ԱՊԱՀՈՎ ՀԱՄԱՑԱՆՑ
Բաց դաս-միջոցառում
«Ինտերնետի դատավարությունը»

Ինֆորմատիկայի ուսուցիչներ` Կ. Աղաջանյան, Ն. Քոչարյան
Վաղարշապատի Գրիգոր Նարեկացու անվան թ 2 ավագ դպրոց

Դպրոցի www.vagharshapat2.am կայքում տեղադրվել էր հայտարարություն դասի մասնակցության
համար, ընտրվել էին խաղի մասնակիցները, պատրաստվել էին սարքավորումները: Մասնակից
աշակերտները գտել էին համապատասխան նյութեր իրենց ելույթների համար:
Գործող անձիք`
դատավոր
Մեղադրյալ - Ինտերնետ
դատախազ
մեղադրող կողմի վկաներ (8 վկա)
փաստաբան
պաշտպանող կողմի վկաներ(8 վկա)
Դատարանի քարտուղար
Հանդիսատեսը դահլիճում
Աշակերտները բաժանված էին երկու խմբի` մեղադրողներ և պաշտպաններ: Յուրաքանչյուրը
պատրաստել էր իր խոսքը:
Դասասենյակը ներկայացված էր դատարանի տեսքով: Կենտրոնում դատավորի սեղանն էր:
Ձախից նստած էր մեղադրվող Ինտերնետը իր դատապաշտպանի հետ միասին: Աջ կողմում`
դատախազը: Դատարանի քարտուղարը: Դահլիճում` հանդիսատեսը:
Մեղադրող կողմի վկաներից էին
 <<Dr. Web>> ընկերության տնօրեն` Իգոր Դանիլովը:
 Արվեստագետ Ավետ Բարսեղյանը
 Բժիշկ- հոգեբան Ցոլակ Հակոբյանը
 Ինտերնետ-կախվածությամբ տառապող աշակերտ
 Դպրոցի ՆԶՊ ուսուցիչ փոխգնդապետ Գ. Սարգսյանը
և այլն: Ընթացքում ցուցադրվեցին վկաների կողմից ներկայացված տեսանյութեր:
Հետո խոսքը տրվեց պաշտպան կողմի վկաներին, որոնցից էին
 Հանրային հեռուստատեսության տնօրեն է նշանակվել Գագիկ Բունիաթյանը
 ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը
 <<Rambler>> ընկերության փոխտնօրեն Իգոր Զասուրսկին
 Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը
 Ազգային ժողովի պադգամավոր
 Դպրոցի ծնող կոմիտեի նախագահը
 Դպրոցի տնօրեն` Ա. Հայրապետյանը և այլն:
Ընթացքում ցուցադրվեցին վկաների կողմից ներկայացված տեսանյութեր:
Նիստի ընթացքում ներկայացվեցին համացանցի դրական և բացասական կողմերը:
Դաս-միջոցառման ընթացքը
Քարտուղար. Ոտքի, դատարանն է գալիս:

Բոլորը կանգնում են, մտնում է դատավորը:.

Դատավոր. Լսվում է գլոբալ ցանցի`ինտերնետի, գործը հետևյալ մեղադրանքով.
 Քրեական օրենսգրքի 242 հոդված մատաղ սերնդի վրա բացասական ազդեցություն
ունենալու
 Քրեական օրենսգրքի 273 հոդված համակարգչային վնասակար ծրագրերի ստեղծելու,
օգտագործելու և տարածելու
 Քրեական օրենսգրքի 300 հոդված բռնության ու դաժանության քարոզչություն.
Ինտերնետը մեղադրվում է նաև spam –երի տարածման, հեղինակային իրավունքի կամ հարակից
իրավունքների խախտման, և մարդկանց բարոյական և առողջությունը վնաս պատճառելու մեջ:
Լսվում է մատաղ սերնդի վրա ինտերնետի բացասական ազդեցության գործը .Նախագահող
դատավոր – Մարիամ Հայրյան: Մեղադրող կողմը ներկայացնում է դատախազ Սուրիկ
Սեդրակյան , պաշտպանությունը իրականացնում է փաստաբան Ջուլիետա Աթանյանը:
Դատական նիստը հայտարարվում է բացված:
Խոսքը տրվում է դատախազին:
Դատախազ. Հարգելի դատավոր, Հարգելի ներկաներ: Մաղադրյալ Ինտերնետը իր
սարդոստայնով խճճել է
ողջ աշխարհը: Նրա միջոցով
իրականացվում է բազմաթիվ
հանցագործություններ: Մեղադրվող կողմից հրավիրված են վկաներ, որոնք կարող են
հաստատել ներկայացվածը:
Մեղադրվող ինտերնետը իր ոստայնով պատել է ամբողջ աշխարհը: Իր օգնությամբ կատարվում
են բազմաթիվ հանցագործություններ. Մեղադրող կողմը հրավիրել է վկաների, ովքեր կարող են
հաստատել ասածը:
Internet-ը մեղադրվում է ապօրինի պոռնոգրաֆիայի տարածման մեջ: Այս համակարգը,
գրանցված չլինելով որպես էրոտիկ կամ գովազդային, համակարգված և մեծ ծավալի սեռական
բնույթի նյութեր է հրապարակում անչափահասների հետաքրքրությունը շահագործելու
նպատակով, ինչի համար նա պետք է պատժվի.
