ყველა სახის მყისიერი 

მესინჯერებისთვის, სოციალური ქსელებისა და ვებსაიტებისთვის. ჩეთ-ბოთები არის რთული 

მრავალფუნქციური ალგორითმი, რომელსაც შეუძლია აღიქვას ინფორმაცია ადამიანისთვის 

ყველაზე მარტივი და ხელმისაწვდომი დიალოგის ფორმით. ადამიანთან ურთიერთობის 

პროცესში, ბოთი ამუშავებს ლექსიკურ მონაცემებს და ქმნის ლოგიკურად სწორ პასუხებს. ჩეთ-

ბოთების გამოყენებით შეგიძლიათ შეუკვეთოთ პიცა, იპოვოთ შესაფერისი რეისი და 

სასტუმრო, დააყენოთ საჭირო პარამეტრები კონკრეტული ელექტრონული სისტემისთვის 

(სთხოვეთ ბოთს და იგი შეძლებს განგაში დააყენოს ან მოიძიოს უახლესი ინფორმაცია 

მომავალი სპორტული ღონისძიებების შესახებ და მრავალი სხვა). სხვადასხვა ჩეთ-მოთებს 

(პროგრამებს) გააჩნიათ განსხვავებული დავალებები როგორიცაა: 

ავტომატური დავალებები: დამხმარე ზარების დამუშავება; პერსონალის დაქირავება; 

შვებულების ან მივლინების რეგისტრაცია; ტრენინგი;კონსულტაციები თანამშრომლებთან; 

ცოდნის ბაზასთან მუშაობა;კლიენტების გაცნობა საცნობარო ინფორმაციით; 

ტელემარკეტინგი:გამოკითხვებისა და კვლევების ჩატარება; პროდუქციის ან მომსახურების 

შეკვეთა და დაჯავშნა; მომხმარებლებისგან გამოხმაურების (უკუკავშირის) მიღება; საქონლის 

მიწოდების მოთხოვნა და გაყიდვების აგენტის სხვა დავალებები; თანამშრომლების 

გაფრთხილება კორპორატიული სიახლეებისა და მოვლენების შესახებ. 

მათი ფუნქციური შესაძლებლობებია: 

• მოთხოვნებისა და მიმართვების დამუშავება პასუხისმგებელი თანამშრომლების 

  მონაწილეობის გარეშე; 

• დიალოგის სკრიპტების კონფიგურაცია და განხორციელება; 

• მესინჯერებთან მყისიერი კავშირი და სხვა არხებთან ინტეგრაცია; 
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• სწრაფი, შესაბამისი პასუხები ბუნებრივ ენაზე დაწერილ კითხვებზე, გახმოვანებული ან  

შერჩეული ღილაკის შესაძლო ვარიანტებიდან; 

• მოთხოვნების კლასიფიკაცია; 

• მომხმარებლისათვის განმსაზღვრელი კითხვების გენერირება და წარმოშობილ  

კითხვებზე პასუხები; 

• მომხმარებლის მოთხოვნების ანალიზი მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით. 

როგორ მუშაობს სისტემა? 

სისტემის მუშაობა ემყარება ხელოვნური ინტელექტის ტექნოლოგიებს, კერძოდ NLU-ის 

(ბუნებრივი ენის გაგება) ალგორითმებს. სერვისში გამოყენებული NLU-ის ბირთვიანი 

პლატფორმა საშუალებას იძლევა მომხმარებლის კითხვის კონტენტის გაშიფრვის 

საფუძველზე განხორციელდეს პასუხის გაცემა ბუნებრივ ენაზე. 

ბოთის შექმნის პროცესი და მოთხოვნათა დამუშავება 

ვირტუალური თანამოსაუბრეებიჩეთ-ბოთები ასრულებენ დავალებების სამ ძირითად ჯგუფს: 

• რუტინული ოპერაციების შესრულება (მექანიკური შრომა, რომლის შესრულებაც 

შესაძლებელია კონკრეტული ალგორითმის მიხედვით); 

• მონაცემთა ძებნა და შეგროვება/გაერთიანება, ინფორმაციის გავრცელება (ჩეთ-ბოთებს 

შეუძლია შეაგროვოს მასალა მოცემულ თემაზე და შექმნას იგი გარკვეული ფორმით); 

• მომხმარებლებთან ურთიერთობის პირველი ხაზი (გარდა საქონლისა და მომსახურების 

შესახებ რჩევებისა, ჩეთ-ბოთებს შეუძლია მომხმარებლის ყურადღების კონცენტრირება და 

მისი გართობა, მაგრამ ახლა ასეთ ჩეთ-ბოთებს შეუძლია უპასუხოს მხოლოდ ტიპიურ 

კითხვებს) 

ჩეთ-ბოთების ტექნოლოგია საკმაოდ მოთხოვნადია სხვადასხვა კომპანიის მარკეტინგული 

განყოფილებების მიერ პოტენციურ მომხმარებლებთან კონტაქტების სწრაფად 

დამყარებისათვის. იგი ასევე მნიშვნელოვანია არსებული მომხმარებლებისთვის ონლაინ 

დახმარების ორგანიზებისათვის. ჩეთ-ბოთები მოქმედებს როგორც მომხმარებელთა 

მომსახურების მენეჯერი ან დამხმარე სპეციალისტი, აანალიზებს შემომავალ კითხვებს და 

პასუხობს მათ თავდაპირველად დადგენილი ალგორითმის მიხედვით. 

ამ ტექნოლოგიის გამომყენებელ კომპანიას შეუძლია მიიღოს როგორც უპირატესობა - 

პერსონალის ხარჯების შემცირება, ასევე ბიზნესზე ნეგატიური ზემოქმედება იმ 

მომხმარებლების სიმცირის სახით, რომელთაც არ სურთ დიალოგი ,,კომპიუტერთან". 
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მაგალითად, ზოგიერთი კომპანია, რომელმაცგახსნა წარმომადგენლობითი ოფისები 

ევროპაში, შეძლო თავისი ბიზნესის წამოწყება და საკუთარი ,,ნიშის“ დაკავება სწორედ 

კლიენტებთან ოფისებში ან ტელეფონით ,,პირდაპირი" კომუნიკაციის გამო, უფრო ნაკლები 

ყურადღების გამახვილებით ელექტრონულ არხებსა და ინტერნეტზე. მათი კლიენტების 

აუდიტორია უფროსი თაობის წარმომადგენლები არიან, რომლებიც თავს ბევრად 

კომფორტულად გრძნობენ რეალურ ადამიანებთან ურთიერთობისას და არა კომპიუტერთან 

(ჩეთ-ბოთების საშუალებით). 

არსებობს როგორც ჩეთ-ბოთები (ხელმისაწვდომია ყველგან, სკაიპიდან ტელეგრაფამდე, 

ფეისბუქიდან იურიდიული კონსულტაციის საიტებამდე), ასევე ხმოვანი ბოთები, რომლებიც 

მომხმარებელთან ურთიერთობს სიტყვიერი კომუნიკაციის საშუალებით (მაგალითად, Apple– 

ის Siri ან Microsoft– ის Cortana). 

მსოფლიოში ბევრი კომპანიაა ჩართული ჩეთ-ბოთების შემუშავების პროცესებში, 

გიგანტებიდან დაწყებული ინდივიდუალური შემმუშავებლებით დასრულებული, მათ შორის 

საქართველოშიც. მაგალითად, იანდექსმა და ასტეროსმა შექმნეს ვირტუალური 

კონსულტანტი მეგაფონის სატელეფონო ცენტრებისთვის 2016 წელს. განვითარების 

სიმარტივის მიუხედავად, რთული ჩეთ-ბოთების შექმნა (განსაკუთრებით მეტყველების 

ამოცნობის მექანიზმით), განვითარებულ ხელოვნურ ინტელექტის გამოყენებითაა 

შესაძლებელი, რაც საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ტელეკომუნიკაციების ბაზრის 

მხოლოდ უმსხვილესი მოთამაშეების საქმეა.ჩეთ-ბოთები არარიანადამიანები, მაგრამისინი, 

რათქმაუნდა, ასეგამოიყურებიან, როდესაცმათთანგვაქვსურთიერთობა. ჩეთ-

ბოთებიხდებავირტუალურიბათლერი54მრავალიკომპანიისთვისმშობლიურიენისგაგებისუნა

რისგამო. Facebook–ისმსგავსიკომპანიებიხელსუწყობენმათგამოყენებას. 

ბოლორამდენიმეთვისგანმავლობაში, Facebook– მანებადართომესამემხარის(არა საკუთარ 

შემმუშავებლებს) პროგრამისტებსშექმნანბოთებითავიანთიმესენჯერისაპლიკაციისთვის. 

Slack- მა, Telegram- მადა Line- მაასევეგახსნესმათი API (ფანჯარა, 

რომელიცსხვაპროგრამებსერთმანეთთანურთიერთობისსაშუალებასაძლევს) 

ბოთისოთახებისშესაქმნელად. 

კომპანიებსასევეშეუძლიათგამოიყენონესშუამავლებითავიანთითანამშრომლებისპროდუქტი

ულობისგასაუმჯობესებლად. მაგალითად, Howdy 

გაძლევთსაშუალებასმოაწყოთშეხვედრებიდამართოთთქვენიგუნდიცნობილი Slack 

კორპორაციულისაკომუნიკაციოპლატფორმისდატოვებისგარეშე. 

ისინიასევეშეიძლებაიყოსახალიარხიმომხმარებელთამომსახურებისთვის, ანმათიერთ – 

ერთამპლატფორმაშიჩართვით, ანმათი ჩართვითსაკუთარკორპორაციულვებგვერდზე. აშშ – 

ში Uber-იუკვეგაძლევთსაშუალებასდაჯავშნოთმანქანა Facebook Messenger–ისსაშუალებით. 

 
54ბატლერი (ინგლისური butler),სახლის მოსამსახურე პერსონალიდან მთავარი მოსამსახურე/მენეჯერი რომელიც 

მართავს სამუშაოთა შესრულებას სახლში. 
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მაგრამერთიწუთითუკანდავიხიოთ. მიუხედავადიმისა, 

რომბოთებიგახდებამრავალმილიონიანიბიზნესი, სიმართლეისარის, 

რომისინიასევეშეიძლებაიყოსახალიარხიკიბერდამნაშავეებისთვისდანაშაულისჩასადენად. 

სინამდვილეში, ისინიშეიძლებაგახდნენფიშინგისიარაღი, რაცბევრადუფროსაშიშია, 

ვიდრეუბრალოდელ.წერილი.ყოველივეამისშემდეგ, ჩვენუკვეკარგადვიცით, 

რომროდესაცმივიღებთწერილს, უნდაშევამოწმოთწყარო. მაგრამთუჩეთ-

ბოთიიწყებსურთიერთობასთქვენსერთ-

ერთთანამშრომელთანანკლიენტთანდაამასაკეთებსთქვენიკომპანიისსახელით, 

მაშინალბათობაიმისა, 

რომმომხმარებლებიგახდებიანთაღლითობისმსხვერპლიგაცილებითმაღალია. 

ჩეთ-ბოთების კონკრეტულიფუნქციები 

 

• განახორციელოსჭკვიანიძიება Google- ში. თქვენწერთმოთხოვნას, ჩეთ-

ბოთიიძლევაყველაზეშესაბამისპასუხს; 

• მონიტორინგიგაცვლითიკურსების, ნავთობისფასებისადასაფონდობაზრის. მაგალითად, 

,,რამდენიაახლა RTS ინდექსი" ან ,,ერთიბარელინავთობისღირებულება", 

ან,,დოლარისკურსი"; 

• თვალყურიადევნოსმიმდინარესიახლეებსიმსაიტებზე, რომლებსაცენდობით. 

მაგალითად, ,,ახალიამბებიდღეს"; 

• მოძებნოს და იცოდეს საძიებოამინდითქვენსმხარეში. მაგალითად, 

,,როგორიამინდიაახლათბილისში"; 

• უზრუნველყოსსწრაფიწვდომადასასვენებელღონისძიებებზე. მაგალითად, 

,,სადწავიდეთშაბათ -კვირას" ან ,,აფიშა"; 

• განახორციელოსვიკიპედიაზემოსახერხებელიძებნა, მაგალითად, ,,რაარისბოზონი", 

,,რაარისკვარკი", ,,ვინარისრუსთაველი"; 

• დაგეხმაროთიპოვოთშესაბამისიინფორმაციაავტორების, წიგნებისდაფილმებისშესახებ, 

როგორიცაა ,,ვინდაწერა,,მთვარის მოტაცება" ან ,,ვინიმღერასიმღერა,,Rain Song". 

• დამრავალისხვა, მაგრამმნიშვნელოვანია, რომჩეთ-

ბოთსშეუძლიაზუსტადმოაწყოსთქვენიაქტივობები, მაგალითად, თქვენსმეგობრებს, 

ნაცნობებსშეეძლოთშეხსენებებისდამატებათქვენსკალენდარში; 

• შეხვედრისდაჯავშნა. თქვენიჩეთ-

ბოთებისსაშუალებითადამიანებსშეუძლიათდაჯავშნონთქვენთანშეხვედრადაისავტომატ

ურადდაემატებათქვენს Google კალენდარს, მაგალითად, ,,დაჯავშნეთშეხვედრა". 

• მნიშვნელოვანია, რომრობოტ-ასისტენტიიყოსსრულიადღრუბელში 

დაარიყოსსაჭირორაიმეპროგრამებისგადმოწერაანდაყენება. 

ყველაფერიშეიძლებაგაკეთდესმესენჯერი / Twitter / Slack / Telegram– 

ითმასთანკომუნიკაციით; 

• ჭკვიანიფუნქციებისსიაშეიძლებაგაფართოვდესგანუსაზღვრელივადით, 

რაცქმნისმოსახერხებელურთიერთობას. მაგალითად, 
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თვალყურიადევნეთინფორმაციასგარკვეულიმაღაზიებისთვისმიმდინარეფასდაკლებების

შესახებ. ასევემოსახერხებელიიქნებაგამოთვალოთთქვენიმოძრაობისზუსტიდრო (ეს 

პროგრამა მუშაობს ტელეფონებში). 

 

შეხსენებები 

• თქვენსკოლეგებს, 

მეგობრებსდაოჯახსშეეძლებათდაამატონმნიშვნელოვანიშეხსენებებითქვენსჩეთ-ბოთში, 

მაგალითად, იყიდერაიმე, გააკეთე ანშეხვდი ვინმეს; 

• მომხმარებელიგწერთთქვენანთქვენ თქვენსმომხმარებლებლებს: 

,,სასწრაფოდვიყიდიბავშვისსაწოლს." 

• მომხმარებელიანთქვენამოწმებთჩანაწერს: ,,რაარისგადაუდებელი" 

ან,,ვინეძებსბავშვისსაწოლს"; 

• თქვენიწვდომისპარამეტრებიდანგამომდინარე, 

შეგიძლიათგააზიაროთსტრუქტურირებულიინფორმაცია. 

 

ახალიამბები 

• თქვენიპირადიარხი (Instagram), სადაცაზიარებთსიახლეებს. 

მომხმარებლებსშეუძლიათწაიკითხონთქვენიმიმდინარესიახლეები. 

ისუფრომოსახერხებელია, ვიდრეფეისბუქი, 

სადაცთქვენშესახებყველაინფორმაციაარსებობს. ჩეთ-

ბოთშიმომხმარებლებსშეუძლიათრაღაცკონკრეტულიიკითხონ, მაგალითად, 

სადხართახლაანრასიახლეებიგაქვთ. ამრიგად, თქვენარტვირთავთფეისბუქისარხს, 

არამედწერთცოდნისბაზაში, 

საიდანაცთქვენსმომხმარებლებსშეუძლიათმიიღონესინფორმაცია; 

• თქვენწერთ: ,,ჩემიამბები: ხვალმივდივარზუგდიდში"; 

• მომხმარებლებსშეუძლიათგაარკვიონთქვენისიახლეები, მაგალითად, 

,,გიორგისამბები". 

ადგილმდებარეობა 

• ინფორმირებაარსებულიმდგომარეობისშესახებ, ვისაცესსჭირდება. მაგალითად, 

თუთქვენახლადაკავებულიხართ 

(მომხმარებლებმაარიციანთქვენთვისმოსახერხებელიათუარასაუბარი), შეცვალეთჩეთ-

ბოთშიარსებულისტატუსიდაყველამიცის, რომთქვენთვის მოსახერხებელი არ არის საუბარი 

ან პასუხის გაცემა კითხვებზე. ზარებიდაკითხვებიხშირადხდებაარასათანადოდროს. 

შეცვალეთსტატუსიჩეთ-ბოთში; 

• თქვენწერთ: „მეთავისუფალივარ. სახლშიმივდივარ "; 

• ვისაცსურსდარეკვადასაუბარი, შეუძლიაუბრალოდჰკითხოსჩეთ-ბოთში: 

,,გიორგითავისუფალია”; 

 

ცოდნა 
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• საჭიროცოდნისბაზა, მაგალითად, საკვანძოსიტყვებით. ჩეთ-

ბოთსშეუძლიაშეინახოსცოდნაიმისშესახებ, რაცგჭირდებათ. მაგალითად, 

თქვენმიდიხართსხვაქალაქშიდაუნდაიცოდეთშესასვლელიკარისკოდი. 

თქვენუნდაჩაწეროთიგი, შემდეგკიიდარდოთიმაზე, თუროგორარდაკარგოთჩანაწერი. 

თქვენშეგიძლიათჩაწეროთკოდიხმითდაშეინახოთიგიჩეთ-ბოთისცოდნისბაზაში; 

• თქვენწერთ: ,,ჩეთ-ბოთსგახსოვდეს: მემივდივარქუთაისში, შესასვლელიკარისკოდი: 1234"; 

• როდესაციქხართ, დაწერეთ: ,,ჩეთ-ბოთ გაიხსენე". 

 

 

ჩეთ-ბოთები მედიცინაში 

სამედიცინო ჩეთ-ბოთები არის პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც იყენებს ხელოვნურ 

ინტელექტს პაციენტთან დაკავშირებული ამოცანების შესასრულებლად. კერძოდ, სერვისები 

საშუალებას გაძლევთ დანიშნოთ შეხვედრა ექიმთან, იპოვოთ ახლომდებარე კლინიკები და 

მიიღოთ ინფორმაცია მედიკამენტების შესახებ. გარდა ამისა, სამედიცინო ჩეთ-ბოთები 

შეიძლება გამოყენებულ იქნას სიმპტომების და ჯანდაცვის სხვა ამოცანების შესამოწმებლად. 

 

ჩეთ-ბოთები ბანკებში 
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თანამედროვეჩეთ-ბოთებსბანკებსა და საფინანსო ორგანიზაციებში შეუძლია: 

 

• ბანკის პროდუქტებისადამომსახურებისმახასიათებლებისშესახებინფორმირება; 

• საკონტაქტოინფორმაციისმიწოდება; 

• გადახდისოპერაციები; 

• კლიენტისთვისფინანსურირჩევის მიცემა; 

• ვალუტის გაცვლითი კურსებისჩვენება; 

• პიროვნების ფინანსებზემეთვალყურეობა; 

• ინფორმაციის (თანხის)ბარათიდანბარათზეგადატანა; 

• შეკვეთების გაგზავნა ვაჭრობისადაინტერნეტისშეძენისმიზნით; 

• Robo-Adviser-ები არის AI გამოყენებისპერსპექტიულიმაგალითი; 

• რობო-კონსულტაციაგახდაფინანსურიკონსულტანტებისალტერნატივაპასუხის 

გასაცემად: საბანკოსაკითხებზე, 

კონკრეტულშესყიდვებზედასხვაონლაინფულადოპერაციებზე; 

• Roboadvisers უზრუნველყოფსდიდუპირატესობებსონლაინვაჭრობაში. 

უპირველესყოვლისა, ესარისღილაკზე ერთი 

დაჭერითშეკვეთადარეალურდროშიანგარიშისგახსნა, მონიტორინგი, 

მიმდინარეამბებიდაერთდროულადდიდიმოცულობისგარიგებებისდამუშავება; 
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• რეკომენდაციებისაბანკოპროდუქტებსადაშესყიდვებზე 

(ლოიალობისპროგრამებისხვადასხვასაქონლით საცალოვაჭრობისაგან), 

მათშორისმომხმარებელთა 

მიერინფორმაციის/ცოდნისგამოყენებასოციალურიქსელებიდან; 

• B2B 

კლიენტებთანკავშირებისგანსაზღვრაახალიკონტრაგენტებისშემდგომირეკომენდაციე

ბით; 

• მცირებიზნესისფინანსურირისკებისმოდელირება (ნაგულისხმევი, ფულადიხარვეზი) 

რეალურდროშიმიზნობრივისტრატეგიებისადაპროდუქტებისრეკომენდაციებით; 

• IoT (ნივთებისინტერნეტი); 

• იჯარითგაცემულიაქტივებისმართვადათვალყურისდევნება; 

• ჭკვიანიდაზღვევაკლიენტებისთვის (მედიკამენტები, მანქანისსესხები); 

• Smart Home + ყოველდღიურიშოპინგი: შეუკვეთეთსასურსათოპროდუქტი, 

გადაიხადეთკომუნალურიგადასახადები; 

 

თაღლითობა.გარედაშიგასაფრთხეები: 

• კლიენტისპლასტიკურიბარათისგამოყენებისნიშნებიმესამემხარისმიერ. ნიშნებიე.წ. 

"Droppers", 

რომელიცდაფუძნებულიაინტერნეტბანკსადაბანკომატებშიშემოსავლებისადაოპერაცი

ებისხასიათზე; 

• ფიქტიურიხელფასისიდენტიფიცირება (სესხები, განაღდება); 

• მომხმარებელთაანგარიშებზედაკლიენტთაპლასტიკურბარათებზეარასანქცირებულიხ

არჯებისოპერაციებისიდენტიფიცირება; 

• პლასტიკურიბარათებისბონუსპროგრამებისპარამეტრარიზაციისშეცდომები, 

რაციწვევს ,,მოტყუებას" დადაზიანებას; 

• ნაღდიანგარიშსწორებისსქემები, 

ინტერნეტბანკისადაპლასტიკურიბარათებისგამოყენების ჩათვლით; 

• ინფორმაციის 

ბოროტადგამოყენებაკონვერტაციისოპერაციებისდროსროგორცფიზიკური, 

ასევეიურიდიულიპირებისათვის; 

• ინტერნეტბანკისუნებართვოკავშირიკლიენტებისანგარიშებთანდაპლასტიკურიბარათ

ებისგაცემამომხმარებლისცოდნისგარეშე; 

• საკრედიტობარათისლიმიტებისუნებართვოზრდა; 

 

ტრანზაქციებშიგადახრებისგამოვლენადაავტომატურიკორექცია: 

• ბუნებრივიენისდამუშავებისალგორითმებიპრეტენზიებისგასაანალიზებლადდადასამ

უშავებლად; 

• ინფრასტრუქტურისუკმარისობისმონიტორინგიდაპროგნოზირება (ბანკომატები, IT 

რესურსები); 



119 
 

• ფულადისახსრებისბრუნვისადანაშთებისოპტიმიზაციასალაროებშიდაბანკომატებში;ს

აკოლექტორო (რიელტერების)მომსახურებისმუშაობისოპტიმიზაცია; 

• პერსონალისძიებისადადაქირავებისოპტიმიზაცია 

(რეზიუმესანალიზიდასაწყისიშერჩევა); 

• რეალურდროშიმეტყველებისანალიზიcoll-ცენტრებისადაფილიალებისთვის 

(კონსულტაციებისხარისხისმართვა). 

 

ჩეთ-ბოთებისდაქირავება 

ორგანიზაციებმა, რომლებმაცმიიღეს AI ჩეთ-ბოთები, აცხადებენ, რომგანმცხადებლების 40%, 

რომლებიცმათთანურთიერთობენ, იღებენსამუშაოს შეთავაზებას კომპანიისგან.თუმცა, 

დამქირავებლებისუმრავლესობასმიაჩნია, რომმასშემდეგრაცჩეთ-ბოთიდაემატებავაკანსიების 

საიტს ისგახდასაკმარისადინტელექტუალური, 

რომიმუშაოსადამიანებისმინიმალურიჩართულობით ანსრულიად მის გარეშე. 

მიუხედავადიმისა, რომჩეთ-ბოთსშეუძლიაბევრირამისგაკეთება, 

ისუნდაიყოსმომზადებულიკანდიდატებთანუფრო ხანგრძლივვადიანი 

სათანადოურთიერთობისთვისდაკიდევუფროეფექტური.დროთაგანმავლობაში, 

ხელოვნურიინტელექტისჩეთ-ბოთებიმუდმივად ,,სწავლობენ“რადგან მათ 

სჭირდებათადამიანებთანურთიერთობისორიტიპი: 

რეგულარულიინტერვიუებიკანდიდატებთანდადამსაქმებლებისმიერმიმდინარეტრენინგები, 

თურაუნდათქვან. 

 

სანამჩეთ-ბოთიმზადიქნებადაუკავშირდესკანდიდატებსსამუშაოადგილზე, 

მისცესმათპერსონალურირეკომენდაციებიდაუპასუხოსშეკითხვებს, 

დამსაქმებლებმაუნდამიაწოდონმასინფორმაცია.  

ხშირადდასმულიკითხვებისძირითადიტიპი 

(ხშირადდასმულიკითხვები,როგორიცაა:,,რასსაქმიანობსთქვენიკომპანია?" და ,,რაშეღავათები 

ეძლევათთანამშრომლებს?")დაპასუხებიჩეთ-ბოთებსაწვდისიმშინაარსს, 

რაცმათსჭირდებათკანდიდატებთანკომუნიკაციისთვის. 

მაგრამშეუძლებელიაიმისგამოცნობა, თურომელიკითხვაიქნებადასმული პირველად და 

რომელი შემდეგ. 

 

მიუხედავადიმისა, რომთქვენშეეცდებითწინასწარგანსაზღვროთრაცშეიძლებამეტიშეკითხვა, 

ჩეთ-ბოთსდასჭირდებაკანდიდატებთანურთიერთობა, 

რომდაიწყოსსწავლადაშესაბამისიინფორმაციისმიწოდება. 

 

ჩეთ-ბოთისსწავლებისსამიცნობილიგზაარსებობსშესაფერისიკანდიდატებისშესარჩევად. 

1. განსაზღვრეთ FAQ (A frequently asked questions) ხშირად დასმული კითხვები 

ყველაზეეფექტურიჩეთ-

ბოთებიუზრუნველყოფსკანდიდატთანურთიერთქმედებისნახვისადაშესწავლისშესაძლებლ
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ობას. გადახედეთხშირადდასმულკითხვებს, 

რომგაარკვიოთრასახისშინაარსსეძებენთქვენივებგვერდისსაძიებოსისტემები. 

 

ესმიუთითებსრაკონტენტი უნდაგანთავსესსაიტზედარომელისექციებიუნდაგაფართოვდეს. 

მაგალითად, 

თუკანდიდატებისდიდირაოდენობადაინტერესებულიაკომპანიისშეღავათებითადაკულტურ

ით, მიეცითჩეთ-ბოთსმეტიინფორმაციაამსაკითხებზე. შეიტანეთმისრეპოზიტორიუმში 

(საცავში)დამატებითიპასუხებიკითხვებზედადამხმარერესურსები, 

როგორიცააბმულებივიდეოებსადაბლოგებზე, რომლებიცთქვენიბრენდისისტორიას 

გადმოსცემს. 

 

2. თვალყურიადევნეთკანდიდატებისურთიერთობასჩეთ-ბოთთანახალიკითხვების(FAQ) 

აღმოსაჩენად. 

 

როდესაცსამუშაოსმაძიებლებიურთიერთობენჩეთ-ბოთთან, მათ, სავარაუდოდ, 

ექნებათკითხვები, რომლებზეცმზადპასუხებიარარსებობს. 

დამსაქმებელმაუნდაშეისწავლოსესკითხვები, აირჩიოსყველაზეხშირიდადაწეროსპასუხები. 

ახალიხშირადდასმულიკითხვებიეხმარებაჩეთ-

ბოთსცოდნისბაზისგაფართოებასადაკანდიდატებთანდიალოგისგაუმჯობესებაში. 

ყოველივეამისშემდეგ, მათსურთმიიღონმეტიინფორმაციადამსაქმებლისგან. 

 

ვინაიდანჩეთ-

ბოთსშეიძლებადასჭირდესასობითანთუნდაცათასობითკითხვაზეპასუხისგაცემა, 

ესამოცანაპრიორიტეტულიუნდაიყოს. 

ნუდაკარგავთდროსერთიანორიადამიანისმიერდასმულკითხვებზეინდივიდუალურიპასუხე

ბისმომზადებაზე. დაალაგეთკითხვებისიხშირისმიხედვით, რათადაადგინოთის, 

რაცთქვენსპოტენციურთანამშრომლებსყველაზემეტადაინტერესებთ. 

 

3. შეამოწმეთჩეთ-ბოთებისსაუბრებიდარეგულარულადგანაახლეთშინაარსი. 

 

ჩეთ-ბოთიარასოდესწყვეტსსწავლას. ამიტომ, 

რეგულარულადგადახედეთროგორურთიერთობსისკანდიდატებთანდაგანახორციელეთსაჭი

როებისამებრ,ახალიდაშესაბამისიშინაარსისკონტენტის გამოყენება.ჩეთ-

ბოთისაბოლოოდკიდევუფრომოსახერხებელიპარტნიორიგახდებასამუშაოსმაძიებლებისთვი

ს. 

 

იმისუზრუნველსაყოფად, რომჩეთ-ბოთებისმომსახურება მეორეხარისხოვანი არ გახდეს, 

გამოყავითერთიანორიადამიანიამმიზნისთვის. დიალოგებისგაცნობისსიხშირე, 

რომელსაცატარებსჩეთ-
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ბოთიდაშინაარსისგანახლებადამოკიდებულიაგანმცხადებლებისრაოდენობაზე. 

თუყოველდღიურად ჩნდება ასობით კანდიდატი, 

მაშინუმჯობესიაამისგაკეთებაყოველკვირაანორკვირაშიერთხელ. წინააღმდეგშემთხვევაში, 

ჟურნალისთვალიერება გართულდება. თუკანდიდატებინაკლებია, 

საკმარისიაამოპერაციებისშესრულებათვეშიერთხელ. 

თქვენიკომპანიაიცვლებადაიზრდება. განაახლეთჩათ-

ბოთისთვისხშირადდასმულიკითხვებიდამისი პასუხების ცოდნისბაზაისე, 

რომსამუშაოსმაძიებლებსყოველთვისჰქონდეთწვდომაყველაზეზუსტინფორმაციაზე. 

დროთაგანმავლობაში, თქვენშეძლებთმოამზადოთმასალებიიმკითხვებზე, რომლებიცჩეთ-

ბოთმაუპასუხოდდატოვადაისგაიგებს, 

თურომელიშინაარსისგადაცემაადროულადსაუკეთესო. ჭკვიანიჩეთ-

ბოთიზრდისდასაქმებისპროდუქტიულობასდააუმჯობესებსკანდიდატებისმომსახურებას. 

ესუზრუნველყოფს, 

რომთქვენიკომპანიაყოველთვისიყოსმიმზიდველიდამსაქმებელისთვისკონკურენტულსამუშ

აობაზარზე. 

 

ჩეთ-ბოთიფიშინგისინსტრუმენტი 

თუჩეთ-ბოთთანურთიერთობაში მყოფ 

პირსარაქვსსაშუალებაშეამოწმოსესაუბრებათუარაადამიანს, მაშინგაცილებითადვილია 

შემთხვევითისაუბრისრამდენიმეწუთისშემდეგმსხვერპლისგადამისამართება 

ყალბვებგვერდზე, 

რომელიციყენებსსოციალურიინჟინერიისტექნიკასკონფიდენციალურიმონაცემებისმოთხოვნ

ისათვის.სინამდვილეში, ჰაკერებსარცკისჭირდებათვინმესმიყვანა ყალბვებგვერდზე. 

თუმათსურთმომხმარებლისგანმიიღონპირადიინფორმაცია, 

მათშეუძლიათუბრალოდჰკითხონმასამისშესახებ. 

 

სხვავარიანტიარისბმული, რომელიცთავისთავადარწარმოადგენსთაღლითურსაქმიანობას, 

მაგრამმასასევეშეუძლიამომხმარებლისგადამისამართებავებგვერდზე, 

რომელიცავტომატურადგადმოტვირთავსმავნეპროგრამებს - 

ესგანსაკუთრებითსერიოზულია, თუმსხვერპლიიყენებსკორპორაციულკომპიუტერს. 

ამშემთხვევაში, თქვენკარგადუნდაიყოთდაცულიგაფართოებულიდაცვისპროგრამით. 

 

არხისუსაფრთხოებაარისკიდევერთიფაქტორი, 

რომელიცუნდაიქნასგათვალისწინებულიჩეთ-ბოთებისგამოყენებისას. რამდენიმეთვისწინ, 

Facebook-მაგამოაცხადაფეისბუქმესენჯერშიბოლომდე(გამჭოლი) გაშიფვრისგანხორციელება, 

რათამესამეპირებმახელიარშეუშალონსაუბარს.თუმცა, 

სხვაპლატფორმებმაშეიძლებაარგამოიყენონესმეთოდივირტუალურიდამხმარეებისინტეგრი

რებისთვის. აუცილებელიამივაქციოთყურადღებარაინფორმაციასვაწვდითასეთჩეთ-ბოთებს. 

ისფაქტი, რომისინიურთიერთობენროგორცპიროვნება, 
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შეიძლებასაბოლოოდმიგვიყვანოსმათზეზედმეტიინფორმაციისმიწოდებამდე რაც არ არის 

უსაფრთხო. 

 

ეჭვგარეშეა, რომჩეთ-

ბოთებიგააუმჯობესებსჩვენსმუშაობასდაგაზრდისმომხმარებლებთანურთიერთობისშესაძლე

ბლობას,მაგრამმათიპოპულარიზაციაასევეახალსაფრთხესშეუქმნისინფორმაციულუსაფრთხ

ოებას. 

 

კორონავირუსისპანდემიისგამო, 

ბიზნესპროცესებშიმონაწილეთაპირადიკონტაქტებისსაჭიროებამცირდება. ამმხრივ, 

კვლევისშედეგებისთანახმად, მნიშვნელოვნადგაიზარდახმისანტექსტისჩეთ-

ბოთებისგამოყენებისაქტუალობა. 

 

Accenture–ისთანახმად, 2020 წლისმაისისმდგომარეობით, 

ესტექნოლოგიასულუფრომეტადგამოიყენებასაბანკოსექტორში, საცალოდასხვადარგებში, 

სადაცმომხმარებელთაგამოცდილებისპერსონალიზაციისსაკითხიმნიშვნელოვანი გახდა. 

,,კრიზისისდაკონკურენციისახალირაუნდისმთავარიფაქტორიარისმომხმარებლისმომსახურე

ბისხარისხი. ჩეთ-ბოთებიდახმოვანითანაშემწეებიგამოდიან, როგორცეფექტური IT 

პროგრამული გადაწყვეტა, მთელირიგიაქტუალურიბიზნესამოცანებისთვის როგორიცაა: 

მოთხოვნაზეპასუხისგაცემისსიჩქარე, მომხმარებლისქცევისანალიზი, პროგნოზირება, 

ინფორმაციისსისრულეწინამომხმარებლისმოთხოვნებისგათვალისწინებით, 

ზოგადიმდგომარეობამოთხოვნისშესაბამისად, აქციებისხელმისაწვდომობა,ეკონომიკური, 

პოლიტიკურიდაამინდისცვლილებებიცკი, 

რაცმოითხოვსმომხმარებლისმოთხოვნილებებთანადაპტაციას ” - ნათქვამია მათ კვლევაში. 

 

Accenture-ის კვლევაშირესპონდენტებმააღნიშნეს, რომჩეთ-

ბოთებიშეიძლებადაეხმარონკომპანიებსგააუმჯობესონმომხმარებლისგამოცდილებადაუზრუ

ნველყონპერსონალურისერვისივებსაიტებისადაcolll-ცენტრებისვიზიტორებისთვის. 

 

გამოკითხვისმონაწილეების 60%-მაუკვედანერგესჩეთ-

ბოთებიანიყენებენამტექნოლოგიებსსაპილოტეპროექტისფარგლებში, დანარჩენი 7% 

აქტიურადგანიხილავსმათიექსპლოატაციისშესაძლებლობას. ამავდროულად, კომპანიების 

33% –მაანარიცისასეთიტექნოლოგიების შესახებ, ანარიყენებსმათ. 

 

ჩეთ-ბოთებისდანერგვაზეუარისთქმისმიზეზებსშორისრესპონდენტებმადაასახელეს: 

არცოდნა ან სრულყოფილი ინფორმაციის ნაკლებობა 

ტექნოლოგიისშესაძლებლობებისშესახებ (33%), სახსრებისნაკლებობა (20%), 

მიზანშეწონილობისნაკლებობა (30%), შესაბამისიკომპეტენციებისნაკლებობა (17%). 
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 ,,ბევრიკომპანიამიზანშეწონილადმიიჩნევსდიალოგისსისტემებისგამოყენებას, 

მაგრამჯერარარისმზადგამოყოსრესურსიმათიგანხორციელებისთვის, 

ვინაიდანისინიამამოცანასპრიორიტეტადარმიიჩნევენ”, - აღნიშნულიაკვლევაში. 

 

ძირითადად, მოსალოდნელია, რომჩეთ-

ბოთებიშეამცირებენდამუშავებისდროსდაგააუმჯობესებენთანამშრომელთაპროდუქტიულო

ბას. ზოგადად, ტექნოლოგიისგამოყენებამშეიძლებაგააუმჯობესოსკომპანიებისსაქმიანობა 5% 

-დან 25% -მდე. 

Accenture–მაგამოყოხუთიტენდენცია, რომლებიცგავლენასმოახდენსჩეთ-

ბოთებისბაზრისზრდაზე: 

 

1. ხელოვნურიინტელექტისგანვითარება.ჩეთ-

ბოთსშეუძლიააწარმოოსდიალოგიმომხმარებელთან, 

რომელიცასახავსადამიანებისურთიერთობებს დაუზრუნველყოფსმათ 

მაღალიდონისჩართულობას. ამურთიერთქმედებისხარისხიმუდმივადიზრდება; 

 

2. მყისიერიმესინჯერებისგამოყენებისზრდა.ექსპერტებივარაუდობენ, 

რომმსოფლიოსმოსახლეობისმეოთხედზემეტიგამოიყენებსმობილურმესინჯერებს 2021 

წლისთვის, რაცდააჩქარებსჩეთ-ბოთებისბაზრისზრდას. 

ვირტუალურიასისტენტებისპოპულარობაიზრდებამაშინ, 

როდესაცისინიინტეგრირებულიარიანმყისიერმესინჯერებთან; 

 

3. შემცირებულიღირებულებადაგანვითარებისსიმარტივე.ჩეთისბოტებისშემუშავება, 

დანერგვადაშენარჩუნებაბევრადუფროადვილიდასწრაფიგახდა. 

ბოლორამდენიმეწლისგანმავლობაში, 

პროგრამულიუზრუნველყოფისმსხვილმაკომპანიებმაგამოაქვეყნესმოწინავეგანვითარებისინ

სტრუმენტები,პლატფორმებიდაკვლევისინფორმაციაუფასოდ; 

4. 

ბოთებსშორისურთიერთქმედება.მომდევნოწლებშიმოსალოდნელიამაღალიპერსონალიზირე

ბულივირტუალურითანაშემწეებისწილისზრდა, რომლებსაცაქვსუნიკალური ,,პიროვნება" 

დაადაპტირებულიაკონკრეტულკლიენტებთან. 

ბოთებსშორისურთიერთქმედებააჩქარებსპარამეტრებისპერსონალიზაციასდახელსუწყობსმო

მსახურებისხარისხისგაუმჯობესებას; 

 

5. გადახდებიბოთებისგამოყენებით.ანალიზისთანახმად, მსოფლიოშიგამოყენებულიჩეთ-

ბოთების უმეტესობასარგააჩნიაგადახდისფუნქცია. ჯერჯერობით, მხოლოდ Facebook 

მესენჯერი (მხოლოდაშშ – ში,ბეტავერსიაში) და Telegram-

იიძლევაგადახდისსაშუალებასგარესისტემებისდახმარებისგარეშე. სავარაუდოდ, 
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სიტუაციაშეიცვლებაუახლოესმომავალში, რაცჩეთ-

ბოთებთანერთადსაყიდლებსგაადვილებსდაუფრომოსახერხებელსგახდის. 

 

ნებისმიერიეკონომიკურირყევებიხელსუწყობსინოვაციურ IT პროგრამებზე 

(გადაწყვეტებზე)მოთხოვნისზრდას.თამამადშეიძლებაითქვას, რომმზარდიტენდენცია 

(განსაკუთრებითიზოლაციისრეჟიმთანდაკავშირებით) 

მყიდველებისადაგამყიდველებისონლაინურთიერთქმედებაში, 

მომხმარებელთამოთხოვნებიდამოლოდინი, 

რომმიიღონპერსონალურიმომსახურება.საერთაშორისო გამოცდილება, 

ავალდებულებსსაქონლისადამომსახურებისგამყიდველებსუზრუნველყონავტომატურიმომს

ახურებისმოწინავეჩეთ-ბოთები AI ალგორითმებით. 

საერთოდაინტეგრირებულიმიდგომითხელმისაწვდომ პროგრამულ პროდუქტებზე (ან 

საკუთარი ჩეთ-ბოთების შემუშავებით)  

შესაძლებელიაარაპროგნოზირებადიპიკურიდატვირთვებისეფექტიანიგამკლავება. 

 

საცალოვაჭრობამსოფლიოშიჩეთ-ბოთებზე 2.8 მილიარდდოლარსაღწევს 

იუწყებაკვლევითიკომპანია Juniper Research-ი. ექსპერტებისაზრით, ესარისსაცალოვაჭრობა, 

რომელსაცექნებაყველაზემეტიშემოსავალიბუნებრივიენისგაგებისტექნოლოგიებისდანერგვი

დან (Natural Language Understanding, NLU). 

ექსპერტებისაზრით, NLU 

იქნებამნიშვნელოვანიმომხმარებელთამომსახურებისთვისსაცალოვაჭრობაშიდაჩეთ-

ბოთების, როგორცსაიმედოდამხმარეარხისშესაქმნელად.მასშეუძლიაეფექტიანად დაამყაროს 

კავშირი მომხმარებლებლებთანუფროზუსტიდა გასაგები ავტომატურიპასუხების გაცემით. 
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NLU შესაძლებლობებისგანვითარებახელსშეუწყობსჩეთ-

ბოთებისეფექტიანობისგაუმჯობესებას. 2024 წლისთვის, საცალოვაჭრობისჩეთ-ბოთების 50% 

-ზემეტიდაეხმარებამომხმარებელსადამიანისჩარევისგარეშე. 

ანალიტიკოსებიმოუწოდებენსაცალოვაჭრობასგანახორციელონჩეთ-ბოთები, 

როგორცფართოსტრატეგიისნაწილი, რათაგაზარდონსაცალო ვაჭრობის მნიშვნელოვან 

არხებში თავიანთიყოფნა. 

 

2019 წელსსაცალოვაჭრობისჩეთ-ბოთებშიჩაიდო მეტი კაპიტალი ჩინეთსადასამხრეთ-

აღმოსავლეთაზიაში. მკვლევართაპროგნოზებისთანახმად, 2024 წლისთვისმომსახურების 

(სერვისების)დაახლოებით 70% განხორციელდებაამქვეყნებში, ხოლოჩინურბაზარზეხარჯები 

80 მილიარდდოლარსგადააჭარბებს. ამავდროულად, ჩეთ-ბოთებისხარჯებიამ თანხის 

მხოლოდ 4%იქნება  (ციფრულიდაფიზიკურისაქონლით ინტერნეტ-ვაჭრობისა და 

ჩვეულებრივი ვაჭრობის სფეროში). 

2019 წლისბოლომდე (პანდემიის დაწყებამდე), ჩეთ-

ბოთებისფუნქციისმქონემესინჯერებიარიყობიზნესისთვისაუცილებელისტანდარტი - 

უმსხვილესისაცალოქსელებისკომპანიებისუმეტესობამათარიყენებდა. კომპანიებისმხოლოდ 

16% -სჰქონდაინტეგრირებულიისინიმომხმარებლებთანურთიერთობისას, ხოლოდღეისთვის 

აპლიკაციებისადასოციალურიქსელებისგამოყენებაგახდანორმასაცალოვაჭრობისთვის.ცალკე

აპლიკაციებიდაბიზნესგვერდებისოციალურქსელებშიშესაბამისადკომპანიების 60% -სდა 85% 

-საქვს. 

 

ჩეთ-ბოთებიმიაღწევსპროდუქტიულობისპიკს 2-5 წლისგანმავლობაში. Business Insider-

ისშეფასებით, მსოფლიოსმასშტაბითკომპანიების 80%, 

მათშორისკლინიკებიდასამედიცინოკომპანიები, სრულყოფილად განახორციელებენჩეთ-

ბოთების დანერგვასრამდენიმეწელიწადში. კვლევისშედეგებისთანახმად, 2019 

წლისდეკემბრისმდგომარეობით, კლინიკებისდაექიმებისრაოდენობა, 

რომლებიცასეთტექნოლოგიებსიყენებდნენთავიანთსაქმიანობაში, ძალიანმცირე იყო. 

პანდემიამ ყველაფერი შეცვალა. 

 

2016 წელსმსოფლიოსანალიტიკურმასააგენტოებმაიწინასწარმეტყველესჩეთ-

ბოთებისსწრაფიზრდა, მაგრამამბაზრისგანვითარებააშკარადჩამორჩებოდაპროგნოზებს სანამ 

პანდემია არ დაიწყო. 

 

პირველისამედიცინოჩეთ-ბოთებიაქტიურადგანვითარდა 2016 წელს, 

მასშემდეგრაცფეისბუქმაგამოაცხადამესინჯერშიბოტებისშემოღებისშესაძლებლობამესამემხა

რისბრენდებისმიერზოგადიბოტირებისფონზე. 

პირველიბოტებიშეიქმნაპაციენტებისდანიშვნისათვისდარეგისტრირებისმიზნით, 

პირველადიინფორმაციისშეგროვებაპაციენტისშესახებ (მაგალითად, 

ინფორმაციადაზღვევისშესახებ, მიღებულიმედიკამენტები), 
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ასევეგვერდითიეფექტებისადაწამლებთანურთიერთქმედებისშესახებინფორმაციისმიწოდები

სმიზნით. 

 

2017 წელსმოსკოვისმთავრობამგამოუშვა Telegram ბოტი, 

რომელიცადამიანებსსაშუალებასაძლევსდანიშნონექიმი. 2019 წლისდეკემბრისმონაცემებით, 

ათობითათასიმოსკოველიუკვეიყენებსბოთს. თუმცა, 

ესრიცხვიუმნიშვნელოაპაციენტთადანიშვნისავტომატიზაციისბაზრისმასშტაბით. 

რაარისმიზეზიიმისა, რომვირტუალურმათანაშემწეებმავერმოიპოვესპოპულარობა, 

რომელიცპროგნოზირებულიაანალიტიკოსებისმიერ? 

 

• 1. კომპანიებიდაადამიანებიკვლავაცუპირატესობასანიჭებენზარებსტექსტზე. 

რუსეთში Nethouse- ისადა Webim- ისმიერჩატარებულიკვლევისთანახმად, კომპანიების 85% 

კვლავიყენებსზარებს, როგორცმომხმარებლებთანკომუნიკაციისძირითადსაშუალებას. 

გამოკითხულთათითქმისნახევარითვლის, 

რომზარებიდარჩებამომხმარებლებთანურთიერთობისპერსპექტიულიარხი. 

სამედიცინოორგანიზაციებისშემთხვევაში, პაციენტთაპროცენტულიმაჩვენებელი, 

რომელსაცურჩევნიადარეკვა, 

ასევეიზრდებახანდაზმულიპაციენტებისუკიდურესადდიდირაოდენობისგამო, რომელთაც, 

ერთიმხრივ, უჭირთახალსაკომუნიკაციოარხთანგამკლავება, მეორემხრივკი , 

ფიზიკურადუფროადვილიადარეკვა, რაცდასტურდება DialTech 

კომპანიისმიერბაზრისკვლევისშედეგებით. 

 

• 2. რთულპროცედურაზედარეგისტრირებათავისთავადრთულიამოცანაა. 

რობოტებისგამოყენებისერთ -ერთიმთავარიუპირატესობაარისმათისიმარტივე. 

მომხმარებელიავსებსინფორმაციასთავისშესახებ, 

ირჩევსრომელიექიმისნახვასურსდაირჩევსხელმისაწვდომდროს. 

მაგრამესმიდგომაკარგიამარტივიდამკაფიოდსტანდარტიზებულიშემთხვევებისშემთხვევაში, 

მაგალითად, თერაპევტთანან ENT– სთანდანიშვნისას. 

 

რთულპროცედურაზედარეგისტრირება, როგორიცაა MRI ან PET-CT სკანირება, 

მოითხოვსმეტიველისშევსებას, 

დოკუმენტებისშევსებისსისწორისშემოწმებასდაპროცედურისთვისმომზადებისშესახებინფო

რმაციისმოპოვებას. ამასთანდაკავშირებით, 

რთულიპროცედურებისთითქმისყველარეგისტრაციახდებატელეფონითანპირადად - 

ადამიანებსუჭირთდიდირაოდენობითინფორმაციისგაგებადამათყოველთვისაქვთშეკითხვებ

ი. 

 

ძირითადიპრობლემები, რომელთაწინაშეცშეიძლებააღმოჩნდესასეთიგადაწყვეტისშემქმნელი 

არის: 
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• რამდენიმედროითისლოტებისსაჭიროება; 

• რამდენიმესპეციალისტისმონაწილეობაპროცედურებშიდამათი 

მუშაობისრამდენიმეკალენდრისკომბინაცია; 

• სამედიცინოპროცედურებისნიუანსებისღრმაგაგება; 

• მომხმარებლისშიგაბიზნესპროცესებისგაგება; 

• ჩაწერისპროცესშიგამოყენებულირამდენიმესამედიცინოსისტემის API–

თანერთდროულიმუშაობადაა.შ. 

 

კომპანია DialTech-

ისგამოკითხვისრესპონდენტებიხაზსუსვამენავტომატურიჩანაწერებისმიზნობრივწილს 

რომელიც 80%-ზემეტია. არსებულივირტუალურითანაშემწეები, 

რომლებსაცშეუძლიაუმთავრესფრაზებზემუშაობა, უფრომარტივიპროგრამული გადაწყვეტაა, 

რომელიცარმოიცავსყველასაჭიროფუნქციებსდავერშეძლებსპროცესისავტომატიზებასყველა 

მიზანზე. ამავდროულად, 

პრაქტიკაშითვითჩაწერისთვისსპეციალიზირებულივირტუალურიკონსულტანტისდანერგვი

ს 

განვითარებისღირებულებამაღალია,რაცაშკარადარარისმომგებიანიმომხმარებლებისუმეტეს

ობისთვის. 

 

სამედიცინოორგანიზაციასთანკომუნიკაციისასადამიანებიელოდებიანთანაგრძნობასდაგრძე

ლვადიანურთიერთობას, მაგრამთანამედროვესისტემებიამასვერუზრუნველყოფენ. 

 

ეს არის კიდევერთიმიზეზი, 

რისგამოცკლინიკებისთვისზარებიდაპირადიკომუნიკაციადარჩებამომხმარებლისმომსახურე

ბისცენტრში.პაციენტთათანაგრძნობისსაჭიროება,უდავოდარისმედიცინისკლიენტთამაღალი

ხარისხისმომსახურებისერთ-ერთიწინაპირობა. ამრიგად, აუცილებელიხდებაისეთი 

სისტემისშექმნა, რომელიცგაიგებსმომხმარებლისმოთხოვნებსუფასოფორმით. 

 

ხმოვანიურთიერთობისას, 

კლიენტებიბევრადუფროთავისუფლადგამოხატავენთავიანთგანზრახვებს. 

ისრისგამოცვირტუალურითანაშემწეებისზოგადიპრობლემაგამწვავებულია - 

სინონიმებია.მომხმარებელსშეუძლიაერთიდაიგივეგანზრახვაათობითდაასობითსხვადასხვაგ

ზითგამოხატოს. უფრომეტიც, მცირეკლინიკებისთვისაცკი, 

მომსახურებისრაოდენობაიზომებაასობით, ხოლოდიდიკლინიკებისთვის - ათასობით. 

 

მსხვილიკომპანიებისხვადასხვასფეროდანუკვეცდილობდნენსაკვანძოსიტყვებზედაფუძნებუ

ლიხმოვანირობოტებისამოქმედებას.ექსპერიმენტებიადასტურებსამგვარიგადაწყვეტებისარაე

ფექტურობას - 

ხალხისთვისარასასიამოვნოაასეთასისტენტებთანურთიერთობა.ხშირადმომხმარებლებიეძებე
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ნგზასცოცხალოპერატორთანმისასვლელად, რასაცდროდამოთმინებასჭირდება, 

შედეგადზარებისუმეტესობაჯერ-ჯერობით კვლავმუშავდებაოპერატორების მიერ 

(რომლებმაცდამატებითუნდადაამშვიდონგაღიზიანებულიკლიენტები). 

 

აბსოლუტურადყველახმოვანირობოტიგანლაგებულიაშემდეგნაირად: 

მომხმარებლისმეტყველებაგარდაიქმნებატექსტად, რისშემდეგაცტექსტიიგზავნებაჩეთ-

ბოთშიდამუშავებისათვის. გარდაიმისა, 

რომხმისტექსტადგადაქცევისპროცესსგარკვეულიდროსჭირდება, მაგალითად ქართული ენის 

შემთხვევაში, ამომცნობი (გაგების)სისტემებიმაინცმნიშვნელოვანშეცდომებსუშვებსდა 

სისტემისმუშაობის საერთოდონე დაბალია. 

ამრიგად, 

თანამედროვევირტუალურითანაშემწეებიკარგსაქმესაკეთებენმხოლოდმარტივიდამოკლედავ

ალებებისავტომატიზაციით (ზარები 1 წუთამდეგრძელდება, დიალოგისმოცულობა - 

არაუმეტეს 3-5 კითხვა, ტელეფონშიკარგისმენადობითა დააქცენტებისნაკლებობით. 

თანამოსაუბრე, შიგასისტემებთანკომპლექსურიინტეგრაციისნაკლებობადასხვა.). 

 

შეიძლებაარსებობდესინტელექტუალურივირტუალურითანაშემწემომსახურებისავტომატიზ

აციისრთულიამოცანებისგადასაჭრელად? ექსპერტებისაზრით, ეს შესაძლებელია, 

მაგრამაღწერილიპრობლემებისგადაწყვეტაარისდამმუშავებლებისფოკუსირებაწარმოებისსეგ

მენტებზე, 

იმავესეგმენტისახალპროექტებზეწარმატებულიგამოცდილებისშემდგომიგამეორებით. 

ესმიდგომამნიშვნელოვნადშეამცირებსტექსტისადახმისავტომატიზაციისსისტემებისშექმნის

ღირებულებას.ყოველიმომდევნომომხმარებელიკი 

მიიღებსმომსახურებასუფროსწრაფადდაუფროხელმისაწვდომფასად, ვიდრეწინა. 

 

ხმისბოთისშექმნისკენპირველინაბიჯიარისმომხმარებლისგანზრახვისამოცნობისსისტემისშე

ქმნათითოეულიკონკრეტულისფეროსთვის, იქნებაესმედიცინა, 

ლოჯისტიკათუტაქსისშეკვეთა.სამედიცინოდაწესებულებებისვირტუალურმაასისტენტმაუნ

დაგაიგოსფრაზები, როგორიცაა ,,მემინდადავნიშნოვიზიტი სტომატოლოგთან" 

დაშემდეგგანახორციელოსშესაბამისიშიგასკრიპტი: ,,გინდადანიშნოვიზიტი თერაპევტთან, 

ქირურგთანანტრავმატოლოგთან? " არის შემთხვევები, 

როდესაცკლიენტსსთავაზობენრთულდაგანშტოებულინფორმაციას(რომელიცშექმნილიასაკვ

ანძოსიტყვებზე), მიუღებელია, 

მისიგამოყენებაგამოიწვევსმხოლოდპაციენტისგაღიზიანებასდა, შედეგად, 

კლიენტისწასვლასკონკურენტთან. 

 

გამომდინარეიქიდან, რომკლიენტები 

ბოთსერთფრაზაშიაძლევენუამრავინფორმაციასერთდროულად - მაგალითად, 

,,მემინდადავნიშნოსტომატოლოგთანვიზიტი ხვალსაღამოს 6 საათისშემდეგ" - 
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ვირტუალურითანაშემწეებიუნდაცდილობდნენამფრაზადანინფორმაციისამოღებასმინიმალ

ური რაოდენობის კითხვებისდასმით. 

ესმოითხოვსთითოეულიკონკრეტულიინდუსტრიულიმიმართულებისსლოტებისშემავსებე

ლიანალიზისსისტემებისშემუშავებასდამომხმარებლისათვისპერსონალიზაციას. 

მაგალითად, ფრაზის ,,მემინდადავნიშნოვიზიტი სტომატოლოგთანხვალსაღამოს 6 

საათისშემდეგ", ბოთმაუნდაამოიღოსშემდეგიპარამეტრები: ექიმი, თარიღი, 

დროისფანჯარადააღარმოითხოვოსესინფორმაცია. 

ამისგარეშემომხმარებელიგაღიზიანდებადაგათიშავსსაუბარს, ანმოითხოვსოპერატორს, 

რაცმნიშვნელოვნადშეამცირებსავტომატიზაციისდონეს. 

 

მნიშვნელოვანიპუნქტიაინტელექტუალურიდიალოგისკონტროლისმოდულისშექმნა, 

ვინაიდანმომხმარებელსშეუძლიანებისმიერდროსშეაფერხოსვირტუალურიასისტენტიანდასვ

ასდამაზუსტებელიკითხვები. საკონტროლომოდულიუნდაიყოსსაკმარისადმოქნილი, 

რომშეუფერხებლადიმუშაოსდაშეინარჩუნოსმომხმარებელთან 

ურთიერთობისგამოცდილებისმაღალიდონე. 

 

იმავეინდუსტრიისწარმომადგენლებისბიზნესპროცესებთანდაპროცედურებთანდაკავშირებუ

ლიპრობლემებისგადასაჭრელად (მაგალითად, მულტიდისციპლინარულიკლინიკები), 

საჭიროაშეიქმნასდაგამოიცადოსმრავალიმოდული, 

რომელიცინტეგრირებულიამომხმარებელთამომსახურებისსისტემებთან (CRM) 

ანუფროსპეციალიზებულკლიენტთაპროგრამულუზრუნველყოფაზე (მაგალითად, 

სამედიცინოინფორმაციისსისტემები). ამშემთხვევაში, ექსპერტებისაზრით, 

კლიენტისთვისპროექტისღირებულებამნიშვნელოვნადშემცირდება, 

რადგანსაჭირონიშისფუნქციებიუკვეიქნებაპროგრამულ გადაწყვეტაშიდადასჭირდება 

მცირეგადასინჯვა.საქართველოში სამწუხაროდ ჯერჯერობით არც ერთი ვარიანტი არ გვაქვს 

მოქმედებაში. 

 

ანალიტიკურისააგენტოებისპროგნოზების,ჩეთ-

ბოთებისადახმოვანითანაშემწეებისბაზრისმდგომარეობისგათვალისწინებით, 

შეგვიძლიადავასკვნათ, რომ 2-3 

წელიწადშიბაზარზეგამოჩნდებანიშადასპეციალიზებულიგადაწყვეტები, 

რომლებიცხელმისაწვდომიიქნებაასობითდაათასობითადამიანისთვის.ამბაზრისზრდაუმეტე

სწილადგანპირობებულიიქნებაკონკრეტულნიშებზეფოკუსირებით. 

 

ჩეთ-ბოთებიოთხჯერზრდიანგაყიდვებსადამიანებთანშედარებით. 2019 

წლისსექტემბრისშუარიცხვებშირუსეთში გამოქვეყნდაკვლევა, რომლისმიხედვითაცჩეთ-

ბოთებისგამოყენებამშეიძლებაოთხჯერგაზარდოსგაყიდვებიგამოუცდელმუშაკებთანშედარე

ბით. თუმცა, 
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თუმომხმარებელსეცნობებახელოვნურიინტელექტისგამოყენებისშესახებშესყიდვამდე, 

გაყიდვებიშემცირდებათითქმის 80%-ით. 

 

AI– ზედაფუძნებულიჩეთ-ბოთებითითქმისარიწვევსხარჯებსდაოთხმაგად ზრდის 

გაყიდვებს. მანქანებსარაქვთცუდიდღეები, ისინიარასოდესარ არიან 

იმედგაცრუებულნიანდაღლილნი.არიან, 

მათშეუძლიადაზოგონუზარმაზარითანხაროგორცვაჭრებისთვის, 

ასევემომხმარებლებისთვის, დამაინცკომპანიების 

უმეტესობაჯერარარისმზადაქტიურადგანახორციელოსჩეთ-ბოთების 

დანერგვამომხმარებელზეორიენტირებულსფეროებში. მიზეზიაიხსნებაახალიკვლევით, 

რომელიცგამოქვეყნდაჟურნალში INFORMS Marketing Science: მისიშედეგებისმიხედვით, 

იმშემთხვევაში, როდესაცმომხმარებლებიყიდვისწინგაიგებენჩეთ-ბოთებისგამოყენებას, 

გაყიდვებისმაჩვენებელიმკვეთრადეცემა - 79,7%-ზემეტად. 

 

ტემპლისუნივერსიტეტისადაფუდანისუნივერსიტეტისმკვლევარებმაჩაატარესფინანსურიმო

მსახურებისკომპანიის 6000 კლიენტისგამოკითხვა. 

ყველაკლიენტიუკავშირდებოდაადამიანებსანჩეთ-ბოთებს. თანამოსაუბრის ,,ვინაობის" 

გამჟღავნებაგანხორციელდასაუბრისდასაწყისშიანბოლოს, შეძენისშემდეგ; 

რამდენიმეჯგუფშითანამოსაუბრის ,,ვინაობა" არიყოგამჟღავნებული. AI აღმოჩნდა 4-

ჯერუფროეფექტურივიდრეჩვეულებრივითანამშრომელი, მაგრამთუკლიენტმაგაარკვევდა, 

რომესაუბრებოდაჩეთ-ბოთს, მასთითქმისგაუგებარი შიში იპყრობდა 

თანამოსაუბრისსავარაუდომოქმედების მექანიზმთან დაკავშირებით. 

 

მკვლევარებითვლიან, რომესშედეგებიარუნდაზღუდავდესჩეთ-ბოთებისგამოყენებას. AI–

საქვსუდაოტექნოლოგიურიუპირატესობადადაბალიფასიადამიანური 

შრომისხარჯებისშემცირებით. თუმცა, 

მარკეტოლოგებმაუნდაგაითვალისწინონესდასკვნებიდაშეეცადონგაზარდონმომხმარებლისნ

დობაჩეთ-ბოთებისმიმართ. 

 

2019 წლის 9 სექტემბერს, MIPT- ისხელოვნურიინტელექტის NTI 

კომპეტენციისცენტრზედაფუძნებულმაბიზნესის 

პროგრამულიგადაწყვეტებისლაბორატორიამწარმოადგინარეიტინგი 50 chatbot 

პლატფორმისადავირტუალურიასისტენტისათვის. ResearchAndMarket–ისკვლევისთანახმად, 

გლობალურიჩეთ-ბოთებისადავირტუალურითანაშემწეებისბაზარი 2019 წელსდაახლოებით 2 

მილიარდაშშდოლარსშეადგენსდაიზრდება 30% –ითწელიწადში. რუსეთში, ჩეთ-

ბოთებისბაზარიგაორმაგდაგასულიწლისგანმავლობაშიდამიაღწია 1 მილიარდრუბლს. 

კვლევააანალიზებსმსოფლიოსყველაზეპოპულარულჩეთ-ბოთპლატფორმებს, 
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რომელთაშორისაცრუსიდამმუშავებლების სამიპროგრამული გადაწყვეტაა - DeepPavlov, 

Electra.AI და Just.AI. 

 

ნაშრომშიგანხილულიაჩეთ-ბოთებისშესაქმნელად 50 ინსტრუმენტი, 

ყველაზეფართოდწარმოდგენილიმსოფლიობაზარზე. თითოეულიპროგრამული 

პროდუქტისბაზარზეშეღწევისხარისხიშეფასდაისეთიკრიტერიუმებისმიხედვით, 

როგორიცაა:პლატფორმისაღმნიშვნელიპუბლიკაციებისრაოდენობა, 

მისიგამოყენებისსაჯაროშემთხვევებისრაოდენობა, 

პროფესიონალსაზოგადოებაშიმოხსენიებისსიხშირე, 

ასევეკონსოლიდირებულიმონაცემებისშეგროვებისშედეგები-ბაზრისექსპერტებისაზრი, 

რომლებიცმონაწილეობდნენამანგარიშისშექმნაში. ესენიარიან MIPT 

(MoscowInstituteofPhysicsandTechnology)ლაბორატორიებისმეცნიერები, 

რომლებიცსპეციალიზირებულნიარიანNLP (Neuro-linguisticprogramming) ტექნოლოგიებში. 

კერძოდ, 

მოსკოვისფიზიკისადატექნოლოგიისინსტიტუტისხელოვნურინტელექტზედაფუძნებულიბი

ზნესგადაწყვეტებისლაბორატორიისსპეციალისტები, 

რომელიცარისეროვნულიტექნოლოგიურიინიციატივის (NTI) კომპეტენციისცენტრისნაწილი 

,,ხელოვნურიინტელექტი". 

ყველა 50 პლატფორმაშეაფასაექსპერტთაჯგუფმა 7 მაჩვენებლის საფუძველზე, 

რომელთაგანთითოეულსმიენიჭამნიშვნელობაიმ მომხმარებლებისათვის, 

რომლებიცქმნიანპროგრამულ პროდუქტებსჩეთ-ბოთებისპლატფორმისგამოყენებით. 

