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Ցանցային էթիկետի դրույթներ 

 

Գրիգոր Սաղյան 

Առաջին փաստաթուղթը, որը վերաբերում է ցանցային էթիկետին, հրապարակվել է 1995-ին  IETF 
կազմակերպության կողմից՝ rfc1855 անվան տակ։   https://www.ietf.org/rfc/rfc1855.txt  

Կարճ ներկայացնեմ RFC անվան տակ մշակված փաստաթղթերի կարգավիճակը։ Request For 
Comments – (Հարցում Դիտողությունների Համար) մոտեցումը ձևավորվել է Ինտերնետի ստեղծման 
ընթացքում, երբ առաջին երկու համակարգիչը միացվել են իրար։ Երրորդ համակարգչի միանալու 
համար առաջին երկուսը պահանջ են ներկայացրել․ պահպանելով արդեն իսկ եղած միացման 
կանոնները՝ առաջարկիր քոնը այնպես, որ չհակասի արդեն իսկ գործող միացմանը։ Ղեկավարվելով այդ 
սկզբունքով՝ մշակվել են Ինտերնետի բոլոր արձանագրությունները, միացման ձևերը, լեզուների 
օգտագործումը․ ամեն ինչ, ինչն ապահովում  է Ինտերնետի անխափան աշխատանքը։ Հատուկ նշենք, որ 
ոչ մի պետական ստանդարտացման մարմին չի հաստատել կամ վավերացրել RFC-ները, սակայն RFC-
ներին չհետևելը միանգամից մեկուսացնում է այդ անձին–ընկերությանը–պետությանը մնացած 
Ինտերնետից։ Իհարկե, էթիկայի բնագավառում գոյություն ունեն ազգային առանձնահատկություններ, 
որոնք չեն գտել իրենց արտացոլումը RFC-1855-ում, ինչն ապահովում է աշխատանքի ճակատ մեր 
հասարակության համար։  

Փաստաթուղթն ընդգրկել է հիմնական հասկացությունները, սակայն այն 20 տարվա վաղեմություն 
ունի և անհրաժեշտ է այն լրացնել այսօրվա նոր միջոցների օգտագործմանը համահունչ։  

Առանձին անհրաժեշտ է դիտարկել անվտանգության հետ կապված Նետիկետը։ 
https://heimdalsecurity.com/blog/netiquette-rules-safety/ 

WiFi ցանցերի լայն տարածումը առաջացնում է նոր մարտահրավերներ, երբ անծանոթ WiFi 
ցանցին ենք միանում` տեսանելի դարձնելով ոչ միայն մեր համակարգչի պարունակությունը, այլ նաև 
մեր մուտքաբառերը և գաղտնաբառերը։ Այս հարցի լուծման համար կան միջոցներ, որոնք անհրաժեշտ է 
տրամադրել հանրությանը ընդհանրապես, և առաջին հերթին՝ երեխաներին։  

https://tjhttps://tjournal.ru/p/di-telegraph-wifihttp://lifehacker.ru/2015/05/22/safe-wi-fi/ 

Ընդհանուր առմամբ ցանցային էթիկետի հետ կապված հարցերը մանրամասն ներկայացված են 
http://www.sayreschool.org/page.cfm?p=5643 կայքում,  որը կարող է հիմք դառնալ ՀՀ դպրոցներում 
ցանցային էթիկետի ուսուցման համար։  

Հայաստանի և Արցախի դեպքում այս ամենին ավելանում են թշնամական քարոզչությանը 
դիմակայելու հարցերը, որոնց  լուծման համար անհրաժեշտ է նույնպես մշակել ուղեցույցներ, որպեսզի 
հնարավոր լինի բացահայտել  ոչ ճշգրիտ տեղեկատվության աղբյուրները,  նվազեցնել նրանց 
ազդեցությունը ոչ միայն երեխաների, այլ նաև մեծահասակների վրա։   

Հարցի արդիականությունը պայմանավորված է դպրոցներում պլանշետների օգտագործման լայն 
տարածումով, ընդ որում, տենդենց կա պլանշետների օգտագործումը սկսել ավելի ու ավելի վաղ 

https://www.ietf.org/rfc/rfc1855.txt
https://heimdalsecurity.com/blog/netiquette-rules-safety/
https://tjhttps/tjournal.ru/p/di-telegraph-wifi
https://tjhttps/tjournal.ru/p/di-telegraph-wifi
http://www.sayreschool.org/page.cfm?p=5643


հասակից, ինչն այսօրվա պահանջն է երեխաներին տեղեկատվական հասարակության  լիարժեք 
մասնակից դարձնելու համար։ 

Մյուս կողմից ինֆորմատիկայի դասերն ավելի վաղ հասակից ուսուցանելու գործընթաց չի 
նկատվում, ինչը ստեղծում է ճեղքվածք։  

Խնդրի առավել արդյունավետ լուծման համար նպատակահարմար է մշակել  ցանցային էթիկետի 
ձեռնարկ, որով անհրաժեշտ է սկսել դասընթացները պլանշետների կիրառման հետ զուգահեռաբար։ Սա 
թույլ կտա պատրաստել երեխաներին Ինտերնետում առկա վտանգներից ինչ-որ չափով պաշտպանված 
լինել, ձևավորել Ինտերնետում մասնակիցների միջև շփման քաղաքակիրթ միջավայր, հասկանալ 
հեղինակային իրավունքի հետ կապված հարցերի կարևորությունը, պոտենցիալ վտանգավոր 
աղբյուրների  հայտանիշները, ընդհանուր առմամբ պատրաստել ոչ միայն գրագետ տեղեկատվական 
հասարակության մասնակից, այլ նաև  ունենալ առկա պրոբլեմներին դիմակայող մասնակից։ 

Առաջարկը կյանքի կոչելը հնարավոր է կրթության ոլորտում լիազոր մարմնի կողմից 
հավանության դեպքում։ Հավանություն ստանալու դեպքում արդյունավետ լուծումների ստացման 
համար անհրաժեշտ է ձեռնարկի մշակմանը ներգրավել երեխաների առցանց պաշտպանությամբ 
զբաղվող կառույցների ներկայացուցիչներին, Ինտերնետի անվտանգության փորձագետներին, 
Ինտերնետի ենթակառուցվածքների աշխատանքի հետ կապված հարցերին տեղյակ մասնագետներին ՀՀ 
կրթության և գիտության նախարարության ընդհանուր կարգավորման ներքո։  

Մեծահասակներին ցանցային էթիկետի մասին տեղեկացնելը հնարավոր է հանրային ռադիոյի և 
հեռուստատեսության ծրագրերում գիտահանրամատչելի շարքի մշակման և ցուցադրման օգնությամբ։ 
Այստեղ տեղեկատվության մատչելի ներկայացման համար անհրաժեշտ է ներգրավել ոլորտի 
մասնագետներին և ռադիո-հեռուստատեսային ծրագրեր մշակողներին։ 

 

 

  



«Ապահով համացանց» զեկույցի թեզիսներ  

1. «Ապահով համացանց» ծրագրի ներկայացում 
2. Երեխաների առցանց պաշտպանության ծրագրի հայեցակարգի հիմնական սկզբունքները, 

բաղադրիչներն ու գործառույթները 
3. Գործնական առաջարկներ  
4. Նետիկետի ներդրում ուսումնական պրոցեսում  

 

1. «ԱՊԱՀՈՎ ՀԱՄԱՑԱՆՑ»   ԾՐԱԳԻՐ  

«Միասին ստեղծենք ավելի ապահով համացանց» 

Ծրագրի առաքելությունն է՝ նպաստել Համացանցի արդյունավետ և ապահով օգտագործմանը, 
ստեղծել կրթական բովանդակություն, պայքարել ապօրինի, վնասակար  եւ ոչ պատշաճ 
բովանդակության դեմ: 
 
Ծրագրի նպատակն է՝ երեխաներին եւ ծնողներին, սովորողներին եւ դասավանդողներին 
տրամադրել անհրաժեշտ տեղեկություններ եւ ուսումնական նյութեր, որոնք կօգնեն նրանց 
ապահով եւ արդյունավետ օգտագործել նոր տեխնոլոգիաները ուսման մեջ եւ առօրյա 
կյանքում: 
 
Դասավանդողների արդյունավետ համագործակցության եւ հնարավորությունների 
համատեղման միջոցով կրթական բովանդակության եւ թվանշանային կարողությունների 
զարգացման նոր մոդելի ստեղծում։ 
 

  Ծրագրի խնդիրները ըստ  Ապահովության   www.safe.am  և կրթական http://edublogs.am/  
բաղադրիչների  

Հայաստանի մոտ 200 դպրոցներում  “Ապահով համացանց”  բաց դասի և ծնողական ժողովների 
անցկացում (Բաց դասի պլանը տեղադրված է www.safe.am կայքում և արդեն իսկ 2011-15 թթ  
հաջողությամբ փորձարկվել է շուրջ 500 դպրոցներում)։ 
Առնվազն 200 դպրոցների ներգրավում համաեվրոպական insafe ծրագրի մեջ։ 
 
Բլոգավորման,  վիկի- խմբագրման եւ  Scorm ստանդարտների դասընթացներ, Կրթական 
չափորոշիչներին համապատասխան առնվազն 20 ուսումնա-մեթոդական եւ տեսա-ձայնա 
նյութերի ստեղծում, ուսումնական նյութերի գնահատման եւ շարժառիթային համակարգերի 
ներդրում և խրախուսում: 
 
Ծրագրում ընդգրկված դասավանդողների կողմից  «Մեդիամանկավարժների միություն»  ՀԿ 
ստեղծում,   

Ծրագրի  մասնակցում են  առնվազն 380 դպրոցներ, ՀՀ ԿԳՆ ԿՏԱԿ Տավուշի, Շիրակի և  
Կոտայքի մարզպետարանները, Երևանի քաղաքապերարանը, Գյումրու Պետական 
Մանկավարժական Ինստիտուտ Ucom և Kaspersky ընկերությունները:  

http://www.safe.am/
http://edublogs.am/
http://www.safe.am/


 
2. Երեխաների առցանց պաշտպանության ծրագրի հայեցակարգի հիմնական սկզբունքները, 

բաղադրիչներն ու գործառույթները 
 

3. Երեխաների առցանց պաշտպանության ծրագրերի կենտրոնանում են հետևյալ 5 հիմնական 
նպատակների վրա   

4.  
1. Ահազանգելու պարզ և հուսալի գործիքներ 
2. Տարիքին համապատասխան գաղտնիության կարգավորումներ  
3. Բովանդակության դասակարգման առավել լայն կիրառում 
4. Ծնողական վերահսկողության միջոցների ավելի լայն կիրառում 
5. Երեխաների նկատմամբ ոտնձգություններ պարունակող նյութերի արդյունավետ հեռացում   

 

Համացանցային անվտանգության ոլորտում առանցքային սկզբունքը երեխաների և 
երիտասարդների խոցելիությունն է: Սա նաև կարևոր սկզբունք է երեխաների 
պաշտպանության, երեխաների սոցիալական ապահովության մի շարք 
քաղաքականությունների և օրենսդրության տեսանկյունից։ 

Երեխաների խոցելիություններ Բովանդակության, Շփում,  Վարքագիծ,Առևտուր, 
Կախվածություն 

Երեխաների նկատմամբ սեռական ոտնձգությունների, սեռական շահագործման և մանկական 
պոռնոգրաֆիայի մասին նոր Դիրեկտիվը ԵՄ անդամ երկրներում ընդունվել է 2013թ. 
դեկտեմբերին:   
 
Նոր Դիրեկտիվը և ինստիտուցիոնալ  12 հարցեր 
Մասնակցության իրավունքի ապահովում յուրաքանչյուր երեխայի համար, Երեխաների 
իրավունքների համակողմանի ռազմավարություն մշակելու անհրաժեշտությունը, Պայքար 
երեխաների հանդեպ առցանց ոտնձգությունների և այդպիսի ոտնձգություններ պարունակող 
պատկերների տարածման դեմ և այլ   

 
 
3. Գործնական առաջարկներ  
 

 Անհրաժեշտ է մշակել հանրային իրազեկությունը խթանող ծրագրեր և 
տեղեկատվական արշավներ` երեխաների և երիտասարդների համար ավելի 
բարենպաստ տեղեկատվական և մշակութային միջավայր ստեղծելու համար: 
Ապահով համացանցի միամսյակ. Անձնական տվյալների պաշտպանության օր և այլն:  
 

 Կարևոր է խթանել ՄԱԿ-ի Կոնվենցիայի 12-րդ հոդվածի առավել լայն իրազեկումը և 
մշակել վերապատրաստման մոդուլներ` ցուցանելու դրա պրակտիկ կիրառությունը 
բոլոր այն մասնագետներին, ովքեր աշխատում են երեխաների հետ և նրանց համար: 

 



 ՀՀ Կառավարությունը պետք է ավելի մեծ քաղաքական և ֆինանսական 
օժանդակություն ցուցաբերի երիտասարդների էլեկտրոնային մասնակցության 
գործընթացներին` փորձելով խթանել մեդիա գրագիտությունը, կրճատել թվային 
ջրբաժանը և ստեղծել առավել անվտանգ ՏՀՏ միջավայր: Այդ նպատակով նոր 
մեդիաների և մասնակցության նոր ձևերի օգտագործումը պետք է դառնա ֆորմալ և ոչ 
ֆորմալ կրթության անբաժանելի մասը:         

 
 Անհրաժեշտ է մշակել Ազգային մեդիակրթության հայեցակարգը։ 

 

 Շտապ անհրաժեշտ է ավելի մեծ աստիճանի ներդաշնակեցում ապահովել ոստիկանության 
այն ընթացակարգերում, որոնց միջոցով հավաքվում, պահպանվում և ներկայացվում են 
երեխաների հանդեպ առցանց կատարվող հանցագործությունների ապացույցները:  

և այլն  
 
 
4. Առաջարկվող մասնակի լուծում Նետիկետ  
 

Նետիկետի 3 հիմնական դրույթներ (տեխնիկական, հոգեբանական, վարչարարական) և 10 ոսկե 
կանոնները:   

 
Հիմնվելով վերոնշյալ կանոնների վրա անհրաժեշտ է մշակել կրթական մոդուլ և օժանդակ 
ձեռնարկ։ 
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