Ինտերնետը մեղադրվում է վիրուսներ և չարամիտ ծրագրերի տարածման համար:
Ինտերնետը մեղադրվում է բռնությունների ու դաժանությունների խթանման համար:
Ինտերնետը նաև մեղադրվում spam-ի տարածմանը, հեղինակային իրավունքի և հարակից
իրավունքների խախտման, նաև մարդու բարոյական և ֆիզիկական առողջությանը վնասելուն:
Ես` որպես գլխավոր դատախազ, առաջարկում եմ ինտերնետային պաշտպաններին հանձնվել
առանց վիճաբանելու ... Մեղադրող կողմը հրավիրել է վկաների, որոնք կարող է հաստատել այդ
փաստերը.
Քարտուղար. դատարանի դահլիճ է հրավիրվում մեղադրող կողմի առաջին վկան:
Մեղադրող կողմի առաջին վկա.
Ինտերնետին մեղադրվում ՀՀ քրեական օրենսգրքի <<Համակարգչային վիրուսների և չարամիտ
ծրագրերի ստեղծման, օգտագործման և տարածման» հոդվածով: Առաջին տեսակի
հանցագործությունը` հակերությունն է. Մարդուն գրավում է այն փաստը, որ նա կարող է ինչ - որ
մեկին խորամանկել, իրեն զգալ ավելի լավը, խելացի, ուժեղ, քան մյուսները: Հաքերների
գործունեությունը հիմնականում առևտրային չէ, սակայն մեծ վնաս է առաջացնում մտավոր
սեփականությանը և կարող է օգտագործվել քրեական նպատակով:
Դատավոր. Բերեք ձեր մեղադրանքը ապացուցող օրինակներ:
վկա.
HV2r -ը մեկ ամիս ահաբեկչության է ենթարկել ԱՄՆ-ի և Կանադայի կառավարության և
ռազմական օբյեկտների կայքերը: Ընդամենը 3 օրում կոտրրել է 10 էջ, այդ թվում ` Մեն նահանգի
կառավարության կայքը, Նյու Յորքի մասնաճյուղի հարկերի և ֆինանսներ բաժնի կայքը,
Էներգետիկայի վարչության կայքը, Newfoundland-ի and Labrador-ի կայքը, մի քանի էջ Միացյալ

Նահանգների ռազմածովային (մասնավորապես, Norfolk բազայի ռազմածովային կայքը):
Մեծամասամբ հարձակման ենթարկված կայքերի վրա դրված է նախազգուշացում, որ նրանք
ԱՄՆ կառավարության համակարգչային բաժնի մասն են: Քաղաքական դրդապատճառներ
հակերների գործողությունների մեջ չի նկատվում: Հաճախ հաքերային հարձակման արդյունք է
հանդիսանում բազմաթիվ պատկերների ու հղումների անհասանելիությունը, ինչպես նաև
անպարկեշտ բովանդակությամբ գրառումները:
դատավոր. Դուք ավարտեցի՞ք:
1-ին վկա.
Այո, Հարգելի Դատավոր
դատավոր. Խնդրում եմ նստեք: Պարոն դատախազ դուք ուրիշ վկաներ ունեք
դատախազ. Այո, Հարգելի Դատավոր
Դատավարության քարտուղար. Հրավիրվում է 2-րդ վկան:
2-րդ վկա.Ես մեղադրում եմ ինտերնետը բռնությունների ու դաժանության
նպաստելու
մեջ:Խաղերը Ժամանակակից հասարակության մեջ դարձել են ժողովրդական մշակույթի
անբաժանելի մասը, և, ինչպես ցանկացած պահանջարք ունեցող արվեստ` քարոզչության զենք:
<<Որոշ Համակարգչային խաղեր, որոնք դեռահասները խաղում են ցանցով, բացահայտ
քարոզում են բռնություն, դաժանություն և ծայրահեղականություն:>> Այդպիսի եզրակացության
հիմք է հանդիսանում այդ տեսարաններում սպանությունների, ահաբեկչությունների,
բռնությունների ներկայությունը, գործողություններ սեփական պետության և նրա
քաղաքացիների դեմ հանդես գալը »
Բացի այդ, ես մեղադրում եմ ինտերնետը ցանկացած տեղեկատվություն տեղադրելու
գրաքննության բացակայության մեջ: Դեռահասերը ծեծի են ենթարկում դասընկերոջը, ծեծը
նկարահանում են բջջային հեռախոսի ֆոտոխցիկով, հետագա նպատակ ունենալով դրանք
առցանց տեղադրել: Ապա այս տեսանյութը հասանելի դառնում հազարավոր դեռահասների. Այս
ամենը վատ անդարձելի հետևանքներ է թողնում մատաղ սերնդի հոգեվիճակում: Միտումը
այնպիսին է, որ ինտերնետը դառնում է «աղբանոց», լցված գովազդվող աղբով, սպամով և այլ