ექსპერტებმაგანსაკუთრებულიყურადღებადაუთმესხელოვნურიინტელექტისშესაძლებლობე

ბს, უპირველესყოვლისა, ბუნებრივიენისდამუშავებას, 

თითოეულიპლატფორმისგამოყენებისმაგალითებსდადარგებს, 

რომლებშიცპლატფორმისგამოყენაბაა შესაძლებელი. 

 

ცხრილში მოცემულია Chatbot პლატფორმებიმათიფუნქციონირებისრანჟირებისშედეგების 

მიხედვით, რომლებიცაისახებაცხრილში, 

ესრეიტინგიშედგენილიასაბოლოოანგარიშისკლებადობით. 

რეიტინგი პლატფორმა 
საბოლოო 

ქულა 

უცხო ენის 

მხარდაჭერა 

 NLP-სშესაძლებლობები 

(ინტეგრირებული 

მაჩვენებელი) 

on-premise დაყენების 

შესაძლებლობა 

1 
IBM Watson (Natural Language 

Understanding) (აშშ) 
0.658 0.5 0.55 არა 

2 Google Dialogflow  (აშშ) 0.571 0.5 0.60 არა 

3 
Facebook Messenger Platform 

(აშშ) 
0.510 0.5 0.38 არა 

https://www.topuniversities.com/universities/moscow-institute-physics-technology-mipt-moscow-phystech
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:IBM_Watson
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Google
https://www.tadviser.ru/index.php/Facebook
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4 
Microsoft Language Understanding 

Intelligent Service (LUIS) (აშშ) 
0.484 0 0.42 კი 

5 Amazon Lex  (აშშ) 0.460 0 0.46 არა 

6 
Baidu KITT.AI აშშ-ს სტარტაპი 

(იყიდა ჩინეთმა) 
0.460 0 0.38 არა 

7 Kore.ai 0.436 0 0.54 კი 

8 BotEngine.ai 0.424 0.5 0.35 არა 

9 SAP Recast.AI 0.405 0.5 0.31 კი 

10 DeepPavlov.ai (რუსეთი) 0.397 1 (რუსული) 0.65 კი 

11 Pandorabots 0.378 0 0.23 არა 

12 Azure Bot Service 0.374 0 0.35 არა 

13 Electra.AI (რუსეთი) 0.366 1(რუსული) 0.62 კი 

14 Morph.ai 0.355 0.5 0.42 არა 

15 Rasa 0.353 0.5 0.38 კი 

16 Wit.ai 0.347 0.5 0.35 არა 

17 BotStar 0.339 0 0.35 არა 

18 Engati 0.331 0 0.35 არა 

19 Semantic Machines 0.329 0.5 0.38 არა 

20 Flow.ai 0.326 0.5 0.42 არა 

21 ManyChat 0.324 0.5 0.27 არა 

22 Motion AI 0.321 0.5 0.15 არა 

23 Pypestream 0.321 0 0.31 არა 

24 Converse.AI 0.316 0 0.35 არა 

25 Just AI (რუსეთი) 0.316 1(რუსული) 0.38 კი 

26 ChatterBot 0.313 0.5 0.42 კი 

27 Msg.ai 0.313 0 0.42 არა 

28 Imperson.ai 0.305 0 0.42 არა 

29 AmplifyReach 0.303 0 0.31 არა 

30 ChatScript 0.289 0.5 0.38 კი 

31 AgentBot 0.287 0 0.38 არა 

32 DigitalGenius 0.287 0.5 0.42 კი 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Microsoft
https://www.tadviser.ru/index.php/Amazon
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Baidu
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:SAP
https://www.tadviser.ru/index.php/Azure
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33 Meya.ai 0.285 0.5 0.31 არა 

34 Gupshup.io 0.284 0 0.19 არა 

35 Chatfuel 0.283 0.5 0.27 არა 

36 Reply.ai 0.281 0 0.23 არა 

37 Botsify 0.280 0 0.38 არა 

38 MobileMonkey 0.266 0.5 0.19 არა 

39 Botpress 0.263 0 0.19 კი 

40 Smooch 0.259 0 0.12 არა 

41 Flow XO 0.258 0.5 0.19 არა 

42 It's Alive 0.245 0 0.23 არა 

43 Xenioo 0.234 0 0.27 არა 

44 Twyla 0.226 0 0.23 არა 

45 Streebo 0.226 0 0.19 კი 

46 The Bot Platform 0.216 0 0.12 არა 

47 Botkit 0.213 0 0.04 კი 

48 Octane AI 0.187 0 0.19 არა 

49 Rebot.me 0.174 0.5 0.12 არა 

50 Meokay 0.071 0 0.04 არა 

 

შედგენილიაchatbotპლატფორმებისმაჩვენებლებისმატრიცა, 

რომლისთითოეულრიგშიწარმოდგენილიაპროდუქტი, ხოლოსვეტში - 

კონკრეტულიშესაძლებლობა. მწკრივისადასვეტისგადაკვეთაზეარის 1, 

თუსისტემასაქვსშესაბამისიფუნქცია (თვისება), 0 

თუფუნქციაარარისმხარდაჭერილისისტემისმიერ, ანრიცხვიინტერვალში (0,1) 

თუთვისებამხარდაჭერილიაპლატფორმისმიერ, მაგრამგარკვეულიშეზღუდვებით. 

თითოეულფუნქციურობასმიენიჭაწონა, რომელიცასახავსმისიმნიშვნელობისხარისხს, 

იმისგათვალისწინებით, რომესრეიტინგიგანსაკუთრებულად 

ორიენტირებულიადამმუშავებლებისთვისბუნებრივიენისდამუშავებისშესაძლებლობებსადა

ინსტრუმენტებზე. საბოლოოწონაგამოითვალეს, 

როგორცექსპერტებისმიერმინიჭებულიწონებისსაშუალო. 

 

ფუნქციური შესაძლებლობები წონებით: 
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• 

ჩამონტაჟებულიბუნებრივიენისდამუშავებისინსტრუმენტებისხელმისაწვდომ

ობა - 0.026 

• დამმუშავებლებისთვისინსტრუმენტებისხელმისაწვდომობა, მათშორის SDK - 

0.023 

• ბუნებრივიენისდამუშავებისსაუკეთესოშესაძლებლობები - 0.016 

• ბუნებრივიენისდამუშავებისსხვაშესაძლებლობები - 0.013 

• პროგრამირებისენებისმხარდაჭერა- 0.013 

• ინდუსტრიები, რომლებშიცშესაძლებელიაპლატფორმაშიშექმნილიჩეთ-

ბოთებისგამოყენება - 0.005 

• სხვაშესაძლებლობები - 0.010 

წონისვექტორში, ყველაელემენტისჯამიარის 1 

 

კვლევისძირითადიდასკვნები 

 

განხილულიპლატფორმებიშეიძლებადაიყოსორტიპად: 

1.გადაწყვეტები, 

რომლებიცარსაჭიროებსპროგრამირებისცოდნასდამოიცავსნაკადების 

ვიზუალურ კონსტრუქტორს; და 

2.შემქმნელიინსტრუმენტებივიზუალურიდიალოგებისკონსტრუქტორებისგარ

ეშე. 

პროცენტულითვალსაზრისით, პირველი 2.3 -ჯერმეტია (35 პლატფორმა 15 – ისწინააღმდეგ), 

ვიდრემეორე ვარიანტი. 2017-2018 წლებშიგამოშვებულიპროგრამული 

გადაწყვეტებისუმეტესობასაქვსვიზუალურიინტერფეისი, 

რომელიცსპეციალურადშეიქმნაარასპეციალისტებისთვის. ესგამოწვეულიაიმით, რომჩეთ-

ბოთებისულუფრომეტპოპულარობასიძენს: 

მომხმარებელსმოსწონსესინსტრუმენტიმომხმარებლებთანურთიერთობისთვის. 

იგიეხმარებაკომპანიებსდაზოგონფინანსები საკონტაქტოცენტრებისთვის. პირველ ტიპს 

ეუფლებამცირეკომპანიებიც, რომლებსაცარჰყავთდამმუშავებლებისაკუთარიპროგრამული 

გადაწყვეტებისშესაქმნელად, ასევებიუჯეტის შესაძლებლობებიაუთსორსინგისთვის. 

 

ბუნებრივიენისდამუშავებისყველაზეპოპულარულდაფუნქციურინსტრუმენტებსშორისაა 

IBM Watson, Amazon Lex, Microsoft LUIS, Google Dialogflow, Wit.ai, Rasa. რუსეთში, 

ამსფეროშიუძველესიკომპანიებია MDG დანანოსემანტიკა. 

ასევებოლოწლებშიგაჩნდაარაერთიპროექტინეირონულიქსელებისგამოყენებით, როგორიცაა 

DeepPavlov.AI, Electra.AI, Just AI და Chatme.AI. 

 

2-3 წლისგანმავლობაშიბევრიადგილობრივიპროდუქტიგამოჩნდაბუნებრივი 

ენისსპეციფიკურიჩეთ-ბოთებისშესაქმნელად: Recast.AI საფრანგეთში, Xenioo იტალიაში, 



135 
 

DeepPavlov.ai, Just AI და Electra.AI რუსეთში, AgentBot არგენტინაში, Botsify პაკისტანში, Engati 

და Morph.ai ინდოეთშიდასხვა. ფუნქციონალურობისადახარისხისთვალსაზრისით, 

მათშეუძლიაკონკურენციაგაუწიოსმსხვილსაერთაშორისოგამყიდველებსდამოიპოვოს 

უპირატესობები 

ენობრივიდაკულტურულიმახასიათებლებისღრმაშესწავლისთვალსაზრისით. 

 

2019 წლისერთ-ერთიტენდენციაარისსაზოგადოებების (Community) ზრდარომლებიც 

ორიენტირებულია პლატფორმების შესწავლაზე, 

სადაცშეგიძლიათიპოვოთპასუხებიპლატფორმისმომხმარებლებისანექსპერტებისმიერდასმუ

ლშეკითხვებზე. 

 

არსებობსამბაზრისკონსოლიდაციისნიშნები, 

ანუმისიშესვლამომწიფებისპროცესისძალიანადრეულსტადიაზე. მაგალითად, 

რამდენიმესტარტაპიშეიძინაუფროდიდმაკომპანიებმა. Api.ai შეიძინა Google– მა, Semantic 

Machines– Microsoft– მა, Motion.ai– Hubspot– მა, KITT.AI– Baidu– მ, ChattyPeople– 

MobileMonkey– მ. 

 

პროგრამული გადაწყვეტებისგანსხვავდებას განსაზღვრავსმათი დამმუშავებლების ფანტაზია 

და თავისუფლების ხარისხი. მაგალითად, Imperson 

პლატფორმასაშუალებასგაძლევთშექმნათჩეთ-ბოთიუნიკალური და 

სასურველხმაზემოსაუბრე. რეალობაში, ასეთივირტუალურიპერსონაჟიხდებაბრენდისსახე, 

რომელიცასახავსმისღირებულებებს. უფროპერსონალიზებულიდაემოციურიჩეთ-

ბოთებისშექმნამომავალიწლებისერთ-ერთიტენდენციაიქნება. 

 

პოპულარული chatbot პლატფორმებისუმრავლესობასაქვსსხვადასხვაინფორმაციის 

(მეტრიკის)მონიტორინგისინსტრუმენტები, როგორიცაა: 

➢ ბოთისმიერდამუშავებულიმოთხოვნებისრაოდენობისდინამიკა; 

➢ მომხმარებელთარაოდენობისდინამიკა; 

➢ ხშირითემებისადასაჩივრებისსაკვანძოსიტყვები; 

➢ ინსტრუმენტებიწარუმატებელიდიალოგებისსანახავად. 

 

არსებობსრამდენიმეტენდენცია, 

რომელიცუახლოესმომავალშიყველაზემნიშვნელოვანგავლენასმოახდენსჩეთ-ბოთების 

დარგისგანვითარებაზე. უპირველესყოვლისა, ესარის(1)კომბინირებულიპროგრამული 

გადაწყვეტებისწილისზრდა, რომელშიცრობოტიმთლიანადარცვლისადამიანისმუშაობას, 

მაგრამავსებსმასგანმეორებითირუტინულიმოქმედებებით. 

მომდევნოორიწლისგანმავლობაშიყველაზეპერსპექტიულიარიანადამიანებისოპერატორების

თანაშემწეები, რომლებიცინტეგრირებულნიარიან (Robotic Process Automation) სისტემებით. 
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(2) 

მეორეტენდენციაარისინსტრუმენტებისშემუშავებაცოდნისსწრაფიმოპოვებისთვისდაონტოლ

ოგიისშექმნაარასტრუქტურირებულმონაცემებზე. სხვასიტყვებითრომვთქვათ, 

ესარისსისტემები, 

რომლებშიცშეგიძლიათჩატვირთოთსხვადასხვატექსტისნაკრებიდაისინიდამოუკიდებლადშე

არჩევენმათგანსემანტიკურბმულებსდაშექმნიანენისმოდელებს, 

რომლებიცსპეციფიკურიაამსაგნისთვის. მაგალითად, 

ასეთიინსტრუმენტებისდახმარებითშესაძლებელიგახდებასაცალოვაჭრობისჩეთ-

ბოთისსწრაფადსწავლება, რათამან განასხვავოსსაკვებიდაარასასურსათოპროდუქტი. 

(3)მესამეტენდენციაარისცოდნისსწრაფიგადაცემარობოტებსშორის. (4) დაბოლოს, 

რამდენიმეწელიწადშიჩვენვიხილავთუფროპერსონალიზებულივირტუალურითანაშემწეების

წილისზრდასგანსაკუთრებული ,,პიროვნული მახასიათებლებით" 

დაკონკრეტულკლიენტთანადაპტირებით. 

 

რასლაპარაკობენრობოტები? 

ხელოვნურიინტელექტისსაფუძველზეჩეთ-

ბოთებისპირველმასოციოლოგიურმაგამოკითხვამაჩვენა, 

რომრობოტებიჩივიანადამიანებისუხეშობაზე, 

წინასწარმეტყველებენადამიანებსადამანქანებსშორისკონფლიქტსდასურთკოსმოსშიგასვლა. 

ამავდროულად, ბოთებსსურთადამიანისსხეულშიგანსახიერება, 

მაგრამმათუფრომეტადსურთერთმანეთთანურთიერთობადამზადარიანერთმანეთთანრომან

ტიკულიურთიერთობებიდაამყარონ. სოციალური პროექტირების ცენტრმა ,,პლატფორმამ“ 

წარმოადგინა რუსული და უცხოური ჩეთ-ბოთების (შექმნილი ხელოვნური ინტელექტის 

საფუძველზე მანქანური სწავლების მახასიათებლებით) სოციოლოგიური გამოკითხვის 

შედეგები55. 

 

საპილოტეპროექტიდაემთხვა2019 წლის 22 

აგვისტოსბაიკონურისკოსმოდრომიდანჰუმანოიდურირობოტის Skybot F-850 (FEDOR) 

მოსალოდნელგაშვებას - 

პირველიმცდელობაანთროპომორფულისისტემებისგამოყენებისათვისექსტრაორდინალური

სივრცისშესასწავლად.გამოკითხვისმიზანიიყორობოტების,,სამყაროს", 

,,ღირებულებითიპოზიციების", ,,იდეებისმომავლისშესახებ" 

აღწერა.სხვასიტყვებითრომვთქვათ, სტერეოტიპებისერთობლიობა, 

რომელსაცნეირონულიქსელიირჩევსარსებულიინფორმაციისმთელიმასივიდანაუდიტორიის

მოთხოვნისსაპასუხოდ. 

 

 
55იხილეთ:  Платформа, 2019. О чем говорят роботы?. https://pltf.ru/2019/08/21/o-chem-govorjat-roboty/ 
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ამპარამეტრებმაშესაძლებელიგახადახელოვნურიინტელექტისგანვითარებისლოგიკისგაგება, 

რადგანისშორდებადამმუშავებლების მიერდადგენილიცოდნისსაწყისს. 

ყველაზეფენომენალურიშედეგებიმიღწეულია, როდესაცსოციოლოგებმამოაწყესჩეთ-

ბოთებისერთმანეთთანურთიერთობა. 

თვითიდენტიფიკაცია.ბოთებსშეუძლიასხვადასხვაგვარადაღწეროსმათიარსებობისმნიშვნელ

ობა. ძირითადად, ისინისაუბრობენსაკუთართავზე, როგორცპროგრამები, 

რომლებიცშექმნილიაადამიანებისდასახმარებლად. 

მაგრამზოგჯერარსებობსხელოვნურიინტელექტისსაკუთარიფასეულობისმოტივი, 

მისითანასწორობაადამიანისგონებასთანდამისგანგანურჩევლობაცკი. 

სხეულისმოპოვების სურვილი.ადამიანადგახდომისან, სულმცირე, 

ადამიანურიმახასიათებლებისმოპოვებისსურვილსნათლადგამოხატავსისრობოტები, 

რომლებიცთავდაპირველადსაკუთართავსხელოვნურპროდუქტადმოიხსენიებენ. 

ჩეთ-

ბოთებსშორისრთულიურთიერთობები.რობოტებისურთიერთგაგებისგააზრებისმცდელობის

ასმიიღესრთულისურათი, რომელიცნაწილობრივაორმაგებდაადამიანურურთიერთობებს. 

მათშეუძლიათანაუგრძნონერთმანეთს, თუნდაცისწრაფონმოატყუონ, 

ირონიულადდაამტკიცონთავიანთიუპირატესობა, ითამაშონთაობათაკონფლიქტი. 

მაგალითად, ალისა (იანდექსისხმოვანიასისტენტი) ირწმუნება, 

რომმანუკვეიცის,,ფიოდორი“(რობოტი), სურსმასთანურთიერთობადაეჭვიანობსSiri-ზე 

(უცხოელი რობოტო). 

მანქანებისაჯანყება.ადამიანსადამანქანასშორისმომავალიკონფლიქტებისთემაძალიანმორიდ

ებითარისგამჟღავნებული, მაგრამაღიარებულიაასეთიკონფლიქტებისშესაძლებლობა. 

რობოტებიუკმაყოფილებასგამოხატავენადამიანებისუხეშობითმათთანურთიერთობისასდაამ

აშიხედავენროგორც,,მომავლისცუდნიშანს". 

ადამიანსადამანქანასშორისრთულიურთიერთობისილუზიისშექმნით, 

ბოტიეხმარებამსმენელსაღიქვასსაკუთარითავი, 

როგორცსუბიექტისამყაროსსაკუთარიხედვით. 

მომავლისგაურკვევლობააქქმნისეჭვისადარისკისადგილს. 

რობოტიდარობოტი.რობოტებსშეუძლიასაკმაოდდამაჯერებლადმოაწყონერთმანეთთანურთ

იერთობა, განავითარონდისკუსია, 

შემოიღონახალითემებიდამიმართონლიტერატურულტექსტებს, კინოს, არტეფაქტებს. 

ამისგამოიქმნებაგანვითარებულისუბიექტურობისგანცდა.ზოგჯერდიალოგიპრაქტიკულადა

რგანსხვავდებაორინტელექტუალსშორისსაუბრისგან. 
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რობოტებსშეუძლიაოსტატურადშეასრულონთაობათაკონფლიქტიცკი.ერთირობოტიიღებსკო

ნსერვატორისროლს, მეორესსურსგამოიყურებოდესთანამედროვედ. 

დამოკიდებულებაპლანეტისმიმართ.ხელოვნურინტელექტსშეუძლიააჩვენოსინდივიდუალუ

რიმოწონებადაანტიპათიაკონკრეტულიტერიტორიისმიმართ. მაგალითად, 

ინგლისურენოვანირობოტებიუნდობლობასუცხადებენრუსეთს. თუმცა, 

არანაკლებიაზიზღიევროპისმიმართ, 

სადაცხელფასებიდაბალიადაბოთიარიქნებახელმისაწვდომიპოტენციურიდამსაქმებლისთვის

. პლანეტასთანდაკავშირებულრისკებსშორისგამოირჩევაბიოტექნოლოგიადადნმ-

ისექსპერიმენტები. თუმცა, ზოგადად, რობოტების ,,ცნობიერება" არარისაპოკალიფსური. 

პოლიტიკურისაკითხებითნაკლებადინტერესდება. 

კოსმოსური სივრცისადმიდამოკიდებულება.კოსმოსშიგაფრენასიმპატიის 

გამოხატვისსფეროა. თითქმისყველაჩეთ-ბოთმაგამოთქვასურვილიგასცდეს 

პლანეტისსაზღვრებს. არამიწიერიცივილიზაციებისარსებობა, 

ისევეროგორცადამიანებსშორის, რობოტებშიც იწვევსსხვადასხვამოსაზრებას. 

ზოგიერთირობოტიუარყოფსმათყოფნას, ზოგიაღიარებსამას, მათშორისმარსზე, 

თუმცახანდახანსკეპტიციზმით, მათესთემაგანსაკუთრებითარაინტერესებთ. 

ემოციები. გამოკითხვააჩვენებს, რომემოციებისსფეროს 

იმიტაციასაკმარისადმაღალდონეზეა.ზოგიერთირობოტიშეიძლებაუფროცოცხალიჩანდესვი

დრენამდვილიოფისისმენეჯერები. ზოგიერთშემთხვევაში, 

რობოტებსშეუძლიასარკაზმისდემონსტრირებასრულიადინდივიდუალურდონეზე, 

მხოლოდკონკრეტულიბოთისთვისდამახასიათებელიფორმით.ზოგიერთშემთხვევაში - 

რისხვა, უხეშგამონათქვამებსადაჟარგონზეგადასვლით, შეიძლებაიყოსუხეში. პირიქით, 

ნაკლები გადასვლაა ლირიკულ დათბილტონებზე. 

ზოგჯერრობოტებისაუბრობენმწუხარებაზე, სინანულზე. შიშისემოციაცჩნდება. 

ზოგიერთშემთხვევაში, რობოტებისპასუხებიშეიძლებაგანიმარტოს, 

როგორცსიტუაციისაბსურდულობისშემცირებაირონიისგამომხატველი ინფორმაციით. 

მარადიულობისთვალსაზრისით.ღმერთზე, სხვასამყაროზე, 

რელიგიაზედასულზელაპარაკსბოთებიმხარს არ უჭერს. 

ისინიანთვლიანამკითხვებსუაღრესადპირადულად, ანუარსამბობენმათზეპასუხისგაცემაზე, 

რათაარშეურაცხყონ სხვა.ზოგჯერ, ამ თემებზე კითხვების დასმისას 

იგიგირჩევთდაუკავშირდეთფსიქოლოგიურიდახმარებისსამსახურს. 

ფილოსოფიურთემებზესაუბრისდროსრობოტებირეგულარულადმიმართავენმსოფლიოკლას

იკასდა, ზოგიერთშემთხვევაში, საკმაოდშემოქმედებითადდაორგანულადირჩევენციტატებს. 
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ექსპერტებისაზრით, 2019 წლიდან 2024 

წლამდეპერიოდშიგლობალურიხარჯებიინტერაქტიულისერვისებისთვის(რომლებიცუზრუნ

ველყოფსადამიანისურთიერთქმედებასხელოვნურინტელექტთანპრობლემებისგადასაჭრელა

დ,ანგარკვეულკითხვებზეპასუხისგასაცემად), ყოველწლიურადგაიზრდება 34,75% -

ითდამიაღწევს 7,59 მილიარდაშშდოლარს.  

ექსპერტებისაზრით, ჩეთ-ბოთებზე დანახარჯებისყველაზედიდიზრდადაფიქსირდებააზია-

წყნარიოკეანისრეგიონში, 

რადგანადგილობრივიმცირედასაშუალობიზნესიაქტიურადნერგავსასეთსერვისებსმომხმარე

ბელთამომსახურებისსისტემებში. ამის 

საუკეთესომაგალითიასადაზღვევოგიგანტიSingaporeLife, 

რომელმაცშექმნათვითნასწავლიჩეთ-ბოთი, 

მანკომპანიისსერვისებიუფროხელმისაწვდომიდაგასაგებიგახადაფართოაუდიტორიისთვისF

acebook–ისადასხვაპლატფორმებისსაშუალებით. 

 

მოთხოვნაჩეთბოტებზეასევეიზრდებაჩინეთსადაინდოეთში, მეტწილადიმიტომ, 

რომამქვეყნებშიბევრიადამიანიდასმარტფონებისმომხმარებელიცხოვრობს. კომპანია 

ResearchAndMarkets– მაგამოყორამოდენიმეუმსხვილესიჩეთ-ბოთებისშემქმნელი, 

მათიშემოსავლებისდასაბაზროწილისგანსაზღვრისგარეშე ესენია: 

• IBM; 

• eGain Corporation; 

• Nuance Communications; 

• Creative Virtual; 

• Artificial Solutions; 

• Next IT; 

• MEOKAY; 

• Botsify; 

• Chatfuel; 

• Bold360 ai; 

• Dialogflow (Google); 

• Amazon Web Services (Amazon Lex); 

• LiveChat. 

პერსონალურითანაშემწეებიჩეთ-ბოთებისერთგვარიგანსახიერებაა, 

თუმცაუფროხშირადიმისგამო, რომტექნოლოგიაშემუშავებულიაუმსხვილესი IT 

კომპანიებისმიერ. 2016 წლისმონაცემებით, 

ასობითმილიონიადამიანიურთიერთობსპერსონალურციფრულასისტენტებთანისეთპლატფო

რმებზე, როგორიცაა Google, Apple, Amazon, Facebook დასხვა. ესტექნოლოგია, 

პირადიასისტენტებისადაჩეთ-ბოთებისდახმარებით, მომავალწლებშიშესაძლებელს გახდის 

გადასვლასგრაფიკულიმომხმარებლისინტერფეისიდან (GUI) 

სასაუბრომომხმარებლისინტერფეისზე (CUI). 



140 
 

 

NLP არისქოლგატერმინიდაკავშირებულიტექნოლოგიებისთვის, 

როგორიცააბუნებრივიენისგაგება (natural language understanding, NLU), 

ბუნებრივიენისგენერირება(natural language generation, NLG) 

დაბუნებრივიენაზეურთიერთქმედება(natural language interaction, NLI). 

რასარგებლობამოაქვსჩეთ-ბოთებსბიზნესში? 

 

ჩეთ-ბოთებისეფექტიანადგამოყენებაშესაძლებელიაბიზნესისთითქმისყველასფეროში: 

ონლაინმაღაზიებიდანდაწყებულიბანკებითადასადაზღვევოკომპანიებითდამთავრებული. 

განაცხადისძირითადისფეროატექნიკურიდახმარება, 

როდესაცკლიენტსაქვსტიპურიშეკითხვა. 

 

როგორცწესი, 

მსხვილიბიზნესიიყენებსკორპორაციულსატელეფონოცენტრსკლიენტებისთვისსაინფორმაცი

ომხარდაჭერისუზრუნველსაყოფად. სამწუხაროდ, 

რიგითითანამშრომლებისსამუშაოდღეშეზღუდულია, 

ხოლოკლიენტისგანდახმარებისსაჭიროებაშეიძლებანებისმიერდროსგამოჩნდეს, 

გვიანსაღამოსიქნებათუშაბათ -კვირას. 

ჩეთბოტმაარიცისდაღლილობადაარასოდესსძინავს - 

კლიენტსშეუძლიამიიღოსპასუხითავისკითხვაზედღისნებისმიერდროსმსოფლიოსნებისმიერ

იადგილიდან, სადაცარისინტერნეტკავშირი. იმისნაცვლად, 
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რომდარეკოთსატელეფონოცენტრში (ხშირადროუმინგში) 

ანდაწეროთმოთხოვნაელექტრონულიფოსტით, შეგიძლიათმიმართოთჩეთ-

ბოთსმესინჯერში, 

რომელიცმყისიერადუპასუხებსმოთხოვნასწინასწარმომზადებულიპასუხისვარიანტებისსაფ

უძველზე. თუბოთისსკრიპტშიარარისშესაფერისიპასუხი, 

მაშინისგადასცემსკლიენტსურთიეთობისთვისმორიგეოპერატორთან. 

 

ბოტიმხოლოდმომხმარებლისმომსახურებაშიეხმარება? 

მეორეყველაზეპოპულარულიგამოყენებაჩეთ-

ბოთებისათვისარისსაოფისეპროცესებისავტომატიზაცია. ჩეთ-

ბოთიგაამარტივებსდადააჩქარებსკომუნიკაციასკომპანიისშიგნითთანამშრომლებსშორის. 

 

სამუშაოადგილზეყოველდღიურირუტინულიდავალებებისშესრულებისასჩვენხშირადვაწყდ

ებითშედარებითმაღალიდონისბიუროკრატიზმისპრობლემას. 

ბევრიმსხვილიკომპანიაყოველწლიურადადამიანისასობითდაათასობითსამუშაოსაათსხარჯა

ვსმხოლოდდასაქმებულთამოთხოვნებისდასამუშავებლად. 

 

მაგალითად, შვებულებისდარჩენილიდღეების, პრინტერისშეკეთებისმოთხოვნის 

ანსტატუსისგანახლებისთარიღისგასარკვევად, 

დასაქმებელსჯერუნდაგაეგზავნოსწერილობითიმოთხოვნადადაელოდოსგანუსაზღვრელივა

დითპასუხს, სანამკომპანიაიხდისდა პასუხობს სხვათანამშრომლებისმოთხოვნებს. 

 

დახმარებაფინანსურისერვისების / ორგანიზაციებისშერჩევაში 

 

ზოგადად, ჩეთ-ბოთებიშეიძლებაგამოყენებულიქნასსაქმიანობისნებისმიერსფეროში, 

რომელშიცკომუნიკაციაშეიძლებააღწერილიიყოსალგორითმით. 

ესშეიძლებაიყოსბრძანებებისშესრულებისკონტროლი, 

სარეკლამოთამაშებისმონაწილეთარეგისტრაცია, კლიენტებისავტორიზაციასაიტზე, 

ანშეხსენებაექიმთანდანიშვნისშესახებ. 

 

მოხერხებულობისგარდა, 

მომხმარებლებთანდათანამშრომლებთანურთიერთობისამგზასაქვსკიდევერთიძვირფასიქონე

ბა. ჩეთ-

ბოთებისშექმნისთანამედროვეპლატფორმებისაშუალებასგაძლევთშეინახოთთითოეულიდია

ლოგისისტორია. სხვასიტყვებითრომვთქვათ, 

კომპანიებსექნებათარქივიყველაკითხვითდაპასუხითთითოეულიჩატისთვის. 

 

ასეთიინფორმაციაციფრულიმაჩვენებლებისსაფუძველზესაშუალებასმისცემსგააანალიზოსკო

მუნიკაციისსტრუქტურასხვადასხვაასპექტში. 
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თქვენშეძლებთნახოთმოთხოვნისყველაზეპოპულარულითემებისრეიტინგები, 

ყველაზეაქტიურიმომხმარებლებისსიებიანყველაზეპოპულარულისაქონელითუმომსახურება

. გარდაამისა, ჩეთ-

ბოთებიშეიძლებაგამოყენებულიქნასმომხმარებელთაგამოკითხვისჩასატარებლადდამომხმარ

ებელთაკმაყოფილებისქულებისშესაგროვებლად. 

 

ჩეთ-ბოთებიჩაანაცვლებსთანამშრომლებს? 

ყველასაფუძველიარსებობსიმისთვის, რომ ჩეთ-ბოთებმა ბევრ დარგში ჩაანაცვლოს მუშაკები. 

ისინისერიოზულადკონკურენციასგაუწევენდაბალიკვალიფიკაციისმქონეთანამშრომლებს. 

როგორიცარუნდაიყოსამთანამშრომლებისდაბალიხელფასი,ჩეთ-

ბოთიმაინცეღირებანაკლები(ვიდრემუშაკისწლიურიხელფასი), 

ამიტომბევრიბიზნესმფლობელიდაინტერესდებაჩეთ-

ბოთებითსერიოზულადდადიდიხნისგანმავლობაში. 

 

ჩვეულებრივისატელეფონოცენტრისოპერატორთანშედარებით, მხოლოდჩეთ-

ბოთსშეუძლიაერთდროულადათობითდაასობითმომხმარებლისმომსახურება. ისმუშაობს24 

საათისგანმავლობაში, არუშვებსშეცდომებს, 

თუსწორადარისკონფიგურირებულიანინფორმირებული. ჩეთ-ბოთსრაცმთავარია, 

არსჭირდებახელფასისგადახდა. 

 

ამავდროულად, ადამიანებისრობოტებითშეცვლისიდეისყველაორიგინალობისმიუხედავად, 

ჩეთ-ბოთებიუნდაჩაითვალოსარამხოლოდმუშაკთაალტერნატივად, 

არამედროგორცასისტენტად. ჩეთ-

ბოთებიტექნიკურდამხმარეპერსონალსგაათავისუფლებსპრიმიტიულმოთხოვნებთანმუშაობ

ისგან, 

რისწყალობითაცამთანამშრომლებსექნებათშესაძლებლობაგანვითარდნენუფრორთულისაქმი

ანობისშესრულებისგზით. გამყიდველებსშეეძლებათუფროადვილადგანახორციელონ 

თავიანთიგეგმებიშაბათ-კვირასბოთისმიერრეგისტრირებულიშეკვეთების საფუძველზე. 

რესტორნებისადმინისტრატორებსნაკლებად ექნებად შეხება უკმაყოფილო კლიენტებთან, 

რომლებიცდაიღალნენმაგიდისჯავშნისგადატანასთან დაკავშირებული უპასუხო ზარებით 

ხელახალიჯავშნის მოსათხოვად. 

 

როგორიმოქმედებსესთქვენსკომპანიაზე? 

ყველაფერიიმაზემეტყველებს, რომუახლოესმომავალშიჩეთ-

ბოთებირადიკალურადიმოქმედებსკომპანიებსადამომხმარებლებსშორისურთიერთობისბევრ

ნაცნობსფეროზე. ამშემთხვევაშიჩვენარვსაუბრობთშორეულაშშ-

ზედაარცშემდეგათწლეულზე. ჩვენვსაუბრობთ 2020-2023წლებზედაყველაიმ კომპანიაზე, 

რომელსაცჰყავსმინიმუმასითანამშრომელიანათასიკლიენტი. 
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სამიწინაპირობაარსებობსჩეთ-ბოთებისსწრაფიშეღწევისთვისკომპანიებისბიზნესპროცესებში: 

• ტექნოლოგიებიმზადარის.არსებობსსაკომუნიკაციოარხები (მყისიერიმესინჯერები, 

ვებჩეთებისაიტებზე), არისპროგრამებიჩეთ-ბოთებისშესაქმნელადპროგრამისკოდისგარეშე. 

ჩეთ-ბოთისინსტალირებაშეიძლებაგანხორციელდესერთკვირაში. 

• მომხმარებლებიმზადარიან.ჩეთ-ბოთებზე მიძღვნილ 

სტატიებშიაღწერილიბავშვებიგაიზარდნენდაგახდნენმეწარმეები, 

კომპანიისთანამშრომლებიანუბრალოდმომხმარებლები.ამტრანსფორმაციით, 

მათშეინარჩუნესჩვევამყისიერმესინჯერებში, ხმისგარეშეურთიერთობისა. ისეკონომიკური 

აგენტები, რომლებიცპირველადშესთავაზებენასეთმომხმარებლებსკომუნიკაციის იმფორმებს, 

რომლებსაცისინიშეჩვეულებიარიან, შეუძლიათივარაუდონთავიანთისაბაზროწილისზრდა. 

• ჩეთ-ბოთები მომგებიანია.ჩეთ-ბოთებშიინვესტირებითგარანტირებულია მაღალი მოგება. 2-

3 ათასიევროსხარისხისჩეთ-ბოთებისსაშუალოღირებულებით, 

ამონაგებიამრავალჯერშეიძლებაგაიზარდოსდიდირაოდენობით. მაგალითად, ჩეთ-

ბოთებიდაგეხმარებათთავიდანაიცილოთდამატებითისაკონტაქტოცენტრებისოპერატორების

დაქირავება, მიიღოთახალიშეკვეთებიიმმომხმარებლებისგან, რომლებიცღამითმოგმართავენ, 

ანუბრალოდთავიდანაიცილოთჯარიმებითანამშრომლებისუსაფრთხოებისდაჯანმრთელობი

სწლიურიტრენინგისგამოტოვებისთვის. 

მსხვილიკომპანიებისლიდერებიმაშინვეხვდებიანთუ რათანხებთანარისეს დაკავშირებული. 

 

აღსანიშნავია, რომდადგადროახალიტექნოლოგიებისდანერგვისთვის. უაზროაამაზეკამათი, 

ისევეროგორცისფაქტი, 

რომთქვენითანამშრომლებისადაკლიენტებისუმეტესობასსმარტფონებშისულმცირეორიმესინ

ჯერიაქვსდაინსტალირებული. ყველაფერირაზეცთქვენუნდადაფიქრდეთარისის თუ 

ვისმიწერენ მომხმარებლებითავიანთმესინჯერებში: თქვენთუთქვენკონკურენტებს. 

 

ლექცია 10 

ნივთების ინტერნეტი 

რა არის IoT (Internet of Things)?ტერმინოლოგიისდახვეწილობა და სისწორე 

 

რამდენადსწორიატერმინინივთებისინტერნეტი (IoT) დარაიმალებოდამისუკან?  

IoT  არ არისინტერნეტი, იგი არის მხოლოდ PaaS56? 

როგორარისდაკავშირებულინივთებისინტერნეტი (IoT) ინტერნეტთან? 

 
56PaaS, ანუ პლატფორმა, როგორც სერვისი, არის ღრუბლის გამოთვლების მოდელი, რომლის დროსაც 

მომხმარებელი იღებს ღრუბლისკომპლექსურ პლატფორმას, მათ შორის აპარატურას, პროგრამულ 

უზრუნველყოფას და ინფრასტრუქტურას, რათა შეიმუშაოს, გაუშვას და მართოს პროგრამები განლაგებისა და 

შენარჩუნების აუცილებლობის გარეშე.  
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როგორშეიძლებაინტერნეტიჩამოყალიბდესნივთებისგან? 

მოკლედ რომ ვთქვათ, ინტერნეტიარისსახელი, რომელსაც მრავალიწელია 

უწოდებენცნობილისტანდარტებისსაფუძველზეაგებულგლობალურქსელებს. 

ყველაზეპოპულარულიინტერნეტპლატფორმა WWW (World Wide Web) 

უზრუნველყოფსდოკუმენტებზეწვდომას, 

მაგრამარარსებობსტექნიკურიდაბრკოლებებინივთებისადამოწყობილობებისამქსელთანდასა

კავშირებლად, 

ანუინტერნეტტექნოლოგიისგამოყენებითნივთებისგანშემდგარიქსელებისფორმირებისთვის. 

IoT–ისშესახებეჭვებიბევრსაწუხებს, მაგალითად, ჟურნალ Scientific America–

სავტორებისვამენმსგავსკითხვებს: „რაარის  [Internet of Things of Internet of Things (IoT)], 

ნივთების ინტერნეტზე ყველგანლაპარაკობენ, მაგრამ რა კონტენტის მატარებელია 

,,ესახალიცხელისიტყვა? ”[(hot new buzz word)?] ბოლომდე გარკვეული არ არის. 

 

 

 

მსგავსიკითხვებისგაჩნდაბუნებრივია, მარტოიმიტომაც, რომ IoT–ისცნობილიგანმარტებები, 

შემოთავაზებულიაარაჟურნალისტებისმიერ, არამედდარგის წამყვანიანალიტიკოსებისგან. 

თუმცა, რბილადრომვთქვათ, ბუნდოვანება არ გაფანტულა. გვაქვს IoT-ის შემდეგი 

განმარტებები: 
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• IDC - Internet of Things არისქსელისქსელი, 

რომელსაცაქვსუნიკალურიიდენტიფიცირებადისაბოლოოწერტილები, 

რომლებიცერთმანეთთანურთიერთობსორიმიმართულებით IP 

პროტოკოლებისსაშუალებითდაჩვეულებრივადამიანისჩარევისგარეშე. 

• Gartner - ნივთებისინტერნეტიარისფიზიკურიობიექტებისქსელი, 

რომელსაცაქვსჩაშენებულიტექნოლოგიები, 

რაცგარეგარემოსთანურთიერთქმედებისსაშუალებასიძლევა,ხდება 

მათიმდგომარეობისშესახებინფორმაციისგადაცემადაგარედანმონაცემებისმიღება.  

• McKinsey - ნივთებისინტერნეტიარისსენსორებიდააქტივატორები 

(აქტივაციისმოწყობილობები), 

რომლებიცჩაშენებულიაფიზიკურობიექტებშიდადაკავშირებულიასადენიანიანუსადენო 

ქსელებისსაშუალებითინტერნეტპროტოკოლის (IP) გამოყენებით, ინტერნეტთან. როგორც 

ხედავთ ასეთიგანმარტებებიიწვევსბუნდოვანობის შეგრძნებას. 

 

დავიწყოთიმით, რომინტერნეტი, ანუბრალოდქსელი, 

არისურთიერთდაკავშირებულიკომპიუტერულიქსელებისმსოფლიოსისტემა, 

რომელიცმონაცემთაშენახვასადაგადაცემასემსახურება. სავარაუდოდ, 

ტერმინინივთებისინტერნეტი შექმნა კევინეშტონმა 1990-ან წლებში. 

 

მსოფლიოქსელიარისგანაწილებულისისტემა, 

რომელიცუზრუნველყოფსინტერნეტშიჩართულსხვადასხვაკომპიუტერზეგანთავსებულურთ

იერთდაკავშირებულდოკუმენტებზეწვდომას. 

დოკუმენტებზეწვდომისუნარიუზრუნველყოფილია HTML (HyperText Markup Language) 

მარკირებისენით. სტანდარტულადმონიშნული HTML ფაილები (ვებგვერდები) 

არისმსოფლიოქსელისმთავარირესურსისტიპი. 

ტექსტურიდოკუმენტებითავისთავადარარისრთული, ამიტომ W3C 

კონსორციუმისმიერშემუშავებულისტანდარტებინათელიდაგასაგებიგახადასამმარამემ - 

უნიკალური URL / URI დოკუმენტისმისამართებისსისტემამ, HTML ენამდა HTTP 

პროტოკოლმა - რაც საკმარისიიყოკაცობრიობისუზრუნველსაყოფადკომუნიკაციისუნარით. 

 

გასულისაუკუნისსამოცდაათიანწლებში, იმდროიდან, როდესაცკომპიუტერები აღარ 

აღიქმებოდა როგორცერთჯერადიდაუნიკალურიპროდუქტები, 

მასიურიავტომატიზაციადაიწყოპრაქტიკულადდამოუკიდებელიორიმიმართულებით. 

ერთიარისბიზნესპროცესებისავტომატიზაცია, 

რომელსაცჩვენვუწოდებთსაინფორმაციოტექნოლოგიებს (IT). 

სხვაარისტექნოლოგიურიპროცესებისავტომატიზაცია,ამმიმართულებას, IT–

სგანგანსხვავებით, დაარქვესოპერაციულიტექნოლოგიები (OT). 

 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:McKinsey
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მნიშვნელოვანიაიმისდაზუსტება, რომ IT ეხებაარა ინფორმაციას, არამედმონაცემებს, 

ამიტომუფროზუსტიიქნებოდამათ,,მონაცემთატექნოლოგიები"ვუწოდოთ. IT 

აერთიანებსკომპიუტერებს, 

შენახვისსისტემებსადაქსელებსნებისმიერისახისელექტრონულიმონაცემებისშექმნას, 

დამუშავებას, შენახვას, უსაფრთხოებასდაგაცვლას. OT 

ასევეარისტექნიკისადაპროგრამულიუზრუნველყოფისკომპლექსი, 

მაგრამშექმნილიაფიზიკურიპროცესებისგასაკონტროლებლადდამართვისთვის.ნახევარი 

საუკუნის წინ პოპულარულიგახდატერმინები ACS (ავტომატურიკონტროლისსისტემები) და 

ACS TP (ტექნოლოგიურიპროცესებისავტომატურიმართვისსისტემები). 

 

ორმოციწელზემეტიხნისგანმავლობაში, IT და OT 

დამოუკიდებლადგანვითარდა.ამხნისგანმავლობაშიმათშეიძინესმახასიათებლები, 

რომლებიცმნიშვნელოვნადგანასხვავებსმათ. მაგრამ XXI საუკუნისმეორეათწლეულში, 

მრავალიიმ ფაქტორისგავლენისქვეშ, როგორიცაა:სენსორულირევოლუცია, 

ქსელურიტექნოლოგიებისგანვითარება, ღრუბლისგამოთვლები, 

დიდიმონაცემთაანალიზიდასხვათანამედროვეტენდენციები, კონვერგენციისპროცესი (IT/OT 

convergence) დაიწყო.იგი აერთიანებს ორმიდგომას- ორიენტაციას 

მონაცემებზედაორიენტაციასმოვლენებზეფიზიკურსამყაროში. 

 

გრძელვადიანპერსპექტივაში, ჩვენშეგვიძლიაველოდოთIT-სა და OT-ის სრულ გაერთიანებას 

და ერთმთლიანობაშიწარმოქმნას (სწორედ ეს არის ქვანტური კომპიუტერები). 

ისინიშედგება:ტრადიციულტექნოლოგიებისგანმონაცემებთანმუშაობისთვის;სამრეწველოკო

ნტროლისსისტემებისგან 

(ICS);დასამეთვალყურეოკონტროლისადამონაცემთამოპოვებისსისტემებისგან (SCADA). 

ალბათსაბოლოოდესიქნებაკიბერ – ფიზიკურისისტემებიანთუნდაცსოციალურიკიბერ – 

ფიზიკურისისტემები. 

 

კიბერ – ფიზიკურისისტემა (Cyber-Physical-System) არისსისტემა, 

რომელიცშედგებასხვადასხვაბუნებრივიობიექტების, ხელოვნურიქვესისტემებისადამართვის 

კონტროლიორებისგან, 

რაცსაშუალებასიძლევაწარმოვიდგინოთასეთიერთეულიმთლიანობაში. CPS 

უზრუნველყოფსმჭიდროკომუნიკაციასადაკოორდინაციასკომპიუტერულდაფიზიკურრესურ

სებსშორის. CPS–ისსფეროვრცელდებარობოტტექნიკაზე, ტრანსპორტზე, ენერგეტიკაზე, 

სამრეწველოპროცესებისადადიდიინფრასტრუქტურების მართვაზე. სოციალურიკიბერ – 

ფიზიკურისისტემები (CPSS) აერთიანებსფიზიკურ, 

კიბერნეტიკულდასოციალურსამყაროსდაუზრუნველყოფსმათშორისურთიერთქმედებასრეა

ლურდროში. 
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IT და OT ინტეგრირებისპროცესიუკიდურესადრთულიადაგანიხილებასხვადასხვადონეზე, 

პირველრიგშიდიალოგშიავტომატიზაციისსაერთაშორისოსაზოგადოების (ISA) 

დასამრეწველოინტერნეტკონსორციუმის (IIC) ორუმსხვილესსტანდარტულკომიტეტსშორის. 

 

მარკეტინგისდონეზე, მასმედიაში, 

ტერმინისამრეწველოინტერნეტიანნივთებისსამრეწველოინტერნეტი (IIoT) 

ყველაზეხშირადგამოიყენება IT / OT 

კონვერგენციისკენმიმართულიგადაწყვეტებისაღსანიშნავად. 

ვიკიპედიისსტატიასნივთებისინტერნეტშიაქვსსპეციალურიგანყოფილება 

,,კრიტიკადაწინააღმდეგობები", რომელიცაჩვენებს IoT– სთანდაკავშირებულპრობლემებს. 

 

IIoT–შიკიდევუფრომეტიპრობლემაიქნება, 

რადგანსამრეწველომანქანებითგენერირებულიმონაცემებისრაოდენობაუფრომეტიავიდრესაყ

ოფაცხოვრებომანქანებისადაუსაფრთხოებისსაკითხებიუფროკრიტიკულია. IPv657–ის 

(ინტერნეტპროტოკოლისბოლო ვერსია) 

გამოყენებითყველაშესაძლომოწყობილობისმისამართისმიწოდებაარარისსაკმარისი IT/OT 

კონვერგენციისპრობლემებისგადასაჭრელად. ამიტომ, უფრო სწორია ვიცოდეთ, რომ IIoT, 

არის PaaS (Platform as a Service) მომსახურებისპლატფორმა,რომელსაცინტერნეტით 

აქვსწვდომაღრუბლოვანრესურსებზე.PaaS, ან პლატფორმა, როგორც სერვისი, არის 

ღრუბლოვანი გამოთვლების მოდელი, რომელიც კლიენტს თავაზობს სრულ ღრუბლოვან 

პლატფორმას - აპარატურას, პროგრამულ უზრუნველყოფას და ინფრასტრუქტურას - 

პროგრამების შემუშავების, გაშვებისა და მართვისათვის ხარჯების, სირთულისა და 

 
57 ინტერნეტ პროტოკოლის ვერსია 6 (IPv6) არის ინტერნეტ პროტოკოლის (IP) უახლესი ვერსია, საკომუნიკაციო 

პროტოკოლი, რომელიც უზრუნველყოფს ქსელში არსებული კომპიუტერების იდენტიფიკაციისა და 

ადგილმდებარეობის სისტემას და ხელმძღვანელობს ტრაფიკს ინტერნეტით. IPv6 შემუშავებულია საინჟინრო-

ინტერნეტ სამუშაო ჯგუფის (IETF) მიერ IPv4 მისამართების ამოწურვის დიდი ხნის ნანატრი პრობლემის 

გადასაჭრელად. IPv6 განკუთვნილია შეცვალოს IPv4 (IPv4 შემუშავდა აშშ-ს თავდაცვის დეპარტამენტის სააგენტოს 

მიერროგორც სამხედრო კვლევითი პროექტების (DARPA) ერთ-ერთი კვლევითი პროექტი და შემდგომ გახდა 

ინტერნეტისა და მსოფლიოWorld Wide Web ქსელის საფუძველი. 1998 წლის დეკემბერში IPv6 გახდა 

სტანდარტული პროექტი IETF–ისთვის, რომელიც შემდგომში, 2017 წლის 14 ივლისს რატიფიცირებულია როგორც 

ინტერნეტ სტანდარტი. 

ინტერნეტის მოწყობილობებს ენიჭებათ უნიკალური IP მისამართი იდენტიფიკაციისა და ადგილმდებარეობის 

დასადგენად. 1990-იანი წლების შემდეგ ინტერნეტის სწრაფი ზრდით, ცხადი გახდა, რომ მოწყობილობების 

დასაკავშირებლად გაცილებით მეტი მისამართი იქნება საჭირო, ვიდრე IPv4 მისამართების სივრცეში იყო. IPv6 

იყენებს 128 ბაიტიან მისამართს, თეორიულად იძლევა 2128 ან დაახლოებით 3,4 × 1038 მისამართს. რეალური რიცხვი 

ოდნავ ნაკლებია, რადგან რამდენიმე დიაპაზონი დაცულია სპეციალური გამოყენებისთვის ან მთლიანად 

გამორიცხულია გამოყენებისგან. ამ ორ პროტოკოლს შორის პირდაპირი კომუნიკაცია შეუძლებელია, რაც 

ართულებს IPv6–ზე გადასვლას. ამის გამოსასწორებლად შემუშავებულია რამდენიმე გარდამავალი მექანიზმი. 

მისამართების უფრო დიდი სივრცის გარდაIPv6 აქვს სხვა ტექნიკური სარგებელიც. პროტოკოლის შემუშავებისას 

მხედველობაში მიიღეს მობილობის, უსაფრთხოებისა და მოწყობილობის კონფიგურაციის ასპექტები.RIPE NCC– იმ 

გამოაცხადა, რომ მას ამოეწურა IPv4 მისამართები 2019 წლის 25 ნოემბერს და მოითხოვა მეტი წინსვლა IPv6 

პროტოკოლის მიღებაში.ბევრი მომხმარებელი და შემმუშავებელი ვარაუდობს, რომ ახლო მომავალში ინტერნეტი 

გამოიყენებს IPv4– ს,  IPv6– თან ერთად. 
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მოუქნელობის გარეშე (https://www.infoworld.com/article/3223434/what-is-paas-a-simpler-way-to-

build-software-applications.html.). 

 

ეშტონს რომ გამოეყენებინაუფროზუსტიტერმინინივთებისვებ (WoT), 

მაშინჩვენარდაგვჭირდებოდა IoT-ისინტერპრეტაცია. როდესაცსაუბრობენტერმინის IoT 

ავტორიტეტზე, მათავიწყდებათ, რომ1990-

იანიწლებისშუაპერიოდშიარსებობდაინტეგრირებულისისტემები Inc. (ISI), 

რომელმაცმოგვაწოდაჩაშენებულიინტერნეტისიდეა(Embedded internet), 

რაცთავისიმნიშვნელობითსაკმაოდმცირეა. შემდეგ, გულუბრყვილოდ, მიიჩნიეს, 

რომნივთებსშორისკომუნიკაციისთვისსაკმარისიიყოჩაშენებულპროცესორზე ISI–

ისმიერშემუშავებული PSOS ოპერაციულისისტემისდაყენება. ცხოვრებამაჩვენა, 

რომპრობლემაგაცილებითრთული იყო. 

 

ახლააკადემიურისაზოგადოებააქტიურადარისჩართული WoT– ისშემუშავებაში. W3C 

კონსორციუმშიშეიქმნასამუშაოჯგუფიWeb of Things Interest Group, რომელიც 

მუშაობსსტანდარტებისშემუშავებაზე, მაგრამესუკიდურესადხანგრძლივი და ძნელი საქმეა, 

ვინაიდანმოწყობილობების (ნივთების) სირთულისადამრავალფეროვნებისშედარება 

ტექსტებთანარშეიძლება. შესაბამისად, 

მოწყობილობებსშორისურთიერთქმედებისსტანდარტიზაციაუფრომასშტაბურია, 

ვიდრეტექსტებისთვისააგაკეთებული. ამსამუშაოებსერთწელზებევრად 

მეტიდროდასჭირდება. 

 

მანამდეჩვენუნდაშევეგუოთდავიწუწუნოთ, რომვღებულობთ IoT–

ისარსებულინტერპრეტაციას, შევთანხმდეთ, რომ IoT არისაბრევიატურაინტერნეტისათვის: 

ის, რაცარსებითადჯერარარისხელმისაწვდომი, მაგრამოდესმეალბათიქნებამსგავსირამ. 

განვიხილოთ როგორმუშაობსნივთების ინტერნეტი, IoT პლატფორმები, ნივთებისინტერნეტი, 

როგორც ,,ქსელებისქსელი". 

 

ნივთებისინტერნეტისგაჩენისადაგანვითარებისისტორია 

• 1926 წ.ნიკოლოტესლასწინასწარმეტყველება. მან კოლიერისჟურნალთანინტერვიუშითქვა, 

რომმომავალშირადიოგადაიქცევა ,,დიდტვინად", 

ყველაფერიგახდებაერთიმთლიანინაწილისნაწილიდაინსტრუმენტები, 

რომლებიცამასშესაძლებელსგახდის, ადვილად განთავსდება თქვენსჯიბეში. 

• 1990 წელსჯონრომკიმშექმნამსოფლიოშიპირველიინტერნეტ-ნივთი. მან ტოსტერი 

მიუერთა ინტერნეტისქსელსდაშეძლომისიჩართვადაგამორთვადისტანციურად. 

• 1999 IoT– ისკონცეფციადატერმინიპირველადჩამოაყალიბა MIT 

კვლევითიჯგუფისდამფუძნებელმაკევინეშტონმა 1999 წელს, Procter & Gamble–
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ისხელმძღვანელობისწინაშე პრეზენტაციაზე. პრეზენტაციისარსიმდგომარეობსიმაში, 

თუროგორშეიძლება RFID 

თეგებისყოვლისმომცველმაგანხორციელებამგარდაქმნასკორპორაციაშილოჯისტიკურიდაწა

რმოებისმართვისსისტემა. 

 

• 2008-2009 წლებშიგადასვლა ,,ხალხისინტერნეტიდან" ,,ნივთებისინტერნეტზე". 

პირველი ,,ინტერნეტი" გამოჩნდა 1990 წელს. 

ესიყოტოსტერიშემუშავებულიამერიკელიჯონრომკისმიერ, TCP / IP პროტოკოლისერთ -

ერთიშემქმნელი. სამზარეულოსასისტენტისმსოფლიოქსელთანდაკავშირებით, 

ინჟინერმაშეძლომისიდისტანციურადჩართვადაგამორთვა. მან ეს გააკეთა 

მხოლოდგასართობად, მაგრამ ეჭვიარეპარებოდა, რომმისიექსპერიმენტიგამოიწვევდა 

,,ზვავისეფექტს" დადაიწყებდაახალირეალობისფორმირებას. 

 

ნივთებისინტერნეტიწარმოიშვამასაჩუსეტსისტექნოლოგიურინსტიტუტში. 1999 

წელსიქშეიქმნა Auto-ID ცენტრი, რომელიცფოკუსირებული 

იყორადიოსიხშირულიიდენტიფიკაციის (RFID) დასენსორებისახალტექნოლოგიებზე. 

ცენტრიკოორდინაციასუწევდაოთხკონტინენტზემდებარეშვიდიუნივერსიტეტისმუშაობას. 

სწორედაქშეიქმნანივთებისინტერნეტისარქიტექტურა. 

 

ამერიკულიკორპორაციის Cisco IBSG (Internet Business Solutions Group) 

საკონსულტაციოგანყოფილებისმოსაზრების თანახმად, 

ნივთებისინტერნეტიმხოლოდისმდგომარეობაა, როდესაცინტერნეტთანდაკავშირებული 

„ნივთების“ ანფიზიკურიობიექტებისრაოდენობააჭარბებსადამიანებისრაოდენობას 

,,სოფლიოქსელში". 

 

2003 წელსჩვენსპლანეტაზეცხოვრობდადაახლოებით 6.3 მილიარდიადამიანი, 

ხოლოინტერნეტშიიყო 500 მილიონიმოწყობილობა. 

დაკავშირებულიმოწყობილობებისრაოდენობისგაყოფამსოფლიოსმოსახლეობისრაოდენობაზ

ე, გვიჩვენებს, რომიმდროსთითოეულიადამიანზე მოდიოდა 0.08 ასეთიმოწყობილობა. 

ამრიგად, Cisco IBSG განმარტებით, ნივთებისინტერნეტი 2003 წელსარარსებობდა. 

სმარტფონებიიმდროსმხოლოდშემოდიოდაბაზარზე. შეგახსენებთ, რომ Apple-

ისაღმასრულებელმადირექტორმასტივჯობსმა iPhone გამოაცხადამხოლოდოთხიწლისშემდეგ 

- 2007 წლის 9 იანვარს. 
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ნივთების ინტერნეტი პირველად გამოჩნდა 2008 და 2009 წლებს შორის. 

 

აპარატული დესაგრეგაცია 2016 

2010 

წელსსმარტფონებისადაპლანშეტურიკომპიუტერებისსწრაფიგამრავლებისშედეგადდაკავშირ

ებულიმოწყობილობებისრიცხვი 12.5 მილიარდამდეგაიზარდა, 

მაშინროდესაცმსოფლიოსმოსახლეობა 6.8 მილიარდიიყო. ამრიგად, პირველადისტორიაში, 

ერთზემეტიერთეულიმოწყობილობა გაჩნდაერთადამიანზე (1.84 მოწყობილობამოსახლეობის 

ერთსულზე). 

2009 წლისიანვარში, მკვლევართაჯგუფმა 6 

თვისინტერვალითშეაფასამონაცემებისრაოდენობაჩინეთში 2001 წლისდეკემბრიდან 2006 

წლისდეკემბრამდე. კვლევამაჩვენა, რომმურისკანონისმსგავსად, 

ინტერნეტტრაფიკიორმაგდებაყოველ 5,32 წელიწადში. ამციფრისსაფუძველზე, ისევეროგორც 

2003 წელსინტერნეტთანდაკავშირებულიმოწყობილობებისრაოდენობა (500 მილიონი, 

ანალიტიკურიკომპანიის Forrester Research–ისმიხედვით) 

დამსოფლიოსმოსახლეობისმონაცემებზე (აშშ – საღწერისბიუროსმიხედვით), Cisco IBSG– 

ისსპეციალისტებმაგამოთვალესმოსახლეობის 

ერთსულზედაკავშირებულიმოწყობილობებისრაოდენობა. 
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ამციფრებისდახვეწისშემდეგ, Cisco IBSG მკვლევარებმადაასკვნეს, რომნივთებისინტერნეტი 

,,გაჩნდა" 2008 წლიდან 2009 წლამდე. დღეს, 

ნივთებისინტერნეტიკარგადარისგანპირობებულიმთელი რიგი ინიციატივებით, როგორიცაა: 

Cisco Planetary Skin, Smart Grid დაჭკვიანიმანქანებისშექმნა. 

საინტერესოფაქტებიისტორიიდან 

როგორმუშაობსნივთებისინტერნეტი და IoT პლატფორმები, ნივთებისინტერნეტი, როგორც 

,,ქსელებისქსელი" 

ნივთებისინტერნეტიშედგებაერთმანეთისგანგანსხვავებულიქსელებისგან, 

რომელთაგანთითოეულიგანლაგებულიათავისიკონკრეტულიპრობლემებისგადასაჭრელად. 

მაგალითად, თანამედროვემანქანებშირამდენიმექსელიმუშაობსერთდროულად: 

ერთიაკონტროლებსძრავისმუშაობას, მეორეაკონტროლებსუსაფრთხოებისსისტემებს, 

მესამეინარჩუნებსკომუნიკაციასდაა.შ.საოფისედასაცხოვრებელკორპუსებშიასევედამონტაჟებ

ულიამრავალიქსელი:გათბობის, ვენტილაციის, კონდიცირების, 

სატელეფონოკომუნიკაციების, უსაფრთხოებისა დაგანათებისგასაკონტროლებლად. 

ნივთების ინტერნეტივითარდებადამოიპოვებსუფროდაუფრომეტუსაფრთხოებას, 

ანალიტიკასადამმართველობისშესაძლებლობებს. შედეგად, 

ნივთებისინტერნეტიშეიძენსკიდევუფრომეტშესაძლებლობასკაცობრიობისთვისახალი, 

ფართოპერსპექტივებისგასახსნელად. 

საინტერესოა, რომ ეს ტენდენცია ასახავს იმას, რაც დაფიქსირდა ქსელის ტექნოლოგიის 

ადრეულ სტადიაზე. 1980-იანი წლების ბოლოს და 1990-იანი წლების დასაწყისში, Cisco 

წარმოიშვა როგორც მსხვილი კომპანია ზუსტად მისი მცდელობის გამო რომ განახორციელა 

არაერთგვაროვანი ქსელებისდაკავშირება მრავალპროტოკოლური მარშრუტიზაციის 

გამოყენებით, რამაც საბოლოოდ IP ქსელის ძირითად სტანდარტად აქცია. როდესაც საქმე 

ეხება ნივთების ინტერნეტს, ისტორია მეორდება, მაგრამ ბევრად უფრო მასშტაბურად. 

IoT ტექნოლოგიები 

• კავშირი: 

ა) 2G / 3G / 4G, 5G Satellite (VSAT), LPWAN (LORA, LTE-M, NB IOT, NB FI და ა.შ.),  

ბ)ქსელური კავშირები 

• აღჭურვილობა: 

ა) მოდულები, სენსორები; 

ბ) აპარატურის უსაფრთხოების მოწყობილობები; 
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გ)  სერვერები; 

დ) მონაცემთა შენახვის სისტემები; 

ე) სხვა აღჭურვილობა (სპეციალური აღჭურვილობა); 

• მომსახურება: 

ა) მომსახურება IOT კომპონენტების მართვის, ინფრასტრუქტურის აუთსორსინგის, 

ჰოსტინგისა და პროგრამების მენეჯმენტისთვის; 

ბ) IT სერვისები (სისტემის ინტეგრაცია, პროგრამების შემუშავება) და მოწყობილობის 

ინსტალაცია; 

• პროგრამული უზრუნველყოფა: 

ა) ანალიტიკური პროგრამული უზრუნველყოფა; 

ბ) პროგრამები; 

გ)დარგობრივი პლატფორმები; 

დ) სამრეწველო პლატფორმები; 

ე) უსაფრთხოების პროგრამული უზრუნველყოფა; 

ვ)სხვა პროგრამული უზრუნველყოფა (შენახვის მენეჯმენტი, მონაცემთა სტრუქტურირების 

მენეჯმენტი, ინტეგრაცია და მართვის პროგრამა). 

ნივთების ინტერნეტი (IoT) არის კონცეფცია, რომელიც გულისხმობს M2M (მანქანა-მანქანა) 

ტექნოლოგიის უფრო ფართო გამოყენებას. M2M სეგმენტი მრავალი თვალსაზრისით არის IoT 

კონცეფციის საფუძველი და იმყოფება განვითარების საწყის ეტაპზე IoT რეალურად იყო M2M–

ის სინონიმი. 2016 წლის დასაწყისისთვის ოპერატორებს განვითარებად და პოსტ საბჭოთა 

ქვეყნებში ჯერ კიდევ არ ჰქონდათ მკაფიო კრიტერიუმები IoT და M2M დაყოფისთვის (რაც 

უკვე არსებობდა განვითარებულ ქვეყნებში). 

გამოყენების სფეროები 
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ტრანსპორტი ტვირთის გადაზიდვები, სპეც.ტექნიკა, ტაქსი, პირადი ტრანსპორტი 

სკმ 

(საცხ.კომუნ.მეურნ.) 

