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შესავალი 

ცივილიზაციის განვითარებასთან ერთად განვითარდა ტექნოლოგიები. დღეს ის ჩვენი 

ყოველდღიურობის განუყრელი ნაწილია. მრავალი დადებითის გარდა, მას უარყოფითი 

მხარეებიც აქვს. ერთ-ერთია ინფორმაციული დაუცველობა. ზუსტად ვერასდროს 

განვსაზღვრავთ, როდის ვიქნებით ჰაკერის და თავდასხმის მსხვერპლი ან როდის 

მიითვისებენ ჩვენს პერსონალურ ინფორმაციას. სწორედ ასეთი საფრთხეებისგან გვიცავს 

კრიპტოგრაფია, რომელიც შიფრავს სენსიტიურ მონაცემებს და მხოლოდ განკუთვნილი  

პირისთვის ხდის მას ხელმისაწვდომს. ის საუკუნებიაა არსებობს, მაგრამ ტექნოლოგიებში 

ბოლო რამდენიმე ათწლეულია რაც იყენებენ. სწორედ მასზე დაყრდნობით შეიქმნა 

კრიპტოვალუტა და მასთან ერთად განვითარდა წლების განმალობაში.  
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კრიპტოგრაფია 

კრიპტოგრაფია არის ინფორმაციისა და კომუნიკაციების უზრუნველყოფის ტექნიკა კოდების 

გამოყენებით, რათა მხოლოდ იმ პირმა შეძლოს მისი გაგება და დამუშავება, ვისთვისაც არის 

განკუთვნილი ინფორმაცია[1]. ამგვარად თავიდან აიცილებს ინფორმაციაზე უნებართვო 

წვდომას. კრიპტოგრაფიაში ტექნოლოგიები, რომლებიც გამოიყენება ინფორმაციის 

დასაცავად, მიღებულია მათემატიკური ცნებებიდან და წესებზე დაფუძნებული 

გამოთვლების ნაკრებიდან, რომელიც ცნობილია როგორც ალგორითმები. ეს ალგორითმები 

გამოიყენება კრიპტოგრაფიული გასაღების გენერირებისთვის, ციფრული ხელმოწერისთვის, 

ვერიფიკაციისთვის, მონაცემთა კონფიდენციალურობის დასაცავად, ინტერნეტში ვებ 

გვერდების დათვალიერებისთვის და კონფიდენციალური ტრანზაქციების დასაცავად, 

როგორიცაა საკრედიტო ბარათი და სადებეტო ბარათი[2]. 

კრიპტოგრაფიის მახასიათებლები შემდეგია: 

 კონფიდენციალურობა: ინფორმაციაზე წვდომა შეუძლია მხოლოდ იმ პირს, 

ვისთვისაც ის განკუთვნილია და მის გარდა სხვას არავის მიუწვდება ხელი ამ 

ინფორმაციაზე. 

 მთლიანობა: ინფორმაციის შენახვაში ან გადასვლისას ვერ მოხერხდება გამგზავნსა და 

მიმღებს შორის რაიმე დამატებითი ინფორმაციის აღმოჩენის გარეშე. 

 არაუარყოფა: ინფორმაციის შემქმნელს/გამგზავნს არ შეუძლია უარყოს მისი 

განზრახვა გაგზავნოს ინფორმაცია მოგვიანებით ეტაპზე. 

 ავთენტიფიკაცია: გამგზავნისა და მიმღების ვინაობა დადასტურებულია. ასევე 

დადასტურებულია ინფორმაციის დანიშნულება/წარმოშობა. 

ხშირად დაშიფვრის ყველაზე რთული კომპონენტი გასაღების მართვაა, რომელიც მოიცავს 

სიმეტრიული და ასიმეტრიული დაშიფვრის გასაღებების გენერირებას, გამოყენებას, 

დაარქივებას და წაშლას. 

ძირითადად გამოიყენება სამი ტიპის გასაღები: 

 სიმეტრიული გასაღების კრიპტოგრაფია: ეს არის დაშიფვრის სისტემა, სადაც 

შეტყობინების გამგზავნი და მიმღები იყენებენ ერთ საერთო გასაღებს 

შეტყობინებების დაშიფვრისა და გაშიფვრის მიზნით. სიმეტრიული საკვანძო 

სისტემები უფრო სწრაფი და მარტივია, მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ გამგზავნმა და 

მიმღებმა როგორმე უნდა გაცვალონ გასაღები უსაფრთხოდ. ყველაზე პოპულარული 

სიმეტრიული გასაღების კრიპტოგრაფიული სისტემაა მონაცემთა დაშიფვრის სისტემა 

(AES). 