անիմաստ, երբեմն կեղծ տեղեկատվությամբ: Հարգելի դատավոր ես ավարտեցի:
Քարտուղար-Դատարանի դահլիճ է հրավիրվում հաջորդ վկան:
Դատավոր- Ես նախազգուշացնում եմ Ձեզ, որ կեղծ ցուցմունքների դեպքում
պատասխանատվության կենթարկվեք:
3-րդ վկա- Երդվում եմ ասել ճիշտը և միայն ճիշտը:
Ըստ Ինտերֆաքս-ի տվյալների: ՄԱԿ - ը մտահոգություն է հայտնել, որ յուրաքանչյուր
հինգերորդ երեխան, ով օգտվում է ինտերնետից, գրավում է մանկապիղծների ուշադրությունը
կամ դառնում է հանցագործների զոհ: Ըստ կազմակերպության տվյալների, օրական երեխաների
ու երիտասարդների 60% - ը իրենց հասակակիցների և ընկերների հետ շփվելու համար օգտվում
են նոր տեխնոլոգիաների ծառայություններից: Չորս երեխայից երեքը հաճույքով օնլայն կիսվում
են տեղեկատվությամբ իրենց մասնավոր և ընտանիքի կյանքի վերաբերյալ:
Այսպիսով ես մեղադրում եմ ինտերնետը նրանում, որ նա գրավում է իր ցանցի մեջ մեր
հասարակության անպաշտպան մասը` երեխաներին, ովքեր հեշտությամբ հրապարակում են
իրենց անձնական տվյալները և վտանգի են ենթարկում իրենց և իրենց ընտանիքներին :
Քարտուղար- Դահլիճ է հրավիրվումհաջորդ վկան` «Dr.Web» ընկերության տնօրեն Իգոր
Դանիլովը
“Лаборатории Данилова – Dr. Web” –ի ղեկավար Իգոր Դանիլովը
Մեր ընկերությունը զբաղվում է հակավիրուսային ծրագրերի մշակումով, այդ պատճառով մենք
իրավունք ունենք դատել վիրուսների պատճառած վնասները:. Եվ մենք կարող ենք ասել, որ

վնասակար ծրագրերի ստեղծումը (վիրուսները) ձեռք է բերել աղետալի ծավալներ (այդ թվում
նաև հետևանքներ):. Վիրուսները կարող են լինել բազմազան: Ամենավտանգավորները –
տրոյանականներն են: Նրանք բաժանվում են երեք տիպի.
1) ուղղակի Trojans, որոնք վարակված համակարգչից հեռացնում են ֆայլերը և ծրագրերը, ինչը
անդառնալի վնաս է հասցնում օգտվողներին;
2) BackDoor - Ծրագրեր, որոնք տրամադրում են համակարգչի հեռակառավարում կամ
հրամանների ընդունում չարագործի կողմից:
3) լրտեսողներ -ծրագրեր, որոնք
հավաքում են գաղտնի տեղեկություններ (անունը,
գաղտնաբառերը, և այլն):
Սա վիրուսի առավել վտանգավոր տեսակ է, կան նաև այլ տիպի վիրուսներ. Դրանք տարածվում
են ինտերնետի միջոցով ամեն օր և մենք ստիպված ենք թարմացնել հակավիրուսային բազաները
օրը մի քանի անգամ, որ մեր արտադրանքից օգտվողները իրենց ապահով զգան: Սակայն
վիրուսների զարգացումը վտանգավոր է ոչ միայն
անհատական Օգտվողի այլև երկրի
անվտանգության մակարդակով:
Քարտուղար.
Դահլիճ է
հրավիրվում վկա` Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի
նախագահ Աշոտ Մելիքյանը
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը
Ինտերնետը մեղադրվում է spam-ի տարածման մեջ: Որպեսզի արդյունավետ պայքարել SPAM"-ի
դեմ պետք է հստակ սահմանել, թե ինչ է իրենից ներկայացնում “սպամ”- բառը:
Հաճախ, ծառայություն մատուցողները և
ցանցային սեփականատերերը նախընտրում է
ղեկավարվել «անմեղության կանխավարկած»-ով , գրեթե ողջ էլ –փոստը դասակարգելով որպես
spam: Վերջին 1,5 տարվա ընթացքում, փորձագետները զննել են pam-ի բոլոր առկա տեսակները
և կատեգորիաները և եկել են այն եզրակացության, որ եթե ցանկացած անցանկալի կամ
գովազդային հաղորդագրություն դասակարգել որպես սպամ, ապա կառաջանա գործնական
փոստ կորցնելու
մեծ վտանգ:l. Բայց, այնուամենայնիվ spam-ը
օգտվողներին շատ
անհարմարություններ է պատճառում:
Քարտուղար. Դահլիճ է հրավիրվում վկա` Արվեստագետ Ավետ Բարսեղյանը
Արվեստագետ Ավետ Բարսեղյանը.