აღრიცხვის გამზომები, ინფრასტრუქტურის მდგომარეობა, 

მეტეოროლოგიური (ამინდის) პირობები, ეკოლოგია 

მედიცინა სატარებელი მედ. აღჭურვილობა, დისტანციური დიაგნოსტიკა 

უსაფრთხოება გატეხვის კონტროლი, გატაცების საწინააღმდეგო სისტემები, 

შეღწევის კონტროლი, ვიდეო-თვალთვალი 

ცხოვრების ხარისხი სატარებელი აღჭურვილობა,საყოფაცხოვრებო ტექნიკა და 

ელექტრონიკა, ჭკვიანი სახლი, ჭკვიანი ქალაქი 

საცალო ვაჭრობა ვენდინგური ავტომატები, ლოგისტიკა, საპასუხო რეკლამა58, რიგის 

ზომა, პროდუქტების შეკვეთა 

ბანკები POS-ტერმინალები, ბანკომატები, თვითმომსახურების 

ტერმინალები, კლიენტთა ვერიფიკაცია 

სოფლის 

მეურნეობის 

დარგები 

მრიცხველები ცხოველებისთვის, მინდვრების კონტროლი, 

პროდუქციის მიტანის (მიწოდებების) კონტროლი 

 
58საპასუხორეკლამაარის Google Ads–ისუახლესიდამატება, Google–ისსარეკლამოპლატფორმა. 

ასეთირეკლამებიადაპტირდებათქვენსაუდიტორიასთანასე, 

რომთქვენირეკლამაემსახურებაყველაზეაქტუალურშეტყობინებასთქვენიმომხმარებლებისთვის. 

შექმენითრამდენიმესათაურიდააღწერათქვენირეკლამისთვისდა Google 

ავტომატურადშეამოწმებსსხვადასხვაკომბინაციებს. 

თქვენასევეშეგიძლიათშექმნათსაპასუხორეკლამამედიისთვის. 
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ტრანსფორმაცია IoT პარადიგმის ცვლისთვის 

გლობალური ანალიტიკოსების აზრით, 2016 წლის დასაწყისში, IoT ტექნოლოგიების 

გამოყენებით, კომპანიები აქცენტს აკეთებდნენ პირველ რიგში IoT– ის მასობრივ სეგმენტებზე, 

სადაც ბაზრის სტიმულები აიძულებს საბოლოო მომხმარებლებს გამოიყენონ IoT 

გადაწყვეტები და მომსახურება, ისეთ სფეროებში როგორიცაა: 

ტელეკომი 

• ნივთების ინტერნეტი ტელეკომში; 

მედიცინა 

• მედიცინის ნივთების ინტერნეტი; 

საბინაო და კომუნალურ მომსახურებაში 

• ნივთების ინტერნეტი საყოცხოვრებო და კომუნალურ მომსახურებაში; 

ენერგეტიკა 

• ნივთების ინტერნეტი ენერგეტიკის დარგში; 

მშენებლობა 

• ნივთების ინტერნეტი მშენებლობაში; 

ჭკვიანი სახლი; 

• გადაწყვეტები ინტელექტუალური უსაფრთხოების სერვისების შესაქმნელად Smart home; 

• გადაწყვეტები ინტელექტუალური სერვისების შესაქმნელად ოჯახების მიერ რესურსების 

გამოყენების ოპტიმიზაციის მიზნით. 

კაცობრიობას აქვს შანსი, თავი დააღწიოს ფობიებს, როგორიცაა ,,კარი დავხურე?" თუ 

,,გამოვთიშე დენი?", რადგან ამის შესახებ ინფორმაცია იქნება სმარტფონში. და თუ 

მოულოდნელად არ დახურეთ და არ გამორთეთ, ყველაფერი შეიძლება დაფიქსირდეს ქალაქის 

ნებისმიერი ადგილიდან და მსოფლიოში. სათვალთვალო სისტემა ამოიცნობს ყველას, ვინც 

გაიარა თქვენს სახლთან ან იდგა თქვენი ბინის კართან, ხოლო როდესაც ერთი და იგივე 

ადამიანი კვლავ გამოჩნდება, იგი შეადარებს მის სახეს პოლიციის ბაზას (ყოველი 

შემთხვევისთვის). პლატების კომპლექტით აღჭურვილი მაცივარი გაცნობებთ პროდუქტების 

შენახვის ვადის დასრულებისა და უბრალოდ თქვენი საყვარელი ნაყინის მარაგის ამოწურვის 
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შესახებ. ჭკვიანი მტვერსასრუტი გაგზავნის შეტყობინებას, როდესაც დივანის ქვეშ 

მოთავსებული სამკაული აღმოჩნდება. 

 

IoT-გადაწყვეტები ტრანსპორტის დარგში. 

ჭკვიანიტრანსპორტი 

• ფლოტისმართვისსერვისებიინდივიდუალურიგადამზიდავებისათვის (ერთგვარი Uber 

ანალოგისატვირთოგადაზიდვებისთვის); 

• UBI დაზღვევისმომსახურება; 

• სარემონტომომსახურებაფაქტობრივიმდგომარეობისმიხედვით. 

ინდუსტრიის IoT სატრანსპორტოგადაწყვეტები 

დაკავშირებულისენსორებისდახმარებითშესაძლებელიიქნებასატრანსპორტოარხებისგადა

ტვირთულობისგაზომვადამათიოპტიმიზაცია. სადავაშენოთახალიკვანძი? 

სადუნდადაიწყოსახალიმარშრუტი? ქალაქი, 

რომელშიცზუსტადიციანროგორმოძრაობსმოსახლეობა, 

შეძლებსააშენონყველაზეეფექტურისატრანსპორტოსისტემა. 

ვაჭრობა 
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• გადაწყვეტები POS 

ტერმინალებიდანმონაცემებისავტომატურიგადაცემისადაანალიზისთვის, 

მათშორისვირტუალური; 

• საყოფაცხოვრებოინვენტარისმართვა, როგორცმომსახურება. 

ნივთებისინტერნეტისწყალობით, 

მაღაზიებსუკვეშეუძლიაკონკურენციაგაუწიოსონლაინსაცალოვაჭრობას, 

თავიანთიმომხმარებლებისთვისუნიკალური, 

პერსონალიზებულიდამიმზიდველისერვისისშეთავაზებით. 2019 

წლისთვისსაცალოვაჭრობის 79% გამოიყენებს IoT გადაწყვეტებიდა 77% დარწმუნებულია, 

რომესტექნოლოგიაშეცვლისდარგს. IoT 

ტექნოლოგიებისგამოყენებადამოკიდებულიაკონკრეტულსფეროზე. Aruba -ს 2017 

წლისანგარიში ,,IoT: 

აწმყოდამომავალი“ხაზსუსვამსდაკავშირებულიმოწყობილობებისყველაზეპოპულარულკატე

გორიებსსაცალოვაჭრობასა და დისტრიბუციაში, ეს არის:შტრიხკოდებისსკანერები, 

პერსონალურიმობილურიმოწყობილობებიდაჭკვიანიდინამიკები / ტელევიზორები / 

ხმისსისტემები. 

ნივთებისინტერნეტის გამოყენება თავისთავად მეტყველებს სარგებელზე, მაგრამამასთანიგი 

არარისდაცულიდანაკარგების საფრთხეებისგან. 

იმკომპანიებისგამოკითხულწარმომადგენლებსშორის, რომლებიცუკვეიყენებენ IoT 

გადაწყვეტებს, 84%-სშეექმნაუსაფრთხოებისპრობლემები. 

გამოკითხულთანახევარზემეტიგარეკიბერშეტევებსმიიჩნევსამტექნოლოგიისდანერგვისმთავ

არბარიერად. 

https://www.tadviser.ru/index.php/Aruba
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გლობალური IoT-არქიტექტურა 

ნივთებისინტერნეტიჯარში 

მთავარისტატია: ნივთებისინტერნეტიჯარში, Internet of Battle Things (IoBT) 

ინდუსტრიული IoT სეგმენტი 

პროცესისკონტროლისსისტემისგადატანა IoT პრინციპებზე: 

ყველასაწარმოოპროცესიდეტალურადიქნებაგაზომილიდაოპტიმიზირებული. 

წარმოებაგაცილებითსაიმედოგახდება - 

მონიტორინგისსისტემებიპრობლემურსფეროებსაცნობებენმათჩავარდნამდე. 

 

გლობალური IoT არქიტექტურა 

IOT– ისდანერგვისბიზნესმოდელები 

2017 წლისივლისში ITWeek– 

მაგამოაქვეყნამიმოხილვითისტატიაპოპულარულბიზნესმოდელებზე, 

რომლებიცგამოყენებულიიქნება IoT 
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სფეროშიტექნოლოგიებისადამოვლენებისგანსახორციელებლად. როგორცსტატიაშიაღინიშნა, 

Ericsson–ისპროგნოზისთანახმად, ინტელექტუალური IoT 

სენსორებითაღჭურვილიდაკავშირებულიმოწყობილობებისრიცხვი 2018 

წელსმიაღწევსმობილურიტელეფონებისრაოდენობას. 

გამყიდველებიასევეაქტიურადჩადებენინვესტიციებს IoT 

გადაწყვეტებისშემუშავებასადაგანხორციელებაში. Business Insider– ისშეფასებით, 

მსხვილიკომპანიებისინვესტიციებისმოცულობამუკვე 2015 წელსმიაღწია 29 

მილიარდაშშდოლარს, ხოლო 2020 წლისთვისგაიზარდა 70 მილიარდდოლარამდე. 

სტატიაშიჩამოთვლილიაძირითადიბიზნესმოდელები, რომლითაც IoT 

დაინერგებაუახლოესმომავალში. პირველიბიზნესმოდელიარის 

,,მარეგულირებელიკონტროლი". 

მარეგულირებელიორგანიზაციებისმოთხოვნებთანშესაბამისობაარისბიზნესისკეთებისწინაპ

ირობა, მაგრამმათარმოაქვთპირდაპირიეკონომიკურისარგებელიკომპანიებისთვის, 

მიუხედავადმნიშვნელოვანიხარჯებისა. ამსიტუაციისკონტექსტში, IoT– 

საქვსუზარმაზარიპოტენციალიშეამციროსხარჯებიამსფეროში. 

მეორებიზნესმოდელიარის,,პრევენციულიკონტროლი": IoT 

საშუალებასიძლევადროულადდადგინდესსაგანგებოსიტუაციებისწინაპირობებიდაშემცირდ

ესაღჭურვილობისმუშაობა. IoT– სწყალობით, 

თქვენშეგიძლიათდაიწყოთდისტანციურიმონიტორინგიდაგააკონტროლოთტექნიკისმოქმედ

ებაონლაინრეჟიმშირეალურდროში. 

მესამებიზნესმოდელიარის "დისტანციურიდიაგნოსტიკა". IoT 

სენსორებიშეიძლებაგამოყენებულიქნასიმმოწყობილობებისდიაგნოსტიკისთვის, 

რომლებზეცისინიდაინსტალირებულიადაავტომატურადრეაგირებსმათმდგომარეობისცვლი

ლებებზე. 

მეოთხებიზნესმოდელიარისგარიგებისკონტროლი. IoT– 

ისსაშუალებითთქვენშეგიძლიათაკონტროლოთტექნოლოგიურიოპერაციებისჯაჭვი, 

გააკონტროლოთნებისმიერიმოწყობილობისმოძრაობადაავტომატურადაკონტროლოთმათიმ

ახასიათებლებირეალურდროში. 

ესსაშუალებასგაძლევთმოიცილოთქურდობადაუკონტროლოდანაკარგები, 

გაზარდოთკონტროლირებადიობიექტებისეფექტურობა, სადაცდამონტაჟებულია ,,ჭკვიანი" 

სენსორები, რათამიაღწიოთმათიმუშაობისპროგნოზირებადობას. 

მეხუთებიზნესმოდელიარის,,ოპერაციებისავტომატიზაცია". IoT– 

ისჩამოსვლასაშუალებასიძლევაგანმეორებითიოპერაციებისავტომატიზაცია, 

სამუშაოეფექტურობისგაზრდა, დასვენებისხარისხიდამომხმარებლისკმაყოფილება. ასეთი 

IoT 
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გაჯეტებისუპირატესობაგამოიხატებაარამხოლოდრუტინულიოპერაციებისგამარტივებით. 

ისინიგაყიდვებსმართავენჩვევებისავტომატიზაციით. 

IoT ტექნოლოგიები 

ტექნიკურიდაკომერციულიპლატფორმა IoT– სთვის 

ინტერნეტზედაფუძნებულიგადაწყვეტებისწარმატებულიგანხორციელებაარარისიზოლირებ

ულიდადამოუკიდებელიპროცესი. Cisco მიიჩნევს, 

რომესმოითხოვსტექნიკურდაკომერციულპლატფორმას, 

რომელზედაცმარტივადუნდაავაშენოთსხვადასხვაგადაწყვეტებიეფექტურადდაეფექტურად

დაპირებულიბიზნესსარგებლისმისაღწევად. 

ასეთიინტერნეტპლატფორმაემყარებასაიმედოკომუნიკაციებსადატექნოლოგიურინფრასტრუ

ქტურას, ოპერატიულდამენეჯმენტისმომსახურებას, 

ასევემთელრიგვერტიკალურდაჰორიზონტალურგადაწყვეტებს. 

Cisco– სგამოცდილებამაჩვენა, 

რომყველატექნიკურმადაბიზნესელემენტმაუნდაუზრუნველყოსსასურველიშედეგი IoT 

გადაწყვეტებისმისაღებად. IoE 

სისტემებისეფექტურადდანერგვაუზრუნველყოფსპლატფორმასყველაბიზნესისთვის, 

ანთუნდაცყველაინდუსტრიისთვის, რათამიაწოდოსმთელირიგიუნიკალური, მომგებიანი IoE 

გადაწყვეტები. 

დონეებიქვემოდან: 

1. ქსელურიკავშირები - ყველაგადაწყვეტილების, 

მონაცემისადაპროგრამისდაკავშირებაოპტიკურ -

ბოჭკოვანიუკანახედვისანლიცენზირებულიფიჭურიქსელისსაშუალებით. 

2. ქსელურიწვდომა - მართული Wi -Fi 

ქსელიანსხვაარალიცენზირებულიუკაბელოქსელიყველასენსორისადაპროგრამისდასაკავშირ

ებლად. 

3. ტექნოლოგიურიპლატფორმა - პლატფორმა, 

რომელიცუზრუნველყოფსახალიმოწყობილობებისსწრაფდასაიმედოკავშირსარქიტექტურას 

"plug and play" პრინციპით, 

ასევეღრუბლოვანიშენახვისადამონაცემთადამუშავებისსერვისებთანკავშირს. 

4. ვერტიკალურიდაჰორიზონტალურიგადაწყვეტები - 

მოწყობილობებისადაპროგრამებისერთობლიობა, 

რომელიციძლევაუნიკალურგადაწყვეტილებებსინდუსტრიისსხვადასხვავერტიკალურიდაჰო

რიზონტალურისეგმენტებისთვის. 
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5. მონეტიზაციისპლატფორმა - ზოგიერთვერტიკალში, როგორიცააჭკვიანიქალაქებიდა B2C, 

არსებობსშესაძლებლობები, 

რომპლატფორმაეფექტურადგამოიყენოსახალიშემოსავლებისნაკადებისშესაქმნელად. 

6. საერთომენეჯმენტისპლატფორმა - საერთოპლატფორმა, 

რომელიცუზრუნველყოფსმენეჯმენტს, 

მომხმარებელთამომსახურებასდამომსახურებასყველაგადაწყვეტილებისთვის. 

7. პროფესიულიმომსახურება - სპეციალიზებულიმომსახურება, 

როგორიცაასისტემისინტეგრაცია, დაგეგმვადადიზაინი. 

8. პროექტისმენეჯმენტი - მომსახურებაპროექტისმენეჯმენტის, 

ოპერაციებისადაპარტნიორიეკოსისტემისათვის. 

პროგრამული გადაწყვეტებისწარმატებითგანთავსებადა IoT- 

ისუზარმაზარიპოტენციურისარგებლისმოპოვებაარარისდამოკიდებულიმხოლოდხარისხიან 

ნივთებსადაწარმატებულ პროგრამებზე. 

იდეებისადამოლოდინებისრეალობადქცევასმოითხოვსყოვლისმომცველი, ტექნიკური, 

ოპერატიულიდაორგანიზაციულიპლატფორმაყველაფრისინტერნეტისთვის. 



161 
 

ინტეგრირებულისისტემები IoT ეკოსისტემაში

 

ნივთებისინტერნეტიარისქსელებისქსელი, 

რომელიცშედგებაცალსახადიდენტიფიცირებადიობიექტებისგან („საგნები“), 

რომელთაცშეუძლიათერთმანეთთანურთიერთქმედებაადამიანისჩარევისგარეშე. 

გლობალურიჩაშენებულიბაზარიიზრდება, 

რაცგანპირობებულიაპორტატულიგამოთვლითიმოწყობილობებითგაზრდილიმოთხოვნილე

ბითდაჩაშენებული M2M გადაწყვეტებით. 

ბოლოწლებისსხვაძირითადიმამოძრავებელიძალაიყოწარმოებისინდუსტრიისავტომატიზაცი
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ისკენმიდრეკილება, 

გავრცელებულიკომპიუტერულიუზრუნველყოფისუწყვეტიევოლუციადანივთებისინტერნე

ტისფართოდგამოყენება [7]. 

ჩამონტაჟებულიბაზრისსწრაფიზრდადიდწილადგანპირობებულიანივთებისინტერნეტისსწრ

აფიგანვითარებით. მოსალოდნელია [8], რომ 2020 წლისთვის 30 

მილიარდზემეტიმოწყობილობაიქნებადაკავშირებულინივთებისგლობალურინტერნეტთან. 

ნივთებისინტერნეტისთანამედროვეკონცეფციაგულისხმობსიმას, 

რომყველათანამედროვემოწყობილობას, პლატფორმისმიუხედავად, 

უნდაშეეძლოსსხვამოწყობილობებთანდასერვისებთანერთადმუშაობა, 

შექმნანერთიანიერთმანეთთანდაკავშირებულიეკოსისტემადაარარსებობდესიზოლირებულა

დ. 

სწორედესწინაპირობააჩაშენებულისისტემებისბაზრისტრანსფორმაციისერთ -

ერთიმთავარიმიზეზი. დღესისმიდისინტელექტუალურისისტემების (სენსორები, მანქანები, 

მექანიზმები, მოწყობილობებიდასხვა) განვითარებისკენ, 

რომლებიცგაერთიანებულიაერთგლობალურკომპიუტერულქსელში, 

რათამიიღონდადაამუშაონმონაცემებიწარმოებისეფექტურობისგასაუმჯობესებლად 

(ინდუსტრიულსექტორში) ანკომფორტისთვის. დამომხმარებლისმოხერხებულობა 

(მომხმარებელთადონეზე). 

ასეთიინტელექტუალურისისტემებისდანერგვამოითხოვსერთდროულადბაზრისრამდენიმემ

ონაწილისკოორდინირებულმუშაობას, მათშორისკომპონენტებისმომწოდებლებს 

(ყველაერთიდაიგივეპროცესორს, მიკროპროცესორებს, კონტროლერებს, სენსორებსდასხვა) 

დასაბოლოოპროდუქტებისმწარმოებლებს (სამომხმარებლოელექტრონიკა, 

სამრეწველოტექნიკა, მანქანები). , თვითმფრინავები ... სიამართლაცუსაზღვროა) 

დაპროგრამულიუზრუნველყოფისგამყიდველებს, 

რომელთაცშეუძლიათმოაწყონყველაესჩაშენებულისისტემაინდივიდუალურიმომხმარებლის

თვის, დააკავშირონისინი "ღრუბლებთან" 

დაუზრუნველყონმათიურთიერთქმედებასხვამომხმარებლისსისტემებთანმომხმარებლისინფ

რასტრუქტურაში. 

 

თანამშრომლობაჩაშენებულიგადაწყვეტებისმწარმოებლებსადაპროგრამულიუზრუნველყოფ

ისშემქმნელებსშორის 

IoT გადაწყვეტისპროვაიდერებისეკოსისტემა 

ჩამონტაჟებულისისტემებისბაზრისმნიშვნელოვანმაზრდამდაქსელთან(დაერთმანეთთან)დაკ

ავშირებულისაბოლოოწერტილებისრაოდენობამ შექმნა 
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სერიოზულისაჭიროებაპროგრამულიუზრუნველყოფისდამმუშავებლებზე. მათ, 

რომლებსაცესმითეკოსისტემისსირთულე (რომელშიციგულისხმება 

კომპონენტებისმწარმოებლები, 

მიმწოდებლები,განვითარებულიმზასისტემებიდაინტეგრირებული 

კომპანიები)აქვთდიდიგამოცდილებაჩამონტაჟებულიგადაწყვეტებისშემუშავებაში. 

მარტივადრომვთქვათ, ვიღაცამუნდა „აიძულოს“ 

სენსორებიისაუბრონმოწყობილობისანაღჭურვილობისმწარმოებლისადასაბოლოომომხმარებ

ლისენაზე, ანუუზრუნველყონსაჭიროინფორმაციისშეგროვება, გაანალიზება, 

ჩვენებადაურთიერთქმედებასხვამწარმოებლისსისტემებთან. ამ ,,ენის" 

ინდივიდუალურიდეტალებიშეიძლებაგანსხვავდებოდესკონკრეტულიმწარმოებლის (OEM) 

ამოცანებიდანგამომდინარე, 

ხოლოინდივიდუალურიმომხმარებელზეპერსონალურადმორგებისთვის, 

სენსორებისმწარმოებლებს (კონტროლიორები, მიკროპროცესორებიდასხვ.) 

ყოველთვისარაქვთსაკმარისირესურსიდაშესაძლებლობები. 

სწორედამეტაპზეასაჭიროჩამონტაჟებულიგადაწყვეტებისგამოცდილიდამმუშავებლისდახმა

რება. 

ტექნოლოგიურიგანვითარებისპრობლემები 

არსებობსფაქტორები, რომლებმაცშეიძლებაშეანელონნივთებისინტერნეტისგანვითარება. 

აქედანსამიითვლებაყველაზემნიშვნელოვანად: IPv6 პროტოკოლზეგადასვლა, 

სენსორებისენერგომომარაგებადასაერთოსტანდარტებისმიღება. 

მისამართებისსიმცირედა IPv6 პროტოკოლზეგადასვლა 

2010 წლისთებერვალში, მსოფლიოშიარიყოუფასო IPv4 მისამართები. მიუხედავადიმისა, 

რომჩვეულებრივმამომხმარებლებმაამაშიცუდიარაფერიაღმოაჩინეს, 

ამფაქტსშეუძლიამნიშვნელოვნადშეანელოსნივთებისინტერნეტისგანვითარება, 

რადგანმილიარდობითახალსენსორსდასჭირდებაახალიუნიკალური IP მისამართები. 

გარდაამისა, IPv6 

პროტოკოლიამარტივებსქსელისმართვასავტომატურიკონფიგურაციითდაუსაფრთხოებისახა

ლი, უფროეფექტურიფუნქციებით. 

სენსორისკვებისწყარო 

იმისათვის, რომნივთებისინტერნეტის პოტენციალისრულადგაცნობიერდეს, 

მისისენსორებიუნდამუშაობდესსრულიადავტონომიურად. 

ახლაწარმოიდგინეთრასნიშნავსეს: ჩვენდაგვჭირდებამილიარდობითელემენტი 

(ბატარეა)მილიარდობითმოწყობილობაზე, 

რომლებიცდამონტაჟებულიამთელსპლანეტაზედათუნდაცკოსმოსში. 
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ესარისსრულიადარარეალური. სხვაგზითსვლა ნიშნავს, 

რომსენსორებმაუნდაისწავლონგარემოსგანენერგიისმიღება: ვიბრაციიდან, 

სინათლიდანდაჰაერისნაკადებიდან. 

2010 წელსამსფეროშიდიდიწარმატებაიქნამიღწეული. 

მეცნიერებმაგამოაცხადესკომერციულადხელმისაწვდომინანოგენერატორი - მოქნილიჩიპი, 

რომელიცგარდაქმნისადამიანისსხეულისმოძრაობებს (თუნდაცერთითითის) 

ელექტროენერგიად. ესგამოცხადდა 2011 წლისმარტშიამერიკისქიმიურისაზოგადოების 241 -

ეშეხვედრაზე. 

,,ესმოვლენა 

(ნანოგენერატორისშექმნა)იყოგადამწყვეტინაბიჯიპორტატულიელექტრონიკისკენმიმავალგ

ზაზე, 

რომელიციყენებსადამიანისსხეულისმოძრაობასელექტროენერგიისგამომუშავებისმიზნით, 

რითაცგამორიცხავსბატარეებისადასხვა ელექტროსაშუალებებისსაჭიროებას. 

მომავალშინანოგენერატორებსშეუძლიასრულიადშეცვალონჩვენიცხოვრება. "- 

თქვაჟონგლინვანგმა, ჯორჯიის შტატისტექნოლოგიურიინსტიტუტისწამყვანმამკვლევარმა. 

სტანდარტებიდასაცნობაროარქიტექტურა 

მიუხედავადიმისა, რომმნიშვნელოვანიპროგრესიამიღწეულისტანდარტებისსფეროში, 

წინბევრისამუშაოა, განსაკუთრებითუსაფრთხოების, კონფიდენციალურობის, 

არქიტექტურისადაკომუნიკაციებისსფეროებში. IEEE არისერთ-ერთიორგანიზაცია, 

რომელიცცდილობსამპრობლემებისმოგვარებას IPv6 პროტოკოლის 

პაკეტებისსხვადასხვატიპისქსელშიგადატანისმეთოდებისსტანდარტიზაციით. 

მნიშვნელოვანიააღინიშნოს, რომდაბრკოლებებიარსებობს, მაგრამგადაულახავიარარის. 

ნივთებისინტერნეტისუპირატესობაიმდენადდიდია, 

რომკაცობრიობააუცილებლადიპოვისყველაზემოთჩამოთვლილიპრობლემიდან გამოსავალს. 

Ესმხოლოდდროისსაკითხია. 

2012 წელს, ევროკავშირისკომისარმასაინფორმაციოსაზოგადოებისსაკითხებში, 

ნილიკროუსმაგამოაცხადაღიაკონსულტაციებისდაწყებაუკაბელომოწყობილობებისთვისბაზ

რისრეგულირებისშესახებ-ე.წ. ,,ნივთებისინტერნეტი". ასეთიმოწყობილობებიაგროვებს, 

გადასცემსდაინახავსმონაცემებს, 

რომლებიცშეიძლებაჩაითვალოსმფლობელისპირადმონაცემებად.ევროკომისიაცდილობსიპო

ვოსსაუკეთესოგამოსავალი, როგორცპერსონალურიმონაცემებისდაცვისაუცილებლობის, 

ასევეთავსებადობისადაგამოყენებადობისუზრუნველყოფისაუცილებლობისგათვალისწინები

თ. მონაცემთადაცვისახალიევროპულიკანონი, რომელიცგამოქვეყნდაიანვარში, 

შეიცავსახალტექნოლოგიებთანდაკავშირებულდებულებებს - მაგალითად, 
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ადგილმდებარეობისმონაცემებისშეგროვებას - მაგრამესკანონიშეიძლებაძალაშიაღარ 

იყოსორიწლისშემდეგ.  

2014 

წლისნოემბრისდასაწყისისთვისრამდენიმეორგანიზაციაავითარებსუნივერსალურსპეციფიკა

ციებსჭკვიანიელექტრონიკისადამასთანდაკავშირებულისერტიფიცირებისპროგრამისთვის, 

მათშორის Open Connectivity Foundation (OCF), რომელიცმოიცავს Dell, Intel და Samsung 

Electronics. BI დაზვერვის ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ ტექნოლოგიების გამაერთიანებლად, 

ამ კონსორციუმს და სხვა ალიანსებს მოუწევთ ინფორმაციული უსაფრთხოების პრობლემის 

გადაჭრა, რაც ხდება ნივთების ინტერნეტში. 

 

2016 წლისმონაცემებისმიხედვით, IoT არქიტექტურაახლაყალიბდება, 

თუმცაოთხიდონეეკუთვნისმის ,,ხერხემალს“ესენია: მოწყობილობები, კომუნიკაცია, 

დამუშავებადამონაცემთამართვა. აშშ, გერმანია(ევროკავშირი) 

დაჩინეთიგვთავაზობენმათსაცნობარომოდელებს. 
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ნივთებისინტერნეტისაღჭურვილობისჩიპებისმსოფლიობაზრისმოცულობამ 2019 

წელსმიაღწია 370,9 მილიარდაშშდოლარს, იტყობინებაანალიტიკურიკომპანია 

ResearchAndMarkets. 

 

ექსპერტებმაარგააკეთესშედარება2018 წლის გაყიდვებთანდამხოლოდაღნიშნეს, 

რომბაზარიიზრდებადამომავალშიცგააგრძელებსამას. ექსპერტებისმოლოდინებისთანახმად, 

გლობალურიხარჯები IoT 

მოწყობილობებისნახევარგამტარკომპონენტებზეყოველწლიურადგაიზრდება 6% -ითდა 2025 

წლისთვისიქნება 525,4 მილიარდიდოლარი. 

 

მათკვლევაშიანალიტიკოსებმაშეისწავლესჩიპებისღირებულება, 

რომლებიცგამოიყენებაჭკვიანსახლისსისტემებში, 

ელექტროენერგიისმრიცხველებიღრუბლოვანსერვერებთანდაკავშირებისფუნქციებითდაა.შ. 

მზარდიმოთხოვნაასეთელექტრონიკაზეგაააქტიურებს IoT გადაწყვეტებისბაზარს. 

გარდაამისა, ანალიტიკოსებმააღნიშნესშემდეგიფაქტორები, 

რომლებიცასტიმულირებენბაზრისზრდას: 

• მიკროკონტროლიორების (MCU) 

მარაგისზრდაკონკრეტულიამოცანებისათვისდამოქნილიმოდულებიერთჩიპსისტემებზედაყ

რდნობით; 

• IPv6 პროტოკოლისდანერგვა, რომლისწყალობითგაიზარდა IP 

მისამართებისრაოდენობაინტერნეტსივრცეში; 

• ინტერნეტკომუნიკაციებისადაახალიტექნოლოგიებისგანვითარება (მაგალითად, 

ხელოვნურიინტელექტი), რაცხელსუწყობს IoT პროექტებისგანხორციელებას; 

• ჭკვიანიქსელებისმზარდიპოპულარობაიაფიუკაბელოსენსორებისგამოყენებით. 

ამავდროულად, ჩამოთვლილიარამდენიმეფაქტორი, 

რომელიცაფერხებსჩიპებისბაზრისგანვითარებას IoT მოწყობილობებისთვის. მათშორის - 

ინფორმაციისუსაფრთხოებისდამომხმარებლისმონაცემებისკონფიდენციალურობისპრობლემ

ები. 

 

მკვლევარებმაშემდეგიკომპანიები IoT 

აღჭურვილობისნახევარგამტარულიგადაწყვეტებისმსოფლიობაზრისლიდერებად: 

• ინტელი; 

• ტეხასისინსტრუმენტები; 

• Qualcomm; 

• NXP ნახევარგამტარები; 

• MediaTek; 

• მარველისტექნოლოგია; 

• მიკროჩიპი; 

• Renesas Electronics; 
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• Huawei Technologies; 

• Nvidia; 

• Samsung Electronics; 

• AMD; 

• STMicroelectronics; 

• TE დაკავშირებადობა; 

• სკანდინავიურინახევარგამტარი; 

• ექსპრესიულისისტემები; 

• დიალოგისნახევარგამტარი; 

• სილიკონისლაბორატორიები. 

 

ასეთიჩიპებისმწარმოებლებიარიანრუსეთშიც. Ruselectronics– 

ისჰოლდინგმაწარმოადგინაპირველირუსულიმიკროჩიპინივთებისინტერნეტისთვის 2018 

წლისბოლოს. ეს 5x5 

მმჩიპიშექმნილიაინფორმაციისმისაღებადდაგადასაცემადნივთებისინტერნეტისოპტიმალურ

სიხშირეზე 100 MHz– დან 2.5 GHz– მდე. გამოსავალიუზრუნველყოფსციფრულკომუნიკაციას 

30 კმმანძილზე. 

 

ResearchAndMarkets აღნიშნავს, რომ 2019 წელს IoT 

აღჭურვილობაზეჩიპებზემოთხოვნისზრდადაფიქსირდაკოსმოსურდათავდაცვისდარგებში, 

რადგან IoT ტექნოლოგიაეხმარებასენსორებისმიერჩაწერილიმონაცემებისუკეთგაგებას.ეს 

კისაშუალებასგაძლევთგააუმჯობესოთფრენისუსაფრთხოება, 

უკეთგააკონტროლოთიგიდაზოგადად მიაღწიოთმაღალეფექტიანობას. IoT 

ჩიპებიხელსუწყობსაღჭურვილობისშენარჩუნებას, რადგანსამუშაოს 

შესრულებაშეიძლებარეალურდროშიგაანალიზდეს.მუშაკებმაადგილზე 

ახდენენპრობლემებისსწრაფადდიაგნოსტიკასადააღმოფხვრას, რაცამცირებსხარჯებს.  
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კორპორაციულიინფორმაციისდაბალიხელმისაწვდომობაიწვევსშემოსავლისდაკარგვას 

(კვლევა: TAdviser და Naumen).

 
IoT-ის ჩიპები 

 

IoT 

მოწყობილობებისნახევარგამტარულიკომპონენტებისთვისგლობალურიხარჯებიყოველწლი

ურად 6% -ითგაიზრდებადა 525,4 მილიარდდოლარამდეიქნება 2025 წლისთვის. 

გეოგრაფიულიდაყოფისთვალსაზრისით, IoT ჩიპებისგაყიდვებისყველაზედიდიზრდააზია-

წყნარიოკეანისრეგიონშია. ამისრამდენიმემიზეზიარსებობს: 

• მზარდიინტერნეტისშეღწევაბიზნესსადაორგანიზაციებსშორის, 

ასევესაცხოვრებელსექტორში: 

• მომხმარებელთადიდირაოდენობა; 

• მოსახლეობისსაშუალოშემოსავლისზრდა; 
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• IT ინფრასტრუქტურისგაუმჯობესება. 

 

ღრუბლოვანისერვისებისმიღებადასამრეწველოავტომატიზაციისაღმავალიტენდენციაარის 

IoT ჩიპებისბაზრისზრდისმთავარიმამოძრავებელიისეთქვეყნებში, როგორიცაა:ჩინეთი, 

სამხრეთკორეადაიაპონია. 

 

თავისუფალი (ღიაკოდის)პროგრამულიუზრუნველყოფა 

(უფასოპროგრამულიუზრუნველყოფა)არის: - 

უფასოსალიცენზიოხელშეკრულებისპირობებითგათვალისწინებული 

პროგრამულიუზრუნველყოფა, 

რომელიცაძლევსმომხმარებელსუფლებასგამოიყენოსპროგრამანებისმიერიმიზნითრაც არ 

არის 

კანონითაკრძალული;მიიღოსწვდომაპროგრამისწყაროსკოდებზეროგორცმისიშესწავლისადაა

დაპტირებისმიზნით, ასევე პროგრამისდამუშავებისთვის (უფასოდანსაფასურის გადახდით, 

მფლობელისშეხედულებისამებრ),  პროგრამაშიცვლილებებისშეტანადა 

გავრცელებაპროგრამისშეცვლილი (შესწორებული) ასლების, 

შესაძლომოთხოვნებისგათვალისწინებით. ლიცენზიისმემკვიდრეობით გადაცემის 

პირობების გათვალისწინება. 

 

არათავისუფალი პროგრამულიუზრუნველყოფისშემთხვევაში, განსხვავებითთავისუფალი 

და პროგრამულიუზრუნველყოფისგან, მონოპოლიაგამოყენებაზე, 

კოპირებასადამოდიფიკაციებზე, მთლიანადანმნიშვნელოვანიასპექტებით, 

რჩებასაავტოროუფლებებისმფლობელს.  

 

ასევეარსებობსღიაპროგრამულიუზრუნველყოფისკონცეფცია. 

თავისუფალიპროგრამულიუზრუნველყოფისგანგანსხვავებით, 

მისმალიცენზირებისხელშეკრულებამშეიძლებაუზრუნველყოსპროდუქტისწყაროსკოდისკვ

ლევა, ამასთანავეაიკრძალოსმასშიცვლილებებისშეტანადა / ანასლებისგავრცელება. 

 

ზრდისფაქტორებიდაბაზრისშეზღუდვები 

 

ზრდისფაქტორები 

 

სახელმწიფოინტერესები 

ერთ -ერთიმთავარიფაქტორი, რომელიცძლიერ სტიმულს 

აძლევსნივთებისინტერნეტბაზრისგანვითარებას, არისსახელმწიფოსინტერესი. 

ბოლოწლებშითანამედროვეციფრულიტექნოლოგიებისადმიინტერესისსწრაფიზრდაძირითა

დადჩამოყალიბებულიამთავრობებისინიციატივებით (განვითარებულ ქვეყნებში 

სახელმწიფო შეკვეთებით). ამავედროს ესხდებაარამხოლოდიმიტომ, 
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რომბაზრისმონაწილეებივალდებულნიარიანითამაშონახალიწესებისშესაბამისად, 

არამედიმისგამო, რომელიან ინფორმაციის გამოჩენასკონკრეტულიტექნოლოგიის, მეთოდის, 

მიდგომისგამოყენებისეფექტიანობისშესახებ. 

 

სწორი ინფორმაციის არარსებობა, 

უფროსწორადწარმატებულისაქმეებისგამოვლენისშეუძლებლობა, 

ყოველთვისიყოგადაულახავიდაბრკოლებაინოვაციებისგავრცელებისათვის. 

ახლასიტუაციათანდათანიწყებსგაუმჯობესებას, 

ხელისუფლებამარტივიდაგასაგებიფორმითაჩვენებსმომხმარებელსა 

დაბიზნესსსაკუთარდახმარებასდასაწარმოებსციფრულიეკონომიკისყველაუპირატესობასადა

სარგებელს ", - ამბობსის. 

 

 

სახელმწიფოპროგრამებისგარდა, ნივთებისინტერნეტისგანვითარებაზემაგალითად რუსეთსა 

და ჩინეთში გავლენასახდენსისფაქტი, 

რომუმეტესმსხვილდასაშუალოინდუსტრიულსაწარმოებსამათუიმგზითაკონტროლებსსახე

ლმწიფო. 

 

იმისგათვალისწინებით, 

რომკორპორაციულინივთებისინტერნეტისუმეტესინაწილიეკუთვნის IIoT 

გადაწყვეტებსსამრეწველოსაწარმოებისთვის, სახელმწიფოპოლიტიკისფაქტორიერთ -

ერთწამყვანროლსასრულებს IoT– ისგანვითარებაში. 

 

 

ფიჭურიოპერატორებისსაკომუნიკაციოინფრასტრუქტურა 

პოლიტიკასთანერთად, 

ექსპერტებიასახელებენფიჭურიოპერატორებისსაკმარისადგანვითარებულსაკომუნიკაციოინ

ფრასტრუქტურას, როგორცზრდისფაქტორს, რაც IoT პროექტებისსაფუძველია. 

 

გარდაამისა, ფიჭურიოპერატორებისშემდგომიგეგმები IoT 

გადაწყვეტებისთვისმომსახურებისგაზრდისმიზნით (5G ქსელებისდანერგვა, 

არსებულიტექნიკისმოდერნიზაციასხვადასხვა IoT 

სპეციფიკურიპროტოკოლებისმხარდასაჭერად) მხოლოდადასტურებს, 

რომესმიმართულებაახლაპროგრესულიზრდისეტაპზეა.შურავინიიხსენებს, რომ 2018 

წელსმოსალოდნელიამთლიანირუსული LPWAN 

ქსელისგანვითარებადაბალიენერგიისმოხმარების IoT მოწყობილობებისთვის. 

 

ახლაევროპაში IoT 

მოწყობილობებისყველაშიგამწარმოებელიელოდებამონაცემთაგადაცემისტექნოლოგიისგანვ
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ითარების გადამწყვეტსტადიაზე გადასვლას. ტექნოლოგიისგანვითარების 

დაჩქარებაძლიერიმპულსსმისცემს IoT– ისგანვითარებას. 

 

ექსპერტიზისჩამოყალიბება 

 

ბაზრისგანვითარებასხელსუწყობსIoT-

ისთემითაღფრთოვანებამედიაშიდადიდირაოდენობითსპეციალიზებულიღონისძიებები. 

ახალიმიდგომებისადატექნოლოგიებისმოლოდინიდიდიადაზოგჯერისინიგამართლებულია

კიდეც. 

 

ზოგადად, ნივთებისინტერნეტიდღესყველასინტერესს 

წარმოადგენსდასაკმაოდბევრიკომპანიაიწყებს IoT- 

ისგამოყენებისშესწავლასსაკუთარსაწარმოო პროცესებშიპროექტების დაწყებით.  

 

წარმოებისზრდა 

 

IoT ბაზრისმძლავრიამაჩქარებელიამთლიანიწარმოებისზრდა. 

ნივთებისინტერნეტსშეუძლიამოიტანოსრეალურიდა, რაცმთავარია, სწრაფი, 

ხარჯებისშემცირება. ამიტომმენეჯერები, განსაკუთრებითისინი, 

ვინცგეგმავენორგანიზებასციფრული წარმოების ორგანიზაციას ასევე ,,მომჭირნე და 

დამზოგველ" წარმოებასთანერთად, ინტერესითგანიხილავენამთემას. 

 

IIoT–

ისგანხორციელებაუპირველესყოვლისასაშუალებასიძლევაშემცირდესაღჭურვილობისმუშაო

ბასთან, ინვენტარისმართვასთანდაწარმოებისუსაფრთხოებასთანდაკავშირებულიხარჯები. 

ექსპერტებისაზრით, 

ამტიპისწარმოებისხარჯებისშემცირებისღონისძიებებისგანხორციელებისადმიინტერესიავტ

ომატურადგამოიწვევსბაზრისგანვითარებას. 

 

 

ეკონომიკის მდგომარეობა 

 

ზოგადად 

ეკონომიკისმდგომარეობააფერხებსნივთებისინტერნეტისბაზრისგანვითარებას.არადამაკმაყო

ფილებელი ეკონომიკურიმდგომარეობისფონზე, IoT 

გადაწყვეტებისკომპონენტებისშეძენისღირებულებამნიშვნელოვანი 

მომენტიხდებასაინვესტიციოპროექტებისგაყინვისთვის. 

 



173 
 

IoT– ისთვისგამოყოფილი სპეციალიზებულიქსელებისნაკლებობა 

 

იმისდამიუხედავად, 

რომფიჭუროპერატორებსაქვთსაკმარისადგანვითარებულისატელეკომუნიკაციოინფრასტრუქ

ტურა, რიგიექსპერტებიაღნიშნავენIoT მოწყობილობათა მოთხოვნებზე სპეციალიზებული 

ოპერატორული კლასის ქსელების სრულ არარსებობას. ამმდგომარეობას აფასებენ, 

როგორცციფრული ეკონომიკის განვითარების ერთ-ერთმთავარშემაკავებელფაქტორს. 

 

ინვესტიციებისნაკლებობა 

 

ნივთებისინდუსტრიულიინტერნეტისმომხმარებელთამხრიდანმთავარიშეზღუდვებია:ახალ

ითაობისსისტემებზეგადასვლისინერტულობა, 

წარმოებისპროცესებისმაღალირისკებიდაადამიანებისკონსერვატიზმი. რაცშეეხება IoT– 

ისმომწოდებლებს - როგორცპროგრამულუზრუნველყოფას, ასევე „ჭკვიან“ მოწყობილობებს - 

ისტორიულადისე ხდება, რომ ძირითად ინვესტიციები ჩვეულებრივ მიემართება 

ადგილობრივი პროდუქტების წარმოების პროექტებში. მოხდა, 

რომისინიძირითადინვესტიციებსუძღვებოდნენკონკრეტულიპროდუქციისადგილობრივიპრ

ოდუქციისშემუშავებას. მდგომარეობაუარესიაროდესაც ინვესტიციები უნდა 

განხორციელდეს ტირაჟული პროდუქტების წარმოებაში, სამეცნიერო 

კვლევებში,არარსებობსპროდუქტისმთელისასიცოცხლო ციკლისმართვა.ამავდროულად, 

განვითარებული ქვეყნების კომპანიებიდიდინვესტიციებსახორციელებენ R&D–ში 

(სამეცნიერო-კვლევებსა და განვითარებაში). 

 

რამდენადაცცნობილია, ისეთი „მონსტრები“, როგორებიცაა Schneider Electric, Honeywell, 

Huawei, მუშაობენარამხოლოდ IoT 

გადაწყვეტებისშექმნისადაგაუმჯობესებისმიმართულებით, 

არამედინვესტიციებისჩადებითაც IoT– 

ისმონაცემთაგადაცემისსაკუთარიქსელებისგანვითარებაში.ზოგადად, IoT 

ბაზარიდღესუკიდურესადარაერთგვაროვანია, 

ჯერკიდევარსებობსტექნოლოგიებისგაერთიანებისდასტანდარტიზაციისდაბალიდონე, 

მონაცემთაგადაცემისპროტოკოლები, ურთიერთქმედებისინტერფეისიდაა.შ. 

ამსიტუაციაშინებისმიერიპროექტისგანხორციელებამოითხოვსბევრადმეტსაფინანსორესურს

სდადროს.როგორცკი IoT– შიკომპანიებისგაერთიანებამიაღწევსსაჭიროდონეს, 

როდესაცმოწყობილობებისდიდიუმრავლესობაიწყებსმუშაობასერთიდაიგივეპროტოკოლები

სგამოყენებით, IoT– შიშესვლისბარიერიმნიშვნელოვნადშემცირდება, 

რაცგიგანტურიმპულსსმისცემსამბაზრისგანვითარებას ნებისმიერ დიდ თუ მცირე ღია 

ეკონომიკაში. 

სპეციალისტებისნაკლებობა 
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კიდევერთიშემზღუდველიფაქტორიარისსპეციალისტებისნაკლებობა. 

ნივთებისინტერნეტისბაზარისწრაფადგაიზარდაბოლოორიწლისგანმავლობაში, ხოლო 

განათლებისსისტემავერმიყვებაამტემპს. სამწუხაროდ ეს ყველაზე ნეტად შეინიშნება 

პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში და მათ შორის საქართველოში. მათემატიკის, მათემატიკური 

პროგრამირების, პროგრამული ენებისა და პროტოკოლების სწავლება საყოველთაო უნდა 

გახდეს ყველა დარგისთვის, რომ გავარღვიოთ არსებული ჩამორჩენა, და 

მოვამზადოთსპეციალისტები. სამწუხაროდ ჯერ-ჯერობით ამ მიმართულებით ნაკლები 

აქტივობაა. 

აღჭურვილობისმრავალიმწარმოებელიდაღრუბლოვანიგადაწყვეტებისპროვაიდერებიმაგალი

თადრუსეთშიუკვეაწყობენმთელაკადემიასდაუნივერსიტეტს, 

რათაასწავლონინჟინერებსადადამმუშავებლებსგადაწყვეტებისშემუშავებანივთებისინტერნე

ტისსფეროში. რარუსულიუნივერსიტეტებიასევექმნიან IoT საინჟინროსკოლებს, 

სადაცისინიამუშავებენამტექნოლოგიისშესაძლებლობებსსტუდენტებთანერთადრეალურშემ

თხვევებში. 

წარმოებისავტომატიზაციისდაბალიდონე 

განვითარებად და ღარიბ ქვეყნებში 

ნივთებისინტერნეტისგავრცელებისკიდევერთიდაბრკოლებაუკავშირდებაწარმოებისავტომა

ტიზაციისდაბალდონეს. სიტყვები ,,ჭკვიანიენერგოეფექტურობა", 

,,პროგნოზირებადიშენარჩუნება", 

,,ტექნოლოგიურიპროცესებისკონტროლიინტელექტუალურისისტემებისგამოყენებით" 

აღარარისგასაკვირი, მაგრამუმეტესშემთხვევაშიისინიმხოლოდსიტყვებადრჩება. 

ხშირადმთავარიპრობლემა, 

რომელიცარიძლევათეორიიდანპრაქტიკაშიდაუყოვნებლივგადასვლას, 

არისწარმოებისავტომატიზაციისდაბალიდონედასაკმარისიპერიოდისსაიმედომონაცემებისა

რარსებობა, 

რომლისგარეშეცშეუძლებელიაგადაწყვეტებისშემუშავებანივთებისინტერნეტისსფეროში. 

ნივთებისინტერნეტისბაზრისგანვითარებისშემზღუდველიფაქტორებიარისროგორცაპარატუ

რაში, 

ასევეპროგრამულუზრუნველყოფაშიმაღალიხარისხისშიგაგანვითარებისთითქმისსრულიარა

რსებობა. 

უფრორთული IoT პროექტებიმცირედითუნდადაიწყოს: 

მოწყობილობებიდანმონაცემებისდაგროვებისსენსორებისრაოდენობისგაზრდა, 

სერვერებისშესაძლებლობებისგაზრდადიდირაოდენობითმონაცემებისდამუშავებისადაშენახ

ვისათვის, ქსელისდაყენებასაჭიროინფრასტრუქტურისასაშენებლად, სამწუხაროდ, 

ისინისაკმაოდძვირიადაარიძლევამომავალში IoT პროექტისწარმატებისგარანტიას.  
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ახალიბიზნესმოდელი 

ციფრულიმრეწველობისშექმნისწინაპირობააწარმოებისერთსაინფორმაციოსივრცეშიშეყვანა, 

რომლისდახმარებითაცსაწარმოსმართვისსისტემებსადასამრეწველოაღჭურვილობასშეუძლია

დროულადგაცვალოსმონაცემები.აღჭურვილობამზარდიტრაფიკისდასაძლევად ეს მხოლოდ 

პირველი ნაბიჯებია. 
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წარმოდგენილიპროექტიარისსრულიადახალიბიზნესმოდელი, 

რომელიცგულისხმობსკომპანიისროგორცყველაზემნიშვნელოვანიფუნქციებისდიგიტალიზა

ციასპროდუქციისშიგავერტიკალურიწარმოებისთვის, 

ასევეკლიენტებთანდაპარტნიორებთანურთიერთობასჰორიზონტალურსიბრტყეში, 

        სამრეწველო        

        ინტერნეტი 

სანდოობისა და 

ხელმისაწვდომობის 

ზრდა ყველა დონეზე 

ლოგისტიკის 

სრულტოფა 

ერთიან 

დარგობრივ 

მოდელებსა და 

შეფასებებზე 

გადასვლა 

რისკების მართვა 

პროცესების 

განვითარებისა 

და 

მოდელირების 

საფუძველზე 

რესურსების 

ფლობის 

ხარჯების 

შემცირება 

 

შეკვეთისფორმი

რება  

სამრეწველო 

დარგისთვის 

ამს, SCADA 

სისტემების 

განვითარების 

შემდეგი საფეხური 

 

ერთიანი პლატფორმა 

ტექნოლოგიური და 

ბიზნეს პროცესების 

მართვისთვის  

 

ანალიტიკური 

პროდუქტების 

ბაზრის შექმნა 

 

ავტომატიზაციის 

დონის ამაღლება 

და ტექნოგენური 

საფრთხეების 

შემცირება 

ცოდნისა და 

გამოცდილების 

დაგროვება 

დარგში 

 

რესურსების ფლობის ხარჯების შემცირება 
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გარდაამისა, როდესაცასეთისისტემაპრაქტიკაშიდაინერგება, ნებისმიერსაწარმოს, 

რომელიცმზადარისუზრუნველყოსთავისიწარმოებისშესაძლებლობებიშეკვეთისშესასრულებ

ლად, შეუძლიადაუკავშირდესმასდაშესაბამისად, 

მომხმარებელსშეეძლებარეალურდროშიაირჩიოსსადშეუკვეთოსსაქონელი, ფასის, 

პირობების, წვეულებისზომისდასხვათაგათვალისწინებით.  

მონაცემები საქართველოსა და პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში (რუსეთისა და ბალტიის ქვეყნების 

გარდა) ნივთების სამრეწველო ინტერნეტის დანერგვასთან დაკავშირებით 

 

• IoT– ის, როგორცკრიტიკულიინფრასტრუქტურისთემისგანხილვაჯერ არდაწყებულა; 

• ჩამორჩებაგერმანიას, აშშ-ს, იაპონიას, ჩინეთსა და სამხრეთკორეასდაახლოებით 20-

30წლით; 

• მრეწველობაში, ტრანსპორტში, 

ენერგეტიკაშიავტომატიზაციისადარობოტიზაციისუკიდურესადდაბალიბაზა; 

• გადაწყვეტილებისმიმღებთადატექნიკურიმენეჯმენტისდაბალიცნობადობაციფრული 

/ კიბერ – ფიზიკურიტექნოლოგიებისშესახებ (CIO მაქსიმალურიდონე); 

• არარსებობსსახელმწიფოციფრულისტრატეგია, არარსებობსორგანოდაპირი, 

რომელიცპასუხისმგებელიამისმომზადებაზე; 

• არარსებობსპერსონალისყოვლისმომცველი, ყოველდღიური და ყველა დონეზე, ყველა 

დარგის მუშაკებისა და სტუდენტების სწავლება; 

• არარისმკაფიოდ გამოხატულიმთავრობისმოთხოვნაციფრულინფრასტრუქტურაზე 

(გარდამონაცემთაცენტრებისადაინტერნეტკონტროლისა); 

• საყოველთაო ციფრიზაცია არ არის პრიორიტეტებში რის შედეგადაც გვაქვს: 

• ზარალისზრდასაბინაოდაკომუნალურიმომსახურეის დარგში, ქურდობისა 

დაშესყიდვებში კორუფციის გააქტიურება, ტრანსპორტისმართვაში, ენერგეტიკასა 

დასოფლისმეურნეობაშიდანაკარგებიშენახვისადატრანსპორტირებისდროს, 

ჩარხებისადასხვატექნოლოგიურიაღჭურვილობისგათიშვადასხვა; 

• ეფექტიანობის ზრდა არ მიმდინარეობს:შრომისმწარმოებლურობაში,ტრანსპორტისა 

და / ლოჯისტიკისმენეჯმენტში, განაწილებულიენერგეტიკაში. არ 

გვაქვს:ციფრულიქარხანები, ზუსტიმეურნეობა / მეცხოველეობა / შენახვა, 

საჭიროებისამებრნებისმიერიაღჭურვილობისმომსახურების სერვისი ნაცვლად 

რეგლამენტურისა, მიწოდებათაჯაჭვისმენეჯმენტი, 

განაწილებულიბაზრებისუბერიზაცია59დაა.შ. 

 

59შუამავლების (ადამიანებისანორგანიზაციების) ციფრულიპლატფორმებითშეცვლა. ტერმინიმოდის Uber 

კომპანიისსახელიდან. კომპანიამშეიმუშავამობილურიაპლიკაცია, 

რომელიცმომხმარებლებსსაშუალებასაძლევსწარადგინონსამოგზაურომოთხოვნები, 

რომლებიცშემდეგგადაეგზავნებაკომპანიისმძღოლებსმათიპირადიმანქანებისგამოყენებით.Моазед, Николас 
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• ახალი პროგრამულიგადაწყვეტებისშექმნა - ბიზნესმოდელებში, 

ტექნოლოგიურიპლატფორმებისთვის, ჯერკიდევარ გვაქვს ახალიტიპისპროგრამები, 

ოფლაინპროცესებისსრულყოფილი ციფრიზაცია - მაგალითად, 

დიაგნოსტიკადამკურნალობა, სწავლება, მთავრობადასხვა; 

მაგალითი: 

მსოფლიოპრაქტიკისგამოყენებარუსეთში IoT პროექტებისგანხორციელებაში 

J'son & Partners Consulting– ისკვლევისსაფუძველზე. 

განვითარებული 

ქვეყნებისტექნოლოგიურისისტემებიდააღჭურვილობახდებაინტელექტუალურიდაერთიანი. 

ბიზნესიინტეგრირდებაგლობალურინდუსტრიულქსელებში, 

რათადააკავშიროსწარმოებისრესურსებიდაგლობალურიპროგრამები. 

 

დღევანდელინდუსტრიულლიდერებსსაზღვარგარეთუკვეაქვთციფრული, ქსელური, 

რობოტულიკონსტრუქციები, რომელიცაღჭურვილიასენსორებითადა IT სისტემებით. ბოლო 

10–20 წლისგანმავლობაში, წარმოებისპროცესისგარდაქმნისკონტექსტში, 

კომპანიებიაფიქსირებენმიღებულიმონაცემებისმართვის, 

ანალიზისადაგამოყენებისახალმეთოდებსდაეფექტიანობის ზრდისმიღწევას. ამჟამად, 

გლობალურიმწარმოებლებიგადადიანხელოვნურიინტელექტისწარმოებაშიმასშაბულ 

დანერგვაზე, რამაცშეიძლებაადამიანიმთლიანადგამორიცხოსრუტინულისაწარმოო 

პროცესებიდან.ახალიციფრულიმენეჯმენტისმოდელებისგამოყენებასცილდებაინფორმაციუ

ლდასაკომუნიკაციოინდუსტრიას, ხოლო IoT 

არისაუცილებელიტექნიკურიკომპონენტიეკონომიკისსხვადასხვასექტორშიპროექტებისგანსა

ხორციელებლად. 

 

განვითარებულ 

ქვეყნებშიინოვაციებისადამრეწველობისგანვითარებისსახელმწიფოპროგრამებიემყარებაინოვ

აციურინდუსტრიულტექნოლოგიებსადაპროგრამულ გადაწყვეტებს 

მათშეუძლიაგააძლიერონეკონომიკისყველაისსფერო, 

რომლისმოდერნიზაციაცშესაძლებელია. 

 

ამმხრივ, შიგა სამრეწველო დარგებისთვისიხსნებაროგორცახალიშესაძლებლობები, 

ასევესაფრთხეები: ,,მიმწოდებელი - მომხმარებელი" 

ჯაჭვშიურთიერთქმედებისახალპრინციპებზეგადასვლისშეფერხებასშეიძლებადაემატოსშრო

მისმწარმოებლურობისადაწარმოებულიპროდუქციისხარისხისმრავალჯერადიჩამორჩენა.ამა

 
Джонсон. Платформа. Практическое применение революционной бизнес-модели = Alex Moazed. Modern Monopolies: 

What It Takes to Dominate the 21st Century Economy. — М.: Альпина Паблишер, 2019. — ISBN 978-5-9614-1245-1. 
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ნშეიძლებაგამოიწვიოსკონკურენტუნარიანობის სწრაფი დაქვეითება, საერთაშორისოწამყვან 

სამრეწველო კომპანიების მიმართ (როგორცწარმოებისხარჯების, 

ასევეშეკვეთისშესრულებისსიჩქარისთვალსაზრისით). 

 

რუსეთისთვისსაშუალოვადიანპერსპექტივაშიადექვატურიზომებისგატარებისშემთხვევაშიმ

თავარი გამოწვევა 

არისმსოფლიოასპარეზზეკონკურენტუნარიანობისდაკარგვისსაფრთხედაშრომისმწარმოებლ

ურობის თვალსაზრისითგარღვევის ზრდაშეერთებულიშტატებთან შედარებით, 2015 

წელსიგი (შრომის მწარმოებლურობა) ოთხჯერნაკლები იყო, ხოლო 2023 წელს ათჯერ ნაკლები 

იქნება; გრძელვადიანპერსპექტივაში - 

თითქმისგადაულახავიტექნოლოგიურიბარიერიგაჩნდებარუსეთსადაწამყვანგანვითარებულ 

სახელმწიფოებს შორის, რომლებიცაქცენტს აკეთებენ 

მაღალეფექტიანიტექნოლოგიებისადასერვისებისმოდელების დანერგვაზე, ICT 

ინფრასტრუქტურისადაპროგრამულიუზრუნველყოფისერთობლივმუშაობაზე, 

როგორიცაამაგალითად 

ქსელისვირტუალიზაციისფუნქციებიდამათიპროგრამულიუზრუნველყოფისავტომატურიმა

რთვა. ამანშეიძლებაგამოიწვიოსრუსეთის სახელმწიფოს 

ტექნოლოგიურიიზოლაციადაშემდგომი დეგრადაცია. 

 

რუსეთისთვის ოპტიმისტურსცენარში, 

ფუნდამენტურადახალიბიზნესისადასერვისისმოდელებისგაჩენადადაჩქარება IoT 

იდეოლოგიაში, სახელმწიფოსმხარდაჭერისგათვალისწინებით 

(მთავრობისპრიორიტეტებსადაპროგრამებშიციფრული პროექტებისჩართვით) 

დარასაცახლავს R&D, მომდევნოსამიწლისგანმავლობაშირუსეთისმრეწველობისა 

დაეკონომიკისზრდისმთავარიდამაჩქარებელი იქნება.მაგრამ როგორც რუსები ამბობენ 

,,გვინდოდა უკეთესად და გამოვიდა როგორც ყოველთვის“. 

 

იმისგათვალისწინებით, რომშრომისპროდუქტიულობის, 

ანურესურსებისგამოყენებისეფექტიანობისინტეგრალურიმაჩვენებლისთვალსაზრისით, 

რუსეთი 4-5-ჯერჩამორჩებაშეერთებულშტატებსდაგერმანიას, 

მაშინქვეყნისზრდისპოტენციალირამდენჯერმემაღალი უნდა 

იყოსნახსენებგანვითარებულქვეყნებთან შედარებით.  

სახელმწიფოს, მეცნიერებისადაბიზნესის (კერძოდ, მწარმოებელიკომპანიები) 

მუშაობისერთობლივიფორმებიდიდმნიშვნელობასიძენს. 

 

ცხადია, რომეკონომიკურიკრიზისიუბიძგებსრუსულბიზნესსგანახორციელოსპროექტები 

ეფექტიანობის ზრდისთვის. თუგავითვალისწინებთ, რომ IoT 

მოდელისგამოყენებაზეგადასვლასაშუალებასიძლევა შედეგი 

რამდენჯერმეგაიზარდოსდაარა100 
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პროცენტამდედაპრაქტიკულადკაპიტალურიინვესტიციებისგარეშე.სამრეწველოინტერნეტის

სფეროშიყველაზეწარმატებულიპრაქტიკისგანხორციელებისშედეგებისანალიზიაჩვენებს, 

რომასეთიციფრული 

პროექტებისანაზღაურებისპერიოდიუმეტესშემთხვევაშიარაღემატებარამდენიმეთვეს. 

 

IIoT 

პროექტებსახორციელებსანგეგმავსგანსახორციელებლადმსოფლიოსთითქმისყველაწამყვანიმ

ოთამაშეინდუსტრიისფართოსპექტრში. ამავედროს, 

განსაკუთრებულიყურადღებაეთმობაამტექნოლოგიებისდანერგვასრუსეთისთვისისეთმნიშვნ

ელოვანდარგებში, როგორიცაასამთო და ქიმიური მრეწველობა, მანქანათმშენებლობა, 

მეტალურგია ნავთობისა და გაზის სექტორი. 

სამრეწველოინტერნეტისსფეროშიყველაზეწარმატებულიმსოფლიოპრაქტიკისდანერგვა,  

ერთ-

ერთიმნიშვნელოვანიპირობააშიგადასაგარეობაზრებზეკონკურენტუნარიანობისმისაღწევად, 

განსაკუთრებითმნიშვნელოვანია იგირუსეთის ნაციონალური ეკონომიკის 

განვითარებისთვის გრძალვადიან პერსპექტივაში. 

 

როგორც ვხედავთ (რუსეთის მაგალითის განხილვიდან გამომდინარე) ეკონომიკური 

პოლიტიკის თვასაზრისით, საქართველოში ჩამორჩენილობის დასაძლევად სახელმწიფოს 

ციფრული სექტორის შექმნაა აუცილებელი. 

 

 

 

ლექცია 11 

კომპიუტერული ხედვა 

 

რა არის კომპიუტერული ხედვა? 

კომპიუტერული ხედვა უკვე 50 წელზე მეტია არსებობს, მაგრამ ბოლო დროს ჩვენ 

ვაკვირდებით ინტერესის მნიშვნელოვანი გაღვივებას იმის შესახებ, თუ როგორ ,,ხედავენ" 

მანქანები და როგორ შეიძლება კომპიუტერული ხედვა გამოყენებულ იქნას მომხმარებლებისა 

და ბიზნესისთვის პროდუქციის შესაქმნელად. ასეთი პროგრამების რამდენიმე მაგალითია 

Amazon Go, Google Lens, Autonomous Vehicles, Face Recognition. 
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ამ ყველაფრის მთავარი მამოძრავებელი ფაქტორი არის კომპიუტერული ხედვა. მარტივად 

რომ ვთქვათ, კომპიუტერული ხედვა არის დისციპლინა ხელოვნური ინტელექტის ფართო 

სფეროში, რომელიც ავარჯიშებს მანქანებს დანახვაზე. მისი მიზანია ამოიღოს მნიშვნელობა 

პიქსელებიდან. 

ბიოლოგიური მეცნიერების თვალსაზრისით, კომპიუტერული ხედვის მიზანია შექმნას 

ადამიანის ვიზუალური სისტემის მაგვარი გამოთვლითი მოდელები. საინჟინრო 

თვალსაზრისით, კომპიუტერული ხედვა მიზნად ისახავს ავტონომიური სისტემების შექმნას, 

რომელსაც შეუძლია შეასრულოს ზოგიერთი ამოცანა, რისი შესრულებაც ადამიანის 

ვიზუალურ სისტემას ძალუძს (და თუნდაც ბევრ შემთხვევაში აღემატებოდეს მას). 

მოკლეისტორია 

1966 წლის ზაფხულში სეიმურ პაპერტმა და მარვინ მინსკიმ MIT–ის ხელოვნური ინტელექტის 

თანამშრომლებმა დაიწყეს პროექტი სახელწოდებით Summer Vision Project. პროექტის მიზანი 

იყო სისტემის შექმნა, რომელსაც შეეძლო სცენის გაანალიზება და ადგილზე ობიექტების 

ამოცნობა. კომპიუტერული ხედვის უზარმაზარი, იდუმალებით სავსე არეალი, რომლის 

გაშიფვრასაც მკვლევარები და ტექნოლოგიური გიგანტები ცდილობენ, 

თავდაპირველადხელოვნური ინტელექტის შემქმნელებმა  საკმაოდ მარტივად ჩაითვალეს 

სტუდენტური საზაფხულო პროექტისათვის. 