 ჰეშის ფუნქციები: ამ ალგორითმში არ არის გამოყენებული რაიმე გასაღები. 

ფიქსირებული სიგრძის ჰეშის მნიშვნელობა გამოითვლება ჩვეულებრივი ტექსტის 

მიხედვით, რაც შეუძლებელს ხდის უბრალო ტექსტის შინაარსის აღდგენას. ბევრი 

ოპერაციული სისტემა იყენებს ჰეშის ფუნქციებს დასაშიფრად. 
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 ასიმეტრიული გასაღების კრიპტოგრაფია: ამ სისტემის მიხედვით წყვილი გასაღებები 

გამოიყენება ინფორმაციის დაშიფვრისა და გაშიფვრის მიზნით. საჯარო გასაღები 

გამოიყენება დაშიფვრისთვის, ხოლო პირადი გასაღები გამოიყენება გაშიფვრისთვის. 

საჯარო გასაღები და პირადი გასაღები განსხვავებულია. მაშინაც კი, თუ საჯარო 

გასაღები ყველასთვის ცნობილია, მიმღებს შეუძლია მხოლოდ მისი გაშიფვრა, რადგან 

მხოლოდ მან იცის პირადი გასაღები[3]. 

 

კრიპტოვალუტა 

 

კრიპტოვალუტა არის ციფრული გადახდის სისტემა, რომელიც არ არის დამოკიდებული 

საბანკო სისტემაზე. ეს არის სისტემა, რომელსაც შეუძლია ნებისმიერ მომხმარებელს 

ნებისმიერ ადგილას მისცეს გადახდების გაგზავნის და მიღების საშუალება. იმის მაგივრად, 

რომ რეალურ სამყაროში მოხდეს ფიზიკური ფულის გადატანა და გაცვლა, კრიპტოვალუტის 

გადახდები არსებობს მხოლოდ ციფრული ჩანაწერების სახით ონლაინ მონაცემთა ბაზაში, 

რომელიც აღწერს კონკრეტულ ტრანზაქციებს. როდესაც თქვენ გადარიცხავთ 

კრიპტოვალუტის თანხებს, ტრანზაქციები აღირიცხება საჯარო მონაცემთა ბაზაში. 

კრიპტოვალუტა ინახება ციფრულ საფულეებში[4]. 

პირველი კრიპტოვალუტა იყო ბიტკოინი, რომელიც დაარსდა 2009 წელს და ის დღემდე 

ერთერთი ყველაზე ცნობილი კრიპტოვალუტაა.  

კრიპტოვალუტები მუშაობს განაწილებულ საჯარო მონაცემთა ბაზაზე, რომელსაც ეწოდება 

ბლოკჩეინი, ყველა ტრანზაქციის ჩანაწერი, რომელიც ინახება ვალუტის მფლობელების მიერ. 

კრიპტოვალუტის ერთეულები იქმნება პროცესის მეშვეობით, რომელსაც მაინინგს 

უწოდებენ, რაც გულისხმობს კომპიუტერის ენერგიის გამოყენებას რთული მათემატიკური 

ამოცანების ამოსახსნელად, რომლებიც წარმოქმნიან მონეტებს. მომხმარებლებს ასევე 

შეუძლიათ შეიძინონ ვალუტები სხვადასხვა გზით, შემდეგ შეინახონ და დახარჯონ ისინი 

კრიპტოგრაფიული საფულეების გამოყენებით. 

მიუხედავად იმისა, რომ ბიტკოინი 2009 წლიდან არსებობს, კრიპტოვალუტები და 

ბლოკჩეინის ტექნოლოგიის აპლიკაციები კვლავ ჩნდება ფინანსური თვალსაზრისით და 

მომავალში მეტი გამოყენებაა მოსალოდნელი. ტრანზაქციები და სხვა ფინანსური აქტივები, 

საბოლოოდ შეიძლება მოხდეს ტექნოლოგიის გამოყენებით[6]. 