Ինտերնետում տեղադրելով
ցանկացած անձնական
աշխատանք, մեզանից յուրաքանչյուրը հետամուտ են իրենց սեփական նպատակներին, որին
հասնելը երբեմն անհնար է, մեր հեղինակային իրավունքը խախտելու պատճառով: Ի վերջո,
ցանկացած
հրատարակված
կամ
չհրատարակված
ստեղծագործություններ,
որոնք
ներկայացվում են են տարբեր ձևերով (գրավոր, բանավոր, աուդիո կամ վիդեո, պատկերներ կամ
եռաչափ), և որի ստեղծման մեջ դուք ներդրել եք ձեր ստեղծագործական աշխատանքը,
ինքնաբերաբար դառնում Ձեր մտավոր սեփականությունը և պաշտպանվում է օրենքով:
Վերջերս ինտերնետը ավելի շատ է օգտագործվում կեղծ նյութեր տարածելու
համար:(երաժշտություն, գրքեր, ֆիլմեր, համակարգչային ծրագրեր և տվյալների հենքեր):
Ավելի վաղ, նյութի տարածվում էր մեկ անձի միջոցով , ով ցանցում տեղադրում էր կեղծ նյութեր:
Այդ դեպքում համեմատաբար հեշտ էր կանխել տարածումը`սովորաբար բավական էր
հեղինակային իրավունքի սեփականատիոջից միայն մեկ էլ-նամակ: Նաև չէր բացառվում
նյութը տարածող անձին պատասխանատվության ենթարկելը:
Քարտուղար.Դատարանի դահլիճ է հրավիրվում բժիշկ-հոգեբան Ցոլակ Հակոբյանը:
հոգեբան Ցոլակ Հակոբյան. Ներկայումս ինտերնետը մեծ սպառնալիք է մարդու հոգեկան և
ֆիզիկական առողջության համար: Ինտերնետ-կախվածության
ամենատարածված ձևը `

խաղամոլությունն է: Այդ տեսակի գերակշռությունը պայմանավորված է
համակարգչով
աշխատելու անհրաժեշտ հմտությունների բացակայությամբ:
Ինտերնետի կախվածության մեկ այլ ձև է ` առցանց շփումը: Սա վտանգավոր է, քանի որ մարդը,
աստիճանաբար հետ է վարժվում իրական կյանքում շփվելուց:
Քարտուղար. Դատարանի դահլիճ է հրավիրվում Ինտերնետ-կախվածությունով տառապող
աշակերտ` Նարեկ Հովհաննիսյանը:
Ինտերնետ-կախվածությունով տառապող աշակերտ` Նարեկ Հովհաննիսյան.
Ես գիտակցում եմ, որ ես հիվանդ եմ: Դպրոցից տուն հասնելուն պես, միանգամից միացնում եմ
համակարգիչը և մտնում Ինտերնետ: Ես ֆիզիկապես վատ եմ զգում ինձ, եթե ինտերնետը
հասանելի չէ ... ես ամբողջ ժամանակս այնտեղ եմ անցկացնում, տանից դուրս չեմ գալիս, չեմ
շփվում ընկերներիս հետ ... Գիշերները չեմ կարողանում քնել, չեմ կատարում տնայինները ... և
այս ամենի պատճառը ինտերնետն է. Ես հասարակության համար գրեթե կորած մարդ եմ, բայց
ոչինչ չեմ կարող անել:
Դատախազ: Հարգելի դատավոր թույլ տվեք լսենենք մեղադրող կողմի վերջին վկային:
Քարտուղար.Հրավիրվում է մեղադրող կողմի վերջին վկան.
4-րդ վկա.
Հաղորդակցվելով ցանցի միջոցով`մենք կամաց - կամաց, և վստահաբար կորցնում ենք կենդանի
շփման ուրախությունը: Ես վստահ եմ, որ այդ ամենում մեղավոր է ինտերնետը:
Հաղորդակցվելով սոցիալական ցանցերում, մարդիկ ինչ որ դեր են խաղում, և երբեմն մի քանի
դեր, որոնց կերպարները նա չի կարող իրականացնել իրական կյանքում: Մի գուցե քաջություն
չունի, կամ էլ գուցե իր համար դա այդպիսի խաղ է: Սակայն փաստն այն է, որ Ինտերնետը, մեր
գիտելիքների հարստացման և մեր առօրյա կյանքը հեշտացնելու հետ մեկտեղ և, վնասում է մեր
հոգեկանը
և ջնջում է իրական կյանքի և ցանցի միջև սահմանները: Փաստ է, որ
ճամփորդությունը ոստայնում մի կայքից մյուսը, հանգեցնում է նրան, որ մարդիկ սկսում են
ընկալել համակարգիչները որպես իրենց անձի
«տիեզերական» շարունակութունը, որն
արտացոլում է իրենց նախասիրություններն ու շահերը: Այս վիճակը կարող է այնքան գրավել,
որ երբեմն սեփական «ես» -ը կարող է նույնականացվել, օրինակ, էկրանի վրայի խաղի անձի
բնույթի հետ:
Դատավոր. Ինտերնետը նման է կյանքի , և ինչպես կյանքում, այնտեղ էլ կա բարին ու չարը:
Քարտուղար.Խոսքը տրվում է պաշտպան կողմին:
Դատապաշտպան.