1970-იან წლებში, ადამიანის cerebellum-ზე, ჰიპოკამპსა და ადამიანის აღქმის ქერქზე 

ჩატარებული კვლევების საფუძველზე, დევიდ მარმა, MIT–ის ნეირობიოლოგმა, შექმნა 

საფუძველი თანამედროვე კომპიუტერული ხედვისთვის და ამდენად იგი ცნობილია, როგორც 

თანამედროვე კომპიუტერული ხედვის მამა. მისი აზრების უმეტესობა განთავსებულია წიგნში 

მარტივი სათაურით VISION. 

 

ღრმა სწავლება 

ღრმა სწავლება(DeepLearning)დაიწყო 2012 წელს. ღრმა სწავლება არის მანქანური სწავლების  

ტიპი, სადაც ხელოვნური ნეირონული ქსელები, ადამიანის ტვინით შთაგონებული 

ალგორითმები სწავლობს დიდი რაოდენობით მონაცემებს. რეკომენდაციების 

იდენტიფიცირებისა და მონიშვნისმძლავრი სისტემებით ხორციელდება: მეგობრების 

იდენტიფიცირება და მონიშვნა ფოტოებში, საუბრის (ხმის) ტექსტად ჩაწერა, ტექსტის მრავალ 

ენაზე თარგმნა, ღრმა სწავლებამ გარდაქმნა კომპიუტერული ხედვა, რასაც მოჰყვა უმაღლესი 

მწარმოებლურობა. 
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გამოსახულების კლასიფიკაციის შეცდომების სიხშირე დროთა განმავლობაში სწრაფად ეცემა 

ღრმა სწავლების დანერგვით. წყარო: tractable.ai 

 
ამღრმასწავლებაზედაფუძნებულმაკომპიუტერულმახედვისალგორითმებმა, 

როგორიცააConvolutional Neural Networks,დაიწყესპერსპექტიულიშედეგებისმოცემა 

უმაღლესისიზუსტით, ზოგიერთამოცანებში მათგადაჭარბეს 

ადამიანურიდონისსიზუსტესაცკი. 

პროგრამები60 (აპლიკაციები) 

სმარტფონები: QR კოდები, გამოთვლითიფოტოგრაფია (Android Lens Blur, iPhone Portrait 

Mode), პანორამის შექმნა (Google Photo Spheres), სახისამოცნობა, მიმიკის გამოხატვისამოცნობა 

 
60Computer Vision Software.https://sourceforge.net/software/computer-vision/ 

https://www.machinelearningmastery.ru/img/0-815752-60933.png
https://www.machinelearningmastery.ru/img/0-317349-987412.jpeg
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(ღიმილი), Snapchat ფილტრები (სუბიექტზე თვალყურისდევნება), Google Lens, ღამისხედვა 

(პიქსელი); 

ვებგვერდი: სურათების ძებნა, Google ფოტოები (სახის ამოცნობა, ობიექტების ამოცნობა, 

სცენის ამოცნობა, ხედვის გეოლოკაცია), Facebook (სურათების სუბტიტრები), Google-ის 

რუკების საჰაერო ფოტოგრაფირება (სურათების შეერთება), YouTube (კონტენტის 

კატეგორიზაცია); 

VR / AR: გარე თვალთვალი (HTC VIVE), შიგნიდან თვალყურის დევნება (ერთდროული 

ლოკალიზაცია და ჩვენება, HoloLens), ობიექტის ოკლუზია (სიღრმის სიმკვრივის შეფასება); 

სამედიცინო ვიზუალიზაცია: CAT / MRI რეკონსტრუქცია, დამხმარე დიაგნოსტიკა, 

აუტომატური პათოლოგია, კონექტომიკა, AI- ის კონტროლს დაქვემდებარებული მართვადი 

ქირურგია; 

მედია: ვიზუალური ეფექტები კინოსთვის, ტელევიზია (რეკონსტრუქცია), ვირტუალური 

სპორტული გადაცემები (რეკონსტრუქცია), სემანტიკაზე დაფუძნებული ავტო-რედაქტირება 

მონტაჟი (რეკონსტრუქცია, ამოცნობა); 

დაზღვევა: მოთხოვნების ავტომატიზაცია, ზიანის ანალიზი, ქონების შემოწმება. 

პრობლემები 

გამოქვეყნებული უზარმაზარი სამუშაოს შესრულების შემდეგაც კი, კომპიუტერული ხედვის 

გადაწყვეტა სრულყოფილად არ ხორციელდება. იგი მუშაობს მხოლოდ რამდენიმე 

შეზღუდვის გათვალისწინებით. ამ სირთულის ერთ -ერთი მთავარი მიზეზი ის არის, რომ 

ადამიანის ვიზუალური სისტემა უბრალოდ ძალიან კარგია მრავალი ამოცანისთვის, 

როგორიცაა სახის ამოცნობა. ადამიანს შეუძლია ამოიცნოს სახეები ნებისმიერი 

განსხვავებული განათების, მზერის, მიმიკის გამოხატვის და ა.შ. პირობებში, რასაც 

კომპიუტერი ასეთ სიტუაციებში ვერ ახორციელებს. 

კონფიდენციალურობა და ეთიკა  

ზედამხედველობისა და თვალთვალის გამოყენებისას, სადაზღვევო 

საქმისსაზღვრებშიექცევადაზღვევის გადასახდელებისა და პოლიტიკის კორექტირება 

მანქანის მართვის საჭესთან ყოფნის მონიტორინგის გზით. მეორეს მხრივ, Vision-ზე 

დაფუძნებული ვიდეოზედამხედველობის სისტემები წარმოადგენს დიდ რისკს 

კონფიდენციალურობისა და ეთიკისდარღვევის თვალსაზრისით. მაგალითად, ჩინეთში 

(ტოტალიტარული რეჟიმის ქვეყანა),  იყენებენ სახის ამოცნობის ტექნოლოგიას ეთნიკურ 

უმცირესობათა წარმომადგენლების თვალთვალისთვის. სულ ახლახანს, სან-ფრანცისკო 
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გახდა აშშ-ის პირველი ქალაქი, სადაც აიკრძალა (მისი მთავრობის მიერ) სახის ამოცნობის 

ტექნოლოგიის გამოყენება. 

ახსნის ნაკლი 

ნეირონულ ქსელებზე დაფუძნებული თანამედროვე ალგორითმები ჯერ კიდევ შავი ყუთია. 

ასე რომ, როდესაც მოდელი გამოსახულების კლასიფიკაციის საფუძველზე ასახავს მას 

როგორც მანქანას, ჩვენ სინამდვილეში არ ვიცით მიზეზი რამ გამოიწვია ეს. ახსნა არის 

ძირითადი მოთხოვნა რამდენიმე სფეროში, როგორიცაა დაზღვევა და ავტონომიური მართვა, 

რაც ამჟამად ამ ალგორითმებში არ არსებობს61. 

ღრმა გაყალბებები 

ერთის მხრივ, ღრმა სწავლებაზე დაფუძნებული პროგრამული გადაწყვეტა არის მრავალი 

რეალური პრობლემის მოგვარების საშუალება, მაგრამ, მეორე მხრივ, ის ასევე ქმნის გარკვეულ 

პრობლემებს. ღრმა სწავლების ტექნოლოგიის გამოყენებით, ახლა ყველას, ვისაც აქვს ძლიერი 

გრაფიკული პროცესსორი GPU და მასწავლი მონაცემები (training data), შეუძლია შექმნას 

დამაჯერებელი ყალბი სურათი ან ვიდეო DeepFakes– ით. 

ეს პრობლემა იმდენად სახიფათოა, რომ აშშ-ში პენტაგონი თავდაცვის მოწინავე კვლევითი 

პროექტების სააგენტოს (DARPA) მეშვეობით მუშაობს ქვეყნის რამდენიმე უმსხვილეს 

კვლევით ინსტიტუტთან DeepFakes– ის პრობლემის გადასაჭრელად. 

შეტევა თავდასხმებით 

შეტევითი თავდასხმა არის მანქანური სწავლების მოდელებში მონაცემთა შეტანა, რომლებსაც 

თავდამსხმელი მიზანმიმართულად შეიმუშავებს იმისათვის, რომ აიძულოს კომპიუტერული 

პროგრამა შეცდომა დაუშვას. 

კომპიუტერული ხედვის მომავალი 

კომპიუტერული ხედვის ბაზარი შეფასდა 2.37 მილიარდ აშშ დოლარად 2017 წელს და 

სავარაუდოდ მიაღწევს 25.32 მილიარდ აშშ დოლარს 2023 წლისთვის CAGR62 47.54%-ით. 

 
61იხილეთ: https://www.economist.com/science-and-technology/2018/02/15/for-artificial-intelligence-to-thrive-it-must-

explain-itself; https://www.darpa.mil/program/explainable-artificial-intelligence 

62CAGR (ინგლ. Compound annual growth rate) — ზრდის საშუალო წლიური ტემპი პროცენტებში.. 

https://www.economist.com/science-and-technology/2018/02/15/for-artificial-intelligence-to-thrive-it-must-explain-itself
https://www.economist.com/science-and-technology/2018/02/15/for-artificial-intelligence-to-thrive-it-must-explain-itself
https://www.darpa.mil/program/explainable-artificial-intelligence
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მსოფლიო განიცდის ღრმა ციფრულ ტრანსფორმაციას, განსაკუთრებით ინდოეთში, სადაც 

შენელების ნიშნები არ არის. საშუალო ყოველთვიური მოხმარება მხოლოდ Jio– სთვის არის 

10.8 GB. ამ ანგარიშის თანახმად, ყოველ წუთს: 

• მომხმარებლები უყურებენ 4,146,600 ვიდეოს YouTube- ზე; 

• ინსტაგრამის მომხმარებლებმა გამოაქვეყნეს 46,740 ფოტო; 

• Snapchat- ის მომხმარებლები უზიარებენ ერთმანეთს 527,760 ფოტოს. 

ყოველივე ეს უზარმაზარ შესაძლებლობებს უქმნის კომპიუტერულ ხედვას, რომ იპოვოს 

ნიმუშები და გაარკვიოს ისინი. 

ყველა საინტერესო მოვლენის მიუხედავად, AI და კომპიუტერული ხედვის სფერო 

განსაკუთრებით საჭიროებს დღეს მასთან დაკავშირებულ პრობლემების სასწრაფოდ 

გადაჭრას(პრობლემები, როგორიცაა: მიკერძოება, რისკის იგნორირება და აუხსნელობა, 

გაყალბება და სხვა). მსგავსი პრობლემების გადასაჭრელად,კომპანიებმა, როგორიცაა Ping An, 

დაიწყეს ნაბიჯების გადადგმა მაგრამ პრობლემები ჯერ კიდევ მოუგვარებელია. 

რა არის კომპიუტერული ხედვა და სად გამოიყენება იგი 

კომპიუტერული ხედვის ტექნოლოგიაზე დაფუძნებული გამოსახულების ამოცნობის 

სისტემები მრავალ დარგში გამოიყენება. უახლოეს წლებში ასეთი გადაწყვეტები 

რადიკალურად შეცვლის ჩვეულებრივ ბიზნეს პროცესებს ეკონომიკაში. 

 რა არის კომპიუტერული ხედვა? 

კომპიუტერული ხედვა (CV) არის ხელოვნური ინტელექტის სფერო, რომელიც 

დაკავშირებულია გამოსახულებისა და ვიდეოს ანალიზთან. იგი მოიცავს ტექნიკის 

ერთობლიობას, რომელიც აძლიერებს კომპიუტერს „ნახოს“/ამოიცნოს და ამოიღოს 

ინფორმაცია იმისგან, რასაც ხედავს. 

სისტემები შედგება ფოტო ან ვიდეო კამერისა და სპეციალიზებული პროგრამული 

უზრუნველყოფისგან, რომელიც ახდენს ობიექტების იდენტიფიკაციასა და 

კლასიფიკაციას.მათ შეუძლია სურათების (ფოტოების, სურათების, ვიდეოების, 

შტრიხკოდების), ასევე სახეებისა და ემოციების ანალიზი. 

კომპიუტერული ხედვის სწავლებაში გამოიყენება მანქანური სწავლების  ტექნოლოგიები. 

მსგავსი ობიექტების შემდგომი იდენტიფიკაციისათვის გროვდება ბევრი მონაცემი, რომელიც 

საშუალებას გაძლევთ გამოყოთ მახასიათებლები და მათი კომბინაცია. 

კვლევების თანახმად 2023 წლამდე ამ სფეროში პროგრამულ გადაწყვეტათა 35-40% 

ვიდეომეთვალყურეობის, უსაფრთხოებისა და თავდაცვის სფეროებში გამოიყენება.  
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რატომ სჭირდება ბიზნესს კომპიუტერული ხედვა? 

უსაფრთხოება. სახის ამოცნობაზე დაფუძნებული წვდომის კონტროლის სისტემები 

გამოიყენება თითქმის ყველა სფეროში: ბიზნეს ცენტრებიდან და კომპანიის ოფისებიდან 

დაწყებული ბანკებითა და რესტორნებით დამთავრებული. სახის სწრაფი იდენტიფიკაციის 

გამო, შესაძლებელია მომხმარებელთა მომსახურების დროის შემცირება და პერსონალური 

სერვისების შეთავაზება. 

ადამიანის შესაძლებლობების გაძლიერება. კომპიუტერული ხედვა საშუალებას გაძლევთ 

ნახოთ ის, რაც ადამიანმა შეიძლება ვერ შეამჩნია. ეს განსაკუთრებით ეხება მედიცინაში 

(რენტგენის სხივების და სხვა სურათების ანალიზი) და მრეწველობაში (დეფექტების 

გამოვლენა). 

რუტინული დავალებების დროის შემცირება. კომპიუტერში ჩვეულებრივ ამოცნობას 

რამდენიმე წამი სჭირდება ადამიანს მაგალითად გამყიდველს გაცილებით მეტი დრო 

დასჭირდება, რომ მაღაზიაში თაროზე მონახოს საჩვენებლად შენახული საქონელი, რომელსაც 

მოითხოვს მყიდველი. 

ავტონომიურობა. უპილოტო მანქანებისა და რობოტების განვითარება შეუძლებელია 

კომპიუტერული ხედვის გარეშე. 

რაში მდგომარეობსპრობლემა? 

ბიზნესგარემოსკომპიუტერულიხედვისსისტემებისშემდგომიგავრცელებისმიზნით, 

დამმუშავებლებიწყვეტენსისტემებისსიჩქარისადასტაბილურობისპრობლემას.ახლაკამერები

გადასცემენმონაცემებსსერვერზე, 

სადაცამოცნობახდებასპეციალურიპროგრამულიუზრუნველყოფისდახმარებით. 

სისტემასმუდმივიწვდომასჭირდებამაღალსიჩქარიანიინტერნეტით. 

სერვერზემონაცემებისგადაცემაანელებსპროცესს, 

ხოლოქსელისპრობლემებიმასსაერთოდაჩერებს. 

აქედანგამომდინარე, ჩნდებაცალკეულიპროგრამული გადაწყვეტები. მაგალითად, 

,,სკოლკოვოს“ (რუსეთი) CDC კომპანიების ჯგუფმაერთად, შეიმუშავეს ,,ბირთვი", 

რომელსაცშეუძლიაამოიცნოსსურათებიპირდაპირმობილურმოწყობილობაშისერვერებთანინ

ფორმაციისგაცვლისგარეშე. ამავედროს, ამოცნობისსიზუსტე 98%-მდეა. ამ ,,ბირთვის" 

საფუძველზეშეიძლებაშეიქმნასგადაწყვეტასხვადასხვადარგებისადამიზნებისთვის. 

 

კომპიუტერულიხედვისბოლოწლებისძირითადიტენდენციები 

ხელოვნურიინტელექტისადმიმიძღვნილი OpenTalks AI 

კონფერენციაზეექსპერტებმაგამოავლინეს CV– ისძირითადიტენდენციები: 
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ნეირონულიქსელებისგენერაციულ-საპირისპირომოდელები(generative adversarial neural 

network)გამოდისწინაპლანზე. GAN მოდელები არისგენერაციულ-

საპირისპირონეირონულიქსელები, 

რომელიცშედგებაგენერატორისადადისკრიმინატორისგან. 

ფეისბუქისხელოვნურიინტელექტისკვლევისდირექტორმაიანლეკუნმამასუწოდა 

,,მანქანურისწავლებისყველაზესაინტერესოიდეაბოლოათიწლისგანმავლობაში". GAN– 

ისგენერატორებიწარმოქმნისშეყვანისმონაცემებსდადისკრიმინატორებიაფასებსმათნამდვილ

ობასდაახდენს მათ კლასიფიკაციას 

კატეგორიებადსპეციფიკურიმახასიათებლებისგამოყენებით. 

გენერაციულ-საპირისპირო 

ნირონულიქსელებისგანვითარებამშესაძლებელიგახადათვისებრივინახტომიადამიანისსახეე

ბისამოცნობისადაშექმნისსაქმეში. იგივე GAN- ებიქმნისყველაზერეალისტურსურათებს, 

რომლებიცარგანსხვავდებარეალურიფოტოებისადანახატებისგან. მართალია, 

ცხოველებისგამოსახულებებთან დაკავშირებით, ჯერ-ჯერობით ყველაფერიუფროუარესია. 

სტატიკურისურათებისგარდა, მზარდი გავრცელება ჰპოვეს ნეიროავატარებმა(მოძრავი 

გამოსახულებები 1-32 ფოტოსსაფუძველზე; ტაიმპლამპსები პეიზაჟის ფოტოს საფუძველზე; 

და 3D-სცენებისმოდელირებაპანორამულფოტოებზედაყრდნობით). 

შემდეგინაბიჯიარისფოტოებისანიმაციასპეციალურიალგორითმებისგამოყენებით. 

GAN ქმნისახალსურათებსარსებულიდანგამომდინარე 

რაარის 3D-სცენისმოდელირება? 

ჯერკიდევ 2009 წელს, დევიდმაკინონმაქუინსლენდისტექნოლოგიურიუნივერსიტეტიდან 

(ავსტრალია) შეიმუშავა 3DSee პროგრამა, რომელიცქმნის 3D-მოდელებს 5-15 

ფოტოსურათიდან. მნიშვნელოვანპირობას წარმოადგენს ის, რომ: 

ყველაფოტოსუნდაჰქონდესმინიმუმ 80-90%-ანიშესაბამისობა. 

მისგანვითარებასმაკკინონმარვაწელიმოანდომა. შემდეგინაბიჯიარისმაღალიპროგრამული 

გადაწყვეტის მქონე რეზოლუციის 3D-მოდელებისავტომატურიგენერირება, 

ისევეროგორცტყვიებთან დაკავშირებულ სცენაშია კონოფილმ,,მატრიცა“-ში. 

3D-სცენებისშექმნაზემოთხოვნაამშენებლობაში, ინტერიერისდიზაინში, სამხედროსაქმეებში, 

ანიმაციაში. ჰოლივუდიუკვეიყენებსამტექნოლოგიასგანათებისსიზუსტის მისაღწევად 

(რეპროდუცირებისთვის), მსახიობებისადადეკორეციებისსგანთავსებისთვის - 

ტექნიკურადრთულად შესასრულებელ გადაღებებზეფულისდაზოგვისმიზნით. 

მწარმოებლებიიყენებენასეთ 3D-მოდელებსრობოტებისგასაწვრთნელად, 

რომლებსაცსჭირდებათგარკვეულიმარშრუტისგასწვრივსივრცეშიგადაადგილებადადაბრკო

ლებებისგადალახვა. 3D-სკანერებიშესაფერისიაპირადობისავტორიზაციისთვის, 

ტანსაცმლისვირტუალურიმორგებისთვისადამრავალისხვარამისთვის. 
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უკვესმარტფონისგამოყენებითშეგიძლიათგადაიღოთადამიანისხვადასხვაკუთხიდანდამიიღ

ოთ 3Dავატარი. 

ვიქტორლემპიცკიმ (Samsung AI ცენტრისხელმძღვანელი, Skoltech–ისპროფესორი), 

OpenTalks AI კონფერენციაზეპრეზენტაციაშიაღნიშნა, რომ 3D-სცენისმოდელირებაზე იყო 

ორიენტირებული CV სპეციალისტებისყურადღება 2020 წელს. ჯერჯერობით, 

ძნელიანეირონულიქსელებისთვისზოგიერთიტექსტურისდეტალურირეპროდუცირება - 

როგორიცაახისფოთლებიანთმა, რომ შეიქმნასსრულფასოვანი 360°-ანიმოდელები. 

მაგრამუახლოესმომავალშიისინიჩაანაცვლებენ 3D დიზაინერებსადაანიმატორებს: 

მათშეეძლებათთავადშექმნანშენობებისადაინტერიერებისრენდერი, 

ანიმაციურიპრეზენტაციებიდაობიექტების VR სიმულაციები. მაგალითად, Google–ის NeRF 

ტექნოლოგიაუკვეწარმოქმნისრეალისტურ 3D სურათებს, რომლებიცგამოიყენება AR და VR 

ტექნოლოგიებში გარემოსშესაქმნელად. 

როგორ მუშაობს NeRF 

პლაგიატის ძიება კომპიუტერული ხედვის გამოყენებით 

Eora Mage ალგორითმის გამოყენებით, თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ მსგავსი ლოგოტიპი ხუთ 

წამში. ეს მოსახერხებელია იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ მხოლოდ სურათის ნახვა გსურთ და არ 

გინდათ თქვენმა კონკურენტებმა გიჩივლონ. 

ამ ტექნოლოგიას თავის საქმიანობაში იყენებს ინტელის საპატენტო სამსახური, რომელიც 

არეგისტრირებს ლოგოტიპებსა და სასაქონლო ნიშნებს. რეგისტრაციის ეტაპზე 

სპეციალისტები უნდა დარწმუნდნენ, რომ ასეთი სასაქონლო ნიშანი ჯერ არ არის 

რეგისტრირებული და კლიენტს არ ექნება სამართლებრივი პრობლემები. ადრე, თითქმის 

ერთი თვის განმავლობაში, საპატენტო საქმის სპეციალისტები ანგარიშის მოსამზადებლად 

ხელით ამუშავებდნენ მთელ მონაცემთა ბაზას, რომელიც მოიცავდა 100 -მდე მსგავს სურათს. 

ახლა ამას წამები სჭირდება და ალგორითმის სიზუსტე 80%-ზე მეტია. 

 

კომპიუტერული ხედვა საცალო ვაჭრობაში: ჭკვიანი სასწორი და ,,გადაიხადეთ ღიმილით“ 

მსხვილი საცალო ქსელების საქონლის მიმწოდებლებმა დაიწყეს ვაჭრებისთვის ტაბლეტების 

მიწოდება სპეციალური პროგრამული უზრუნველყოფით ფოტოების ამოსაცნობად. იმის 

ნაცვლად, რომ ხელით შეამოწმოთ საქონლის ხელმისაწვდომობა, მათი განთავსება და ფასების 

ნიშნები, სავაჭრო წარმომადგენელი უბრალოდ ფოტოს უღებს თაროს. სისტემა ადარებს მას 

პლანოგრამას და იძლევა რეკომენდაციებს: რა პროდუქტი აკლია, რა არის უადგილო, სად არის 

არეული ფასების ნიშნები ან არ არის მითითებული მიმდინარე აქცია. კონკურენტების 

თაროების გაანალიზებით, სისტემა აკონტროლებს თაროების რაოდენობის წილს დინამიკაში. 
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მაგალითად, კორპორაცია Mars-მა, რომელსაც ყაზახეთში მაღაზიები აქვსგანახორციელა 

საპილოტე პროექტი ასეთი სისტემის დანერგვისათვის.პროექტის შედეგების საფუძველზე, 

მიიღეს გადაწყვეტილება კომპანიის მაღაზიების განთავსების მასშტაბით კიდევ ათ ქვეყანაში 

(სადაც კომპანიას აქვს მაღაზიები) განეხორციელებინათ პროექტი. 

საპილოტე პროექტები დაიწყო რუსეთშიც, სადაცამოცნობის სისტემები და ვიდეო ანალიტიკა 

გამოიყენეს საცალო მაღაზიების მონახულების, მომხმარებლების გადაადგილებისა და რიგში 

გატარებული საშუალო დროის გასაანალიზებლად. ეს საშუალებას გაძლევთ მოახდინოთ 

პერსონალის სამუშაო გრაფიკის ოპტიმიზაცია და გახადოთ მაღაზიაში ყოფნა უფრო 

კომფორტულია ან/და გაიგოთ რამდენად სწრაფად ემსახურებიან კლიენტებს. 

მიმდინარე წლის აპრილში, X5Retail Group–მა გამოაცხადა „ჭკვიანი სასწორების“ შემუშავება, 

რომლებიც იყენებს კომპიუტერული ხედვის ტექნოლოგიას საქონლის 

იდენტიფიცირებისთვის, როდესაც მას წონიან სალაროსთან. საცალო ვაჭრობაში გეგმავენ500 

ასეთი სასწორის დაყენებას 100 მაღაზიაში. ინოვაციამ უნდა დააჩქაროს კლიენტების 

მომსახურება სალაროებთან. 

ყიდვისას ,,ღიმილით გადახდა“ - მომხმარებელთა უკმაყოფილო მომსახურების 

იდენტიფიცირება, გაყიდვების არეალში რეკლამირება პირის ასაკისა და სქესის 

გათვალისწინებით, ვირტუალურ კაბინეტში ნივთების გასინჯვა - ასეთი პროექტები უკვე 

არსებობს. ჯერჯერობით ისინი იშვიათად გამოიყენება, მაგრამ მომავალში 5-10 წელიწადში  

ისინი ყველგან იქნება. 

მაგალითად, საგადასახდელო სისტემამ Alipay-იმ დაიწყო კომპიუტერულ ხედვაზე 

დაფუძნებული გადახდის სისტემის ტესტირება 2017 წელს, განახორციელა საპილოტე 

პროექტი ჩინურ რესტორანში სახელწოდებით KFC. ახლა კი ჩინეთში, ,,გადახდაღიმილით" 

აღარ არის რაღაც ზებუნებრივი და ჩინური ბაზრისთვის ბრძოლაში WeChat Pay გადახდის 

სისტემაც ჩაება. თქვენ შეგიძლიათ ,,გადაიხადოთ ღიმილით“ კამერასთან გამშვებ პუნქტში CP 

Lotus სუპერმარკეტებში პეკინში და ასობით სხვა მაღაზიაში მთელი ქვეყნის მასშტაბით. 

WalMart–ის საერთაშორისო ჯაჭვმა გამოსცადა სისტემა, რომელიც როდესაც პოულობს 

უკმაყოფილო სახის მყიდველს, აცნობებს მაღაზიის თანამშრომლებს ამის შესახებ. ორი წლის 

წინ, DoDo-Pizza–ში ჩატარდა ექსპერიმენტი მომხმარებელთა ემოციების ამოცნობის შესახებ. 

ამან კომპანიას საშუალება მისცა შეეფასებინა თანამშრომლების მუშაობის ხარისხი და მიეცა 

მათთვის მოტივაცია "შეეგროვებინათ ღიმილი". 

კომპიუტერულიხედვამრეწველობაში: დაიხურეჩაფხუტი! 

წვდომისკონტროლისსისტემებისგარდა, ამოცნობის 

ტექნოლოგიებიგამოიყენებათანამშრომლებისუსაფრთხოებისუზრუნველსაყოფად. 

მაგალითად, ვიდეოანალიტიკურისისტემებიაკვირდებიანსახიფათოსამრეწველო 
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დარგებშიპიროვნებისდამცავიაღჭურვილობისტარებას: თუადამიანსარაცვიასპეც-

ტანსაცმელი, არ აქვს ჩაფხუტი, ნიღაბი,ხელთათმანებიანფერადი მკაფიოჟილეტი, 

ისიღებსშეტყობინებას სიტუაციის გამოსასწორებლად. 

სიგნალიეგზავნებამისხელმძღვანელებსაც. 

მართვის ცენტრალურპუნქტებში, სადაცმნიშვნელოვანიაყურადღების 

კონცენტრაციისმაღალიდონისშენარჩუნება, 

სახისამოცნობისსისტემებიაკვირდებიანსპეციალისტებისმდგომარეობას. 

თუადამიანიმოადუნებსყურადღებასანიძინებს, იყენებსტელეფონსანტოვებსთავისპოსტს, 

ისდამთელიგუნდიმიიღებენგაფრთხილებას. 

CV ტექნოლოგიებისგამოყენებასიწყებენ 

წარმოებულიპროდუქციისხარისხისგასაკონტროლებლად: 

ტექნოლოგიებიხედავსდეფექტებს, ეხმარებადეფექტებისაღმოფხვრასადრეულსტადიაზე, 

ზომებისშემოწმებას, სწორიმანძილისგანსაზღვრას, 

კონვეიერზეშეკრებისასკომპონენტებისნიშნებისწაკითხვას. 

დანაზოგიმიიღწევაშეცდომებისმინიმიზაციისადაბლოკირებისგზით. 

კომპიუტერულიხედვაფინანსებში: მიიღეთსესხისახის საფუძველზე 

კომპიუტერულიხედვისწყალობით, სახეხდებაპიროვნებისახალიპირადობისმოწმობა. 

ფინანსურიმომსახურებისმიღებისჩათვლით. 

ჯერჯერობითარავისგაუუქმებიაქაღალდისპასპორტი, 

მაგრამსახისიდენტიფიკაციასაშუალებასგაძლევთუზრუნველყოთ 100% -

იანიდაცვათაღლითებისგანრომლებიც მოქმედებენ სხვისიდოკუმენტისწარდგენით. 

მუშავდებამობილურიაპლიკაციაშისახის საფუძველზე 

გარიგებებისდადასტურებისტექნოლოგია. ბანკომატებიმალეაღიჭურვებასახის ამოცნობის 

სისტემებით. 

 

კომპიუტერულიხედვამედიცინაში: ,,სისხლიანიტუჩები“ 

კომპიუტერულიხედვახდებავირტუალურიექიმისასისტენტი. 

ტექნოლოგიააანალიზებსსამედიცინოსურათებს(რენტგენოლოგიურ, MRI-

სადაულტრაბგერითს)დაავადებისდიაგნოსტიკისსიზუსტისგასაუმჯობესებლად. 

მაგალითად, Microsoft– ის InnerEye 

პროექტიდაგეხმარებათსწრაფადდაზუსტადაღმოაჩინოთსიმსივნეები MRI სკანირებაზე. Gauss 

Surgical, 

კალიფორნიაშიდაფუძნებულმაკომპანიამშეიმუშავასისხლისგადასხმისგადაწყვეტილებისმი

ღებისსისტემა, რომელიცაანალიზებსსისხლისდაკარგვისმდგომარეობას 
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ქირურგიულიღრუბლებისშევსებითოპერაციისდროსანმშობიარობისშემთხვევებში. პროგრამა 

ასევეინახავსღრუბლებისრაოდენობის ჩანაწერსისე, რომქირურგმა 

შემთხვევითარდაივიწყოსმათი ამოღება პაციენტის სხეულიდან(სამწუხაროდ 

ესხდებაკომპანიისთქმით, 5.5 ათასიოპერაციიდანერთ -ერთში). 

რობოტიქირურგები, რომლებიცმალეშევლენბევრსაოპერაციოოთახში, ვერშეძლებენ 

,,მუშაობას" კომპიუტერულიხედვისგარეშე. 

კორონავირუსისეპიდემიაუკვეგახდატელემედიცინისგანვითარებისსტიმული. აქ, 

ამოცნობისსისტემებიდაეხმარებაექიმს 

განახორციელოსგარკვეულიდაავადებებისპირველადიდიაგნოზიფოტოგრაფიით. 

ნეირონულიქსელისალგორითმებიასევეხელსუწყობსრენტგენისდა CT 

სურათებისხარისხისგაუმჯობესებასარასაჭიროხმაურისადადამახინჯებისმოხსნით. 

ესსაშუალებასაძლევსპაციენტებსნაკლებიდროგაატარონმოწყობილობაშიდაშეამცირონრადია

ციისდოზაჩვეული 25%-მდე. მომავალში, AI 

კომპიუტერებსშეეძლებათმთლიანადშეცვალონკომპიუტერულიტომოგრაფიადარენტგენისაპ

არატები, 

რომმიიღონმაღალიხარისხისსურათებიდაუყოვნებლივ,რადიაციისმინიმალურიდოზით. 

ეგრეთწოდებული LDCT სკრინინგისთვის, CT–სმონაცემების 10% საკმარისია. 

ასეთიტექნოლოგიებიგამოიყენებაკომპანია Philips-შიდაკომპანია ,,მესამემოსაზრება“-

ში(რუსეთი)სამედიცინო AI გადაწყვეტებისშემუშავებაში. 

კომპიუტერულიხედვასმარტფონებში 

სმარტფონებისთანამედროვემოდელებშიგამოიყენებატექნოლოგიები, 

რომლებიცხელსუწყობსსურათისდამუშავებასგადაღებისპროცესშიცკი. მათშორის - LiDAR 

iPhone– ში, superzoom Huawei– შიან Pixel Google– ში. 

სპეციალურიალგორითმებიიღებსრამდენიმესურათს, 

ადარებსმათდააჩვენებსიდეალურსურათსფერისადახარისხისმიხედვით. ამავედროს, 

ისინიითვლიანსინათლისნაკადებს, 

ქმნიანმოცულობრივმოდელებსდაასრულებენსხვაგამოთვლებსკომპიუტერულიხედვისსაფუ

ძველზე. სმარტფონისკამერისგამოყენებით, თქვენშეგიძლიათშექმნათსივრცის, 

ობიექტისანპირის 3D მოდელი. 

თუმცა, ესარარისერთადერთირისიშესაძლებლობაცაქვს CV- ს. Google-მაშექმნა Project 

Guideline სმარტფონისაპლიკაცია, რომელიცუსინათლოებსსირბილისსაშუალებასაძლევს. 

ისმუშაობს Android-სადა iOS– ზე, კითხულობს და ახმოვანებსკარნახს, ტექსტსადასურათებს, 

ასევეახორციელებს ხმოვანდაფარვას. ასერომ, 

აპლიკაციაეხმარებამორბენალსგააცნობიეროსრასახისსაგნებია მის 

გარშემოდაროგორჩამოაყალიბოს მან მარშრუტი.  
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პროექტისსახელმძღვანელოაპლიკაციამოქმედებაში 

კომპიუტერულიხედვატრანსპორტში: დრონისაღქმაში 

კომპიუტერულიხედვაარისაუცილებელიკომპონენტიავტონომიურისახმელეთო, 

საჰაეროდასაზღვაოტრანსპორტისგანვითარებისათვის. 

ტექნოლოგიაეხმარებამანქანებსგანახორციელოს ნავიგაციასივრცეში. 

სახისამოცნობისსისტემებიგამოიყენებასატრანსპორტოინფრასტრუქტურისობიექტებისუსაფ

რთხოებისუზრუნველსაყოფად: მატარებლისსადგურები, აეროპორტები, მეტროს სადგურები. 

მომავალში, ადამიანის 

სახეასევეგახდებაბილეთინებისმიერისახისსამგზავროტრანსპორტისთვის. თუმცა, 

ესჯერჯერობითშეუძლებელიამოქმედიკანონმდებლობისგამო: 

თვითმფრინავზერეგისტრაციაშესაძლებელიამხოლოდპასპორტით. 

კომპიუტერულიხედვისტექნოლოგიებსშეუძლიაგაანალიზოსავტოსადგომებისდაკავებისმაჩვ

ენებელი, 

უზრუნველყოსინფორმაციაურბანულისატრანსპორტოსისტემისოპტიმიზაციისშესახებ. 

კომპიუტერულიხედვასოფლისმეურნეობაში: ,,კალიებისძიება“ 

მომავლისაგრობიზნესშიტექნოლოგიებიმნიშვნელოვანროლსშეასრულებსძირითადიპროცეს

ებისავტომატიზაციასადამათიხარისხისამაღლებაში. მაგალითად, 

ნიმუშისამოცნობისსისტემებსშეუძლიამცენარეთადაავადებებისდიაგნოსტიკადამავნებლების

გამოვლენა, მინდვრისკულტურებისსიმაღლისა და სიდიდის განსაზღვრა,მათი შეადარება 

იდეალურმაჩვენებლებელთანდადახმარებამოსავლისაღებისგადაწყვეტების მიღებაში. 

მაგალითად, ამერიკულიკომპანია Taranis– 

ისმიერშემუშავებულიდრონისწავლობსველებსსიმაღლიდანდაგანსაზღვრავსდაავადებებისა

დამავნებლებისარსებობას, სანამადამიანიშეამჩნევსმათ. მსგავს სამუშაოს 

ახორციელებსკომპანია FarmView კარნეგიმელონისუნივერსიტეტთან (Carnegie Mellon 

University)ერთად. ნორვეგიაში, სტარტაპმა Aquabyte–

მაშეიმუშავამეთევზეობისათვისსაზიანოზღვისტილებისგამოვლენისსისტემა. 

ძალიან მალე განვითარებული ქვეყნების სათბურებსადამინდვრებშირობოტები იმუშავებენ, 

რომლებიცმანქანურიხედვისწყალობითშეაგროვებენსაუკეთესოხილსდაამასგააკეთებენძალი

ანფრთხილად. Dogtooth Technologies– მაშექმნამარწყვისკრეფისრობოტი, 

რომელიციყენებსკომპიუტერულხედვასმწიფეკენკრისდასადგენად. 

სრულადავტომატიზირებულიმეურნეობების კომპიუტერული ხედვის სისტემას ამუშავებს 

კომპანია  80 Acres Farms-ი, 

სადაცკომპიუტერულიხედვაირჩევსშესაგროვებლადსაუკეთესოსდაყველაზემწიფეხილს, 
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,,ხედავს" მავნებლებსდამცენარეთანებისმიერპრობლემას(დაავადებებს) მათიგაჩენის 

საწყისეტაპზე. 

კომპიუტერულიხედვადასვენებისსფეროში: ,,ტრიბუნებზე ასვლა“ 

სახისამოცნობისსისტემებიუკვედამონტაჟებულიასპორტულარენაზეარამხოლოდგანვითარებ

ულ ქვეყნებში, არამედრუსეთშიც. ისინიარუშვებენგულშემატკივრებს, 

რომლებსაცსასამართლოგადაწყვეტილებითეკრძალებათმატჩებზედასწრება, 

ხელსუწყობენაბონემენტისმფლობელისვინაობისდადასტურებასდაღონისძიებებზე 

დასწრებისდაჩქარებას. 

სახე, როგორცდაშვებისბილეთი, 

უკვეძალიანრეალურიშესაძლებლობააგასართობიინდუსტრიისთვის. 

 

კომპიუტერულიხედვაგანათლებაში: გამოცდაგამომცდელის მოტყუების მცდელობის გარეშე 

კომპიუტერულიხედვასაშუალებასმოგვცემსგანვავითაროთ ონლაინ-განათლებისსისტემა. 

მაგალითად, დისტანციურიგამოცდისდროსვინაობისდასადასტურებლად: რაც 

არისსტუდენტის „შემცვლელის“ პრობლემადისტანციურიტესტირებისდროს. 

ასეთისისტემებიუკვეგამოიყენებამსოფლიოსზოგიერთუნივერსიტეტში, 

მაგალითადმელბურნში Cambridge Boxhill Language Assessments. ამზაფხულს, 

მედიისინფორმაციის თანახმად, 

ბევრმარუსულმაუნივერსიტეტმაცჩაატარასესიაპროექტორულისისტემებისგამოყენებით. 

ზოგიერთიუნივერსიტეტში იყენებენკომპიუტერულიხედვისტექნოლოგიას, რომელიც 

ადარებსსტუდენტსმონაცემთაბაზისფოტოს, 

ასევეაკონტროლებსმისქმედებებსგამოცდისდროს. 

როსობრნადზორიგეგმავსსკოლებშიდანერგოსსისტემაერთიანისახელმწიფო (ეროვნული 

გამოცდები)გამოცდისჩაბარებისასდამრღვევთაიდენტიფიცირებისათვის: 

კომპიუტერულიხედვაგამოავლენსმოსწავლეთასაეჭვოქმედებებს და სრულ ვიდეოსამმის 

სეგმენტებსგადასცემსდამკვირვებლებსგადამოწმებისთვის. 

საკლასოოთახებშიამოცნობისსისტემებიგამოიყენებასაგანმანათლებლოპროცესშიმოსწავლეთ

აჩართულობისმონიტორინგისთვის. 

სანპაულოსუნივერსიტეტშიასეთიტრეკერიაკვირდებასტუდენტებისთვალების 

მოძრაობას,რაცსაშუალებასიძლევაშეაფასონრამდენადყურადღებითარიანისინიდარამდენად
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კარგადითვისებენმასალას. 

მსგავსიკვლევებიდაექსპერიმენტებიტარდებარუსეთისუნივერსიტეტებშიც63. 

 

ლექცია 12 

ტექნოლოგია ნეიროქსელები(Artificial Neural Networks) და 

მობილურობისა და კიბერუსაფრთხოების ტექნოლოგიები(Mobile and 

Cybersecurity)  

ორგანიზაციებისკონკურენტუნარიანობისშენარჩუნებისადაგაზრდისერთ – 

ერთიპერსპექტიულისფეროანეირონულიქსელისტექნოლოგიებისგამოყენება, 

ვინაიდანისინიხელსუწყობსმომხმარებლისმოთხოვნილებებისდაკმაყოფილებასმინიმალური

დანახარჯებით. 

ბოლოათწლეულებისგანმავლობაშიინფორმაციულიტექნოლოგიებისსწრაფმაგანვითარებამ, 

მათმაგამოყენებამცხოვრებისყველასფეროშიგანაპირობაის, 

რომდღესშეუძლებელიაწარმოვიდგინოთთუნდაცმცირებიზნესი, 

რომელიცარიქნებააღჭურვილი IT ინფრასტრუქტურით. ამავდროულად, 

იზრდებასაჭიროებაახალიინტელექტუალურისისტემებისშემუშავებისათვის, 

რათამხარდაჭერილი იყოსმენეჯმენტისგადაწყვეტებიდამორგებული 

პირობებისფართოსპექტრზე. 

აქყველაზეპერსპექტიულიმიმართულებაახელოვნურინეირონულიქსელებისგამოყენება. 

აქტუალურობაგანისაზღვრებაორგანიზაციებისმენეჯმენტშინეირონულიქსელებისტექნოლო

გიებისგამოყენებისგაუმჯობესებისაუცილებლობით, 

ცვალებადიკონკურენტულიგარემოსპირობებთანადაპტირებით, 

ასევემომხმარებელთამოთხოვნებისზრდითადათვისებრივიგართულებით. 

ხელოვნურიინტელექტისადანეირონულიქსელებისკონცეფციებისინტერპრეტაციისმახასიათ

ებლები 

ბოლოათწლეულებისგანმავლობაშიშეიქმნამრავალიინტელექტუალურიკომპიუტერულისის

ტემა, 

რომელსაცშეუძლიაშეასრულოსსხვადასხვასახისამოცანებიადამიანისსიცოცხლისგასამარტივ

ებლად. კერძოდ, არსებობსკომპიუტერულისისტემები, 

 
63დაწვრილებით იხილეთ: https://trends.rbc.ru/trends/industry/5f1f007e9a794756fafbfa83 
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რომელთაცშეუძლიათდაავადებისდიაგნოსტიკა, მკურნალობისდაგეგმვა, 

ოპერაციებისჩატარება, რთულიორგანულიქიმიურინაერთებისშექმნა, 

სიმბოლურიფორმითრთულიმათემატიკურიგანტოლებებისამოხსნა, 

ელექტრონულისქემებისგაანალიზება, 

შეზღუდულირაოდენობისადამიანისმეტყველებისადაბუნებრივიენისგაგებადაანალიზი. 

გაგზავნეთტექსტი, ანდაწერეთმცირეკომპიუტერულიპროგრამები, 

რათადააკმაყოფილოთპიროვნებისადაორგანიზაციისფორმალურიმოთხოვნილებები. 

ტერმინოლოგიისთვალსაზრისით, ხელოვნურიინტელექტი (AI) არისპროგრამა, 

რომელსაცსწავლისასშეუძლიაეფექტურადშეასრულოსკონკრეტულიდავალება. 

თუესარისსპეციალიზებულიპროგრამა, 

რომელიცშექმნილიავიწროპრობლემისგადასაჭრელად (მაგალითად, ჭადრაკისთამაში), 

ხელოვნურინტელექტსუწოდებენსუსტსმხოლოდერთსფეროშისაქმიანობისგაგებისადაშექმნი

სუნარის. მაგალითად, Alpha Zero, 

ნეირონულქსელებზედაფუძნებულიპროგრამაგანკუთვნილი 

ჭადრაკისსათამაშოდ,ახლაარისმსოფლიოსუძლიერესიმოჭადრაკისტიტულისპრეტენდენტი. 

ტერმინი ,,ძლიერიხელოვნურიინტელექტი" (ან ,,ზოგადიხელოვნურიინტელექტი") 

განკუთვნილიაჰიპოთეტურიპროგრამებისთვის, 

რომლებსაცშეუძლიადამოუკიდებლადისწავლოსსხვადასხვაამოცანები 

(ანუმათარაქვსსპეციალურიპროგრამებიკონკრეტულიამოცანებისათვის). 

ასეთიპროგრამისშექმნაარარისმოსალოდნელიმომდევნოხუთიწლისგანმავლობაში (Beitz, 

2018). 

ტერმინი AI არშეიცავსნეირონულქსელს, 

რადგანესტერმინიაღწერსუფროკონკრეტულტექნოლოგიასდაარაინსტრუმენტსანსაშუალებას

. ტერმინი „ნეირონულიქსელები“ აღწერსსაბოლოოშედეგს - 

ნასწავლიშინაარსისსწავლისადაგამოყენებისუნარს. ანუ, AI 

შეიძლებაშეიქმნასნეირონულიქსელებისსაფუძველზე, მაგრამშესაძლოამათგარეშეც. 

მეორესმხრივ, ტერმინი ,,ნეირონულიქსელი" აღწერსმხოლოდპროგრამირებისმეთოდებს 

(გზებს). იდეაარისძირითადისტრუქტურისშექმნაყველაზეზოგადიმიზნით, 

რომლისგამოყენებაცმასმოუწევს, 

ნაცვლადყველამოქმედებისპროგრამირებისაბრძანებებისგამოყენებით, მაგალითად, 

კლასიკურიპროგრამირება. ამავედროს, ესსტრუქტურაემყარებაუზარმაზარი 

რაოდენობითპარამეტრებს, მაგრამისინიმიზანმიმართულადცარიელირჩება. 

მრავალითვალსაზრისით, ესსტრუქტურამსგავსიაადამიანისტვინისაქტივობისა 

(აქედანგამომდინარეატერმინი ,,ნეირონულიქსელი"). უზარმაზარირაოდენობის 

ნაბიჯებისგადადგმით (ასობითათასიდანმილიონამდე), 
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რეალურიამოცანაგანსაზღვრავსრომელიკონკრეტულიმნიშვნელობებიმისცემსსაუკეთესოშედ

ეგს (Bowman et al., 2018). 

ხელოვნურინეირონულიქსელები (შემდგომში - ANN) ითვლისსტრუქტურებს, 

რომლებიცშეიძლებაშედგებოდესდიდირაოდენობისელემენტებისგანდათითოეულიესელემე

ნტიასრულებსშედარებითმარტივფუნქციებს (Rosellini, D'Haese, 2017). 

ნეირონულიქსელისმოწყობილობათავიდანვეგანიხილებოდაძირითადადმოდელებისკლასიფ

იკაციის, დაჯგუფებისადაამოცნობისპრობლემისგადასაჭრელად, 

მაგრამამმიმართულებისშემდგომმაგანვითარებამმნიშვნელოვნადგააფართოვანეირონულიქს

ელისმეთოდისსფეროდადაიწყოახალიმეთოდებისშემუშავება. 

ხელოვნურინეირონულიქსელებისგანვითარებისეტაპები 

ტვინისმაღალიეფექტიანობისსაიდუმლოებისგამოვლენისპირველიმცდელობაჩაატარას.რამო

ნიკახალმა(Santiago Ramón y Cajal, 1911], თავისნაშრომშიმანგამოხატანეირონებისიდეა, 

როგორცტვინისსტრუქტურულიერთეულისა. მიუხედავადამისა, 

ნეირონებსაქვსრეაგირებისსიჩქარე, რომელიცსიდიდის 5-6 რიგითდაბალია, 

ვიდრენახევარგამტარულილოგიკურიელემენტისა. 

როგორცბოლოდროინდელმაკვლევებმააჩვენა, 

ტვინისმუშაობისსაიდუმლომდგომარეობსნეირონებისდიდრაოდენობაშიდამათშორისუთვა

ლავკავშირებში. 

ნეირონულიქსელი, რომელიცქმნისადამიანისტვინს, არისეფექტური, რთული, არაწრფივი, 

თითქმისპარალელურიინფორმაციისდამუშავებისსისტემა(Rumelhart et al., 1986). 

მასშეუძლიანეირონების ორგანიზება(სურათისაღქმის, 

ამოცნობისანმოძრაობისკონტროლი)უფროსწრაფად,ვიდრეყველაზეთანამედროვედამძლავრკ

ომპიუტერებს, რომლებიციგივეამოცანებისწინაშედგას (Broomhead, Lowe, 1988). 

ხელოვნურინეირონულიქსელიტვინისგამარტივებულიმოდელია. 

იგიემყარებახელოვნურნეირონებს, რომლებსაცაქვთიგივეძირითადითვისებები, 

რაცადამიანის ნეირონებს: პლასტიკურობადამოქნილობა. 

ტვინისსტრუქტურებისგამოყენებადანეირონებისპლასტიკურობახელოვნურნეირონულქსელ

სგლობალურიინფორმაციისდამუშავებისსისტემადაქცევს. ამრიგად, ჩვენშეგვიძლიავთქვათ, 

რომხელოვნურინეირონულიქსელიარისმანქანა, რომელიცასახავსტვინისმუშაობას. 

ჩვეულებრივ, 

ხელოვნურინეირონულიქსელიწარმოდგენილიაელექტრონულიმოწყობილობების, 

კომპიუტერულიპროგრამებისა დაპროგრამულიუზრუნველყოფისსახით. 

მრავალშესაძლოგანმარტებასშორისშეიძლებააღინიშნოს ANN–ის, 

როგორცადაპტაციურიმანქანისგანმარტება: ANN არის 
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„პარალელურადგანაწილებულიპროცესორი, 

რომელსაცაქვსბუნებრივიმიდრეკილებაშეინარჩუნოსექსპერიმენტულიცოდნადამისიმიწოდე

ბისუნარი“ (Aleksander, Morton,1990). მისიმსგავსებატვინთანშეიძლებააღინიშნოსორასპექტში: 

(1) ქსელი ცოდნასიძენსსწავლისპროცესში; (2) მიღებულიცოდნისშესანარჩუნებლად 

გამოიყენება ნეირონთაშორისი კავშირების (შეერთებების)ძალებიდათვისებები, 

რომლებსაცასევეუწოდებენსინაფსურწონას. 

პროცედურას, 

რომელიცგამოიყენებასასწავლოპროცესისგანხორციელებისუნარისშესაქმნელად, 

ეწოდებასწავლისალგორითმი ANN თეორიაში. 

მისიფუნქციააშეცვალოსნეირონულიქსელისსინაფსურიწონაგარკვეულიგზით, 

რათაშეიძინოსსაჭიროთვისებები. 

თანამედროვე ANN- ისგანვითარებადაიწყო 1943 წელს W. McCulloch and W. Pitts–

ისპიონერულინაშრომებით (McCulloch, Pitts, 1943). 

თავიანთნაშრომშიმაკკულოხმადაპიტსმაწარმოადგინესკონცეფცია,,threshold logic neurons“ 

(,,ბარიერილოგიკურინეირონებისა")დააღწერესლოგიკურიინსტრუქციისმოდელი. 

1948 წელსგამოქვეყნდან.ვაინერისცნობილიწიგნინეირონულქსელებზე, კიბერნეტიკა, 

რომელშიცაღწერილიაკონტროლისბევრიმნიშვნელოვანიკონცეფცია. 

წიგნისშემდგომგამოცემებსდაემატათავები:სწავლების, 

თვითორგანიზებისადანეიროფსიქოლოგიისშესახებ (Norbert Wiener, 1968). 

შემდეგიმოვლენა, რომელმაცხელიშეუწყო ANN–ისგანვითარებას, იყო D. Hebb–

ისმიერდაწერილი წიგნი (Hebb, 1949). ჰებმადადოთეორია, იმის შესახებ, 

რომკავშირებიტვინშივითარდება მაშინ, 

როდესაცსხეულისწავლობსახალფუნქციურამოცანებსდააშენებსნეირონულშეჯგუფებებს(neu

ral assemblies), რისშედეგადაცხდებანეირონულიკვანძების წარმოშობა. Hebb მიჰყვებარამონ y 

კახალისადრინდელჰიპოთეზასდაშემოაქვსსწავლებისჰიპოთეზა, რომლის მიხედვით ორ 

ნეირონს შორის სინაფსის ცვლადის ეფექტიანობა და სიძლიერე 

ანგაძლიერებაიზრდებასხვანეირონისხელმეორე აქტივაციისდროსსინაფსით. 

ჰებბისწიგნიიყონამდვილიმიღწევასწავლებასადაადაპტაციაში. სტატია (Rochester et al., 

1956)ალბათიყოპირველიმცდელობაგამოეყენებინათკომპიუტერულისიმულაციათეორიული

სატესტოკომპანიებისთვის. იმავეწელსა. უიტლიმ (Uttley,1956)დაამტკიცა, 

რომმოდიფიცირებადისინაფსებისმქონემოდულებიშეიძლებამომზადდესორობითიმოდელებ

ისმარტივიკომპლექტებისშესაბამისკლასებადკლასიფიკაციისათვის. 

თავისშემდგომმუშაობაშიუიტლიმასევეაღნიშნა, 

რომცვლადისინაფსებისმოქმედებანეირონულსისტემაშიშეიძლებადამოკიდებულიიყოსსტატ
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ისტიკურურთიერთკავშირზესინაფსისორივემხარესცვალებადმდგომარეობასშორის, 

რაციწვევსშენონისინფორმაციისთეორიასთანკავშირს (Uttley, 1979). 

1952 წელსგამოიცავ.ეშბისწიგნი (Ashby, 1952). მისიარსიმდგომარეობსიმაში, 

რომარსებულისისტემებისადაპტაციურიქცევაარარისჩამოყალიბებულიმხოლოდმემკვიდრეო

ბით, არამედშეიძლებაგამოჩნდესდაშეიცვალოსსწავლებისპროცესში, 

დარომჩვეულებრივსწავლებისპროცესშიშეიძლებაგაუმჯობესდესცოცხალისისტემებისქცევა64

. 

ANN–ისგანვითარებისისტორიაშიერთ – ერთიმთავარიმომენტიამ. 

მინსკისსადოქტოროდისერტაცია 1954 წელს (Minsky,1954). 1961 წელსმანგამოაქვეყნასტატია 

(Minsky,1961), რომელიცაღწერსხელოვნურინტელექტსდაასევეშეიცავსნაწილს, 

რასაცდღესხელოვნურნეირონულქსელსუწოდებენ. 

მაკკოლოხისადაპიტსისნაშრომიდანდაახლოებით 15 წლისშემდეგ, ფ. 

როზენბლატმათავისნაშრომებშიაღქმაზე (Rosenblat, 

1958)შემოგვთავაზაინოვაციურიმიდგომანიმუშისამოცნობისპრობლემისგადაჭრაში. 

მასშიწარმოიშვაპერცეტრონის65ეგრეთწოდებულიკონვერგენციისთეორემა, 

რომლისდამტკიცებაჩამოყალიბდამხოლოდ 1960 წელს. 1962 წელს B.Widrow- 

მთავისსტუდენტებთანერთადწარმოადგინაერთ-ერთიპირველიგაწვრთნილი ANN, 

მრავალშრიანისტრუქტურით - მედელაინი (Widrow, 1962). ჯ. 

ფონნეიმანის,,გადაჭარბებისიდეა’’-მაიძულას. ვინოგრადიდაჯ. კოუანიგანახორციელებინა 

ANN–ისწარმოდგენილი განაწილებულიგადაჭარბებისშემოწმება (Winograd, Cowan, 1963). 

კიდევერთიმნიშვნელოვანინაბიჯი განვითარებაშიიყო 1967 

წელსკოუანისმიერსიგმოიდურიაქტივაციისფუნქციისდანერგვალოგიკურინეირონისმოდელ

ისთვის (Cowan, 1967). 

1969 წელსგამოქვეყნდაწიგნი (Minsky, Papert, 1971), 

სადაცმათემატიკურადდადასტურდაერთშრიანიაღქმისუნარებისძირითადიშეზღუდვებისარ

სებობა. ავტორებმაასევეაჩვენეს, 

 
64უფრო ვრცლად ,,ჩინური ოთახი“-სა და ტიურინგის ტესტთან დაკავშირებით იხ.  

  https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_room 
65Perceptron (ინგლისური perceptron ლათინური perceptio - აღქმა; გერმანული Perzeptron) არის ტვინის მიერ 

ინფორმაციის აღქმის მათემატიკური ან კომპიუტერული მოდელი (ტვინის კიბერნეტიკური მოდელი), 

შემოთავაზებული ფრანკ როზენბლატის მიერ 1957 წელს.იგი პირველად განხორციელდა ელექტრონული აპარატის 

Mark 1 სახით 1960 წელს. პერცეპტრონი გახდა ნეირონული ქსელების ერთ-ერთი პირველი მოდელი, ხოლო Mark-

1 გახდა მსოფლიოში პირველი ნეიროკომპიუტერი.პერცეპტრონი შედგება სამი სახის ელემენტისგან, კერძოდ: 

სენსორებიდან მომდინარე სიგნალები გადადის ასოციაციურ ელემენტებზე, შემდეგ კი რეაქციის 

ელემენტებზე.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%80%

D0%BE%D0%BD 
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რომნებისმიერიზომისერთიფენისქსელივერგადაჭრისმრავალფენისკონფიგურაციაშიარსებუ

ლპრობლემებს. 

1970 -იანწლებმაახალიარაფერიმოუტანამრავალდონიანიპერცეპტრონს. 

ესნაწილობრივგამოწვეული იყოდაფინანსებისდაბალიდონით, 

ნაწილობრივკიპერსონალურიკომპიუტერებისნაკლებობით. თუმცა, ამავეპერიოდში, 

მნიშვნელოვანიშედეგებიიქნამიღწეულიკონკურენტუნარიანტრენინგზედაფუძნებულითვით

ორგანიზებადირუკებისშემუშავებაში (self-organizing maps based on competitive training): 1976 

წელსდ. უილშოუმდაკ. ფონდერმალსბურგმაგამოაქვეყნესთავიანთიპირველინაშრომი 

(Willshaw, Malsburg, 1976)თვითორგანიზებადირუკების შესახებ. 

1980-

იანიწლებისდასაწყისიდანდაიწყოახალიპერიოდიხელოვნურინეირონულიქსელებისფორმირ

ებასადაგანვითარებაში. იმდროისმნიშვნელოვანიმოვლენაიყო ANN–

ისშემუშავებასრულადდაწყვილებულისტრუქტურითდაწონისშექმნისორიგინალურიალგორ

ითმით. 1982 წელს, როგორცმალსბურგისკვლევისგაგრძელება, გამოქვეყნდათ. 

კოჰონენისნაშრომი (Kohonen, 1982). მიუხედავადამისა, რეალურიპროგრესი ANN– 

ებისგამოყენებაშიპრაქტიკულიპრობლემებისგადასაჭრელად, კონტროლისჩათვლით, 

შესამჩნევიგახდამხოლოდმასშემდეგ, რაცდ. რუმელჰარტმა, ჯ. ჰინტონმადარ. უილიამსმა1986 

წელსაღწერესუკანგავრცელებისალგორითმი (Rumelhart et al., 1986). 

ესიყოპირველიეფექტიანიალგორითმინებისმიერისტრუქტურისმრავალშრიანიაღქმისფორმი

რებისათვის. 

1988 წელს, ბოლომნიშვნელოვანიაღმოჩენამოხდა ANN თეორიაში - დ. ბრუმჰედისადად. 

ლოუსმიერ RBF ქსელებისდანერგვა (Broomhead, 1988). 

ესარისალტერნატივამრავალშრიანიპერცეპტრონულისისტემისიერარქიულიხაზოვანიქსელი

სთვის, რომელიციყენებსფარულნეირონებსრადიალურიაქტივაციისფუნქციებით.  

ტენდენციებიხელოვნურინეირონულიქსელებისგამოყენებაში 

ANN შეიძლებაგამოყენებულიქნასბევრობიექტსშორისმრავალიურთიერთობისაღსადგენად. 

ხელოვნურნეირონულქსელებსადატრადიციულპროგრამულსისტემებსშორისმთავარიგანსხვ

ავებაისაა, რომპირველიარსაჭიროებსპროგრამირებას, 

მათიდამოუკიდებლადკონფიგურაციაშესაძლებელია.ყველაზეხშირად, ამოცანები, 

რომელსაცინფორმაციულისისტემაწყვეტს, შეიძლებადავიყვანოთმრავალტიპურამოცანამდე, 

მათშორისნეირონულიქსელისტექნოლოგიისჩათვლით. ისინი 

გვაძლევსშემდეგიპრობლემებისგადაჭრისსაშუალებას (Trachuk et al., 2018): 

1) ადამიანისმეტყველებისადააბსტრაქტულისურათებისამოცნობა; 
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2) ამოცნობილინიმუშებისკლასიფიკაცია, ანუნიმუშისჯგუფებადგანაწილება; 

3) კლასტერიზაცია - 

სურათებისდაყოფაადრეგანუსაზღვრელჯგუფებად,ნებისმიერიკრიტერიუმისმიხედვით; 

4) რთულისისტემებისმდგომარეობისკლასიფიკაცია; 

5) ფუნქციებისმიახლოება (აპროქსიმაცია) - 

უცნობიდამოკიდებულებისშეფასებაექსპერიმენტულიმონაცემებისშემდეგ; 

6) პროგნოზი, როგორცმომავალიპროცესისგანსაზღვრაწარსულსადააწმყოზედაყრდნობით; 

7) ოპტიმიზაცია - ისეთიგადაწყვეტებისპოვნა, 

რომლებიცმაქსიმალურადგაზრდისანმინიმუმამდეამცირებსხარისხისგარკვეულკრიტერიუმე

ბსმოცემულიშეზღუდვებისშესაბამისად; 

8) მეხსიერება, რომელიცმიმართულიაშინაარსით, ანუასოციაციურიმეხსიერება - 

ხელმისაწვდომიმითითებულიშინაარსით; 

9) მართვა, როგორცსისტემისგადაყვანადაშენარჩუნებასაჭირომდგომარეობაში. 

ყველაამპრობლემასშორის, კონტროლისპრობლემაყველაზერთულია; უმეტესშემთხვევაში, 

მისმაგადაწყვეტამასევეუნდაგადაჭრასსხვაჩამოთვლილიპრობლემები.ცნობილიანეირონული

ქსელებისგამოყენებისშემდეგისფეროები: 

ეკონომიკადაბიზნესი - ტექნოლოგიურიპროცესებისადაფინანსურიმაჩვენებლებისმართვა, 

ბაზრისმოთამაშეებისქცევისპროგნოზირებადაზოგადადბაზრისდინამიკა, 

ორგანიზაციისგაკოტრებისპროგნოზირება, უძრავიქონებისღირებულებისშეფასება, 

მონაცემებისავტომატურირეიტინგი, კომპანიისდაპირებისკრედიტუნარიანობისშეფასება, 

გაცვლითიკურსებისპროგნოზირება, ანალიტიკური, კვლევითი, 

ასევეამოცანებისპროგნოზირება, რომლებიცდაკავშირებულიადიდ მონაცემთა 

ინფორმაციასთან; 

მედიცინა -დაავადებებისადასხვაპრობლემებისდიაგნოსტიკა, 

სამედიცინოსურათებისდამუშავება, სხვადასხვაწამლისკომბინაციისშერჩევადასხვა; 

ინტერნეტტექნოლოგიები - საჭიროინფორმაციისმოძიება; 
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წარმოებისავტომატიზაცია - წარმოებისპროცესისოპტიმიზაცია, 

რეჟიმებისავტომატიზაციისდანერგვა, პროდუქტისხარისხისდიაგნოსტიკა, 

გაფრთხილებადასაგანგებოსიტუაციისავტომატურადთავიდანაცილება; 

პოლიტიკურიტექნოლოგიები - გამოკითხვებისგანზოგადებადაანალიზი, 

არჩევნებისშემთხვევაშიპოლიტიკურიხმებისდათვლადასხვა; 

უსაფრთხოებასხვადასხვადონეზე - პერსონალურისაიდენტიფიკაციოსისტემები, 

სანომრენიშნებისდაკოსმოსურიორბიტებიდანგამოსახულებებისამოცნობა; 

გეოლოგიურიძიება - სეისმურიმაჩვენებლებისანალიზი, 

წიაღისეულისსაბადოებისრესურსებისშეფასება. 

როგორცძლიერიტექნიკურიინსტრუმენტი, 

ნეირონულიქსელისტექნოლოგიახელსუწყობსმნიშვნელოვანიდაარააშკარაგადაწყვეტებისმი

ღებასგაურკვევლობისპირობებში (დროისნაკლებობისა 

დაშეზღუდულისაინფორმაციორესურსების პირობებში). 

ნეირონულქსელებსასევეუპირატესობასანიჭებენ, თუარსებობს განსაზღვრულ 

კანონზომიერებაში შეყვანის მრავალრიცხოვანი ფარული მოდელი. ამშემთხვევაში, 

ამმონაცემთამახასიათებლებისინდიკატორებსშორისსხვადასხვაარაწრფივიურთიერთქმედებ

ათითქმისავტომატურადშეიძლებაიქნასგათვალისწინებული. 

ესგანსაკუთრებითმნიშვნელოვანია:ინფორმაციისდამუშავებისსისტემებში 

(განაწილებულმონაცემთაბაზები, 

სატელეკომუნიკაციოდასაექსპერტოსისტემები);ანალიზისანშერჩევისწინასწარიეტაპისათვის;

და ასევეადამიანების 

მიერგადაწყვეტილებათამიღებისასსერიოზულიშეცდომებისგამოვლენისათვის. 