ყველაზე ცნობილი კრიპტოვალუტებია: 

 Bitcoin: 2009 წელს დაარსებული ბიტკოინი იყო პირველი კრიპტოვალუტა და დღემდე 

ყველაზე ხშირად გამოყენებადია. ვალუტა შეიქმნა სატოში ნაკამოტოს მიერ - 

ფართოდ მიჩნეულია ფსევდონიმად ცალკეული პიროვნების ან ადამიანთა 

ჯგუფისთვის, რომელთა ზუსტი ვინაობა უცნობია. 
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 Ethereum: 2015 წელს შემუშავებული Ethereum არის ბლოკჩეინის პლატფორმა 

საკუთარი კრიპტოვალუტით, სახელწოდებით Ether (ETH) ან Ethereum. ეს არის 

ყველაზე პოპულარული კრიპტოვალუტა ბიტკოინის შემდეგ. 

 Litecoin: ეს ვალუტა ყველაზე მეტად ჰგავს ბიტკოინს, მაგრამ უფრო სწრაფად 

განვითარდა ახალი ინოვაციების შესაქმნელად, მათ შორის მას litecoin-ს აქვს უფრო 

სწრაფი გადახდები და პროცესები მეტი ტრანზაქციის დასაშვებად. 

არაბიტკოინის კრიპტოვალუტებს ერთობლივად უწოდებენ "ალტკოინებს", რათა განასხვავონ 

ისინი ორიგინალისგან. 

კრიპტოვალუტები, როგორც წესი, შენდება ბლოკჩეინის ტექნოლოგიის გამოყენებით. 

ბლოკჩეინი აღწერს, თუ როგორ ხდება ტრანზაქციების ჩაწერა „ბლოკებად“ და დროის 

შტამპით. ეს საკმაოდ რთული, ტექნიკური პროცესია, მაგრამ შედეგი არის კრიპტოვალუტის 

ტრანზაქციების ციფრული ბაზა, რომლის ხელყოფა რთულია ჰაკერებისთვის. 

გარდა ამისა, ტრანზაქციები მოითხოვს ორფაქტორიანი ავთენტიფიკაციის პროცესს. 

მაგალითად, შეიძლება მოგეთხოვოთ მომხმარებლის სახელი და პაროლი შეიყვანოთ 

ტრანზაქციის დასაწყებად. ამის შემდეგ, შეიძლება დაგჭირდეთ თქვენს პირად მობილურ 

ტელეფონში ტექსტის საშუალებით გაგზავნილი ავთენტიფიკაციის კოდის შეყვანა. 

მიუხედავად იმისა, რომ ფასიანი ქაღალდები არსებობს, ეს არ ნიშნავს, რომ 

კრიპტოვალუტები არ არის გატეხილი. რამდენიმე დიდი კიბერთავდასხმა ძვირად დაუჯდა 

კრიპტოვალუტის დამწყებ ბიზნესს. ჰაკერებმა Coincheck-ზე 534 მილიონი დოლარი და 

BitGrail-ზე 195 მილიონი დოლარი შეადგინეს, რაც მათ 2018 წლის კრიპტოვალუტის ორ 

უდიდეს კიბერთავდასხმად აქციეს[4]. 

 

Stablecoins  

Stablecoins არის კრიპტოვალუტები, რომელთა ღირებულება მიბმულია სხვა ვალუტის 

ღირებულებასთან. არსებობს სამი ტიპის stablecoin, მათი ღირებულების სტაბილიზაციის 

მექანიზმზე დაყრდნობით. 

მიუხედავად იმისა, რომ ბიტკოინი რჩება ყველაზე პოპულარულ კრიპტოვალუტად, ის 

განიცდის მაღალ ცვალებადობას მის ფასში ან გაცვლით კურსში. მაგალითად, ბიტკოინის 

ფასი 2020 წლის მარტში $5,000-დან გაიზარდა 2021 წლის აპრილში $63,000-მდე და დაეცა 

თითქმის 50% მომდევნო ორი თვის განმავლობაში.  