Հարգելի դատավոր մենք շատ բան լսեցինք իմ պաշտպանյալի բացասական կողմերի մասին:
Բայց եկեք ուսումնասիրենք մետաղադրամի հակառակ կողմը
Նախ կցանկանայի անդրադառնալ Սահմանադրությանը. ՀՀ Սահմանադրության Հոդված 29 րդի 4 – րդ կետը երաշխավորում է մեզ ազատ փնտրելու իրավունք, ստեղծելու և տարածելու
տեղեկատվությունը ցանկացած եղանակով: 5 - րդ կետը սահմանում է ԶԼՄ - ների
ազատությունը և արգելում է գրաքննությունը: Քրեական օրենսգրքով (հոդված 183) սահմանված
է պատասխանատվություն առևտրային, հարկային և բանկային գաղտնիք հանդիսացող
տեղեկություններ ստանալու և հրապարակելու համար: Համապատասխան տեղեկատվություն
տնօրինող անձինք ունեն իրենց ստորաբաժանությունները, որոնք ապահովում են
տեղեկատվության անվտանգությանը: Այսպիսով, այդ տեղեկությունը չի կարող ձեռք բերել
Ինտերնետի շարքային Օգտվողը:
Քրեական
օրենսգրքի
համաձայն
համակարգչային
ոլորտում
տեղեկատվության
հանցագործությունների վերաբերյալ կա միայն երեք կետ: Հոդված 272 «անօրինական մուտք
համակարգչային տեղեկատվություն, «Հոդված 273. «Համակարգիչների համար վնասակար

համակարգչային ծրագրերի Ստեղծում, օգտագործում և բաշխում», հոդված 274,
«համակարգիչների և դրանց ցանցերի անհարկի օգտագործումը». Այդ հանցագործությունները
չեն հակասում Սահմանադրությանը, քանի որ դրանք պատասխանության են ենթարկում այն
անձանց, ովքեր խախտում են այլ քաղաքացիների իրավունքները ինտերնետում տեղադրված
տեղեկատվության ձեռք բերմանը:ՀՀ օրենսդրության մեջ ինֆորմացիոն
ռեսուրսների
օգտագործման վերաբերյալ որևէ այլ սահմանափակումներ չկան:
Քրեական օրենսգրքը (հոդված 146) նախատեսում է պատասխանատվություն կեղծ
ստեղծագործությունների կամ հնչյունագրերի ձեռքբերման, պահման, փոխադրման համար:
Հետևաբար, մենք կարող ենք խոսել բավարար չափով իրավական պաշտպանության մասին
բոլոր այն անձանց համար, ովքեր օգտագործում են համաշխարհային ցանցի տեղեկատվական
ռեսուրսները: Պետք է հիշել, որ Ինտերնետի առաքելությունը կայանում է ամենակարճ
ժամանակահատվածում առավելագույն չափով անհրաժեշտ տեղեկատվության ստանալու մեջ:
Ժամանակակից մարդկության ցանկացած հակազդեցությունը Ինտերնետին հետընթաց քայլ է
պատմական զարգացման մեջ.