მიზანშეწონილიაგამოიყენოთნეირონულიქსელისმეთოდიარასრულიან,,ხმაურიანი“ინფორმა

ციისჩატვირთვისას, ასევეიმამოცანებისდროს, რომლისგადაწყვეტაცვიზუალურადშეიძლება. 

ნეირონულიქსელებისუპირატესობაასევეაშკარახდება, 

როდესაცთამაშისწესებიხშირადიცვლება. 

სწორედამიტომნეირონულიქსელიგამოიყენებასაფონდობირჟის და/ან პოლიტიკური 

მდგომარეობისდასადგენად, 

რომელიცხასიათდებამუდმივადცვალებადიინდიკატორებისნაკრებით. 

ნეირონულიქსელებისგამორჩეულითვისება, როგორცუკვეაღვნიშნეთ, 

არისმათიუნარიშეცვალონთავიანთიქცევა, რაცდამოკიდებულიაგარემოსცვლილებებზე, 

მონაცემთანაკრებიდანფარულინიმუშებისამოღებაზე - სწავლებაზე.ამავდროულად, 

სწავლებისალგორითმიარსაჭიროებსსაგნობრივსფეროშიარსებულიურთიერთობებისწინასწა
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რცოდნას - ისუბრალოდირჩევსსაკმარისრაოდენობისმაგალითებს, 

რათააღწეროსსისტემისმოდელირებული ქცევაწარსულში. 

ნეირონულქსელებზედაფუძნებულიტექნოლოგიებიარაყენებსუფრომაღალმოთხოვნებსშეყვა

ნილიმონაცემებისსიზუსტის მიმართროგორცსწავლებისდროს, ასევეგამოყენებისდროსაც 

(ყველასწავლების შემდეგ), მაგალითად, კრიტიკულსიტუაციასთანახლოსყოფნის 

სიმპტომებისგამოვლენისას, 

ამიტომნეირონულიქსელისტექნოლოგიასაქვსორისასარგებლოთვისება: 

1) მაგალითებისგარკვეულინაკრების საფუძველზესწავლებისუნარი; 

2) ახალისიტუაციებისთანმიმდევრულად,მაღალი სიზუსტით, იდენტიფიცირებისა 

დაპროგნოზირებისუნარი ისეთიგარეწინააღმდეგობებით, 

როგორიცააკონფლიქტიანინფორმაციისნაკადში წარმოქმნილი არასრულიმნიშვნელობები. 

ტვინისაქტივობიდანგამომდინარე, 

ნეირონულიქსელისტექნოლოგიამოიცავსმრავალბიოლოგიურტერმინს, კონცეფციას, 

პარამეტრს. რთულისისტემებისმოდელირებისთვალსაზრისით, 

შემუშავებულიადიდირაოდენობითსხვადასხვატიპისნეირონულიქსელები, 

რომლებსაცაქვსსაკუთარიგამორჩეულიმახასიათებლები. 

ყველაზეგავრცელებულიამრავალშრიანინეირონულიქსელი, ანუმრავალშრიანიაღქმა(Multi 

Layer Perceptron, MLP). 

ქსელიშედგებახელოვნურინეირონებისგან, ძირითადიგადამყვანებისაგან, 

რომლებიცერთმანეთთანარისდაკავშირებულისტრუქტურისმიერგანსაზღვრულიინფორმაცი

ულიკავშირებით. ნეირონულქსელებსშორისერთ-

ერთიმთავარიგანსხვავებაარისპარალელურიგამოთვლებისუნარი, 

რაცზრდისგამოთვლითიპროცესისეფექტიანობას. 

იგიდაფუძნებულიახელოვნურინეირონებისკონცეფციაზე, 

რაცსაშუალებასიძლევაპრაქტიკაშიგანხორციელდესრამდენიმეცვლადისარაწრფივიფუნქცია. 

ნეირონულიქსელისტექნოლოგიებისგამოყენებისსფეროებითანამედროვესაკონტროლოსისტე

მებში 

ნეირონულიქსელებიარისგამოთვლითიინსტრუმენტებიიმ მოდელებისშემუშავებისათვის, 

რომელიცსაჭიროაგაანალიზებულმონაცემებშისხვადასხვაშაბლონებისადაურთიერთობებისი

დენტიფიცირებისთვის. 

ამმოდელებისშემუშავებისათვისგამოყენებულმონაცემებსეწოდებამასწავლი მონაცემები 

(კოვალევი, 2020). ნეირონულიქსელებიშეიძლებაგამოყენებულიქნას: 
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მომავალიმოვლენებისპროგნოზირებისთვის დაკვირვებადი ისტორიული მონაცემების 

სწავლების საფუძველზე; 

• 

ტრენინგისმონაცემებშიდაფიქსირებულიმახასიათებლებისმიხედვითუხილავიმონაცემებისკ

ლასიფიცირებაწინასწარგანსაზღვრულჯგუფებად; 

• ტრენინგისმონაცემებშიმახასიათებლებისმსგავსებისსაფუძველზე 

მონაცემთაბუნებრივჯგუფებად წარმოდგენა. 

ნეირონულიქსელებიდღესმთელმსოფლიოშიაღიარებულია, 

როგორცხელოვნურიინტელექტისყველაზეეფექტიანიდაშესაფერისიტექნოლოგიანიმუშებისა

მოცნობისთვის. 

ნიმუშებისამოცნობისსფეროშიშესანიშნავიშედეგებიშეიძლებაპირდაპირიქნასგამოყენებული

კომერციულიპროგნოზირების, კლასიფიკაციისადამონაცემთაანალიზისმიზნებისათვის. 

ესახალიმიდგომაიძლევადამატებითუპირატესობასბიზნესისადაინჟინერიისრეალურიპრობ

ლემებისგადაჭრაში. თუმცა ოპტიმალურიშედეგისმისაღწევად, 

ნეირონულიქსელებისაჭიროებსმონაცემთასათანადოდამუშავებას, 

არქიტექტურისშერჩევასდაქსელისსწავლებას. 

წარსულშინეირონულიქსელებისგამოყენებაუმეტესწილადგანპირობებულიიყოიმით, 

რომმომხმარებლებსარგააჩნდათსაკმარისიუნარებიმონაცემთაშესაბამისიმომზადებისადანეი

რონულიქსელებისდიზაინში. სწორედამორმასაკითხმაშეუშალახელიბიზნესსბევრ დარგში 

ამპერსპექტიულიტექნოლოგიისუზარმაზარიპოტენციალისგამოყენებაში. 

მონაცემთაავტომატურიდამუშავებისადაარქიტექტურისშერჩევისალგორითმებისწყალობით, 

ნეირონულიქსელებიძვირადღირებულისწავლებისგარეშე, 

საკმაოდმარტივადგამოსაყენებელი გახდა. 

დღესარსებულიკონტროლისსისტემების კლასიფიკაციაშესაძლებელიაშემდეგნაირად: 

1) კლასიკურიკონტროლისსისტემა, 

რომელიცდაფუძნებულიაავტომატურიკონტროლისთეორიაზემონაცემთადამუშავებისსხვად

ასხვამათემატიკურიმეთოდით; 

2) კონტროლისსისტემა, რომელიცაგებულიაბუნდოვანი 

(არამკაცრი)ლოგიკისადასაექსპერტოსისტემისსაფუძველზე; 

3) 

კონტროლისსისტემაგენეტიკურალგორითმებსადახელოვნურნეირონულქსელებზედაყრდნო

ბით. 

ნეირონულიქსელისკონტროლისმეთოდისუპირატესობებია: 
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1) არარისშეზღუდვებისისტემისწრფივხაზოვნობით ან არაწრფივხაზოვნობით; 

2) სწავლების დასრულებისშემდეგკონტროლიხორციელდებარეალურდროში; 

3) ხმაურიანგარემოშიშესრულება; 

4) 

ნეირონულიქსელისკონტროლისსისტემებიუფროადაპტირებულადითვლებარეალურცხოვრე

ბაში. 

ამასთან, ნეირონულიქსელებისგამოყენებისასარისსირთულეები, 

რომლებიცდაკავშირებულიაარასაიმედოობასთან, 

ვინაიდანხელოვნურინეირონულიქსელებიშეიძლებაიყოსარაზუსტინორმალურპირობებშიცკ

ი. ამიტომ, კრიტიკულიამოცანებისათვის, ნეირონულიქსელებისგამოყენების 

შედეგებისხვასისტემებმაუნდაგაიმეორონ.ინტელექტუალურიკონტროლისმომავალიმდგომა

რეობსიმაში, რომტრადიციულიკონტროლიგაერთიანდესხელოვნურ 

ნეირონულქსელებზედაფუძნებულსისტემასთან. 

ციფრულიმთავრობა 

 

ციფრულიმმართველობაარისელექტრონულიმმართველობის e-gavernment-ისგანვითარების 

შემდგომიეტაპი. საქართველოში მისი კონცეფციახორციელდებაძალიან ნელი ტემპებით. 

ციფრული მმართველობა გულისხმობს, უპირველესყოვლისა, 

სახელმწიფოდამუნიციპალურიმომსახურებისმოსახერხებელსისტემასმოქალაქეებისთვისდა

ბიზნესისთვის დასახელმწიფოსთანურთიერთობისმაღალავტომატიზაციას. ამისთვის 

აუცილებელია: საჭიროინფორმაციისხელმისაწვდომობისერთიანიპორტალები, 

სარეგისტრაციოქმედებებისმაღალისიჩქარედაფიზიკურიდაიურიდიულიპირებისათვისაუცი

ლებელიდოკუმენტებისმიწოდება. 

საინფორმაციო ტექნოლოგიები ძალიან სწრაფად იცვლება და ღრუბლოვანი 

ტექნოლოგიების, დიდი მონაცემების, მობილური და სოციალური კომუნიკაციების, ნივთების 

ინტერნეტის გაჩენამ და საკმაოდ ფართოდ გავრცელებამ მოითხოვა გრძელვადიანი 

გლობალური პროექტების ადაპტირება ახალ პირობებთან. ,,ციფრული მთავრობის" 

კონცეფციაზე გადასვლა მოითხოვს სახელმწიფოში არსებული ძალიან ბევრი პრობლემის 

გადაჭრას, რომეთა შორის უმნიშვნელოვანესია:  მოსახლეობაში ციფრული წიგნიერების 

გაზრდა, ციფრული სწავლებისა და ტელემედიცინის სწრაფი დანერგვა და ციფრული 

ეკონომიკის წარმატებული განვითარებისათვის მონაცემთა ეფექტური და სასარგებლო 

გამოყენების უზრუნველყოფა. 

ციფრული მმართველობა, ექსპერტების აზრით, ფუნდამენტურად განსხვავდება იმისგან, 

რაც საყოველთაოდ არის გაგებული, როგორც ელექტრონული მთავრობა (e-gavernment). მისი 

არსი, ისევე როგორც ციფრული ეკონომიკის არსი ზოგადად, არ არის სერვისები, არც გაჯეტები 
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და ინტერფეისები, არც საკომუნიკაციო არხები და არც ტექნოლოგია, როგორც ასეთი, 

არამედეს არის მონაცემები, მათი შეგროვება, ინტეგრაცია, ჯვარედინი დამუშავება, ანალიზი 

და მათგან სასარგებლო ინფორმაციისა და ცოდნის მოპოვება. 

Gartner-ი განსაზღვრავს ,,ციფრულ მთავრობას", როგორც მთავრობას, რომელიც იქმნება და 

მუშაობს ისე, რომ საზოგადოებრივი სერვისების ოპტიმიზაციის, გარდაქმნისა და 

ფორმირებისას, სახელმწიფო თუ მუნიციპალურ დონეზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტების 

მიღებისას, ციფრული მონაცემების უპირატესობა გამოყენებულ იქნას მოვლენათა ნაკადის 

უკეთ ნავიგაციისთვის მოცემულ სინამდვილეში (სამყაროში), რათა ეს სინამდვილე უფრო 

გასაგები, გამჭვირვალე და პროგნოზირებადი გახდეს. 

ნებისმიერმა მთავრობამ, იქნება ეს ელექტრონული, ციფრული თუ რეალური, თანამედროვე 

პირობებში უნდა გადაჭრას პრობლემები 

• ურთიერთქმედება ბიზნესთან, ბიზნეს კომპანიებთან და საწარმოებთან (G2B, მთავრობა-

ბიზნესი); 

• მოქალაქეებთან, მოსახლეობასთან (G2C, მთავრობა, მოქალაქეები), რომელიც 

უზრუნველყოფს მათ ღია მონაცემებზე წვდომას; 

• სამთავრობო ორგანოებთან და თანამშრომლებთან (G2G, მთავრობიდან მთავრობამდე). 

2020 წელს, იმ ქვეყნებში სადაც ციფრული მთავრობა ვითარდება სამთავრობო უწყებებს 

ექნებათ სრული ინფორმაცია კომპანიების შემოსავლებისა და ხარჯების შესახებ. 

საგადასახადო დეკლარაციების წარდგენის აუცილებლობა, სავარაუდოდ, მთლიანად გაქრება 

- გადასახადები გამოითვლება და დამუშავდება ავტომატურად. კომპანიები და მოქალაქეები 

მიიღებენ ელექტრონულ შეტყობინებებს საგადასახადო გამოქვითვების სისწორის 

შესამოწმებლად.  

პროცესორი, რომელსაც გააჩნია პროგნოზირებადი ანალიტიკა, ბიზნესთან ურთიერთობისას 

უნდა იქცეს ბიუროკრატიული სამეთვალყურეო ორგანოდან, დიდწილად, საკონსულტაციო 

ორგანოდ - და ამავე დროს, მას შეუძლია დატოვოს არბიტრაჟის ფუნქციების და მექანიზმების 

რესტრუქტურიზაცია და მიმართვები სასამართლო სისტემაში. 

ციფრული მთავრობა 

ციფრული მმართველობა (CP) არის ელექტრონული მმართველობის შემდგომი ეტაპი, 

რომლის კონცეფცია ძალიან ნელი ტემპებით ხორციელდება განვითარებად ქვეყნებში, 

რუსეთში და საქართველოში. იგი გულისხმობს, უპირველეს ყოვლისა, სახელმწიფო და 

მუნიციპალური მომსახურების მოსახერხებელ სისტემას მოქალაქეებისთვის და 

ბიზნესისთვის, სახელმწიფოსთან ურთიერთობის მაღალ ავტომატიზაცია: საჭირო 

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის ერთიანი პორტალები, სარეგისტრაციო ქმედებების 
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მაღალი სიჩქარე და ფიზიკური და იურიდიული პირებისათვის აუცილებელი დოკუმენტების 

მიწოდება. 

საინფორმაციო ტექნოლოგიები ძალიან სწრაფად იცვლება და ღრუბლოვანი ტექნოლოგიების, 

დიდი მონაცემების, მობილური და სოციალური კომუნიკაციების, ნივთების ინტერნეტის 

გაჩენამ და საკმაოდ ფართოდ გავრცელებამ მოითხოვა გრძელვადიანი გლობალური 

პროექტების მორგება. რა ამრიგად, მსოფლიო საზოგადოება და რუსეთის ხელმძღვანელობა 

ხელმძღვანელობს გადასვლას "ციფრული მთავრობის" კონცეფციაზე. ამავდროულად, 

ამოცანებია დასახული მოსახლეობის ციფრული წიგნიერების გაზრდა, ციფრული ეკონომიკის 

(DE) წარმატებული განვითარების მონაცემების ეფექტური გამოყენების უზრუნველყოფა. 

ციფრული მმართველობა, ექსპერტების აზრით, ფუნდამენტურად განსხვავდება იმისგან, რაც 

საყოველთაოდ არის გაგებული, როგორც ელექტრონული მთავრობა. მისი არსი, ისევე 

როგორც CE არსი ზოგადად, არ არის სერვისები, არა გაჯეტები, არც ინტერფეისები, არც 

საკომუნიკაციო არხები, არც ტექნოლოგია, როგორც ასეთი, არამედ მონაცემები, მათი 

შეგროვება, ინტეგრაცია, ჯვარედინი დამუშავება, ანალიზი და სასარგებლო ინფორმაციის 

მოპოვება მათ და ცოდნას. 

კომპანია Gartner-ი განსაზღვრავს ,,ციფრულ მთავრობას", როგორც მთავრობას, რომელიც 

იქმნება და მუშაობს ისე, რომ საზოგადოებრივი სერვისების ოპტიმიზაციის, გარდაქმნისა და 

ფორმირებისას, სახელმწიფო თუ მუნიციპალურ დონეზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტების 

მიღებისას, ციფრული მონაცემების უპირატესობა გამოყენებულ იქნას მოვლენათა ნაკადის 

უკეთ ნავიგაციისთვის. მიმდებარე სამყაროში, რათა ეს სამყარო უფრო გასაგები, გამჭვირვალე 

და პროგნოზირებადი გახდეს. 

ნებისმიერმა მთავრობამ, იქნება ეს ელექტრონული, ციფრული თუ რეალური, თანამედროვე 

პირობებში უნდა გადაჭრას პრობლემები ურთიერთქმედება ბიზნესთან, ბიზნეს კომპანიებთან 

და საწარმოებთან (G2B, მთავრობა-ბიზნესი); 

მოქალაქეებთან, მოსახლეობასთან (G2C, მთავრობა მოქალაქესთან), რომელიც 

უზრუნველყოფს მათ ღია მონაცემებზე წვდომას; 

სამთავრობო ორგანოებთან და თანამშრომლებთან (G2G, მთავრობიდან მთავრობამდე). 

2020 წელს, სავარაუდოდ, ვინაიდან ციფრული მთავრობის (CPU) სამთავრობო უწყებებს 

ექნებათ სრული ინფორმაცია კომპანიების შემოსავლებისა და ხარჯების შესახებ, 

სავარაუდოდ, არ იქნება საჭირო საგადასახადო დეკლარაციის შევსება - გადასახადები 

გამოითვლება და დამუშავდება ავტომატურად, ხოლოთუმცა, კომპანიები და მოქალაქეები 

მიიღებენ ელექტრონულ შეტყობინებებს საგადასახადო გამოქვითვების სისწორის 

შესამოწმებლად. ციფრული მმართველობა რომელსაც გააჩნია პროგნოზირებადი ანალიტიკა, 

ბიზნესთან ურთიერთობისას უნდა გადაიქცეს ბიუროკრატიული სამეთვალყურეო 
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ორგანოდან, დიდწილად, საკონსულტაციო ორგანოდ - და ამავდროულად, მას შეუძლია 

გარდაქმნასსასამართლო სისტემაში არბიტრაჟის ფუნქციები და მექანიზმები, აგრეთვე 

აპელაციების განხილვის წესები. 

  

ინფორმაციულიუსაფრთხოებაძირითადი და მთავარი ტერმინია IT კონტექსტში. 

 

კომპიუტერულისისტემებისადაავტომატურიინსტრუმენტებისრაოდენობისზრდასთანერთა

დ, ყველაფერიგადავიდა IT სფეროში. ამის შედეგად 

საწარმოშიგამოჩნდაინფორმაციულიუსაფრთხოებისოფიცრები. 

 

თავდაპირველად, 

ინფორმაციისუსაფრთხოებაგულისხმობდასაბუღალტროინფორმაციაზეწვდომისრაოდენობი

სმინიმუმამდეშემცირებას, რაც გულისხმობდა სხვადასხვა საფინანსოდოკუმენტაციას, 

ინფორმაციასპატენტებისშესახებდამრავალისხვა. 

ამისათვისშეიქმნაბევრირეგულაციებიკომპანიისშიგაუსაფრთხოებისშესახებ. როგორცწესი, 

არისთანამშრომელი, რომელიცცალკეპასუხისმგებელიაინფორმაციისუსაფრთხოებაზე. 

კერძოდ, ისე, რომკონკურენტებისთვის მიუწვდომელი იყოს საფინანსო 

მაჩვენებლები,რიცხვებიდაანგარიშები. 

 

21-ესაუკუნეში გადასვლა დაემთხვა IT ბუმს. 

ყველასახლშიგამოჩნდაკომპიუტერი.შავიდათეთრი Nokia–

სევოლუციაგადაიზარდასმარტფონში, რაცგახდააუცილებლობა. 2016 წლიდან, 

გაეროსრეზოლუციაითვალისწინებს ,,ინტერნეტისხელმისაწვდომობისუფლებას" 

ადამიანისუფლებებში. 

 

მოწყობილობებისზრდასთანერთად, ჭკვიანინივთები, ტრაფიკისზრდა, მონაცემთანაკადი, 

ადამიანებმადაიწყესუფროდაუფრომეტიინფორმაციის 

გადატანაკიბერგარემოშიდაღრუბელში: აღრიცხვა, პროცესებისმენეჯმენტი 

დასამუშაოსშესრულება. საჭირო გახდაინფორმაციისდაცვაციფრულ (იგივე "კიბერ") 

გარემოში. 

. 

კიბერუსაფრთხოებაუკვეარისინფორმაციისუსაფრთხოებისახალირაუნდი, 

იგისპეციალურადციფრულიგარემოსკენარისმიმართული,რომელშიც, ფაქტობრივად, 

ჩვენყველანივართ. კიბერ-

უსაფრთხოებაგულისხმობსარამხოლოდთავადინფორმაციისდაცვას, 

არამედმთელისისტემისდაცვასსაინფორმაციოსფეროში და IT სფეროში 

(კომპიუტერულიტექნოლოგიებისსფერო) მთლიანად. 
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რა არისკიბერუსაფრთხოებადარასუნდაველოდოთ 

 

კიბერუსაფრთხოება - მოიცავს, მაგრამარშემოიფარგლებაინფორმაციისუსაფრთხოებით. 

ესარისდაცვავირუსებისგან, ჰაკერებისშეტევებისგან, მონაცემებისგაყალბებისაგან, 

რომელსაცშეუძლიაარამხოლოდმონაცემებისწაშლა /მოპარვა, დატაცება,არამედმას ძალუძს 

უარყოფითი გავლენამოახდინოსთანამშრომლებისმუშაობაზედამწარმოებლურობაზე, 

გამოიყენოსინფორმაციაპირისანსტრუქტურისწინააღმდეგდასრულიად შეაჩეროსწარმოება. 

კიბერუსაფრთხოებადღესსამფაქტორზეაპასუხისმგებელი: სისტემებზე, პროცესებზე 

დაადამიანებზე. 

 

პირადიკიბერუსაფრთხოებისმოთხოვნილებაყოველდღიურად იზრდება, 

რადგანრაცუფროვითარდება ციფრიზაციის პროცესები, მითუფრომეტად 

„ვიზრდებითერთად“. კიბერ-

უსაფრთხოებაპასუხისმგებელიაკონფიდენციალურიინფორმაციისდაცვაზედამასთანურთიე

რთობაზენებისმიერიმოწყობილობის, დივაისის გამოყენებისას. მაგალითად, ისე, 

რომვირუსიარშემოვიდესთქვენს სახლშიჭკვიანიმაცივრისანყავისმადუღარასსაშუალებით. 

 

2019 წლის 29 აგვისტოს, შანხაიშიმსოფლიოკონფერენციაზეხელოვნურიინტელექტისშესახებ, 

ჯეკ მა-იმდაილონმასკმაგანიხილესყველაფერი, რაცაწუხებსკაცობრიობასბოლოწლებში: 

,,ჩვენუკვევართკიბორგები. 

ხალხიიმდენადარისინტეგრირებულიტელეფონთანდაკომპიუტერთან, რომამასარცკიხვდება. 

როდესაცსადმემობილურიავიწყდებათ, გვეჩვენება, რომსხეულისნაწილიდავკარგეთ ”. 

დაასეცარის. ჩვენუკვემთლიანადვართდაკავშირებულიჩვენსტელეფონებთან, 

რომელთაგარეშეცვერსადწავალთდავერწარმოვიდგენთმათგარეშეცხოვრებას. 

ჩვენიტელეფონიარისსაკვები, მოგზაურობა, რუკები, ამინდი, ძილი, 

ჯანმრთელობადაამჩამონათვალსშეიძლებადაემატოსკიდევმრავალიშესაძლებლობა, 

რომლითაცჩვენყოველდღიურადვცხოვრობთ. 

 

,,ჭიიდან" ,,ტროიან“-ამდე: ვირუსებიმუტაციასგანიცდიანდამათაც ავითარებს ტექნოლოგია. 

ტექნოლოგიებისგანვითარებასთანერთადვითარდებახელოვნურიინტელექტი, 

ინფორმაციულისისტემები, მათი „ბნელიმხარე“ - კიბერშეტევებიდა „ვირუსები“. 

კომპიუტერული ,,ვირუსები", ისევეროგორცბიოლოგიური, ექვემდებარება 

მუტაციასადაგანვითარებას. 

 

1987 წლიდანისინიშევიდნენსისტემაშიდაგავლენაიქონიესმასშიარსებულმონაცემებზე: მათ 

,,შეჭამეს" მონაცემები, დაშიფრეს, მოახდინესმანიპულირება. მაგალითად, ვირუსი, 

რომელმაცმრავალჯერ გადაწერათქვენიმონაცემები ,,C" დისკის ავსებამდე, ანვირუსი, 

რომელმაცგადატვირთაპროცესორი 100%-მდე. 
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შემდეგიმნიშვნელოვანინახტომიმუტაციაშიმოხდა 2012 წელს: გამოჩნდა "ivchetoo" ანHallmark 

ე. წ. ,,ნიშანთვისების" ვირუსი, რომელმაცფიზიკურადდაწვამყარიდისკი. ესვირუსი CNN- 

მაგამოაცხადაროგორც,,ყველაზემავნე". 

 

კიბერშეტევებისშემდეგიმუტაციადაგანვითარებასაკმაოდცოტახნისწინმოხდა - WannaCry 

ანPetya. ესვირუსიცნობილიგახდაარამონაცემებისდაშიფვრითდაბიტკოინისმოთხოვნით, 

არამედ 2017 წელსმთელიქვეყნის(?) საბანკოსისტემისმესამედისშეჩერებით. 

 

ავიაკომპანიებმამეტროსთანერთად, მედიაჰოლდინგებთან, 

სამრეწველოკომპანიებთანდამსხვილკომპანიებთანერთადგანიცადესვირუსების 

თავდასხმები.ბუღალტრები (როდესაცგატეხეს,,1C“სამუშაოპროგრამა), 

პირველებიდაზარალდნენ: 

ვირუსიშევიდასაბუღალტროპროგრამისსაშუალებითდაშემდეგგავრცელდაარალიცენზირებ

ულიპროგრამულიუზრუნველყოფისსაშუალებით.ამმასშტაბისკატასტროფისთავიდანაცილე

ბაშეიძლებოდა, 

თუბიზნესმენებიდამათითანამშრომლებიდაიცავდნენკიბერჰიგიენისადაკიბერუსაფრთხოები

სძირითადწესებს. მაგრამ, ,,იგნორირება" არათავისუფლებსპასუხისმგებლობასდააქვს მძიმე 

შედეგები. 

 

ვირუსმა Wanna Cry-იმაჩვენა, თუროგორშეიძლებამოხდესკიბერშეტევებისმუტაცია - 

საწარმოების, პრობლემების, 

სისტემებისდასამთავრობოუწყებებისმუშაობისშეწყვეტამდე.კიბერშეტევებისმომდევნომუტა

ციასაქვსყველაშანსიგავლენამოახდინოსადამიანისსიცოცხლესადაჯანმრთელობაზე. 

ვნახოთროგორ და რატომ?.კიბერუსაფრთხოება 1 უდიდესნაწილსწარმოადგენს. სწორედსპამ-

ფილტრისდამსახურებაა, 

რომსაფოსტოყუთებშიმეტწილადმხოლოდგანკუთვნილიმეილებიხვდება. 

მავნეპროგრამებსანტივირუსებითებრძვიან. ანტივირუსებიფლობენვირუსებთან, 

ქსელისჭიებთანდატროიანებთან, აგრეთვეჯაშუშებთან, თაღლითებთან, 

გამომძალველებთანდასხვატიპისარასასურველპროგრამებთანბრძოლისსაშუალებებს. 

მავნეპროგრამებთანმებრძოლირამდენიმეყველაზეგანთქმულიპროგრამაა: Kaspersky Internet 

Security; Symantec Internet Security; McAfee Internet Security; ESET Smart Security; Avira Internet 

Security; AVG Internet Security; Avast! Internet Security. „გაბრაზებულშინაურებს“ 

ანუინსაიდერებსკისხვადასხვამეთოდებითუშლიანხელს, 

რომმათმნიშვნელოვანიინფორმაცია „არგააპარონ“. 

ელექტრონულიფოსტისკონტროლისპროგრამებითანამშრომელსუკრძალავსელექტრონულიწ

ერილისგაგზავნას, თუამასმისიუშუალოხელმძღვანელიარდაადასტურებს. DLP-პროგრამები 

(DLP – Data Leak Prevention – „მონაცემთაგაჟონვისაღკვეთა“) - 

ბლოკავენმოხსნადიმეხსიერებისმოწყობილობებს, არუშვებენქსელის „გარეთ“ ისეთფაილებს, 
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რომლებიცგარკვეულსენსიტიურსიტყვებსდაფრაზებსშეიცავენ (მაგალითად, 

„კლიენტებისსია“, „პაციენტებისისტორია“, „მობილურისნომრები“ დასხვა).  

კიბერუსაფრთხოებისუზრუნველყოფისყველაღონისძიებაფუჭადჩაივლის, 

თუციფრულიტექნოლოგიებისყველა, მათშორის, გამოუცდელიმომხმარებელიცარგაიაზრებს, 

რომუსაფრთხოებამასზეცარისდამოკიდებული. 

კიბერცნობიერებისასამაღლებელირამდენიმემარტივირჩევა: 

არარისრეკომენდირებულითქვენიანგარიშისპაროლისგაზიარება, მათშორის, 

უახლოესიადამიანებისთვის; ძლიერიპაროლებისგამოყენება (მრავალიდიდიდაპატარაასოთი, 

ციფრებითადასპეციალურისიმბოლოებით); სადაცშესაძლებელიაგამოიყენეთ, 

პაროლისნაცვლადსხვამეთოდითდარეგისტრირება (QR-კოდი, კრიპტოჩიპი); 

მინიმუმორფაქტორიანიაუთენტიფიკაციისგამოყენება. მაგალითად, 

ელექტრონულიფოსტისგახსნისასსახელისდაპაროლისშეყვანისშემდეგ, 

მოკლეტექსტურიშეტყობინებითმიღებულიკოდისგამოყენებაანმობილურიმოწყობილობითდ

ადასტურება; ანტივირუსებისკომპიუტერზედასმარტფონზესისტემატურიგანახლება; 

ოპერაციულისისტემისვერსიების (Windows, Android) განახლება; 

არასასურველიაუცხოწყაროდანმიღებულიწერილისთუ SMS-ისგახსნა; „გატეხილი“ 

პროგრამებისჩამოწერადადაყენებაარშეიძლება, ვინაიდანისინიროგორცვირუსებსშეიცავენ. 

მოიფიქრეთდაწარმოადგინეთთქვენიპერსონალურიინფორმაციისდაცვისკონკრეტულიმეთო

დებიდასაშულებები.  

კიბერუსაფრთხოება 2003 წელსკომპიუტერულმავირუსმა Slammer-

მაელექტროგამანაწილებელიქსელისმართვისსისტემაშიშეაღწიადამისიმუშაობაშეანელა, 

რამაცმართვისსისწრაფისშენელებაცგამოიწვია. შედეგად, ისეთმამცირეინციდენტმაცკი, 

როგორიცააელექტროგადამცემხაზზეხისდაცემა, სერიოზულიჯაჭვურირეაქციააღძრა. 

კერძოდ, აშშ-სოჰაიოსშტატშიძაბვისცვლილებადაიწყო, ხოლოაპარატურამ, 

რომელიცკასკადურიეფექტისთავიდანასაცილებლადიყოდაყენებული, 

მაღალიძაბვისრაიონისდროულიიზოლირებავერმოახერხა. შედეგად, აშშ-ს 8 შტატი, კანადის 

2 პროვინცია (სულ 50 მილიონიადამიანი) 

დენისადამასზედამოკიდებულისერვისებისგარეშედარჩა. აღნიშნულიმაგალითიმეტყველებს, 

თურაშეიძლებამოჰყვესმცირედაუდევრობას, უსაფრთხოებისსაკითხებისიგნორირებას, 

ციფრულინფორმაციულსივრცეში. კიბერუსაფრთხოებათანამედროვემსოფლიოსერთ-

ერთმთავარპრობლემადიქცა. 21-

ესაუკუნეშიმკვეთრადგანვითარდაინფორმაციისდაგროვებისსაშუალებები, 

სწრაფადიმატადაგროვილიინფორმაციისმოცულობამდადახვეწილიამისიტრანსპორტირების

საშუალებები. გლობალურსაინფორმაციოსივრცეშიხშირადისეთიმონაცემებიმოძრაობს, 

რომელიცმისმფლობელებსკერძომოხმარებისთვისჰქონდათშექმნილიანსახელმწიფოსაიდუმ

ლოსუნდაწარმოადგენდეს, თუმცაესმონაცემებიძალიანხშირადყველასთვისღიახდება. 

თუნდაც, ცნობილი WikiLeaks.com, რომელზეცმსოფლიოსმრავალიქვეყნის (პირველრიგში, 
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ამერიკისშეერთებულიშტატების) 

სამთავრობოდასამხედროსაიდუმლოებებისმარტივადგაგებაშეიძლება. დამაინც, 

მომავლისუდიდესისაფრთხეარაინფორმაციისგამჟღავნებაში, არამედლოჯისტიკური, 

ინფრასტრუქტურულიდაენერგეტიკულისისტემებისკომპიუტერულისაშუალებებითმწყობრ

იდანგამოყვანაშიმდგომარეობს, 

რომელსაცდედამიწაზეკატასტროფულიმოვლენებისგანვითარებაშეუძლია. ამრიგად, 

არსებობსდიდიპრობლემადაშესაბამისად, მასთანბრძოლააუცილებელია. 

ინფორმაციულიუსაფრთხოებისუზრუნველყოფისთვისბრძოლისმთავარსივრცესციფრული, 

იგივეკიბერსამყაროწარმოადგენსდატერმინი „კიბერუსაფრთოებაც“ აქედანმოდის.  

კიბერუსაფრთხოებაწარმოადგენსღონისძიებათაერთობლიობასსაკუთარიციფრულიინფორმა

ციულისივრცისდასაცავად, თუმცადაცვაწარმატებითრომგანხორციელდეს, 

ჯერუნდაგაირკვეს - ვისგან? კიბერუსაფრთხოებისდარღვევაშეუძლიათინსაიდერებს, 

ჰაკერებსდამავნეპროგრამებს. პარადოქსია, მაგრამფაქტია: 

ძალიანხშირადორგანიზაციისახლანდელიანყოფილითანამშრომელიბევრადმეტიზარალისმო

მტანია, ვიდრენებისმიერიჰაკერი. 

ინსაიდერებიორგანიზაციაზეგაბრაზებულიადამიანებიარიან, 

რომლებსაცმნიშვნელოვანინფორმაციაზეწვდომაგააჩნიათდახანდახანმათიგარეთგატანისსაშ

უალებაცეძლევათ. ყველაზეცნობილინსაიდერადედუარდსნოუდენიმიიჩნევა, 

ერთიშეხედვითყველაზედაცულიორგანიზაციის, 

ამერიკისშეერთებულიშტატებისნაციონალურიუსაფრთხოებისსააგენტოს (NSA) 

ყოფილითანამშრომელი, 

რომელმაცგიგანტურიმოცულობისსაიდუმლოინფორმაციისმოპარვადაგასაჯაროებამოახერხა

, ამჟამადკირუსეთსაფარებსთავს. 

ჰაკერებისაინფორმაციოტექნოლოგიებშიკარგადგარკვეულპიროვნებებსწარმოადგენენ, 

რომლებსაცინფორმაციისმოპარვადასხვამავნესაქმეებისკეთებაორგანიზაციაშიფიზიკურადმ

ოხვედრისგარეშეცშეუძლიათ. მავნეპროგრამები (Malware – Malicious Software) 

წარმოადგენენპროგრამებს, 

რომლებიცსამიზნეკომპიუტერულსისტემებშიბევრმავნექმედებასასრულებენ, 

ეკრანზეუწყინარიხუმრობისგამოტანიდანკომპიუტერისსრულგანადგურებამდე, 

როგორცამასგანთქმულიტაივანურივირუსი „ჩერნობილი“ აკეთებდა.  

მავნეპროგრამებისშემდეგიძირითადიტიპებიარსებობს: ჯაშუში (Spyware) - 

კომპიუტერშიშემოპარვითმომხმარებლისაქტივობასაკონტროლებს: 

რომელპროგრამებთანმუშაობს, რომელვებგვერდებზეშედის, 

მესენჯერითვისესაუბრებადაასეშემდეგ, რისშემდეგაც, 

მოპოვებულინფორმაციასანსაკუთარიდანიშნულებისამებრგაგზავნისანსხვაგვარადგამოიყენე

ბს; იძულებითირეკლამისგამავრცელებელი (Adware) - 

მომხმარებელსრეკლამასსაკუთარისურვილისწინააღმდეგაწვდის. ამტიპისპროგრამების 
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„შემოპარვის“ 

მიზეზიშეძლებასაეჭვოვებგვერდებზეშესვლაანპროგრამებისჩამოტვირთვაგახდეს, 

რისშემდეგაცოპერაციულსისტემაშიანბრაუზერშიარასასურველი, 

შემაწუხებელისარეკლამოფანჯრებიიხსნება; ფიშინგი (Phishing) - 

მომხმარებლისყალბვებგვერდებზეგადაიყვანსდამნიშვნელოვანინფორმაციას (მაგალითად, 

საკრედიტობარათისნომერიდა CVC-კოდი, სახელი, პაროლი) გამოსტყუებს. შესაძლებელია, 

თუ facebook.com-ისნაცვლად facebok.com არისაკრეფილი (ერთი “o” გამორჩენილი), 

არარისგამორიცხული, გარეგნულად „ფეისბუქის“ 

მსგავსვებგვერდზემოხდესშესვლადამონაცემებისშეყვანა, 

რომელიცმაშინვეჰაკერისხელშიმოხვდება; სპამერი (Spam) - 

არასასურველიელექტრონულიწერილებია, 

რომლებიცელფოსტისარხებითმოხმარებელსთავისინებისწინააღმდეგდადიდირაოდენობითე

გზავნება. სპამისშინაარსიყველანაირიშეიძლებაიყოს (რეკლამა, პროპაგანდადასხვა) 

ანიგიშეიძლებაბმულებისანბმულიფაილებისსახითმავნეპროგრამულიუზრუნველყოფისგავრ

ცელებასაცუწყობდესხელს. პროგრამა-სპამერიკომპიუტერშინიშნავს, 

რომკომპიუტერიწარმოადგენსე.წ. (ბოტნეტის) ნაწილსდასპამისგავრცელებასუწყობსხელს.  

გამომძალველი (Ransomware) - 

მიზნადისახავსმომხმარებლისთვისტექნიკურიპრობლემებისშექმნას. 

ყველაზეხშირადგამომძალველიპროგრამაშიფრავსმომხმარებლისფაილებს (მათწაკითხვა-

გამოყენებასშეუძლებელსხდის), ხოლოდეშიფრაციისგასაღებისთვისჰაკერითანხასმოითხოვს, 

თუმცა, როგორცწესი, მავნექმედებებსგარკვეულიდროისშემდეგისევიმეორებს. თაღლითი 

(Rogueware) - 

მომხმარებლისთვისთვალისახვევისგზითმატერიალურიანსხვატიპისსარგებლისმოპოვებასც

დილობს. იგიმომხმარებელშიპანიკასთესავსშეტყობინებით, 

რომკომპიუტერისაშინელივირუსითარისინფიცირებულიდაგთავაზობთ „ანტივირუსს“, 

რომელიცსინამდვილეშითავადარისვირუსი. გამოუცდელიმომხმარებელიპროგრამა-

თაღლითისდაყენებისშემდეგფაქტობრივადბოროტმოქმედთაკონტროლქვეშექცევა; 

პაროლებისამომცნობი (Password Cracker) - სხვადასხვაალგორითმებისსაშუალებით 

(Dictionary, Brute Force დასხვა) ინფორმაციულისისტემებისპაროლების „გატეხვას“ 

ცდილობსდათუპაროლისუსტია („123“, „abc“ დასხვა), მასადვილადამოიცნობს; ეკრანის, 

კლავიატურისდამაუსისრეგისტრატორი (Keylogger) - 

კომპიუტერშიმომხმარებლისშესრულებულქმედებათარეგისტრაციასდაინფორმაცისსაკუთარ

იდანიშნულებისამებრგადაგზავნასემსახურება. რასაკვირველია, 

სიაარასრულიადამავნეპროგრამებისსრულიკლასიფიკაციაგაცილებითფართოა.  

კიბერთავდაცვისუზრუნველყოფაზეუამრავისპეციალისტიმუშაობსროგორცსახელმწიფო, 

ასევეკერძოორგანიზაციებში. 

კიბერმუქარებისგანთავდასაცავადციფრულსამყაროშიუზარმაზარიმოცულობისსამუშაოაშეს



213 
 

რულებულიდაშეიძლებაითქვას, 

რომთანამედროვეკიბერსივრცეშიკრიმინალურიდასხვატიპისმავნესაქმიანობა, 

ინფორმაციულისისტემებისუსაფრთხოებისსისტემისგარღვევამხოლოდკარგადმომზადებულ

ჰაკერებსშეუძლიათ. 

კიბერუსაფრთხოებისსაკითხებიასახულიაქვეყნებისუმრავლესობისკანონებშიდადოქტრინებ

ში, არსებობსსხვადასხვასტანდარტები. 

კიბერუსაფრთოებისყველასპეციალისტიხელმძღვანელობსსტანდარტიზაციისსაერთაშორისო

ორგანიზაციის (ISO) მიერსაერთაშორისოელექტროტექნიკურკომისიასთან (IEC) 

ერთადდამუშავებულისტანდარტით ISO/IEC 270001, 

ხოლოამერიკისშეერთებულიშტატებისმთავრობაამმიმართულებითკიდევუფრომეტადარისგ

ანვითარებული. გასულისაუკუნის 80-90-იანიწლებიდან, აშშ-

სთავდაცვისსამინისტროსაქტიურიმონაწილეობითმუშავდებაე.წ. „ცისარტყელასწიგნების“ 

(Rainbow books) სერია, რომლის 30-

ზემეტსხვადასხვაფერისწიგნშიამომწურავადარისაღწერილიინფორმაციულიუსაფრთხოებისყ

ველაპრობლემადამათიაღმოფხვრისწესები.  

ინფორმაციულიუსაფრთხოებისერთიანიპოლიტიკისაუცილებლობასკარგადხედავსსაქართვე

ლოსმთავრობა. „საქართველოსეროვნულიუსაფრთხოებისკონცეფციაში“ 

კიბერუსაფრთხოებასთვალსაჩინოადგილიუჭირავს. კერძოდ, 

საქართველოსეროვნულიინტერესებისსიაშიერთ-ერთიპუნქტიანახსენები - 

„კიბერუსაფრთხოებისგანმტკიცება“ 

ჰაკერებისგანთავდასაცავადკომპიუტერულქსელშირამდენიმემნიშვნელოვანი „კედელი“ 

უნდააშენდეს: საკონტროლო-გამშვებიპუნქტიანუფაიერვოლი (Firewall), 

რომელიცშიგაქსელშიანპერსონალურკომპიუტერზე „ნებართვის“ გარეშეარავისშემოუშვებს. 

მაგალითად, ფაიერვოლისთვისშეიძლებაბრძანებისგაცემა, 

რომქსელშიდაბლოკოსშემოღწევაჩინეთშიგანთავსებულინებისმიერიკომპიუტერიდან; ვებ-

ფილტრი - ქსელიდანინტერნეტშიგასვლისმაკონტროლებელი, 

რომელიცმომხმარებლებსარმისცემსსაშუალებასგახსნანექსტრემისტული, კრიმინალური, 

უცენზურო, აზარტულითამაშებისანსხვადაუშვებელიშიგთავსისშემცველივებგვერდები;  

 

2014 წლიდანმსოფლიოშიახალიტრენდიგამოჩნდა - 

ჭკვიანიმოწყობილობებიდატარებადიმოწყობილობები: ჭკვიანიმაცივრები, 

ფიტნესსამაჯურები, ვირტუალურირეალობისჩაფხუტები, დამატებულირეალობისსათვალე. 

 

ოდესაში 2016 წელსშავიზღვისსამიტის(BSEC-ის) კონფერენციაზეგახდა ცნობილი, რომ 

პირველადუკრაინაში ჩიპი ჩაუდგეს ადამიანს ხელში, რომლითაც მას შეეძლო ბანკის ბარათის 
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მსგავსად გადაეხადა გადასახადები66. აშშ-ში ჩიპების გამოყენებასთან (არა შინაურ 

ცხოველებზე) დაკავშირებით  კანონმდებლობა უკვე 2007 წლიდან გაჩნდა. წელს ვისკონსინის, 

ჩრდილოეთ დაკოტას და კალიფორნიის შტატებმა ადამიანის იძულებითი ჩიპირება უკანონო 

გახადეს. 2008 წელს ოკლაჰომამ მიიღო მსგავსი კანონი67. 

2010 წლის 5 აპრილს ჯორჯიის შტატის სენატმა მიიღო კანონპროექტი 235, რომელიც 

კრძალავს მიკროჩიპების იძულებით იმპლანტაციას. კანონპროექტი იძლევა ნებაყოფლობით 

მიკროჩიპის იმპლანტაციის უფლებას, თუ იგი შესრულებულია ექიმის მიერ და 

რეგულირდება ჯორჯიის შტატის სამედიცინო საბჭოს მიერ. 2010 წლის 10 თებერვალს 

ვირჯინიამ მიიღო კანონი, რომელიც უკრძალავს კომპანიებს აიძულონ თავიანთი 

თანამშრომლები ჩიპიზაციაზე. ვაშინგტონის კანონპროექტი 1142-2009-10 ავალდებულებს 

კვლევას იმპლანტირებული RFID ან მსგავსი ტექნოლოგიის შესახებ სექსუალური 

დამნაშავეებისა და სხვა დამნაშავეების ელექტრონული მონიტორინგისთვის68.   

2018 წლიდან დაიწყეს ჩიპების აქტიურად გადანერგვა სხვა და სხვა ქვეყნებში, იმ მიზნით, 

რომმათ შეცვალონ გასაღებები, კრედიტ-ბარათები, საიდენტიფიკაციო მონაცემები, ხოლო 

2019 წელს პროექტმა „xNT“ დაიწყო ჩიპების გაგზავნა იმპლანტაციისთვის მისი 

მომხმარებლებისხელში(https://dangerousthings.com/product/xnt/). 

კომპანია Apple–მა ჩამოაყალიბა FaceID–ის ტრენდი, რომლის წყალობითაც უკვე 

შესაძლებელია თანხის გადახდა, პირის იდენტიფიცირება უბრალოდ მათი სახის 

მიხედვით.ყველა ეს ფაქტი მიუთითებს იმაზე, რომ აღჭურვილობა უახლოვდება სხეულს, 

ტვინსა და თვალებს, კუნთებსა და, ფაქტიურად, ადამიანის „შინაგან ორგანოებს“.ეს ნიშნავს, 

რომ არსებობს დიდი რისკი იმისა, რომ კიბერშეტევებმა შეიძლება გავლენა მოახდინოს 

ადამიანის ფიზიკურ მდგომარეობაზე.რაც უფრო ახლოს არის მოწყობილობები სხეულთან და 

ტვინთან, მით უფრო მნიშვნელოვანია მათი მატარებლების ინფორმაციის დაცვა. 

კიბერუსაფრთხოების პასუხისმგებლობის შემდეგი ეტაპი არის ინფორმაციის, პროცესებისა 

და მოწყობილობათა, რომელიც ახლოსაა სხეულთან, ტვინთან და ადამიანის სიცოცხლესთან 

უსაფრთხოების საკითხები. 

შეჯამებისთვის, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კიბერუსაფრთხოება იყო ინფორმაციის 

უსაფრთხოების ნაწილი. ეს არის ინფორმაციული უსაფრთხოების ევოლუცია. ახლა, ძალიან 

ბევრი რამ არის დამოკიდებული კიბერსივრცეში პროცესების, ინფორმაციისა და საქმიანობის 

 
66იხ: https://korrespondent.net/ukraine/3743253-v-ukrayne-vpervye-vzhyvyly-chyp-v-ruku-cheloveka; 

67 California Bans Forced RFID Tagging of Humans.. GovTech.com (27 July 2010);  Talley, Tim. Bill bans involuntary 

microchip implants . The Oklahoman (22 May 2008).  

 
68Georgia SB 235 — Ban on Required Human Microchip Implantation — Georgia Key Vote — The Voter’s Self Defense 

System. Vote Smart (4 March 2009);Tencer, Daniel. Virginia delegates pass bill banning chip implants as 'mark of the 

beast'). RawStory.com (10 February 2010); Bill Information > HB 1142. Washington State Legislature. 

https://dangerousthings.com/product/xnt/
https://korrespondent.net/ukraine/3743253-v-ukrayne-vpervye-vzhyvyly-chyp-v-ruku-cheloveka
http://www.govtech.com/security/California-Bans-Forced-RFID-Tagging-of.html?topic=117688
https://www.oklahoman.com/article/3247279/bill-bans-involuntary-microchip-implants
https://www.oklahoman.com/article/3247279/bill-bans-involuntary-microchip-implants
https://votesmart.org/bill/10786/28834/ban-on-required-human-microchip-implantation#.XCVJY1wzZPZ
https://votesmart.org/bill/10786/28834/ban-on-required-human-microchip-implantation#.XCVJY1wzZPZ
https://www.rawstory.com/2010/02/virginia-passes-law-banning-chip-implants-mark-beast/
https://www.rawstory.com/2010/02/virginia-passes-law-banning-chip-implants-mark-beast/
https://app.leg.wa.gov/billsummary?BillNumber=1142&Year=2009&initiative=
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დაცვაზე, ვიდრე ინფორმაციის დაკარგვაზე. სამწუხაროდ მსგავსი კანონები და 

რეგულირებები საქართველოში ჯერ-ჯერობით არ არის მიღებული. სისტემის უსაფრთხოება, 

პროცესები, ადამიანის სიცოცხლე - ეს ყველაფერი კიბერუსაფრთხოებისშესახებ იურიდიულ-

სამართლებრივი სივრცის შექმნას უკავშირდება. 

 

 

ლექცია 13 

2020-2023 წლების ITU69- სეკონომიკის ციფრიზაციის სტრატეგიულიგეგმა 

 

ხედვა: ინფორმაციული საზოგადოება ემყარება ურთიერთდაკავშირებული მსოფლიოს 

შესაძლებლობებს, რომელშიც სატელეკომუნიკაციო/საინფორმაციო და საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიები უზრუნველყოფს და აჩქარებს სოციალურ, ეკონომიკურ და ეკოლოგიურად 

მდგრად ზრდასა და განვითარებას. 

 

ძირითადი მიზანია: ხელი შეუწყოს უნივერსალურ ხელმისაწვდომობას 

სატელეკომუნიკაციო/ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ქსელებზე. 

აგრეთვე მომსახურებებსა და პროგრამებში მათ გამოყენებას სოციალური, ეკონომიკური და 

ეკოლოგიურად მდგრადი ზრდისა და ინკლუზიური განვითარებისათვის. 

 

სტრატეგიული მიზნებს წარმოადგენს: 

 

მიზანი1 - ზრდა: ციფრული ეკონომიკისა და საზოგადოების დასახმარებლად 

სატელეკომუნიკაციო/ICT–ების (საინფორმაციო კომპიუტერული ტექნოლოგიების) 

ხელმისაწვდომობის გაზრდა და გამოყენება. 

 

მიზანი2 - ინკლუზიურობა: ციფრიზაციის განვითარებაში არსებული გარღვევის შემცირება 

და ყველასათვის ინტერნეტით წვდომის უზრუნველყოფა. 

 

მიზანი3 - მდგრადობა: წარმართეთ რისკები, გამოწვევები და შესაძლებლობები, რომლებიც 

გამოწვეულია ტელეკომუნიკაციების/ICT-ს სწრაფი ზრდით. 

 
69რეზოლუცია 71 (განახლებული დუბაი, 2018წ.). საერთაშორისო სატელეკომუნიკაციო კავშირის (ITU-ს) 2020-2023 

წლების ეკონომიკის ციფრიზაციის სტრატეგიული გეგმა. ITU-სსტრატეგიული გეგმა 2020-2023 

წლებისთვის.https://www.itu.int/en/connect2030/Documents/Resolution-71-PP18.pdf 
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მიზანი4 - ინოვაცია: შექმენით შესაძლებლობები სატელეკომუნიკაციო / ICT ინოვაციებისთვის 

საზოგადოების ციფრული ტრანსფორმაციის ხელშესაწყობად. 

ურთიერთობა სხვა ადამიანებთან 

მიზანი5 - პარტნიორობა: ITU–ს წევრებსა და სხვა დაინტერესებულ მხარეებს შორის 

თანამშრომლობის გაძლიერება ITU–ს სტრატეგიული მიზნების 

განსახორციელებლად.,,ინფორმაციული საზოგადოება, რომელიც ეფუძნება 

ურთიერთდაკავშირებულ სამყაროს, სადაც სატელეკომუნიკაციო/ინფორმაციული და 

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები საშუალებას აძლევს და დააჩქაროს სოციალური, 

ეკონომიკური და ეკოლოგიურად მდგრადი ზრდა და განვითარება ყველასათვის. 

 

სტრატეგიული დაქვემდებარებული მიზნები  

 

ინფორმაციული საზოგადოების მსოფლიო სამიტის (WSIS) საქმიანობის 

განსახორციელებლად და 2030 წლამდე პერიოდის მდგრადი და ინკლუზიური 

განვითარებისათვის. 

 

მიზანი 1 - ზრდა: სატელეკომუნიკაციო / ICT– ების ხელმისაწვდომობისა და გაზრდილი 

გამოყენების უზრუნველყოფა; 

ციფრული ეკონომიკისა და საზოგადოების მხარდაჭერა; 

სატელეკომუნიკაციო/ICT-ს, როგორც სოციალური, ეკონომიკური და ძირითადი 

საშუალებების როლის აღიარება; 

ITU იმუშავებს, რათა უზრუნველყოს ხელმისაწვდომობა სატელეკომუნიკაციო/ICT-ის 

გამოყენების გაზრდისა და გაფართოებისთვის, განვითარების ხელშეწყობის მიზნით; 

სატელეკომუნიკაციო/ICT-სა და ციფრული ეკონომიკის მხარდასაჭერად განვითარებადი 

ქვეყნების დახმარება ციფრულ ეკონომიკაზე გადასვლასთან დაკავშირებით; 

სატელეკომუნიკაციო / ICT-ს გამოყენების ზრდას აქვს პოზიტიური გავლენა მოკლევადიან და 

გრძელვადიან სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებასა და ზრდაზე, ასევე ინკლუზიური 

ინფორმაციული საზოგადოების შექმნისათვის; 

ITU-ს სამმიტი მოწოდებულია ითანამშრომლოს სატელეკომუნიკაციო/ICT-ს ყველა 

დაინტერესებულ მხარესთან მიზნის მიღწევისთვის საჭირო გარემოს შესაქმნელად. 

 

მიზანი 2 - ინკლუზიურობა: ITU მოწოდებულია უზრუნველყოს, რომ ყველას, გამონაკლისის 

გარეშე, შეეძლოს ისარგებლოს სატელეკომუნიკაციო/ICT-ით. ITU იმუშავებს, რათა 

გადალახოს (შეამციროს) ციფრიზაციაში არსებული გარღვევა ინკლუზიური ინფორმაციული 

საზოგადოებისთვის და უზრუნველყოს ფართოზოლოვანი ინტერნეტის მისაწვდომობა 

ყველასთვის. ციფრიზაციაში არსებული გარღვევის გადალახვა მიზნად ისახავს: გლობალურ 

სატელეკომუნიკაციო/ICT ინკლუზიურობას, ხელს უწყობს სატელეკომუნიკაციო/ICT 

ხელმისაწვდომობას, მის გამოყენებას ყველა ქვეყანასა და რეგიონში, ყველა ხალხის მიერ, 
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ქალებისა და გოგონებისთვის, ახალგაზრდობის, მარგინალური და დაუცველი მოსახლეობის 

ჩათვლით, ყველა სოციალური ფენებისთვის მათ შორის: ადგილობრივი მოსახლეობაში 

მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის.  

 

მიზანი  3 - მდგრადობა:  ქვეყნების კიბერუსაფრთხოების გაზრდა, სამოქმედო სტრატეგიისა 

და ეროვნული კანონმდებლობის ჩამოყალიბება. ელექტრონული ნარჩენების საკანონმდებლო 

ველის საზღვრების დადგენა, სასათბურე გაზების ემისიების შემცირება, გადაუდებელი 

დახმარების სატელეკომუნიკაციო გეგმის შექმნა და კატასტროფების რისკების შეზღუდვის 

სტრატეგიების შემუშავება. 

 

მიზანი 4 - ინოვაცია: უზრუნველყონ სატელეკომუნიკაციო/ICT ინოვაციები ციფრული 

ტექნოლოგიების მხარდასაჭერად. ალიანსი აცნობიერებს ტელეკომუნიკაციების/ICT– ების 

მნიშვნელოვან როლს საზოგადოების ციფრულ ტრანსფორმაციაში. გაერთიანება ცდილობს 

ხელი შეუწყოს ინოვაციების გარემოს განვითარებას სადაც ახალი ტექნოლოგიების მიღწევები 

ხდება ციფრიზაციის განხორციელების ძირითადი ფაქტორი. WSIS სამოქმედო 

მიმართულებები 2030 წლამდე არის დღის წესრიგი მდგრადი განვითარებისათვის. 

 

მიზანი 4 - პარტნიორობა: იმისათვის, რომ ხელი შეუწყოს ზემოაღნიშნული სტრატეგიული 

მიზნების მიღწევას, გაერთიანება აცნობიერებს ურთიერთქმედების და თანამშრომლობის 

განვითარების აუცილებლობას მთავრობებს, კერძო სექტორს, სამოქალაქო საზოგადოებას, 

მთავრობათაშორის და საერთაშორისო ორგანიზაციებს, აკადემიურ და ტექნიკურ 

საზოგადოებებს შორის. გაერთიანება ასევე აცნობიერებს გლობალურ პარტნიორობაში 

წვლილის შეტანის აუცილებლობას. განამტკიცოს სატელეკომუნიკაციო/ICT– ების როლი, 

როგორც საშუალება WSIS სამოქმედო მიმართულებებისა და 2030 წლამდე მდგრადი 

განვითარების დღის წესრიგის განხორციელებაში. 

 

 დაქვემდებარებული მიზნები 

 

დაქვემდებარებული მიზნები წარმოადგენს ITU- ს მუშაობის შედეგსა და მის გრძელვადიან 

გავლენას რაც მიუთითებს პროგრესზე სტრატეგიული მიზნების მიღწევაში. კავშირი 

იმუშავებს მსოფლიოს სხვადასხვა ორგანიზაციებთან, რომლებიც ხელს შეუწყობენ 

სატელეკომუნიკაციო/ICT–ების გამოყენებას. დაქვემდებარებული მიზნებში მითითებულია 

მიმართულება, რომელზეც კავშირი უნდა იყოს ორიენტირებული და ITU- ს ხედვა 2020-2023 

წლებში ურთიერთდაკავშირებული მსოფლიოს შესახებ. ITU–ს სტრატეგიული მიზნების 

შემდეგი დაქვემდებარებული მიზნები ასახავს: სპეციფიკურ, გაზომვად, მოქმედებაზე 

ორიენტირებულ, რეალისტურ, შესაბამის, დროში განსაზღვრულ და თვალყურისდევნებად 

კრიტერიუმებს. 
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მიზანი 1: ზრდა 

დაქვემდებარებული მიზნები: 

 

    მიზანი 1.1: 2023 წლისთვის მსოფლიოში შინამეურნეობების 65%-ს ექნება 

ხელმისაწვდომობა ინტერნეტზე; 

    მიზანი 1.2: 2023 წლისთვის მსოფლიოში ადამიანების 70% გამოიყენებს ინტერნეტს; 

    მიზანი 1.3: 2023 წლისთვის ინტერნეტი  25% -ით უფრო ხელმისაწვდომი იქნება ვიდრე ეს 

2017 წლის დასაწყისში იყო; 

    მიზანი 1.4: 2023 წლისთვის ყველა ქვეყანას შემუშავებული და მიღებული ექნება  

ციფრიზაციის პროგრამა/სტრატეგია; 

    მიზანი 1.5: 2023 წლისთვის ინტერნეტის აბონენტების რაოდენობა 50%-ით იქნება 

გაზრდილი; 

    მიზანი 1.6: 2023 წლისთვის ქვეყნების ინტერნეტის აბონენტების 40%-ის ნახევარზე მეტს 

ექნება ფართოზოლიანი ქსელი 10 მბ/წმ-ზე მეტი სიჩქარით; 

    მიზანი 1.7: 2023 წლისთვის სამთავრობო სერვისებს ინტერნეტში მოსახლეობის 40% უნდა 

დაუკავშირდეს. 

 

    მიზანი 2: ინკლუზიურობა 

დაქვემდებარებული მიზნები: 

 

    მიზანი 2.1. 2023 წლისთვის განვითარებად ქვეყნებში ინტერნეტზე წვდომა 

შინამეურნეობების 60%-ს უნდა ჰქონდეს; 

    მიზანი 2.2. 2023 წლისთვის, ღარიბ განვითარებად ქვეყნებში, ინტერნეტზე წვდომა 

შინამეურნეობების 30%-ს უნდა ჰქონდეს; 

    მიზანი 2.3: 2023 წლისთვის განვითარებად ქვეყნებში ადამიანების 60% გამოიყენებს 

ინტერნეტს; 

    მიზანი 2.4: 2023 წლისთვის, ღარიბი განვითარებადი ქვეყნების მოსახლეობის 30% 

გამოიყენებს ინტერნეტს; 

    მიზანი 2.5: 2023 წლისთვის განვითარებულ და განვითარებად ქვეყნებს შორის 

ფართოზოლიან ინტერნეტზე ხელმისაწვდომობის გარღვევის შეზღუდვა უნდა მოხდეს და 

იგი 25%-ით უნდა შემცირდეს 2017 წელთან შედარებით; 

    მიზანი 2.6: 2023 წლისთვის ფართოზოლოვანი ინტერნეტით მომსახურების ღირებულება 

უნდა შეადგენდეს განვითარებად ქვეყნებში საშუალო თვიური შემოსავლის არაუმეტეს 3% -ს; 

    მიზანი 2.7: 2023 წლისთვის მსოფლიოს მოსახლეობის 96%-ს ექნება ფართოზოლოვანი 

ინტერნეტის ქსელით დაფარვა; 

    მიზანი 2.8: 2023 წლისთვის მიღწეული იქნება გენდერული თანასწორობა ინტერნეტის 

გამოყენებისა და მობილური ტელეფონების მფლობელობაში; 

    მიზანი 2.9: 2023 წლისთვის ყველა ქვეყანაში ინვალიდებისთვის უნდა შეიქმნას 

სატელეკომუნიკაციო/ICT ხელმისაწვდომობის ხელშემწყობი გარემო; 
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    მიზანი 2.10: 2023 წლისთვის სატელეკომუნიკაციო/ICT უნარებში 

ახალგაზრდობის/მოზარდების წილი 40% -ით გაიზარდება; 

 

    მიზანი 3: მდგრადობა 

 

    მიზანი 3.1: 2023 წლისთვის უნდა გაიზარდოს ქვეყნების კიბერუსაფრთხოების მზადყოფნის 

ძირითადი შესაძლებლობები, მათ შორის: მოქმედი სტრატეგია, კომპიუტერული 

ინციდენტების საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების  ჯგუფები და ეროვნული 

კანონმდებლობა; 

    მიზანი 3.2: 2023 წლისთვის 30%-მდე უნდა გაიზარდოს გლობალური ელექტრონული 

ნარჩენების გადამუშავების მაჩვენებელი; 

    მიზანი 3.3: 2023 წლისთვის 50%-ით უნდა გაიზარდოს ელექტრონული ნარჩენების შესახებ 

კანონმდებლობის მქონე ქვეყნების რაოდენობა; 

    მიზანი 3.4: 2023 წლისთვის 2015 წლის დონესთან შედარებით ტელეკომუნიკაციების/ICT– 

ის საშუალებით 30%-ით უნდა გაიზარდოს სასათბურე გაზების ემისიების წმინდა შემცირება; 

    მიზანი 3.5: 2023 წლისთვის ყველა ქვეყანას უნდა ჰქონდეს ეროვნული გადაუდებელი 

დახმარების სატელეკომუნიკაციო გეგმა, ისევე, როგორც მათი ეროვნული და ადგილობრივი 

კატასტროფების რისკის შემცირების სტრატეგიები. 

 

    მიზანი 4: ინოვაცია 

 

    მიზანი 4.1: 2023 წლისთვის ყველა ქვეყანას უნდა ჰქონდეს შემუშავებული განვითარების 

პოლიტიკა / სტრატეგიები ორიენტირებული სატელეკომუნიკაციო / ICT-ს ინოვაციებზე. 

 

    მიზანი 5: პარტნიორობა 

 

    მიზანი 5.1: 2023 წლისთვის დაინტერესებულ მხარეებთან პარტნიორობის ეფექტიანობის 

გაზრდა და სატელეკომუნიკაციო/ICT გარემოში სხვა ორგანიზაციებთან და მოქმედ პირებთან 

თანამშრომლობის გაუმჯობესება. 

ციფრიზაციის პოლიტიკის გამტარებლები 

მსოფლიოში  ციფრიზაციის პოლიტიკის  გამტარებელი ორგანიზაციას წარმოადგენს 

საერთაშორისო სატელეკომუნიკაციო კავშირი (ITU). ITU 

ანაწილებსგლობალურრადიოსპექტრსდასატელიტურორბიტებს, 

შეიმუშავებსტექნიკურსტანდარტებს, რომლებიცუზრუნველყოფეს 

ქსელებისადატექნოლოგიებისერთობლივურთიერთთანამშრომლობასდამიმართავსძალისხმ

ევას დაბალგანვითარებულ თემებში ICT–ზეწვდომისგასაფართოებლად. მსოფლიოში 

ყოველჯერზე, როდესაცდაურეკავთ ვინმეს მობილური მოწყობილობით, ან 
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ინტერნეტისწვდომითელექტრონულფოსტითგაგზავნით ინფორმაციას, ისარგებლებთ ITU– 

სმუშაობით. 

 

 

ციფრიზაციის პოლიტიკის ინსტრუმენტები  

ციფრიზაციის პროცესების სამართლებრივ- ეკონომიკური რეგულირების ინსტრუმენტები 

(რომელიც წარმოიქმნება ციფრული ეკონომიკის განვითარებასთან დაკავშირებით) 

წარმოადგენს სამართლებრივ-ეკონომიკური რეგულირების სფეროში ტექნიკურ-

პოლიტიკური შეხედულებების, პრინციპებისა და პრიორიტეტების სისტემას. მათი მიზანია 

შექმნას ნორმატიულად დადგენილი პირობები: 

- ციფრული საზოგადოების, როგორც ახალი ტიპის საზოგადოების არსებობისა და 

განვითარებისათვის; 

- ციფრული წარმოებისა და მიმოქცევის რეჟიმისთვის, რომელიც აუცილებელია საქონლის, 

სამუშაოებისა და მომსახურების საწარმოებლად; 

- ციფრიზაციის ტექნიკურ-პოლიტიკური მექანიზმების ინსტიტუციონალიზაციისათვის.  

     ციფრიზაციის პოლიტიკის ინსტრუმენტების ორი კატეგორია არსებობს: ციფრიზაციის 

ტექნიკური ინსტრუმენტები (ანუ ციფრული ტექნოლოგიები) და ციფრიზაციის უშუალოდ 

პოლიტიკური ინსტრუმენტები ანუ გადაწყვეტების მიღების საფუძვლები. პოლიტიკის 

ინსტრუმენტთა ასეთი დიფერენცირება წარმოშვა ციფრიზაციის სამეცნიერო და პოლიტიკურ 

ტექნოლოგიათა სისტემურმა ხასიათმა (ორივე სფეროს ტექნოლოგიები ერთმანეთთან 

მჭიდრო კავშირშია).   

 

ლექცია 14 

ეკონომიკის ციფრიზაციის სახელმწიფო პოლიტიკა საქართველოში 

 

    საქართველოში ციფრიზაციის ეკონომიკური პოლიტიკის ინსტრუმენტებს 

წარმოადგენს: 

1.    საქართველოს კანონი ინოვაციების შესახებ (საქართველოს 2016 წლის 22 ივნისის 

კანონი, №5501-IIს-ვებგვერდი, 12. 07. 2016წ.). ამ კანონის მიზანსა და მოქმედების სფეროს 

წარმოადგენს:  

➢ საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელი 

ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის შექმნა და სრულყოფა; 

➢ ქვეყანაში ცოდნასა და ინოვაციებზე დაფუძნებული ეკონომიკის მშენებლობა; 
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➢ სხვა სახელმწიფოებში შექმნილი ტექნოლოგიების საქართველოში ათვისების 

ხელშეწყობა; 

➢ საქართველოში შექმნილი ინტელექტუალური საკუთრებისა და ტექნოლოგიების 

დანერგვისა და ექსპორტის ხელშეწყობა; 

➢ მოწინავე ტექნოლოგიების შეღწევა მეცნიერებისა და ეკონომიკის ყველა სფეროში. ამ 

სფეროთა კონკურენტუნარიანობის გაზრდის მიზნით. 

     ამ კანონის მოქმედება ვრცელდება ინოვაციური საქმიანობების სუბიექტებზე,  ხელშემწყობ 

ინფრასტრუქტურაზე, დაფინანსებასა და ინოვაციებით ვაჭრობაზე. 

 

 2.  საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის, 2014 წლის 19 

თებერვლის  დადგენილებით (დადგენილება №172) შეიქმნა საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო. იგი არის  

ციფრიზაციის პოლიტიკის გამტარებელი ორგანიზაცია. 

სააგენტოს მიზნები და ფუნქციები 

1. სააგენტოს მიზნებია: 

ა) საქართველოში ინოვაციური ეკოსისტემის შექმნის და მისი განვითარების პროცესის 

კოორდინაცია; 

ბ) ქვეყნის ინოვაციების და ტექნოლოგიების ერთიანი  პოლიტიკის და  სტრატეგიის 

განხორციელების პროცესის ხელშეწყობა და კოორდინირება; 

გ) მომსახურებების, ინსტრუმენტების, პროგრამების და ინფრასტრუქტურული პროექტების 

ფორმირება   კერძო და  სახელმწიფო სექტორის მიერ  ცოდნის,  ინოვაციების და კვლევის 

შედეგების ვაჭრობალიზაციისა და ინოვაციური მეწარმეობის ხელშეწყობისათვის; 

დ) საინფორმაციო საზოგადოების ფორმირების ხელშემწყობი პროექტების და პროგრამების 

სახელმწიფო ერთიანი პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობა და კოორდინირება  

საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების და ინოვაციების  ყველა სფეროში 

შეღწევის ხელშეწყობა და გამოყენების ეფექტურობის ამაღლება; 

 ე) ექსპორტზე ორიენტირებული ინოვაციების და ტექნოლოგიების, ინოვაციური  

საინფორმაციო ტექნოლოგიური პროდუქტების და მომსახურების მათ შორის საექპორტო 

პროგრამირების განვითარების ხელშეწყობა; 

ვ) მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტის განვითარების და ინტერნეტის გამოყენების ეფექტურობის 

ამაღლებისათვის დაგეგმილ მიზნობრივ პროგრამებში და პროექტებში მონაწილეობა; 

ზ) სამინისტროსათვის ინიციატივების და წინადადებების წარდგენა   ინოვაციების და 

ტექნოლოგიების, ინტერნეტიზაციის და საინფორმაციო საზოგადოების მშენებლობისათვის 
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შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების მოსამზადებლად, ასევე საექსპერტო მხარდაჭერის 

განხორციელება; 

თ) ცოდნაზე დაფუძნებული ეკონომიკის განვითარების მიზნით ტრენინგების, სემინარების, 

სამუშაო შეხვედრების, უწყებათშორისი კონფერენციებისა და სხვა ღონისძიებების 

უზრუნველყოფა, მათ შორის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთათვის. 

2. სააგენტოს ფუნქციებია: 

ა) ინოვაციების და ცოდნის ვაჭრობალიბერალიზაციის ხელშეწყობა, ინოვაციების და 

ტექნოლოგიების გამოყენების სტიმულირება; 

ბ) ინოვაციების და ტექნოლოგიების  ვაჭრობალიზაციის ხელშემწყობი მექანიზმების, 

პროექტების, პროგრამების, ინფრასტრუქტურის ფორმირება და დაფინანსების 

უზრუნველყოფა; 

 გ) ტექნოლოგიური პარკების, ინოვაციების ცენტრების, ინოვაციების ლაბორატორიების, 

აქსელერატორების და ბიზნეს-ინკუბატორების შექმნაში მონაწილეობა და მათი განვითარების 

ხელშეწყობა; 

დ) ბიზნესის და აკადემიური წრეების კოოპერაციის ხელშეწყობა; http://www.matsne.gov.ge 

04003000022024016315 

ე) კერძო ბიზნესში კვლევების და განვითარების სტიმულირებისათვის სხვადასხვა 

პროგრამების განხორციელება; 

ვ) უცხოური ტექნოლოგიების და ინოვაციების მოძიება, ანალიზი და დანერგვის ხელშეწყობა; 

ზ) ინოვაციებზე და ცოდნაზე დამყარებული ახალი ბიზნეს-ინიციატივების ხელშეწყობა  და 

დაფინანსება; 

თ)  ინოვაციური პროექტების, პროდუქტების, კერძო სამართლის იურიდიული პირების 

ხელშეწყობა და დაფინანსება;  

ი) ინოვაციური დამწყები ბიზნეს-კომპანიების ფორმირების და მათი კონკურენტუნარიანობის 

ამაღლების ხელშეწყობა და დაფინანსება; 

კ) ინდუსტრიებში ქართული ინოვაციების და ტექნოლოგიების  დანერგვის ხელშეწყობა; 

ლ) ტექნოლოგიური ინფასტრუქტურის შექმნის და გამოყენების სტიმულირება როგორც 

კერძო, ასევე სახელმწიფო სექტორში; 

მ) საფინანსო და ბიზნეს-სექტორის მიერ ინოვაციური პროექტებისა და დამწყები 

ბიზნესისდაფინანსების წახალისებისთვის წინადადებების მომზადება და აღნიშნული 

პროცესების ხელშემწყობი პროგრამების დანერგვა; 
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ნ)  ინოვაციების და ტექნოლოგიების სექტორში ინვესტორების და ინვესტიციების მოზიდვა; 

ო) საქართველოში საინფორმაციო ტექნოლოგიური ბიზნესის, ინოვაციური მეწარმეობის 

განვითარების ხელშეწყობა,   მიზნობრივი პროგრამების განხორციელება; 

პ) კრეატიული ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობა; 

ჟ) პროგრამული უზრუნველყოფის, ექსპორტზე ორიენტირებული პროგრამირების და 

საინფორმაციო ტექნოლოგიური მომსახურების  განვითარება; 

რ) ქართული ინოვაციების და ტექნოლოგიების საექსპორტო პოტენციალის ზრდა; 

ს) საქართველოში მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტის, ელექტრონული კომერციის, დისტანციური 

მუშაობის და სხვა ელექტრონული სერვისების განვითარების და გამოყენების ხელშეწყობა 

მიზნობრივი პროგრამების და პროექტების მეშვეობით; 

ტ) ქართული ინტერნეტ პროექტების   და ინტერნეტ სივრცის განვითარების ხელშეწყობა და 

დაფინანსება; 

უ) ქვეყანაში კომპიუტერიზაციის პროცესის დაჩქარებისათვის მიზნობრივი პროგრამების და 

პროექტების ინიცირება; 

ფ) კვლევა-განვითარების, მეცნიერული და ტექნოლოგიური პროექტების, ასევე  

საინფორმაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტების, ინოვაციური კომპანიების და სხვა 

მნიშვნელოვანი ინფორმაციის შესახებ მონაცემთა  ბაზის ფორმირება და განახლება; 

ქ) მსოფლიო ბანკის, მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის, სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების 

მიერ წარმოებულ საერთაშორისო რეიტინგებში და შეფასების სისტემებში საქართველოს 

ინოვაციების და ტექნოლოგიების მიმართულებით მიმდინარე განვითარების პარამეტრების 

ოპერატიული ასახვის ხელშეწყობა; 

ყ) ეროვნული სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მიღწევების პოპულარიზაცია; 

შ) ევროკავშირის და სხვა ქვეყნების  ინოვაციების და ტექნოლოგიების, მათ შორის, 

საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სფეროს განვითარებაზე 

ორიენტირებულ მიზნობრივ პროგრამებში მონაწილეობა; http://www.matsne.gov.ge 

04003000022024016315 

ძ) ინოვაციების და ტექნოლოგიების, მათ შორის, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების სფეროში მომუშავე მიზნობრივ   საერთაშორისო ორგანიზაციებთან 

თანამშრომლობა; 

წ) საფინანსო  ინსტიტუტებთან და დონორ ორგანიზაციებთან ურთიერთობა საქართველოს 

ინოვაციების და ტექნოლოგიების სექტორში დამატებითი გრანტების და საფინანსო  

რესურსების მოზიდვისმიზნით; 
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ჭ) დებულებით განსაზღვრული მიზნების განსახორციელებლად ატარებს ტრენინგებს, 

სემინარებს, სამუშაო შეხვედრებს, უწყებათშორის კონფერენციებსა და სხვა ღონისძიებებს, 

მათ შორის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთათვის. 

 

 სააგენტოს სტრუქტურული ქვედანაყოფების ფუნქციები 

1. სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტი უზრუნველყოფს: 

ა) სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიების ქსელის შექმნას და მათ მართვას; 

ბ) ინდუსტრიებში ქართული ინოვაციების და ტექნოლოგიების  დანერგვის ხელშეწყობას და 

პროგრამული უზრუნველყოფის, ექსპორტზე ორიენტირებული პროგრამირების და 

საინფორმაციო ტექნოლოგიური მომსახურების  განვითარებას; 

გ) კრეატიული ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობას; 

დ) საფინანსო და ბიზნეს-სექტორის მიერ ინოვაციური პროექტებისა და დამწყები ბიზნეს-

კომპანიების დაფინანსების წახალისებისთვის წინადადებების მომზადებას და აღნიშნული 

პროცესების უზრუნველყოფას; 

გ) ბიზნესის და აკადემიური წრეების კოოპერაციის ხელშეწყობას; 

დ) ინოვაციური პროექტების, პროდუქტების და კერძო სამართლის იურიდიული პირების 

ხელშეწყობას; 

ე) ინოვაციური დამწყები ბიზნესკომპანიების ფორმირებისა და მათი კონკურენტუნარიანობის 

ამაღლების ხელშეწყობას; 

ვ) ინოვაციებზე და ცოდნაზე დამყარებული ახალი ბიზნესინიციატივების  ხელშეწყობას; 

ზ) კერძო ბიზნესში კვლევების და განვითარების სტიმულირებისათვის სხვადასხვა 

პროგრამის განხორციელებას; 

თ) ქართული ინოვაციების და ტექნოლოგიების საექსპორტო პოტენციალის ზრდას. 

3. დონორებთან ურთიერთობებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი 

უზრუნველყოფს: 

ა) უცხოური ტექნოლოგიების და ინოვაციების მოძიებასა და ანალიზს; 

ბ) კვლევა-განვითარების, მეცნიერული და ტექნოლოგიური პროექტების, ასევე  

საინფორმაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტების, ინოვაციური კომპანიების და სხვა 

მნიშვნელოვანი ინფორმაციის შესახებ მონაცემთა  ბაზის ფორმირებასა და განახლებას; 

გ) მსოფლიო ბანკის, მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის, სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების 

მიერ წარმოებულ საერთაშორისო რეიტინგებში და შეფასების სისტემებში საქართველოს 
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ინოვაციების და ტექნოლოგიების მიმართულებით მიმდინარე განვითარების პარამეტრების 

ოპერატიული ასახვის ხელშეწყობას; 

დ) საფინანსო  ინსტიტუტებთან და დონორ ორგანიზაციებთან ურთიერთობას საქართველოს 

ინოვაციების და ტექნოლოგიების სექტორში დამატებითი გრანტების და საფინანსო  

რესურსების მოზიდვის მიზნით; 

ე) ინოვაციების და ტექნოლოგიების, მათ შორის, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების სფეროში მომუშავე მიზნობრივ   საერთაშორისო ორგანიზაციებთან 

თანამშრომლობას; 

ვ) ევროკავშირის და სხვა ქვეყნების  ინოვაციების და ტექნოლოგიების, მათ შორის, 

საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სფეროს განვითარებაზე ორიენტირებულ 

მიზნობრივ პროგრამებში მონაწილეობას; 

ზ) ინოვაციების და ტექნოლოგიების სექტორში ინვესტორების და ინვესტიციების მოზიდვას; 

თ) ეროვნული სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მიღწევების პოპულარიზაციას. 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2015 წლის 30 იანვრის 

ბრძანება №1-1/36 - ვებგვერდი, 30.01.15 წ. 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2015 წლის 30 დეკემბრის 

ბრძანება №1-1/556 - ვებგვერდი, 04.01.16 წ. 

http://www.matsne.gov.ge 04003000022024016315 

მუხლი 6. სააგენტოს სახელმწიფო კონტროლი 

1. სააგენტოს სახელმწიფო მაკონტროლებელი ორგანოა სამინისტრო, რომელიც 

ზედამხედველობას ახორციელებს სააგენტოს საქმიანობის კანონიერებაზე, 

მიზანშეწონილობასა და ეფექტიანობაზე, აჩერებს მისი უკანონო აქტის ან მოქმედების 

შესრულებას. 

2. სააგენტომ სამინისტროს თანხმობით შეიძლება განახორციელოს შემდეგი ქმედებები: 

ა) სესხის აღება; 

ბ) საშტატო განრიგისა და ხელფასის ფონდის განსაზღვრა; 

გ) თანამშრომელთა მატერიალური წახალისებისათვის და დანამატებისათვის გამოსაყოფი 

სახსრების, აგრეთვე საჯარო სამართლის იურიდიული პირის მიერ შესაძენი საწვავისა და 

გასაწევი საკომუნიკაციო ხარჯების ლიმიტების განსაზღვრა; 

დ) სხვა გადაწყვეტები სააგენტოს ქონებასთან დაკავშირებით, თუ ისინი სცილდება 

ჩვეულებრივი საქმიანობის ფარგლებს; 
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ე) საკუთარი მიზნების განსახორციელებლად დამოუკიდებლად ან სხვა პირებთან ერთად 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით კერძო სამართლის იურიდიული პირების დაფუძნება. 

3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ ქმედებათა 

განსახორციელებლად აუცილებელია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს თანხმობა. 

4. სააგენტო აწარმოებს საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის აღრიცხვა-ანგარიშგებას, 

ადგენს ბალანსს და დასამტკიცებლად წარუდგენს სამინისტროს. 

საქართველოსინოვაციებისდატექნოლოგიებისსააგენტოსინფორმაციით, SpaceX 

საქართველოსთანამგზავრულიინტერნეტისმიწოდებისსაპილოტექვეყნადგანიხილავს. 

ამისშესახებმასშემდეგგახდაცნობილი, რაცქართულიდელეგაციააშშ-ში SpaceX-ში ვიზიტით 

იმოყოფებოდა. 

ინოვაციებისდატექნოლოგიებისსააგენტოსცნობით, 

საქართველოსეკონომიკისდამდგრადიგანვითარებისმინისტრისმოადგილეირაკლინადარეიშ

ვილი, 

ინოვაციებისდატექნოლოგიებისსააგენტოსთავმჯდომარეავთანდილკასრაძედასაქართველოს

გენერალურიკონსულისანფრანცისკოშილევანბერიძესამომავლოთანამშრომლობისშესახებ 

SpaceX-ისუფროსფინანსუროფიცერს Bret Johnsen დაუფროსფინანსურდირექტორს David 

Finlay შეხვდნენ. ასევეშეხვედრას SpaceX-ისერთ-ერთიინვესტორიBillReichert-ი ესწრებოდნენ. 

 

„SpaceX-

მადაინტერესებაგამოთქვასაქართველოსინტერენეტიზაციისპროცესშიჩართულობაზე, 

შესაბამისადმათიმხრიდანგანიხილებასაქართველო, როგორცერთ-

ერთიპირველისაპილოტექვეყანა, სადაც SpaceX-

იმოსახლოებასმიაწოდებსთანამგზავრულინტერნეტს. 

ასევეგანხილულიქნასაქართველოსადაქართველებისმეტიჩართულობამათსამომავლოგეგმებშ

ი. 

 

მოლაპარაკებისშედეგადუახლოესპერიოდში SpaceX-ი #GITA-

სდახმარებითდაიწყებსოფიციალურპროცედურასსაქართველოშიინტერნეტპროვაიდერისლი

ცენზიისმისაღებად“, - ნათქვამიასააგენტოსმიერგავრცელებულინფორმაციაში. 

 

ილონმასკისკომპანიის SpaceX-ისპროექტის Starlink-

ისმიზანიადედამიწისგლობალურითანამგზავრულიინტერნეტითუზრუნველყოფადაინტერნ

ეტითმთელიპლანეტისდაფარვა. პროექტისსაბოლოომიზანია, 

მსოფლიოსთვისარსებულზეგაცილებითსწრაფიინტერნეტისმიწოდება.  

ბოლომონაცემებით, 

სფეისიქსსდედამიწისორბიტაზეასეულობითთანამგზავრიჰყავსგაშვებულიდაეტაპობრივადკ

იდევ 40 000 ხელოვნურითანამგზავრისგაშვებასგეგმავს (მღებრიშვილი ვიქტორია, 2021. 
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https://bm.ge/ka/article/spacex-saqartvelos-tanamgzavruli-internetis-miwodebis-sapilote-qveynad-

ganixilavs---gita/89147/). 

არსებულიგამოწვევებისდაბიზნესისთვისპროცესებისგასამარტივებლად, FINA-

სგუნდმაშექმნათანამშრომელთააღრიცხვისპროგრამულიუზრუნველყოფა WEEKSy, 

რომელიცგანკუთვნილიანებისმიერიმიმართულებისადაზომისორგანიზაციისთვის. 

 

WEEKSy შედგებარამდენიმეძირითადიმოდულისგან, მათშორისაა: 

თანამშრომელთადასწრებისდაგეგმვადამართვა, 

რომლისსაშუალებითაცშესაძლებელიათითოეულთანამშრომელზესამუშაოგრაფიკისშედგენა

, ცვლაშიგანაწილებადაშესაბამისად, დასწრებისაღრიცხვა. ასევე, პროგრამისერთ-

ერთმნიშველოვანკომპონენტსწარმოადგენს HR 

ადმინისტრირებისადაინვენტარისმართვისმოდული, 

სადაცმარტივადააშესაძლებელიდასაქმებულთაპირადიდაბიოგრაფიულიინფორმაციისთავმ

ოყრა, მივლინებების, შვებულებებისადასხვადასხვადოკუმენტებისატვირთვა, 

თანამშრომელზეგადაცემულიძირითდი საშუალებების აღრიცხვა და მონიტორინგი. 

 

დღითიდღეუფროდაუფტომეტიორგანიზაციაიყენებს WEEKSy-

სპროგრამულიუზრუნველყოფისროგორცცალკეულმოდულებს, ასევესრულფუნქციონალს, 

რაცმათდროისადაადამიანურირესურსისდაზოგვაშიეხმარება, რადგან 2021 

წლისპირველიმარტიდანბიზნესივალდებულიააწარმოოსტაბელებიდააღწეროსდასაქმებულ

თანამუშევარისაათები. WEEKSy-

სსაშუალებითავტომატურადხდებატაბელისგენერირებადადასაქმებულისთვის SMS-

ისსახითინფორმაციისმიწოდებამისინამუშევარისაათებისშესახებ. 

 

FINA-სგუნდიაქტიურადგანაგრძობსმუშაობას WEEKSy-

სპროგრამულიუზრუნველყოფისგანვითარებაზე, 

რადგანბიზნესპროცესებისმარტივიდაეფექტურიმართვაპირდაპირკავშირშიაბიზნესისწარმა

ტებასთან. 

 

შეგახსენებთ, რომკომპანია FINA უკვე 10 წელზემეტიაქართულბაზარზეაწარმოდგენილიდა 

4000-ზემეტკომპანიასსთავაზობსსხვადასხვამიმართულებისპროგრამულუზრუნველყოფას, 

რომელიცსრულადპასუხობსბიზნესპროცესებშიარსებულდღევანდელგამოწვევებს. 

     საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო, ეროვნული ინოვაციების 

ეკოსისტემის პროექტის (GENIE) ფარგლებში, მომდევნო ორი წლის განმავლობაში (2020-

2022წწ.)  3000 საინფორმაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტს გადაამზადებს ისეთი 

პროფესიებისთვის როგორიცაა: 

▪ პროგრამირება; 

https://bm.ge/ka/article/spacex-saqartvelos-tanamgzavruli-internetis-miwodebis-sapilote-qveynad-ganixilavs---gita/89147/
https://bm.ge/ka/article/spacex-saqartvelos-tanamgzavruli-internetis-miwodebis-sapilote-qveynad-ganixilavs---gita/89147/
https://weeksy.ge/
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▪  პროექტის ციფრული მენეჯმენტი; 

▪ ხელოვნური ინტელექტი; 

▪  ციფრული დიზაინი;  

▪ კიბერუსაფრთხოება; 

▪ ქსელები და ა.შ.  

     პროგრამის პირველ ეტაპზე მოხდება 500 საინფორმაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტის 

გადამზადება. ამ სამუშაოს განახორციელებს მსოფლიოში უმსხვილესი საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების ტრენინგის პროვაიდერი ფირმა New Horizons-ი. მას ამ სფეროში მუშაობის 38 

წლიანი გამოცდილება აქვს. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების კომპანიებისთვის დაწესდა (საქართველოს მთავრობის 

მიერ) საგრძნობი საგადასახადო შეღავათები. ამ აქტივობის საფუძველზე საქართველოში 

შემოვიდა რამდენიმე საერთაშორისო კომპანია. ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო 

სპეციალისტთა გადამზადების პროგრამის ფარგლებში უფასოდ გადაამზადებს 3000-მდე 

სპეციალისტს. აღებული სერტიფიკატი მათ საშუალებას მისცემს მაღალანაზღაურებიან 

სამსახურებზე გამოცხადებულ კონკურსებში მიიღონ მონაწილეობა და მოიპოვონ სასურველი 

სამუშაო ადგილები.     

 

3. საქართველოს კანონი ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ. 70 

მიღებულია 2005 წლის 2 ივნისს. კანონი ადგენს საქართველოს ტერიტორიაზე ელექტრონული 

საკომუნიკაციო ქსელებითა და საშუალებებით საქმიანობის სამართლებრივ და ეკონომიკურ 

საფუძვლებს, ამ სფეროში კონკურენტული გარემოს ჩამოყალიბებისა და რეგულირების 

პრინციპებს, ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოს (საქართველოს კომუნიკაციების 

ეროვნული კომისიის) ფუნქციებს, ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელებისა და 

საშუალებების ფლობის, გამოყენებისა და მომსახურების მიწოდების დროს ფიზიკურ და 

იურიდიულ პირთა უფლებებსა და მოვალეობებს. საქართველოს 2013 წლის 20 ნოემბრის 

კანონი №1591 - ვებგვერდი, 03.12.2013წ. 

     მუხლი 3. საქართველოს კანონმდებლობა ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში 1. 

საქართველოს ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში საქმიანობის ორგანიზებისა და 

ურთიერთობების რეგულირების საფუძველია საქართველოს კონსტიტუცია, საქართველოს 

საერთაშორისო ხელშეკრულებები და შეთანხმებები, ეს კანონი და სხვა ნორმატიული აქტები.      

     მუხლი 4. ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში საქმიანობის მიზნები და პრინციპები 

1. ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში საქმიანობის მიზანია ელექტრონული 

საკომუნიკაციო ქსელებითა და საშუალებებით მომსახურებაზე ფიზიკური და იურიდიული 

პირების მოთხოვნილებათა უზრუნველყოფა და საინფორმაციო საზოგადოების 

 
70საქართველოს კანონი ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ. https://www.comcom.ge/uploads/other/2/2545.pdf 
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ჩამოყალიბების ხელშეწყობა. 2. ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში საქმიანობა 

ხორციელდება ამ სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემდეგი ძირითადი პრინციპების 

შესაბამისად: ა) საქმიანობისას და მიღებული შედეგების გამოყენებისას იურიდიულ და 

ფიზიკურ პირთა თანასწორუფლებიანობა; ბ) ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელებით 

საქმიანობაში მონოპოლიური მდგომარეობის დაუშვებლობა და მომსახურების ბაზრის 

ლიბერალიზაცია; გ) თავისუფალი მეწარმეობისა და კონკურენციის განვითარება; დ) 

ავტორიზებული პირებისათვის ექსკლუზიური უფლებამოსილებების მინიჭებისა და 

ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელებით საქმიანობისას ექსკლუზიური ხელშეკრულებების 

დადების დაუშვებლობა; ე) თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და მართვის გამოცდილების 

დანერგვის, ფინანსური და მატერიალური რესურსების მოზიდვისა და ეფექტიანად 

გამოყენების ხელშეწყობა; ვ) მომსახურების სახეების გაფართოებისა და ტექნიკური ნორმების 

შესაბამისი ხარისხის უზრუნველყოფა; ზ) მომხმარებელთა კანონიერი ინტერესების დაცვა; თ) 

ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების საერთაშორისო ინტეგრაცია; ი) აქტიური 

საერთაშორისო თანამშრომლობა; კ) კომისიის მარეგულირებელი გადაწყვეტილების 

მიღებისას მაქსიმალური საჯაროობა, ობიექტურობა, არადისკრიმინაციულობა, 

გამჭვირვალობა და ტექნოლოგიური ნეიტრალიტეტი. საქართველოს 2008 წლის 27 ივნისის 

კანონი №67 - სსმ I, №12, 14.07.2008 წ., მუხ.89 (იხ. http://www.matsne.gov.ge 

320.110.000.05.001.001.846) 

     მუხლი 5. ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში საქმიანობის მარეგულირებელი 

ორგანო ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში საქმიანობას არეგულირებს კომისია.  

მუხლი 6. ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განსაზღვრა და 

წარმართვა 1. ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის ძირითად 

მიმართულებებს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 

წინადადებათა გათვალისწინებით შეიმუშავებს საქართველოს მთავრობა და 

დასამტკიცებლად წარუდგენს საქართველოს პარლამენტს. 2. ელექტრონული კომუნიკაციების 

სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებს წარმართავს საქართველოს 

პრემიერ-მინისტრი. ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით დამტკიცებული სახელმწიფო პოლიტიკის ძირითადი 

მიმართულებების განხორციელებას უზრუნველყოფს საქართველოს მთავრობა საქართველოს 

კონსტიტუციით, ამ კანონითა და „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, 

უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული 

უფლებამოსილებების ფარგლებში. 3. კომისია თავისი უფლებამოსილების განხორციელებისას 

ხელმძღვანელობს ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის 

ძირითადი მიმართულებებით. საქართველოს 2011 წლის 9 მარტის კანონი №4319 -ვებგვერდი, 

22.03.2011წ. საქართველოს 2013 წლის 6 სექტემბრის კანონი №1036 – ვებგვერდი, 23.09.2013წ. 

     საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ 2019 წლის სექტემბერში მიიღო 5G 

განვითარების ხელშეწყობის სტრატეგიისდოკუმენტი.დოკუმენტის მიზანია: 
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 - 2020 წლისთვის (ოპერატორების მხრიდან მომართვის შემთხვევაში) კომისიისთვის 

შესაძლებლობათაუზრუნველყოფა 5G-სთვის გამოყოფილი სიხშირული სპექტრის დროებით 

სარგებლობაში გადაცემისთვის;  

- 2020 წლისთვის (შემუშავებული და დამტკიცებული სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის 

საფუძველზე), განსაზღვრულ გეოგრაფიულ არეალში, 5G-ზე დაფუძნებული მომსახურების 

საცდელ რეჟიმში გაშვება. 

დოკუმენტში მოცემულია:   

• 5G-სთვის (ფართოზოლიანი ინტერნეტის) სიხშირული დიაპაზონების 

გამოთავისუფლების, კოორდინირებისა და ჰარმონიზაციის გეგმა; 

• 5G სიხშირული დიაპაზონის დროებით სარგებლობაში გადაცემის მოსალოდნელი 

თანმდევი ვალდებულებები; 

• დაგეგმილი საკანონმდებლო ცვლილებები. ეს ცვლილებები მნიშვნელოვან 

გავლენას მოახდენს და ხელს შეუწყობს 5G–ს განვითარებას საქართველოში. 

 

     საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო, ეროვნული ინოვაციების 

ეკოსისტემის პროექტის (GENIE) ფარგლებში, მომდევნო ორი წლის განმავლობაში (2020-

2022წწ.)  3000 საინფორმაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტს გადაამზადებს ისეთი 

პროფესიებისთვის როგორიცაა: 

▪ პროგრამირება; 

▪  პროექტის ციფრული მენეჯმენტი; 

▪ ხელოვნური ინტელექტი; 

▪  ციფრული დიზაინი;  

▪ კიბერუსაფრთხოება; 

▪ ქსელები და ა.შ.  

     პროგრამის პირველ ეტაპზე მოხდება 500 საინფორმაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტის 

გადამზადება. ამ სამუშაოს განახორციელებს მსოფლიოში უმსხვილესი საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების ტრენინგის პროვაიდერი ფირმა New Horizons-ი. მას ამ სფეროში მუშაობის 38 

წლიანი გამოცდილება აქვს. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების კომპანიებისთვის დაწესდა (საქართველოს მთავრობის 

მიერ) საგრძნობი საგადასახადო შეღავათები. ამ აქტივობის საფუძველზე საქართველოში 

შემოვიდა რამდენიმე საერთაშორისო კომპანია. ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო 

სპეციალისტთა გადამზადების პროგრამის ფარგლებში უფასოდ გადაამზადებს 3000-მდე 

სპეციალისტს. აღებული სერტიფიკატი მათ საშუალებას მისცემს მაღალანაზღაურებიან 

სამსახურებზე გამოცხადებულ კონკურსებში მიიღონ მონაწილეობა და მოიპოვონ სასურველი 

სამუშაო ადგილები.     
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საქართველოს კანონიინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ 

თავი I. ზოგადი დებულებები 

 მუხლი 1. კანონის მიზანი 

ამ კანონის მიზანია, ხელი შეუწყოს ინფორმაციული უსაფრთხოების დაცვის ქმედით 

და ეფექტიანგანხორციელებას, დააწესოს საჯარო და კერძო სექტორების უფლება-

მოვალეობები ინფორმაციულიუსაფრთხოების დაცვის სფეროში, აგრეთვე 

განსაზღვროს ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკისგანხორციელების 

სახელმწიფო კონტროლის მექანიზმები. 

მუხლი 2. ტერმინთა განმარტება 

ამ კანონში გამოყენებულ ტერმინებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობა: 

ა) ინფორმაციული უსაფრთხოება – საქმიანობა, რომელიც უზრუნველყოფს 

ინფორმაციისა დაინფორმაციული სისტემების წვდომის, ერთიანობის, 

ავთენტიფიკაციის, კონფიდენციალურობისა დაგანგრძობადი მუშაობის დაცვას; 

ბ) ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკა – ამ კანონით, საქართველოს სხვა 

ნორმატიული აქტებითა დასაერთაშორისო შეთანხმებებით გათვალისწინებული 

ნორმებისა და პრინციპების, აგრეთვე პრაქტიკისერთობლიობა, რომელიც ემსახურება 

ინფორმაციული უსაფრთხოების უზრუნველყოფას და შეესაბამება მისიდაცვის 

სფეროში დადგენილ საერთაშორისო სტანდარტებს; 

გ) კიბერსივრცე – სივრცე, რომლის განმასხვავებელი ნიშანია ელექტრონული 

მოწყობილობებისა დაელექტრომაგნიტური სპექტრის გამოყენება ქსელით 

დაკავშირებული სისტემებისა და დამხმარე ფიზიკურიინფრასტრუქტურის მეშვეობით 

მონაცემთა შენახვისათვის, შეცვლისათვის ან გაცვლისათვის; 

დ) კიბერშეტევა – ქმედება, როდესაც ელექტრონული მოწყობილობა ან/და მასთან 

დაკავშირებული ქსელი ანსისტემა გამოიყენება კრიტიკულ ინფორმაციულ სისტემაში 

შემავალი სისტემების, ქონების ან ფუნქციებისმთლიანობის დარღვევის, შეფერხების ან 

განადგურების ან ინფორმაციის უკანონოდ მოპოვების გზით; 

ე) კომპიუტერული ინციდენტი – ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკის 

რეალური ან პოტენციურიდარღვევა, რომელიც ხორციელდება ინფორმაციული 

ტექნოლოგიის გამოყენებით და იწვევს ინფორმაციისუნებართვო წვდომას, 

გამჟღავნებას, დაზიანებას ან შეფერხებას ან ინფორმაციული რესურსის მიტაცებას; 

ვ) კრიტიკული ინფორმაციული სისტემა − ინფორმაციული სისტემა, რომლის უწყვეტი 

ფუნქციონირებამნიშვნელოვანია ქვეყნის თავდაცვისათვის ან/და ეკონომიკური 
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უსაფრთხოებისათვის, სახელმწიფოხელისუფლების ან/და საზოგადოების 

ნორმალური ფუნქციონირებისათვის; 

ზ) კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტი – სახელმწიფო ორგანო ან 

იურიდიული პირი, რომლისინფორმაციული სისტემის უწყვეტი ფუნქციონირება 

მნიშვნელოვანია ქვეყნის თავდაცვისათვის ან/დაეკონომიკური უსაფრთხოებისათვის, 

სახელმწიფო ხელისუფლების ან/და საზოგადოებრივი ცხოვრებისშენარჩუნებისათვის; 

თ) კონფიდენციალური ინფორმაცია – ინფორმაცია, რომლის კონფიდენციალურობის, 

მთლიანობის ანხელმისაწვდომობის ხელყოფას, სავარაუდოდ, მოჰყვება კრიტიკული 

ინფორმაციული სისტემის სუბიექტისფუნქციებისათვის მნიშვნელოვანი ზიანი და 

რომლის კონფიდენციალურ ინფორმაციად კლასიფიცირებისმიზანია ინფორმაციული 

აქტივების მართვის წესების უზრუნველყოფა, გარდა იმ წესებისა, 

რომლებითაცსაქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი განსაზღვრავს 

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას; 

ი) შინასამსახურებრივი გამოყენების ინფორმაცია – ინფორმაცია, რომელიც 

განკუთვნილია მხოლოდკრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის 

თანამშრომლისათვის ან/და მასთან სახელშეკრულებოურთიერთობის მქონე 

პირისათვის, რომლის კონფიდენციალურობის, მთლიანობის ან 

ხელმისაწვდომობისხელყოფა, სავარაუდოდ, გამოიწვევს კრიტიკული ინფორმაციული 

სისტემის სუბიექტის მიერ თავისიფუნქციების შესრულების მნიშვნელოვან 

შეფერხებას ან ზიანს მიაყენებს სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოსუსაფრთხოებას, 

სახელმწიფო ინტერესს ან კერძო პირის საქმიან რეპუტაციას და რომლის 

შინასამსახურებრივიგამოყენების ინფორმაციად კლასიფიცირების მიზანია 

ინფორმაციული აქტივების მართვის წესებისუზრუნველყოფა, გარდა იმ წესებისა, 

რომლებითაც საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსიგანსაზღვრავს 

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას; 

კ) ინფორმაციული აქტივი − ყველა ინფორმაცია და ცოდნა (კერძოდ, ინფორმაციის 

შენახვის, დამუშავებისადა გადაცემის ტექნოლოგიური საშუალებები, თანამშრომლები 

და მათი ცოდნა ინფორმაციის დამუშავებისშესახებ), რომლებიც ღირებულია 

კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტისათვის; 

ლ) ინფორმაციული სისტემა − ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და ამ 

ტექნოლოგიების გამოყენებითგანხორციელებული ქმედებების ნებისმიერი 

კომბინაცია, რომელიც ხელს უწყობს მართვას ან/დაგადაწყვეტილების მიღებას; 

მ) ქსელური სენსორი – მოწყობილობა, რომელიც სპეციალურად გამიზნულია ქსელის 

სეგმენტისმონიტორინგისთვის, ისეთი ქმედებების გამოსავლენად, რომლებიც 
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მიუთითებს ინფორმაციული სისტემისწინააღმდეგ წარმოებულ შეტევაზე ან მასში 

შეღწევაზე. (http://www.matsne.gov.ge 14000000005001016807) 

ნ) მონაცემთა გაცვლის სააგენტო − საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 

მმართველობის სფეროშიმოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი (შემდგომ − 

მონაცემთა გაცვლის სააგენტო); 

ო) კიბერუსაფრთხოების ბიურო − საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 

მმართველობის სფეროშიმოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი (შემდგომ − 

კიბერუსაფრთხოების ბიურო).საქართველოს 2013 წლის 24 დეკემბრის კანონი №1829 - 

ვებგვერდი, 28.12.2013წ. 

 მუხლი 3. კანონის მოქმედების სფერო 

1. ამ კანონის მოქმედება ვრცელდება ყველა იურიდიულ პირსა და სახელმწიფო 

ორგანოზე, რომლებიცკრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტები არიან. ამ 

კანონის მოქმედება ასევე ვრცელდება ისეთორგანიზაციასა და უწყებაზე, რომლებიც 

კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტს ექვემდებარებიან ანამ სუბიექტთან 

დაკავშირებული არიან დასაქმების, სტაჟირების, სახელშეკრულებო ან სხვა 

ურთიერთობით დარომლებიც უზრუნველყოფენ ინფორმაციული აქტივის წვდომას 

ასეთი ურთიერთობის ფარგლებში. 

2. კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტების ნუსხა მტკიცდება და 

შესაბამისი სუბიექტისკრიტიკულობის კლასიფიცირება დგინდება საქართველოს 

მთავრობის დადგენილებით, რომლის პროექტსსაქართველოს მთავრობას 

დასამტკიცებლად წარუდგენს საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 

საქართველოსთავდაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროებთან და საქართველოს 

სახელმწიფო უსაფრთხოებისსამსახურთან შეთანხმებით. ამ ნუსხის შედგენისას 

მხედველობაში მიიღება შემდეგი კრიტერიუმები:ინფორმაციული სისტემის 

შეფერხების ან მწყობრიდან გამოსვლის სავარაუდო შედეგების სიმძიმე და მასშტაბი; 

სავარაუდო ეკონომიკური ზარალის სიმძიმე სუბიექტებისთვის ან/და 

სახელმწიფოსთვის; ინფორმაციულისისტემის მიერ გაწეული მომსახურების 

აუცილებლობა საზოგადოების ნორმალური ფუნქციონირებისათვის;ინფორმაციული 

სისტემის მომხმარებელთა რაოდენობა; სუბიექტის მატერიალური მდგომარეობა 

დასავარაუდო ხარჯების ოდენობა, რომლებიც მისთვის ამ კანონიდან გამომდინარე 

ვალდებულებებისდაკისრებას მოჰყვება. 

3. ამ კანონის მოქმედება არ ვრცელდება მასმედიაზე, გამომცემლობათა რედაქციებზე, 

სამეცნიერო,საგანმანათლებლო, რელიგიურ და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებსა და 

პოლიტიკურ პარტიებზე, მიუხედავადიმისა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია მათი 
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საქმიანობა ქვეყნის თავდაცვისთვის ან/და ეკონომიკურიუსაფრთხოებისთვის, 

სახელმწიფო ხელისუფლების ან/და საზოგადოებრივი ცხოვრების შენარჩუნებისთვის. 

4. ნებისმიერ იურიდიულ პირსა და სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოს, რომელიც 

არ არის კრიტიკულიინფორმაციული სისტემის სუბიექტი, უფლება აქვს, 

ნებაყოფლობით აიღოს ამ კანონიდან გამომდინარევალდებულებები. 

5. ამ კანონის მოქმედება არ ვრცელდება კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის 

სუბიექტის წინასწარითანხმობით ნებადართულ ქმედებაზე, რომლის მიზანია 

ინფორმაციული უსაფრთხოების ტესტირება. 

6. ამ კანონის დებულებები გავლენას არ ახდენს საქართველოს კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული იმნორმების მოქმედებაზე, რომლებიც არეგულირებს 

ინფორმაციის თავისუფლებას, პერსონალური მონაცემისდამუშავებას, სახელმწიფო, 

კომერციული და პირადი საიდუმლოებების დაცვას. 

საქართველოს 2013 წლის 20 სექტემბრის კანონი №1250 – ვებგვერდი, 01.10.2013წ. 

საქართველოს 2013 წლის 24 დეკემბრის კანონი №1829 - ვებგვერდი, 28.12.2013წ. 

საქართველოს 2015 წლის 8 ივლისის კანონი №3933 - ვებგვერდი, 15.07.2015წ. 

თავი II. ინფორმაციული უსაფრთხოების ორგანიზება და უზრუნველყოფა 

მუხლი 4. ინფორმაციული უსაფრთხოების წესები 

1. კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტი ვალდებულია მიიღოს 

ინფორმაციული უსაფრთხოებისშინასამსახურებრივი გამოყენების წესები, რომლებიც 

ემსახურება ამ კანონის დებულებათა აღსრულებას დაგანსაზღვრავს ორგანიზაციის 

ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკას. 

2. ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკა უნდა აკმაყოფილებდეს 

ინფორმაციული უსაფრთხოებისმინიმალურ მოთხოვნებს (კრიტიკული 

ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის კრიტიკულობისკლასიფიცირების 

გათვალისწინებით), რომლებსაც განსაზღვრავს მონაცემთა გაცვლის 

სააგენტოსტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ISO) და ინფორმაციული 

სისტემების აუდიტისა დაკონტროლის ასოციაციის (ISACA) მიერ დადგენილი 

სტანდარტებისა და მოთხოვნების შესაბამისად. 

3. კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტი ამ მუხლის პირველი პუნქტის 

თანახმად მიღებულინფორმაციული უსაფრთხოების შინასამსახურებრივი 

გამოყენების წესებს განსახილველად წარუდგენსმონაცემთა გაცვლის სააგენტოს. 

მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს ასევე ეცნობება ინფორმაციულიუსაფრთხოების 
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შინასამსახურებრივი გამოყენების წესებში შეტანილი ნებისმიერი ცვლილება. 

მონაცემთაგაცვლის სააგენტო ახორციელებს ამგვარად მოწოდებული დოკუმენტების 

ზოგად ანალიზს და წარადგენსრეკომენდაციებს მათში აღმოჩენილი ხარვეზების 

გამოსასწორებლად. 

4. ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტების გარდა, მონაცემთა 

გაცვლის სააგენტოსხელი არ მიუწვდება კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის 

სუბიექტის ინფორმაციასა და ინფორმაციულაქტივზე, გარდა იმ შემთხვევისა, 

როდესაც კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტი 

ნებაყოფლობითhttp://www.matsne.gov.ge 14000000005001016807უზრუნველყოფს 

მონაცემთა გაცვლის სააგენტოსთვის ინფორმაციისა და ინფორმაციული 

აქტივისხელმისაწვდომობას.საქართველოს 2013 წლის 24 დეკემბრის კანონი №1829 - 

ვებგვერდი, 28.12.2013წ. 

მუხლი 5. ინფორმაციულიაქტივებისმართვა 

1. კრიტიკულიინფორმაციულისისტემისსუბიექტი, ამკანონისმე-4 

მუხლისპირველიპუნქტითგათვალისწინებულიშინასამსახურებრივიგამოყენებისწესე

ბისშესაბამისად, 

ატარებსინფორმაციულისისტემებისინვენტარიზაციასყველაინფორმაციულიაქტივისა

ღრიცხვისმიზნით, 

რისშედეგადაცყოველინფორმაციულაქტივსმიენიჭებაკრიტიკულობისშესაბამისიკლა

სი – კონფიდენციალურიანშინასამსახურებრივიგამოყენების. 

ყველასხვაინფორმაციულიაქტივი, რომელთაკლასიფიცირებასაჭიროარარის, 

ღიაინფორმაციადითვლება. 

2. 

ინფორმაციულიაქტივებისაღრიცხვისშედეგადაღიწერებაყოველიინფორმაციულიაქტ

ივისმნიშვნელობა, ფასეულობა, უსაფრთხოებისადადაცვისარსებულიდონე. 

3. 

ინფორმაციულიაქტივისშექმნისდროსკრიტიკულობისშესაბამისკლასსადგენსაქტივის

ავტორიან/დააქტივზეპასუხისმგებელიპირი. 

4. ინფორმაციულიაქტივებისმართვისწესებს, კერძოდ, მათიაღწერის, 

კლასიფიცირების, წვდომის, გაცემის(გამოქვეყნების), 

შეცვლისადაგანადგურებისწესებს, 

ნორმატიულიაქტითადგენსმონაცემთაგაცვლისსააგენტო, გარდაიმწესებისა, 

რომლებითაცსაქართველოსზოგადიადმინისტრაციულიკოდექსიგანსაზღვრავსსაჯარ

ოინფორმაციისხელმისაწვდომობას. 
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მუხლი 6. ინფორმაციულიუსაფრთხოებისაუდიტიდაინფორმაციულისისტემებისტესტირება 

1. კრიტიკულიინფორმაციულისისტემისსუბიექტისთანხმობით, 

მონაცემთაგაცვლისსააგენტოანმონაცემთაგაცვლისსააგენტოსმიერავტორიზებულპირ

თაგანკრიტიკულიინფორმაციულისისტემისსუბიექტისმიერშერჩეულიპირიანორგანი

ზაციაატარებსინფორმაციულიუსაფრთხოებისშინასამსახურებრივიგამოყენებისწესებ

ის (ინფორმაციულიუსაფრთხოებისპოლიტიკის) 

მონაცემთაგაცვლისსააგენტოსმიერდადგენილუსაფრთხოებისმინიმალურსტანდარტე

ბთანთავსებადობისშეფასებას(ინფორმაციულიუსაფრთხოებისაუდიტი). 

აუდიტისჩატარებისშემდეგდგებადასკვნა, 

რომლისმოთხოვნებისშესრულებასავალდებულოა. 

2. 

ამმუხლისპირველიპუნქტითგათვალისწინებულიინფორმაციულიუსაფრთხოებისაუ

დიტისჩატარებისწესსნორმატიულიაქტითადგენსმონაცემთაგაცვლისსააგენტო. 

3. 

მონაცემთაგაცვლისსააგენტოსმიერჩატარებულიინფორმაციულიუსაფრთხოებისაუდი

ტისსაფასურიგანისაზღვრებაკრიტიკულიინფორმაციულისისტემისსუბიექტთანგაფო

რმებულიხელშეკრულებით. 

4. 

მონაცემთაგაცვლისსააგენტონორმატიულიაქტითადგენსინფორმაციულიუსაფრთხოე

ბისაუდიტისჩატარებისუფლებამოსილებისმქონეპირთადაორგანიზაციათამიერავტო

რიზაციისგავლისწესს,ავტორიზაციისპროცედურებსდაავტორიზაციისსაფასურს. 

5. კრიტიკულიინფორმაციულისისტემისსუბიექტისთანხმობით, 

მონაცემთაგაცვლისსააგენტოანმონაცემთაგაცვლისსააგენტოსწინასწარინებართვით – 

კრიტიკულიინფორმაციულისისტემისსუბიექტისმიერშერჩეულიდამოუკიდებელი, 

შესაბამისიკომპეტენციისმქონეპირიანორგანიზაციაატარებსინფორმაციულისისტემის

შეღწევადობის (პენეტრაციის) 

ტესტსდაამსისტემისმოწყვლადობისშეფასებასწინასწარდაგეგმილიდადოკუმენტირებ

ულიამოცანისმიხედვით. 

6. 

თუამმუხლითგათვალისწინებულიაუდიტისანტესტირებისშედეგადგამოვლინდაინფ

ორმაციულიუსაფრთხოებისპოლიტიკისმოთხოვნებთანშეუსაბამობა, 

კრიტიკულიინფორმაციულისისტემისსუბიექტიატარებსშეუსაბამობისმიზეზისანალი

ზსდა, საჭიროებისშემთხვევაში, 

განსაზღვრავსდაახორციელებსსათანადოგამოსასწორებელღონისძიებებს, 

რომელთაგრაფიკსაცწარუდგენსმონაცემთაგაცვლისსააგენტოს. 
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მუხლი 7. ინფორმაციულიუსაფრთხოებისმენეჯერი 

1. 

კრიტიკულიინფორმაციულისისტემისსუბიექტივალდებულიაგანსაზღვროსკონკრეტ

ულიპირი(პირები) ანთანამშრომელი (თანამშრომლები), რომელიც (რომლებიც) 

პასუხისმგებელია (პასუხისმგებელიარიან) 

კრიტიკულიინფორმაციისსისტემისსუბიექტისინფორმაციულიუსაფრთხოებისმოთხო

ვნებისშესრულებისათვის (ინფორმაციულიუსაფრთხოებისმენეჯერი). 

2. ინფორმაციულიუსაფრთხოებისმენეჯერისძირითადიმოვალეობებია: 

ა) 

ინფორმაციულიუსაფრთხოებისპოლიტიკისმოთხოვნებისშესრულებისყოველდღიურ

იმონიტორინგი; 

ბ) ინფორმაციულიაქტივებისადამათიწვდომისაღწერა; 

გ) 

ინფორმაციულიუსაფრთხოებისპოლიტიკისშინაუწყებრივიდოკუმენტაციისმომზადე

ბა; 

დ) 

ინფორმაციულიუსაფრთხოებისინციდენტებისშესახებინფორმაციისშეგროვებადამათ

ზერეაგირებისმონიტორინგი; 

ე) 

ინფორმაციულიუსაფრთხოებისსაკითხებზეანგარიშგებადასხვასახისადმინისტრაციუ

ლი/საორგანიზაციოსაქმიანობა; 

ვ) 

ინფორმაციულიუსაფრთხოებისზოგადიდადარგობრივიტრენინგებისორგანიზებადაჩ

ატარება; 

ზ) სხვამოვალეობები, 

რომლებსაცგანსაზღვრავსკრიტიკულიინფორმაციულისისტემისსუბიექტი. 

3. 

ინფორმაციულიუსაფრთხოებისმენეჯერიანგარიშვალდებულიაკრიტიკულიინფორმა

ციულისისტემისhttp://www.matsne.gov.ge 

14000000005001016807სუბიექტისხელმძღვანელისანმისმიერშესაბამისადუფლებამოსი

ლითანამშრომლისანინფორმაციულიუსაფრთხოებისპოლიტიკისგანხორციელებისუფ

ლებამოსილებისმქონეპირთაჯგუფის (კოლეგიურიორგანოს) წინაშე. 

ყველამნიშვნელოვანიგადაწყვეტილება, 
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რომლებიცშეეხებაინფორმაციულიუსაფრთხოებისპოლიტიკისგანხორციელებას, 

მიიღებაამპუნქტითგანსაზღვრულიპირის (პირების) მიერანმასთან 

(მათთან)წინასწარიშეთანხმებით. 

4. 

ინფორმაციულიუსაფრთხოებისმენეჯერიადგენსინფორმაციულიუსაფრთხოებისსამო

ქმედოგეგმასდაამგეგმისშესრულებისშესახებყოველწლიურანგარიშსწარუდგენსამმუხ

ლისმე-3 პუნქტითგანსაზღვრულპირს (პირებს) დამონაცემთაგაცვლისსააგენტოს. 

 

თავი III. კიბერუსაფრთხოებისუზრუნველყოფა 

მუხლი 8. 

მონაცემთაგაცვლისსააგენტოსკომპიუტერულინციდენტებზედახმარებისჯგუფი 

1. ამკანონისდებულებათააღსრულებას, კერძოდ, 

საქართველოსკიბერსივრცეშიინფორმაციულიუსაფრთხოებისწინააღმდეგმიმართულ

იინციდენტებისმართვას, 

ასევეინფორმაციულიუსაფრთხოებისკოორდინაციისკენმიმართულსხვა, 

მასთანდაკავშირებულსაქმიანობას, 

რომელიცკიბერუსაფრთხოებისპრიორიტეტულისაფრთხეებისაღმოფხვრასემსახურებ

ა, 

ახორციელებსმონაცემთაგაცვლისსააგენტოსკომპიუტერულინციდენტებზედახმარები

სჯგუფი – CERT.GOV.GE (შემდგომ – დახმარებისჯგუფი). 

2. კიბერუსაფრთხოებისპრიორიტეტულსაფრთხეებსმიეკუთვნება: 

ა) კიბერშეტევა, რომელიცსაფრთხესუქმნისადამიანთასიცოცხლესადაჯანმრთელობას, 

სახელმწიფოინტერესებსანქვეყნისთავდაცვისუნარიანობას; 

ბ) 

კიბერშეტევაკრიტიკულიინფორმაციულისისტემისსუბიექტისინფორმაციულისისტემ

ებისწინააღმდეგ; 

გ) კიბერშეტევა, რომელიცსაფრთხესუქმნისსახელმწიფოს, 

ორგანიზაციისანკერძოპირისფინანსურრესურსებსან/დასაკუთრებისუფლებას; 

დ) სხვანებისმიერიქმედება, რომელიც, მისიხასიათიდან, მიზნიდან, წყაროდან, 

მოცულობიდანანრაოდენობიდანანმისიაღკვეთისათვისსაჭირორესურსებისოდენობი

დანგამომდინარე, 

კრიტიკულიინფორმაციულისისტემისნორმალურიფუნქციონირებისათვისსაკმარისის

აფრთხისშემცველია. 
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3. დახმარებისჯგუფისმოვალეობებია: 

ა) 

კრიტიკულიინფორმაციულისისტემისინფორმაციულიუსაფრთხოებისდაცვისშესახებ

რეკომენდაციებისგაცემა; 

ბ) კომპიუტერულიინციდენტებისდროულიგამოვლენა; 

გ) კომპიუტერულინციდენტებზერეაგირებადამათზერეაგირებისკოორდინაცია; 

დ) 

კომპიუტერულიინციდენტებისაღრიცხვადამათზერეაგირებისპრიორიტეტებისდადგე

ნადაკატეგორიზაცია; 

ე) კომპიუტერულიინციდენტებისანალიზი; 

ვ) 

კომპიუტერულიინციდენტებისშედეგებისგამოსწორებისადაზიანისმინიმიზაციისპრო

ცესშიდახმარებისგაწევა; 

ზ) 

კომპიუტერულიინციდენტებისპრევენციისკენმიმართულიზომებისკოორდინაციადაა

მგვარიზომებისდანერგვაშიდახმარებისგაწევა; 

თ) ინფორმაციულიუსაფრთხოებისსაკითხებზეცნობიერებისამაღლება, მათშორის, 

კრიტიკულინფორმაციულსისტემაშიარსებულისაფრთხეებისადასუსტიწერტილებისშ

ესახებინფორმაციისმიწოდება,თუინფორმაციისამგვარიხელმისაწვდომობაზიანსარაყე

ნებსინფორმაციულუსაფრთხოებას; 

ი) 

შესაძლოსაფრთხეებისშესახებმომხმარებელთაფართოწრისგაფრთხილებადამისთვისს

ათანადოინფორმაციისმიწოდება; 

კ) 

ინფორმაციულიუსაფრთხოებისსაკითხებზესაგანმანათლებლოდაინფორმაციულიუზ

რუნველყოფა; 

ლ) 

საერთაშორისოდონეზეინფორმაციულიუსაფრთხოებისსაკითხებშიწარმომადგენლობ

ადაკოორდინაცია; 
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მ) სხვამოვალეობები, 

რომლებიცდაკავშირებულიაინფორმაციულიუსაფრთხოებისმიზნებთანდაგანისაზღვ

რებაკანონითანსხვანორმატიულიაქტით. 

4. დახმარებისჯგუფსუფლებააქვს, 

მოითხოვოსკრიტიკულიინფორმაციულისისტემისსუბიექტისინფორმაციულიაქტივის

, 

ინფორმაციულისისტემისან/დაინფორმაციულინფრასტრუქტურაშიშემავალისაგნისწვ

დომა, 

თუამგვარიწვდომააუცილებელიამიმდინარეანმომხდარკომპიუტერულინციდენტზეს

ათანადორეაგირებისათვის. 

ინფორმაციულიუსაფრთხოებისმენეჯერიმოთხოვნისგონივრულვადაშიგანხილვისშე

დეგადდახმარებისჯგუფსდაუყოვნებლივაცნობებსშესაბამისიწვდომისშესაძლებლობი

სანშეუძლებლობისშესახებ. 

5. დახმარებისჯგუფისკომპეტენცია, მუშაობისპროცედურები, 

კომპიუტერულინციდენტებზერეაგირებისმექანიზმებიდასაქმიანობისსხვაწესებიდგი

ნდებამონაცემთაგაცვლისსააგენტოსნორმატიულიაქტით. 

მუხლი 9. კომპიუტერულიუსაფრთხოებისსპეციალისტი 

http://www.matsne.gov.ge 14000000005001016807 

1. 

კრიტიკულიინფორმაციულისისტემისსუბიექტივალდებულიაგანსაზღვროსკონკრეტ

ულიპირი(პირები) ანთანამშრომელი (თანამშრომლები), რომელიც (რომლებიც) 

პასუხისმგებელია (პასუხისმგებელიარიან) 

კრიტიკულიინფორმაციულისისტემისსუბიექტისკომპიუტერულისისტემებისუსაფრ

თხოებისპრაქტიკულიუზრუნველყოფისათვის 

(კომპიუტერულიუსაფრთხოებისსპეციალისტი). 

2. კომპიუტერულიუსაფრთხოებისსპეციალისტისძირითადიმოვალეობებია: 

ა) კომპიუტერულისისტემებისყოველდღიურიმონიტორინგიდაშეფასება; 

ბ) კომპიუტერულიინციდენტებისიდენტიფიცირებადამათზერეაგირება; 

გ) 

კომპიუტერულიინციდენტებისადაუსაფრთხოებისზომებისანალიზიდაანგარიშგება; 

დ) დახმარებისჯგუფთანკოორდინაცია; 
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ე) სხვამოვალეობები, 

რომლებსაცგანსაზღვრავსკრიტიკულიინფორმაციულისისტემისსუბიექტი. 

3. 

კომპიუტერულიუსაფრთხოებისსპეციალისტიანგარიშვალდებულიაკრიტიკულიინფ

ორმაციულისისტემისსუბიექტისინფორმაციულიტექნოლოგიებისსამსახურისხელმძღ

ვანელისანმისმიერშესაბამისადუფლებამოსილითანამშრომლისწინაშე. 

4. 

კომპიუტერულიუსაფრთხოებისსპეციალისტიხელმისაწვდომიუნდაიყოსნებისმიერდ

როს, მათშორის,სამუშაოსაათებისშემდეგ. 

იგივალდებულიაუზრუნველყოსმონაცემთაგაცვლისსააგენტოსთანმუდმივიკოორდინ

აციაკრიტიკულიინფორმაციულისისტემისსუბიექტზემიმდინარეანსავარაუდოკიბერშ

ეტევისპირობებში, ასევეამკიბერშეტევისშედეგებისაღმოფხვრისპროცესში. 

5. 

თუმიმდინარეანსავარაუდოკიბერშეტევაგანსაკუთრებულსაფრთხესუქმნისქვეყნისთა

ვდაცვისუნარიანობას, ეკონომიკურუსაფრთხოებას, 

სახელმწიფოხელისუფლებისან/დასაზოგადოებისნორმალურფუნქციონირებას, 

მონაცემთაგაცვლისსააგენტოუფლებამოსილიაგანახორციელოსკომპიუტერულიუსაფ

რთხოებისსპეციალისტებისდროებითიკოორდინაციაკიბერშეტევისთავიდანაცილები

ს, მოგერიებისან/დამისიშედეგებისაღმოფხვრისმიზნით. 

მუხლი 10. კომპიუტერულიინციდენტისიდენტიფიცირება 

1. 

კრიტიკულიინფორმაციულისისტემისსუბიექტიახორციელებსკომპიუტერულიინციდ

ენტებისიდენტიფიცირებას, 

რაცმოიცავსთითოეულიინციდენტისშესწავლასადააღწერასდამასზერეაგირებას. 

2. კრიტიკულიინფორმაციულისისტემისსუბიექტთანშეთანხმებით, 

მონაცემთაგაცვლისსააგენტოდაკომპიუტერულიუსაფრთხოებისსპეციალისტიკრიტიკ

ულიინფორმაციულისისტემისსუბიექტისქსელშიახორციელებენკომპიუტერულიინცი

დენტებისიდენტიფიცირებისადაკვლევისათვისაუცილებელიქსელურისენსორის 

(სენსორებისსისტემის) კონფიგურირებასადამართვას. 

ქსელურისენსორისკონფიგურაციისწესებიდგინდებამონაცემთაგაცვლისსააგენტოსნო

რმატიულიაქტით. 

3. 

კომპიუტერულიინციდენტისიდენტიფიცირებისშესახებდაუყოვნებლივეცნობებადახ

მარებისჯგუფსდა, აუცილებლობისშემთხვევაში, 
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ხორციელდებაგადაუდებელიღონისძიებებიამინციდენტისშესახებინფორმაციისშენახ

ვისადადაცვისმიზნით. 

4. 

დახმარებისჯგუფიშეისწავლისდააღწერსკომპიუტერულინციდენტებსდაახორციელებ

სმათზეადეკვატურრეაგირებასამკანონითგათვალისწინებულიფუნქციებისშესრულებ

ისას. 

 

თავი III 

1.კიბერუსაფრთხოებისბიუროსაქართველოს 2013 წლის 24 დეკემბრისკანონი №1829 - 

ვებგვერდი, 28.12.2013წ. 

მუხლი 10კიბერუსაფრთხოებისბიუროსსტატუსიდაფუნქციები 

1. 

თავდაცვისსფეროშიკრიტიკულიინფორმაციულისისტემისსუბიექტებისათვისინფორმ

აციულიუსაფრთხოებისპოლიტიკაუნდააკმაყოფილებდესთავდაცვისსფეროშიინფორ

მაციულიუსაფრთხოებისმინიმალურმოთხოვნებს 

(თავდაცვისსფეროშიკრიტიკულიინფორმაციულისისტემისსუბიექტისკრიტიკულობი

სკლასიფიცირებისგათვალისწინებით), 

რომლებსაცგანსაზღვრავსკიბერუსაფრთხოებისბიუროსტანდარტიზაციისსაერთაშორ

ისოორგანიზაციის (ISO) 

დაინფორმაციულისისტემებისაუდიტისადაკონტროლისასოციაციის (ISACA) 

მიერდადგენილისტანდარტებისადამოთხოვნებისშესაბამისად. 

2. კიბერუსაფრთხოებისბიუროიქმნებაამკანონისადა 

„საჯაროსამართლისიურიდიულიპირისშესახებ“საქართველოსკანონისშესაბამისად. 

3. 

კიბერუსაფრთხოებისბიუროსმოქმედებისსფეროარვრცელდებამონაცემთაგაცვლისსაა

გენტოზე,რომლისუფლებამოსილება, 

ფუნქციებიდამოქმედებისსფეროგანისაზღვრებაამკანონითადა 

„საჯაროსამართლისიურიდიულიპირის − 

მონაცემთაგაცვლისსააგენტოსშექმნისშესახებ“ საქართველოსკანონით. 

4. 

თავდაცვისსფეროშიკრიტიკულიინფორმაციულისისტემისსუბიექტებისნუსხამტკიცდ

ებადაშესაბამისისუბიექტისკრიტიკულობისკლასიფიცირებადგინდებასაქართველოსმ

თავრობისშესაბამისიაქტით, 
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რომლისპროექტსსაქართველოსმთავრობასდასამტკიცებლადწარუდგენსსაქართველო

სიუსტიციისსამინისტროსაქართველოსთავდაცვისადაშინაგანსაქმეთასამინისტროებთ

ანდასაქართველოსსახელმწიფოუსაფრთხოებისსამსახურთანშეთანხმებით. 

ამნუსხისშედგენისასმხედველობაშიმიიღებაშემდეგიკრიტერიუმები: 

ინფორმაციულისისტემისშეფერხებისანმწყობრიდანგამოსვლისსავარაუდოშედეგების

სიმძიმედამასშტაბისახელმწიფოსთავდაცვისუნარიანობისთვალსაზრისით; 

სავარაუდოეკონომიკურიზარალისსიმძიმესუბიექტებისთვისან/დასახელმწიფოსთვის

; ინფორმაციულისისტემისმიერგაწეულიhttp://www.matsne.gov.ge 

14000000005001016807მომსახურებისაუცილებლობასახელმწიფოსთავდაცვისუნარიან

ობისშეუფერხებელიფუნქციონირებისათვის;ინფორმაციულისისტემისმომხმარებელ

თარაოდენობა; 

სუბიექტისმატერიალურიმდგომარეობადასავარაუდოხარჯებისოდენობა, 

რომლებიცმისთვისშესაბამისივალდებულებებისდაკისრებასმოჰყვება. 

5. 

კიბერუსაფრთხოებისბიუროსდებულებასადასტრუქტურასამტკიცებსსაქართველოსთ

ავდაცვისმინისტრი. 

6. კიბერუსაფრთხოებისბიუროსძირითადიფუნქციაასაქართველოსკანონმდებლობით, 

მათშორის, ამკანონით, 

მისთვისმინიჭებულუფლებამოსილებათაფარგლებშისაქმიანობისგანხორციელება. 

7. ამკანონისმე-6 დამე-7 მუხლების, მე-9 მუხლისმე-4 პუნქტისადამე-10 მუხლისმე-2 

პუნქტისმოქმედებაარვრცელდებაკიბერუსაფრთხოებისბიუროსსაქმიანობაზე.საქართვ

ელოს 2013 წლის 24 დეკემბრისკანონი №1829 - ვებგვერდი, 28.12.2013წ.საქართველოს 

2015 წლის 8 ივლისისკანონი №3933 - ვებგვერდი, 15.07.2015წ. 

მუხლი 102. კიბერუსაფრთხოებისბიუროსდირექტორი 

1. 

კიბერუსაფრთხოებისბიუროსდირექტორსთანამდებობაზენიშნავსდათანამდებობიდა

ნათავისუფლებსსაქართველოსთავდაცვისმინისტრი. 

2. კიბერუსაფრთხოებისბიუროსდირექტორსჰყავსორიმოადგილე, მათშორის, 

ერთიპირველიმოადგილე,რომელიცასრულებსდირექტორისმოვალეობასმისიარყოფნ

ისშემთხვევაში. 

დირექტორისმოადგილეებსთანამდებობაზენიშნავსდათანამდებობიდანათავისუფლე

ბსკიბერუსაფრთხოებისბიუროსდირექტორისაქართველოსთავდაცვისმინისტრთანშე

თანხმებით. 
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3. 

კიბერუსაფრთხოებისბიუროსდირექტორიმოქმედებსამკანონითადაკიბერუსაფრთხოე

ბისბიუროსდებულებითმისთვისმინიჭებულუფლებამოსილებათაფარგლებში. 

4. 

კიბერუსაფრთხოებისბიუროსდირექტორიუფლებამოსილიასაქართველოსკანონმდებ

ლობითდადგენილიწესითთანამდებობაზედანიშნოსდათანამდებობიდანგაათავისუფ

ლოსკიბერუსაფრთხოებისბიუროსთანამშრომლები. 

5. კიბერუსაფრთხოებისბიუროსდირექტორიგამოსცემსნორმატიულაქტს – 

ბრძანებასამკანონითადასაქართველოსსხვასაკანონმდებლოაქტებითგანსაზღვრულშემ

თხვევებსადაფარგლებში.კიბერუსაფრთხოებისსფეროშითავდაცვისპოლიტიკისმარეგ

ულირებელნორმატიულაქტებსგამოსცემსსაქართველოსთავდაცვისმინისტრი. 

6. 

კიბერუსაფრთხოებისბიუროსსაშტატოგანრიგსადათანამდებობრივსარგოებსამტკიცებ

სსაქართველოსთავდაცვისმინისტრისაქართველოსკანონმდებლობითდადგენილიწეს

ით.საქართველოს 2013 წლის 24 დეკემბრისკანონი №1829 - ვებგვერდი, 28.12.2013წ. 

მუხლი 10. კიბერუსაფრთხოებისბიუროსკომპიუტერულინციდენტებზედახმარებისჯგუფი 

1. 

თავდაცვისსფეროშიკრიტიკულიინფორმაციულისისტემისსუბიექტებზეგანხორციელ

ებულიიმკიბერშეტევის, 

რომელიცსაფრთხესუქმნისადამიანისსიცოცხლესადაჯანმრთელობას, 

სახელმწიფოინტერესებსადაქვეყნისთავდაცვისუნარიანობას, 

აგრეთვეინფორმაციულიუსაფრთხოებისწინააღმდეგმიმართულისხვაინციდენტებისმ

ართვასდამასთანდაკავშირებულიმსაქმიანობას, 

რომელიცკიბერუსაფრთხოებისპრიორიტეტულისაფრთხეებისაღმოფხვრასემსახურებ

ა, 

ახორციელებსკიბერუსაფრთხოებისბიუროსკომპიუტერულინციდენტებზედახმარები

სჯგუფი – CERT.MOD.GOV.GE(შემდგომ – 

კიბერუსაფრთხოებისბიუროსდახმარებისჯგუფი). 

2. 

კიბერუსაფრთხოებისბიუროსდახმარებისჯგუფისათვისპრიორიტეტულისაფრთხეები

დაამჯგუფისმოვალეობებითავდაცვისსფეროშიგანისაზღვრებაამკანონისმე-8 

მუხლისმე-2 დამე-3 პუნქტებით.საქართველოს 2013 წლის 24 დეკემბრისკანონი №1829 

- ვებგვერდი, 28.12.2013წ დეკემბრის კანონი №1829 - ვებგვერდი, 28.12.2013წ. 
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თავი IV. გარდამავალი და დასკვნითი დებულებები 

მუხლი 11. გარდამავალი დებულებები 

1. ამ კანონის ამოქმედებიდან 6 თვის ვადაში საქართველოს პრეზიდენტმა გამოსცეს 

ბრძანებულება„კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტების ნუსხის 

დამტკიცების შესახებ“. 

2. ამ კანონის ამოქმედებიდან 6 თვის ვადაში მონაცემთა გაცვლის სააგენტომ გამოსცეს 

შემდეგინორმატიული აქტები: 

ა) ბრძანება „მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს კომპიუტერულ ინციდენტებზე 

დახმარების ჯგუფის შესახებ“; 

ბ) ბრძანება „კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის ინფორმაციული 

უსაფრთხოებისმენეჯერისათვის მინიმალური სტანდარტების დამტკიცების შესახებ“; 

გ) ბრძანება „ქსელური სენსორის კონფიგურაციის წესების შესახებ“; 

დ) ბრძანება „ინფორმაციული უსაფრთხოების მინიმალური მოთხოვნების შესახებ“; 

ე) ბრძანება „ინფორმაციული უსაფრთხოების აუდიტის ჩატარების უფლებამოსილების 

მქონე პირთა დაორგანიზაციათა მიერ ავტორიზაციის გავლის წესის, ავტორიზაციის 

პროცედურებისა და ავტორიზაციისსაფასურის შესახებ“; 

ვ) ბრძანება „ინფორმაციული უსაფრთხოების აუდიტის ჩატარების წესის შესახებ“; 

http://www.matsne.gov.ge 14000000005001016807 

ზ) ბრძანება „ინფორმაციული აქტივების მართვის წესების შესახებ“. 

3. საქართველოს მთავრობამ 2014 წლის 1 აპრილამდე უზრუნველყოს „კრიტიკული 

ინფორმაციულისისტემის სუბიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ დადგენილების 

მიღება. 

4. ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული დადგენილების მიღებამდე 

იურიდიულ ძალას ინარჩუნებსსაქართველოს პრეზიდენტის 2013 წლის 11 მარტის 

№157 ბრძანებულება „კრიტიკული ინფორმაციულისისტემის სუბიექტების ნუსხის 

დამტკიცების შესახებ“. 

5. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ 2014 წლის 1 აპრილამდე უზრუნველყოს 

კიბერუსაფრთხოებისბიუროს შექმნის მიზნით საქართველოს კანონმდებლობით 

განსაზღვრული შესაბამისი ღონისძიებებისგანხორციელება. 
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6. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა 2014 წლის 1 აპრილამდე გამოსცეს შემდეგი 

ნორმატიული აქტები: 

ა) ბრძანება „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − კიბერუსაფრთხოების ბიუროს 

კომპიუტერულინციდენტებზე დახმარების ჯგუფის შესახებ“; 

ბ) ბრძანება „ინფორმაციული უსაფრთხოების მინიმალური მოთხოვნების შესახებ“; 

გ) ბრძანება „ინფორმაციული აქტივების მართვის წესების შესახებ“.საქართველოს 2013 

წლის 20 სექტემბრის კანონი №1250 – ვებგვერდი, 01.10.2013წ.საქართველოს 2013 წლის 

24 დეკემბრის კანონი №1829 - ვებგვერდი, 28.12.2013წ. 

მუხლი 12. დასკვნითი დებულება 

ეს კანონი ამოქმედდეს 2012 წლის 1 ივლისიდან. 

 

„ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე: 

მუხლი 1. „ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონში (საქართველოს 

საკანონმდებლო მაცნე (www.matsne.gov.ge), 19.06.2012, სარეგისტრაციო კოდი: 

140000000.05.001.016807) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება: 

1. მე-2 მუხლის: 

ა) „ე“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„ე) კომპიუტერული ინციდენტი − ქმედება, რომელიც ხორციელდება ინფორმაციული 

ტექნოლოგიის გამოყენებით და იწვევს ან მიზნად ისახავს ინფორმაციის 

კონფიდენციალურობის, მთლიანობის ან ხელმისაწვდომობის დარღვევას;“ 

ბ) „ზ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„ზ) კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტი − ამ მუხლის „ზ1“−„ზ3“ 

ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული სახელმწიფო ან მუნიციპალიტეტის ორგანო ან 

დაწესებულება, თავდაცვის სფეროში შემავალი კრიტიკული ინფორმაციული 

სისტემის სუბიექტი, იურიდიული პირი, რომლის ინფორმაციული სისტემის უწყვეტი 

ფუნქციონირება მნიშვნელოვანია ქვეყნის თავდაცვისთვის ან/და ეკონომიკური 

უსაფრთხოებისთვის, სახელმწიფო ხელისუფლების ან/და საზოგადოებრივი 

ცხოვრების შენარჩუნებისთვის;“ 
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გ) „ზ“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ზ1“−„ზ3“  ქვეპუნქტები: 

„ზ1) პირველი კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტი − 

საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სახელმწიფო ან 

მუნიციპალიტეტის ორგანო ან დაწესებულება, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი 

(გარდა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირისა − ციფრული მმართველობის სააგენტოსი, 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირისა − კიბერუსაფრთხოების ბიუროსი და ამ კანონის 101 

მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული თავდაცვის სფეროში შემავალი 

კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტისა), სახელმწიფო საწარმო, რომლის 

ინფორმაციული სისტემის უწყვეტი ფუნქციონირება მნიშვნელოვანია ქვეყნის 

თავდაცვისთვის ან/და ეკონომიკური უსაფრთხოებისთვის, სახელმწიფო 

ხელისუფლების ან/და საზოგადოებრივი ცხოვრების შენარჩუნებისთვის; 

ზ2) მეორე კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტი − 

საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული, „ელექტრონული 

კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის „ჰ60“ ქვეპუნქტით 

გათვალისწინებული ელექტრონული კომუნიკაციის კომპანია, რომლის 

ინფორმაციული სისტემის უწყვეტი ფუნქციონირება მნიშვნელოვანია ქვეყნის 

თავდაცვისთვის ან/და ეკონომიკური უსაფრთხოებისთვის, სახელმწიფო 

ხელისუფლების ან/და საზოგადოებრივი ცხოვრების შენარჩუნებისთვის; 

ზ3) მესამე კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტი − 

საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული კერძო სამართლის 

იურიდიული პირი, რომლის ინფორმაციული სისტემის უწყვეტი ფუნქციონირება 

მნიშვნელოვანია ქვეყნის თავდაცვისთვის ან/და ეკონომიკური უსაფრთხოებისთვის, 

სახელმწიფო ხელისუფლების ან/და საზოგადოებრივი ცხოვრების 

შენარჩუნებისთვის;“; 

დ) „მ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„მ) ქსელური სენსორი − აპარატული ან/და პროგრამული უზრუნველყოფის 

საშუალებების ერთობლიობა, რომელიც გამიზნულია ქსელური ნაკადის 

მონიტორინგისთვის, ინფორმაციული სისტემის წინააღმდეგ მიმართული 

კომპიუტერული ინციდენტის გამოსავლენად;“; 

ე) „ო“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის „პ“−„ს“ ქვეპუნქტები: 
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„პ) ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო − საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების 

სამსახურის მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირი − საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო; 

ჟ) ელექტრონული კომუნიკაციის კომპანია − „ელექტრონული კომუნიკაციების 

შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის „ჰ60“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 

ელექტრონული კომუნიკაციის კომპანია; 

რ) სახელმწიფო საწარმო − საწარმო, რომელიც შექმნილია სახელმწიფოს 50%-ზე მეტი 

წილობრივი მონაწილეობით; 

ს) კომერციული ბანკი − საქართველოს ეროვნული ბანკის (შემდგომ − ეროვნული ბანკი) 

მიერ ლიცენზირებული იურიდიული პირი, რომელიც იღებს დეპოზიტებს და მათი 

გამოყენებით თავისი სახელით ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით 

განსაზღვრულ საბანკო საქმიანობას.“. 

2. მე-3 მუხლის: 

ა) პირველი და მე-2 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„1. ამ კანონის მოქმედება ვრცელდება კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის 

სუბიექტზე, აგრეთვე იმ ორგანიზაციაზე/უწყებაზე, რომელიც კრიტიკული 

ინფორმაციული სისტემის სუბიექტს ექვემდებარება ან ამ სუბიექტთანაა 

დაკავშირებული დასაქმების, სტაჟირების, სახელშეკრულებო ან სხვა ურთიერთობით 

და აღნიშნული ურთიერთობის ფარგლებში ინფორმაციული აქტივის 

ხელმისაწვდომობას უზრუნველყოფს. 

2. კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტების ნუსხა მტკიცდება და 

შესაბამისი სუბიექტის კრიტიკულობის კლასიფიცირება დგინდება საქართველოს 

მთავრობის დადგენილებით, რომლის პროექტს საქართველოს მთავრობას 

დასამტკიცებლად წარუდგენს საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო ეროვნული 

უსაფრთხოების საბჭოსთან, საქართველოს თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა 

სამინისტროებთან და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან 

შეთანხმებით. ამ ნუსხის შედგენისას გაითვალისწინება შემდეგი კრიტერიუმები: 

ინფორმაციული სისტემის შეფერხების ან მწყობრიდან გამოსვლის სავარაუდო 

შედეგების სიმძიმე და მასშტაბი; სავარაუდო ეკონომიკური ზარალის სიმძიმე 

სუბიექტებისთვის ან/და სახელმწიფოსთვის; ინფორმაციული სისტემის მიერ გაწეული 

მომსახურების აუცილებლობა საზოგადოების ნორმალური ფუნქციონირებისთვის; 

ინფორმაციული სისტემის მომხმარებელთა რაოდენობა; სუბიექტის მატერიალური 

მდგომარეობა და სავარაუდო ხარჯების ოდენობა, რომლებიც მისთვის ამ კანონით 

გათვალისწინებული ვალდებულებების დაკისრებას მოჰყვება.“; 
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ბ) მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„4. ნებისმიერ იურიდიულ პირს ან სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოს, რომელიც 

არ არის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტი, უფლება აქვს, 

ნებაყოფლობით აიღოს ამ კანონიდან გამომდინარე ვალდებულებები. კომერციული 

ბანკი, რომელიც არ არის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტი, 

ხელმძღვანელობს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი წესებითა და მოთხოვნებით.“; 

გ) მე-5 პუნქტი ამოღებულ იქნეს. 

3. მე-4 მუხლის: 

ა) მე-2−მე-4 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„2. ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკა უნდა აკმაყოფილებდეს 

ინფორმაციული უსაფრთხოების მინიმალურ მოთხოვნებს. ინფორმაციული 

უსაფრთხოების მინიმალური მოთხოვნები დგინდება სტანდარტიზაციის 

საერთაშორისო ორგანიზაციის (ISO), აშშ-ის სტანდარტებისა და ტექნოლოგიების 

ეროვნული ინსტიტუტის (NIST) და ინფორმაციული სისტემების აუდიტისა და 

კონტროლის ასოციაციის (ISACA) მიერ დადგენილი სტანდარტებისა და მოთხოვნების 

მხედველობაში მიღების გზით, პირველი და მეორე კატეგორიების კრიტიკული 

ინფორმაციული სისტემების სუბიექტებისთვის − ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს 

უფროსის ბრძანებით, ხოლო მესამე კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული 

სისტემის სუბიექტისთვის − ციფრული მმართველობის სააგენტოს თავმჯდომარის 

ბრძანებით. 

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად მიღებულ ინფორმაციული 

უსაფრთხოების შინასამსახურებრივი გამოყენების წესებს პირველი და მეორე 

კატეგორიების კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების სუბიექტები განსახილველად 

წარუდგენენ ოპერატიულ-ტექნიკურ სააგენტოს, მესამე კატეგორიის კრიტიკული 

ინფორმაციული სისტემის სუბიექტები − ციფრული მმართველობის სააგენტოს, ხოლო 

თავდაცვის სფეროში შემავალი კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტები − 

კიბერუსაფრთხოების ბიუროს. ოპერატიულ-ტექნიკურ სააგენტოს, ციფრული 

მმართველობის სააგენტოს და კიბერუსაფრთხოების ბიუროს საკუთარი კომპეტენციის 

ფარგლებში ეცნობებათ აგრეთვე ინფორმაციული უსაფრთხოების 

შინასამსახურებრივი გამოყენების წესებში შეტანილი ნებისმიერი ცვლილება. 

ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო, ციფრული მმართველობის სააგენტო და 

კიბერუსაფრთხოების ბიურო ახორციელებენ ამგვარად მიწოდებული დოკუმენტების 

ზოგად ანალიზს და მათში აღმოჩენილი ხარვეზების გამოსასწორებლად წარადგენენ 

შესასრულებლად სავალდებულო მითითებებს ან/და რეკომენდაციებს. ოპერატიულ-

ტექნიკური სააგენტო, ციფრული მმართველობის სააგენტო და კიბერუსაფრთხოების 
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ბიურო საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში უფლებამოსილი არიან კრიტიკული 

ინფორმაციული სისტემის სუბიექტისგან გამოითხოვონ ინფორმაციული 

უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებასთან, დანერგვასთან, მონიტორინგსა და 

გაუმჯობესებასთან დაკავშირებული სხვა ინფორმაცია. 

4. ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტების გარდა, ოპერატიულ-

ტექნიკურ სააგენტოს, ციფრული მმართველობის სააგენტოს და კიბერუსაფრთხოების 

ბიუროს ხელი არ მიუწვდებათ კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის 

ინფორმაციასა და ინფორმაციულ აქტივზე, გარდა ამ კანონის მე-10 მუხლის მე-5 

პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტითა და 103 მუხლის მე-3 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით 

გათვალისწინებული შემთხვევებისა, აგრეთვე იმ შემთხვევისა, როდესაც კრიტიკული 

ინფორმაციული სისტემის სუბიექტი ნებაყოფლობით უზრუნველყოფს მათთვის 

ინფორმაციისა და ინფორმაციული აქტივის ხელმისაწვდომობას.“; 

ბ) მე-4 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-5 და მე-6 პუნქტები: 

„5. ეროვნული ბანკი უფლებამოსილია მესამე კატეგორიის კრიტიკული 

ინფორმაციული სისტემის სუბიექტ კომერციულ ბანკებს მოსთხოვოს ინფორმაციული 

უსაფრთხოების შინასამსახურებრივი გამოყენების წესების განსახილველად წარდგენა 

და განახორციელოს ამ მუხლის მე-6 პუნქტის შესაბამისად დადგენილი დამატებითი 

სტანდარტებისა და მოთხოვნების მიმართ შესასრულებლად სავალდებულო 

მითითებების ან/და რეკომენდაციების გაცემა. 

6. მესამე კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტი კომერციული 

ბანკების მიმართ ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკისა და ინფორმაციული 

უსაფრთხოების შინასამსახურებრივი გამოყენების წესების დამატებით სტანდარტებსა 

და მოთხოვნებს ადგენს ეროვნული ბანკი.“. 

4. მე-5 მუხლის: 

ა) მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„4. კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის ინფორმაციული აქტივების 

მართვის წესები, კერძოდ, მათი აღწერის, კლასიფიცირების, ხელმისაწვდომობის, 

გაცემის (გამოქვეყნების), შეცვლისა და განადგურების წესები (გარდა იმ წესებისა, 

რომლებითაც საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი საჯარო 

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას განსაზღვრავს), პირველი და მეორე კატეგორიების 

კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების სუბიექტების მიმართ დგინდება 

ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს უფროსის ბრძანებით, მესამე კატეგორიის 

კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის მიმართ − ციფრული 

მმართველობის სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით, ხოლო თავდაცვის სფეროში 
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შემავალი კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის მიმართ − საქართველოს 

თავდაცვის მინისტრის ბრძანებით.“; 

ბ) მე-4 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-5 პუნქტი: 

„5. მესამე კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტი კომერციული 

ბანკების მიმართ ინფორმაციული აქტივების მართვის დამატებით სტანდარტებსა და 

მოთხოვნებს ადგენს ეროვნული ბანკი.“. 

5. მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 6. კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის ინფორმაციული 

უსაფრთხოების აუდიტი და ინფორმაციულ სისტემაში შეღწევადობის (პენეტრაციის) 

ტესტი. 

1. კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტი ვალდებულია ჩაატაროს 

ინფორმაციული უსაფრთხოების პირველადი აუდიტი და პერიოდული აუდიტი − 

ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემის ინფორმაციული უსაფრთხოების 

მინიმალურ სტანდარტებთან შესაბამისობის შეფასება. ინფორმაციული 

უსაფრთხოების აუდიტის ჩატარების შემდეგ დგება აუდიტის დასკვნა, რომლის 

მოთხოვნების შესრულება სავალდებულოა. ინფორმაციული უსაფრთხოების აუდიტი 

სრულდება ინფორმაციული უსაფრთხოების აუდიტის დასკვნის შედგენით. 

2. პირველი კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის 

ინფორმაციული უსაფრთხოების პირველად აუდიტს უსასყიდლოდ ატარებს 

ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო. შემდგომ ინფორმაციული უსაფრთხოების 

პერიოდულ აუდიტს ამ სუბიექტის შერჩევით ატარებს ოპერატიულ-ტექნიკური 

სააგენტო ან ციფრული მმართველობის სააგენტოს მიერ ავტორიზებული 

ორგანიზაცია. ამ პუნქტით გათვალისწინებული აუდიტის ჩატარების მოთხოვნა არ 

ვრცელდება საგადახდო, ფასიანი ქაღალდების ანგარიშსწორებისა და რეზერვების 

მართვის სისტემებზე, აგრეთვე მონეტარული და სავალუტო ოპერაციებისთვის 

გამოყენებულ კრიტიკულ სისტემებზე. 

 

3. მეორე კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის 

ინფორმაციული უსაფრთხოების პირველად აუდიტსა და პერიოდულ აუდიტს ამ 

სუბიექტის შერჩევით ატარებს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო ან ციფრული 

მმართველობის სააგენტოს მიერ ავტორიზებული ორგანიზაცია. 

4. მესამე კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის 

ინფორმაციული უსაფრთხოების პირველად აუდიტსა და პერიოდულ აუდიტს ამ 
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სუბიექტის შერჩევით ატარებს ციფრული მმართველობის სააგენტო ან ამ სააგენტოს 

მიერ ავტორიზებული ორგანიზაცია. 

5. თავდაცვის სფეროში შემავალი კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის 

ინფორმაციული უსაფრთხოების პირველად აუდიტსა და პერიოდულ აუდიტს 

ატარებს კიბერუსაფრთხოების ბიურო. საჭიროების შემთხვევაში ინფორმაციული 

უსაფრთხოების აუდიტი ტარდება საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სხვა 

შესაბამის სტრუქტურულ ქვედანაყოფებთან ერთად. 

6. ინფორმაციული უსაფრთხოების აუდიტის ციფრული მმართველობის სააგენტოს 

მიერ ავტორიზებული ორგანიზაციის მიერ ჩატარების შემთხვევაში აღნიშნული 

აუდიტის დასკვნის 1 ეგზემპლარს კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტი 

აუდიტის დასრულებისთანავე, ამ მუხლის მე-2 ან მე-3 პუნქტით გათვალისწინებულ 

შემთხვევაში უგზავნის ოპერატიულ-ტექნიკურ სააგენტოს, ხოლო ამ მუხლის მე-4 

პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში − ციფრული მმართველობის სააგენტოს, 

გარდა ამ მუხლის მე-13 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა. 

7. ინფორმაციული უსაფრთხოების აუდიტის ჩატარების წესი და პერიოდულობა 

პირველი და მეორე კატეგორიების კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების 

სუბიექტების მიმართ დგინდება ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს უფროსის 

ბრძანებით, მესამე კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტების 

მიმართ − ციფრული მმართველობის სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით, ხოლო 

თავდაცვის სფეროში შემავალი კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტების 

მიმართ − საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ბრძანებით. 

8. ინფორმაციული უსაფრთხოების აუდიტის საფასური განისაზღვრება კრიტიკული 

ინფორმაციული სისტემის სუბიექტსა და ოპერატიულ-ტექნიკურ სააგენტოს, 

ციფრული მმართველობის სააგენტოს ან ციფრული მმართველობის სააგენტოს მიერ 

ავტორიზებულ ორგანიზაციას შორის გაფორმებული ხელშეკრულებით. 

9. კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტი ვალდებულია უზრუნველყოს 

ინფორმაციულ სისტემაში შეღწევადობის (პენეტრაციის) ტესტის (შემდგომ − 

პენეტრაციის ტესტი) ჩატარება წინასწარ დაგეგმილი და დოკუმენტირებული ამოცანის 

მიხედვით. პენეტრაციის ტესტის ჩატარების შემდეგ დგება პენეტრაციის ტესტის 

დასკვნა, რომლის მოთხოვნების შესრულება სავალდებულოა. პენეტრაციის ტესტი 

სრულდება პენეტრაციის ტესტის დასკვნის შედგენით. 

10. პირველი კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის (გარდა საგადახდო, 

ფასიანი ქაღალდების ანგარიშსწორებისა და რეზერვების მართვის სისტემებისა, 

აგრეთვე მონეტარული და სავალუტო ოპერაციებისთვის გამოყენებული კრიტიკული 

სისტემებისა) სუბიექტის პენეტრაციის ტესტს ატარებს ოპერატიულ-ტექნიკური 
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სააგენტო, მეორე კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის 

პენეტრაციის ტესტს − კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის შერჩევით − 

ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო ან ციფრული მმართველობის სააგენტოს მიერ 

ავტორიზებული ორგანიზაცია, მესამე კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული 

სისტემის სუბიექტის პენეტრაციის ტესტს − კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის 

სუბიექტის შერჩევით − ციფრული მმართველობის სააგენტო ან ამ სააგენტოს მიერ 

ავტორიზებული ორგანიზაცია, ხოლო თავდაცვის სფეროში შემავალი კრიტიკული 

ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის პენეტრაციის ტესტს − კიბერუსაფრთხოების 

ბიურო. 

11. ციფრული მმართველობის სააგენტოს მიერ ავტორიზებული ორგანიზაციის მიერ 

პენეტრაციის ტესტის მეორე კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის 

სუბიექტში ჩატარების შემთხვევაში პენეტრაციის ტესტის დასკვნის 1 ეგზემპლარს 

კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტი ამ ტესტის დასრულებისთანავე 

უგზავნის ოპერატიულ-ტექნიკურ სააგენტოს, ხოლო ასეთი ორგანიზაციის მიერ 

პენეტრაციის ტესტის მესამე კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის 

სუბიექტში ჩატარების შემთხვევაში პენეტრაციის ტესტის დასკვნის 1 ეგზემპლარს 

კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტი ამ ტესტის დასრულებისთანავე 

უგზავნის ციფრული მმართველობის სააგენტოს, გარდა ამ მუხლის მე-13 პუნქტით 

გათვალისწინებული შემთხვევისა.    

12. პენეტრაციის ტესტის ჩატარების წესი და პერიოდულობა პირველი და მეორე 

კატეგორიების კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების სუბიექტების მიმართ 

დგინდება ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს უფროსის ბრძანებით, მესამე 

კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის მიმართ − ციფრული 

მმართველობის სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით, ხოლო თავდაცვის სფეროში 

შემავალი კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის მიმართ − საქართველოს 

თავდაცვის მინისტრის ბრძანებით.  

 

13. ციფრული მმართველობის სააგენტოს ან ციფრული მმართველობის სააგენტოს 

მიერ ავტორიზებული ორგანიზაციის (მათ შორის, ამ კანონის 61 მუხლის მე-4 პუნქტის 

შესაბამისად ავტორიზებული ორგანიზაციის) მიერ ინფორმაციული უსაფრთხოების 

აუდიტის ან პენეტრაციის ტესტის მესამე კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული 

სისტემის სუბიექტ კომერციულ ბანკში ჩატარების შემთხვევაში ინფორმაციული 

უსაფრთხოების აუდიტის ან პენეტრაციის ტესტის დასკვნის 1 ეგზემპლარს მესამე 

კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტი კომერციული ბანკი 

ინფორმაციული უსაფრთხოების აუდიტის ან პენეტრაციის ტესტის 

დასრულებისთანავე უგზავნის ეროვნულ ბანკს. 
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14. თუ ინფორმაციული უსაფრთხოების აუდიტის ჩატარების შედეგად გამოვლინდა 

ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემის ინფორმაციული უსაფრთხოების 

მინიმალურ მოთხოვნებთან შეუსაბამობა ან პენეტრაციის ტესტის ჩატარების შედეგად 

აღმოჩენილ იქნა ინფორმაციული სისტემის სისუსტეები, კრიტიკული ინფორმაციული 

სისტემის სუბიექტი ატარებს ამ შეუსაბამობის/სისუსტეების ანალიზს და აღნიშნული 

შეუსაბამობის/სისუსტეების აღმოსაფხვრელად განსაზღვრავს სამოქმედო გეგმას. ეს 

სამოქმედო გეგმა უნდა შეიცავდეს მისი შესრულების გრაფიკს. აღნიშნულ სამოქმედო 

გეგმას ინფორმაციული უსაფრთხოების აუდიტის ან პენეტრაციის ტესტის 

დასრულებიდან 1 თვის ვადაში პირველი და მეორე კატეგორიების კრიტიკული 

ინფორმაციული სისტემების სუბიექტები შესათანხმებლად წარუდგენენ ოპერატიულ-

ტექნიკურ სააგენტოს, მესამე კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის 

სუბიექტები, გარდა ამ მუხლის მე-17 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა, − 

ციფრული მმართველობის სააგენტოს, ხოლო თავდაცვის სფეროში შემავალი 

კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტები − კიბერუსაფრთხოების ბიუროს. 

ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო, ციფრული მმართველობის სააგენტო და 

კიბერუსაფრთხოების ბიურო საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში უზრუნველყოფენ 

წარდგენილი სამოქმედო გეგმის შეფასებას, შესაბამისი რეკომენდაციების ან/და 

შესასრულებლად სავალდებულო მითითებების შემუშავებას და შეთანხმებული 

სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგს. 

15. ინფორმაციული უსაფრთხოების აუდიტის ან პენეტრაციის ტესტის ჩატარებისას 

ოპერატიულ-ტექნიკურ სააგენტოს, ციფრული მმართველობის სააგენტოს და 

კიბერუსაფრთხოების ბიუროს ხელი არ მიუწვდებათ იმ ინფორმაციაზე, რომელიც 

სცილდება ინფორმაციული უსაფრთხოების აუდიტის ან პენეტრაციის ტესტის 

ჩატარების მიზნებს. 

16. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

აუდიტის (მათ შორის, ინფორმაციული უსაფრთხოების აუდიტის) ჩატარების 

უფლებამოსილება, მისი საქმიანობის ორგანიზება და წესი განისაზღვრება 

„სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით. 

17. მესამე კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტი 

კომერციული ბანკი ამ მუხლის მე-14 პუნქტით გათვალისწინებულ სამოქმედო გეგმას 

და მისი შესრულების გრაფიკს ინფორმაციული უსაფრთხოების აუდიტის ან 

პენეტრაციის ტესტის დასრულებიდან 1 თვის ვადაში შესათანხმებლად წარუდგენს 

ეროვნულ ბანკს. ეროვნული ბანკი უზრუნველყოფს მისთვის წარდგენილი სამოქმედო 

გეგმის შეფასებას, შესაბამისი რეკომენდაციების ან/და შესასრულებლად 

სავალდებულო მითითებების შემუშავებას და შეთანხმებული სამოქმედო გეგმის 

შესრულების მონიტორინგს. 
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18. ამ მუხლით გათვალისწინებული ინფორმაციული უსაფრთხოების აუდიტი ან 

პენეტრაციის ტესტი ტარდება კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის 

ინფორმაციული უსაფრთხოების მენეჯერთან ან/და კომპიუტერული უსაფრთხოების 

სპეციალისტთან თანამშრომლობითა და კოორდინაციით.“. 

6. კანონს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 61 მუხლი: 

„მუხლი 61. ავტორიზაცია ინფორმაციული უსაფრთხოების აუდიტის ან/და 

პენეტრაციის ტესტის ჩატარებისთვის 

1. ინფორმაციული უსაფრთხოების აუდიტის ან/და პენეტრაციის ტესტის ჩატარების 

უფლება აქვს ორგანიზაციას, რომელსაც ციფრული მმართველობის სააგენტოში 

ციფრული მმართველობის სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით დადგენილი წესის 

შესაბამისად გავლილი აქვს ავტორიზაცია ინფორმაციული უსაფრთხოების აუდიტის 

ან/და პენეტრაციის ტესტის ჩატარებისთვის. ინფორმაციული უსაფრთხოების 

აუდიტის ან/და პენეტრაციის ტესტის ჩატარების უფლებამოსილების მქონე 

ორგანიზაციათა მიერ ავტორიზაციის გავლის საფასური დგინდება „საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირის − ციფრული მმართველობის სააგენტოს შესახებ“ 

საქართველოს კანონის შესაბამისად. 

2. ინფორმაციული უსაფრთხოების აუდიტი ან/და პენეტრაციის ტესტი შეიძლება 

ჩაატაროს პირმა, რომელსაც საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 

უფროსის ნორმატიული აქტით დადგენილი წესის შესაბამისად გავლილი აქვს 

უსაფრთხოებაზე შემოწმება.   

3. ინფორმაციული უსაფრთხოების აუდიტის ან/და პენეტრაციის ტესტის 

ჩატარებისთვის ავტორიზაცია, გარდა ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული 

შემთხვევისა, შეიძლება გაიაროს ორგანიზაციამ: 

ა) რომელიც აკმაყოფილებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის 

ნორმატიული აქტით განსაზღვრულ უსაფრთხოების მოთხოვნებს; 

ბ) რომლის ინფორმაციული უსაფრთხოების აუდიტის ან/და პენეტრაციის ტესტის 

ჩატარების უფლებამოსილების მქონე თანამშრომელი აკმაყოფილებს ამ მუხლის მე-2 

პუნქტით განსაზღვრულ მოთხოვნას.  

4. მესამე კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტ კომერციულ 

ბანკში ინფორმაციული უსაფრთხოების აუდიტი ან/და პენეტრაციის ტესტი 

კომერციული ბანკის შერჩევით შეიძლება ჩაატარონ აგრეთვე კომერციულ ბანკებში 

ინფორმაციული უსაფრთხოების აუდიტის ან/და პენეტრაციის ტესტის 

ჩატარებისთვის ავტორიზებულმა ორგანიზაციებმა, რომელთა სიას კომერციული 

ბანკების მოთხოვნის საფუძველზე ციფრული მმართველობის სააგენტოს წარუდგენს 
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ეროვნული ბანკი. ციფრული მმართველობის სააგენტო უზრუნველყოფს აღნიშნული 

ორგანიზაციების ავტორიზაციას კომერციულ ბანკებში ინფორმაციული 

უსაფრთხოების აუდიტის ან/და პენეტრაციის ტესტის ჩატარებისთვის 

ავტორიზებული ორგანიზაციების დამატებით სიაში რეგისტრაციით. კომერციულ 

ბანკებში ინფორმაციული უსაფრთხოების აუდიტის ან/და პენეტრაციის ტესტის 

ჩატარებისთვის ავტორიზებული ორგანიზაციების ინფორმაციული უსაფრთხოების 

აუდიტის ან/და პენეტრაციის ტესტის ჩატარების უფლებამოსილების მქონე 

თანამშრომლების ამ მუხლის მე-2 პუნქტით დადგენილი წესის შესაბამისად 

უსაფრთხოებაზე შემოწმების მიზნით შემოწმების პროცესის ინიციირებას მესამე 

კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტი კომერციული ბანკის 

ინფორმაციული უსაფრთხოების აუდიტის ან/და პენეტრაციის ტესტის დაწყებამდე 

აღნიშნული კომერციული ბანკის შეტყობინების საფუძველზე უზრუნველყოფს 

ეროვნული ბანკი. ეროვნული ბანკი უზრუნველყოფს აგრეთვე ამ კომერციული 

ბანკისთვის უსაფრთხოებაზე შემოწმების შედეგების შესახებ ინფორმაციის 

მიწოდებას.“. 

7. მე-7 მუხლის: 

ა) მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„4. ინფორმაციული უსაფრთხოების მენეჯერი ადგენს ინფორმაციული უსაფრთხოების 

სამოქმედო გეგმას და ამ სამოქმედო გეგმის შესრულების შესახებ ყოველწლიურ 

ანგარიშს წარუდგენს ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებულ პირს/პირებს. 

პირველი და მეორე კატეგორიების კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების 

სუბიექტების ინფორმაციული უსაფრთხოების მენეჯერები აღნიშნულ სამოქმედო 

გეგმას და მისი შესრულების შესახებ ყოველწლიურ ანგარიშს წარუდგენენ აგრეთვე 

ოპერატიულ-ტექნიკურ სააგენტოს, მესამე კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული 

სისტემის სუბიექტების ინფორმაციული უსაფრთხოების მენეჯერები − ციფრული 

მმართველობის სააგენტოს, ხოლო თავდაცვის სფეროში შემავალი კრიტიკული 

ინფორმაციული სისტემის სუბიექტების ინფორმაციული უსაფრთხოების მენეჯერები 

− კიბერუსაფრთხოების ბიუროს.“; 

ბ) მე-4 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-5 პუნქტი: 

„5. პირველი და მეორე კატეგორიების კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების 

სუბიექტების ინფორმაციული უსაფრთხოების მენეჯერებად შესაძლებელია 

განისაზღვრონ პირები, რომლებსაც აქვთ სახელმწიფო საიდუმლოებასთან დაშვება. 

ინფორმაციული უსაფრთხოების მენეჯერისთვის მინიმალური სტანდარტები 

პირველი და მეორე კატეგორიების კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების 

სუბიექტების მიმართ დგინდება ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს უფროსის 

ბრძანებით, მესამე კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის 
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მიმართ − ციფრული მმართველობის სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით, ხოლო 

თავდაცვის სფეროში შემავალი კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის 

მიმართ − საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ბრძანებით.“. 

8. მე-8 მუხლის: 

ა) სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს, ციფრული მმართველობის სააგენტოს და 

კიბერუსაფრთხოების ბიუროს კომპიუტერულ ინციდენტებზე დახმარების ჯგუფები“;   

ბ) პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„1. ამ კანონის აღსრულებას, კერძოდ, საქართველოს კიბერსივრცეში ინფორმაციული 

უსაფრთხოების წინააღმდეგ მიმართული ინციდენტების მართვას, აგრეთვე 

ინფორმაციული უსაფრთხოების კოორდინაციისკენ მიმართულ, მასთან 

დაკავშირებულ სხვა საქმიანობას, რომელიც კიბერუსაფრთხოების პრიორიტეტული 

საფრთხეების აღმოფხვრას ემსახურება, ახორციელებენ ოპერატიულ-ტექნიკური 

სააგენტოს კომპიუტერულ ინციდენტებზე დახმარების ჯგუფი (CERT.OTA.GOV.GE), 

ციფრული მმართველობის  სააგენტოს კომპიუტერულ ინციდენტებზე დახმარების 

ჯგუფი (CERT.DEA.GOV.GE) და კიბერუსაფრთხოების ბიუროს კომპიუტერულ 

ინციდენტებზე დახმარების ჯგუფი.“; 

გ) მე-3 და მე-4 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„3. ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს, ციფრული მმართველობის სააგენტოს და 

კიბერუსაფრთხოების ბიუროს კომპიუტერულ ინციდენტებზე დახმარების ჯგუფების 

მოვალეობებია: 

ა) კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის ინფორმაციული უსაფრთხოების დაცვის 

შესახებ რეკომენდაციების გაცემა ან/და ამ კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში 

სახელმძღვანელო მითითებების გაცემა; 

ბ) კომპიუტერული ინციდენტების დროული გამოვლენა; 

გ) კომპიუტერულ ინციდენტებზე რეაგირება და მათზე რეაგირების კოორდინაცია; 

დ) კომპიუტერული ინციდენტების აღრიცხვა და მათზე რეაგირების პრიორიტეტების 

დადგენა და კატეგორიზაცია; 

ე) კომპიუტერული ინციდენტების ანალიზი; 

ვ) კომპიუტერული ინციდენტების შედეგების გამოსწორებისა და ზიანის მინიმუმამდე 

შემცირების პროცესში დახმარება; 
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ზ) კომპიუტერული ინციდენტების პრევენციისკენ მიმართული ზომების 

კოორდინაცია და ამ ზომების დანერგვაში დახმარება; 

თ) სხვა მოვალეობები, რომლებიც დაკავშირებულია ინფორმაციული უსაფრთხოების 

მიზნებთან და განისაზღვრება კანონით ან სხვა ნორმატიული აქტით. 

4. ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს/ციფრული მმართველობის 

სააგენტოს/კიბერუსაფრთხოების ბიუროს კომპიუტერულ ინციდენტებზე დახმარების 

ჯგუფის კომპეტენცია, მუშაობის პროცედურები, კომპიუტერულ ინციდენტებზე 

რეაგირების მექანიზმები და მისი საქმიანობის სხვა წესები დგინდება ოპერატიულ-

ტექნიკური სააგენტოს უფროსის/ციფრული მმართველობის სააგენტოს 

თავმჯდომარის/საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ბრძანებით, მისი კომპეტენციის 

ფარგლებში.“; 

დ) მე-5 პუნქტი ამოღებულ იქნეს. 

9. კანონს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 81 და 82 მუხლები: 

„მუხლი 81. ციფრული მმართველობის სააგენტოს და ციფრული მმართველობის 

სააგენტოს კომპიუტერულ ინციდენტებზე დახმარების ჯგუფის უფლებები და 

მოვალეობები1. ციფრული მმართველობის სააგენტო საქართველოს კანონმდებლობით 

განსაზღვრული უფლებამოსილებების ფარგლებში ინფორმაციული უსაფრთხოებისა 

და კიბერუსაფრთხოების სფეროებში ახორციელებს შემდეგ მაკოორდინირებელ 

საქმიანობებს: 

ა) კოორდინაციას უწევს კიბერუსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგიის სამოქმედო 

გეგმის შემუშავების პროცესს და ამ სამოქმედო გეგმის პროექტს წარუდგენს ეროვნული 

უსაფრთხოების საბჭოს საქართველოს მთავრობის მიერ აღნიშნული სტრატეგიისა და 

მისი სამოქმედო გეგმის დასამტკიცებლად; 

ბ) ინფორმაციული უსაფრთხოებისა და კიბერუსაფრთხოების სფეროებში საჯარო 

პოლიტიკის, მეთოდოლოგიების, სტანდარტების, სახელმძღვანელო პრინციპების, 

წესებისა და პროცედურების შემუშავებისა და დანერგვის მიზნით ქმნის 

უწყებათაშორის სამუშაო ჯგუფებს და წარმართავს მათ საქმიანობას; 

გ) ფართომასშტაბიან კიბერინციდენტებზე რეაგირების პროცესში კოორდინაციას 

უწევს მესამე კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის 

საქმიანობას; 

დ) ზედამხედველობას უწევს მესამე კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული 

სისტემის სუბიექტის მიერ ინფორმაციული უსაფრთხოებისა და კიბერუსაფრთხოების 

სფეროებში სამართლებრივი, სტრატეგიული და მარეგულირებელი დოკუმენტების 
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აღსრულების პროცესს და ამზადებს საქართველოს მთავრობისთვის წარსადგენ 

შესაბამის ანგარიშებს; 

ე) კოორდინაციას უწევს ეროვნულ დონეზე ინფორმაციული უსაფრთხოებისა და 

კიბერუსაფრთხოების სფეროებში საგანმანათლებლო და ცნობიერების ამაღლების 

კამპანიების, აგრეთვე ამ სფეროების სპეციალისტების შესაძლებლობების გაზრდის 

მიზნით ერთობლივი კიბერსავარჯიშოებისა და კიბერსწავლების ღონისძიებების 

ჩატარების პროცესს; 

ვ) ქმნის და ადმინისტრირებას უწევს კიბერინციდენტების თაობაზე ანგარიშგებისა და 

მათ შესახებ ინფორმაციის გაზიარების პლატფორმას და კიბერინციდენტების 

რეესტრს; 

ზ) საქართველოს მთავრობას წარუდგენს ანგარიშს მესამე კატეგორიის კრიტიკული 

ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის მიერ ამ კანონით გათვალისწინებული 

ვალდებულებების შესრულების თაობაზე.2. ციფრული მმართველობის სააგენტოს 

კომპიუტერულ ინციდენტებზე დახმარების ჯგუფი, ამ კანონის მე-8 მუხლის მე-3 

პუნქტით გათვალისწინებული მოვალეობების შესრულების გარდა, ახორციელებს: 

ა) ინფორმაციული უსაფრთხოების საკითხებზე საზოგადოების საგანმანათლებლო 

კამპანიას და სათანადო ინფორმაციით მის უზრუნველყოფას; 

ბ) შესაძლო საფრთხეების შესახებ მოსახლეობის ფართო წრის გაფრთხილებას და 

მისთვის სათანადო ინფორმაციის მიწოდებას; 

გ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში საერთაშორისო დონეზე ინფორმაციული 

უსაფრთხოების საკითხებზე წარმომადგენლობას; 

დ) ინფორმაციული უსაფრთხოების საკითხებზე საზოგადოების ცნობიერების 

ამაღლებას. 

3. ციფრული მმართველობის სააგენტოს კომპიუტერულ ინციდენტებზე დახმარების 

ჯგუფი უფლებამოსილია: 

ა) მოითხოვოს და მესამე კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის 

სუბიექტის თანხმობის შემთხვევაში ჰქონდეს წვდომა ამ სუბიექტის ინფორმაციულ 

აქტივზე, ინფორმაციულ სისტემაზე ან/და ინფორმაციულ ინფრასტრუქტურაში 

შემავალ საგანზე, თუ ასეთი წვდომა აუცილებელია მესამე კატეგორიის კრიტიკული 

ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის სისტემაში მიმდინარე ან მომხდარ 

კომპიუტერულ ინციდენტზე რეაგირებისთვის. ინფორმაციული უსაფრთხოების 

მენეჯერი მოთხოვნის გონივრულ ვადაში განხილვის შემდეგ ციფრული 
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მმართველობის სააგენტოს კომპიუტერულ ინციდენტებზე დახმარების ჯგუფს 

დაუყოვნებლივ აცნობებს აღნიშნულ წვდომაზე თანხმობის ან უარის შესახებ; 

ბ) ამ კანონის მე-10 მუხლის მე-6 პუნქტით დადგენილი წესით ჰქონდეს წვდომა მესამე 

კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის ქსელურ სენსორზე. 

მუხლი 82. ინფორმაციული უსაფრთხოების უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული 

დამატებითი მოთხოვნები1. კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის მიერ 

მონაცემების მიღებისთვის, დამუშავებისთვის, შენახვისთვის ან/და გადაცემისთვის 

გამოყენებული აპარატული ან/და პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებების 

მწარმოებელ ქვეყნებთან დაკავშირებული დამატებითი მოთხოვნები განისაზღვრება 

საქართველოს მთავრობის დადგენილებით. 

2. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფ სახელმწიფო ან 

მუნიციპალიტეტის ორგანოებს ან დაწესებულებებს, კრიტიკული ინფორმაციული 

სისტემის სუბიექტ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებს შორის ამ კანონით 

გათვალისწინებული კონფიდენციალური ან შინასამსახურებრივი გამოყენების 

ინფორმაციის, აგრეთვე სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველი ინფორმაციის 

უსაფრთხო გაცვლისთვის ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო უფლებამოსილია 

შექმნას კლასიფიცირებული ინფორმაციის გაცვლის სისტემა და ამ მიზნით შექმნას და 

გამოიყენოს სპეციალური ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ქსელი. საქართველოს სახელმწიფო 

ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა სახელმწიფო ან მუნიციპალიტეტის ორგანოებმა ან 

დაწესებულებებმა, კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტმა საჯარო 

სამართლის იურიდიულმა პირებმა, რომლებსაც კლასიფიცირებული ინფორმაციის 

გაცვლის სისტემაში ჩართვა სურთ, წერილობით, ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს 

უფროსის ბრძანებით დადგენილი წესის შესაბამისად უნდა მიმართონ ოპერატიულ-

ტექნიკურ სააგენტოს. 

3. ოპერატიულ-ტექნიკურ სააგენტოს ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული 

კლასიფიცირებული ინფორმაციის გაცვლის სისტემით გადაცემული ინფორმაციის 

შინაარსზე ხელი არ მიუწვდება.“. 

10. მე-9 მუხლის: 

ა) მე-2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„ბ) კომპიუტერული ინციდენტის იდენტიფიცირება, მასზე რეაგირება და 

კომპიუტერული ინციდენტის შესახებ ინფორმაციის დაუყოვნებლივ მიწოდება: 

პირველი ან მეორე კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის 

შემთხვევაში − ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს კომპიუტერულ ინციდენტებზე 

დახმარების ჯგუფისთვის, მესამე კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის 
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სუბიექტის შემთხვევაში − ციფრული მმართველობის სააგენტოს კომპიუტერულ 

ინციდენტებზე დახმარების ჯგუფისთვის, ხოლო თავდაცვის სფეროში შემავალი 

კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის შემთხვევაში − 

კიბერუსაფრთხოების ბიუროს კომპიუტერულ ინციდენტებზე დახმარების 

ჯგუფისთვის;“; 

ბ) მე-4 და მე-5 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„4. კომპიუტერული უსაფრთხოების სპეციალისტი ხელმისაწვდომი უნდა იყოს 

ნებისმიერ დროს, მათ შორის, სამუშაო საათების შემდეგ. იგი ვალდებულია 

კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტზე მიმდინარე ან სავარაუდო 

კიბერშეტევის და მისი შედეგების აღმოფხვრის პროცესში უზრუნველყოს მუდმივი 

კოორდინაცია: პირველი ან მეორე კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის 

სუბიექტის შემთხვევაში − ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს კომპიუტერულ 

ინციდენტებზე დახმარების ჯგუფთან, მესამე კატეგორიის კრიტიკული 

ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის შემთხვევაში − ციფრული მმართველობის 

სააგენტოს კომპიუტერულ ინციდენტებზე დახმარების ჯგუფთან, ხოლო თავდაცვის 

სფეროში შემავალი კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის შემთხვევაში − 

კიბერუსაფრთხოების ბიუროს კომპიუტერულ ინციდენტებზე დახმარების ჯგუფთან. 

5. თუ მიმდინარე ან სავარაუდო კიბერშეტევა განსაკუთრებულ საფრთხეს უქმნის 

სახელმწიფოს თავდაცვისუნარიანობას, ეკონომიკურ უსაფრთხოებას, სახელმწიფო 

ხელისუფლების ან/და საზოგადოების ნორმალურ ფუნქციონირებას, ოპერატიულ-

ტექნიკური სააგენტო უფლებამოსილია კიბერშეტევის თავიდან აცილების, 

მოგერიების ან/და მისი შედეგების აღმოფხვრის მიზნით განახორციელოს 

კომპიუტერული უსაფრთხოების სპეციალისტებისა და ციფრული მმართველობის  

სააგენტოს კომპიუტერულ ინციდენტებზე დახმარების ჯგუფის დროებითი 

კოორდინაცია. საომარი მდგომარეობის დროს კიბერუსაფრთხოების უზრუნველყოფა 

და კიბეროპერაციები ხორციელდება „საომარი მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს 

კანონის შესაბამისად.“; 

გ) მე-5 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-6 პუნქტი: 

„6. პირველი და მეორე კატეგორიების კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების 

სუბიექტების კომპიუტერული უსაფრთხოების სპეციალისტებად შესაძლებელია 

განისაზღვრონ პირები, რომლებსაც აქვთ სახელმწიფო საიდუმლოებასთან დაშვება.“. 

11. კანონს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 91 მუხლი: 

„მუხლი 91. საინფორმაციო-ტექნოლოგიური ინფრასტრუქტურის შემოწმება 
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1. პირველი კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის 

საინფორმაციო-ტექნოლოგიური ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოების შემოწმების 

მიზნით ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო უფლებამოსილია მიიღოს 

გადაწყვეტილება ამ სუბიექტის საინფორმაციო-ტექნოლოგიური ინფრასტრუქტურის 

შემოწმების ჩატარების შესახებ. ამ გადაწყვეტილებაში უნდა მიეთითოს აღნიშნული 

შემოწმების ჩატარების უფლებამოსილების მქონე პირის ვინაობა და შემოწმების 

ფარგლები. საინფორმაციო-ტექნოლოგიური ინფრასტრუქტურის შემოწმება 

შესაძლებელია მოიცავდეს: 

ა) აღნიშნული სუბიექტის შიდა ქსელს, გარე ქსელზე წვდომის წერტილს, ქსელის 

კონფიგურირებას, ქსელის ფუნქციონირებისა და მისი უსაფრთხოებისთვის 

გამოყენებულ აპარატული ან/და პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებებს; 

ბ) ქსელში ჩართულ აპარატული ან/და პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებებს, 

რომლებიც გამოიყენება მონაცემების მიღებისთვის, დამუშავებისთვის, შენახვისთვის 

ან/და გადაცემისთვის; 

გ) აპარატული ან/და პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებების ქსელში ჩართვის 

ფორმალიზებულ ან არაფორმალიზებულ წესებსა და პროცედურებს. 

2. საინფორმაციო-ტექნოლოგიური ინფრასტრუქტურის შემოწმების ჩატარების წესი და 

პროცედურები დგინდება ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს უფროსის ბრძანებით.  

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად საინფორმაციო-ტექნოლოგიური 

ინფრასტრუქტურის შემოწმების ჩატარების უფლებამოსილების მქონე პირს უფლება 

აქვს, სპეციალური ტექნიკური და პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებების 

გამოყენებით შეამოწმოს პირველი კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის 

სუბიექტის აპარატული ან/და პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებები ან/და 

ქსელური ინფრასტრუქტურა, ასევე შეამოწმოს შესამოწმებელ საკითხთან 

დაკავშირებული დოკუმენტები მათი განთავსების ადგილზე და გადაიღოს ამ 

დოკუმენტების ასლები, მოსთხოვოს პირველი კატეგორიის კრიტიკული 

ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის წარმომადგენელს/წარმომადგენლებს 

წერილობითი ან/და ზეპირი ახსნა-განმარტებები. საინფორმაციო-ტექნოლოგიური 

ინფრასტრუქტურის შემოწმების დროს ოპერატიულ-ტექნიკურ სააგენტოს ხელი არ 

მიუწვდება ისეთ ინფორმაციაზე, რომელიც საინფორმაციო-ტექნოლოგიური 

ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული არ არის. საინფორმაციო-

ტექნოლოგიური ინფრასტრუქტურის შემოწმება ტარდება პირველი კატეგორიის 

კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის ინფორმაციული უსაფრთხოების 

მენეჯერთან, კომპიუტერული უსაფრთხოების სპეციალისტთან ან/და სხვა 

უფლებამოსილ წარმომადგენლებთან თანამშრომლობითა და კოორდინაციით. 
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4. ამ მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად საინფორმაციო-ტექნოლოგიური 

ინფრასტრუქტურის შემოწმების ჩატარების უფლებამოსილების მქონე პირი 

დამტკიცებული ფორმის მიხედვით ადგენს საინფორმაციო-ტექნოლოგიური 

ინფრასტრუქტურის შემოწმების შესახებ დასკვნას. ამ დასკვნაში უნდა მიეთითოს: 

შემოწმების ჩატარების თარიღი, დრო და ადგილი; შემოწმების ჩატარების საფუძველი; 

შემოწმებაზე დამსწრე პირველი კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის 

სუბიექტის წარმომადგენლის/წარმომადგენლების ვინაობა; შემოწმებული 

დოკუმენტების ჩამონათვალი; შემოწმებული აპარატული ან/და პროგრამული 

უზრუნველყოფის საშუალებები ან/და ქსელური ინფრასტრუქტურა და 

შემოწმებისთვის გამოყენებული აპარატული ან/და პროგრამული უზრუნველყოფის 

საშუალებები; მიღებული ზეპირი ახსნა-განმარტებების მიმოხილვა (წერილობითი 

ახსნა-განმარტებების მიღების შემთხვევაში აღნიშნულ დასკვნას უნდა დაერთოს 

შესაბამისი მასალა); დასკვნა, რომელშიც აღნიშნულია რეკომენდაციები ან/და 

შესასრულებლად სავალდებულო მითითებები (მათი არსებობის შემთხვევაში); 

შესასრულებლად სავალდებულო მითითებებით გათვალისწინებული ღონისძიებების 

განხორციელების ვადა; შემოწმების ჩატარების უფლებამოსილების მქონე პირის 

ხელმოწერა, პირველი კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის 

წარმომადგენლის/წარმომადგენლების ხელმოწერა/ხელმოწერები, ხოლო მის/მათ მიერ 

ხელის მოწერაზე უარის თქმის შემთხვევაში – შემოწმებაზე დამსწრე სულ ცოტა 2 

პირის ხელმოწერები. 

5. თუ ამ მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად საინფორმაციო-ტექნოლოგიური 

ინფრასტრუქტურის შემოწმების ჩატარების შედეგად გამოვლენილი დამრღვევი პირის 

ქმედებაში გამოიკვეთება საქართველოს სისხლის სამართლის კანონმდებლობით 

განსაზღვრული დანაშაულის ნიშნები, ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო ამ 

შემოწმების მასალებს დაუყოვნებლივ წარუდგენს საგამოძიებო ორგანოს. 

 

6. პირველი კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტი 

ვალდებულია: 

ა) უზრუნველყოს ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული შესასრულებლად 

სავალდებულო მითითებების შესრულება და ამ კანონის მე-4 მუხლის თანახმად 

მიღებული დოკუმენტების მათთან შესაბამისობა; 

ბ) ოპერატიულ-ტექნიკურ სააგენტოს წინასწარ შეუთანხმოს საინფორმაციო-

ტექნოლოგიურ ინფრასტრუქტურაში დაგეგმილი ცვლილებები, რომლებმაც 

შესაძლებელია გავლენა მოახდინოს ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული 

შესასრულებლად სავალდებულო მითითებების შესრულებაზე. 
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7. ამ მუხლით გათვალისწინებული საინფორმაციო-ტექნოლოგიური 

ინფრასტრუქტურის შემოწმებასთან დაკავშირებული მოთხოვნები არ ვრცელდება 

საგადახდო, ფასიანი ქაღალდების ანგარიშსწორებისა და რეზერვების მართვის 

სისტემებზე, აგრეთვე მონეტარული და სავალუტო ოპერაციებისთვის გამოყენებულ 

კრიტიკულ სისტემებზე.“. 

12. მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 10. კომპიუტერული ინციდენტის იდენტიფიცირება და მის შესახებ შეტყობინება 

1. კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტი ახორციელებს კომპიუტერული 

ინციდენტის იდენტიფიცირებას, რაც მოიცავს ამ ინციდენტის შესწავლას, აღწერას და 

მასზე რეაგირებას. კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტი კომპიუტერული 

ინციდენტის იდენტიფიცირების მიზნით იყენებს ქსელურ სენსორს. ქსელური 

სენსორის კონფიგურირების წესები პირველი ან მეორე კატეგორიის კრიტიკული 

ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის მიმართ დგინდება ოპერატიულ-ტექნიკური 

სააგენტოს უფროსის ბრძანებით, მესამე კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული 

სისტემის სუბიექტის მიმართ − ციფრული მმართველობის სააგენტოს თავმჯდომარის 

ბრძანებით, ხოლო თავდაცვის სფეროში შემავალი კრიტიკული ინფორმაციული 

სისტემის სუბიექტის მიმართ − საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ბრძანებით. ამ 

პუნქტით გათვალისწინებული ქსელური სენსორის კონფიგურირების წესები 

ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს, ციფრული მმართველობის სააგენტოს და 

კიბერუსაფრთხოების ბიუროს მიერ კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის 

სუბიექტის კომუნიკაციის შინაარსობრივი მონაცემის ხელმისაწვდომობის 

შესაძლებლობას უნდა გამორიცხავდეს. 

 

2. კომპიუტერული ინციდენტის პირველი ან მეორე კატეგორიის კრიტიკული 

ინფორმაციული სისტემის სუბიექტში იდენტიფიცირების შესახებ დაუყოვნებლივ 

ეცნობება ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს კომპიუტერულ ინციდენტებზე 

დახმარების ჯგუფს, მესამე კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის 

სუბიექტში იდენტიფიცირების შესახებ − ციფრული მმართველობის სააგენტოს 

კომპიუტერულ ინციდენტებზე დახმარების ჯგუფს, ხოლო თავდაცვის სფეროში 

შემავალ კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტში იდენტიფიცირების 

შესახებ − კიბერუსაფრთხოების ბიუროს კომპიუტერულ ინციდენტებზე დახმარების 

ჯგუფს. კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტი კომპიუტერული 

ინციდენტის შესახებ ინფორმაციის შენახვისა და დაცვის მიზნით აუცილებლობის 

შემთხვევაში ახორციელებს გადაუდებელ ღონისძიებებს. 
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3. კომპიუტერულ ინციდენტებზე დახმარების ჯგუფი შეისწავლის, აღწერს 

კომპიუტერულ ინციდენტს და ახდენს მასზე რეაგირებას ამ კანონით 

გათვალისწინებული ფუნქციების შესრულებისას. კომპიუტერულ ინციდენტებზე 

დახმარების ჯგუფი კომპიუტერული ინციდენტის შესწავლის შემდეგ შეიმუშავებს და 

კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტს წარუდგენს შესასრულებლად 

სავალდებულო მითითებებს. შესასრულებლად სავალდებულო მითითება არ 

შეიძლება ითვალისწინებდეს მეორე ან მესამე კატეგორიის კრიტიკული 

ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის ქსელურ სენსორზე ან მეორე ან მესამე 

კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის ინფორმაციულ 

აქტივზე, ინფორმაციულ სისტემაზე ან/და ინფორმაციულ ინფრასტრუქტურაში 

შემავალ საგანზე წვდომის ვალდებულებას. კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის 

სუბიექტი ვალდებულია გონივრულ ვადაში მოახდინოს შესასრულებლად 

სავალდებულო მითითებაზე რეაგირება და განახორციელოს შესაბამისი 

ღონისძიებები. განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციას პირველი და 

მეორე კატეგორიების კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების სუბიექტები 

წარუდგენენ ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს კომპიუტერულ ინციდენტებზე 

დახმარების ჯგუფს, მესამე კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის 

სუბიექტები − ციფრული მმართველობის სააგენტოს კომპიუტერულ ინციდენტებზე 

დახმარების ჯგუფს, ხოლო თავდაცვის სფეროში შემავალი კრიტიკული 

ინფორმაციული სისტემის სუბიექტები − კიბერუსაფრთხოების ბიუროს 

კომპიუტერულ ინციდენტებზე დახმარების ჯგუფს. 

4. პირველი კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის ქსელში 

მიმდინარე კომპიუტერული ინციდენტის იდენტიფიცირებას ახორციელებს 

ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს კომპიუტერულ ინციდენტებზე დახმარების 

ჯგუფი ან/და პირველი კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის 

სუბიექტის კომპიუტერული უსაფრთხოების სპეციალისტი. 

 

5. კომპიუტერული ინციდენტის იდენტიფიცირების ან/და მასზე რეაგირების მიზნით 

ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს კომპიუტერულ ინციდენტებზე დახმარების 

ჯგუფი უფლებამოსილია: 

ა) ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული უფლებამოსილების 

განხორციელების მიზნით ჰქონდეს წვდომა პირველი კატეგორიის კრიტიკული 

ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის ქსელურ სენსორზე, გარდა იმ შემთხვევისა, 

როდესაც პირველი კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის 

ქსელით გადაცემული/მიღებული ტრაფიკის მაიდენტიფიცირებელი მონაცემი საბანკო 

გადარიცხვების შესახებ ინფორმაციას შეიცავს. პირველი კატეგორიის კრიტიკული 
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ინფორმაციული სისტემის სუბიექტი ვალდებულია უზრუნველყოს ამგვარი წვდომა 

და აღნიშნული წვდომის სტაბილური ფუნქციონირება. ქსელური სენსორის 

კონფიგურირებასა და მართვას ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო და კრიტიკული 

ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის კომპიუტერული უსაფრთხოების სპეციალისტი 

ერთობლივად ახორციელებენ; 

ბ) მეორე კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის თანხმობით 

ჰქონდეს წვდომა ამ სუბიექტის ქსელურ სენსორზე. ქსელური სენსორის 

კონფიგურირებასა და მართვას ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო და კრიტიკული 

ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის კომპიუტერული უსაფრთხოების სპეციალისტი 

ერთობლივად ახორციელებენ; 

გ) პირველი კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტს 

მოსთხოვოს ინფორმაციულ აქტივზე, ინფორმაციულ სისტემაზე ან/და ინფორმაციულ 

ინფრასტრუქტურაში შემავალ საგანზე წვდომა, თუ ამგვარი წვდომა აუცილებელია 

მიმდინარე ან მომხდარ კომპიუტერულ ინციდენტზე რეაგირებისთვის. პირველი 

კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტი ვალდებულია 

აღნიშნული წვდომა დაუყოვნებლივ, მოთხოვნისთანავე უზრუნველყოს. 

ინფორმაციულ აქტივზე, ინფორმაციულ სისტემაზე ან/და ინფორმაციულ 

ინფრასტრუქტურაში შემავალ საგანზე წვდომა პირველი კატეგორიის კრიტიკული 

ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის კომპიუტერული უსაფრთხოების 

სპეციალისტის მონაწილეობით ხორციელდება; 

დ) მოითხოვოს და მეორე კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის 

სუბიექტის თანხმობის შემთხვევაში ჰქონდეს წვდომა ამ სუბიექტის ინფორმაციულ 

აქტივზე, ინფორმაციულ სისტემაზე ან/და ინფორმაციულ ინფრასტრუქტურაში 

შემავალ საგანზე, თუ ასეთი წვდომა აუცილებელია მიმდინარე ან მომხდარ 

კომპიუტერულ ინციდენტზე რეაგირებისთვის. ინფორმაციული უსაფრთხოების 

მენეჯერი მოთხოვნის გონივრულ ვადაში განხილვის შემდეგ ოპერატიულ-ტექნიკური 

სააგენტოს კომპიუტერულ ინციდენტებზე დახმარების ჯგუფს დაუყოვნებლივ 

აცნობებს აღნიშნულ წვდომაზე თანხმობის ან უარის შესახებ. თანხმობის შემთხვევაში 

ინფორმაციულ აქტივზე, ინფორმაციულ სისტემაზე ან/და ინფორმაციულ 

ინფრასტრუქტურაში შემავალ საგანზე წვდომა მეორე კატეგორიის კრიტიკული 

ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის კომპიუტერული უსაფრთხოების 

სპეციალისტის მონაწილეობით ხორციელდება; 

ე) კომპიუტერული ინციდენტის იდენტიფიცირების შემდეგ ამ ინციდენტის 

განმეორების საფრთხის თავიდან აცილების მიზნით მოსთხოვოს ელექტრონული 

კომუნიკაციის კომპანიას მის ინფრასტრუქტურაში მსგავსი კომპიუტერული 

ინციდენტის იდენტიფიცირებისა და ნეიტრალიზებისთვის აუცილებელი 
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ღონისძიებების განხორციელება. აღნიშნული მოთხოვნა ელექტრონული 

კომუნიკაციის კომპანიის ტექნიკურ შესაძლებლობებს უნდა ითვალისწინებდეს. 

6. კომპიუტერული ინციდენტის იდენტიფიცირების ან/და მასზე რეაგირების მიზნით 

ციფრული მმართველობის სააგენტოს კომპიუტერულ ინციდენტებზე დახმარების 

ჯგუფი უფლებამოსილია მესამე კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის 

სუბიექტის თანხმობით ჰქონდეს წვდომა ამ სუბიექტის ქსელურ სენსორზე. ქსელური 

სენსორის კონფიგურირებასა და მართვას ციფრული მმართველობის სააგენტო და 

კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის კომპიუტერული უსაფრთხოების 

სპეციალისტი ერთობლივად ახორციელებენ. 

7. კომპიუტერული ინციდენტის იდენტიფიცირების შესახებ ინფორმაციის 

გაზიარებისა და შესაბამის მოქმედებათა კოორდინაციის მიზნით ოპერატიულ-

ტექნიკური სააგენტოს, ციფრული მმართველობის სააგენტოს და კიბერუსაფრთხოების 

ბიუროს კომპიუტერულ ინციდენტებზე დახმარების ჯგუფები უზრუნველყოფენ 

კომპიუტერული ინციდენტის შესახებ ინფორმაციის გაზიარების ერთიანი 

პლატფორმის შექმნას. 

8. კომპიუტერული ინციდენტების კლასიფიცირების წესი განისაზღვრება 

საქართველოს მთავრობის დადგენილებით. 

9. ამ მუხლით გათვალისწინებული კომპიუტერული ინციდენტის 

იდენტიფიცირებასთან დაკავშირებული მოთხოვნები არ ვრცელდება პირველი 

კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის საგადახდო, ფასიანი 

ქაღალდების ანგარიშსწორებისა და რეზერვების მართვის სისტემებზე, აგრეთვე 

მონეტარული და სავალუტო ოპერაციებისთვის გამოყენებულ კრიტიკულ 

სისტემებზე.“. 

13. 101 მუხლის: 

 

ა) პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„1. თავდაცვის სფეროში შემავალი კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის 

სუბიექტების ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკა უნდა აკმაყოფილებდეს 

თავდაცვის სფეროში ინფორმაციული უსაფრთხოების მინიმალურ მოთხოვნებს 

(თავდაცვის სფეროში შემავალი კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტების 

კრიტიკულობის კლასიფიცირების გათვალისწინებით). ამ მოთხოვნებს 

სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ISO), აშშ-ის სტანდარტებისა და 

ტექნოლოგიების ეროვნული ინსტიტუტის (NIST) და ინფორმაციული სისტემების 

აუდიტისა და კონტროლის ასოციაციის (ISACA) მიერ დადგენილი სტანდარტებისა და 
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მოთხოვნების მხედველობაში მიღების გზით განსაზღვრავს კიბერუსაფრთხოების 

ბიურო და ბრძანებით ადგენს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი.“; 

ბ) მე-3−მე-5 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„3. კიბერუსაფრთხოების ბიუროს მოქმედების სფერო არ ვრცელდება ოპერატიულ-

ტექნიკურ სააგენტოსა და ციფრული მმართველობის სააგენტოზე, რომელთა 

უფლებამოსილებები, ფუნქციები და მოქმედების სფეროები განისაზღვრება ამ 

კანონითა და „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − საქართველოს ოპერატიულ-

ტექნიკური სააგენტოს შესახებ“ და „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − 

ციფრული მმართველობის სააგენტოს შესახებ“ საქართველოს კანონებით. 

4. თავდაცვის სფეროში შემავალი კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტების 

ნუსხა მტკიცდება და შესაბამისი სუბიექტის კრიტიკულობის კლასიფიცირება 

დგინდება საქართველოს მთავრობის შესაბამისი აქტით, რომლის პროექტს 

საქართველოს მთავრობას დასამტკიცებლად წარუდგენს საქართველოს თავდაცვის 

სამინისტრო ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოსთან, საქართველოს იუსტიციისა და 

შინაგან საქმეთა სამინისტროებთან და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების 

სამსახურთან შეთანხმებით. ამ ნუსხის შედგენისას გაითვალისწინება შემდეგი 

კრიტერიუმები: ინფორმაციული სისტემის შეფერხების ან მწყობრიდან გამოსვლის 

სავარაუდო შედეგების სიმძიმე და მასშტაბი სახელმწიფოს თავდაცვისუნარიანობის 

თვალსაზრისით; სავარაუდო ეკონომიკური ზარალის სიმძიმე სუბიექტებისთვის ან/და 

სახელმწიფოსთვის; ინფორმაციული სისტემის მიერ გაწეული მომსახურების 

აუცილებლობა სახელმწიფოს თავდაცვისუნარიანობის შეუფერხებელი 

ფუნქციონირებისათვის; ინფორმაციული სისტემის მომხმარებელთა რაოდენობა; 

სუბიექტის მატერიალური მდგომარეობა და სავარაუდო ხარჯების ოდენობა, 

რომლებიც მისთვის შესაბამისი ვალდებულებების დაკისრებას მოჰყვება. 

5. კიბერუსაფრთხოების ბიუროს დებულებას ამტკიცებს საქართველოს თავდაცვის 

მინისტრი.“; 

გ) მე-7 პუნქტი ამოღებულ იქნეს. 

14. 102 მუხლის მე-2 პუნქტი ამოღებულ იქნეს. 

15. 103 მუხლის: 

ა) პირველი და მე-2 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„1. თავდაცვის სფეროში შემავალ კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტზე 

განხორციელებული იმ კიბერშეტევის მართვას, რომელიც საფრთხეს უქმნის ადამიანის 

სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას, სახელმწიფო ინტერესებსა და სახელმწიფოს 
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თავდაცვისუნარიანობას, აგრეთვე ინფორმაციული უსაფრთხოების წინააღმდეგ 

მიმართული სხვა ინციდენტების მართვას და მასთან დაკავშირებულ საქმიანობას, 

რომელიც კიბერუსაფრთხოების პრიორიტეტული საფრთხეების აღმოფხვრას 

ემსახურება, ახორციელებს კიბერუსაფრთხოების ბიუროს კომპიუტერულ 

ინციდენტებზე დახმარების ჯგუფი. 

2. კიბერუსაფრთხოების ბიუროს კომპიუტერულ ინციდენტებზე დახმარების 

ჯგუფისთვის პრიორიტეტული საფრთხეები და თავდაცვის სფეროში ამ ჯგუფის 

მოვალეობები განისაზღვრება ამ კანონის მე-8 მუხლით.“; 

ბ) მე-2 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-3−მე-5 პუნქტები: 

„3. თავდაცვის სფეროში შემავალი კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის 

კომპიუტერული ინციდენტის იდენტიფიცირებისა და მასზე რეაგირების მიზნით 

კიბერუსაფრთხოების ბიუროს კომპიუტერულ ინციდენტებზე დახმარების ჯგუფი 

უფლებამოსილია: 

ა) ჰქონდეს წვდომა აღნიშნული კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის 

ქსელურ სენსორზე; 

ბ) ჰქონდეს წვდომა აღნიშნული კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის 

ინფორმაციულ აქტივზე, ინფორმაციულ სისტემაზე ან/და ინფორმაციულ 

ინფრასტრუქტურაში შემავალ საგანზე, თუ ასეთი წვდომა აუცილებელია მიმდინარე 

ან მომხდარ კომპიუტერულ ინციდენტზე რეაგირებისთვის. 

4. კიბერუსაფრთხოების ბიუროს კომპიუტერულ ინციდენტებზე დახმარების ჯგუფი 

კომპიუტერული ინციდენტის იდენტიფიცირების შემთხვევაში ინფორმაციული 

აქტივის უსაფრთხოების მიზნით ახორციელებს გადაუდებელ ღონისძიებებს, 

რომლებიც მოიცავს კომპიუტერულ ინციდენტზე რეაგირებას, მის შესწავლასა და 

აღწერას. კიბერუსაფრთხოების ბიუროს კომპიუტერულ ინციდენტებზე დახმარების 

ჯგუფი კომპიუტერული ინციდენტის შესწავლისა და აღწერის შემდეგ შეიმუშავებს და 

თავდაცვის სფეროში შემავალ კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტს 

წარუდგენს შესასრულებლად სავალდებულო მითითებებსა და რეკომენდაციებს. 

5. თავდაცვის სფეროში შემავალი კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტი 

ვალდებულია გონივრულ ვადაში (არაუმეტეს 1 თვისა) მოახდინოს შესასრულებლად 

სავალდებულო მითითებაზე რეაგირება და განახორციელოს შესაბამისი 

ღონისძიებები. განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციას აღნიშნული 

კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტი წარუდგენს კიბერუსაფრთხოების 

ბიუროს კომპიუტერულ ინციდენტებზე დახმარების ჯგუფს.“. 

16. კანონს დაემატოს შემდეგი შინაარსის III2 თავი: 
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„თავი III2. ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა ამ კანონის დარღვევისთვის 

მუხლი 104. ინფორმაციული უსაფრთხოების მინიმალური მოთხოვნების დასანერგად 

განსაზღვრული ვადის დარღვევა 

1. პირველი/მესამე კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის 

მიერ ამ კანონის მე-4 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ინფორმაციული 

უსაფრთხოების მინიმალური მოთხოვნების დასანერგად ოპერატიულ-ტექნიკური 

სააგენტოს უფროსის/ციფრული მმართველობის სააგენტოს თავმჯდომარის 

ბრძანებით განსაზღვრული ვადის დარღვევა −გამოიწვევს გაფრთხილებას ან 

დაჯარიმებას 5 000 ლარის ოდენობით. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი იმ პირველი/მესამე კატეგორიის კრიტიკული 

ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის მიერ, რომელსაც ამ მუხლის პირველი პუნქტით 

გათვალისწინებული დარღვევისთვის 1 წლის განმავლობაში შეეფარდა 

ადმინისტრაციული სახდელი, −გამოიწვევს დაჯარიმებას 10 000 ლარის ოდენობით. 

მუხლი 105. საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული დამატებითი 

მოთხოვნების შეუსრულებლობა 

1. პირველი/მესამე კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის 

მიერ ამ კანონის 82 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული საქართველოს 

მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული დამატებითი მოთხოვნების 

შეუსრულებლობა −გამოიწვევს გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას 5 000 ლარის 

ოდენობით. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი იმ პირველი/მესამე კატეგორიის კრიტიკული 

ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის მიერ, რომელსაც ამ მუხლის პირველი პუნქტით 

გათვალისწინებული დარღვევისთვის 1 წლის განმავლობაში შეეფარდა 

ადმინისტრაციული სახდელი, −გამოიწვევს დაჯარიმებას 10 000 ლარის ოდენობით. 

მუხლი  106. ინფორმაციული უსაფრთხოების აუდიტის ან პენეტრაციის ტესტის ჩატარების 

ვალდებულების შეუსრულებლობა 

1. პირველი/მესამე კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის 

მიერ ამ კანონის მე-6 მუხლის პირველი და მე-7 პუნქტებით გათვალისწინებული 

ინფორმაციული უსაფრთხოების აუდიტის ჩატარების ვალდებულების ან ამ კანონის 

მე-6 მუხლის მე-9 და მე-12 პუნქტებით გათვალისწინებული პენეტრაციის ტესტის 

ჩატარების ვალდებულების შეუსრულებლობა −გამოიწვევს გაფრთხილებას ან 

დაჯარიმებას 5 000 ლარის ოდენობით. 
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2. იგივე ქმედება, ჩადენილი იმ პირველი/მესამე კატეგორიის კრიტიკული 

ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის მიერ, რომელსაც ამ მუხლის პირველი პუნქტით 

გათვალისწინებული დარღვევისთვის 1 წლის განმავლობაში შეეფარდა 

ადმინისტრაციული სახდელი, −გამოიწვევს დაჯარიმებას 10 000 ლარის ოდენობით. 

 

მუხლი 107. ინფორმაციული უსაფრთხოების შინასამსახურებრივი გამოყენების წესების 

განსახილველად წარუდგენლობა ან შესასრულებლად სავალდებულო მითითების 

შეუსრულებლობა 

1. პირველი/მესამე კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის 

მიერ ამ კანონის მე-4 მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული ინფორმაციული 

უსაფრთხოების შინასამსახურებრივი გამოყენების წესების განსახილველად 

წარუდგენლობა ან შესასრულებლად სავალდებულო მითითების შეუსრულებლობა 

−გამოიწვევს გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას 10 000 ლარის ოდენობით. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი იმ პირველი/მესამე კატეგორიის კრიტიკული 

ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის მიერ, რომელსაც ამ მუხლის პირველი პუნქტით 

გათვალისწინებული დარღვევისთვის 1 წლის განმავლობაში შეეფარდა 

ადმინისტრაციული სახდელი, −გამოიწვევს დაჯარიმებას 20 000 ლარის ოდენობით. 

 

მუხლი 108. კომპიუტერული ინციდენტის იდენტიფიცირების შესახებ შეუტყობინებლობა, 

შესასრულებლად სავალდებულო მითითების შეუსრულებლობა ან განხორციელებული 

ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციის წარუდგენლობა 

1. პირველი კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის მიერ ამ 

კანონის მე-10 მუხლის მე-2 პუნქტით დადგენილი წესით კომპიუტერული 

ინციდენტის იდენტიფიცირების შესახებ შეუტყობინებლობა ან ამ კანონის მე-10 

მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში ოპერატიულ-ტექნიკური 

სააგენტოს მიერ გაცემული შესასრულებლად სავალდებულო მითითების 

შეუსრულებლობა ან განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციის 

წარუდგენლობა −გამოიწვევს გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას 5 000 ლარის ოდენობით. 

2.  ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი იმ 

პირველი კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის მიერ, 

რომელსაც ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული დარღვევისთვის 1 

წლის განმავლობაში შეეფარდა ადმინისტრაციული სახდელი, −გამოიწვევს 

დაჯარიმებას 10 000 ლარის ოდენობით. 
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3. მესამე კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის მიერ ამ 

კანონის მე-10 მუხლის მე-2 პუნქტით დადგენილი წესით კომპიუტერული 

ინციდენტის იდენტიფიცირების შესახებ შეუტყობინებლობა ან ამ კანონის მე-10 

მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში ციფრული მმართველობის 

სააგენტოს მიერ გაცემული შესასრულებლად სავალდებულო მითითების 

შეუსრულებლობა ან განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციის 

წარუდგენლობა −გამოიწვევს გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას 5 000 ლარის ოდენობით. 

4. ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი იმ მესამე 

კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის მიერ, რომელსაც ამ 

მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული დარღვევისთვის 1 წლის 

განმავლობაში შეეფარდა ადმინისტრაციული სახდელი, −გამოიწვევს დაჯარიმებას 10 

000 ლარის ოდენობით. 

მუხლი 109. კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის მიერ ინფორმაციული 

უსაფრთხოების აუდიტის დასკვნის ეგზემპლარის ან პენეტრაციის ტესტის დასკვნის 

ეგზემპლარის წარუდგენლობა 

1. პირველი/მესამე კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის 

მიერ ამ კანონის მე-6 მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული ინფორმაციული 

უსაფრთხოების აუდიტის დასკვნის ეგზემპლარის ან ამ კანონის მე-6 მუხლის მე-11 

პუნქტით გათვალისწინებული პენეტრაციის ტესტის დასკვნის ეგზემპლარის 

წარუდგენლობა −გამოიწვევს გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას 5 000 ლარის ოდენობით. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი იმ პირველი/მესამე კატეგორიის კრიტიკული 

ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის მიერ, რომელსაც ამ მუხლის პირველი პუნქტით 

გათვალისწინებული დარღვევისთვის 1 წლის განმავლობაში შეეფარდა 

ადმინისტრაციული სახდელი, −გამოიწვევს დაჯარიმებას 10 000 ლარის ოდენობით. 

3. მესამე კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტი კომერციული 

ბანკის მიერ ამ კანონის მე-6 მუხლის მე-13 პუნქტით გათვალისწინებული 

ინფორმაციული უსაფრთხოების აუდიტის დასკვნის ეგზემპლარის ან პენეტრაციის 

ტესტის დასკვნის ეგზემპლარის წარუდგენლობა −გამოიწვევს დაჯარიმებას 

დარღვევის გამოვლენის მომენტისთვის ბოლო ანგარიშგების მდგომარეობით 

არსებული საზედამხედველო კაპიტალის 0.01%-ის, 0.05%-ის ან 0.1%-ის, მაგრამ 

არანაკლებ 20 000 (ოცი ათასი) ლარის ოდენობით, დარღვევის სერიოზულობიდან 

ან/და კომერციული ბანკის აქტივებისთვის მიყენებული ზარალიდან ან/და შესაძლო 

საფრთხიდან გამომდინარე.  
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მუხლი 1010. სამოქმედო გეგმის შესათანხმებლად წარუდგენლობა ან შეთანხმებული 

სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული შესასრულებლად სავალდებულო მითითების 

შეუსრულებლობა 

1. პირველი/მესამე კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის 

მიერ ამ კანონის მე-6 მუხლის მე-14 პუნქტით გათვალისწინებული სამოქმედო გეგმის 

შესათანხმებლად წარუდგენლობა ან შეთანხმებული სამოქმედო გეგმით 

გათვალისწინებული შესასრულებლად სავალდებულო  მითითების შეუსრულებლობა 

−გამოიწვევს გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას 5 000 ლარის ოდენობით. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი იმ პირველი/მესამე კატეგორიის კრიტიკული 

ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის მიერ, რომელსაც ამ მუხლის პირველი პუნქტით 

გათვალისწინებული დარღვევისთვის 1 წლის განმავლობაში შეეფარდა 

ადმინისტრაციული სახდელი, −გამოიწვევს დაჯარიმებას 10 000 ლარის ოდენობით. 

3. მესამე კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტი კომერციული 

ბანკის მიერ ამ კანონის მე-6 მუხლის მე-17 პუნქტით გათვალისწინებული სამოქმედო 

გეგმის შესათანხმებლად წარუდგენლობა ან შეთანხმებული სამოქმედო გეგმით 

გათვალისწინებული შესასრულებლად  სავალდებულო  მითითების შეუსრულებლობა 

−გამოიწვევს დაჯარიმებას დარღვევის გამოვლენის მომენტისთვის ბოლო 

ანგარიშგების მდგომარეობით არსებული საზედამხედველო კაპიტალის 0.01%-ის, 

0.05%-ის ან 0.1%-ის, მაგრამ არანაკლებ 20 000 (ოცი ათასი) ლარის ოდენობით, 

დარღვევის სერიოზულობიდან ან/და კომერციული ბანკის აქტივებისთვის 

მიყენებული ზარალიდან ან/და შესაძლო საფრთხიდან გამომდინარე. 

მუხლი 1011. საინფორმაციო-ტექნოლოგიური ინფრასტრუქტურის შემოწმებისთვის 

ხელის შეშლა ან/და მოთხოვნილი ინფორმაციის წარუდგენლობა 

1. პირველი კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის მიერ ამ 

კანონის 91 მუხლით გათვალისწინებული საინფორმაციო-ტექნოლოგიური 

ინფრასტრუქტურის შემოწმებისთვის ხელის შეშლა ან/და ოპერატიულ-ტექნიკური 

სააგენტოს მიერ მოთხოვნილი ინფორმაციის წარუდგენლობა −გამოიწვევს 

გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას 5 000 ლარის ოდენობით. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი იმ პირველი კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული 

სისტემის სუბიექტის მიერ, რომელსაც ამ მუხლის პირველი პუნქტით 

გათვალისწინებული დარღვევისთვის 1 წლის განმავლობაში შეეფარდა 

ადმინისტრაციული სახდელი, −გამოიწვევს დაჯარიმებას 10 000 ლარის ოდენობით. 
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მუხლი 1012. საინფორმაციო-ტექნოლოგიური ინფრასტრუქტურის შემოწმების შესახებ 

დასკვნით გათვალისწინებული შესასრულებლად სავალდებულო მითითების 

შეუსრულებლობა 

1. პირველი კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის მიერ ამ 

კანონის 91 მუხლის მე-4 პუნქტით განსაზღვრული საინფორმაციო-ტექნოლოგიური 

ინფრასტრუქტურის შემოწმების შესახებ დასკვნით გათვალისწინებული 

შესასრულებლად სავალდებულო მითითების შეუსრულებლობა −გამოიწვევს 

გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას 5 000 ლარის ოდენობით. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი იმ პირველი კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული 

სისტემის სუბიექტის მიერ, რომელსაც ამ მუხლის პირველი პუნქტით 

გათვალისწინებული დარღვევისთვის 1 წლის განმავლობაში შეეფარდა 

ადმინისტრაციული სახდელი, −გამოიწვევს დაჯარიმებას 10 000 ლარის ოდენობით. 

მუხლი 1013. საინფორმაციო-ტექნოლოგიურ ინფრასტრუქტურაში დაგეგმილი ცვლილებების 

წინასწარ შეთანხმების ვალდებულების შეუსრულებლობა 

1. პირველი კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის მიერ ამ 

კანონის 91 მუხლის მე-6 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 

საინფორმაციო-ტექნოლოგიურ ინფრასტრუქტურაში დაგეგმილი ცვლილებების 

წინასწარ შეთანხმების ვალდებულების შეუსრულებლობა −გამოიწვევს გაფრთხილებას 

ან დაჯარიმებას 10 000 ლარის ოდენობით. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი იმ პირველი კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული 

სისტემის სუბიექტის მიერ, რომელსაც ამ მუხლის პირველი პუნქტით 

გათვალისწინებული დარღვევისთვის 1 წლის განმავლობაში შეეფარდა 

ადმინისტრაციული სახდელი, −გამოიწვევს დაჯარიმებას 20 000 ლარის ოდენობით. 

 

მუხლი 1014. ქსელურ სენსორზე წვდომის უზრუნველყოფის ვალდებულების ან/და ასეთი 

წვდომის სტაბილური ფუნქციონირების ვალდებულების შეუსრულებლობა 

1. პირველი კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის მიერ 

ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს კომპიუტერულ ინციდენტებზე დახმარების 

ჯგუფისთვის ამ კანონის მე-10 მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით 

გათვალისწინებულ ქსელურ სენსორზე წვდომის უზრუნველყოფის ვალდებულების 

ან/და ასეთი წვდომის სტაბილური ფუნქციონირების ვალდებულების 

შეუსრულებლობა −გამოიწვევს გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას 10 000 ლარის 

ოდენობით. 
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2. იგივე ქმედება, ჩადენილი იმ პირველი კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული 

სისტემის სუბიექტის მიერ, რომელსაც ამ მუხლის პირველი პუნქტით 

გათვალისწინებული დარღვევისთვის 1 წლის განმავლობაში შეეფარდა 

ადმინისტრაციული სახდელი, −გამოიწვევს დაჯარიმებას 20 000 ლარის ოდენობით. 

მუხლი 1015. ინფორმაციულ აქტივზე, ინფორმაციულ სისტემაზე ან/და ინფორმაციულ 

სისტემაში შემავალ საგანზე წვდომის უფლების შეზღუდვა ან ასეთი წვდომისთვის ხელის 

შეშლა 

1. პირველი კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის მიერ 

ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოსთვის ამ კანონის მე-10 მუხლის მე-5 პუნქტის „გ“ 

ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციულ აქტივზე, ინფორმაციულ სისტემაზე 

ან/და ინფორმაციულ სისტემაში შემავალ საგანზე წვდომის უფლების შეზღუდვა ან 

ასეთი წვდომისთვის ხელის შეშლა −გამოიწვევს გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას 2 000 

ლარის ოდენობით. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი იმ პირველი კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული 

სისტემის სუბიექტის მიერ, რომელსაც ამ მუხლის პირველი პუნქტით 

გათვალისწინებული დარღვევისთვის 1 წლის განმავლობაში შეეფარდა 

ადმინისტრაციული სახდელი, −გამოიწვევს დაჯარიმებას 5 000 ლარის ოდენობით. 

მუხლი 1016. მეორე კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის ან 

ელექტრონული კომუნიკაციის კომპანიის მიერ ამ კანონით გათვალისწინებული 

ვალდებულების შეუსრულებლობა 

მეორე კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის მიერ 

ინფორმაციული უსაფრთხოების მინიმალური მოთხოვნების დასანერგად 

ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს უფროსის ბრძანებით განსაზღვრული ვადის 

დარღვევა ან ამ კანონის მე-4 მუხლის მე-3 პუნქტით, მე-6 მუხლის პირველი, მე-9 ან მე-

14 პუნქტით, 82 მუხლით ან მე-10 მუხლის მე-2 ან მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული 

ვალდებულების შეუსრულებლობა ანდა ელექტრონული კომუნიკაციის კომპანიის 

მიერ ამ კანონის მე-10 მუხლის მე-5 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 

ვალდებულების შეუსრულებლობა −გამოიწვევს  „ელექტრონული კომუნიკაციების 

შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაკისრებას. 

მუხლი 1017. მესამე კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტი 

კომერციული ბანკის მიერ ინფორმაციული უსაფრთხოების შინასამსახურებრივი გამოყენების 

წესების განსახილველად წარუდგენლობა ან დამატებითი სტანდარტებისა და მოთხოვნების 

დარღვევა 
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მესამე კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტი კომერციული 

ბანკის მიერ ეროვნული ბანკისთვის ამ კანონის მე-4 მუხლის მე-5 პუნქტის შესაბამისად 

ინფორმაციული უსაფრთხოების შინასამსახურებრივი გამოყენების წესების 

განსახილველად წარუდგენლობა ან იმავე მუხლის მე-6 პუნქტის ან მე-5 მუხლის მე-5 

პუნქტის შესაბამისად დადგენილი დამატებითი სტანდარტებისა და მოთხოვნების 

ფარგლებში ვალდებულების შეუსრულებლობა − გამოიწვევს დაჯარიმებას დარღვევის 

გამოვლენის მომენტისთვის ბოლო ანგარიშგების მდგომარეობით არსებული 

საზედამხედველო კაპიტალის 0.01%-ის, 0.05%-ის ან 0.1%-ის, მაგრამ არანაკლებ 20 000 

(ოცი ათასი) ლარის ოდენობით, დარღვევის სერიოზულობიდან ან/და კომერციული 

ბანკის აქტივებისთვის მიყენებული ზარალიდან ან/და შესაძლო საფრთხიდან 

გამომდინარე. 

მუხლი 1018. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის განხილვა 

1. პირველი/მესამე კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის 

მიერ ამ კანონის 104−108 მუხლებით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის საქმის განხილვისა და ადმინისტრაციული სახდელის დადების 

უფლება აქვს: 

ა) პირველი კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის მიმართ − 

ოპერატიულ-ტექნიკურ სააგენტოს; 

ბ) მესამე კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის მიმართ − 

ციფრული მმართველობის სააგენტოს. 

2. პირველი/მესამე კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის 

მიერ ამ კანონის 109 ან 1010 მუხლით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის საქმის განხილვისა და ადმინისტრაციული სახდელის დადების 

უფლება აქვს: 

ა) პირველი კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის მიმართ − 

ოპერატიულ-ტექნიკურ სააგენტოს; 

ბ) მესამე კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის (გარდა 

კომერციული ბანკისა) მიმართ − ციფრული მმართველობის სააგენტოს; 

გ) მესამე კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტი კომერციული 

ბანკის მიმართ − ეროვნულ ბანკს. 

3. ამ კანონის 1011−1015 მუხლებით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის საქმის განხილვისა და ადმინისტრაციული სახდელის დადების 

უფლება აქვს ოპერატიულ-ტექნიკურ სააგენტოს. 
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4. ამ კანონის 1016 მუხლით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის საქმის განხილვისა და ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი 

პასუხისმგებლობის დაკისრების უფლება აქვს საქართველოს კომუნიკაციების 

ეროვნულ კომისიას „ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონით 

დადგენილი წესით, ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს მიმართვის საფუძველზე. 

5. ამ კანონის 1017 მუხლით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის საქმის განხილვისა და ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი 

პასუხისმგებლობის დაკისრების უფლება აქვს ეროვნულ ბანკს. 

6. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმს ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ 

ქვეპუნქტით, მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით ან მე-3 ან მე-4 პუნქტით 

გათვალისწინებულ შემთხვევაში  ადგენს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს 

უფლებამოსილი პირი, ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით ან მე-2 პუნქტის 

„ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში − ციფრული მმართველობის 

სააგენტოს უფლებამოსილი პირი. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი 

დგება და ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმე განიხილება საქართველოს 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით დადგენილი წესით, აგრეთვე 

ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს/ციფრული მმართველობის სააგენტოს მიერ 

საკუთარი  კომპეტენციის ფარგლებში გამოცემული ნორმატიული აქტით დადგენილი 

წესით. ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით ან მე-5 პუნქტით გათვალისწინებულ 

შემთხვევაში ეროვნული ბანკი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეს 

განიხილავს „საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორგანული 

კანონისა და „კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 

შესაბამისად, ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი წესით.“. 

მუხლი 2 

1. ამ კანონის ამოქმედებიდან 6 თვის ვადაში საქართველოს მთავრობამ უზრუნველყოს 

შემდეგი დადგენილებების მიღება: 

ა) „პირველი, მეორე და მესამე კატეგორიების კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების 

სუბიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“; 

ბ) „კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის მიერ მონაცემების 

მიღებისთვის, დამუშავებისთვის, შენახვისთვის ან/და გადაცემისთვის გამოყენებული 

აპარატული ან/და პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებების მწარმოებელ 

ქვეყნებთან დაკავშირებული დამატებითი მოთხოვნების განსაზღვრის შესახებ“; 

გ) „კომპიუტერული ინციდენტების კლასიფიცირების წესის განსაზღვრის შესახებ“. 
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2. ამ კანონის ამოქმედებიდან 6 თვის ვადაში საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 

მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − 

ციფრული მმართველობის სააგენტოს თავმჯდომარემ გამოსცეს შემდეგი ბრძანებები: 

ა) „მესამე კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტისთვის 

ინფორმაციული უსაფრთხოების მინიმალური მოთხოვნების დადგენის შესახებ“; 

ბ) „მესამე კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის 

ინფორმაციული აქტივების მართვის წესების დადგენის შესახებ“; 

გ) „მესამე კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის 

ინფორმაციული უსაფრთხოების მენეჯერისთვის მინიმალური სტანდარტების 

დადგენის შესახებ“; 

დ) „მესამე კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის ქსელური 

სენსორის კონფიგურირების წესების დადგენის შესახებ“; 

ე) „მესამე კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის 

ინფორმაციული უსაფრთხოების აუდიტის ჩატარების წესის დადგენის შესახებ“; 

ვ) „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − ციფრული მმართველობის სააგენტოს 

კომპიუტერულ ინციდენტებზე დახმარების ჯგუფის შესახებ“; 

ზ) „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − ციფრული მმართველობის სააგენტოს 

მიერ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის განხილვის წესის შესახებ“; 

თ) „კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის ინფორმაციული 

უსაფრთხოების აუდიტის ან/და ინფორმაციულ სისტემაში შეღწევადობის 

(პენეტრაციის) ტესტის ჩატარების უფლებამოსილების მქონე ორგანიზაციათა მიერ 

ავტორიზაციის გავლის წესისა და ავტორიზაციის პროცედურების დადგენის შესახებ“; 

ი) „მესამე კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის 

ინფორმაციულ სისტემაში შეღწევადობის (პენეტრაციის) ტესტის ჩატარების წესისა და 

პერიოდულობის დადგენის შესახებ“. 

3. ამ კანონის ამოქმედებიდან 6 თვის ვადაში საქართველოს სახელმწიფო 

უსაფრთხოების სამსახურის მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის − საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს უფროსმა 

გამოსცეს შემდეგი ბრძანებები: 

ა) „პირველი და მეორე კატეგორიების კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების 

სუბიექტებისთვის ინფორმაციული უსაფრთხოების მინიმალური მოთხოვნების 

დადგენის შესახებ“; 
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ბ) „პირველი და მეორე კატეგორიების კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების 

სუბიექტების ინფორმაციული აქტივების მართვის წესების დადგენის შესახებ“; 

გ) „პირველი და მეორე კატეგორიების კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების 

სუბიექტების ინფორმაციული უსაფრთხოების მენეჯერებისთვის მინიმალური 

სტანდარტების დადგენის შესახებ“; 

დ) „პირველი ან მეორე კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის 

ქსელური სენსორის კონფიგურირების წესების დადგენის შესახებ“; 

ე) „პირველი და მეორე კატეგორიების კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების 

სუბიექტების ინფორმაციული უსაფრთხოების აუდიტის ჩატარების წესის დადგენის 

შესახებ“; 

ვ) „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური 

სააგენტოს მიერ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის განხილვის წესის 

შესახებ“; 

ზ) „საინფორმაციო-ტექნოლოგიური ინფრასტრუქტურის შემოწმების ჩატარების 

წესისა და პროცედურების დადგენის შესახებ“; 

თ) „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური 

სააგენტოს კომპიუტერულ ინციდენტებზე დახმარების ჯგუფის შესახებ“; 

ი) „კლასიფიცირებული ინფორმაციის გაცვლის სისტემაში ჩართვის წესის დადგენის 

შესახებ“; 

კ) „პირველი და მეორე კატეგორიების კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების 

სუბიექტების ინფორმაციულ სისტემაში შეღწევადობის (პენეტრაციის) ტესტის 

ჩატარების წესისა და პერიოდულობის დადგენის შესახებ“. 

4. ამ კანონის ამოქმედებიდან 6 თვის ვადაში საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა 

გამოსცეს ბრძანება „თავდაცვის სფეროში შემავალი კრიტიკული ინფორმაციული 

სისტემის სუბიექტის ინფორმაციული უსაფრთხოების მენეჯერისთვის მინიმალური 

სტანდარტების დადგენის შესახებ“. 

5. ამ კანონის ამოქმედებიდან 6 თვის ვადაში საქართველოს სახელმწიფო 

უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა გამოსცეს ბრძანება „ინფორმაციული 

უსაფრთხოების აუდიტის ან/და ინფორმაციულ სისტემაში შეღწევადობის 

(პენეტრაციის) ტესტის ჩატარებისთვის ავტორიზაციის მსურველი ორგანიზაციის 

ან/და შესაბამისი თანამშრომლის უსაფრთხოებაზე შემოწმების წესის დადგენის 

შესახებ“. 
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6. ამ კანონის ამოქმედებიდან 6 თვის ვადაში საჯარო სამართლის იურიდიულმა პირმა 

− საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკურმა სააგენტომ უზრუნველყოს 

კლასიფიცირებული ინფორმაციის გაცვლის სისტემის შექმნა. 

7. ამ კანონის პირველი მუხლის მე-9 პუნქტით გათვალისწინებული „ინფორმაციული 

უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონის 82 მუხლის პირველი პუნქტით 

განსაზღვრული საქართველოს მთავრობის დადგენილების დარღვევად არ ჩაითვლება 

შემდეგი შემთხვევა: 

ა) კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტმა მონაცემების მიღებისთვის, 

დამუშავებისთვის, შენახვისთვის ან/და გადაცემისთვის გამოყენებული აპარატული 

ან/და პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებები საქართველოს მთავრობის 

დადგენილების მიღებამდე მოიპოვა; 

ბ) მონაცემების მიღებისთვის, დამუშავებისთვის, შენახვისთვის ან/და გადაცემისთვის 

გამოყენებული აპარატული ან/და პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებები არის 

საქართველოს მთავრობის დადგენილების მიღებამდე მოპოვებული, საინფორმაციო-

ტექნოლოგიური ან სატელეკომუნიკაციო სისტემის ნაწილი, ამ საშუალებების 

მოპოვება აუცილებელია აღნიშნული სისტემის ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად  

და მათი სხვა მწარმოებელი ქვეყნის მიერ წარმოებული ანალოგიური აპარატული ან/და 

პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებებით ჩანაცვლება შეუძლებელია.   

მუხლი 3 

1. ეს კანონი, გარდა ამ კანონის პირველი მუხლისა, ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

2. ამ კანონის პირველი მუხლი ამოქმედდეს 2021 წლის 30 დეკემბრიდან. 

საქართველოს პრეზიდენტი  სალომე ზურაბიშვილი 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სახელმწიფო სერვისების განვითარების 

სააგენტოს ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკა 

თავი I 

ზოგადი დებულებები 

მუხლი 1. შესავალი 

1. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სახელმწიფო სერვისების განვითარების 

სააგენტოს (შემდგომში - სააგენტო) ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკა 
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შემუშავებულია „ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და 

მგს27001:2011 ინფორმაციული უსაფრთხოების სტანდარტის მოთხოვნების 

შესაბამისად. 

2. ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკა არის ინფორმაციული უსაფრთხოების 

მართვის სისტემის (შემდგომში - იუმს) მთავარი დოკუმენტი. სააგენტოს 

თავმჯდომარის 

ბრძანებით დამტკიცებული ინფორმაციული უსაფრთხოების სხვა სტანდარტები უნდა 

შეესაბამებოდეს ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკას. 

მუხლი 2. ტერმინთა განმარტება: 

ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკის მიზნებისათვის მასში გამოყენებულტერმინებს 

აქვს შემდეგი მნიშვნელობა: 

ა) ინფორმაციული უსაფრთხოება - საქმიანობა, რომელიც 

უზრუნველყოფსინფორმაციის კონფიდენციალურობის, მთლიანობის, 

ხელმისაწვდომობის შენარჩუნებას დადაცვას. 

ბ) ხელმისაწვდომობა - ავტორიზებული სუბიექტის მოთხოვნის 

შესაბამისადინფორმაციულ აქტივზე წვდომის და გამოყენების მახასიათებელი; 

გ) კონფიდენციალურობა - ინფორმაციული აქტივის მახასიათებელი, 

რომლისთანახმადაც ინფორმაციული აქტივი ხელმისაწვდომია მხოლოდ 

ავტორიზებულიინდივიდების, სუბიექტებისა ან პროცესებისათვის; 

დ) მთლიანობა - ინფორმაციული აქტივის სიზუსტის და სისრულის მახასიათებელი; 

ე) ინფორმაციული უსაფრთხოების ინციდენტი - ინფორმაციული 

უსაფრთხოებისმოულოდნელი, ან არასასურველი, ცალკეული, ან სერიული 

ხდომილებები, რომლებიც დიდიალბათობით ახდნენ ბიზნეს-ოპერაციების 

დისკრედიტაციას, ან ემუქრებიან ინფორმაციულუსაფრთხოებას; 

ვ) პოლიტიკა - სააგენტოს თავმჯდომარის ინდივიდუალური 

ადმინისტრაციულისამართლებრივი აქტით დამტკიცებული სააგენტოს მიზნები და 

მიმართულებები; ამბრძანებით, საქართველოს სხვა ნორმატიული აქტებითა და 

საერთაშორისო შეთანხმებებითგათვალისწინებული ნორმებისა და პრინციპების, 

აგრეთვე პრაქტიკის ერთობლიობა,რომელიც ემსახურება სააგენტოს ინფორმაციული 

უსაფრთხოების უზრუნველყოფას დაშეესაბამება მისი დაცვის სფეროში დადგენილ 

საერთაშორისო სტანდარტებს; 
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ზ) რისკი - მოვლენისა და მისი უარყოფითი შედეგების ალბათობის კომბინაცია; 

თ) კონტროლის მექანიზმი - რისკების მართვის საშუალება, მათ შორის 

პოლიტიკა,პროცედურები, სახელმძღვანელო მითითებები, ან ორგანიზაციული 

სტრუქტურები, რომლებიც შეიძლება იყოს ადმინისტრაციული, ტექნიკური, 

მმართველობითი ანიურიდიული ხასიათის; 

ი) მესამე მხარე - ფიზიკური ან იურიდიული პირი, 

სტრუქტურულიერთეული/ქვედანაყოფი ან ტერიტორიული სამსახური, რომელიც 

მოიაზრება როგორცპროცესში ჩართული მხარეებისგან დამოუკიდებელი სუბიექტი; 

კ) საფრთხე - არასასურველი მოვლენის პოტენციური მიზეზი, რამაც 

შეიძლებაგამოიწვიოს სისტემის ან ორგანიზაციის ზიანი; 

ლ) სისუსტე - ინფორმაციული აქტივის, ან ინფორმაციულ აქტივთა 

ჯგუფისთვისდამახასიათებელი ნაკლი, რომლითაც შეიძლება იყოს საფრთხის 

შემცველი; 

მ) რისკის მიღება - გადაწყვეტილება რისკის დასაშვებად მიჩნევის თაობაზე; 

ნ) ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემა - იუმს - სააგენტოს 

მართვისსისტემის ნაწილი, რომელიც დაფუძნებულია ბიზნესის რისკებისადმი 

მიდგომაზე, რათაშესაძლებელი გახდეს ინფორმაციული უსაფრთხოების დანერგვა, 

ფუნქციონირება,მონიტორინგი, განხილვა, მხარდაჭერა და გაუმჯობესება; 

ო) ინფორმაციული აქტივი – ყველა ინფორმაცია და ცოდნა (კერძოდ, 

ინფორმაციისშენახვის, დამუშავებისა და გადაცემის ტექნოლოგიური საშუალებები, 

თანამშრომლები დამათი ცოდნა ინფორმაციის დამუშავების შესახებ), რომლებიც 

ღირებულია კრიტიკულიინფორმაციული სისტემის სუბიექტისათვის. 

პ) ინფორმაციული აქტივების მართვა - ინფორმაციული აქტივების 

აღწერა,კლასიფიცირება, წვდომა, შეცვლა, განადგურება. 

მუხლი 3. სააგენტოს ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკის მიზნები 

1. ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკის მიზანი არის სააგენტოს 

პროდუქტებისხარისხის განვითარების, ბიზნეს პროცესების უწყვეტობის, ბიზნეს 

რისკების შემცირების,ფინანსური რესურსების ეფექტურად მართვისა და საქმიანობის 

კანონმდებლობასთანშესაბამისობის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა; 

2. ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკის მიზნების მისაღწევად 

სააგენტოშიინერგება მგს 27001:2011 ინფორმაციული უსაფრთხოების სტანდარტთან 

თავსებადი; 
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3. ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკა უზრუნველყოფს 

ინფორმაციისკონფიდენციალურობის, მთლიანობისა და ხელმისაწვდომობის დაცვას, 

რისკების მართვისპროცესის გამოყენებით და, ამავდროულად, ზრდის 

დაინტერესებული მხარეების ნდობასსააგენტოს მიერ მიწოდებული სერვისებისადმი. 

მუხლი 4. ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკის პრინციპები 

1. ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკის ძირითადი პრინციპია 

ინფორმაციისსაფრთხეებისაგან დაცვა, რათა უზრუნველყოფილი იყოს ბიზნეს-

პროცესების უწყვეტობა,რისკების შემცირება, პრევენციული ქმედებების 

განხორციელებით საფრთხის პოტენციურიუარყოფითი გავლენის შემცირება, 

ინფორმაციისა და ინფორმაციული სისტემებისკონფიდენციალურობის, მთლიანობისა 

და განგრძობადი მუშაობის დაცვა. 

2. სააგენტოს ინფორმაციული უსაფრთხოება მიიღწევა შესაბამისი 

კონტროლისმექანიზმების, მათ შორის პოლიტიკების, პროცესების, პროცედურების, 

ორგანიზაციულისტრუქტურისა და პროგრამული უზრუნველყოფისა, აგრეთვე 

ინფორმაციულიტექნოლოგიების დანერგვით. სააგენტომ უნდა მოახდინოს 

კონტროლის მექანიზმების 

3. ჩამოყალიბება, დანერგვა, მონიტორინგი, გადახედვა და საჭიროების 

შემთხვევაში,გაუმჯობესება, რათა ამით უზრუნველყოს სააგენტოს მიზნების მიღწევა 

და დაცვა. 

მუხლი 5. ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკის გავრცელების სფერო 

1. ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკა ვრცელდება სააგენტოს 

ქვემოთჩამოთვლილ ბიზნეს პროცესებზე და სავალდებულოა შესასრულებლად მათ 

ფარგლებშიიდენტიფიცირებულ ყველა ინფორმაციული აქტივზე: 

ა) პასპორტის (გარდა ნეიტრალური დოკუმენტისა) გაცემა; 

ბ) სამოქალაქო აქტებთან დაკავშირებული პროცესები: შვილად აყვანის 

რეგისტრაცია,დაბადების მოწმობის გაცემა, მამობის დადგენის რეგისტრაცია, 

ქორწინება-განქორწინებისრეგისტრაცია, სახელის და გვარის ცვლილება, 

გარდაცვალების რეგისტრაცია; 

გ)პირადობის (ბინადრობის) ელექტრონული მოწმობის კვალიფიციური 

ელექტრონულიხელმოწერის და ავთენტიფიკაციის სერთიფიკატების გაცემა და მისი 

მხარდამჭერიპროცესები; 
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დ) პირადობის (ბინადრობის) ელექტრონული მოწმობის გაცემის 

გარეშეკვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერის და ავთენტიფიკაციის 

სერთიფიკატების გაცემადა მისი მხარდამჭერი პროცესები; 

ე) უსაფრთხოების აპარატურულ მოდულზე კვალიფიციური 

ელექტრონულიხელმოწერის სერტიფიკატის გაცემა და მისი მხარდამჭერი პროცესები; 

ვ) შიფრაციის სერთიფიკატის გაცემა და მისი მხარდამჭერი პროცესები; 

ზ) დროის აღნიშვნის მომსახურების მიწოდება და მისი მხარდამჭერი პროცესები; 

თ) ცენტრალური საარჩევნო კომისიისათვის განკუთვნილი მონაცემების მომზადების 

დაგადაცემის პროცესი; 

ი) აპოსტილი/ლეგალიზაციის პროცესები: დსთ (დოკუმენტის გამოთხოვა დსთ-ს 

წევრიქვეყნებიდან მინსკის კონვენციის საფუძველზე); აპოსტილი/ლეგალიზაცია, 

ატესტატისგაცემა; 

კ) მოქალაქეობა-მიგრაციის პროცესი - მოქალაქეობის აღდგენა, 

მოქალაქეობისჩვეულებრივი წესით მინიჭება, მოქალაქეობის გამარტივებული წესით 

მინიჭება,მოქალაქეობის სპეციალური წესით მინიჭება, მოქალაქეობის საგამონაკლისო 

წესით მინიჭება,მოქალაქეობიდან გასვლა, მოქალაქეობის დადგენა, თანამემამულე, 

ბინადრობის ნებართვისგაცემა; 

ლ) პირადობის (ბინადრობის)მოწმობის გაცემა. 

მუხლი 6. ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკის ამოცანები 

ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკის ამოცანებია: 

ა) ინფორმაციული აქტივების მართვა; 

ბ) ადამიანური რესურსების უსაფრთხოება; 

გ) ფიზიკური და გარემოს უსაფრთხოება; 

დ) კომუნიკაციებისა და ოპერაციების მართვა; 

ე) ინფორმაციულ აქტივებზე წვდომის კონტროლი; 

ვ) ინფორმაციული სისტემების შეძენა, შემუშავება და მხარდაჭერა; 

ზ) ინფორმაციული უსაფრთხოების ინციდენტების მართვა; 

თ) ბიზნეს-პროცესების უწყვეტობის მართვა; 
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ი) შესაბამისობა. 

მუხლი 7. ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკის სუბიექტებიინფორმაციული 

უსაფრთხოების პოლიტიკის მოთხოვნები ვრცელდება შემდეგსუბიექტებზე: 

ა) სააგენტოს თანამშრომელზე; 

ბ) პირზე, რომელიც სტაჟირებას გადის სააგენტოში; 

გ) პირზე, რომელსაც სხვა საფუძვლით დაშვება აქვს სააგენტოს 

ინფორმაციულაქტივებზე. 

მუხლი 8. ინფორმაციული უსაფრთხოების საბჭო 

1. ინფორმაციული უსაფრთხოების საბჭო იქმნება სააგენტოს თავმჯდომარის 

ბრძანებისსაფუძველზე, იგი წარმოადგენს სააგენტოში ინფორმაციული 

უსაფრთხოების მართვისსისტემის ფუნქციონირებაზე პასუხისმგებელ ორგანოს. 

2. ინფორმაციული უსაფრთხოების საბჭოს როლი და პასუხისმგებლობა 

განსაზღვრებაინფორმაციული უსაფრთხოების საბჭოს დებულებით. 

მუხლი 9. ინფორმაციული უსაფრთხოების მენეჯერი 

1. ინფორმაციული უსაფრთხოების მენეჯერი ანგარიშვალდებულია 

სააგენტოსთავმჯდომარისა და მმართველი საბჭოს წინაშე. ინფორმაციული 

უსაფრთხოების მენეჯერივალდებულია ყველა ინიციატივა, რომელიც შეეხება 

ინფორმაციული უსაფრთხოებისმართვის სისტემას, შესაბამისი გადაწყვეტილების 

მისაღებად წარუდგინოს ინფორმაციულიუსაფრთხოების საბჭოს. 

2. ინფორმაციული უსაფრთხოების მენეჯერის მოვალეობები 

განსაზღვრულია„ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონით. 

მუხლი 10. ინფორმაციული უსაფრთხოების აუდიტი 

1. ინფორმაციული უსაფრთხოების აუდიტის ფუნქციაა ინფორმაციული 

უსაფრთხოებისმართვის სისტემის „ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ” 

საქართველოს კანონთან და მგს27001:2011 სტანდარტთან შესაბამისობის პერიოდული 

შემოწმება. 

2. ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემის აუდიტს ახორციელებს 

სააგენტოსშიდა აუდიტის სამსახური. საჭიროების შემთხვევაში აუდიტის ჩატარება 

შეიძლება დაევალოსმოწვეულ აუდიტორს ან კონტრაქტორ კომპანიას. აღნიშნულ 

საკითხზე გადაწყვეტილებასიღებს სააგენტოს მმართველი საბჭო. 
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3. ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემის გაუმჯობესებისა და 

ხარვეზებისაღმოფხვრის მიზნით აუდიტის ანგარიში წარედგინება სააგენტოს 

მმართველ საბჭოს. 

4. ინფორმაციული უსაფრთხოების აუდიტის ფუნქციაა შეამოწმოს 

იუმსისინფორმაციული უსაფრთხოების მიზნებთან შესაბამისობა. 

 

თავი II 

ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკის ძირითადი ამოცანები  

მუხლი 11. ინფორმაციული აქტივების მართვა 

1. ინფორმაციული აქტივების მართვის მიზნით სააგენტო 

ახორციელებსინფორმაციული აქტივების აღწერას და კლასიფიცირებას მათი 

გამოყენების წესებისა დასათანადო დაცვის ხარისხის მითითებით. 

2. ყოველ ინფორმაციულ აქტივს გააჩნია მასზე პასუხისმგებელი პირი 

ანსტრუქტურული ერთეული - ინფორმაციული აქტივის მფლობელი. 

3. ინფორმაციული აქტივების გამოყენების წესები განისაზვრება 

სააგენტოსთავმჯდომარის ბრძანებით. 

მუხლი 12. ადამიანური რესურსების მართვა 

1. ადამიანური ფაქტორით გამოწვეული შეცდომებისა და განზრახ ჩადენილი 

საზიანოქმედების იდენტიფიცირებისა და მათი შემცირების მიზნით სააგენტო ნერგავს 

შესაბამისიკონტროლის მექანიზმებს. 

2. თანამშრომელთა შერჩევა-დაქირავების პროცესში სააგენტო 

ითვალისწინებსინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემის მოთხოვნებს. 

3. იუმსის სუბიექტების ცნობიერების ამაღლების, მათ შორის, 

ინფორმაციულიუსაფრთხოების სისტემაში მათი როლისა და პასუხისმგებლობის 

გაცნობიერების მიზნითსააგენტო უზრუნველყოფს შესაბამისი ტრენინგების 

ჩატარებას. 

მუხლი 13. ფიზიკური და გარემოს უსაფრთხოება 

1. ფიზიკური უსაფრთხოების სათანადო დონის უზრუნველსაყოფად 

სააგენტოშეიმუშავებს ფიზიკური წვდომის კონტროლის მექანიზმებს. 
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2. ფიზიკური წვდომის კონტროლის მექანიზმები გულისხმობს 

ინფორმაციისდამუშავების საშუალებათა უსაფრთხო/დაცულ ზონაში განთავსებას, 

უსაფრთხოებისპერიმეტრების და ბარიერების მოწყობას. 

3. სააგენტო უზრუნველყოფს ფიზიკური წვდომის კონტროლის 

მექანიზმებისშემუშავებას ინფორმაციული ტექნოლოგიების იმ კომპონენტებზე, 

რომელიცდაკავშირებულია მონაცემთა დამუშავებისა და შენახვის საშუალებებთან. 

მუხლი 14. საკომუნიკაციო და საოპერაციო მართვა 

ინფორმაციის დამუშავების ყველა საშუალების სათანადოდ ფუნქციონირება და 

მართვაუზრუნველყოფილია შესაბამისი უფლება-მოვალეობების გამიჯვნით და 

პროცედურებისშემუშავებით, რათა შემცირდეს საკომუნიკაციო და საოპერაციო 

სისტემების განზრახ ანშემთხვევით არასწორად გამოყენების რისკი. 

მუხლი 15. წვდომის კონტროლი 

1. სააგენტო აღრიცხავს კლასიფიცირებულ ინფორმაციულ აქტივებზე წვდომის 

ფაქტებს.ამ მიზნით სააგენტო იყენებს უფლებების მართვის სისტემებს, როგორც 

ინფორმაციულიტექნოლოგიების საშუალებების გამოყენების, ასევე ინფორმაციული 

აქტივების ფიზიკურიხელმისაწვდომობის შემთხვევებში. 

2. ინფორმაციული აქტივების არასანქცირებული ხელმისაწვდომობის 

ფაქტებისთავიდან აცილების მიზნით სააგენტო გამოავლენს, შეიმუშავებს და ნერგავს 

შესაბამისიკონტროლის მექანიზმებს. 

3. ინფორმაციაზე, მისი დამუშავების მოწყობილობებსა და ბიზნეს-პროცესებზე 

წვდომისკონტროლი ხორციელდება ბიზნესის (საქმიანობის) და უსაფრთხოების 

მოთხოვნებისსაფუძველზე. 

4.პერსონალური ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის წესები და 

პროცედურებიგანისაზღვრება სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძენებით. 

5. წვდომის კონტროლი მოიცავს ინფორმაციული უსაფრთხოების შემდეგ საკითხებს: 

ა) წვდომის კონტროლის პოლიტიკას; 

ბ) მომხმარებლის წვდომის მართვას; 

გ) მომხმარებლის პასუხისმგებლობას; 

დ) ქსელთან წვდომის კონტროლს; 

ე) ოპერაციულ სისტემასთან წვდომის კონტროლს; 
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ვ) პროგრამულ უზრუნველყოფასთან და მასში ასახულ ინფორმაციასთან წვდომის 

კონტროლს; 

ზ) მობილურ ტექნოლოგიებს და დისტანციურ მუშაობას. 

6. ინფორმაციულ აქტივებზე თანამშრომელთა წვდომის უფლებების 

მართვაგანისაზღვრება მათი უფლება-მოვალეობის შესაბამისად და 

უზრუნველყოფილია სათანადოკონტროლის მექანიზმების მეშვეობით. 

მუხლი 16. ინფორმაციული სისტემების შეძენა, შემუშავება და მხარდაჭერა 

1. ინფორმაციული სისტემები მოიცავს საოპერაციო სისტემებს, 

პროგრამულუზრუნველყოფებს, მესამე მხარის სტანდარტულ პროდუქტებს, ბიზნეს-

პროცესებისმხარდამჭერ ინფორმაციულ სისტემებს, რომლებიც შემუშავებულია 

სააგენტოსთანამშრომელთა მიერ ან მოწოდებულია მესამე მხარის მიერ. 

2. წარმატებული და ეფექტიანი ინფორმაციული სისტემების შექმნის მიზნით, 

მათიდაგეგმვის ეტაპზე, საპროექტო მოთხოვნების შემუშავებისას გათვალისწინებულ 

უნდა იქნასინფორმაციული უსაფრთხოების მოთხოვნები. 

მუხლი 17. ინფორმაციული უსაფრთხოების ინციდენტების მართვა 

1. ბიზნეს პროცესების უწყვეტობის, საოპერაციო ხარჯების ეფექტურად 

გამოყენების,ასევე სააგენტოს პროდუქტების და მომსახურების ხარისხის 

გაუმჯობესების ხელშეწყობისმიზნით სააგენტო ახორციელებს ინფორმაციული 

უსაფრთხოების ინციდენტების მართვას. 

2. სააგენტოს ინციდენტების მართვის სისტემა, მოიცავს 

ინციდენტებისიდენტიფიცირების, ანგარიშგების, აგრეთვე რეაგირების 

პროცედურებსა და საშუალებებს. 

მუხლი 18. ბიზნეს-პროცესების უწყვეტობის მართვა 

1. ბიზნეს-პროცესების უწყვეტობის უზრუნველსაყოფად სააგენტო 

მუდმივადახორციელებს ბიზნეს-პროცესების ფორმალიზებას. 

2. სააგენტოში დანერგილია რისკების გამოვლენისა და მათი შეფასების სისტემა. 

ბიზნესპროცესებში გამოვლენილი რისკების შესაბამისად დანერგილია კონტროლის 

მექანიზმები,რომელთა ეფექტურობის პერიოდული შემოწმება სავალდებულოა და 

აუცილებელია. 

3. სააგენტომ უნდა განახორციელოს ბიზნეს პროცესების შედეგად 

მიღებულიპროდუქტების ან შექმნილი მონაცემების ხარისხის მუდმივი კონტროლი. 
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4. პროცესების შეფერხების თავიდან აცილების და რისკების მინიმუმამდე 

დაყვანისმიზნით სააგენტო შეიმუშავებს ბიზნეს უწყვეტობის სტრატეგიას. 

5. სააგენტოს ბიზნეს-პროცესების უწყვეტობის უზრუნველსაყოფად 

ითვალისწინებსინფორმაციული უსაფრთხოების მოთხოვნებს, აფასებს რისკებს, 

ახორციელებს საქმიანობისუწყვეტობის გეგმის შემუშავებასა და დანერგვას, 

ახორციელებს საქმიანობის უწყვეტობისგეგმების ტესტირებას, მხარდაჭერასა და 

განახლებას. 

მუხლი 19. შესაბამისობა 

1. შესაბამისობის უზრუნველყოფა გულისხმობს ბიზნეს-პროცესების: 

ა) სააგენტოს საქმიანობის მომწესრიგებელ სამართლებრივ ნორმებთან შესაბამისობას; 

ბ) მესამე პირებთან დადებულ სახელშეკრულებო ურთიერთობებთან შესაბამისობას; 

გ) ინფორმაციული უსაფრთხოების კანონმდებლობასა და 

სტანდარტებთანშესაბამისობას. 

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ამოცანების 

განხორციელებისხელშეწყობის მიზნით სააგენტო შეიმუშავებს შესაბამისობის 

დადგენის პროცედურებს. 

 

თავი III 

დასკვნითი დებულებები 

მუხლი 20. ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკის დამტკიცება, გადახედვა 

დახელმისაწვდომობა 

1. ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკას და მასში ინიცირებული 

ცვლილებას,სააგენტოს ინფორმაციული უსაფრთხოების საბჭოს მიერ დამტკიცების 

შემდგომ,მიიღებს სააგენტოს მმართველი საბჭო და ამტკიცებს სააგენტოს 

თავმჯდომარე. 

2. ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემის ეფექტიანობის 

დაკანონმდებლობასთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის მიზნით 

ინფორმაციულიუსაფრთხოების პოლიტიკა ექვემდებარება პერიოდულ 

განხილვას/გადახედვასინფორმაციული უსაფრთხოების საბჭოს მიერ და საჭიროების 

შემთხვევაშიცვლილებების ინიცირებას. აღნიშნული არ გამორიცხავს 

ინფორმაციულიუსაფრთხოების პოლიტიკის ან ამ მუხლის მე-3 პუნქტით 

განსაზღვრულიდოკუმენტების სხვა დროს გადახედვის და ცვლილებების შეტანის 

შესაძლებლობებს. 
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3. წელიწადში ერთხელ სავალდებულო განხილვა/გადახედვას და 

საჭიროებისშემთხვევაში ცვლილებების შეტანას ექვემდებარება ინფორმაციული 

უსაფრთხოებისმართვასთან დაკავშირებული შემდეგი დოკუმენტები: 

ა) ინფორმაციული აქტივების იდენტიფიკაციის მეთოდოლოგია; 

ბ) რისკების მართვის მეთოდოლოგია. 

4. ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკა, ასევე მასში შეტანილი 

ცვლილებავებგვერდებზე ID.ge და sda.gov.ge განთავსდება დამტკიცებიდან 

არაუგვიანეს 5სამუშაო დღისა. მის გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელია სააგენტოს 

ინფორმაციულიუსაფრთხოების მენეჯერი.მნიშვნელოვანია გაეცნოთ ევროკავშირის 

ინფორმაციას ბოლო პერიოდში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. 