კრიპტოვალუტები, როგორიცაა ბიტკოინი და ეთერიუმი, გვთავაზობენ უამრავ სარგებელს, 

ერთ-ერთი ყველაზე მნიშმვნელოვანი ფაქტორია, რომ ისინი არ მოითხოვენ ნდობას 

შუამავალი ინსტიტუტისგან გადახდების გაგზავნისთვის. მაგრამ ერთი მთავარი ნაკლი არის 

ის, რომ კრიპტოვალუტების ფასები არაპროგნოზირებადია და აქვს ტენდენცია 

მერყეობისკენ. 
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ეს ართულებს მათ გამოყენებას ყოველდღიურად ადამიანებისთვის. ზოგადად, ხალხი 

მოელის, რომ შეძლებს გაიგოს, რამდენი იქნება მათი ფული ერთი კვირის შემდეგ, როგორც 

მათი უსაფრთხოებისთვის, ასევე საარსებო წყაროსთვის. 

კრიპტოვალუტის არაპროგნოზირებადობა ეწინააღმდეგება ზოგადად ფულის სტაბილურ 

ფასებს, როგორიცაა აშშ დოლარი ან სხვა. დოლარის მსგავსი ვალუტების ღირებულებები 

თანდათან იცვლება დროთა განმავლობაში, მაგრამ ყოველდღიური ცვლილებები ხშირად 

უფრო მკვეთრია კრიპტოვალუტებისთვის, რომლებიც რეგულარულად იზრდება და ეცემა[7]. 

 

კრიპტოვალუტის საფრთხეები 

მიუხედავად იმისა, რომ კრიპტოვალუტის მომავალი მომხიბლავია, დიდი ფულის 

ინვესტიციისთვის მაინც სახიფათო ადგილად რჩება. სხვა ტრადიცულ ვალუტებთან 

შედარებით  კრიპტოვალუტის ფასი ძალიან სენსიტიური და მერყევია.    

ამის რამდენიმე მიზეზი არსებობს, პირველი -  სულ რაღაც ათეული მარკეტია, რომელიც 

ბიტკოინს გადახდის საშუალებად აღიქვამს.  

მეორე - რეგულაციების ნაკლებობაა, კრიპტოვალუტის მთავარი იდეა დეცენტრალიზებაა, 

ამიტომ არ არსებობს  სამთავრებო ორგანიზაცია, რომელიც მას აკონტორლებს.  

რადგან კრიპტო სამყარო თანდათან უფრო მეტ ყურადღებას და პოპულარობას იძენს, ხშირია 

კიბერთავდასხმებიც. მართალია ბლოკჩეინი ძლიერი დაცვის სისტემაა, მაგრამ ეს იმას არ 

ნიშნავს, რომ ინვესტორების ექაუნთები უსაფრთხოდაა.  მომხმარებლები ე.წ. “private kay” 

(კომპლექსურ პაროლს) იყენებენ ექაუნთებზე შესასვლელად, რომელიც, ხშირ შემთხვევაში, 

კომპიუტერში ინახება,  რაც  ჰაკერებისთვის ადვილად ხელმისაწვდომს ხდის. სამწუხაროდ 

ერთხელ მოპარული პაროლის დაბრუნება შეუძლებელია, პაროლის დაცვა მომხმარებლის 

პასუხისმგებლობაა [8]. 

საბოლოოდ თუ მაინც გადავწყვეტთ კრიპტოვალუტის ყიდვას, ასარჩევად 9000-ზე მეტი 

ვალუტა გვაქვს, თუმცა ყველა მათგანი სანდო ნამდვილად არ არის.  

“OneCoin” ცნობილისახიფათო  ისტორიაა კრიპტოვალუტის ისტორიაში, მისმა ლიდერებმა 

სამ წელიწადში მოახერხეს 4 მილიარდი დოლარის მოპარვა ინვესტორებისგან. წლების 

განმავლობაში მარკეტინგით და სხვადასხვა ხერხებით არწმუნებდნენ საზოგადოებას, რომ 

თავიანთ ვალუტას “დიდი მომავალი” ჰქონდა, სამწუხაროდ, ამ მომავალმა ინვესტორებს 

გვერდი აუარა[9]. 

ინვესტიციისთვის ყველაზე ოპტიმალური გადაწყვეტილება იმდენი ფულის გადაცვლაა, 

რამდენის დაკარგვაც კომფორტული და უმტკივნეულო იქნება.  

კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მინუსი, რომელიც კრიპტოვალუტას ახასიათებს გარემოზე 

უარყოფითი ზემოქმედებაა. ბლოკჩეინში ახალი ბლოკების დასამატებლად და 

ტრანზაქციების დასადასტურებლად, რთული მათემატიკური თავსატეხების ამოხსნაა 
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საჭირო, რაც დიდი  ენერგიის რესურს მოითხოვს.  ენერგიის მოხმარება კრიპტოვალუტიტს 

ტიპზე  და მაინინგის პროცესზე არის დამოკიდებული მაგრამ ზოგადად, კრიპტოვალუტა 

უფრო მეტ ენერგიას ხარჯავს ვიდრე სხვა ტრადიცული  ფინანსური ორგანიზაციები.  

მაგალითისთვის, ბიტკოინი ყოველწლიურად ჯამური ენერგიის  0,55%  იყენებს, რაც 

დაახლოებით ექვივალენტია მალაიზისა ან შვედეთის მიერ დახარჯული ელექტორენერგიის. 

უამრავი სტარტაპი ცდილობს ამ პრობლემის გადაჭრას, მაგრამ ჯერ კიდევ 

გარემოსდამცველების კრიტიკის საგნად რჩება კრიპტოვალუტა[10][11]. 

 

 

ტერას ეკოსისტემის ჩამოშლა 

ყველაფერი 2018 წელსდაიწყო, Terraform labs წევრების, დოკვონისადადენიელშინისმიერ. 

მათიმთავარიმიზანიიყოშეემუშავებინათუნივერსალურიგადახდისსისტემა, 

რომელიცკრიპტოვალუტასმოსახერხებელსგახდიდაყოველდღიურცხოვრებაში. 

მათდაარსესბლოქჩეინისქსელი Terra, 

რომელიცაწარმოებდალუნათოქენებსდაშექმნესალგორითმულისტეიბლქოინი UST (Terra 

USD) Terra-სქსელებისთვის. 

ისტრადიციულისტეიბლქოინებისგანინოვაციურადგანსხვავდება, 

თუსხვებიგამყარებულიასტაბილურისარეზერვოასეტებით (როგორიცაადოლარი, ოქრო), 

UST ეყრდნობათოქენლუნას. Luna მკვიდრითოქენია, 

რომელსაცოთხისხვადასხვადანიშნულებააქვსტერასქსელში : 

1. ტერასსტეიბლქოინისფეგის (Peg - სტაბილურიფასი) შენარჩუნება; 

2. გადასახადიტრანზაქციებისგანხორციელება;  

3. პლატფორმისმართვაშიმონაწილეობისმიღებაარჩევითადადამატებით; 

4. ფსონისდადება, ტერასფსონისდელეგირებულიმტკიცებულების (DPoS) 

საბუთზექსელისგადარიცხვისშეფასებისათვის.[12] 

2019 წელსლუნასჩაშვებისსაწყისიფასიიყო  $1.31, მაგრამპირველი 18 

თვისგანმავლობაშიდაღმავლობისტრაექტორიაზეაღმოჩნდა. მისიფასისზრდამხოლოდ 2021 

წლისთებერვალშიდაიწყო, პირველადმიაღწია  $6.44 დარვათვისშემდეგ, 30 სექტემბერს,  

Columbus-5 Mainnet-ისგანახლებისშემდეგ, მიაღწიაყველადროისნიშნულს -  $49.45. 

ასეთმაპროგრესმაშესაძლებლობამისცაგამდიდრებულიყვნენისეთიინვესტორები, 

რომელთაცბევრიფულიარჰქონდათ. ასეგაიზარდამისიღირებულება 135%-

ითორთვეზენაკლებდროში, 2022 წლისაპრილისპიკამდე. ასევეშესაძლებელიიყო UST-

სგანთავსება Anchor-ისპლატფორმაზე, რომელიცუზრუნველყოფდა 20%-

იანწლიურიშემოსავალს. ასეთმამაჩვენებლებმაანალიტიკოსებიდააეჭვადააბსურდული, 

არამდგრადიუწოდეს. [13] 



Scientific and Practical Cyber Security Journal (SPCSJ) 6(4): 20-28 ISSN 

2587- 4667 Scientific Cyber Security Association (SCSA) 
 

26 
 

TerraUSD (UST) ტერაალგორითმულისტეიბლქოინია, 

რომელიცმყარდებაარარეზერვშიშენახულიაქტივებით, არამედმეორეკრიპტოვალუტით - 

ლუნათოქენებით, დაეყრდნობაალგორითმებს, რომლებითაცინარჩუნებს 1$-ისფეგს 

(1UST=1USD)[14], რაცშემდგომმასსტეიბლქოინადაკვალიფიკაციებს.  2022 წლის 7 

მაისსკისწორედესწონასწორობადაირღვადა 1UST გახდა $0.985. მიუხედავადიმისა, 

რომესდიდისაფრთხეარუნდაყოფილიყო, 12 მაისსისევგანმეორდავარდნადაახლაუკვე $0,10 

გახდამისიფასი[15]. ესყველაფერიპირდაპირპროპორციულადაისახალუნაზედა $120-

დანჩამოვიდა $0,02-მდე - 99%-იანივარდნამისიღირებულებისა. Binance (ონლაინბირჟა, 

სადაცმომხმარებლებსშეუძიათკრიპტოვალუტითვაჭრობა) სიიდანაგდებსლუნასდააჩერებს 

UST-სთრეიდინგს, ინვესტორებივეღარაკვირდებიანმიმდინარემოვლენებს.     ვარდნისერთ-

ერთწინაპირობად 2 მილიარდიდოლარისღირებულების UST-სგამოტანაგახდა Anchor 

Protocol-დან, რისგამოცასობითმილიონისტებლქოინისწრაფადიქნალიკვიდირებული. 

ჯერკიდევდავობენთურამგამოიწვიაეს, 

ინტერესებისგაზრდისსაპასუხოდთუესიყომავნეთავდასხმატერასბლოქჩეინზე. 

ასევეარსებობდამოსაზრებები, რომერთ-ერთიდამფუძნებელი, დოკვონი, 

თვეებისგანმავლობაში, არალეგალურადანაღდებდა $2.7 მილიარდს, 

რამაცხელიშეუწყოტერასნგრევას. მოგვიანებითმანესინფორმაციაუარყო.  

ასეთიკატასტროფისგამოსასწორებლად, 28 მაისს, ახალისისტემაჩაუშვეს - Luna 2.0. 

ხოლოძველ, ორიგინალ, მკვიდრთოქენს, LUNA Classic (LUNC) გადაარქვეს[16]. 

ისინიერთადიარსებებენ, იმისმაგივრადრომძველილუნა (ახლაუკვე LUNA Classic-

ადწოდებული) სრულიადჩაანაცვლონ. მათშორისერთიუდიდესიგანსხვავებაა - 

ახალილუნაარშეიცავსალგორითმულსტეიბლქოინს. 

მისმომავალსვერავინიწინასწარმეტყველებს, ასევესაეჭვოათუროგორგაიზრდებამისიფასი, 

ანთუგაიზრდებასაერთოდ. Terraform lab-

ისდამფუძნებელისთვისსაკმაოდრთულიიქნებაინვესტორებისნდობისმოპოვება. 

საბოლოოდ, ტერასდაცემაინვესტორებს $40 მილიარდზემეტიდაუჯდა.  

ვარდნამარამხოლოდტერასკომპანია, არამედმთელიკრიპტოვალუტისბიზნესიდააზარალა 

$300 მილიარდისრაოდენობით. ამმოვლენას „შავიგედი“ უწოდეს (Black swan -  მოვლენა, 

რომლისპროგნოზირებაშეუძლებელია, მაგრამაქვსკატასტროფულიშედეგი)[17,18]. 

ამანკიდევუფროუარყოფითადიმოქმედაბაზარზე, 

რომელიციმდროსძალიანარასტაბილურიდართულადმართვადიიყო. 

სწორედამკოლაფსისშედეგადდადგაკრიპტოვალუტაკითხვისნიშნისქვეშ. 

ღირსთუარაინვესტირება? აქვსრაიმემომავალი? 

ისევგანმეორდებათუარარომელიმეკრიპტოსვარდნა? - ამკითხვებზეპასუხიარარსებობს, 

მაგრამაუცილებელიათავადგანვსაჯოთგვიღირსთუარაასეთბიზნესშიჩართვადაპასუხისმგებე

ლივართთუარაშედეგებზე [19]. 
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