Ինտերնետը նպաստում է ազատ ծրագրային ապահովման զարգացմանը,. Բացի այդ Ինտերնետի
ICQ, IRC, և շատ ուրիշ ծառայություններ, հնարավորություն են ընձեռում շփվել այ ն մարդկանց ,
ովքեր իրական կյանքում կարող էին երբևէ չհանդիպել: Այնպես որ, Internetը նպաստում է նոր
ծանոթություններ հաստատելուն և հինը պահպանելուն:
Ինտերնետը մարդկանց ազատություն է տալիս: Այն իրավունք ունի գոյության և չի կարող լինել
որևէ մեկի սեփականությունը:
Դպրոցներում շատ ուսուցիչներ ուսումնական նպատակներով կիրառում են համակարգիչներ:
Դրանցից են շնորհանդեսները , քիմիական ռեակցիաների և ֆիզիկական գիտափորձերի
տեսանյութերը, համակարգիչների օգտագործումը մաթեմատիկական մոդելավորման համար և
այլն: Բայց գիտությունը կանգ չի առնում և այն ինչ օգտագործվում է այսօր, վաղը արդեն կարող
է ակտուալ չլինել:
Եվ, իմ կարծիքով, դպրոցներում
հետագա ուսումնառության համար ինտերնետի
օգտագործման հիմնական նպատակը նոր տեղեկատվության ստացումն է և ծրագրերի
թարմացումը:
Ինտերնետացման
որիշ դրական կողմեր էլ կան `
մասնակցությունը Ինտերնետ
կոնֆերանսներում , ֆորումներում և այլն, որտեղ բոլորն էլ, լինի դա աշակերտ թե ուսուցիչ,
կարող են
ինչ - որ նոր բան սովորել , հանդիպել մարդկանց, ովքեր ունեն նույն
հետաքրքրությունները:
Ինտերնետի դրական կողմերը գնահատելու համար մեզ կօգնեն պաշտպանող կողմի վկաները:
Քարտուղար. Հրավիրվում <<Rambler>> հոլդինգի փոխտնօրեն Իվան Զասուրսկին:
Իվան Զասուրսկի. Ինտերնետը – ցանց է, որն իր մեջ ներառում է մի հսկայական, պարզապես
անսահման քանակությամբ տեղեկատվություն:Այն նաև թույլ է տալիս արագ գտնել բազմաթիվ
տեղեկատվություն ցանկացած թեմայով: Եթե ավելի վաղ, օրինակ, անհրաժեշտ գիրքը կարդալու
համար հարկավոր էր գնալ գրադարան և գտնել այնտեղից, ապա այժմ ձեզ միայն անհրաժեշտ է
մուտքագրել գրքի անվանումը որոնման դաշտում: Ինտերնետը օդի պես անհրաժեշտ է, երբ դուք
գրում եք գիտական աշխատանքներ, հոդվածներ, ռեֆերատներ, կամ ցանկացած այլ աշխատանք,
որտեղ անհրաժեշտ է օգտագործել տեղեկատվության լրացուցիչ աղբյուր: Որևէ աշխատություն
գրելիս, դուք այլևս կարիք չունեք ձեր շուրջը լցնել գրքերի և գրառումների մի ամբողջ կույտ ,
պարզապես բավական է օգտագործելով որևէ բրաուզեր բացել ձեզ անհրաժեշտ էջերը: Իսկ եթե
ձեզ հարկավոր է վերցնել գրքից որևէ մեջբերում, դուք կարող եք պարզապես պատճենել այն և
տեղադրել Word ծրագրի փաստաթղթում:

Քարտուղար. Նիստերի դահլիճ է հրավիրվում ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն
Անդրեասյանը
Կարեն Անդրեասյան. Ինտերնետի շնորհիվ
մարդն իրեն
ազատ և հավասար է
զգում:Յուրաքանչյուրը կարող ազատ արտահայտել իր միտքը և կարծիքը, ստանալ իրեն
հետաքրքրող տեղեկատվությունը:
Քարտուղար. Նիստերի դահլիճ է հրավիրվում Հանրային հեռուստատեսության տնօրեն Գագիկ
Բունիաթյանը
Հանրային հեռուստատեսության տնօրեն Գագիկ Բունիաթյան.
Ինտերնետը շատ օգտակար է դերասանների, ռեժիսորների և երաժիշտների համար: Ինտերնետը
խթանում է նոր ֆիլմերի, սկավառակների գովազդը, դերասանների ընտրությանը,
երկխոսությունը երկրպագուների և դերեսաններ ու երգիչների շփմանը
Քարտուղար. Նիստերի դահլիճ է հրավիրվում Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի
նախագահ Աշոտ Մելիքյանը
Աշոտ Մելիքյան.
ինտերնետը հնարավորություն է տալիս ազատ արտահայտվել, իմանալու
ուրիշների
տեսակետները, քննադատել և առաջարկել սեփական
գաղափարները. Ինտերնետը
ազատություն է առանց սահմանափակումների.
Քարտուղար.Խոսքը տրվում է պաշտպանող կողմին
Պաշտպանող կողմի 1-ին վկա. Առաջին. Պետք է հիշել, որ Ինտերնետը ստեղծված է կարճ
ժամանակում մեծ ծավալով տեղեկույթ ստանալու համար: Մեզանից յուրաքանչյուրը բազմիցս
ներբեռնել է ռեֆերատներ, հաղորդագրություններ և այլ նյութեր: Գաղտնիք չէ, որ մեզանից
ոմանք օգտագործում են առարկայական կայքեր:
Երկրորդ, Ինտերնետը նպաստում է ազատ ծրագրային ապահովմանզարգացմանը: Ես կարող եմ
ներբեռնել
նոր ծրագրերի Դեմո տարբերակները: Բացի այդ,ICQ և շատ ուրիշ նման
ծառայություններ
նպաստում են այն մարդկանց շփմանը, որոնք իրական կյանքում
ընդհանրապես կարող եին իրար չհանդիպել: Այնպես որ, Internet նպաստում է նոր
ծանոթություններ հաստատմանը, և հների պահպանմանը:
Ինտերնետը մարդկանց տալիս է ազատություն զգացում: Այն պետք է գոյություն ունենա, չի
կարող լինել ինչ որ մեկի սեփականությունը: Ինտերնետը հնարավորություն է ընձեռում ազատ
խոսելու, իմանալու ուրիշների տեսակետները, քննադատելու և ներկայացնելու սեփական
գաղափարները: Ինտերնետը` ազատություն է առանց սահմանափակումների:

Պաշտպանող կողմի 2-րդ վկա.
