
ინტერნეტის დადებითი და უარყოფითი მხარეები 

 

   გლობალურ ქსელს - ინტერნეტს ბევრ სიკეთესთან ერთად გააჩნია უარყოფითი 

მხარეები, რომლებსაც ინტერნეტ მომხმარებლები ნაკლებ ყურადღებას უთმობენ. 

თუმცა ინტერნეტ საფრთხეებს შეუძლია სერიოზული ზიანი მიაყენოს როგორც 

კონკრეტულ პიროვნებას, ასევე ადამიანთა ჯგუფს, ორგანიზაციას, დაწესებულებას ან 

მთლიანად ქვეყანას. 

                                              ინტერნეტის დადებითი მხარეები: 

1) ახალი ტიპის კომუნიკაცია 

   ადამიანები კომუნიკაციისათვის ყოველთვის იყენებდნენ სხვადასხვა საშუალებებს, 

როგორებიცაა ზეპირი გადაცემა, წერილობითი სახის ინფორმაციის მიმოცვლა, 

ფოსტა, სატელეფონი კავშირი, ტელეგრაფი და ა.შ.  ინტერნეტის შექმნამ 

საგრძნობლად გაამარტივა კომუნიკაცია.  

    ისეთი სერვისები როგორებიცაა ელექტრონული ფოსტა, ხმოვანი და ვიდეო 

კავშირი რეალურ დროში, სწრაფი მესიჯების სისტემები, სოციალური ქსელები - 

ადამიანს საშუალებას აძლევს დროის უმოკლეს მონაკვეთში მიიღოს ან გაცვალოს 

სხვადასხვა სახის ინფორმაცია მეგობრებთან, ოჯახის წევრებთან, ბიზნეს 

პარტნიორებთან - დაამყაროს კომუნიკაცია მისთვის მოსახერხებელი ფორმით, 

სასურველ დროს და რაც მთავარია მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან. 

 

2) ინფორმაციის წყარო 

 

     ინტერნეტის ერთერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თვისებაა უამრავი სახის 

ინფორმაციის არსებობა ერთ სივრცეში. მომხამარებელს შეუძლია მოიძიოს თითქმის 

ნებისმიერი თემის, შინაარსის ინფორმაცია სხვადასხვა ენაზე, მათი გამოქვეყნების 

თარიღის, ავტორის, ორგანიზაციის და სხვა მრავალი პარამეტრის მიხედვით. 

რასაკვირველია ინფორმაციის სანდოობა და საიმედოობა განისაზღვრება იმით, თუ 

რომელი წყაროა მისი შემქმნელი და განმათავსებელი ინტერნეტ სივრცეში.  

 

3) ონლაინ ბანკინგი   



   ინტერნეტი საგრძნობლად ამარტივებს საბანკო-საფინანსო საქმიანობას. ინტერნეტ-

მომხმარებელს სახლიდან გაუსვლელად, ნებისმიერ დროს შეუძლია ისეთი 

ოპერაციების ჩატარება როგორიცაა: ონლაინ კომერცია, ფულადი გადარიცხვები, 

ინტერნეტ-მაღაზიებში ვაჭრობა, კომუნალური გადასახადების დაფარვა, ანგარიშების 

მართვა და ა.შ. 

     სპეციალური საიტები ინტერნეტ მომხმარებელს უმარტივებს ყოველდღიურ 

საქმიანობას და სხვადასხვა სახის მომსახურეობას სთავაზობს. შეკვეთები და 

გადაზიდვები, საკონცერტო თუ სატრანსპორტო ბილეთების,  სასტუმროების 

დაჯავშნა, ჟურნალ-გაზეთების გამოწერა და ა.შ. 

 

4) ონლაინ ტრენინგები, სემინარები, უნივერსიტეტები. 

     ინტერნეტში განთავსებულია მრავალი საგანმანათლებლო დაწესებულების 

რესურსები. ნებისმიერ მსურველს შეუძლია გაიაროს ონლაინ ტრენინგები, დაესწროს 

სემინარებს, მოიძიოს და გადმოწეროს საკუთარ კომპიუტერში სხვადასხვა სასწავლო 

მასალა შემდგომი გამოყენებისათვის.  

     მრავალ უნივერსიტეტს შექმნილი აქვს ონლაინ სწავლის, დისტანციური 

განათლების სისტემები, ისე რომ ინტერნეტ მომხმარებელს შესაძლებლობა ეძლევა 

ნებისმიერი ქვეყნიდან, სახლიდან გაუსვლელად გაიაროს მისთვის სასურველი 

კურსი და მოიპოვოს შესამაბისი ატესტატი, სერტიფიკატი ან უნივერსიტეტის 

ხარისხი. 

 

5) ქომუნითიები, ფორუმები, ბლოგები 

  

   საერთო ინტერესის მქონე ინტერნეტ მომხმარებლები ქმნიან ე.წ. საზოგადოებებს 

ქომუნითიებს, ფორუმებს, სადაც მიმდინარეობს ინტერესის სფეროს მიხედვით 

სხვადასხვა აქტუალური თემის განხილვა. შესაძლებელია ინფორმაციის მიმოცვლა, 

აზრის დაფიქსირება, დისკუსიები ნებისმიერ საკითხზე. ფორუმებზე იქმნება თემები 

და კატეგორიები, შესაბამისად ინტერნეტ მომხმარებელმა ზუსტად იცის სად უნდა 

მოიძიოს მისთვის საინტერესო ინფორმაცია, დაინტერესებულ და კომპეტენტურ 

ადამიანთა ჯგუფი ან უბრალოდ გაეცნოს სხვა ადამიანთა აზრს კონკრეტულ 

საკითხთან დაკავშირებით. 

    ბლოგი - პერსონალური საიტია. ნებისმიერ მსურველს შეუძლია შექმნას საკუთარი 

ბლოგი და ნებისმიერ თემაზე გამოაქვეყნოს თავისი შეხედულება, ნააზრევი, ნაშრომი 

ან უბრალოდ საინტერესო ინფორმაცია. საინტერესო ადამიანების მიერ 



მნიშვნელოვან თემებზე შექმნილი ბლოგები, განსაკუთრებული ყურადღებით 

სარგებლობს და ვიზიტორების დიდი რაოდენობით გამოირჩევა. 

 

6) გართობა 

    ინტერნეტ სივრცეში არსებობს უამრავი ვებ გვერდი და რესურსი, რომელსაც 

ინტერნეტ მომხმარებელი, შეიძლება ეწვიოს უბრალოდ დროის სახალისოდ 

გატარების ან გართობის მიზნით.  

    სხვადასხვა ჟანრის თამაშები ნებისმიერი ასაკის და ინტერესის ადამიანისთვის, 

ასევე ვიდეო და აუდიო პორტალები, ფილმები, გასართობი საიტები, ინტერნეტ  

მომხმარებელს გართობის და დროის საინტერესოდ გატარების უდიდეს არჩევანს 

სთავაზობს. 

 

 

ინტერნეტის უარყოფითი მხარეები, საფრთხეები 

 

1) პერსონალური მონაცემები, პრივატულობის დაცვა 

    ინტერნეტის გამოყენებისას მომხმარებელი ზოგიერთ საიტზე განათავსებს პირად 

მონაცემებს: სახელი, გვარი, მისამართი, ტელეფონის ნომრები, ინტერესის სფეროები, 

მეგობართა წრე, ფოტოები და ა.შ. ასევე ონლაინ შესყიდვების დროს  პირადი 

ინფორმაცია საბანკო ბარათების და საიდუმლო სიტყვის, პაროლების შესახებ 

გადაეცემა ინტერნეტ-მაღაზიების საიტებს. ეს ინფორმაცია შეიძლება მოიპოვოს 

არაკეთილმოსურნე პიროვნებამ რომელიც შემდგომ აღნიშნულ ინფორმაციას 

გამოიყენებს ბოროტი მიზნებით: ფინანსების ხელში ჩაგდება, შანტაჟი, უცხო 

პიროვნების რეკვიზიტებით ინტერნეტ თაღლითობის ან სხვა ტიპის 

კიბერდანაშაულის ჩადენა.  

   ამიტომ საჭიროა ინტერნეტ მომხმარებელი სიფრთხილით მოეკიდოს საკუთარი 

პრივატულობის დაცვას და პირადი ინფორმაცია მხოლოდ სანდო და სერიოზული 

რეპუტაციის მქონე საიტებს ანდოს ან მაქსიმალურად შეზღუდოს ასეთი 

ინფორმაციის გასაჯაროება. ზოგ შემთხვევებში ინტერნეტში თუნდაც პრივატულად 

განთავსებული ინფორმაცია,  შესაძლებელია ხელში ჩაიგდოს სხვა, მესამე პირმა, 

არასანქცირებული წვდომის მოპოვების (Hacking) ან კიბერდანაშაულის სხვადასხვა 

მეთოდების გამოყენების გზით.  

 

2) არასანქცირებული მონიტორინგი 



 

    ვინაიდან ინტერნეტი, ისევე როგორც მობილური და რადიო კავშირგაბმულობა 

სხვადასხვა ტექნიკური საშუალებებით იმართება, შესაძლებელია ინტერნეტ 

აქტივობის მონიტორინგი, ჩაწერა, გაანალიზება, როგორც საჭირო და აუცილებელი, 

ასევე არასასურველი ბოროტი მიზნებით. 

   იმისათვის რომ ინტერნეტ მომხმარებლის კომუნიკაცია და აქტივობა 

მაქსიმალურად პრივატული იყოს, საჭიროა ინტერნეტ მომხმარებელმა დაიცვას 

ინტერნეტ უსაფრთხოების ნორმები, წესები და შეძლებისდაგვარად გამოიყენოს 

უსაფრთხო კავშირის საშუალებები და ინტერნეტ გადაწყვეტილებები. მაგ: Antivirus, 

Firewall პროდუქტები, სანდო და მაღალი რეპუტაციის მქონე პროგრამების და 

საიტების გამოყენება, პაროლით დაცული უსაფრთხო კავშირის პროტოკოლები და 

ა.შ. 

 

3) ფინანსური ზიანი 

 

      მრავალი ქვეყნის და ორგანიზაციის მუშაობაში განსაკუთრებული ადგილი უკავია 

კომპიუტერულ სისტემების და ინტერნეტის გამოყენებას, შესაბამისად მათი 

მუშაობის შეფერხება ან რაიმე სახის დაზიანება, სერიოზულად იმოქმედებს 

ნებისმიერ პროცესზე, რასაც აღნიშნული ორგანიზაცია, კომპანია თუ სახელმწიფო 

სტრუქტურა ახორციელებს.  

    აღწერილია მრავალი შემთხვევა როდესაც კომპიუტერული სისტემების 

დაზიანებამ, სერიოზული ეკონომიკური ზიანი და ზოგჯერ მუშაობის სრული 

შეფერხება გამოიწვია. 

 

4) ინფრასტრუქტურების დაზიანება 

 

     ინტერნეტი და კომპიუტერული სისტემები გამოიყენება მრავალი 

ინფრასტრუქტურის სამართავად. სამხედრო და სატელიტური სისტემები, 

კომუნიკაციის არხები, წყლის, გაზის, ელექტრო და ატომური ენერგიის, ნავთობ 

მომპოვებელი და გადამამუშავებელი ინფრასტრუქტურის ელემენტები. რომელიმე 

მათგანის დაზიანება ან მწყობრიდან გამოსვლა სერიოზული ზიანის მომტანია 

როგორც კომპანიის ასევე სახელმწიფოსათვის. 

     2010-2012 წლის განმავლობაში დაფიქსირდა მრავალი შემთხვევა, როდესაც 

ინტერნეტის და კომპიუტერული ვირუსების გამოყენებით მიზანმიმართულად 



დაზიანდა სხვადასხვა ქვეყნის და კომპანიის კრიტიკული, მნიშვნელოვანი 

ინფრასტრუქტურა. 

 

5) მავნე კოდი, ვირუსები 

 

    ინტერნეტში გავრცელებულია მილიონობით ვირუსული, მავნე კოდი, რომელიც 

შექმნილია კომპიუტერული სისტემების დასაზიანებლად.  

    არსებობს მრავალი ფუნქციის მქონე ვირუსი: ზოგიერთ ვირუსს შეუძლია 

კომპიუტერის მართვა და არასანქცირებული მონიტორინგი, თვალთვალი ინტერნეტ 

მომხმარებლის საქმიანობაზე, ასევე საიდუმლო დოკუმენტაციის, ფინანსური 

მასალების, საბანკო ბარათების ინფორმაციის ხელში ჩაგდება და გადაგზავნა 

ვირუსის ავტორისთვის, სხვადასხვა კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების 

წინააღმდეგ ინტერნეტ მომხარებლის კომპიუტერიდან შეტევის განხორციელება.          

     ვირუსები ვრცელდება ელექტრონული ფოსტით (Spam, Phishing), ასევე USB 

მოწყობილობებით, დისკებით, სხვადასხვა საიტზე განთავსებული უფასო 

პროგრამული პროდუქტების სახით და ა.შ.  

 

6) არასასურველი შინაარსი 

 

    ინტერნეტში, მრავალ საინტერესო და მნიშნველოვან საიტთან ერთად, 

განთავსებულია  არასასურველი შინაარსის მქონე საიტები. ზოგიერთ მათგანზე 

აქვეყნებენ კომპრომატებს, ორგანიზაციის ან პიროვნების დამამცირებელ 

განცხადებებს და მასალებს. ასევე მრავლადაა პორნოგრაფიული, რასიზმის და 

ძალადობის შინაარსის მქონე საიტები.  

       სასურველია ინტერნეტ მომხმარებელმა მაქსიმალური სიფრთხილე გამოიჩინოს 

და არ ეწვიოს მსგავსი შინაარსის საიტებს. მრავალი მათგანი გამოიყენება ინტერნეტ 

შეტევებისთვის და ვიზიტორების ვირუსული პროგრამებით დასაინფიცირებლად.  

       მნიშვნელოვანია სპეციალური პროგრამების გამოყენება, რომლებიც 

ყოველდღიურად ქმნიან „ცუდი რეპუტაციის“ საიტების სიას, ბლოკავენ მასზე 

შესვლის და მონახულების მცდელობებს და ამ გზით იცავენ ინტერნეტ 

მომხმარებელს. 

 


