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1. ელექტრონულიკომერცია 

1.1 ელექტრონულიკომერციისცნება 

ელექტრონული კომერცია მარტივი გაგებით შეიძლება განვიხილოთ, როგორც 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციის ღონისძიებების კომპლექსი კავშირის 

თანამედროვე ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით. მაგრამ ასეთი დახასიათება 

არ იქნება საკმარისი, რადგანაც კავშირის მრავალრიცხოვანი ისეთი ელექტრონული 

საშუალებები როგორიცაა ტელეგრაფი, ტელეფონი, რადიო, ტელევიზია და 

კომპიუტერული ქსელები დიდიხანია გამოიყენებიან კომერციულ ურთიერთობებში, 

მაგრამ მათ არ გამოუწვევიათ პრინციპულად ახალი ცნების გამოჩენა. ასე მაგალითად, 

კომერციაში სატელეგრაფო კავშირმა ადგილი  დაიმკვიდრა, როგორც შეტყობინების 

საშუალებამერთობლივი საქმიანობის კოორდინაციაში. სატელეფონო ქსელი მათი 

გამოჩენისთანავე გამოიყენებოდა, როგორც შეკვეთების განთავსებისა და მათი 

პარამეტრების შეთანხმების  საშუალება. რადიო და ტელევიზია მრავალი წელია 

გამოიყენება სარეკლამო და პროპაგანდის საქმეში. საბანკო კომპიუტერული სისტემები 

შედარებით მოგვიანებით (ოთხი ათეული წელი)  ანგარიშსწორების 

დასაჩქარებლადდაინერგა. ყველა ამ და სხვა მრავალმა ტექნიკურმა გადაწყვეტილებებმა 

ვერ მიგვიყვანა ელექტრონული კომერციის ცნებასთან - ისინი კვლავ დარჩნენ მხოლოდ 

სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესის კომერციულ დანართებად. 

თანამედროვე კომერციას ტრადიციული ვაჭრობისაგან განასხვავებს ის, რომ ეს 

არაა უბრალოდ საქონელბრუნვა შესრულებულიმწარმოებლების ან მომხმარებლების 

მიმდინარე მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად. ეს არის მთელი რიგი 

ღონისძიებების უწყვეტი კომპლექსი, რომელიც სრულდება კომერციული პროცესის 

სხვადასხვა ეტაპებზე, (ნახ. 1): 

 საქონელსა და მომსახურებაზე ბაზრის მოთხოვნილების კვლევა - მარკეტინგი 

 საქონლისა და მომსახურების თვისებების მართვა - საწარმოო მენეჯმენტი 

 საქონლისა და მომსახურების თვისებების შესახებ ბაზრის ინფორმირება  - 

რეკლამა 

 ბაზრის მომზადება საქონლისა და მომსახურების მოცემული თვისებების 

გამოსაყენებლად - პროპაგანდა 
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 საქონელსა და მომსახურებაზე შეკვეთების მიღება, დამუშავება და შესრულება - 

ვაჭრობის მენეჯმენტი 

 საქონლის ნაკადისა და სასაწყობო მარაგის ოპტიმიზაცია - ლოგისტიკა 

 კლიენტებთან და მომწოდებლებთან ანგარიშსწორება -  ფინანსური მენეჯმენტი 

 საგარანტიო (გაყიდვის შემდეგ) მომსახურება - თანხლება 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნახ.1 კომერციულ პროცესის ინფორმაციული კავშირები  

ტრადიციული სავაჭრო ურთიერთობების გამოკვლევისას მარტივად მოიძებნება 

იმის მაგალითი თუ როგორ გამოიყენება  კომერციული ციკლის თითოეულ ეტაპზე 

ტექნიკური საშუალებები, მათ შორის ელექტრონული,  დანახარჯების შემცირების 

ავტომატიზაციისათვის.მაგრამ ეს კიდევ არ არის ელექტრონული კომერცია. 

ელექტრონული კომერციისათვის დამახასიათებელია კომპლექსური ავტომატიზაცია. 

ელექტრონული კომერცია - ეს სავაჭრო საქმიანობაა, რომლის ძირითადი მიზანია 

მოგების მიღება და დამყარებულია კომერციული ციკლის კომპლექსურ 

ავტომატიზაციაზე გამოთვლითი ტექნიკის გამოყენებით. 

მ ო მ ხ მ ა რ ე ბ ელი ლ 

ი 

მ  ე წ ა რ მ ე  

ს ა წ ა რ მ ო   

(ქარხანა) 

 

საწარმოო მენეჯმენტი  

ს ა წ ა რ მ ო   

(ტრანსპორტი) 

 

ლოგისტიკა 

პროპაგანდა 

საგარანტიო  

მომსახურება 

სავაჭრო მენეჯმენტი 

ფინანსური 

მენეჯმენტი 

რეკლამა 

 

მარკეტინგი 
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”იდეალურ”  შემთხვევაში ელექტრონული კომერცია საშუალებას იძლევა 

სრულად გამოირიცხოს ადამიანი - არამარტო მომხმარებელი არამედ მყიდველიც 

კომერციული ციკლიდან. 

ურთიერთობის სისტემა გამყიდველი-მყიდველი  შეიძლება შეიცვალოს 

ავტომატურად ფუნქციონირებადი სისტემით სერვერი-კლიენტი წარმოდგენილი 

მხოლოდ აპარატული და პროგრამული საშუალებებით. 

დღეს, საყოფაცხოვრებო პირობებშიც კი შესაძლებელია კომპიუტერული 

სისტემის  მომართვა ისე, რომ ყოველდღიურად სრულდებოდეს ინტერნეტის 

ინფორმაციული სივრცის სკანირება მაგალითად,  რომელიმე  (საინტერესო) ავტორის 

ახალი რომანის მოსაძებნად და სავაჭრო სერვერის მხრიდან კომერციული შეთავაზების 

აღმოჩენისას ავტომატურად შეასრულოს ურთიერთ ანგარიშსწორება, რის შემდეგაც 

გადაგზავნის  მიღებულ ნაწარმოებს მფლობელის კავშირის მობილური საშუალებებზე. 

1.2 ელექტრონულიკომერციისეკონომიკურიწინაპირობები 

საქონლისა და მომსახურების მატერიალური წარმოების სფეროს განხილვისას 

შეიძლება გამოიყოს მზა პროდუქციის თვითღირებულების განმსაზღვრელი ოთხი 

ძირითადი კომპონენტი  (ნახ. 2): 

 დანახარჯები მასალებსა და ნაკეთობებზე; 

 დანახარჯები  ენერგიაზე 

 მოწყობილობების, ინსტრუმენტების, კაპიტალური აღჭურვილობის 

ამორტიზაციის დამახარჯები; 

 შრომის ანაზღაურების დანახარჯები. 

ან კომპონენტებს შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია დანახარჯები შრომის 

ანაზღაურებაზე. ჯერ ერთი, იგი პირდაპირპროპორციულია საწარმოო ოპერაციების 

შესრულების დროის ნორმატივისა, მეორეც, ბუნებრივად შედის თვითღირებულების 

სხვა ყველა მდგენელებში, რადგანაც მასალების, ნაკეთობების, ენერგიის, 

მოწყობილობების და სხვა თვითღირებულების სტრუქტურაში ასევე არის შრომის 

ანაზღაურება. ამრიგად, მატერიალური წარმოების არა როგორც განყენებული აქტის, 

არამედ,როგორც საზოგადოებრივიპროცესის განხილვიდან გამომდინარეობს 
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საზოგადოებრივი პროდუქტის თვითღირებულების სტრუქტურაში საზოგადოებრივი 

შრომის ანაზღაურებაზე დანახარჯების  პირველადობის საბაზო თეზისი.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნახ.2 მზა პროდუქციის ტექნოლოგიური თვითღირებულების შემადგენელი დანახარჯები 

მეოცე საუკუნეში წარმოების სფერო ხასიათდებოდა ტექნოლოგიურ 

ოპერაციებზე ნორმატიული დროითი დანახარჯების შემცირებისკენ სწრაფვით 

შემდეგი ღონისძიებების ხარჯზე: 

 მასიური წარმოების პრინციპების დანერგვა (XX - ე საუკუნის პირველი 

მეოთხედი); 

 წარმოების მექანიზაციის გაფართოება (XX - ე საუკუნის მეორე მეოთხედი); 

 წარმოების ავტომატიზაცია (XX - ე საუკუნის მესამე მეოთხედი); 

 პროდუქციის დაპროექტებისა და წარმოების მოქნილი ავტომატიზირებული 

მართვა (XX - ე საუკუნის მეოთხე მეოთხედი). 

ამრიგად, ბოლო ასწლეულის მანძილზე მატერიალური წარმოების სფეროში 

მოხდა შრომის ნაყოფიერების ზრდა, რამაც მნიშვნელოვნად შეამცირა საზოგადოებრივი 

შრომის ანაზღაურების დანახარჯებისხვედრითი წილი პროდუქციის 

თვითღირებულების სტრუქტურაში.ამასთან, საბოლოო მომხმარებელმა ეს მიღწევა 

სრულად ვერ შეიგრძნო. მექანიზაციასა და ავტომატიზაციასთან ობიექტურად 

მზა პროდუქციის 

ტექნოლოგიური 

თვითღირებულება 

დანახარჯები ენერგიაზე 

 

დანახარჯები მასალებსა 

და ნაკეთობებზე; 

 

ამორტიზაციის დანახარჯები 

 

დანახარჯები შრომის 

ანაზღაურებაზე 
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დაკავშირებულმა  წარმოების კონცენტრაციამ  გამოიწვია მწარმოებლის  

სამომხმარებლო ბაზრებიდან დაშორება.  ამ დაშორების ხასიათი არა მარტო 

გეოგრაფიულია, არამედ სტრუქტურულიც. წარმოქმნილი ნიშა შეავსო სავაჭრო 

სტრუქტურებმა, რომლებიც ასრულებდნენ საქონლის მოძრაობის ფუნქციებს 

მწარმოებლიდან მომხმარებლისაკენ. რაც უფრო მაღალია საზოგადოებაში წარმოების 

კონცენტრაცია, მით უფრო რთულია სავაჭრო სტრუქტურები და მით მეტი 

კომერციული ციკლები სრულდება საქონლის მოძრაობის მარშრუტზე.  

საბოლოო ჯამში XX - ე საუკუნის ბოლოს კაცობრიობას აქვს საწარმოო  ციკლების  

ავტომატიზაციის დამაკმაყოფილებელი დონე, მაგრამ კომერციული ციკლების 

ავტომატიზაციის შეუსაბამოდ დაბალი დონე.  ბოლო დრომდე კომერციული 

ოპერაციების ავტომატიზაცია ლოკალურ ხასიათს ატარებდა. მხოლოდ ბოლო 

ათწლეულში გამოჩენილმა ტექნიკურმა საშუალებებმა შესაძლებელი გახადა 

კომერციული საქმიანობის კომპლექსური ავტომატიზაცია ანუ ელექტრონული 

კომერცია. 

ამრიგად, ელექტრონული კომერციის ეკონომიკურ წინაპირობას წარმოადგენს 

კომერციულ ციკლებში დანახარჯების შემცირების ობიექტური აუცილებლობა და მათი 

მიახლოება საწარმოო ციკლების ავტომატიზაციით მიღწეულ ნორმებთან.   

1.3 ელექტრონულიკომერციისტექნიკურიწინაპირობები 

ამჟამად ელექტრონული კომერციის წინაპირობათ შეიძლება მივუთითოთ 

მხოლოდ ერთი ფუნდამენტალური ტექნიკური წინაპირობა, ესაანაციონალური, კერძო 

და კორპორაციული კომპიუტერული ქსელების გაერთიანება, რომელიც 

საზოგადოებაში ცნობილია  ინტერნეტის სახელწოდებით. მაგრამ ინტერნეტის 

ლოგიკური სტრუქტურა შეიცავს მრავალფეროვან  სამსახურებს, რომლებიც თავის 

მხრივ იყენებენ სხვადასხვა აპარატულ და პროგრამულ საშუალებებს, რის გამოც 

შესაძლებელია სურვილის შემთხვევაში ელექტრონული კომერციის  არა ერთი არამედ 

მრავალი ტექნიკური წინაპირობის დასახელება. შესაძლებელია, ახლო მომავალში 

გამოჩნდეს ელექტრონული კომერციის მხარდამჭერი სხვა ტექნიკური საშუალებებიც, 

მაგრამ ჯერჯერობით მხოლოდ ინტერნეტია კომერციული ეტაპების კომპლექსური 

ავტომატიზაციის ერთადერთი საშუალება. 
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ინტერნეტსა და ელექტრონულ კომერციას შორის ურთიერთკავშირის 

განხილვისას  ხშირად ჩნდება ცდუნება წარმოვადგინოთ ელექტრონული კომერცია, 

როგორც   საერთაშორისო ქსელით წარმოდგენილიმეთოდების ერთობლიობა ისეთი 

კონკრეტული კომერციული ამოცანების გადასაწყვეტად როგორიცაა - მარკეტინგული 

კვლევების ჩატარება, შეკვეთების ავტონატური მიღება და შესრულება, საქონლისა და 

მომსახურების მომხმარებლების ავტომატიზირებული მხარდაჭერა. ასეთი მიდგომა 

სახიფათოა, რადგანაც ტექნიკური სისტემების კერძოთვისებებზე დაყრდნობა  

არანაირად არ უწყობს ხელს ობიექტური ეკონომიკური პროცესების ზოგად გაგებას. 

ელექტრონული კომერციის საფუძვლები დევს არა ინტერნეტში არამედ 

საზოგადოებისა და ეკონომიკის განვითარების ობიექტურ კანონებში. ინტერნეტი 

მხოლოდ კომერციული ციკლების ავტომატიზაციის ობიექტური მოთხოვნილების 

რეალიზაციის საშუალება  და პროდიქციის გასაყიდი ფასის სტრუქტურაში მისი 

დანახარჯების ხვედრითი წილის შემცირების ინსტრუმენტია.  ასეთი ინსტრუმენტის 

ქონა ელექტრონული კომერციის წარმოშობის მხოლოდ ტექნიკური წინაპირობაა და არა 

მისი საფუძველი. 

ინტერნეტს სამი ფუნქცია აქვს: ინფორმაციული, საკომუნიკაციო და მართვის. 

ელექტრონულ კომერციაში სამივე ეს თვისება გამოიყენება. რადგანაც კომერციულ 

ციკლს ახასიათებს მკვეთრად გამოხატული ეტაპები შესაძლებელია თითოელი 

მათგანისათვის გამოვყოთ შესაბამისი ფუნქციები (ნახ. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნახ. 3 ინტერნეტის  ფუნქციები კომერციული ციკლის ცალკეულ ეტაპებზე 

1 საქონლისა და მომსახურების ბაზრის კვლევა 

2 საგარანტიო (გაყიდვის შემდეგი) მომსახურება  

 

ინფორმაციული 

ფუნქცია 

 
1 საქონლისა და მომსახურების თვისებების მართვა 

2 საქონლის ნაკადისა და საწყობის მარაგის ოპტიმიზაცია  

 

მართვის ფუნქცია 

 
1 ანგარიშსწორება კლიენტებისა და მომწოდებლებს შორის საკჯომუნიკაციო 

ფუნქცია 

 1  ბაზრის ინფორმირება საქონლსა და  მომსახურებაზე  

2 ბაზრის მომზადება  საქონლის  მოხმარებასა და 

მომსახურებაზე  

 

საინფორმაციო  და 

საკომუნიკაციო 

ფუნქცია 

 1. შეკვეთების მიბღება, დამუშავება და შესრულება 

საქონელსა და მომსახურებაზე 

 

საკომუნიკაციოდა 

მართვის ფუნქცია 

(კონტროლი) 
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ამრიგად, ელექტრონული კომერციის ტექნიკურ წინამძღვრებსკომერციული 

ციკლის ძირითადი ეტაპების ფუნქციების რეალიზაციის შესაბამისი ინტერნეტის 

სამსახურები წარმოადგენენ. 

1.4 ელექტრონულიკომერციისსამართლებრივისაფუძვლები 

საქონლის მოძრაობის კომერციული ციკლი საწარმოო ციკლისაგან თანმხლები 

დოკუმენტაციისა და საგადასახადო საშუალებების მიმოქცევაზე შრომის დანახარჯების 

მნიშვნელოვანი ხვედრითი წილით განსხვავდება. ეს მოვლენა გამომდინარეობს 

კომერციული ციკლის მსვლელობისას და და მისი დასრულების შემდეგ ხანგრძლივი 

დროის განმავლობაში  ყველა სახის რესურსების სკურპოლიოზური აღრიცხვისა და 

კონტროლის აუცილებლობით. ციკლის თითო9ეულ ეტაპზე რეალიზაციის სისტემის 

თითოეულ რგოლში მუდმივად წარმოიშობა გარკვეული რაოდენობის პირველადი 

დოკუმენტები, რომლებიც მუშავდება, ტრანსპორტირდება, ინახება და გამოიყენება  

სააღრიცხვო და საანგარიშო დოკუმენტების შესაქმნელად, რომლებიც ასევე 

მუშავდებიან, ტრანსპორტირდებიან და ინახებიან. მდგომარეობა რთულდება გარე 

მომხმარებლებთან-ადმინისტრაციულ ორგანოებთან საანგარიშო დოკუმენტების 

რეგულარული წარდგინების აუცილებლობით. იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც 

დანახარჯები აღრიცხვაზე საგრძნობლად მაღალია მის ეკონომიურ 

მიზანშეწონილებაზე, მეწარმეს არ შეუძლია მასზე უარისთქმა მოქმედ ნორმატიულ-

სამართლებრივ აქტებთან წინააღმდეგობაში მოსვლის გარეშე.  

გამოთვლითი ტექნიკის აპარატულ-პროგრამულ საშუალებებში ყოველთვის 

ხედავდნენ საანგარიშო და სააღრიცხვი ფუნქციების ავტომატიზაციის საშუალებას. 

გარკვეულ საზღრებში ეს სამართლიანია - ტექნიკური სისტემები ნამდვილად 

ასრულებენ მრავალი პროცედურების ავტომატიზაციას: სასაწყობი და სატრანსპორტო 

აღრიცხვიდან დაწყებულისაგარეო აღრიცხვის დოკუმენტების მომზადებით 

დამთავრებული. მიუხედავად ამისა, ადრეული ინფორმატიზაციის პერიოდში 

სამეურნეო საქმიანობის პრაქტიკული გამოცდილება აჩვენებს, რომ აღრისხვა-

ანგარიშგების სფეროში შრომის ნაყოფიერების ზრდა არცთუ იშვიათად იწვევს  

წარსადგენი დოკუმენტების ნომენკლატურის პროპორციულ ზრდას, რასაც საბოლოო 
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ჯამში  იწვევს  შრომის საერთო დანახარჯების  არა  შემცირებას, არამედ პირიქით -მას 

ზრდას.  

თვალსაჩინო მაგალითი იმისა, თუ ნაწილობრივი, არა კომპლექსური 

ავტომატიზაცია როგორ იწვევს ოპერაციებისა და საბუთბრუნვის ზრდას აჩვენებს 

გადახდის მაგნიტური ბარათების დამუშავების პროცედურა.  თუ სალარო იღებს ნაღდ 

ფულს, მაშინ ერთი მექანიკური ოპერაციის მსვლელობისას იქმნება ჩეკის ორი ასლი, 

ერთი, რომელიც გადაეცემა მყიდფველს, მეორე რჩება საკონტროლო ლენტზე. 

გადახდის ბარათები ითვლება ანგარიშსწორების უფრო პროგრესულ საშუალებად, 

თუმცა მათი გამოყენებისას ოპერაციების რაოდენობაც და დოკუმენტების ნაკადიც 

შესამჩნევად იზრდება: 

 წამკითხავ მოწყობილობაში ბარათის მექანიკური გატარების შედეგად მისგან 

შეიყვანება მონაცემები; 

 სრულდება გადახდის საშუალების ავტორიზაცია  ჩვეულებრივი ტელეფონის ან 

ქსელური ტერმინალის საშუალებით; 

 გამოიბეჭდება ჩეკის სამი ეგზემპლარი; 

 მომხმარებელი ხელს აწერს თვითოეულ ეგზემპლიარზე. 

სრულიად არაცალსახაა არაკომპლექსური ავტომატიზაციის ეფექტი 

ადმინისტრაციულ აპარატში, სადაც ასრულებენ აღრიცხვისა და კონტროლის 

ფუნქციებს. ჩინოვნიკებიც ზრდიან თავის შრომის ნაყოფიერებას გამოთვლითი 

ტექნიკის გამოყენების ხარჯზე და გამონთავისუფლებულ რესურსებს ეფექტურად 

იყენებენ მოთხოვნილი დოკუმენტაციის ნომენკლატურის  გასაზრდელად და 

საკონტროლო პარამეტრების გასაფართოებლად. მიუხედავად მართვითი საქმიანობის 

ინფორმატიზაციისა და ავტომატიზაციისა   საქართველოში, ბოლო ათწლეულის 

განმავლობაში  სახეზეა ადმინისტრაციული აპარატის გაფართოება და შესაბამისად 

დანახარჯების ზრდა მათ შენახვაზე. იქ სადაც სააღრიცხვო და საკონტროლო 

ფუნქციების კომპლექსურ ავტომატიზაციას შეეძლო საზოგადოებრივი საქმიანობის 

ეფექტურობის ზრდა, ნაწილობრივი ღონისძიებები  დამატებით შესაძლებლობას 

აძლევენ ადმინისტრაციულ აპარატს არამწარმოებლური (უნაყოფი)  კავშირების  

გასართულებლად.  



10 

 

საბუთბრუნვის მომსახურების დანახარჯები საქონლისა და მომსახურების 

ბრუნვის თითოეული  ეტაპის თანმხლებია, იზრდება და შეიძლება შეადგინოს 

მნიშვნელოვანი წილი საცალო ფასის  ზრდაში  თვითღირებულებასთან შედარებით. ეს 

მოვლენა პირველ რიგში იწვევს იაფი საქონლის განდევნას ბაზრიდან, რადგანაც  

პროდუქციის ერთეულის თანმხლებ დოკუმენტაციის მომსახურების ხარჯებს აქვს 

მუდმივი ხასიათი, რომელიც ნაკლებადაა დამოკიდებული პროდუქციის ფასზე და 

ამიტომ არსებობს განსაზღვრული საფასო მინიმუმი, რომლის დაბლაც არ შეიძლება 

გაიყიდოს თუნდაც მისი თვითღირებულება ნულის ფარგლებში იყოს. ელექტრონული 

კომერციის ერთერთ ამოცანას წარმოადგენს სწორედ ის, რომ  რენტაბელური გახადოს 

მომხმარებლისათვის იმ საქონლისა და მომსახურების მასიური მიყიდვა, რომელსაც 

გააჩვია  ზღვრულად დაბალი ფასი. ამ ამოცანის გადაწყვეტა შესაძლებელია საქონლის 

რეალიზაციასთან დაკავშირებული (მათ შორის ფინანსური ანგარიშსწორების)   

საბუთბრუნვის სრული ავტომატიზაციის ხარჯზე. მარტივად რომ ვთქვათ, 

ელექტრონული კომერცია საშუალებას იძლევა 1 თეთრი ღირებულების 1000 ერთეული 

საქონლის  წარმოებისა  და გაყიდვის ეფექტურობამივაახლოვოთ 1 ერთეული 10 ლარის 

ღირებულების საქონლის დამზადებისა და რეალიზაციის ეფექტურობასთან. 

ობიექტური მიზეზები, რომლითაც სახელშეკრულებო, სააღრიცხვო, საანგარიშო 

და ფინანსური საბუთბრუნვა შედარებით მძლავრად ეწინააღმდეგება ავტომატიზაციას 

კარგადაა ცნობილი. ეს დაკავშირებულია ტრადიციული ქაღალდის ბლანკების, 

ხელმოწერების და მექანიკური ბეჭდების გამოყენებასთან საბუთების შინაარსისა და 

მათზე პასუხისმგებელი პიროვნებების აუტენტიფიკაციის საყოველთაოდ აღიარებული 

საშუალებების რანგში. 

უნდა აღინიშნოს, რომ ელექტრონული საბუთბრუნვისთვის თანამედროვე 

ინფორმაციული ტექნოლოგიები  წარმოგვიდგენენ, როგორც იდენტიფიკაციის, ისე 

აუტენტიფიკაციის  საშუალებებს.  ელექტრონული ციფრული ხელმოწერის (ეცხ) 

საშუალებების დახმარებით შესაძლებელია არა მარტო საბუთბრუნვის, არამედ 

ფინანსური მიმოქცევის სრული ავტომატიზაცია  და დღის წესრიგში დგება 

იურიდიული და ორგანიზაციული პრობლემების გადაწყვეტის საკოთხი. პირველ 

რიგში აუცილებელია ელექტრონული ხელმოწერის რეჟიმის მოქმედების კანონიერების 
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აღიარებისათვის და ელექტრონული ციფრული ხელმოწერის ინფრასტრუქტურის 

ფუნქციონირებისათვის სამართლებრივი ბაზა . 

ელექტრონული ციფრული ხელმოწერის ინფრასტრუქტურას მიეკუთვნებიან 

არა მხოლოდ ელექტრონული ციფრული ხელმოწერის საშუალებების სერტიფიცირების 

და ლიცენზირების ორგანოები და მომხმარებლის ღია გასაღებების დამადასტურებელი 

იერარქიული სტრუქტურები.  ელექტრონული ციფრული ხელმოწერისმექანიზმის 

საშუალებით შესაძლებელია ნებისმიერი ინფორმაციული ობიექტის დადასტურება: 

გარიგების მოხდენის თარიღი და დრო, ანგარიშსწორებისას გამოყენებული გადახდის 

საშუალებების, ელექტრონულ ქსელში გავრცელებული პროგრამული საშუალებების, 

ინფორმაციული სააგენტოების შეტყობინებები. ყველა ამ ფუნქციას თავის თავზე იღებს 

ელექტრონული ციფრული ხელმოწერის ინფრასტრუქტურა, რომლის შემადგენელი 

ნაწილი უნდა გახდეს ნაღდი და უნაღდო ანგარიშსწორების  ელექტრონული გადახდის 

ახალი სისტემები, აგრეთვე საოპერაციო და კლირინგის ცენტრები, რომლებიც 

ამუშავებენ ტრანზაქციებს საკრედიტო და სადებეტო ბარათების საშუალებით. 

ამრიგად, ელექტრონული კომერციის სამართლებრივ საფუძველს წარმოადგენს 

ელექტრონული ციფრული ხელმოწერის გამოყენების და ინფრასტრუქტურის 

ფუნქციონირების  მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტები. 

1.5 ელექტრონულიკომერციისმოდელები 

ამჟამად ინტერნეტში ელექტრონული კომერციის ორი მოდელი ფუნქციონირებს: 

მეწარმე - მეწარმე და მეწარმე - მომხმარებელი. მოდელს მეწარმე - მეწარმე შემოკლებით 

აღნიშნავენ B2B (Business to Business), ხოლო მოდელს მეწარმე - მომხმარებელი -  B2C 

(Business to Customer), რა თქმა უნდა ასეთი დაყოფა პირობითია, რამდენადაც B2B  

მოდელშიც ერთერთი მეწარმე არის მომწოდებელი, ხოლო მეორე - იგივე  

მომხმარებელი. მაგრამ მიღებულია ამ მოდელების განსხვავება ერთმანეთისაგან, 

ვინაიდან მათი ფუნქციონირებისათვის გამოიყენება სხვადასხვა აპარატულ-

პროგრამული საშუალებები. ზოგიერთ საზღვარგარეთულ ლიტერატურაში ცალკე 

გამოყოფენ  კოდევ ერთ მოდელს  მომხმარებელი - მომხმარებელი C2C (Concumer to 

Concumer) , მაგრამ ეს კეთდება მხოლოდ სურათის აკადემიური სისრულისთვის. 
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ქართული საგადასახადო სისტემის emoney.ge (www.emoney.ge) მაგალითზე, 

რომელიც შემოღებულია ბანკი ”ქართუ”-ს მიერ  ნაჩვენებია, რომ კორპორაციულ 

გამყიდველებს, კორპორაციულ მყიდველებს და ინდივიდუალურ მყიდველებს  

თავაზობენ რეგისტრაციის სხვადასხვა ვარიანტს და შესაბსამისად ელექტრონული 

კომერციის სხვადასხვა პროგრამულ საშუალებებს.  ასეთივე სურათია რუსული 

საგადასახადო სისტემის CiberPlat (www.ciberplat.ru)  შემთხვევაშიც. 

სალარო-ანგარიშსწორების, ასევე ელექტრონული კომუნიკაციის პროგრამული 

უზრუნველყოფა მიეკუთვნება საგადასახადო სისტემების მოქმედების სფეროს.  

განვიხილოთ ელექტრონული ფოსტის სამსახურებზე დამყარებული კომუნიკაციის 

საშუალებები. ორ მეწარმეს შორის მოლაპარაკების პროცესში შეიძლება ვისარგებლოთ 

ნებისმიერი მარტივი საფოსტო კლიენტით, მაგ. იმით, რომელიც დაყენებული იყო 

სერვის-პროვაიდერის მიერ ინტერნეტის ჩართვისას. თუ მოლაპარაკების პროცესი 

საშუალებას იძლევა ოფიციალური შეთანხმების დასადებად, მხარეებმა უნდა 

გამოიყენეონ ისეთი საფოსტო პროგრამა, რომელსაც გააჩნია ელექტრონულ 

ხელმოწერილ შეტყობინებებთან მუშაიბის ფუნქციები. ასეთი ფუნქციებით აღჭურვილი 

პროგრამებია  მაგალითად Microsoft Outlook Express, The Bat, Eudopa.   

მეწარმე, რომელიც ემსახურება მომხმარებელთა მასას უნდა გამოიყენოს სხვა 

საფოსტო საშუალებები. მისთვის არც თუ ისე მნიშვნელოვანია მასში სპამისაგან დაცვის 

ფუნქციები.იგი არ ზღუდავს შემომავალი ფოსტის ნაკადს და არ აკეთებს დროის 

ეკონომიას, რადგანაც ამ შემთხვევაში ფოსტასთან არა ხელმძღვანელი არამედ უმცროსი 

მომსახურე პერსონალი მუშაობს.  მაგრამ მისთვის სრულიად აუცილებელია შემოსული 

შეტყობინებების წიმასწარი დახარისხების ფუნქცია და განსაკუთრებით საფოსტო 

დაგზავნების სიებთან მუშაობის ფუნქცია. ასეთ შემთხვევაში უპირატესობაშეიძლება 

მიენიჭოს მაგ. პროგრამას Pegasus Mail ან დაიქირაოს სპეციალისტი, რომელმაც იცის 

როგორ მიიღოს ეს მომსახურება სხვა მაგ. The Bat პროგრამიდან. 

B2B  მოდელზე  აგებული ელექტრონული კომერციისათვის დამახასიათებელია 

უპირატესად ინტერნეტის კლიენტ პროგრამის (Internet Explorer) გამოყენება, ხოლო 

მოდელისათვის  B2C  უფრო დამახასიათებელია სერვერული პროგრამების გამოყენება. 

ფართო მასების მომსახურე მეწარმისათვის სრულიად აუცილებელია საკუთარი 

Web-კვანძი დინამიურად ცვლადი ინფორმაციით ან უფრო უკეთესი - საკუთარი Web-

http://www.emoney.ge/
http://www.ciberplat.ru/
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სერვერი. მეორეს მხრივ, მეწარმეების ვიწრო წრის   მომსახურე მეწარმეს სრულიად 

შეუძლია დაზოგოს დანახარჯები Web-კვანძის შექმნასა და მომსახურებაზე, თუკი იგი 

არ აფართოებს მომხმარებლების წრეს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მეწარმემ შეიძლება 

უგულებელყოს ინტერნეტის სხვა სევისების მომსახურება. პრაქტიკულად არ არსებობს 

ეკონომიკური საქმიანიბის სახე, რომელის ოპტიმიზაცია ვერ მოხერხდეს ამა თუ იმ 

მეთოდით ინტერნეტის ხარჯზე. ელექტრონული კომერციის მოდელებად დაყოფა  

სწორედ ემსახურება იმას, რომ ამა თუ იმ შემთხვევაში  მკაფიოდ განვსაზღვროთ 

სერვისები. 

შემდეგში განვიხილავთ მხოლოდ მოდელს მეწარმე - მომხმარებელი, რადგანაც 

იგი გამოიყენებს მომსახურების მრავაგვარ ტექნოლოგიებს. მაგრამ უნდა აღინიშნოს, 

რომ მოდელი  მეწარმე - მეწარმე მრავალი ანალიტიკოს აზრით არის მოდელი, რომლის 

საშუალებითაც გადის შედარებით მძლავრი ფინანსური ნაკადები. ეს იმითაა 

განპირობებული, რომ თავიდან ინტერნეტი იყო მხოლოდ საქმიანი ურთიერთობის 

გარემო, ხოლო შემდეგ გახდა საქონლისა და მომსახურების შეძენის საერთოდ 

მიღებული გარემო. 

მოდელში მეწარმე - მომხმარებელი  ელექტრონული კომერციის ეფექტურობა არა 

კორექტულია შევაფასოთ მხოლოდ ფინანსური ბრუნვით, რომელიც უშუალოდ  მოაქვს 

მას. ინტერნეტ-მაღაზიებთან  97% - ზე მეტი სეანსი    არ სრულდება საქონლის შეძენით. 

მყიდველები ინტერნეტ-მაღაზიებს ხშირად იყენებენ საქონლის მისაძებნად, ფასების 

შედარებისა და სამომხმარებლო თვისებების გასაცნობად, რომლის შემდეგაც საქონელს 

იძენენ  ვაჭრობისა და გადახდის ტრადიციული ფორმით. ეს გამოწვეულია იმით, რომ 

მომხმარებელის შეხედულებით ინტერნეტი საკმარისად არაა დაცული, არა საიმედოა 

ქსელის საგადასახადო სისტემის მუშაობა, არაა გარანტირებული საქონლის მოწოდების 

საიმედობა, აგრეთვე არასაკმარისია  ელექტრონული კომერციის სამართლებრივი 

უზრუნველყოფის  დონე. 

დღეისათვის ინტერნეტი მსოფლიოში უკვე გახდა ყველაზე 

წარმომადგენლობითი ელექტრონული სავაჭრო ვიტრინა, მაგრამ დღითი დღე ხდება 

უფრო წარმომადგენლობითი ელექტრონული სავაჭრო დახლი. 
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2. ელექტრონულიკომერციისინტერნეტ-ტექნოლოგიები. 

2.1 ელექტრონულიკომერციისWWWტექნოლოგიისფორმები - Web - 

გვერდი;  Web - კვანძი. 

WWW ინტერნეტის შედარებით განვითარებული სამსახურია. შესაბამისად მისი 

მნიშვნელობაც ელექტრონულ კომერციაში შედარებით დიდია. Web - გვერდები 

მარტივი და ბუნებრივი საშუალებაა იმისათვის რომ  საქონლის, მომსახურების ან 

ფირმის წარსადგენათ. 

Web - გვერდი არის ერთი ცალკეული დოკუმენტი WWW ინფორმაციულ 

სივრცეში. ის არცთუ ისე ძალიან განსხვავდება ჩვეულებრივი ტექსტური 

დოკუმენტისაგან. ჩვეულებრივი ტექსტის გარდა იგი შეიცავს ეგრეთწოდებულ ტეგებს-

კოდებს,რომლებიც მართავენ  ბრაუზერის ფანჯარაში ტექსტის წარმოდგენისას 

ფორმატს.  ტეგების ჩაწერის წესი აღწერილია HTML (HiperText MarkUp Language - 

ჰიპერტექსტის მონიშვნის ენა) ენის სპეციფიკაციაში. ტექსტის გარდა, მარტივი Web - 

გვერდი შეიძლება შეიცავდეს გრაფიკულ და სხვა ჩართულ მულტიმედიურ ობიექტებს 

(ვიდეოკლიპები, ვიდეორგოლები). 

Web - გვერდები უმარტივესი საშუალებაა იურიდიული თუ ფიზიკური პირების 

შესახებ ცნობების გამოსაქვეყნებლად ანუ ისინი წარმოადგენენ ინტერნეტის 

ინფორმაციული ფუნქციის რეალიზაციის უმარტივეს საშუალებას. ელექტრონული 

კომერციის თვალსაზრისით, Web - გვერდები   შეიძლება განვიხილოთ, როგორც 

”სავიზიტო ბარათი” , რომლებიც ნაწილობრივ ახორციელებენ სარეკლამო და 

წარდგინების ფუნქციას . 

კლიენტის კომპიუტერზე Web - გვერდი გადაეცემა HTTP პროტოკოლით 

(HyperText Transfer Protocol -ჰიპერტექსტების გადაცენის პროტოკოლი). ეს ინტერნეტის 

გამოყენებითი დონის  ერთერთი უმარტივესი პროტოკოლია. თავისი არსით ის 

”ერთჯერადია”, ანუ ბრაუზერი უგზავნის სერვერს რესურსის (HTML - დოკუმენტის) 

მიწოდების მოთხოვნას, რომელიც განთავსებულია მითითებულ URL (Uniform Resource 

Location) მისამართზე. პასუხად სერვერი მიაწოდებს მოთხოვნილ  რესურს, ყოფს რა მას 

TCP - პაკეტებად, რის შემდეგაც ოპერაციული სისტემა კლიენტის კომპიუტერზე კვლავ 

შეაერთებს ცალკეულ პაკეტებს ერთ დოკუმენტად და გამოსახავს ბრაუზერის 

ფანჯარაში. ერთი რესურსის მოწოდების შემდეგ კავშირი წყდება და სერვერი ელოდება 
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ბრაუზერის ახალ მოთხოვნას, ხოლო ბრაუზერი თავის მხრივ ელოდება მომხმარებლის 

ახალ მოთხოვნას. 

თუ Web - გვერდს გააჩნია ჩადგმული გრაფიკული ობიექტები, რომლებსაც აქვთ 

თავისი URL მისამართები თანამედროვე ბრაუზერები არ ელოდებიან სანამ 

მომხმარებელი მოითხოვენ მას, არამედ ავტომატურად მიაწოდებს სერვერს HTTP - 

მოთხოვნას მათ მოწოდებაზე.  ამ შემთხვევაშიც HTTP - პროტოკოლის ერთჯერადობის 

პრინციპი იგივე რჩება, ანუ რამდენი ჩადგმული ობიექტიცაა ვებ - გვერდზე, იმდეჯერ 

სრულდება ”მოთხოვნა-მიწოდებვის” ციკლი HTTP - პროტოკოლით. 

Web - კვანძი.   მარტივ ვებ-გვერდებს აკლიათ ორი  ელემენტი, რომლებიც 

მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ელექტრონულ კომერციაში: დინამიურობა და 

ინტერაქტიურობა. მათ კომერციულ მნიშვნელობას შემდეგ განვიხილავთ ახლა კი 

განვიხილოთ ხერხები, რომლითაც მიიღწევა დინამიურობა და ინტერაქტიურობა ან 

ყოველ შემთხვევაში მათი იმიტაცია. 

რამდენადაც WWW სამსახურს საფუძვლად უდევს კავშირის HTTP - 

პროტოკოლი და დოკუმენტების ფორმატირების HTML  ენა, ბუნებრივია, რომ მათ 

უნდა ქონდეთ დინამიური და ინტერაქტიური ვედ-გვერდების შექმნის საშუალებები. 

ასეთი საშუალებები ნამდვილად აქვს, თუმცა ისინი ძალზე მარტივი და 

განუვითარებელია. 

დინამიურობის და ინტერაქტიურობის იმიტაციის ყველაზე მარტივი საშუალება, 

რომელიც გააჩვია HTML  ენასჰიპერმიმართვებია (HyperLink). ჰიპერმიმართვები 

იქმნებიან მარტივი ტეგის საშუალებით, რომელიც ერთმანეთთან აკავშირებს ვებ-

გვერდის გარკვეულ ტექსტს ან გრაფიკულ ობიექტს ნებისმიერ URL - მისამართთან. 

ასეთი ტექსტი ობიექტი  ბრაუზერის ფანჯარაში გამოისახება განსხვავებული ფერით 

(უმეტესად ლურჯი) ან ხაზგასმით, ხოლო თუ ჰიპერმიმართვა  გრაფიკულია, მაშინ 

გამოსახულებას შეიძლება ქონდეს ფერადი ჩარჩო. 

ჰიპერმიმართვიან ობიექტზე მაუსის დაწკაპუნებისას ბრაუზერი სერვერისათვის 

ქმნის ახალ მოთხოვნას  იმ რესურსის მოწოდებაზე, რომლის URL - მისამართი 

დაკავშირებულია მოცემულ ჰიპერმიმართვასთან. სწორედ ამის წყალობითაა 

შესაძლებელი  WWW ინფორმაციულ სივრცეში ინტერაქტიური ნავიგაცია.   
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რამოდენიმე ვებ-გვერდის ერთიან სტრუქტურაში ჰიპერმიმართვების 

საშუალებით დაკავშირების შესაძლებლობა გამოიყენება სწორედ Web - 

კვანძებისშესაქმნელად,მათ ხშირად Web - საიტებს ან უბრალოდ საიტებსუწოდებენ. 

  ტერმინებს  Web - კვანძი და საიტს შორის მხოლოდ კონტექსტური განსხვავებაა. 

საიტი განიხილება, როგორც ინტელექტუალური საკუთრების დამთავრებული 

ობიექტი , მაგალითად როგორც წიგნი. Web - კვანძი კი განიხილება, როგორც    

ვებ-გვერდების სტრუქტურული გაერთიანება შინაარსის ან კუთვნილების 

ნიშნით. ამრიგად, ტერმინი - საიტი გამოიყენება მომხმარებლებისათვის 

დამახასიათებელი სამომხმარებლო კონტექსტით, ხოლო ტერმინი Web - კვანძი 

შემქმნელებლებისათვის დამახასიათებელ სტრუქტურულ კონტექსტში. 

ბოლო მონაცემებით ვებ-კვანძის საშუალო ზომა 15 ვებ-გვერდია. 

ორგანიზაციებისათვის, რომლებიც იყენებენ  B2B მოდელსდამახასიათებელია mცირე 

მოცულობის ვებ-კვანძი 5-8 ვებ-გვერდით, რომელიც საკმარისია პოტენციალური 

პარტნიორებისათვის საწარმოს წარსადგენად. ორგანიზაციებისათვის, რომლებიც 

იყენებენ  B2C მოდელს დამახასიათებელია შედარებით გაზრდილი მოცულობის ვებ-

კვანძი. რაც უფრო ფართოა ორგანიზაციის მოქმედების სფერო მით მეტია მისი ვებ-

კვანძის ზომა. ასე მაგალითად, სავაჭრო ორგანიზაციებისათვის, რომლებიც 

სამომხმარებლო საქონლით ვაჭრობენ მიწოდების ტრადიციული საშუალებებით, ვებ-

კვანძის საშუალო ზომა რამოდენიმე ასეული ვებ-გვერდია. ორგანიზაციებისათვის, 

რომლებიც ასრულებენინფორმაციულ მომსახურებას ან ქსელით მოწოდებული 

საქონლით ვაჭრობას  (მაგ. პროგრამები), ვებ-კვანძის ზომამ შეიძლება ათას ვებ-გვერდს 

მიაღწიოს. ელექტრონული გაზეთების, ჟურნალების და ინფორმაციული არქივების ვებ-

კვანძებმა შეიძლება რამოდენიმე ათეულ ათას ვებ-გვერდებს მიაღწიოს. 

ვებ-კვანძის სარეკლამო მნიშვნელობა გაცილებით მაღალია ვიდრე ცალკეული 

ვებ-გვერდისა. ელექტრონული კომერციის წარმატებისათვის მნიშვნელოვანია, რომ 

კლიენტს შეეძლოს წარმატებით ისარგებლოს  არა მარტო ორგანიზაციის ვებ-

წარმომადგენლობით  ქსელში, არამედ  კვლავ და კვლავ დაუბრუნდეს მას თუნდაც 

საქონლის შეძენის კონკრეტული მიზნის გარეშე. ამიტომ ვებ-კვანძებს ავსებენ არა 

მარტო რეკლამებით, არამედ ინფორმაციული შინაარსით, რომლებიც ასრულებენ 
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საქონლის პროპაგანდის ფუნქციებს და მისი გამოყენებით ცხოვრების წესის 

ფორმირებას. 

ასე მაგალითად, წამლებით მოვაჭრე კომპანიები თავის ვებ-კვანძებზე აქვეყნებენ 

მომხმარებლების გამოხმაურებებს, სპეციალისტების კომენტარებს, უყვებიან 

დაავადების ბუნებაზე და მათი აცილების ზომებზე. თავის ვეგ-კვანძზე 

მომხმარებლების ხელახლა მიზიდვის მიზნით   აწყობენ სპეციალისტების უფასო 

კონსულტაციებს. ყველაფერი ეს უკვე არა რეკლამა არამედ პროპაგანდაა. 

2.2. Web - ფორმები - Web - 

გვერდებისდინამიურობისდაინტერაქტიურობისსაშუალება. 

კლიენტსა და სერვერს შორის ინტერაქტიურიკავშირის უზრუნველსაყოფად 

აუცილებელია მათი ურთიერთქმედების მართვის საშუალება, მაგალითად 

დათვალიერების მართვის საშუალება. თუ დავრჩებით HTTP - პროტოკოლის და HTML  

ენის მკაცრ ჩარჩოებში ასეთი საშუალებები ძალზე ცოტაა. ზემოთ განვიხილეთ 

ჰიპერმიმართვების გამოყენება, თუმცა მისი შესაძლებლობები მეტად შეზღუდულია. 

მომხმარებლის მთელი შესაძლებლობა ფაქტობრივად მხოლოდ ახალი რესურსის 

მოთხოვნის URL-მისამართის, ანუ ჰიპერმიმართვის არჩევით შემოიფარგლება. ეს 

დაკავშირებულია ქსელის უსაფრთხოებასთან. უსაფრთხოების მოსაზრებებიდან 

გამომდინარე   HTTP - პროტოკოლი ისეა მოწყობილი, რომ მინიმუმამდე იქნას 

შემცირებული უცხო აპარატული და პროგრამული საშუალებებით არასანქცირებული 

მართვა. 

თუმცა მომხმარებელსა და სერვერს შორის ურთიერთკავშირი 

ორგანიზაციისათვის რაღაც მაინც არის. HTTP - პროტოკოლის თანახმად ბრაუზერს 

შეუძლია გადასცეს სერვერს არა მარტო ახალი რესურსის მოწოდების მოთხოვნა, 

არამედ რომელიმე მარტივი პარამეტრებიც (მნიშვნელობა). სერვერი რას უზამს ან 

რიცხვებს ან სიმბოლოებს მისი საქმეა.მაგალითად შეიძლება გამოიყენოს, როგორც 

საწყისი მონაცემები რომელიმე პროგრამაში, რომელიც რაიმე ოპერაციებს ასრულებს. 

კერძოდ, მომხმარებელმა შეიძლება გადასცეს სერვერს, რომ მისი საყვარელი ფერია 

მწვანე, ხოლო სერვერი სპეციალური პროგრამის საშუალებით დაამუშავებს ფერის 

პარამეტრს და შედეგად წარუდგენსკლიენტს  მწვანე ფერთა გამაში გაფორმებულს ვებ-

გვერდს. 
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არსებობს ვებ-ფორმების გამოყენების სხვადასხვაგვარი ფორმები, მაგრამ 

უმარტივესი სახით მათ იყენებენ იმისათვის, რომ მომხმარებელმა სერვერს გაუგზავნოს 

თავისი მონაცემები ან მისი უპირატესობები (სურვილები). სურათზე 2.1.2 მოტანილია 

კომპანიის ”Космос ТВ” ვებ-ფორმის მაგალითი, რომლის საშუალებითაც იგი აგროვებს 

მომავალი კლიენტების განაცხადებს. 

ვებ-ფორმები შეიძლება შეიცავდეს ტექსტურ ველებს, ალმებს, გადამრთველებს, 

ამორჩევის სიებს და ბრძანების ღილაკებს. მომხმარებელი ტექსტურ ველებს ავსებს 

თითონ, რითაც სერვერს ატყობინებს პირად მონაცემებს, მართვის სხვა ელემენტებით კი 

ირჩევს საჭირო პარამეტრებს შემოთავაზებული სიიდან. 

ვებ-გვერდის დინამიურობისა და ინტერაქტიურობის უზრუნველყოფისათვის 

არსებობს ორი მიდგომა.როგორც უკვე ავღნიშნეთ ვებ-ფორმების საშუალებით 

შესაძლებელია არა მარტო რესურსების მიღება სერვერიდან, არამედ მისთვის 

შეზღუდული  რაოდენობის პარამეტრების ნაკრების  გადაცემაც. ზოგადად ვებ-

ფორმები  სერვერის მიმართულებით მონაცემების გადაცემის საშუალებას იძლევიან. 

მაგრამ ეს არ არის ინტერაქტიურობა, თუმცა ამის კარგი საფუძველია მის. სრული 

ინტერაქტიურობისათვის არ არის საკმარისი შესაძლებლობები რაიმე პროგრამების 

სამართავად. 

თუ გვსურს, რომ მომხმარებელი იყოს ინტერაქტიურ ურთიერთობაში 

სერვერთან უწინარეს ყოვლისა უნდა გადაწყდეს საკითხი თუ სად იმყოფება ის 

პროგრამა, რომელსაც მომხმარებელი მართავს. შესაძლებელია ორი მიდგომა - პროგრამა 

არის სერვერზე ან კლიენტის კომპიუტერზე, მაგრამ ორივეს უსაფრთხორბის 

თვალსაზრისით აქვს უარყოფითი მხარეები 

1. თუ სერვერი შეთავაზებს მომხმარებელს ინტერაქტიური ურთიერთობის რაიმე 

პროგრამას მომხმარებელი, მკაცრად რომ ვთქვათ ვალდებულია უარი თქვას მასზე. 

საყოფაცხოვრებო კომპიუტერებისათვის სიტუაცია, როდესაც დაშორებული 

სერვერი მომხმარებლის კომპიუტერზე აყენებს თავის პროგრამულ 

უზრუნველყოფას შეიძლება კიდევ ასატანი იყოს, მაგრამ სამსახურებრივი 

სისტემებისათვის ეს ნპრინციპულად დაუშვებელია. 



19 

 

2. მეორე, უსაფრთხო ვარიანტია - კლიენტთან ურთირთობის პროგრამის უშუალოდ 

სერვერზე დაყენება.ა მ შემთხვევაში მომხმარებელს პროგრამის მართვა, 

მაგალითად, ვებ-ფორმიდან გაგზავნილი იმავე პარამეტრებით , მაგრამ ტავიდანვე 

უნდა გავარკვიოთ ის, ვის ეკუთვნის სერვერი. აქაც შესაძლებელია ორი ვარიანტი: 

ა) ვებ-სერვერის ფიზიკური და პროგრამული საშუალებები ეკუთვნის 

კომერციულ ორგანიზაციას, რომელიც ახორციელებს ელექტრონულ 

კომერციას. ამ შემთხვევაში ორგანიზაცია სრულიად თავისუფალია დააყენოს 

მასზე ნებისმიერი პროგრამული უზრუნველყოფა და ორგანიზაცია გაუკეთოს 

მის ურთიერთქმედებას დაშორებულ კლიენტთან. ყველა შეცდომა და 

”მტკივნეული” ადგილი ასეთ სისტემაში იმყოფება მფლობელი ორგანიზაციის 

კონტროლის ქვეშ და თვითონ აგებს პასუხს თავის ქმედებებზე. 

ასეთი მიდგომა შესაძლებელია მხოლოდ იმ ორგანიზაციებისათვის, 

რომლებსაც შესაძლებლობა აქვთშეიძინონ აუცილებელი სერვერული 

მოწყობილობები და პროგრამები, დაიქირავონ კავშირის ხაზები, აიყვანონ 

სერვერის მომსახურებისა  და  მისი უსაფრთხოების უზრუნველყოფისათვის 

კვალიფიციური სპეციალისტები.  

ამჟამად სერვერული მოწყობილობების ფასები მნიშვნელოვნად შემცირდა, 

გაჩნდა მისაღებ ფასებში სერვერული პროგრამული უზრუნველყოფა (ზოგჯერ 

კი პირობით-უფასო). მნიშვნელოვნად შემცირდა კავშირია არხების არენდის 

ფასები და დღეისათვის კომერციული ვებ-სერვერის შესაქმნელად 

ინვესტიციების მოცულობა არ აღემატებარამოდენიმე ათას ამერიკულ 

დოლარს, რაც არც თუ ისე ბევრია უმეტესი მცირე საწარმოებისთვის. ამიტომ,  

ინტერაქტიურობის უზრუნველყოფის საშუალებების მეტ ნაწილს და 

უსაფრთხოების პასუხისმგებლობასაც სულ უფრო ხშირად აკისრებენ 

სერვერულ მხარეს.   

ბ) მეორე ვარიანტი - ვებ-სერვერის ფიზიკური და პროგრამული ნაწილი 

ეკუთვნის ერთ ორგანიზაციას, რომელსაც სისტემურ ინტეგრატორს უწოდებენ, 

ხოლო სერვერზე განთავსებული ვებ-კვანძის შინაარსი  არენდატორს ეკუთვნის, 

რომელიც დაკავებულია ელექტრონული კომერციით. ამ შემთხვევაში 
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არენდატორი მეტად შეზღუდულია  თავის კლიენტებთან ინტერაქტიური 

ურთიერთობის პროგრამული უზრუნველყოფის  სერვერზე დაყენების 

შესაძლებლობაში. სისტემურ ინტეგრატორს არ შეუძლია უფლება მისცეს თავის 

არენდატორებს თვითნებურად დააყენონ პროგრამული უზრუნველყოფა მის 

მოწყობილობაზე, რადგანაც ამით საფრთხესუქმნის როგორც თავის, ისე სხვა 

არენდატორების უსაფრთხოებას.   

დღეისათვის მრავალი კომპანია ამჯობინებს არ შექმნას საკუთარი ვებ-სერვერი 

და დაიქირავოს ადგილი სისტემურ ინტეგრატორებთან. ასეთ გადაწყვეტილებამდე 

მიდიან არა იმდენად  ეკონომიკური, რამდენადაც კადრების მიზეზით. მრავალ დიდ 

თუ მცირე საწარმოს აქვს სერვერული ატარატული და პროგრამული უზრუნველყოფის 

შეძენის საშუალება, მაგრამ აქვთ საკმარისი კვალიფიკაციის კადრების შერჩევის 

სირთულეები. ასეთი კადრები უბრალოდ არ ყოფნის. 

სისტემურ ინტეგრატორსა და კომერსანტს შორის ურთიერთქმედების ასეთი 

სისტემის დროს არის კლიენტისა და სერვერის ურთიერთობის სპეციალური 

პროგრამების განთავსების საკითხის გადაწყვეტის რამოდენიმე ვარიანტი. 

1. სისტემურ ინტეგრატორს შეუძლია წინასწარ დააყენოს სერვერზე ტიპიური 

პროგრამების შეზღუდული ნაკრები, მიაწოდოს იგი ლიზინგით არენდატორს  და 

უზრუნველყოს იგი  პროგრამაში შესვლისა და გამოსვლის ადგილების 

შეზღუდული რაოდენობით. კლიენტისაგან მიწოდებული პარამეტრები შეიტანება 

პარამეტრების სახით, ხოლო პროგრამების მიერ გაცემული შედეგები გამოიყენება 

ახალი ვებ-გვერდების ფორმირებისათვის. ამ პრინციპით მუშაობენ, მაგალითად 

დამთვალიერებლების რაოდენობის მთვლელები, რომლებიც შეიძლება 

დავინახოთ მრავალ ვებ-კვანძზე. 

სერვერის არენდატორის მხრიდან ასეთი მიდგომის ნაკლი - ნაკლები 

მოქნილობაა. არენდატორი იღებს ფუნქციების შეზღუდულ  ნაკრებს. მაგალითად, 

მას მიეწოდება დამთვალიერებლების მთვლელის ფუნქციონირების საშუალებები, 

ვებ-ფორმიდან მიღებული მონაცემების დამუშავების საშუალებები (ეს შეიძლება 

გამოიყენოს კლიენტებიდან შეკვეთების მისაღებად) Cookie  მარკერების დაყენების 

და ანალიზის საშუალებები, შეიძლება  საგადასახადო ბარათების მონაცემების 



21 

 

დამუშავების დაცული საშუალებებიც. მაგრამ, ხელმისაწვდომი ფუნქციების 

ნაკრები შეზღუდულია,  სტერეოტიპულია და მოუქნელია გამართვისათვის. 

გამოყენებული საშუალებების სტერეოტიპულობა, ერთის მხრივ კარგად 

აისახება სისტემის ფუნქციონირების უსაფრთხოებაზე, რაც დაკავშირებულია 

იმასთან, რომ ეს საშუალებები ფართოდაა გავრცელებული და მაშასადამე კარგადაა 

შემოწმებული რეალური ექსპლოატაციისას სხვადასხვა სისტემებში. მეორეს მხრივ, 

ტიპიურ საშუალებებზე ორიენტაციით შეიძლება უსაფრთხოების 

კომპრომენტირება, რადგანაც თუ სადმე, რომელიღაც სისტემაში ხულიგანი 

მონახავენ ამ საშუალებების უკანონო გამოყენების მეთოდებს, არის იმის მაღალი 

ალბათობა, რომ არაკანონიერი მეთოდი სწრაფად გავრცელდება და გამოიწვევს 

შეტევას ყველა იმ სისტემაზე, რომლებიც იყენებელ ანალოგიურ პროგრამულ 

უზრუნველყოფას.  

 უსაფრთხოება ამ შემთხვევაში დამოკიდებულია სისტემის ადმინისტრატორის 

ოპერატიულ მოქმედებაზე და მის ინფორმირებულებაზეიმის შესახებ თუ რა 

მეთოდებით სარგებლობენ ბოროტმზრახველები დროის თითოეულ მომენტში. ეს 

გულისხმობს,  რომ სისტემური ადმინისტრატორი გარკვეული ზომით უნდა 

ფლობდეს მომზადებული დამრღვევებისთვის დამახასიათებელ კვალიფიკაციურ 

ნიშნებს. ანუ, სისტემურ ადმინისტრატორს უნდა ქონდეს სპეციფიური 

გამოცდილება, რომელიც ძნელია შეიძინო კომპიუტერული სისტემების 

ფუნქციების დოკუმენტების შესწავლით. ამაში მდგომარეობს ელექტრონული 

კომერციის სფეროში კვალიფიკაციური ტექნიკური კადრების შერჩევის ერთერთი 

სირთულე. 

2. მეორე ვარიანტი - კომპრომისული, როდესაც სისტემური ინტეგრატორი 

არენდატორს უფლებას აძლევს გამოიყენოს აკლიენტებთან ურთიერთობისათვის 

მისი პროგრამული უზრუნველყოფა.ამასთან,დებს ხელშეკრულებას 

გასათავსებელი პროგრამების გულმოდგინე შემოწმებაზე და არენდატორის 

ბრალით ზარალის წარმოშობის შემთხვევაში მატერიალური სანქციების  

დაკისრებაზე. 

მოცემულ შემთხვევაში არენდატორს შეუძლია მიიღოს სისტემის მოქნილობის 

და ფუნქციონირების მისთვის საჭირო დონე, მაგრამ ეს არ ათავისუფლებს მას 
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მაღალკვალიფიციური პროგრამისტების საჭიროებისაგან და ზრდის  

პროგრამების დამუშავების, ტესტირების და დაზღვევის დანახარჯებს. 

არცთუ იშვიათად არენდატორები უკვეთავენ პროგრამული უზრუნველყოფის 

დამუშავებას სხვა პროგრამისტებს, რაც შეიცავს გარკვეულ რისკებს. 

უკონტროლო პროგრამისტს შეუძლია ჩადოს პროგრამაში არასანქცირებული 

მოქმედებების ფარული ფუნქცია. დაფარული არასანქცირებული ფუნქციების 

აღმოსაჩენად ისევ საჭიროა მაღალი კვალიფიკაციის პროფესიონალის 

მომსახურება, რაც დამატებით ხარჯებს მოითხოვს. 

3. მესამე ვარიანტი - სპეციფიური პროგრამული უზრუნველყოფის შეკვეთა თითონ 

სისტემურ ინტეგრატორთან. ამ შემთხვევაში არენდატორი იღებს სისტემის 

ფუნქციონირების საჭირო მოქნილობას სერვერის უსაფრთხოების  მინიმალური 

რისკით. ხშირად ასეთი გადაწყვეტილება ეკონომიკურად გამართლებულია, 

მაგრამ მასაც აქვს მნიშვნელოვანი ნაკლი. 

ეს ნაკლი მდგომარეობსპროგრამული უზრუნველყოფის   სხვა აპარატურაზე 

გადატანის სირთულეში. თუ მომავალში წარმოიშობა სისტემური ინტეგრატორის 

შეცვლის საჭიროება, რაც ხშირად გამართლებულია ეკონომიკური, ტექნიკური და 

ორგანიზაციული მოთხოვნილებით, მაშინ ახალი სისტემური ინტეგრატორისთვის 

მესამე მხარის მიერ დამუშავებული პროგრამული უზრუნველყოფა შეიცავს 

უსაფრთხოების რისკებს და ყველა პრობლემა ხელახლა მეორდება. 
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2.3 Web - 

გვერდებისდინამიურობისდაინტერაქტიურობისსხვასაშუალებები. 

CGI სცენარები და დანართები. 

დავუბრუვდეთ ადრე განხილულ ვებ-ფორმებს.  ვებ-ფორმები ბრაუზერიდან 

სერვერისათვის, ანუ მომხმარებლიდან მეწარმისთვის,  პარამეტრების ნაკრების 

გადაცემის უმარტივესი ფორმაა. მაგრამ ვებ-სერვერს შეუძლია მხოლოდ მიიღოს ეს 

პარამეტრები, მაგრამ მათზე ვერავითარ მოქმედებას ვერ მოახდენს - ამისათვის საჭიროა 

სპეციალური პროგრამა. პროგრამამ უნდა იმუშაოს სერვერზე ცალკე სერვერული 

დანართის რანგში. მკაცრად რომ ვთქვათ, ის შეიძლება იყოს სრულიად ნებისმიერი 

(”შავი ყუთი”) - მთავარია მხოლოდ ის, რომ მისმა დამამუშავებელმა გაითვალისწინოს, 

რომ პროგრამამ უნდა იმუშაოს არა დამოუკიდებლად, არამედ უნდა იმუშაოს ვებ-

სერვერთან  ინფორმაციის ურთიერთგაცვალაზე გარკვეული წესების დაცვით. წესების 

ეს ნაკრები  წარმოდგენილია CGI (Common Gateway Interface - საერთოდ მიღებული 

შლიუზერული (ჭიშკარი) ინტერფეისი) სპეციფიკაციაში. 

 შლიუზერული ეწოდებათ პროგრამებს, რომლებიც ასრულებენ  პროგრამული და 

აპარატული საშუალებების ურთიერთშეთანხმებული მუშაობის ფუნქციებს. 

CGI სპეციფიკაციის გათვალისწინებით პროგრამები შეიძლება დაიწეროს 

ნებისმიერ დაპროგრამების ენაზე, ოღონდ სერვერულ ოპერაციულ სისტემას უნდა 

შეეძლოს მისი შესრულება. თუ ეს პროგრამები დაწერილია ისეთ ენებზე, როგორიცაა  

C++, Pascal და სხვა (პროგრამა კომპილატორები), მაშინ ისინი პირდაპირ მუშაობენ 

სერვერის ოპერაციულ სისტემასთან და მათ CGIდანართებს უწოდებენ. თუ ისინი 

დაწერილია ისეთ ენებზე, როგორიცაა Perl, Tcl, Basic და ასე შემდეგ (პროგრამა 

ინტერპრეტატორები) მაშინ ისინი მუშაობენ შუამავლის (ინტერპრეტატორის) მართვის 

ქვეშ, რომელიც თავის მხრივ მუშაობს  ოპერაციული სისტემის მართვის ქვეშ. ამ 

შემთხვევაში CGI პროგრამებს უწოდებენ CGI სცენარებს. 

იმის თაობაზე, თუ რა სირთულეები წარმოიშობა თვითნებური პროგრამების 

სერვერზე განთავსებისას როცა ვებ-კვანძის გამომქვეყნებელს არა აქვს საკუთარი 

სერვერი (მოიჯარეა)წინა თავში განვიხილეთ.არაკორექტულად დაწერილი CGI 
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დანართები  და სცენარები სახიფათოა სერვერისათვის და არა მომხმარებლისათვის. 

მომხმარებლების ურთიერთობა პროგრამებთან ხდება სრულიად უსაფრთხო 

მექანიზმით  -  ვებ-ფორმის საშუალებით. არაფერი ისეთი, რაც მომხმარებელმა არ 

შეიყვანა საკუთარი ხელით სერვერს არ გადაეცემა.  

აქტიური ობიექტები. 

არ სურს რა შეუქმნას პრობლემები სერვერის უსაფრთხოებას მასზე 

შეუმოწმებელი CGI პროგრამების მუშაობით (ან თუ არ აკმაყოფილებს შემოწმებული 

CGI სტანდარტული დანართები, რომლებიც თუმცა უსაფრთხოა მაგრამ უინტერესოა 

თავისი სტერეოტიპულობის გამო) ვებ-კვანძის მფლობელს შეუძლია აამაღლოს თავისი 

ვებ-გვერდების ინტერაქტურობა და დინამიურობა მასზე ეგრეთწოდებული აქტიური 

ელემენტების  განთავსებით. ამასთან ერთად იგი იმავდროულად გაზრდის 

ინტერაქტიური საშუალებების სისწრაფეს. თუმცა ამ შემთხვევაში უსაფრთხოების 

ყველა პრობლემა სერვერიდან გადაინაცვლებს კლიენტთან. გასაგებია, რომ 

ინფორმირებული კლიენტები ნეგატიურად მიიღებენ ამას და შეიძლება უარი თქვან 

ასეთი ელექტრონული კომერციის მომსახურებაზე, ხოლო კორპორატიულმი 

კლიენტები უბრალოდ ვალდებული არიან უარი თქვან მასზე რათა საფრთხე არ 

შეუქმნან სამსახურებრივ კომპიუტერულ სისტემებს. 

აქტიური ელემენტები ჩანერგილია ვებ-გვერდზე ზუსტად ისე, როგორც 

გაფორმების პასიური ელემენტები - ნახატები, ვიდეოფრაგმენტები, ხმოვანი კლიპები. 

აქტიური ობიექტების თავისებურება მდგომარეობს იმაში, რომ ისინი თავის 

შემადგენლობაში შეიცავენ არა მარტო მონაცემებს (ტექსტი, გრაფიკა, მუსიკა), არამედ 

პროგრამულ კოდებსაც, ანუ თავისი არსით ისინი წარმოადგენენ მიკროპროგრამებს, 

რომლებიც მუშაობენ კლიენტის კომპიუტერზე. 

 არასდროს დაივიწყოთ, რომ ინტერნეტი - გარემოა, რომელშიც 

პროგრამებისათვის მოქმედებს უსაფრთხოების პრეზუმფცია. ნებისმიერი პროგრამა 

ითვლება საფრთხის შემცველად მანამ, სანამ კვალიფიციური ექსპერტიზა არ 

დაამტკიცებს საწინააღმდეგოს. 
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ჩვენ განვიხილავთ ისეთ აქტიურ ობიექტებს და აქტიურ სცენარებს, როგორიცაა 

Java აპლეტები, JavaScript სცენარები, VBScript სცენარები  ActiveX ელემენტები. მაგრამ 

სანამ მათ განვიხილავდეთ უნდა გავაკეთოთ რამოდენიმე მნიშვნელოვანო შენიშვნა 

ელექტრონულ კომერციაში მათი გამოყენების მიზანშეუწონლობაზე. 

1. ქსელში კომერციული საქმიანობის განვითარების ადრეულ ეტაპებზე ამ 

საშუალებებმა დიდი გამოყენება პოვეს (სანამ არ იყო უფრო სრულყოფილი 

რექნოლოგიები), მაგრამ დღეისათვის მათი გამოყენება მნიშვნელოვნად შემცირდა. 

კეთილსინდისიერი კომერსანტები ამ საშუალებებს იყენებდნენ გაფორმების 

აუდიოვიზუალური ეფექტების შესაქმნელად, მაგრამ ამჟამად ამ მიზნისათვის არის 

ყფრო ეფექტური და უსაფრთხო საშუალებები.  ამავე დროს არაკეთილსინდისიერი 

მეწარმეები  აქტიურ ობიექტებს და სცენარებს იყენებდნენ (და იყენებენ)  

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად მომხმარებელსა და მისი კომპიუტერული 

სისტემის შესახებ, რომელსაც არაფერი საერთო არა აქვს მომსახურებასთან. როგორც 

წესი, ქსელურ კომერციულ საქმიანობაში მონაწილეებზე შეკრებილი ცნობები 

გროვდება კვალიფიცირებულ მონაცემთა ბაზეში შემდგომ მათი მიყიდვის მიზნით 

დაინტერესებულ სტრუქტურებისათვის, აგრეთვე  ფარული ”მარკეტინგული 

კვლევების”  საწარმოებლად საშუალებებით, რომლებიც არღვევენ ადამიანის 

უფლებებს. 

2. ელექტრონული კომერციის საწარმოების ვებ-გვერდებზე აქტიური ობიექტების და 

აქტიური სცენარების გამოყენება საკმაოდ უაზროა იმ მიზეზით, რომ 

ინფორმირებული კლიენტი მაინც გამორთავს მათი მუშაობის შესაძლებლობას 

თავისი ბრაუზერის საშუალებით. ვებ-გვერდების გაფორმების თანამედროვე 

საშუალებები წარმატებით უვლიან გვერდს   მსგავს ზედმეტობებს, ამიტომ მათი 

გამოყენება ნეგატიურად ახასიათებს მეწარმეს, როგორც ჩამორჩენილს და 

მომხმარებელზე არა მზრუნველზე. 
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3. მომხმარებლებს რეკომენდაცია ეძლევათ გამართონ ვებ-გვერდების 

დათვალიერებისათვის თავისი ბრაუზერი ისეთნაირად, რომ შეატყობინოს აქტიური 

ელემენტების და სცენარების არსებობის შესახებ დასათვალიერებელ რესურსში 

(სურათი 2.1.3). აქტიური ობიექტების და სცენარების გამორთვა პროგრამაში  Internet Explorer 

 

4.აქტიური ობიექტების და სცენარების აღმოჩენისასმიზანშეწონილია მოცემულ 

სერვერთან კომერციული საქმიანობისშეწყვეტა და სხვა, კორექტულად მომუშავე 

მომსახურე სერვერის მონახვა. 

Java აპლეტები. 

Java აპლეტები არის  Java ენაზე დაწერილი მიკროპროგრამები მიწოდებული  ვებ-

გვერდების შემადგენლობაში, როგორც ჩადგმული ობიექტები. ჩატვირთვის შემდეგ 

ისინი მუშაობენ კლიენტის კომპიუტერზე მისი ბრაუზერის მართვის ქვეშ, იმყოფებიან 

მომხმარებელთან ურთიერთქმედებაში და ასრულებენ ვებ-გვერდის ავტორის მიერ 

გათვალისწინებულ ფუნქციებს. აპლეტების შესაქმნელად Java ენის გამოყენება 

დაკავშირებულის ამ ენის სხვა ენებისაგან განსხვავებულ თავისებურებებთან. 

პროგრამირების ენები იყოფიან  კომპილირებად და ინტერპრეტირებად ენებად.  

კომპილირებად ენებზე  (C++, Pascal  და სხვა) დაწერილი პროგრამები გადიან წინასწარ 

დამუშავებას  (კომპილაციას), რის შედეგადაც გარდაიქმნებიან მანქანურ კოდებად, 

რომლებიც პირდაპირ მუშაობენ პროცესორთან. ეს  მათ ეფექტურს ხდის, 
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თუმცაგარკვეული თვალსაზრისით უკონტროლოსაც. ინტერპრეტირებად ენებზე 

დაწერილი პროგრამები (მად. Basic)  მუშაობენ ინტერპრეტატორის მართვის ქვეშ, რაც 

ანელებს მათ მუშაობას, ასევე მოუხერხებელია ტრანსპორტირებისათვის თუმცა 

სამაგიეროდ მანქანურად დამოუკიდებელია.  ასეთი პროგრამები მიეწოდებიან არა 

მანქანური კოდის არამედ ჩვეულებრივი ტექსტის სახით ამიტომ მათ შეუძლიათ 

შესაბამისი ინტერპრეტატორით აღჭურვილ ნებისმიერ კომპიუტერზე მუშაობა. 

Java ენის შემქმნელებმა შეძლეს შეეთავსებინათ მასში კომპილირებადი 

ენებისათვის დამახასიათებელი სისწრაფე და დაპროგრამების ინტერპრეტირებადი 

ენებისთვის დამახასიათებელი მანქანურად დამოუკიდებლობა. ეს მიღწეულია 

პროგრამის შემსრულებელი კოდის მომზადების  ორსაფეხურიანი პროცესით. დაწერის 

შემდეგ ხდება პროგრამის წინასწარი კომპილაცია შუალედურ კოდში, რომელსაც 

ახასიათებს მანქანური კოდის ეფექტურობა, მაგრამ დაკავშირებული არაა რომელიმე 

კონკრეტულ პროცესორთან ან ოპერაციულ სისტემასთან. კომპიუტერზე პროგრამა 

მუშაობს ინტერპრეტატორის მართვის ქვეშ, რომელსაც შუალედური კოდის 

ინსტრუქციები გადაყავს კონკრეტული პროცესორის კოდებში. ასეთ ინტერპრეტატორს 

უწოდებენ ჯავას ვირტუალურ მანქანას და არსებობს უმეტესი კომპიუტერული 

პლატფორმებისა და ოპერაციული სისტემებისათვის.ამის გამო Java-ას ერთი და იგივე 

კოდი რაიმე მოდიფიკაციის გარეშე შეიძლება მუშაობდეს სხვადასხვა კომპიუტერებზე. 

როგორც ნებისმიერი პროგრამული კოდი, ჯავაზე შექმნილი კოდებიც შეიძლება 

იყოს საფრთხის შემცველი, მაგრამ შეზღუდულია ენის ზოგიერთი საშუალებების 

გამოყენება ჯავა-აპლეტების შესაქმნელად. კერძოდ, აკრძალულია მომხმარებლის მყარ 

დისკზე მონაცემების ჩაწერასთან დაკავშირებული ოპერაციები, როგორც შედარებით 

საფრთხის შემცველი. იმის კონტროლი თუ რეალურად რას შეიცავს ჯავა-აპლეტი 

ეკისრება ბრაუზერს. მან უნდა შეამოწმოს თითოეული შესასრულებელი ინსტრუქცია 

და დაბლოკოს ის ოპერაციები, რომლებიც პოტენციალურ საფრთხეს წარმოადგენენ 

კლიენტის კომპიუტერისათვის. 

მიუხედავად ამისა, ჯავა-აპლეტების არსებობის წლებში ყველა ტიპის 

ბრაუზერების შექმნისა და განვითარების ისტორია წარმოდგენილია დაცვის სისტემაში 

სუსტი ადგილების აღმოჩენისა და  მათი აცილების უწყვეტი რიგით. ჯავა-აპლეტების 

სრულფასოვანი კონტროლის თვალსაზრისით უსაფრთხო ბრაუზერები  ჯერჯერობით 
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არ არსებობს. ამიტომ ყველა ბრაუზერი მომხმარებელს თავაზობს აქტიური ობიექტების 

მიღების გამორთვის საშუალებებს. 

თუ ჯავა-აპლეტები გამორთული არ არის - მომხმარებელი თავის თავზე იღებს 

კომპიუტერზე უცნობი კოდის გაშვების მთელ რისკს. მას შეუძლია დამოუკიდებლად 

მიიღოს გადაწყვეტილება თუ ის პირადი კომპიუტერია. სამსახურებრივი 

კომპიუტერებისათვის ჯავა-აპლეტების მუშაობის რეჟიმი განისაზღვტება საწარმოს 

პოლიტიკით და ნასზე პასუხისმგებელია სისტემის ადმინისტრატორი. 

JavaScript სცენარები. 

JavaScript სცენარები ინტერპრეტირებად პროგრამირების ენაზე - JavaScript 

დაწერილი პროგრამული კოდის ფრაგმენტებია. ეს ენა შემოტანილი იყო Netscape 

Communications კომპანიის მიერ თავისი ბრაუზერებისათვის - დაწყებული 

ბრაუზერიდან Netscape Navigator 2.0. სცენარების ინტერპრეტატორის როლში გამოდის 

თითონ ბრაუზერი. კომპანია  Microsoft, რომელიც ანვითარებდა VBScript-ის 

ალტერნატიულ ტექნოლოგიას, შედარებით დიდხანს ეწინააღმდეგებოდა    JavaScript 

სცენარების მხარდაჭერას, მაგრამ რადგანაც მათ დაწყებული Internet Explorer 3.0-დან  

სწრაფად მოიპოვეს პოპულარობა ისიც მხარს უჭერს ამ საშუალებებს. 

JavaScript სცენარები  ისე,როგორც Java - აპლეტები  არააქტიური ობიექტებია, 

მაგრამ ესეც მუშა კოდებია, ამიტომ მათ აქტიურ სცენარებს უწოდებენ. JavaScript ენა 

პირობითად განვიხილოთ, როგორც HTML სტანდარტის ”საფირმო გაფართოება”.  ამ 

ენის ოპერატორები ჩაიწერება ვებ-გვერდის შემადგენლობაში.  

JavaScript სცენარების დანიშნულება რამდენადმე განსხვავდება   Java - 

აპლეტებისაგან. იმ დროს, როდესაც აპლეტები  ცალკე ფანჯარაში მომუშავე 

მიკროპროგრამებია, JavaScript სცენარები მუშაობენ ბრაუზერის შემადგენლობაში და 

გავლენას ახდენენ მთელ ვებ-გვერდზე და ბრაუზერის მთელ ფანჯარაზე. მაგ, კერძოდ 

ამ საშუალების დახმარებით ვებ-გვერდს შეუძლია გახსნას  ბრაუზერის ახალი ფანჯარა, 

მართოს მისი ზომები, საბრძანებო ღილაკების შემადგენლობა და სხვა. 

საფრთხე, რომელსაც  JavaScript სცენარები შეიცავს აგრეთვე რამდენადმე 

განსხვავდება Java - აპლეტების საფრთხისაგან. ასე მაგ, Java - აპლეტებმა შეიძლება 

მიგვიყვანოს კლიენტის კომპიუტერზე არასანქცირებულ მოქმედებებთან,  ხოლო 

JavaScript სცენარებმა შსეიძლება მიგვიყვანონ კლიენტის შესახებ არასანქცირებული 
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ინფორმაციის მიღებასთან. აქ, ისე როგორც Java - აპლეტების შემთხვევასში ბრაუზერი 

უნდა იდგეს მომხმარებლების ინტერესების სადარაჯოზე, მაგრამ ისინი ამ ამოცანას 

თავს არადამაკმაყოფილებლად ართმევენ. უფრო მეტიც, უსაფრთხოების მდგომარეობა 

JavaScript სცენარების შემთხვევაში უარესია ვიდრე Java - აპლეტების უსაფრთხოებისას. 

ეს დაკავშირებულია იმასთან, რომ  Java - აპლეტები წარმოადგენენ საფრთხეს მთელი 

კომპიუტერული სისტემისათვის, ამიტომ რაიმე ახალი ხარვეზის აღმოჩენისას 

ბრაუზერის მწარმოებელი ჩქარობს მის გამოსწორებას და პროგრამის ახალი ვერსიის 

გამოშვებას. 

JavaScript სცენარების შემთხვევაში საერთო უსაფრთხოების საშიშროება ნაკლებია  

ხოლო  კლიენტების კერძო ინფორმაციასთან სერვერების უკანონო შეღწევის 

შესაძლებლობა განიხილება, როგორც არაკრიტიკული ხარვეზი. ამიტომ ამ შემთხვევაში 

ბრაუზერების მწარმოებლები ჩვეულებრივად არც თი ისე ჩქარობენ შეცდომების 

გამოსწორებას.  

 ხარვეზების მქონე პროგრამული საშუალებების უსაფრთხოების დონე მკვეთრად 

მცირდება მისი აღმოჩენის გამოქვეყნების მომენტიდან. ხარვეზების შესახებ 

ცნობების გამოქვეყნებასა და მისი აღმოფხვრას შორის მოკლე დროის პერიოდში 

მოდის დაცვის სისტემაზე შეტევების  ნაკადის  ზვავისებრი ზრდა. ამიტომ 

თვითოეული აღმოჩენილი ხარვეზის აღმოსაფხვრელად პროგრამული 

საშუალებების დამმუშავებლების ოპერატულობას  დიდი მნიშვნელობა აქვს. 

VBScript - სცენარები 

შესახებ შეიძლება იგივე ითქვას, რაც JavaScript სცენარების შემთხვევაში, 

ერთადერთი გამონაკლისით, რომ ამ ტექნოლოგიას ანვითარებს კომპანია Microsoft 

თავის ბრაუზერებში -  Internet Explorer და მის გარდა არავინ არ ჩქარობს მის 

გამოყენებას.  ვებ-გვერდების ავტორებისათვის VBScript -ის გამოყენება უფრო მარტივია 

ვიდრე JavaScript-ის, რადგანაც ის ეფუძნება შედარებით მარტივ ენას Visuai Basic. მაგრამ 

ასეთი სცენარების გამოყენებას ვებ-გვერდების შემადგენლობაში მოყვება ის შედეგი, 

რომ კლიენტების მნიშვნელოვანი ნაწილი მათთან ვერ იმუშავებს, რადგანაც მათი 

უმეტესი ნაწილი  არ იყენებენ  Microsoft-ის ბრაუზერებს. 
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უსაფრთხოების თვალსაზრისით VBScript - სცენარებს ახასიათებს იგივე 

პრობლემები, რაც JavaScript სცენარებს. 

ActiveX - ელემენტები.  

ეს კიდევ ერთი ტექნოლოგიაა, რომლის გამოყენება ელექტრონულ კომერციაში 

არც თუ სახარბიელოა. ჯერ ერთი, ის შემოტანილია კომპანია Microsoft-ის მიერ და 

გამოსადეგია მხოლოდ იმ კომპიუტერებზე, რომლებშიც მუშაობენ ოპერაციული 

სისტემის Windows გარემოში (კლიენტების უმეტესი ნაწილი, რომლებიც მუშაობენ სხვა 

ოპერაციულ სისტემებში იკარგებიან), მეორეც, ის კიდევ უფრო ნაკლებად უსაფრთხოა 

ვიდრე  Java აპლეტები. 

როგორც Java აპლეტები, ActiveX ელემენტებიც პროგრამული ობიექტებია, 

რომლებიც ჩადგმულია ვებ გვერდების შემადგენლობაში. ჩატვირთვის შემდეგ ისინი 

გაეშვებიან და მუშაობენ მომხმარებლის კომპიუტერზე. მაგრამ, თუ  Java აპლეტების 

ჩემთხვევაში პოტენციალურად საშიში ოპერაციების შესრულებისაგან მომხმარებლის 

ინტერესებს იცავს ბრაუზერი,  ActiveX ელემენტების მუშაობაზე კი არანაირი 

კონტროლი არ ხდება.  

კონტროლის უქონლობა დაკავშირებულია  უსაფრთხოების სხვანაირ 

მოდელთან. ის ემყარება პასიურ უსაფრთხოებას. იგულისხმება, რონ აქტიური 

ობიექტების უსაფრთხოებაზე პასუხს აგებს შემქმნელი. თითოეულ აქტიურ ობიექტს 

თან ახლავს ელექტრონული ციფრული ხელმოწერა. ის მიეწოდება დამმუშავებლის ღია 

გასაღებთან ერთად და დამმოწმებელი ცენტრის სერთიფიკატთან ერთად. ანუ აქტიური 

ობიექტის გაშვებამდე ბრაუზერმა უნდა შეამოწმოს ხელმოწერისა და სერტიფიკატის 

არსებობა და უნდა გასცეს შეტყობინება თუ ობიექტის შინაარსი ვიღაცის მიერ იყო 

შეცვლილი ან დამმუშავებლის სერტიფიკატი არ ახლავს თან, ან ყალბია ან მისი 

შემოწმება ვერ ხერხდება. თუ ყველაფერი წესრიგშია, ობიექტი იმუშავებს კლიენტის 

კომპიუტერში ყოველგვარი კონტროლის გარეშე და ზუსტად თუ რას გააკეთებს იგი 

იცის მხოლოდ მისმა შემქმნელმა. მომხმარებელს ისღა დარჩენია, რომ ენდოს 

პროგრამის შენქმნელის კეთილსინდისიერებას და ყოველ შემთხვევაში ავარიული 

სიტუაციისას იცის ვის წაუყენოს პრეტენზიები. 
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გასაგები მიზეზების გამო ActiveX ელემენტების გამოყენება  ელექტრონული 

კომერციის საშუალებებით კლიენტების მომსახურებისათვის სრულიად დაუშვებელია. 

თუმცა ეს ტექნოლოგია ფართოდ გამოიყენება ფირმის შიგნით. შიდა კორპორაციულ 

ქსელებში სავსებით შესაძლებელია მისი გამოყენება განყოფილებებს შორის კავშირის 

განსახორციელებლად, მაგალითად ხელმძღვანელსა და რეალიზაციის განყოფილებას 

შორის, საწყობსა და შეკვეთების მიმღებ ჯგუფებს შორის და სხვა. 

ცხრილში მოყვანილია ვებ-გვერდების დინამიურობის და ინტერაქტიურობის 

საშუალებების შედარებითი დახასიათება. 

ტექნოლოგია უპირატესობები უარყოფითი მხარეები 

CGI სცენარები და 

დანართები 

კლიენტისათვის 

უსაფრთხო. მაღალი 

თავსებადობა, რადგანაც 

გამოსასვლელზე იქმნება 

ნებისმიერი ბრაუზერით 

დასათვალიერებელი 

სტანდანდარტული HTML- 

გვერდები 

სერვერისათვის პოტენციალური 

საფრთხე. სერვერის 

ადმინისტრაციის მხრიდან 

მხარდაჭერის აუცილებლობა. 

გამოყენებისათვისკვალიფიციური 

პროგრამისტების აუცილებლობა. 

Java აპლეტები ვიზუალური ეფექტების 

შექმნის შესაძლებლობა. 

მომხმარებელთან 

ინტერაქტიური თამაშების 

შექმნის შესაძლებლობა. 

მაღალ კვალიფიციური 

პროგრამისტების აუცილებლობა. 

კლიენტებისათვის უსაფრთხოების 

საფრთხის არსებობა. იმის მაღალი 

ალბათობა, რომ კლიენტი 

გამორთავს აუცილებელ 

ფუნქციებს. 

ActiveX 

ელემენტები 

მომხმარებლის 

კომპიუტერის სხვა 

პროგრამებთან 

არასრული თავსებადობა, რადგანაც 

მხოლოდ  Internet Explorer 

ბრაუზერის გარემოშია  
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ურთიერთქმედების 

შესაძლებლობა. 

მომხმარებლის მყარ 

დისკზე მონაცემების 

ჩაწერის შესაძლებლობა. 

შესაძლებელი  ActiveX 

ელემენტების მუშაობა. 

მომხმარებლის დაცვის 

არარსებობა.  ოპერაციულ 

სისტემასა და მყარ დისკზე 

პირდაპირი ზემოქმედების 

შესაძლებლობა. იმის მაღალი 

ალბათობა, რომ კლიენტი 

გამორთავს აუცილებელ 

ფუნქციებს. 

აქტიური 

სცენარები 

JavaScript 

შედარებით მარტივი 

რეალიზაცია. 

მაღალი წარმადობა 

Web-ფორმების შევსების 

კონტროლისა და 

ბრაუზერის ფანჯრის 

მართვის მოხერხებულობა.   

კლიენტებისათვის უსაფრთხოების 

საფრთხის არსებობა. სხვადასხვა 

ტიპის ბრაუზერებთან 

არასაკმარისი თავსებადობა. 

არაკორექტული გამოყენების 

ფაქტებთან დაკავშირებული არც 

თუ სახარბიელო რეპუტაცია 

მომხმარებლების თვალში.   

აქტიური 

სცენარებიVBScript 

იგივე, რაც VBScript 

შემთხვევაში + 

რეალიზაციის 

განსაკუთრებული 

სიმარტივე. 

იგივე, რაც VBScript შემთხვევაში + 

უფრო შეზღუდული თავსებადობა. 

 

ჩასართავი დანართების ტექნოლოგია. 

ჩვენ განვიხილეთ ვებ-გვერდების ინტერაქტიურობისა და დინამიურობის 

გაზრდის ხერხები მათში აქტიური ობიექტებისა და აქტიური სცენარების ჩართვის 

საშუალებით. დავრწმუნდით იმაშიც, რომ ხშირ შემთხვევაში ასეთი გადაწყვეტილებები 
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შეიცავენ საფრთხეს მომხმარებლისათვის. თუ მომხმარებელი ინტერნეტს იყენებს 

გასარტობი ან ინფორმაციის მიღების მიზნით საგულისხმოა, რომ ის არ მიიღებს მკაცრ 

ზომებს აქტიურ ელემენტებთან საბრძოლველად. მაგრამ როცა საქმე ეხება 

ელექტრონულ კომერციას, ინფორმირებული მომხმარებელი უმეტეს შემთხვევაში 

ბრაუზერიდან გამორთავს ნებისმიერი აქტიური ელემენტების მხარდაჭერის 

ფუნქციებს. მიუხედავად ამისა, თუ გვინდა რომ სერვერის კლიენტთან 

ურთიერთქმედების ორგანიზება მაინც სულ ერთია საჭიროა, რომ სადღაც მუშაობდეს 

რაიმე პროგრამა, რომელიც მოემსახურება დაკავშირებას. აქ განვიხილავთ კლიენტის 

მხრიდან, ანუ ელექტრონული კომერციის მომხმარებლის კომპიუტერზე ასეთი 

პროგრამის დაყენების ხერხს. წინასწარ გავაკეთოთ სამი ასეთი შენიშვნა: 

1. პირველად სერვერმა უნდა შეთავაზოს კლიენტს მიიღოს და დააყენოს თავის 

კომპიუტერზე რომელიღაც პროგრამა, რომელიც მათ მისცემს უფრო ფართო 

ურთიერთქმედების საშუალებას, ვიდრე ეს გათვალისწინებულია HTTP და 

HTML - ის სტანდარტული საშუალებებით; 

2. თავის მხრივ, მომხმარებელმა გადაჭრით უნდა უარყოს სერვერის მიერ 

შემოთავაზებული რაიმე პროგრამის დაყენება, რადგანაც ეს პირდაპირი გზაა 

თავისი კომპიუტერის და მასზე შენახული ინფორმაციის მართვის დასაკარგად. 

3. ამ წინააღმდეგობრიობას აქვს  ობიექტური თვისებები. მსგავს სიტუაციებს 

ხშირად აქვს ადგილი გამოთვლით ტექნიკაში და კერძოდ ელექტრონულ 

კომერციაში. ასეთი კონფლიქტური სიტუაციების გადაჭრის ზოგადი პრინციპია - 

შუამავლის საშუალებით მოქმედება. 

შუამავლის როლში შეიძლება გამოვიდეს პროგრამული უზრუნველყოფის 

დამმუშავებელი, რომელიც უფლებას მისცემს  შექმნას და გაუგზავნოს კლიენტს 

არაპროგრამული ბუნების სპეციფიკური ობიექტები (მაგალითად, გრაფიკული), 

რომლებსაც აქვთ განსაკუთრებული თვისებები, მაგრამ არა აქვთ აქტიური მუშაობის 

უნარი. კლიენტმა თავის მხრივ  უნდა მიიღოს და დააყენოს პროგრამული საშუალებები, 

რომლის საშუალებითაც იგი შეძლებს ამ ობიექტების მართვას. 
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მოვიყვანოთ მაგალითი. სერვერი კლიენტს უგზავნის ვებ-გვერდს, რომელიც 

ეძღვნება  სადილის სევიზს. მასზე განთავსებულია სპეციალურ ფორმატში 

შესრულებული ცალკეული ობიექტების გამოსახულებები. კლიენტს შეუძლია 

ამოირჩიოს ნებისმიერი ობიექტი, გაადიდოს, დაათვალიეროს მისი მხატვრული 

გაფორმება, მოაბრუნოს ნებისმიერი კუთხით და დაათვალიეროს სხვადასხვა მხრიდან. 

გამოსახულებებზე ამ მანიპულაციების შესრულებისას კლიენტი არ მიმართავს სერვერს 

ახალი მოთხოვნებით (მაგ. მოთხოვნა აჩვენოს საგანი სხვა მხრიდან). ყველა მონაცემი 

უკვე მიღებულია  - ისინი ინახება საწყის ობიექტში. უბრალოდ კლიენტის პროგრამა 

საშუალებას იძლევა ამოიღოს ამ მონაცემებიდან სულ ახალი და ახალი ინფორმაცია და 

მომხმარებლის ბრძანებების შესაბამისად შექმნას  გამოსახულებების სერია, რაც 

აღიქმნება როგორც ინტერაქტიური ქმედება. 

იმისათვის, რომ კლიენტიც და სერვრიც ენდობოდნენ მესამე პირის მიერ 

მოწოდებულ პროგრამას ისინი დარწმუნებული უნდა იყვნენ მის უსაფრთხოებაში. 

შედარებითი ნდობა ამაში წარმოიშობა, როდესაც საუბარია საყოველთაოდ 

აღიარებული ტექნოლოგიების დამოუკიდებელ მომწოდებელზე, თუ ეს ტექნოლოგიები  

ფართოდ გამოიყენება იმისათვის, რომ ითვლებოდეს სტანდარტულად. რაც უფრო 

ფართოდაა იგი გავრცელებული მით უფრო მეტია იმის ალბათობა, რომ მისი ნაკლი 

(თუკი ასეთი აქვს)  ავტორების მიერ არ იქნება გამოყენებული მომხმარებლის 

საზიანოდ.  

პრაქტიკაში, ”მესამე ფირმების” ასეთი პროგრამული ტექნოლოგიები 

რეალიზებულია ბრაუზერის დანართების სახით რისთვისაც მათ ”მისაერთებელ 

დანართებს” უწოდებენ. ყველა თანამედროვე ბრაუზერებს აქვთ დამატებითი 

დანართების მიერთების მექანიზმი. ასეთ დანართებს ვერ გამოიყენებიან ბრაუზერის 

გარეშე, რადგანაც არა აქვთ ავტონომიური მუშაობის უნარი.მაგრამ, როდესაც ისინი 

მიერთებულია ბრაუზერთან, მაშინ ავტომატურად პოულობენ ”თავის” ობიექტებს ვებ- 

გვერდების შემადგენლობაში და გამოსახავენ  მათ ეკრანზე, წარმოადგენენ, მაგალითად 

ხმით. 

ფლეშ ტექნოლოგია. 
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ფლეშ-ტექნოლოგია დანერგილია კომპანიისMacromedia მიერ, რომელიც 

ცნობილია თავისი პროდუქციით კომპიუტერული დიზაინის სფეროში. ამ 

ტექნოლოგიის ავტორებმა შეძლეს დაემუშავებინათ მექანიზმი  და გამოეშვათ 

პროგრამული უზრუნველყოფა უჩვეულოდ კომპაქტური ფლეშ-ობიექტების 

შესაქმნელად, რომლებსაც აქვთ დინამიურობის (ანიმაციების სახით) და 

ინტერაქტიურობის (ეკრანზე მათი ქცევის მართვის შესაძლებლობა 

მომხმარებლისათვის) თვისებები. ვებ-გვერდის შემქმნელები ფლეშ-ობიექტებს 

განათავსებენ ზუსტად ისე, როგორც ათავსებენ გაფორმების ჩვეულებრივ გრაფიკულ 

ელემენტებს. ფლეშ-ობიექტების კომპაქტურობა უზრუნველყოფს მათ სწრაფ გადაცემას 

კავშირის ნელი არხებითაც კი. 

ფლეშ-ობიექტების დასათვალოიერებლად მომხმარებელს უნდა ქონდეს 

სპეციალური დასაკრავი (Проигриватеь), რომელიც უერთდება ბრაუზერს როგორც 

მისაერთებელი გაფართოება. თუ მომხმარებლის ბრაუზერს ასეთი  საშუალება არა აქვს 

ფლეშ-ობიექტებიანი ვებ-გვერდის ჩატვირთვისას მას თავაზობენ დასაკრავის 

დაყენებას. 

2.4 დაცულიკავშირისტექნოლოგიები 

ელექტრონულ კომერციის ფუნქციონირება შეუძლებელია მომხმარებელსა და 

მომწოდებელს შორის (კლიენტსა და სერვერს შორის) კავშირის დაცვის სპეციალური 

საშუალებების გარეშე.დაცვა ესაჭიროება ორივე მხარეს, განსაკუთრებით გარიგების 

დადების ეტაპზე და გადახდის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებისას. 

გადახდის ბარათით  საქონლის ყიდვისას ინტერნეტში კლიენტი 

დარწმუნებული უნდა იყოს იმაში, რომ მას საქმე აქვს ნამდვილ გამყიდველთან და არა 

პირთან რომელიც თავს გამყიდველად ასაღებს და დარწმუნებული უნდა იყოს, რომ მის 

მიერ გადაცემული მონაცემები ხელმისაწვდომი იქნება მხოლოდ პარტნიორისათვის 

ვისთვისაცაა ეს მონაცემები განკუთვნილი. თავის მხრივ ელექტრონული მომსახურების 

მომწოდებელი დარწმუნებული უნდა იყოს, რომ ის ემსახურება სწორედ მას ვინც 

გადაიხადა. 

დაცული კავშირი განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია კლიენტისა და ბანკის 

ურთიერთობისას. კლიენტი დარწმუნებული უნდა იყოს, რომ მას საქმე აქვს სწორედ 
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ბანკთან, ხოლო ბანკი დარწმუნებული უნდა იყოს იმაში, რომ ის ანგარიშის მართვაზე 

მითითებებს იღებს მათ განკარგვაზე უფლებამოსილი პირისაგან. 

2.5მონაცემებისდაცვისტექნოლოგიატრანსპორტირებისგზაზე. 

დღეისათვის ინტერნეტში გამოიყენება დაცული კავშირის ორი ტექნოლოგია: 

SHTTP (Secure HTTP) და SSL (Secured Socet Layer) - ორივე დადგენილია სტანდარტით. 

ეს არ არის ალტერნატიული ტექნოლოგიები - ისინი მოქნედებენ სხვადასხვა დონეზე 

და შეიძლება გამოიყენებიდეს ერთობლივადაც (SHTTP SSL-ზე). 

SSL პროტოკოლი სეანსური პროტოკოლია, მას უკავია შუალედური ადგილი 

გამოყენებით პროტოკოლებსა (HTTP< FTP, SMTP) TSP, WWW და სხვა) და 

სატრანსპორტო TSP პროტოკოლს შორის. ეს ნოშნავს, რომ მისი საშუალებით იქმნება 

კავშირის დაცული არხი (ხვრელი), რომლის შიგნითაც შეიძლება ინტერნეტის 

ნებისმიერ სამსახურთან მუშაობა: WWW, ფაილების გადაცემის სამსახურთან, 

ელექტრონულ ფოსტასთან და სხვა. 

პროტოკოლი SHTTP გამოყენებითი HTTP პროტოკოლის გაფართოებაა. ეს 

ნიშნავს, რომ ის გამოიყენება WWW-ში დაცული კავშირისათვის  მხოლოდ Web-

სერვერისა და ბრაუზერის ურთიერთქმედებისას. განსხვავება SHTTP და SSL 

პროტოკოლებს შორის ასე შეიძლება ჩამოვაყალიბოთ: SHTTP პროტოკოლით შეიძლება 

გავუგზავნოთ ერთი დაცული შეტყობინება სერვერს ან კლიენტს, ხოლო SSL 

პროტოკოლით შეიძლება შევქმნათ დაცული სეანსი, რომლის ფარგლებშიც  შეიძლება 

შეტყობინებების მრავალჯერ გაცვლა. ანუ თუ საჭიროა კლიენტიდან სერვერისათვის 

დაცული შეტყობინების გადაცემა, მაგ ვებ-ფორმის შევსებისას ან პაროლის შეყვანისას 

მაშინ შეიძლება SHTTP პროტოკოლით შემოვისაზღვროთ, მაგრამ თუ აუცილებელია 

მონაცემების ორმხრივი გაცვლა, მაგ. ბანკთან ან ელექტრონულ საგადასახადო 

სისტემასთან ურთიერთქმედებისას მაშინ გამოიყენება პროტოკოლი SSL.  

ელექტრონულ კომერციაში შედარებით ფართოდ გამოიყენება SSL 

პროტოკოლი. მისი რეალიზაციის პროგრამული საშუალებები, ისევე როგორც 

ელექტრონული ციფრული ხელმოწერისდამყარებულია კრიფტოგრაფიაზე 

(დაშიფრაზე). მხოლოდ, SSL-ის კრიფტოგრაფიული სისტემა  ჰიბრიდულია, ანუ მასში 

შერწყმულია დაშიფვრის სიმეტრიული და არასიმეტრიული ალგორითმი, ამასთან 
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თვითონ ალგორითმები შეიძლება იყოს სხვადასხვანაირი და დამოკიდებულია 

კონკრეტულ პროგრამულ საშუალებებზე. SSL-კავშირის მარტივი მოდელი ასეთია: 

დასაწყისში მხარეები ცვლიან თავიაანთ ღია გასაღებებს, შემდეგ პარტნიორების ღია 

გასაღებების გამოყენებით იწყებენ კავშირის დახურული არხის შექმნას და 

ერთობლივად გამოიმუშავებენ დაშიფრის საერთო სიმეტრიულ გასაღებს, რომლის 

საშუალებითაც შემდეგში ცვლიან მონაცემებს. ეს სიმეტრიული გასაღები ერთჯერადია 

და მას სეანსურ გასაღებს უწოდებენ.  თეორიულად პარტნიორებს შეუძლიათ არ შექმნან 

ერთობლივი სიმეტრიული გასაღები და შემოიფარგლონ მხოლოდ კრიფტოგრაფიის 

არასიმეტრიული მეთოდებით, მაგრამ ისინი ძალიან ნელია. მათი გამოყენება კარგია 

ერთჯერადი ოპერაციებისას, მაგალითად პარტნიორის ელექტრონული ხელმოწერისა 

და შეტყობინების მთლიანობის  შესამოწმებლად, მაგრამ ორმხრივი კავშირისას 

მოხერხებულია სიმეტრიული გასაღებები რადგან მათი კრიპტული მდგრადობა ბევრად 

უფრო მაღალია. სეანსური გასაღების ერთჯერადობა კი აუცილებელია იმისათვის რომ 

სეანსში მონაწილე შუალედურ სერვერებს  არ ქონდეთ საკმარისი დრო მისი 

კომპრომენტირებისათვის. კავშირის მომდევნო სეანსში კი სეანსური გასაღებები 

აუცილებლად იქნება ახალი. 

2.6 SSL პროტოკოლიელექტრონულსაბანკოტექნოლოგიებში 

დაცული კავშირის აუცილებლობა განსაკუთრებიტ საბანკო ოპერაციების 

განხორციელებისას წარმოიშობა. განვიხილოთ SSL პროტოკოლის მუშაობა ინტერნეტში 

”ბანკი-კლიენტის”  ურთიერთქმედების მოდელის მაგალითზე.  თუმცა ჯერ კიდევ 

ყველა ბანკი   არა არის მზად კლიენტებისათვის დისტანციური მომსახურების 

მისაწოდებლად, თუმცა ელექტრონული კომერციის განვითარება თანდათანობით 

აიძულებს მათ ახალი სისტემების დანერგვას. 

SSL პროტოკოლი შედგება ორი კომპონენტისაგან: დაცული კავშირის დაყენების 

პროტოკოლი - ურთიერთქმედების პროტოკოლო; მონაცემების დაცული გაცვლის 

პროტოკოლი - გაცვლის პროტოკოლი. 

დაცული კავშირის დაყენება. ურთიერთქმედების პროტოკოლი გულისხმობს 

სერვერისა და კლიენტის პროგრამებს შორის სპეციალური შეტყობინებების გაცვლას, 
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რომლის დროსაც ისინი მოიმართებიან ერთდროული მუშაობისათვის. ეს 

შემდეგნაირედ ხდება: 

1. კლიენტის პროგრამა, რომელიც უზრუნველყოფს კავშირს SSL პროტოკოლით 

სერვერს უგზავნის თავის სახელს და ვერსიის ნომერს, აგრეთვე ატყობინებს 

სერვერთან ურთირთქმედებისათვის აუცილებელ თავისი დაშიფვრის სისტემის 

ზოგიერთ გამართვებს (პარამეტრებს). 

2. სერვერული პროგრამა, რომელიც უზრუნველყოფს კავშირს SSL პროტოკოლით, 

უგზავნის კლიენტს თავის სახელს, ვერსიის ნომერს და დაშიფვრის სისტემის 

გამართვებს. გარდა ამისა სერვერი კლიენტს უგზავნის თავისი საერთო (Public) 

გასაღების სერტიფიკატსდა თუ ის საჭიროებს ურთიერთდამოკიდებულობას, მაშინ 

მოითხოვს აგრეთვე კლიენტის ღია გასაღების სერთიფიკატს (ბანკის და კლიენტის 

ურთიერთქმედებისას ეს თითქმის ყოველთვის აუცილებელია). 

3. სერვერიდან მიღებული მონაცემებით კლიენტი ახდენს მის იდენტიფიკაციას 

სერვერის საერთო გასაღების საშუალებით (გასაღები თან ერთვის სერთიფიკატს).  

თუ იდენტიფიკაცია ვერ მოხერხდა კლიენტი იღებს შეტყობინებას და კავშირის 

დაყენების პროცედურა მთავრდება. თუ სერვერის იდენტიფიკაცია მოხდა მუშაობა 

გრძელდება. 

4. ორივე მხარე ახდენს დაშიფვრის თავისი პროგრამული საშუალებების შედარებას. ეს 

საშუალებები შეიძლება იყენებდნენ სხვადასხვა ალგორითმებს, როგორც 

სიმეტრიული ისე არასიმეტრიული დაშიფვრისათვის. ისინი ირჩევენ საუკეთესო 

ალგორითმს ორივესათვის ხელმისაწვდომი ალგორითმებიდან. თუ კავშირის 

მონაწილეები იმყოფებიან სხვადასხვა ქვეყანაში, მაშინ ისინი ალგორითმის 

შეთანხმებისას ითვალისწინებენ ნაციონალური კანონმდებლობის თავისებურებებს 

(ექსპორტ-იმპორტის, ლიცენზირების და დაშიფვრის ტექნოლოგიების სხვა 

შეზღუდვებს) და იყენებენ საუკეთესოს ნებადართული ალგორითმებიდან. 

 თუ დისტანციური საბანკო მომსახურების საშუალებები კლიენტს მიწოდებული 

აქვს ბანკიდან, მაშინ მოცემულ ეტაპზე პროგრამებს არაფერი აქვთ შესათანხმებელი - 

ისინი უკვე წინასწარ მომართულია საჭირო ალგორითნის გამოსაყენებლად. 
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5. პირველადი გაცვლისას მიღებული მონაცემების გამოყენებით და დაშიფვრის იმ 

საშუალებების გათვალისწინებით, რომლებიც შეთანხმებული იყო მხარეების მიერ, 

კლიენტის პროგრამა ქმნის გასაღების გამართვის ნიმუშს (Premaster secret) შემდეგ 

დაშიფრავს მას სერთიფიკადიდან აღებული სერვერის ღია გასაღებით. დაშიფრული 

ნიმუში ეგზავნება სერვერს. 

6. თუ სერვერისათვის აუცილებელია კლიენტის იდენტიფიკაცია, მაშინ კლიენტი 

ხელს აწერს თავისი დახურული გასაღებით,პირველი კონტაქტის დროს მიღებული, 

სერვერისათვის ცნობილი  მონაცემების რაიმე თანმიმდევრობით (კოდი) და 

უგზავნის ხელმოწერის ამ ნიმუშს გამართვის გასაღების ნამზადთან ერთად. 

7. მისი ღია გასაღების საშუალებით სერვერი კითხულობს კლიენტის ხელმოწერის 

ნიმუშს რითაც სერვერი რწმუნდება, რომ კლიენტი ნამდვილად არის არის ის, რათაც 

თავს გვაჩვენებს. თუ კლიენტი არ იდენტიფიცირდება - სეანსი წყდება. თუ კლიენტი 

კორექტულად იდენტიფიცირდება მაშინ სერვერი გაშიფრავს გამართვის გასაღების 

ნამზადს (ნიმუში) თავისი დახურული გასაღებით. შემდეგ სერვერი ახორციელებს 

ბიჯების თანმიმდევრობას, რომლის შედეგადაც გამართვის გასაღების ნამზადიდან 

მიიღება გამართვის გასაღები (master secret).კლიენტის პროგრამა ამავე დროს 

ასრულებს იმავე მოქმედებების თანმიმდევრობას და იღებს იმავე გამართვის 

გასაღებს. 

8. შემდეგ ორივე მხარე ცალცალკე იყენებენ გამართვის გასაღებებს ერთნაირი 

სეანსური გასაღებების გენერაციისათვის. სეანსური გასაღებები - სიმეტრულია. SSL 

სეანსის მიმდინარეობისას ერთი და იგივე გასაღები გამოიყენება მონაცემების 

გაშიფვრისა და დაშიფვრისათვის, აგრეთვე შეტყობინებების მთლიანობის 

შესამოწმებლად. ამგვარად მოწმდება ტრანსპორტირებისასმონაცემების 

უცვლელობა. 

9. სეანსური გასაღების გენერაციის შემდეგ კლიენტი  უგზავნის სერვერს შეტყობინებას 

იმის შესახებ, რომ შემდეგში იგი ისარგებლებს ამ სეანსური გასაღებით. 

იმავდროულად იგი უგზავნის ამავე გასაღებით დაშიფრულ შეტყობინებას იმის 

შესახებ, რომ კავშირის დამყარების პროცედურა დამთავრებულია.  

10. სერვერი უგზავნის შეტყობინებას კლიენტს იმის შესახებ, რომ შემდეი 

ურთიერთობისას იგი გამოიყენებს სეანსურ გასაღებს. იმავდროულად იგი უგზავნის 
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ამავე გასაღებით დაშიფრულ შეტყობინებას იმის შესახებ, რომ  დაცული კავშირის 

დამყარების პროცედურაის სერვერული ნაწილი დამთავრებულია. 

11. ამით მთავრდება SSL პროტოკოლის მუშაობის პირველი ნაწილი 

(ურთიერთქმედების პროტოკოლი) და მხარეები გადადიან მეორე ნაწილზე -

მონაცემების გაცვლის პროტოკოლზე. ამ მომენტიდან ისინი იყენებენ სეანსურ 

გასაღებებს მონაცემების დაშიფვრისა და მათი მთლიანობის შესამოწმებლად. 

როგორც ვხედავთ, კავშირის დამყარების ეტაპი ხორციელდება შიფრაციის 

არასიმეტრიული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისი მიზანია პარტნიორების 

იდენტიფიკაცია და სიმეტრიული შიფრაციისათვის სეანსური გასაღების შექმნა. 

სერვერი იდენტიფიცირდება იმით, რომ კლიენტი შიფრავს გამართვის 

გასაღების ნამზადს სერვერის ღია გასაღებით. მხოლოდ მას, ვინც კანონიერად ფლობს 

მის შესაბამის დახურულ გასაღებს შეუძლია აღადგინოს გამართვის გასაღები, რომლის 

გარეშეც შეუძლებელია იმავე სეანსური გასაღების შექმნა, რომელსაც  კლიენტი ქმნის. 

კლიენტის იდენტიფიკაცია ხდება მისი ციფრული ხელმოწერის საშუალებით, 

რომლითაც ის მონაცემების რაიმე შემთხვევითი ნაკრებით აწერს ხელს. კლიენტის ღია 

გასაღებს, რომელიც თან ერთვის მის სერთიფიკატს, შეუძლია სწორად გახსნას 

ციფრული ხელმოწერა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კლიენტმა გამოიყენა კანონიერი 

დახურული გასაღები. 

2.7 სერვერისიდენტიფიკაციაღია (Public) გასაღებით. 

სერვერიდან მის ღია გასაღებს კლიენტი იღებს სერტიფიკატთან ერთად 

დამოწმებულს დამადასტურებელი ცენტრის მიერ. იმისათვის, რომ დარწმუნდეს, რომ 

მოცემული ღია გასაღები ნამდვილად ეკუთვნის სერვერს და არა რომელიმე უცხო პირს, 

კლიენტის პროგრამამ უნდა შეამოწმოს სერტიფიკატი და მიიღოს დადებითი პასუხი 

შემდეგ ოთხ კითხვაზე: 

1 შეესაბამება თუ არა მიმდინარე თარიღი სერტიფიკატის მოქმედების ვადას? თუ 

არა, ესეიგი სერთიფიკატი არაა ნამდვილი. 

2 დარეგისტრირებულია თუ არა მოცემული სერტიფიკაციის გამცემი 

სერტიფიცირების ცენტრი კლიენტის კომპიუტერზე სერტიფიკაციის ნდობით 

აღჭურვილი (მრწმუნებული) ცენტრის რანგში? თუ არა, მაშ ვინ მისცა მას 
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სერტიფიკატი?  დარეგისტრირებულია თუ არა ეს მოცემული ცენტრი  

მრწმუნებული (ნდობით აღჭურვილი) ცენტრის რანგში? სერტიფიცირების 

ცენტრების შემოწმება გრძელდება სანამ არ მოიძებნება მითითებული ცენტრი, 

რომელიც ადრე დარეგისტრირებული იყო კლიენტის კომპიუტერზე 

მრწმუნებულის რანგში. თუ ასეთი ცენტრი ვერ მოიძებნა სერტიფიკატს არ უნდა 

ვერწმუნოთ - ის გაცემულია უცნობი პირის მიერ. 

3 შეესაბამება თუ არა სერტიფიცირების ცენტრის ღია (საზოგადო-Public) გასაღები 

მის ელექტრონულ ხელმოწერას სერტიფიკატზე სერვერის მიერ წარმოდგენილს? 

თუ არა, სერტიფიკატს ვერ ვენდობით - ის ყალბია. 

4 ემთხვევა თუ არა სერტიფიკატშია მითითებული  სერვერის დომენის სახელი იმ 

დომენურ სახელს, რომლითაც იმყოფება მოცემულ მომენტში სერვერი? პრინციპში 

ეს შემოწმება არ ეხება SSL პროტოკოლს, მაგრამ ის მაინც აუცილებელია რათა 

გამოირიცხოს ისეთი დაცული კავშირის შექმნის შესაძლებლობა, რომელსაც 

მივყევართ თაღლით პარტნიორთან. 

2.8 ყალბიპარტნიორისსაშიშროება. 

როგორც უკვე ავღ$ნიშნეტ, კლიენტი უნდა დარწმუნდეს იმაში, რომ 

სერტიფიკატში მითითებული სერვერის დომენური სახელი, რომელიც მოწოდებულია 

მის ღია გასაღებზე ემთხვევა სერვერის იმ დომენურ სახელს, რომელთანაც მოცემულ 

მომენტში მყარდება კავშირი. უსაფრთხოების ეს ზომა დაკავშირებულია ყალბი 

პარტნიორის შექმნის შესაძლებლობასთან. 

ყალბი პარტნიორი შეიძლება იყოს პროგრამა დაყენებული თაღლითის მიერ 

ერთერთ რომელიმე შუალედურ სერვერზე, რომლის გავლითაც ხორციელდება  SSL 

პროტოკოლით დაცული შეერთების დაყენება კლიენტსა და სერვერს შორის.  ”ყალბი” 

პროგრამა სერვერს წარუდგება კლიენტის სახით, ხოლო კლიენტს - სერვერის სახით. 

ამასთან იგი გამოიჭერს კლიენტისა და სერვერის ღია გასაღებებს და შეცვლის მათ 

თავისი გასაღებებით. შედეგად იგი ქმნის ორ დაცულ SSL არხსთავისი სეანსური 

გასაღებებით. ერთი არხით ის ურთიერთქმედებს სერვერთან, ხოლო მეორეთი 

კლიენტთან. ეს საშუალებას აძლევს მას არა მარტო წაიკითხოს არხში გასული 

მონაცემები, არამედ შეცვალოს ისინი, თანაც თითოეულ არხში სეანსური გასაღებები არ 
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უჩვენებენ კორესპონდენტებს, რომ რაიმე იყო შეცვლილი ტრანსპორტირების გზაზე.  ამ 

საფრთხის აცილების მიზნით მეტად მნიშვნელოვანია, რომ სერტიფიკატში 

მითითებული სერვერის დომენური სახელი კავშირის სეანსში ემთხვეოდეს რეალურს. 

 

2.9 კლიენტისიდენტიფიკაცია. 

სერვერი, ისევე როგორც კლიენტი,  პარტნიორისგან იღებს მის ღია გასაღებს 

სერტიფიკათთან ერთად, დამოწმებულს მრწმუნებული ცენტრის მიერ,მაგრამ 

დამატებით იღებს აგრეთვე კლიენტის ელექტრონული ციფრული ხელმოწერის (ეცხ) 

ნიმუშს. იმისთვის, რომ დარწმუნდეს იმაში, რომ ღია გასაღები ნამდვილად ეკუთვნის 

კლიენტს და შეესაბამება ეცხ-ის დროს გამოყენებულ დახურულ გასაღებს, სერვერმა 

უნდა განახორციელოს მთელი რიგი შემოწმებები და მიიღოს დადებითი პასუხები 

შემდეგ 6 კითხვაზე: 

1 იკითხება თუ არა კლიენტის ხელმოწერა მისი ღია გასაღებით? თუ კი, სერვერს 

შეუძლია იცოდეს ვისთან აქვს საქმე, მაგრამ ამაში ის კიდევ არ არის 

დარწმუნებული. რადგანაც კავშირი კლიენტსა და მის დომენურ სახელს შორის 

ჯერ კიდევ არაა შემოწმებული, მას შეუძლია იეჭვოს, რომ ვიღაცამ ისარგებლა 

სხვისი სახელით გასაღებების წყვილის შექმნისა და სერტიფიკატის 

გასაყალბებლად.  

2 შეესაბამება თუ არა მიმდინარე თარიღი სერტიფიკატის მოქმედების ვადას? თუ 

არა - სერტიფიკატი ყალბია. 

3 არის თუ არა კლიენტის ღია გასაღებზე სერტიფიკატის გამცემი ცენტრი 

მრწმუნებული ცენტრი? სერვერს აქვს სერტიფიცირების ცენტრების სია, 

რომლებსაც ის ენდობა. თუ ეს ცენტრი არ არის სიაში კლიენტი არ იქნება 

იდენტიფიცირებული, მანამ სანამ არ იქნება შემოწმებული სერტიფიკაციის 

ცენტრების მთელი ჯაჭვი, ანუ მანამ არ მოიძებნება სეტტიფიკაციის ცენტრი 

რომელსაც სერვერი ენდობა. 

4 შეესაბამება თუ არა სერტიფიკაციის ცენტრის საზოგადო გასაღები მის 

ელექტრონულ ხელმოწერას კლიენტის სერტიფიკატზე? თუ არა, სერტიფიკატი 

არ არის სარწმუნო - ის ყალბია. 
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5 შემდეგი შემოწმება არ ეხება  SSL პროტოკოლს, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში 

სერვერი აკეთებს ამას. თუ კლიენტი კორპორატიულია და აგრეთვე 

წარმოდგენილია Web-სერვერით, მაშინ შესაძლებელია მისი დომენური სახელის 

შემოწმება - სახელი სერტიფიკატზე და რეალურ სეანსში ერთნაირი უნდა იყოს. 

თუ კლიენტი ინდივიდუალურია და არა აქვს დომენური სახელი ამ ეტაპზე 

სერვერს შეუძლია ფაკულტატური შემოწმება. მას შეუძლია მიმართოს 

განაწილებულ ქსელურ მონაცემთა ბაზას ადამიანებზე პროტოკოლით LDAP 

(Lightweight Directory Access Protocol –საინფორმაციო კატალოგებთან შეღწევის 

გამარტივებული პროტოკოლი) და ნახოს შეესაბამება თუ არა კლიენტის მიერ 

წარმოდგენილი ღია გასაღები და სერტიფიკატი იმას, ვინც შედის საინფორმაციო 

კადალოგში. 

 ეს შენოწმება გავს სატელეფონო ცნობარით შემოწმებას. წარმიიდგინეთ, რომ 

დაგირეკათ უცნობმა, გაგეცნოთ როგორც უბნის ინსპექტორი და მოგთხოვათ 

ცნობები თქვენ მეზობელზე. თქვენ ეუბნებით, რომ თითონ დაურეკავთ რამოდენიმე 

წამის შემდეგ და კიდებთ ყურმილს. შემდეგ სატელეფონო ცნობარში მონახავთ 

თქვენი უბნის ინსპექტორის ტელეფონს, რეკავთ და თუკი ის აიღებს ყურმილს, 

შეიძლება ივარაუდოთ, რომ ის ნამდვილად ისაა რადაც თავი წარმოგიდგინათ. 

საინფორმაციო კატალოგებში ძებნამ შეიძლება აჩვენოს, რომ წარმოდგენილ 

კლიეს ნამდვილად სხვა ღია გასაღები და შესაბამისი სერტიფიკატი აქვს. 

შესაძლებელია მან გვაჩვენოს, რომ სერტიფიკატი ნამდვილია, მაგრამ რაიმე 

მიზეზით ის ახლახან უკან გაიწვიეს. 

6 საბოლოო შემოწმებაც ასევე არ ეხება SSL პროტოკოლს და განისაზღვრება 

სერვერის ადმინისტრაციის შიდა პოლიტიკით. დადგენილი კლიენტის სახელით 

სერვერი განსაზღვრავს აქვს თუ არა იმას უფლება იმ რესურსებისა და 

მომსახურების გაწევაზე, რომელიც მოითხოვა.  

3 მონაცემებისდაცვისლოკალურიტექნოლოგიები 

ჩვენ განვიხილეთ ინფორმაციის დაცვის ტექნოლოგია ტრანსპორტირების 

გზაზე, მაგრამ საჭიროა ინფორმაციის დაცვა შენახვის ადგილზეც. კერძოდ, 
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კომპიუტერზე შეუმოწმებელი პროგრამების დაყენებით  შეიძლება დაიწყოს 

სერვერული ტიპის პროგრამის უკონტროლო მოქმედება. ზოგიერთ შემთხვევაში 

მსგავსი ”სერვერები” დაშორებულ კლიენტს გადასცემენ კომპიუტერზე შენახულ 

ინფორმაციას, ზოგიერთ შემთხვევაში კი შემოიფარგლებიან იმ მონაცემების გადაცემით, 

რომლებიც კლავიატურიდან შეიყვანებიან მომხმარებლების სარეგისტრაციო სახელისა 

და პაროლის ჩათვლით, ხოლო ზოგიერთ შემთხვევაში კომპიუტერის მართვას 

მთლიანად გადასცემს დაშორებულ ტერმინალს.  მსგავს პროგრამებს დაშორებული 

ადმინისტრირების საშუალებებს  უწოდებენ. აიყვანს რა დაშორებული მართვის ქვეშ  

რომელიმე კომპიუტერს ქსელში, ხულიგანი მისგან იწყებს შეტევას მეორე 

”მსხვერპლზე” და ასე შემდეგ.  შედეგად იქმნება შუალედური კომპიუტერების ჯაჭვი, 

რომელთა მფლობელები ვერც კი იეჭვიანებენ, რომ მათი სახელითა და მათი 

კომპიუტერით ვიღაცამ შეიძლება უკანონო მოქმედებები ჩაიდიმოს. განსაკუთრებით 

საშიში ოპერაციების ჩატარებისას ბოროტმზრაველები წყვეტენ ჯაჭვს და ”ასუფთავებენ” 

გამოყენებულ კომპიუტერებზე პროტოკოლურ ფაილებს, რომლებიც ინახავენ 

მონაცემებს შემდგარი კავშირის  სეანსებზე. 

დაშორებული ადმინისტრირების საფრთხე ერთერთი ყველაზე თვალსაჩინო, 

მაგრამ არა ერთადერთი საფრთხეა ქსელში. არსებობენ მრავალი სხვადასხვა მეთოდები 

ქსელში უკანონო მოქმედების შესასრულებლად. ზოგიერთის წინააღმდეგ არსებობს 

დაცვის აქტიური საშუალებები, ზოგიერთის კი - პასიური. არსებობენ  ”შეტევის” ისეთი 

სახეები, როგორიცაა  ”შეკითხვების შტორმი”, რომელთა წინააღმდეგაც ძნელად 

მოიძებნება საბოლოოდ დაცვის ტექნიკური საშუალება,  რამეთუ მოთხოვნების მიღება 

და დამუშავება კომპიუტერული სისტემის ბუნებრივი ფუნქციაა. მოცემულ 

შემთხვევაში ძირითადი აქცენტი ატა ტექნიკურ საშუალებებზე კეთდება, არამედ 

დაცვის სამართლებრივ უზრუნველყოფაზე.  

 ისეთი პროგრამების შექმნა, ან არსებულ პროგრამებში ისეთი ცვლილებების 

შეტანა შეგნებულად, რომლებიც იწვევენ არასანქცირებულ განადგურებას, 

ბლოკირებას, მოდიფიცირებას ან ინფორმაციის კოპირებას, კომპიუტერის, 

კომპიუტერული სისტემების ან ქსელების მუშაობის დარღვევას, ასეთი 

პროგრამების გამოყენება ან კომპიუტერულ მატარებლებით გავრცელება - ისჯება 
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კანონით გათვალისწინებული თავისუფლების აღკვეთით ან საჯარიმო 

სანქციებით (საქართველოს კანონი კომპიუტერული დანაშაულებების შესახებ). 

 

3.1 ქსელთაშორისდამცავიეკრანები (ბრანდმაუერები) 

საერთაშორისო ქსელის მხრიდან შესაძლო შეტევებისგან კომპიუტერების 

სრულად დაცვის ყველაზე საიმედო მეთოდი - ინტერნეტიდან ფიზიკური გამორთვაა. 

გასაგები მიზეზების გამო ამ ტრივიალურ ბარიანტს არ განვიხილავთ, მაგრამ მოცემულ 

შემთხვევაში პრინციპული განსხვავების გადასაწყვეტად მოქმედებენ ისევე, როგორც 

სხვა მრავალ ანალოგიურ სიტუაციებში - შემოყავთ შუამავალი. ასეთი შუამავალი 

შეიძლება იყოს სხვა კომპიუტერი, ან სპეციალური პროგრამული საშუალება, 

განთავსებული  დასაცავ კომპიუტერსა (ლოკალური ქსელსი) და გარემოს (ლოკალური 

ქსელი, გლობალური ქსელი, ინტენეტი) შორის. ასეთ აპარატულ ან პროგრამულ 

საშუალებებს ბრანდმაუერებს (Firewall)ბენ. ტექნიკურ ლიტერატურაში იყენებენ 

ტერმინსაც ”დამცავი ეკრანი” ან ”ქსელთაშორის ეკრანი”.  (ნახ. ) 

 

 

 

ნახატი.ბრანდმაუერით დაცვის სქემა. 

ბრანდმაუერის მოქმედების პრინციპი დამყარებულია იმაზე, რომ ეს 

საშუალებები აკონტროლებენ შეერთების მდგომარეობას ქვედა გამოყენების დონეზე  

(შეერთების დონე, ქსელური დონეე, სატრანსპორტო დონეე) და ამით შეუძლია 

დასაცავი არე 

ბრანდმაუერი 

ი ნ ტ ე რ ნ ე ტ ი 
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გამოიჭიროს არასანქცირებული საშუალების მუშაობის ნიშნები, შეუმჩნევლად 

შემოჭრილი თავისი ვირტუალური შეერთებით კავშირის სისტემაში გამოყენებითი 

დონის ქვემოთ, რომელიც ექვემდებარება მომხმარებლის კონტროლს. კერძოდ, 

ბრანდმაუერს შეუძლია უთვალთვალოს დაშორებული ადმინისტრირების 

საშუალებებს. იმავდროულად ბრანდმაუერს შეუძლია აკონტროლოს მონაცემთა ნაკადი 

(ტრაფიკი) და განახორციელოს მისი ფილტრაცია.ბრანდმაუერის შესაბამისი 

გამართვით შეიძლება მთლიანად ან ნაწილობრივ აუკრძალოს გარეშე კლიენტებს 

დაცულ არეში მყოფ სამსახურებთან, ან პირიქით, აუკრძალოს შიდა კლიენტებს გარე 

ქსელის სამსახურებთან მიმართვა. 

ბრანდმაუერის მუშაობის არსის უკეთ გასაგებათ განვიხილოთ მარტივი 

მაგალითი. ვთქვათ ორი საწარმოს ხელმძღვანელები ცვლიან შეტყობინებებს 

(წერილებს). დაწერილ წერის ხელმძღვანელი გადასცემს მდივანს დასაბეჭდად, ხოლო 

მდივანი გადასცემს კურიერს მისატანად.  ამ სისტემაში კავშირის მხოლოდ სამი დონეა: 

გამოყენებითი (ხელმძღვანელი), წარდგენის დონე (მდივანი) და ფიზიკური დონე). 

ფიზიკური კავშირი არსებობს მხოლოდ კურიერულ სამსახურებს შორის, 

თუმცა ხელმძღვანელებიც აგრეთვე ვარაუდობენ , რომ მათ შორისაც არის 

კავშირი.კავშირი ნამდვილად არის, მაგრამ ვირტუალური (შუამავლის გავლით). 

სხვათაშორის მდივნებსაც შეუძლია ჩათვალონ, რომ მათ შორისაც არის ვირტუალური 

კავშირი. 

დავუშვათ, რომ მდივნებმა მოილაპარაკეს და წერილების ბეჭდვისას ცვლიან 

ივფორმაციას ერთმანეთში. გამგზავნის მდივანი რაღაცას აწერს ფანქრით წერილის 

ბოლოში, ხოლო მიმღების მდივანი შლის ფანქრით მიწერილს. 

ხელმძღვანელები კავშირის სისტემაში იკავებენ მაღალ დონეს, ამიტომ მათ არ 

იციან, რომ მათ არხს იყენებენ არასანქცირებულად. თუმცა ამას მარტივად მიხვდებიან 

კურიერები თუკი მათ მისცემენიმის უფლებას, რომ წაიკითხოს ის რასაც გადასცემენ. 

სპეციალურად მომზადებულ კურიერს მოცემულ მომენტში შეუძლია მისცეს სიგნალი 

ხელმძღვანელს, რომ მან აღმოაჩინა დაურეგისტრირებელი კავშირი (შეერთება). სწორედ 

ამით არიან დაკავებული ბრანდმაუერები. 
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ბრანდმაუერის გამართვის შედეგად თანამშრომლებზე დაკისრებული 

შეზღუდვების ერთობლიობა  ქსელური უსაფრთხოების რეჟიმის უზრუნველყოფის 

სფეროში განისაზღვრება საწარმოს პოლიტიკით. ამ პოლიტიკის რეალიზაციაზე 

პასუხისმგებელია ნდობით აღჭურვილი პირი, როგორც წესი - სისტემის 

ადმინისტრატორი. 

უმარტივესი პროგრამული საშუალების ATGuard (WWW.atguard.com) 

მუშაობას, რომელიც ასრულებს ბრანდმაუერის ფუნქციას გაეცნობით მოცემული თავის 

პრაქტიკულ სამუშაოში. პროგრამა ფონურ რეჟიმში მუშაობს და ასრულებს 

საკომუნიკაციო პორტების მდგომარეობის შემოწმებას. ამა თუ იმ პორტის გამოყენების 

მცდელობის აღმოჩენის შემთხვევაში იგი ატყობინებს მომხმარებელს. თუ კომუნიკაციის 

განხორციელებია შესახებ მისთვის ცნობილია, მას შეუძლია ნება დართოს TCP - 

შეერთების შექმნაზე. წინააღმდეგ  შემთხვევაშიკრძალავს და იღებს ზომებს 

მომთხოვნის იდენტიფიკაციისათვის. შესაძლებელია, რომ მოთხოვნა შემოვიდა 

გარედან (ხულიგანი ეძებს  კონტაქტს საკომუნიკაციო პორტების სკანირების გზით), ან 

შეიძლება შიგნიდან (დაშორებული ადმინისტრირების საშუალებები უკვე ფარულად 

მუშაობენკომპიუტერზე და ცდილობენ ქსელში გასვლას). 

3.2 პროქსი-სერვერები 

პროქსი-სერვერები პროგრამული საშუალებებია, რომლებიც აგრეტვე 

შუამავლის ფუნქციებს ასრულებენ, მაგრამ ბრანდმაუერებისაგან განსხვავებით არა 

ინსპექტორები, არამედ დისპეჩერებია. დასაწყისში პროქსი-სერვერები განკუთვნილი 

იყო არა კომპიუტერების ან ლოკალური ქსელების დასაცავად, არამედ მათი მუშაობის 

ოპტიმიზაციისათვის ინტერნეტში. 

1 კომპიუტერის მომხმარებელი აგზავნის ინტერნეტში მოთხოვნას გარკვეული ვებ-

რესურსის მოწოდებაზე, მაგრამ ეს მოთხოვნა იგზავნება არა ქსელში არამედ 

პროქსი-სერვერზე. 

2 პროქსი-სერვერი თავისი სახელით აგზავნის ინტერნეტში მოთხოვნას ამ ვებ-

რესურსის მოწოდებაზე და იღებს გამოძახილს დაშორებული სერვერიდან. 

3 მიღებულ რესურს პროქსი-სერვერი გადასცემს მომხმარებლის მუშა სადგურს. 
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ამასთან მომხმარებელს ეძლევა შემდეგი უპირატესობები: 

 დაშორებულმა სერვერმა არ იცის ზუსტად ვისგან მიიღო მოთხოვნა, მისი აზრით 

ის შემოვიდა პროქსი-სერვერიდან (ანონიმურობის ფუნქცია); 

 პროქსი-სერვერის გავლით მიღებული ვებ-გვერდები იმახსოვრება მასზე 

(ქეშირდება), და თუ   ლოკალური ქსელის სხვა მომხმარებელი მიმართავს ვებ-

რესურს, რომელიც ახლახან მიიღო მისმა კოლეგამ, მაშინ ის მიიღებს მას არა 

დაშორებული სერვერიდან, არამედ პროქსი-სერვერიდან, რაც გაცილებით 

სწრაფად მოხდება (ჩანოტვირთვის დაჩქარების ფუნქცია); 

 ვებ-გვერდია ელემენტები პროქსი-სერვერის გავლით ანალიზდება და 

იფილტრება, ანუ უსარგებლო ინფორმაცია, მაგალითად რეკლამა, შეიძლება 

დაიცხრილოს (ფილტრაციის ფუნქცია); 

 ხანგრძლივი მუშაობის შედეგად პროქსი-სერვერზე გროვდება ინტერნეტის 

სერვერების დომენური სახელების და მათი IP-მისამართების შესაბამისობის 

შესახებ მონაცემები, რისი წყალობითაც იგივე ვებ-რესურსებთან განმეორებით 

მიმართვისას უკვე საჭირო აღარ არის მათი IP-მისამართების ძებნა DNS - სისტემის 

შედარებით ნელ იერარქიულ სტრუქტურაში (შეერთების დაჩქარების ფუნქცია). 

მიუხედავად იმისა, რომ პროქსი-სერვერის ძირითადი დანიშნულება თითქოს 

არ არის დაკავშირებული მონაცემების დაცვასთან, მიუხედავად ამისა ის ასეთ დაცვას 

მაინც უზრუნველყოფს. ჯერ ერთი, საწარმოს ადმინისტრაციის მიერ პროქსი-სერვერის 

შეიძლება მოიმართოს ისე, რომ შეიზღუდოს თანამშრომლები ვებ-რესურსების იმ 

ვიწრო წრესთან დასაშვებათ, რომელიც აუცილებელია მათი დავალებების 

შესასრულებლად. მეორეც, პროქსი-სერვერი, როდორც შუამავალი, შეუძლია 

აკონტროლოს მასში გამავალი მონაცემების ინფორმაციული შინაარსი. მას შეუძლია 

დაბლოკოს ვირუსების შემცველი ფაილები და არქივები, აგრეთვე ეთიკური, 

პოლიტიკური და რელიგიური თვალსაზრისით დაუშვებელი ცნობები. და ბოლოს, 

პროქსი-სერვერი საშუალებას იძლევა დაიფაროს დასაცავი ქსელის სტრუქტურა და 

არქიტექტურა გარედან ანალიზისაგან. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, რადგანაც 

ინფორმაციულ სისტემაზე დაშორებულ შეტევას, როგორც წესი წინ უძღვის მისი 

პროგრამული და აპარატული უზრუნველყოფის შესწავლა გამოკვლევა. პროგრამების 
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ვერსიის ცოდნა, რომლებიც უზრუნველყოფენ ლოკალური ქსელის მუსაობას, 

საშუალებას აძლევს ხულიგნებს გამოავლინონ მისი სუსტი ადგილები და გამოიყენოს 

ისინი სპეციალური პროგრამების საშუალებით - ეგრეთწოდებული 

ექსპლოიტებით.გარე დამკვირვებლებიდან ქსელის არქიტექტურის დამალვა  - ეს 

ერთერთი პირველადი საშუალებაა ინფორმაციული შეტევის საშუალებების 

გამოყენებისგან თავის დასაცავად. 

უმარტივესი პროგრამული საშუალების InterMute მუშაობას, რომელიც 

ასრულებს პროქსი-სერვერის ფუნქციას, გაეცნობით მოცემული თავის პრაქტიკულ 

სამუშაოში. პროგრამა ფონურ რეჟიმში მუშაობს და ასრულებს მოწოდებული ვებ-

რესურსების შინაარსის შემოწმებას.  კერძოდ, ის კომპიუტერზე cookie მარკერების  

დაბლოკის  საშუალებას იძლევა  და აანალიზებს ვებ-გვერდების გაფორმების 

ელემენტებს.  

4. საგადასახადოსისტემებიელექტრონულკომერციაში 

ელექტრონული კომერციის საფუძველს თანამედროვე გადახდის სისტემები  

წარმოადგენენ. მათ გარეშე საუბარი შეიძლება იყოს ინტერნეტის მიერ წარმოდგენილი 

ტექნოლოგიების მხოლოდ სტრატეგიულ გამოყენებაზე ტრადიციული კომერციის 

მხარდამჭერი საშუალებების რანგში. მაგრამ ელექტრონული საბანკო სისტემების 

გამოყენებისას წარმოიქმნება სპეციფიკური თვისებები, რომლებიც  ახასიათებენ 

ელექტრონულ კომერციას როგორც კომერციული ურთიერთობების კომპლექსურ 

სისტემას.მიუხედავად წამყვანი როლისა, რომელსაც გადახდის სისტემები იკავებენ 

ელექტრონულ კომერციაში  მათ ვიხილავთ ბოლოს, რადგანაც მხოლოდ დაცული 

კავშირის შექმნის შესწავლის შემდეგ შეიძლება შევუდგეთ ტექნოლოგიის განხილვას, 

რომელიც დაკავშირებულია  ელექტრონულ კომერციაში მონაწილეების  ინტერნეტით 

ანგარიშსწორების საგადასახადო სისტემების გამოყენებასთან.  

4.1 საბანკომომსახურებისდისტანციურისისტემები 

საბანკო ელექტრონული სამსახურები საერთოდ და კერძოდ დაისტანციური 

საბანკო მომსახურება  წარმოადგენს განსაკუთრებულ, ვრცელ სპეციალურ კურსს, 
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რომელთა განხილვა ინფორმატიკასთან დაკავშირებულ მოცემულ სასწავლო კურსში 

შეუძლებელია. მხოლოდ შევჩერდებით კლიენტისათვის (იურიდიული და ფიზიკური 

პირი) შედარებით მნიშვნელოვან ცნებებზე, რომლებიც დაკავშირებულია მათ 

მონაწილეობასთან ელექტრონულ კომერციაში. თუმცა შესავლის სახით განვმარტავთ, 

რომ ელექტრონულ საბანკო სისტემების სტრუქტურაში შედის მრავალი მცირე 

ქვესისტემები: ბანკი - მეწარმე (კლიენტი-იურიდიული პირი); ბანკი - მომხმარებელი 

(კლიენტი-ფიზიკური პირი); ბანკი - ბანკი; ბანკი - კლირინგული ცენტრი; ბანკი - 

გაცვლის პუნქტი; ბანკი - საკორესპონდენტო ანგარიშები და სხვა. ყველა ამ 

ქვესისტემებში ბანკები იყენებენ ისეთ ტექნოლოგიებს, როგორიცაა მონაცემთა ბაზის 

მართვის სისტემები, ელექტრონული ციფრული ხელმოწერის საშუალებები, დაცული 

კავშირის სისტემებსა და პროტოკოლებზე დაფუძნებული იდენტიფიკაციისა და 

აუტენტიფიკაციის საშუალებები. 

ელექტრონული კომერციის თვალსაზრისით უფრო საინტერესოა ქვესისტემა 

ბანკი-მეწარმე და ბანკი-მომხმარებელი, რომლებიც ზოგადად წარმოდგენილია ერთი 

ქვესისტემით ბანკი - კლიენტიიმ აუცილებელი განსხვავებით იქიდან გამომდინარე 

კლიენტი იურიდიული თუ ფიზიკური პირია.  

4.2 დისტანციურისაბანკომომსახურებისორიმოდელი. 

ელექტრონულ კომერციაში მონაწილეთა დისტანციური საბანკო მომსახურების 

მოდელები პირობითად ორ კატეგორიად შეიძლება დავყოთ. პირველს ეწოდება -

მსხვილი კლიენტი, ხოლო მეორეს - წვრილი კლიენტი.  პირველ მოდელში ბანკი 

აწოდებს კლიენტს თავის სპეციალიზირებულ პროგრამულ უზრუნველყოფას და რთავს 

მას თავის შიდა სისტემაში. ამასთან, არც თუ იშვიათად, გამოიყენება სპეციალურად 

გამოყოფილი კავშირის არხი. მოცემულ შემთხვევაში კლიენტის სამუშაო ადგილი 

შეიძლება პირობითად განვიხილოთ, როგორც ბანკის სამსახურებთან მიერთებული 

დაშორებული საბანკო ტერმინალი. მსხვილი კლიენტის მოდელის უპირატესობაა  

მაღალი წარმადობა, კონკრეტული კლიენტის ამოცანების შესაბამისად მომსახურების 

სპეციალიზაციის შესაძლებლობა და დაცვის შედარებით მაღალი დონე. მოდელის 

ძირითადი ნაკლოვანებები მდგომარეობს კონკრეტულ ბანკთან კლიენტის მიბმის 
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არასაკმარის მოქნილობაში, აგრეთვე კლიენტის მხარეზე სისტემის დანერგვის მაღალ 

ღირებულებასა და ექსპლოატაციის გაზრდილ დანახარჯებში.  

მსხვილი კლიენტის მოდელი თავისი სიძვირის გამო ხელმისაწვდომია 

მხოლოდ მსხვილი ორგანიზაციებისათვის.დანერგვის მაღალი ხარჯების ამოგება 

შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, როდესაც ყოველდღიური საბანკო ოპერაციები 

აჭარბებენ გარკვეულ მინიმუმს. ფიზიკური პირების მიერ ამ მოდელის გამოყენებაზე 

საუბარიც ზედმეტია, ხოლო მოდელის  B2C ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია.  

4.3 ”წვრილიკლიენტის” მოდელი 

ინტერნეტთან დაკავშირებული ტექნოლოგიების განვითარების წყალობით 

ზოგიერთი ბანკი, რომლებიც ახორციელებენ ელექტრონული კომერციის საწარმოებისა 

და ელექტრონული კომერციის მომსახურებით (პირველ რიგში სერვის-პროვაიდერების 

და მობილური კავშირის ოპერატორების საკომუნიკაციო მომსახურება)  მოსარგებლე 

ფიზიკური პირების მომსახურებას,  დაიწყეს ”წვრილი კლიენტის” სახელით ცნობილი 

დისტანციური მომსახურების მოდელის დანერგვა. ამ მოდელს საფუძვლად უდევს 

კავშირის სტანდარტული საშუალებების გამოყენება, მაგალითად: კომუტირებადი 

სატელეფონო ხაზები; სტანდარტული სატრანსპორტო პროტოკოლები 

(TCP/IP);მონაცემების დაშიფვრის სტანდარტული საშუალებები(SSL);ელექტრონული 

ციფრული ხელმოწერის საშუალებები (EDS -Electronic digital signature), აგრეთვე 

გამოთვლითი ტექნიკის სტანდარტული საშუალებები-პერსონალური კომპიუტერები. 

ზოგად შემთხვევაში ბანკს შეუძლია დაუკავშირდეს კლიენტს, რომელიც იყენებს 

მხოლოდ უნივერსალურ სტანდარტულ საშუალებებს. ანუ, დისტანციურ საბანკო 

მომსახურებაზე ჩასართველად კლიენტისათვის საჭირო არ არის არანაირი სპეციალური 

ინვესტიცია.მაგრამ, იმის გამო, რომ ამჟამად საქართველოში მიღებული არ არის  

ელექტრონული ციფრული ხელმოწერის შესახებ კანონი და  არ არსებობს მისი  

სამართლებრივი რეჟიმის და ტექნიკური ფუნქციონირების უზრუნველყოფის 

შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, კლიენტების დისტანციური მომსახურების ბანკები 

იყენებენ საკუთარ პროგრამულ კომპლექსებს. ამ შემთხვევაში კლიენტები უპირველეს 

ყოვლისა უნდა დარწმუნდნენ იმაში, რომ მათთვის შეთავაზებული პროგრამული 

საშუალებები ლიცენზირებულია გამოსაყენებლად უფლებამოსილი სახელმწიფო 
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ორგანოების მიერ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ფინანსური ორგანიზაციების მიერ 

შემოთავაზებული პროგრამული საშუალებები სარისკოა.  

კლიენტის კომპიუტერზე ბანკის მიერ დაყენებული პროგრამული 

უზრუნველყოფის საშუალებებში შედის ელექტრონული ციფრული ხელმოწერის 

შექმნის საშუალებები, გასაღებების დაცული შენახვის საშუალებები, დაცული კავშირის 

პროტოკოლების მომსახურების საშუალებები - მაგ.  SSL და აუცილებელი 

ინტერფეისული საშუალებები ფინანსური ოპერაციების თვალსაჩინო  და 

მოხერხებული შესრულებისათვის. 

4.4 გადახდისბარათებისგამოყენებაელექტრონულკომერციაში. 

რადგან ელექტრონულ კომერციაში  დისტანციური საბანკო მომსახურების 

სისტემები და ნაღდი გადახდის ელექტრონული სისტემები ჯერ კიდევ ვერ გახდნენ 

საერთოდ მიღებული გადახდის სისტემები, ანგარიშსწორების უმეტესობა სრულდება 

გადახდის ბარათების საშუალებით. გადახდის ბარათი  - ყველა სახის საბანკო 

ბარათების აღმნიშვნელი ზოგადი  ტერმინია, რომლებიც განსხვავდებიან 

დანიშნულებით, მათი საშუალებით გაწეული მომსახურების სახით, თავისი ტექნიკური 

შესაძლებლობებით და მათი გამომშვები ორგანიზაციებით. პირველი ”საფირმო” 

გადახდის ბარათი გამოშვებული იყო 1914 წელს  General Petrolium Corporation of 

California ფირმის მიერ. ასეთი ბარათები არ წარმოადგენენ სრულფასოვან 

საგადასახადო საშუალებას და განიხილებიან როგორც საკლუბო ბარათები, რომელთა 

დანიშნულება  მფლობელის გარკველი სისტემის დაწესებულებასთან მიკუთვნების 

დადასტურებაში  მდგომარეობს. 

პირველი სრულფასოვანი გადახდის ბარათები 50-ან წლებში გამოჩნდნენ, 

ხოლო 60-ან წლებში დაიწყო ბანკთაშორის გაერთიანებების შექმნა, რომლებიც 

ემსახურებოდნენ ცალკეულ საბარათო გადახდის სისტემებს. დღეისათვის გადახდის 

ბარათები განსხვავდებიან მასალით, რომლებითაც დამზადებულია (პლასტიკური, 

მეტალის და სხვა), ანგარიშსწორების მექანიზმით (ორმხრივი, მრავალმხრივი), 

გამოყენების ხასიათით (კრედიტული, დებეტური), გამოყენების ხასიათით 
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(ინდივიდუალური, კორპორაციული და სხვა), ბარათზე ინფორმაციის ჩაწერის 

მეთოდით (მაგნიტური, სმარტბარათები და სხვა). 

ელექტრონულ კომერციაში გადახდის ბარათების ფართო გამოყენება 

დაკავშირებულია გამოთვლითი ტექნიკის საშუალებით ანგარიშსწორების ოპერაციების 

ავტომატიზაციის ხელსაყრელი შესაძლებლობებით.  ყველა ურთიერთ 

ანგარიშსწორების ოპერაციები რეალურ დროში მიმდინარეობს. ნახაზზე მოცემულია 

გადახდის ბარათით ანგარიშსწორების მოდელი. 

1. კლიენტი მიმართავს ელექტრონული ვაჭრობის დაწესებულებას, ათვალიერებს 

შეთავაზებული საქონლის სიას და არჩეულ საქონელს ათავსებს სამომხმარებლო 

კალათაში. ეს ეტაპი მიმდინარეობს კლიენტის ბრაუზერსა და გამყიდველის ვებ-

სერვერს შორის ურთიერთქმედების სახით. 

2. საქონლის შერჩევის შემდეგ კლიენტი აძლევს გადახდის ბრძანებას, რომელიც 

იწვევს დაცული კავშირის შექმნის ინიცირებას. დაცული კავშირის შექმნისა და 

სეანსური გასაღების შეთანხმების შემდეგ კლიენტი იღებს ვებ-ფორმას, რომელშიც 

შეყავს პერსონალური მონაცემები გადახდის გამოსაყენებელი  საშუალებების  

შესახებ. თუ კლიენტი ხშირად იყენებს ელექტრონული კომერციის სამსახურების 

მომსახურებას და სრულად ენდობა თავის პროგრამულ უზრუნველყოფას, მას 

შეუძლია იგი ისე მომართოს, რომ გადახდის საშუალების შესახებ მონაცემები 

ავტომატურად გადაეცეს ხელით შეყვანის გარეშე. 

3. კლიენტის გადახდის საშუალების შესახებ მონაცემების მიღების შემდეგ 

გამყიდველი ახდენს მის ავტორიზაციას. ავტორიზაციისას ის აყენებს დაცულ 

შეერთებას საოპერაციო ცენტრთან, რომელიც ემსახურება გამოყენებულ გადახდის 

სისტემას. 

4. საოპერაციო ცენტრი თავისი კავშირის არხით უკავშირდება გადახდის ბარათის 

გამომშვებ ბანკს, რომლისაგანაც იღებს დასტურს კლიენტის გადახდისუნარიანობის  

და გადახდის ბარათის ნამდვილობის შესახებ. 

5. ავტორიზაციის შემდეგ გამყიდველი თავის ბანკს გადასცემს მონაცემებს 

ოპერაციისათვის კლიენტის ანგარიშიდან თანხების ჩამოწერის და გამყიდველის 

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ. ამისათვის გამყიდველს ბანკში უნდა ქონდეს 
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სპეციალური ანგარიში, რომელიც ითვალისწინებს გადახდის საბარათო სისტემით 

ანგარიშსწორებას. 

6. გამყიდველის ბანკი თხოვნით მიმართავს ოპერაციულ ცენტრს ბანკთაშორის 

ოპერაციების განსახორციელებლად. 

7. ოპერაციული ცენტრი შესაბამის თანხას გადარიცხავს გადამხდელის ბანკის 

ანგარიშიდან  მიმღების ბანკის ანგარიშზე.  

4.5ნაღდიანგარიშსწორებისელექტრონულისისტემები 

ცნებები ”ელექტრონული” და ”ნაღდი” ფინანსურ ბრუნვასთან მიმართებაში 

შეუთავსებლად შეიძლება ჟღერდეს. მიუხედავად ამისა, მსგავსი სისტემები ამჟამად 

მუშავდება და კვლევის პროცესშია. უფრო მეტიც, გარკვეული თვალსაზრისით 

ელექტრონულ ფულს დიდი მომავალი აქვს, რადგანაც ისინი საშუალებას იძლევიან 

უფრო მოხერხებულად გამოიყენონ ელექტრონული კომერციის ძირითადი 

უპირატესობები - მაკროგადახდებთან ეფექტური მუშაობის შესაძლებლობა. 

ელექტრონულინაღდიფულისიდეალურიმოდელი. 

ელექტრონული კუპიურა - უმჯობესია ელექტრონული მონეტა  ვუწოდოთ მის 

მიკროგადახდებზე ორიენტირების ხაზგასასმელად, არის ცალკე ფაილი, რომელსაც აქვს 

ემიტეტის (მისი მიმოქცევაში გამომშვები ორგანიზაცია) ელექტრონული ციფრული 

ხელმოწერა. თვითონ ფაილში შეყვანილია ემიტეტის დახურული გასაღებით 

დაშიფრული  ცნობები ელექტრონული მონეტის ნომინალზე, ხოლო ელექტრონულ 

ხელმოწარაში მოყვანილია ცნობები ემიტეტზე, რომელსაც თან ერთვის მისი ღია 

გასაღები, ელექტრონული სერტიფიკატი და სერტიფიკაციის ცენტრის ღია გასაღები.  

ელექტრონული მონეტის მფლობელს ემიტეტის ღია გასაღებით შეუძლია 

წაიკითხოს მისი ნომინალი, დარწმუნდეს ემიტეტის ელექტრონული ციფრული 

ხელმოწერის ნამდვილობაში და ელექტრონული სერტიფიკატის საშუალებით 

დარწმუნდეს, რომ გასაღები აქტიურია. შემდეგ მას შეუძლია ეს ფაილი წარუდგინოს 

ემიტეტს შესაბამისი თანხის თავის ანგარიშსწორების ანგარიშზე ჩასარიცხად. 

რადგანაც ელექტრონული მონეტის ფაილში შეიძლება არ იყოს არანაირი 

ცნობები მის მფლობელზე, ამიტომ ის შეიძლება განვიხილოთ, როგორც ანონიმურობის 
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თვისების მქონე  გადახდის საშუალება ”მოთხოვნამდე”, რაც დამახასიათებელია ნაღდი 

ანგარიშსწორების საშუალებებისათვის. ანუ, მოცემული ფაილის გადაცემა სხვა პირზე 

შეიძლება განვიხილოთ, როდორც ნაღდი ფულის გადაცემის ფაქტი. ფაილის გადაცემა 

შეიძლება განხორციელდეს, როგორც კონტაქტური წესით (მონაცემის მატარებლის 

გადაცემით), ისე კავშირის არხით ტრანსპორტირებით. 

ელექტრონული ფულით ანგარიშსწორების მოხერხებული  

განხორციელებისათვის მომხმარებელს უნდა ქონდეს გადახდის სისტემიდან 

მოწოდებული პროგრამული უზრუნველყოფა. პირობითად მას ”საფულეს” უწოდებენ. 

ეს პროგრამა ავტომატურად ასრულებს ელექტრონული მონეტების (კუპიურების)  

დათვალიერებას, მათ განაღდებას და,   როგორც გადახდის საშუალების  სხვა პირებზე  

გადაცემას.  

იდეალური მოდელის უარყოფითი მხარეები. მიუხედავად ელექტრონული ციფრული 

ხელმოწერის გამოყენებისა ელექტრონული მონეტის აუტენტიფიკაციისათვის 

ელექტრონული ფულის იდეალურ მოდელს აქვს მნიშვნელოვანი დეფექტი. საქმე 

იმაშია, რომ კომპიუტერული ფაილები მარტივად კოპირდება და თეორიულად 

ელექტრონული მონეტის მფლობელი შეიძლება წავიდეს სამართალდარღვევაზე, 

გაამრავლოს რა იგი ნებისმიერი რაოდენობით. სამართალდარღვევა შეიძლება არ იყოს 

წინასწარგანზრახული, თუ მონეტის მფლობელს დაავიწყდა თავისი ფაილის 

განადგურება საქონელსა და მომსახურებაზე ანგარიშსწორების შემდეგ. სხვათაშორის 

გამოყენებული მონეტების განადგურებას  თვალყური უნდა ადევნოს ”საფულის” 

ფუნქციების მქონე პროგრამამ. 

ელექტრონული ფულის კოპირებისაგან დაცვა - ძირითადი პრობლემაა, 

რომელიც იდეალურ მოდელს  მუშაობისათვის უუნაროდ ხდის. ელექტრონული 

ფულით გადახდის სხვადასხვა ექსპერიმენტულ და საპროექტო სისტემებში ეს საკითხი 

შეიძლება სხვადასხვანაირად გადაწყდეს, მაგრამ ზოგადი პრინციპი ყოველთვის ერთია: 

საიმედობაში მოგებით რაღაცაში აგებ. როგორც წესი, ”წაგება” მდგომარეობს იმაში, რომ 

ელექტრონული ფული ნაწილობრივ კარგავს ანონიმურობის თვისებას. 
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4.6 ელექტრონულიფულისანონიმურობა. 

ანონიმურობა - ის თვისებაა, რომელიც განასხვავებს ნაღდი ფულის ბრუნვას 

უნაღდოსაგან. როგორც ჩანს ელექტრონულ ნაღდი გადახდის სისტემებში სრული 

ანონიმურობა ვერ მიიღწევა (ჯერჯერობით ასეთი პროექტები არ არის), მაგრამ 

ნაწილობრივი ანონიმურობა შესაძლებელია. 

როცა საყოფაცხოვრებო თვალსაზრისით საუბრობენ ნაღდი გადახდის 

საშუალებების ანონიმურობის თვისებაზე, მხედველობაში აქვთ მათი ქონის 

შესაძლებლობაისე, რომ ცნობები გადამხდელის შესახებ არ დაფიქსირდეს ანგარიშგების 

დოკუმენტებში. მაგრამ ელექტრონული ფულის არსის გასაგებად ეს საკმარისი არაა. 

ურთიერთ ანგარიშსწორების ანონიმურობა კომპლექსური ცნებაა. ის არ შეიძლება 

გავიგოთ, როგორც გადამხდელის ანონიმურობა ან მიმღების ანონიმურობა. არსებობს 

აგრეთვე გადახდის ანონიმურობა. უნაღდო ურთიერთ ანგარიშცწორების 

შესრულებისას  იქმნება დოკუმენტი (საგადასახადო დავალება), რომელშიც მიეთითება 

ცნობები გადამხდელზე, გადახდის მიმღებზე, გადახდის რაოდენობასა და 

დანიშნულებაზე. როდესაც ლაპარაკობენ ელექტრონული ფულით გადახდის 

სისტემების ნაწილობრივ ანონიმურობაზე, მხედველობაში აქვთ ის, რომ  

ანგარიშსწორების შესრულებისას შეიძლება არ დაფიქსირდეს ყველა ეს მონაცემი და არა 

ყველა ეს მონაცემი ერთ დოკუმენტში. მაგალითად, გადამხდელის ბანკში შეიძლება 

დაფიქსირდეს ცნობები გადამხდელზე და გადახდის ოდენობაზე, იმ პირის ბანკში, 

რომელმაც წარმოადგინა ელექტრონული ფული გადასახდელად შეიძლება 

დაფიქსირდეს მონაცემები მიმღებზე და გადახდის ოდენობაზე, ხოლო გადახდის 

დანიშნულებაზე მონაცემები შეიძლება არასად არ დაფიქსირდეს. თუ ვივარაუდებთ, 

რომ ელექტრონული მონეტა ასრულებს მიმოქცევის რამოდენიმე ციკლს მის ემისიასა 

და დაფარვას (გადახდას) შორის, მაშინ ცნობები მის შუალედურ მფლობელზე შეიძლება 

არც იყოს შენახული  საბანკო დაწესებულებებში. 
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4.7 

ელექტრონულიფულითგადახდისსისტემებისადგილიდაროლიელექტრონულკო

მერციაში. 

ანონიმურობის ფაქტორზე ჩვენ ვისაუბრეთ მხოლოდ ინტერნეტით ნაღდი და 

უნაღდო ანგარიშსწორების კონტექსტში. განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს, რომ 

ელექტრონული ნაღდი გადახდის სისტემების დანიშნულება მხოლოდ გარიგების 

მონაწილეთა ანონიმურობაში არ მდგომარეობს. აქ მთავარი ამოცანები სპულიად სხვაა, 

კერძოდ: 

 ბანკსა და კლიენტს შორის მბრუნავი დოკუმენტების მოცულობის შემცირება; 

 პარტნიორებს შორის ურთიერთ ანგარიშსწორების გამარტივება; 

 ელექტრონული ვაჭრობის ოპერატიულობის ამაღლება; 

 ელექტრონული ვაჭრობის მონაწილეთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. 

 ბუნებრივია ბოლო თეზისი უპირობოთ გამოიყურება, მაგრამ არ შეიძლება 

დავივიწყოთ, რომ ელექტრონული ფულის მოქმედების ბუნებრივი ფორმაა - 

მიკროგადახდები. ინფორმაციული მომსახურებისათვის რამოდენიმე თეთრის 

გადახდისთვის გადამხდელის თვალსაზრისით უფრო უსაფრთხოა ელექტრონული 

მონეტით გადახდა, ვიდრე დაშორებული სერვერისათვისთავისი გადახდის 

ბარათის მონაცემების გადაგზავნა  რადგანაც უცნობია, რამდენად უსაფრთხოდ 

შეინახავს  მას და დაცული იქნება თუ არა არასანქცირებული მოქმედებებისაგან. 

თუ გავაანალიზებთ ელექტრონული ფულის საშუალებით გადასაწყვეტ 

ამოცანებს აღმოჩნდება, რომ ნაღდი გადახდის ელექტრონული სისტემები შედარებით 

ეფექტურია ინფორმაციული ხასიათის მომსახურების ანგარიშსწორებისათვის. 

ელექტრონული კომერციის საწარმოებისათვის ინტერნეტში ინფორმაციული 

მომსახურება  შედარებით ბუნებრივი საქმიანობაა, რადგანაც იგი არ მოითხოვს 

მიწოდების სპეციალურ საშუალებებს. აქედან გამომდინარეოდს  ფულის  

ელექტრონული სისტემების ადგილი და როლი ელექტრონულ კომერციაში. 

4.8 ელექტრონულიფულითანგარიშსწორებაიურიდიულპირებსშორის 

სამეურნეო საქმიანობის დროს ხანდახან საწარმოებს შორის აუცილებელი 

ხდება ნაღდი ანგარიშსწორება. ჩვეულებრივად ეს დაკავშირებულია გადახდის 



58 

 

დაჩქარებასთან. ამ შემთხვევაში მხარეები არ თავისუფლდებიან პირველადი 

დოკუმენტების (საკასო ჩეკები, ანგარიშ ფაქტურები და სხვა) შენახვის 

ვალდებულებებისაგან  შემდგომი აღრიცხვისა და კონტროლისათვის, მაგრამ 

გამოირიცხულია ბანკის მხრიდან მიმღებისა და გადახდის დანიშნულების აღრიცხვის 

აუცილებლობა, რაც ამაღლებს ანგარიშსწორების ოპერატულობას.  ასეთი ნაღდი 

ანგარიშსწორების იმიტირება იურიდიულ პირებს შორის შესაძლებელია 

ელექტრონული ფორმითაც. ამის აუცილებლობა არსებობს ელექტრონული კომერციის  

B2B მოდელში. 

მოდელი, რომლის დროსაც გარიგების ორივე მონაწილე თავისთან ინახავენ 

გადახდის დოკუმენტებს, ხოლო ბანკი მათ არ ინახავს დაფუძნებულია ბრმა 

ხელმოწერის  მექანიზმზე. ბრმა ხელმოწერის  მექანიზმი ტექნიკურად დაფუძნებულია 

არასიმეტრული კრიპტოგრაფიის (ხელმოწერის) RSA ალგორითმის უნიკალურ 

მათემათიკურ თვისებაზე. განვიხილოთ ეს თვისებები მაგალითზე.   

1. პირველ ეტაპზე გადამხდელი თვითონ ქმნის ნებისმიერი ღირებულების 

ელექტრონულ კუპიურას, მაგ. 333 $. დამატებითი მონაცემების რანგში მასში 

შეაქვს თავისი მონაცემები, მონაცემები მიმღებზე და გადახდის დანიშნულებაზე 

. 

2. შემდეგ გადამხდელი მიღებულ დოკუმენტს შიფრავს თავისი პირადი 

(დახურული) გასაღებით. ამის შემდეგ მას შეეძლო ეს კუპიურა გაეგზავნა თავის 

ბანკში დასამოწმებლად, მაგრამ ბანკს შეუძლია მიიღოს ყველაფერი, რაც 

ჩაწერილია ელექტრონული კუპიურის ფაილში კლიენტის საერთო (ღია) 

გასაღებით. ამიტომ გადამხდელს შემოაქვს დამატებითი ეტაპი. 

3. დაშიფრული შეტყობინების თითოეული სიმბოლო მრავლდება რაიმე ნებისმიერ 

რიცხვზე. ეს დაშიფვრის თითქოს   დამატებითი ეტაპია. შიფრის დაცვის 

თვალსაზრისით ეს რათქმა უნდა პრიმიტიულია, მაგრამ საკმარისი, რომ 

დოკუმენტი თვალში არ მოხვდეს ბანკის თანამშრომელს. 



59 

 

ანალოგიურ მაგალითს ადგილი აქვს ჩვეულებრივი საფოსტო კავშირისას. საფოსტო 

კონვერტი პრიმიტიული დაცვაა, მაგრამ სრულიად საკმარისი, რომ  წერილის 

შინაარსი თვალში არ მოხვდეს ფოსტის თანამშრომელს. 

4. ბანკი გადამხდელისაგან იღებს რაღაც არაწაკითხვად ფაილს თხოვნით 

დაამოწმოს იგი როგორც 333 $ ღირებულების ელექტრონული კუპიურა. ბანკი 

ჩამოწერს ამ თანხას გადამხდელის ანგარიშიდან და შიფრავს ფაილს თავისი 

დახურული გასაღებით, რის შემდეგაც უბრუნებს ფაილს გადამხდელს. 

5. გადამხდელი აღადგენს დაშიფრულ შეტყობინებას გაყოფს რა შეტყობინების 

თითოეულ სიმბოლოს მისთვის ცნობილ რიცხვზე. ამასთან ბანკის 

ელექტრონული ხელმოწერა არ ირღვევა - სწორედ ამაში მდგომარეობს 

არასიმეტრული კრიფტოგრაფიის ალგორითმის უნიკალურობა. შედეგად 

გადამხდელი იღებს გადახდის დოკუმენტს დაშიფრულს საკუთარი დახურული 

გასაღებით და კიდევ  ბანკის დახურული გასაღებით. ამ დოკუმენტს ის 

გადაუგზავნის თანხის მიმღებს. 

6. თანხის მიმღები იყენებს ბანკის და გადამხდელის ღია გასაღებებს ფაილის 

გასახსნელად. მას შეუძლია თავის ბანკს ეს ფაილი წარუდგინოს შესაბამისი 

თანხის თავის ანგარიშსწორების ანგარიშზე ჩასარიცხად, ამასთან მას რჩება 

გადამხდელის მიერ ხელმოწერილი  დოკუმენტი, რომელშიც მოტანილია 

საბუღალტრო აღრიცხვისათვის საჭირო ყველა მონაცემები.  

 

ნახ. ურთიერთ ანგარიშსწორების მოდელიბრმა ელექტრონული  

ხელმოწერის მექანიზმის გამოყენებით 
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