Աճում է այն
մարդկանց թիվը, ովքեր օգտվում են ինտերնետ – խանութների
ծառայություններից,
էլեկտրոնային
ավիատոմսերով,
էլեկտրոնային
գրքերի
ընթերցանությամբ, այսինքն, ինտերնետը բնակչությանը տրամադրում է սոցիալական
ծառայություններ: Թույլ է տալիս բեռնել անհրաժեշտ ֆիլմեր և երաժշտություն:
Որոշ բանկեր բնակչությանը տրամադրում են Ինտերնետով հեռակա կառավարել իրենց
բանկային հաշիվը: Օգտվելով Ինտերնետ-կլիենտով, հաճախորդը մուտքգրելով իր անունն ու
գաղտնաբառը հնարավորություն է ստանում.
1. կարգավորել իր վճարային փաստաթղթերը;
2. ստանալ մի շարք հայտարարությունների վերաբերյալ հաշվետվությունները.
3. տեղեկություններ ստանալ փոխառությունнրի և վարկերի վերաբերյալ;

4. տեղեկատվություն ստանալ միջազգային փոխարժույթների վերաբերյալ:
Պաշտպանող կողմի 3-րդ վկա. Անվիճելի է, որ դրական կարելի է համարել ինտերնետում
էլ.փոստի գոյությունը: Եթե փոստով ուղարկված նամակը հասցեատիրոջը հասնում է մի քանի
օրվա ընթացքում, ինտերնետով այն հոսնում է մի քանի վայրկյանից: Եվ անմիջապես
հնարավոր է ստանալ
պատասխանը: Մարդիկ, որոնց շփումը սահմանափակ է կամ
հաշմանդամ են, կամ պարզապես փնտրում են մեղսակիցների, կարող են օգտվել ինտերնետը
շփվելու համար այսպես կոչված «զրուցարաններ» և ֆորումներում:
Քարտուղար. Դատարանի դահլիճ է հրավիրվում Պատգամավոր Արշակ Սադոյանը
Պատգամավոր Արշակ Սադոյան
Ինտերնետին չի կարելի մեղադրել: Հարկավոր է ստեղծել նոր օրենքներ, որոնք կօգնեն
ապահովել ցանցերում անվտանգ աշխատանքը:
Ավետ Բարսեղյանը իր հեղինակային իրավունքներ թող պաշտպանի դատարանում , այլ ոչ թե
բողոքի, որ իրեն նեղացնում են:: Իգոր Դանիլովը թող ավելի լավ աշխատի , քանի որ եթե չլինեին
վիրուսները նա հիմա կամ գործազուրկ կլիներ կամ էլ լավագույն դեպքում ստիպված կլիներ
կարկանդակներ պատրաստել: ... Աշոտ Մելիքյանը թող ավելի լավ պաշտպանություն ստեղծի:
Պետք է
հետևել օգտվողներին իրենց
IP-հասցեներով, Իսկ ցանցային կախվածություն
ունեցողներն էլ թող դիմեն հոգեբույժի:
Քարտուղար. Դատարանի դահլիճ է հրավիրվում nasty-ի օգտվողը.:
nasty-ի օգտվողը.:
Ինտերնետ թույլ է տալիս արագ գտնել շարադրություններ, ռեֆերատներ, գրքեր, որոնք
գրադարաններում չկան: .. Ինտերնետը հնարավորություն է տալիս շփվել ընկերների հետ
Թույլ է տալիս բեռնել ծրագրեր, ֆիլմեր և երաժշտություն: Գտնել նոր ընկերներ: Աշխարհին
պատմել մեր մասին: Յուրաքանչյուր ոք ինտերնետում կարող է գտնել իրեն հետաքրքրող որևէ
բան. Լինի դա օնլայն խաղեր, տարբեր Intrenet -Պորտալներ, ֆորումներ, ծանոթություններ ... Ինչ
ասես որ չկա
Քարտուղար. Հրավիրվում է վերջին վկան` դպրոցի ծնողկոմիտեի նախագահ` Էմմա
Բասենցյանը
Դատավոր. Ես զգուշացնում եմ ձեզ սուտ վկայության պատասխանատվության վերաբերյալ
վկա.
Դպրոցի կայքը, dasaran.am-ը շատ արդյունավետ միջոց են տեղեկություններ փոխանցելու համար
(Ընդհանուր տեղեկություններ դպրոցի և իր ծառայությունների վարաբերյալ, միջոցառումների,
որտեղ մասնակցել է երեխան, և շատ ավելին): Ինտերնետը նխպաստում է երեխաների հեռակա
ուսուցմանը: Մեր երեխաները կարող են անհրաժեշտ խորհրդատվություն, վիդեո դասեր, video
խորհրդակցություն, այսինքն երկխոսություն ուսուցչի և աշակերտի միջև: Ես ավարտեցի, ձերդ
գերազանցություն:
Դատավոր.
Մեղադրյալ, դեզ տրվումէ վերջին խոսքի հնարավորություն:
Մեղադրվող Ինտերնետ.
Ես չեմ ընդունում իմ մեղքը. Ես –ընդհամենը ռեսուրս եմ, որը տրամադրում է որոշակի
հնարավորություններ: Ինձ օգտագործումը բարի կամ չար նպատակով կախված է անհատից:
Պտասխանատվությանը պետք է ենթարկել ոչ թռե ինձ, այլ այն ագտվողներին, ովքեր
օգտագործում են իմ ռեսուրսները ապօրինի գործողությունների նպատակով: Իմ օգնությամբ,
դուք կարող եք տեղեկություններ ստանալ մասին հրաշալի ծրագրի ուսուցման համար օտար
լեզու: Օրինակ, այսպես կոչված, «Star դասընթաց" համակարգչային ծրագրի համաշխարհային
կարգի լեզվի ուսուցման. Առաջատար փորձագետների Օքսֆորդի և այլ կենտրոնների

աշխարհում մասնակցել են դրա ստեղծմանը. Աշխատանքային այս ծրագրով, դուք ստանում եք
լիարժեք դասընթաց, որը ձեռք է բերում կարդալու, գրելու և Խոսակցական ելույթը. Եթե դուք չեք
կարող իմանալ Ձեզ պատկանող նյութը, ապա ծրագիրը ցույց է մեկ այլ, ավելի հստակ
ներկայացումը.
Ինտերնետը միավորում է ավելի քան 160,000 գլոբալ ցանց աշխարհի 235 երկրներից:
Ինտերնետային սերվերների քանակը հասել է 43 մլն.: Ինտերնետին հեռախոսագծով միացված
Կլիենտական համակարգիչների քանակը հաշվառելը պարզապես անհնարին է:
Որպեսզի ապահովեք երեխաների ապահով հանմացանցը, կարող եք օգտվել հետևյալ
հասցեներից.
• http://www.icensor.ru/
• http://shperk.ru/sovety/kak-sdelat-internet-dlya-detej-bolee-bezopasnym.html
• Спам-фильтр http://www.spamprotexx.ru/packet.shtml
• http://www.vladdeti.ru/pubs/parents/babysafe/853-bezopasnost-detejj-v-seti-internet.html

Քարտուղար.Ոտքի: Դատարանը հեռանում է վճիռ կայացնելու:
Բոլորը ոտքի են կանգնում: Դատավորը գնում է: Ներկաներին ցուցադրվում է տեանյութ
ինտերնետի մասին:
Քարտուղար.Ոտքի, դատարանն է գալիս:
Դատավոր.
Կարող ենք թվարկել մի շարք «կողմ» և «դեմ» կարծիքներ, ինչպես նաև քննարկել այդ հարցը
կրկին ու կրկին, սակայն պատասխանը այդպես ել չենք գտնի, քանի որ յուրաքանչյուրն ունի իր
սեփականը: Աշխարհում չկա ոչ լավ, ոչ ել վատ իրեր – այդպիսին են նրանց դարձնում մարդիկ.
Բարին և չարը ամենուրեք շրջապատում են մեզ, կարևոր է ձեր անձնական
վերաբերմունքը.Նրանից, թե ինչպես դուք կօգտագործեք ինտերնետը, ինչ նպատակով, և ինչպես`
կախված է մեր հարցի պատասխանը. «Ինտերնետը համաշխարհային բարիքն է կամ չարիքը ..."
Դատարանը կայացնում է հետևյալ վճիռը. Ինտերնետի բացասական կողմերը չեզոքացնելու
համար անհրաժեշտ է աշակերտների մեջ պտցնել ինտերնետի ռեսուրսների քաղաքակիրթ
օգտագործման հմտությունները: Եվ դա պարտավոր են անել և՛ ուսուցիչները, և՛ ծնողները:
Դատավճիռը վարջնական է և բողոքարկման ենթակա չէ: Մեղադրող կողմին դատավճիռը պա՞րզ
է: Պաշտպանությանը դատավճիռը հասկանալի՞ է: Մեղադրյալ, դատավճիռը պա՞րզ է Ձեզ
համար:
Դատավոր.
Ինտերնետը - երկիմաստ բան է: Մի կողմից, սա ազատության մի ոլորտ է , մյուս կողմից`
թափանցելիության և վերահսկողության. Ինտերնետն իր մեջ ներառել է ոչ միայն գլոբալ
արժանապատվությունը, այլև գլոբալ արատները: Տեխնոլոգիական առաջընթացը հնարավոր չէ
կանխել, սակայն պետք է հիշել, որ ցանկացած նորամուծություն, ունի իր դրական և բացասական
կողմերը: Իսկ այն, թե ինչ կդառնա Ինտերնետը մեր կյանքում, կախված է անձից ...
Դատական նիստը հայտարարում եմ փակված:
Քարտուղար.Ոտքի: Դատարանը հեռանում է:

