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ABSTRACT: In today’s world where everyone leaves a cyber trail, it’s hard to track things 

down.Therefore, this information can be used against this person, which in many cases has bad 

consequences. This work is about specific methods and programs that help us find and analyze specific 

information. Also worth noting is the importance of artificial intelligence (AI) in recent years. It already 

plays an important role in many other fields, for example in the medical field, therefore it has a great 

influence on OSINT today, which is manifested in the fact that many individual and different tools are 

created (IBM Watson, Maltego, KNIME). 
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ანოტაცია: დღევანდელ სამყაროში, სადაც ყოველი ადამიანი ტოვებს კიბერ კვალს, რთულია 

რამის დამავლა. აქედან გამომდინარე ეს ინფორმაცია შეიძლება იყოს გამოყენებული ამ 

ადამიანის მიმართ, რასაც ხშირ შემთხვევაში ცუდი შედეგები მოყვება.ამ ნამუშევარში 

საუბარია სწორედ კონკრეტული ხერხებზე და პროგრამებზე, რომლებიც გვეხმარებიან 

სპეციფიკური ინფორმაციის მოძიებაში და გაანალიზებაში.ასევე აღსანიშნავია ბოლო წლებში 

ხელოვნური ინტელექტის (AI) მნიშვნელობა. მას უკვე სხვა მრავალ სფეროში მნიშვნელოვანი 

როლი უჭირავს, მაგალითად სამედიცინო სფეროში, აქედან გამომდინარე მან დიდი 

გავლენით OSINT -ზე მოქმედებს დღესდღეობით, რაც გამოიხატება იმაში, რომ ბევრი 

ინდივიდუალური და განსხვავებული ინსტრუმენტი იქმნება (IBM Watson, Maltego, KNIME). 

საკვანძო სიტყვები: OSINT, სისუსტეები, ინფორმაცია, ხელოვნური ინტელექტი, 

ხელსაწყოები, ინსტრუმენტების მოხმარება 

 

რა არის OSINT ? 

OSINT ანუ Open Source Intelligence –  ნიშნავს ინფორმაციის მოგროვება / გამოძიება ღია 

წყაროების გამოყენებით. ეს არის ტექნიკისა და ინსტრუმენტების ერთობლიობა, რომელიც 

გამოიყენება საჯარო ინფორმაციის და მონაცემთა შეგროვებისთვის, გარკვეული მიზნებისა 

და სფეროების სასარგებლო და გამოყენებადი ცოდნის მისაღებად. 
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დღეს ინტერნეტი წარმოადგენს ინფორმაციის უდიდეს ნაკადს, რაც ერთდროულად არის 

როგორც სასარგებლო, ასევე, ზოგ შემთხვევაში, მავნებელიც კი. 

ინტერნეტის დადებით მხარეს მონაცემთა მაქსიმალური ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს, 

რაც ნიშნავს იმას, რომ ინფორმაციის გარკვეული ნაწილი ე.წ. ღია წვდომაშია, აქედან 

გამომდინარე ნებისმიერ მსურველს, პრაქტიკულად, ნებისმიერი ინფორმაციის მიღება 

შეუძლია. 

უარყოფითი მხარე, ამ შემთხვევაში, ბოროტმოქმედის მიერ მიღებული ინფორმაციის 

გამოყენებაა. ინფორმაციის მავნე მიზნებით გამოყენების ერთ-ერთი ნათელი მაგალითია 

ფიშინგი, როდესაც მსხვერპლის ელ-ფოსტაზე სპეციალური მავნე კონტენტის შემცველი 

წერილი იგზავნება. კონტენტი შეიძლება იყოს სხვადასხვა სახის, დაწყებული უბრალო 

ტექსტით, დამთავრებული ვიდეო ან აუდიო ჩანაწერებით. 

OSINT შეიძლება იყოს გამოყენებული ორი მიმართულებით: 

პირველი მიმართულება ინტერნეტ სივრცეში გამოძიებაა, რომელიც საჭირო ინფორმაციის 

მოპოვებასა და სხვადასხვა პირს შორის სხვადასხვა კავშირის დადგენაში ეხმარება. OSINT - 

ის მეშვეობით, იზოგება სოლიდური თანხები, რადგან ამ ტიპის გამოძიების მეთოდების 

გამოყენებით, ორგანიზაციებს შორის თაღლითობის რისკი (ინტერესთა კონფლიქტის 

მაგალითები) საგრძნობლად მცირდება. 

მეორე მხრივ, OSINT შესაძლოა იყოს გამოყენებული ბოროტმოქმედების მიერ, რომლებიც 

აგროვებენ ინფორმაციას პოტენციური მსხვერპლის შესახებ და მიღებულ მონაცემებს 

შემდგომ სხვადასხვა ტიპის თავდასხმისთვის იყენებენ. მსგავსი ქმედების ერთ-ერთ 

მაგალითად შეიძლება ჩაითვალოს სოციალური ინჟინერია, რომლის გამოყენების დროსაც 

ბოროტმოქმედი ახდენს ფსიქოლოგიურ ზეწოლას პოტენციურ მსხვერპლზე, სასარგებლო ან 

სენსიტიური ინფორმაციის მისაღებად (მაგ. პაროლი ან საბანკო მონაცემები). 

 

რაში გამოიყენება OSINT ? 

OSINT შექმნილ იქნა აშშ-ში 1940-იან წლებში, საერთაშორისო მაუწყებლობის მონიტორინგის 

სამსახურებთან ერთად. მისი თანამშრომლები ახორციელებდნენ უცხო ქვეყნების რადიო 

გადაცემების ჩაწერასა და ანალიზს, რის შემდეგაც მონაცემები ანგარიშების სახით 

გადაეცემოდა სამხედრო და სადაზვერვო უწყებებს. CIA-ს და პენტაგონის ზოგიერთი 

ოფიციალური პირის მიხედვით, აშშ-ს ხელმძღვანელობამ ინფორმაციის 80% ღია 

წყაროებიდან იღებს და მხოლოდ 20% ფარული წყაროებიდან.  

დღესდღეისობით ღია წყაროების სადაზვერვო ინფორმაციას იყენებენ არა მხოლოდ 

სამთავრობო უსაფრთხოებისა და თავდაცვის უწყებები, არამედ კერძო კომპანიებიც. 

OSINT მეთოდები, მიზნად ისახავს ზოგადი ინფორმაციის შეგროვებას მარტივად 

ხელმისაწვდომი წყაროებიდან და საშუალებას იძლევა მიიღოთ ობიექტის შესახებ ზოგადი 

ინფორმაცია. ინფორმაცია გროვდება მექანიკურად ან სპეციალური სერვისებისა და 
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ხელსაწყოების დახმარებით, რომლებიც ამარტივებს მონაცემთა შეგროვებას, 

სისტემატიზაციასა და ანალიზს. 

OSINT-ის საშუალებით შესაძლებელია მარტივად იპოვოთ ხარვეზები და სისუსტეები 

საკუთარ უსაფრთხოების სისტემაში, მომხმარებელთა ინფორმაციის დაცვაში, ასევე 

შეგიძლიათ გაიგოთ სამიზნე აუდიტორიის ფსიქოლოგიური თავისებურებები და 

საჭიროებები. 

IT ინდუსტრიასა და ინფორმაციის უსაფრთხოებაში OSINT ეხმარება კონკურენტების შესახებ 

ინფორმაციის შეგროვებას, ობიექტების უსაფრთხოების ანალიზს, უსაფრთხოების 

ხარვეზების, ინფორმაციის გაჟონვისა და შესაძლო საფრთხეების და მათი წყაროების 

აღმოჩენაში.  

OSINT შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას არა მხოლოდ ლეგიტიმური, არამედ უკანონო 

მიზნებისთვისაც. მაგალითად, თავდამსხმელს შეუძლია მოიპაროს მომხმარებლის პირადი 

მონაცემები და ინფორმაცია პირის ან ორგანიზაციის საქმიანობის შესახებ; მოიპოვოს 

კონფიდენციალური ინფორმაცია და გამოიყენოს იგი შანტაჟის, გამოძალვისთვის და სხვა. 

 

AI -ს ამოყენება OSINT-ში 

ხელოვნური ინტელექტი (AI) შეიძლება გამოყენებულ იქნას OSINT-თან ერთად ინფორმაციის 

შეგროვების პროცესის ავტომატიზაციისა და ეფექტურობის გასაუმჯობესებლად. 

მაგალითად, ხელოვნური ინტელექტის ალგორითმები შეიძლება ივარჯიშონ, რათა ამოიცნონ 

და ამოიღონ შესაბამისი ინფორმაცია დიდი მოცულობის ონლაინ მონაცემებიდან, 

როგორიცაა სოციალური მედიის პოსტები. ეს შეიძლება დაეხმაროს ორგანიზაციებს 

დაზოგონ დრო და რესურსები, რომლებიც სხვანაირად დაიხარჯებოდა ინფორმაციის ხელით 

მოპოვებაში. 

ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება ასევე შეიძლება OSINT-ის საშუალებით შეგროვებული 

ინფორმაციის გასაანალიზებლად და ინტერპრეტაციისთვის. მაგალითად, ხელოვნური 

ინტელექტის სისტემას შეუძლია განსაზღვროს შაბლონები ან კავშირები ერთი შეხედვით 

დაუკავშირებელ ინფორმაციას შორის, ან იწინასწარმეტყველოს მომავალი მოვლენები 

წარსული ტენდენციების საფუძველზე. 

AI-ს გამოყენების ერთ-ერთი მთავარი უპირატესობა OSINT-თან ერთად არის დიდი 

რაოდენობით ინფორმაციის სწრაფად და ზუსტად დამუშავების შესაძლებლობა. ეს შეიძლება 

იყოს განსაკუთრებით გამოსადეგი სიტუაციებში, სადაც დრო მნიშვნელოვანია, როგორიცაა 

ეროვნული უსაფრთხოების პოტენციურ საფრთხეზე რეაგირება. 

თუმცა, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ AI-ზე დაფუძნებული OSINT არ არის შეზღუდვების 

გარეშე. ყველა ხელოვნური ინტელექტის სისტემის მსგავსად, ის მხოლოდ ისეთივე კარგია, 

როგორც მონაცემები, რომლებზედაც ვარჯიშობს და ექვემდებარება მიკერძოებას და 

შეცდომებს, თუ სასწავლო მონაცემები არ არის რეპრეზენტატიული ან ზუსტი. გარდა ამისა, 

AI-ზე დაფუძნებულ OSINT სისტემებს შეიძლება არ შეეძლოთ გარკვეული ტიპის 
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ინფორმაციაზე წვდომა, როგორიცაა ინფორმაცია, რომელიც დაცულია 

კონფიდენციალურობის კანონებით ან ხელმისაწვდომია მხოლოდ ფარული ან უკანონო 

საშუალებებით. 

მთლიანობაში, ხელოვნური ინტელექტი შეიძლება იყოს ძლიერი ინსტრუმენტი OSINT-ის 

ეფექტურობის გასაუმჯობესებლად, მაგრამ მნიშვნელოვანია მისი პასუხისმგებლობით 

გამოყენება და ინფორმაციის სხვა წყაროებთან ერთად გამოყენების უზრუნველყოფა სრული 

და ზუსტი სურათის უზრუნველსაყოფად. 

AI ტექნოლოგია აგრძელებს წინსვლას ასტრონომიული ტემპით, ასევე ხდება მისი 

აპლიკაციები OSINT -ითვის. ქვემოთ მოცემულია ჰიპოთეტური სცენარი, რომელიც ხაზს 

უსვამს  AI -ს გამოყენებით OSINT გამოძიებაში. 

პროცესის მაგალითი: 

1. გამომძიებელი იღებს ხაზგასმული მონაცემების ნაწილებს ავტომატური AI 

ალგორითმიდან, ვთქვათ, ეს ალგორითმი აღმოაჩენს საკვანძო სიტყვებს ან ფრაზებს, 

რომლებიც მონიშნულია Twitter-ში ან chatroom-ის პოსტებში. 

2. ისინი აღნიშნავენ სიმბოლოს არსებობას, რომელიც ეხება კონკრეტულ ექსტრემისტულ 

ჯგუფს. 

3. Web Crawlers აგროვებს ინფორმაციას ათასობით წყაროდან, როგორიცაა სოციალური 

მედია, ინგლისური ან უცხოენოვანი მედია, ახალი ამბების ამონარიდები და ა.შ. 

4. შეგროვებული ინფორმაცია იწარმოება წინასწარ განსაზღვრული AI ალგორითმების 

მეშვეობით, რომლებიც შექმნილია შაბლონების იდენტიფიცირებისთვის ან 

გეოგრაფიული/დროებითი პროფილის შესაქმნელად. 

5. დაზვერვის ანგარიში შემდეგ ავტომატურად გენერირდება მომხმარებლის 

პრეფერენციების მიხედვით. მიუხედავად იმისა, რომ არცერთი ეს შემთხვევა არ შეიძლება 

რევოლუციურად გამოიყურებოდეს სადაზვერვო პროცესისთვის, ეფექტურობა, რომლითაც 

AI-ები მუშაობენ, მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს პროცესს და ანალიტიკოსს საშუალებას 

აძლევს მეტი დრო დახარჯოს ანალიზზე. ამაში მდგომარეობს AI ტექნოლოგიის მთავარი 

სარგებელი OSINT ციკლში. AI-ს ყველა ამ აპლიკაციის OSINT-ში გადაკვეთამ და 

ტექნოლოგიის შემდგომმა განვითარებამ შეიძლება იდეალურად მიგვიყვანოს AI-მდე, 

რომელსაც შეუძლია სწრაფად ამოიცნოს შესაბამისი ინფორმაცია ყველა წყაროზე და 

მიაწოდოს ის საბოლოო მომხმარებელს, ან სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, შექმნას „Siri“ 

უსაფრთხოების კლირენსი“ 

 

 

რა tools -ები არსებობს 

1) OSINT Framework 
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ეს წარმოადგენს ყველაზე სრულყოფილ ღია კოდის მონაცემთა ბაზას, წყაროები 

დაჯგუფებულია კატეგორიების მიხედვით. შეიძლება გაიხსნას კონკრეტული კლასი, 

შემდგომში იყოს წვდომა ქვეკლასზე და მოძებნოს ინფორმაციის კონკრეტული წყარო. 

OSINT Framework-ის დახმარებით შეგიძლიათ იპოვოთ ინფორმაცია ისეთი კრიტერიუმით, 

როგორიცაა ელფოსტა, ტელეფონის ნომერი, IP მისამართი, სოციალური ქსელები და 

მრავალი სხვა. 

2) Metagoofil 

ეს არის მეტაძიების სისტემა, რომელიც იყენებს სხვა საძიებო სისტემებს საჯაროდ 

ხელმისაწვდომი PDF, Word, Powerpoint და Excel ფაილების მოსაძებნად და მისაღებად. ეს 

შეგიძლიათ გამოიყენოთ ტექნიკური დოკუმენტაციის, კლიენტის მონაცემთა ბაზების, 

დირექტივების, კატალოგებისა და სხვა სასარგებლო ინფორმაციის გასაანალიზებლად. 

3)  Shodan 

ეს არის საძიებო სისტემა, რომელიც შექმნილია IPv4 მისამართებით ინტერნეტთან 

დაკავშირებული მოწყობილობების მოსაძებნად, როგორიცაა მარშრუტიზატორები, ვიდეო 

სათვალთვალო კამერები, უსაფრთხოების სენსორები და ა.შ. მისი დახმარებით ნებისმიერ 

მსურველს შეუძლია იპოვოს დაუცველი ან ნაკლებად დაცული მოწყობილობა, 

დაამონიტორინგოს და მიიღოს საინტერესო ინფორმაცია.  ეს სახელი მან მიიღო System Shock 

თამაშების ანტაგონისტის, შეშლილი ხელოვნური ინტელექტისგან. 

4) SpiderFoot 

კიდევ ერთი სასარგებლო სადაზვერვო ინსტრუმენტს წარმოადგენს SpiderFoot, რომელიც 

საშუალებას გაძლევთ შეაგროვოთ მაქსიმალური ინფორმაცია ნებისმიერი საიტის ან 

სერვერის შესახებ. SpiderFoot არის სადაზვერვო ინსტრუმენტი, რომელიც ავტომატურად 

ასკანირებს ასზე მეტ საჯარო მონაცემთა წყაროს, რათა შეაგროვოს ინტელექტუალური 

ინფორმაცია IP მისამართებზე, დომენის სახელებზე, ელფოსტის მისამართებზე და ა.შ.   

5) OpenAI 

OpenAI არის კვლევითი ორგანიზაცია, რომელიც ორიენტირებულია ხელოვნური 

ინტელექტის (AI) ტექნოლოგიების განვითარებაზე. იგი დაარსდა 2015 წელს მაღალი დონის 

ტექნიკური ლიდერების ჯგუფის მიერ, მათ შორის ილონ მასკი, სემ ალტმანი, გრეგ ბროკმანი, 

ილია სუცკევერი და ვოიცეჩ ზარემბა, მეგობრული AI-ის განვითარებისა და განვითარების 

მიზნით. 

 

Google Dorking 

დღეისთვის Google-ის საძიებო სისტემას თითქმის ყველა ვებ-საიტი აქვთ დასკანირებული 

და დაინდექსიერებული, რათა მომხმარებელმა შეძლოს სწორი ინფორმაციის სწრაფად 

მიღება. თუმცა ეს შეიძლება იყოს გამოყენებული სულ სხვა გზით. ამაში მათ ეხმარებას 

Google Dorking-ი 
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Google Dorking - ეს არის ინფორმაციის გაფართოებული ძიების ინსტრუმენტი, რომელიც 

Google საძიებო სისტემას იყენებს და ამავდროულად გამოიყენება ვებ-საიტის სისუსტეების 

აღმოჩენაში და კონფიგურაციული ინფორმაციის პოვნაში, მაგალითად ფაილების ან 

დამალული გვერდების. Dork queries ბევრი ადამიანი განიხილავს, როგორც "ჰაკირების 

ტექნიკად". მისი ბუნების გამო, დაუცველობა შეიძლება გამოყენებულ იქნას სხვადასხვა 

მიზნებისთვის და ძალიან ხშირად ცუდი მიზნებისთვის. 

საჭირო ინფორმაციის მოსაძიებლად არსებობს Google-მა შექმნა სპეციალური მოთხოვნების 

ენა, რომელშიც სპეციფიური ნიშნები და ოპერატორები გვეხმარებიან. მაგალითად 

სპეციფიკური ნიშნები არიან: 

 ვარსკვლავი [*] -რომელიც შეიძლება იყოს ჩანაცვლებული ნებისმიერი სხვა სიტყვით. 

 ტილდი [~] -  რომელიც ეძებს სიტყვის სინონიმებს 

 მინუსი [-] - ანუ ძიებიდან რაღაცა სიტყვის წაშლა 

 ბრჭყალები [“] -  ვთქვათ, თუ გვინდოდა შევავიწროვოთ საძიებო მოთხოვნა, 

შეგვიძლია გამოვიყენოთ ციტატები. Google ამ ბრჭყალებს შორის არსებულ 

ყველაფერს ზუსტად განმარტავს და მხოლოდ მოწოდებული ფრაზის შედეგებს 

დააბრუნებს 

ხოლო პოპულარული ოპერატორები: 

 filetype - რომელიც ფაილების ტიპებს მიხედვით ეძებს 

 site - მხოლოდ კონკრეტული საიტი მოძებნოს 

 inurl - მოვიძიოთ კონკრეტული სიტყვა, რომელიც URL შეიცავს  

 intitle - მოვიძიობთ სიტყვა ან წინადადება ვებ-საიტის სათაურში. 

ამიერად Google Dorking-ი ხდის უფრო კომფორტულ და სწრაფ მუშაობას მის საძიებლო 

სისტემასთან. მაგალითად skynews.com ვესაიტზე გვინდა მხოლოდ pdf ფაილები 

ამოგვიგდოს. ამისთვის ბრაუზერის search ხაზში ვწერთ ამას: site: skynews.com filetype:pdf . 

(სურ. 1) 

                სურათი 1 

skynews.com ვებ-საიზე აღმოჩენილი Pdf ფაილები 
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მაგრამ პარალელურად შეიძლება ეს გამოყენებული იქნას პაროლების ან კრიტიკული 

სისუსტეების მოსაძიებლად. მაგალითად სურ. 2 -ზე ასახულია  მომხმარებლის სახელები და 

პაროლები. 

                  
სურათი 2 მოძებნილი სახელები და პაროლები 

თუ გარკვეული უბნების მონიტორინგს გვესაჭიროება, Google Dorking დაგვეხმარება რეალურ 

დროში კამერების პოვნაში მნიშვნელოვანი IP შეზღუდვების გარეშე. Google Dorking-ი 

გვაძლევს წვდომას სხვადასხვა პირდაპირ ეთერში გლობალურად, მათ შორის 

სამხედროებისა და მთავრობის კამერებზე. ამისთვის ეს მოთხოვნილება უნდა გავაგზავნოთ: 

intitle: Webcamxp 5. (სურ.3)  

სურათი 3  Google Dorking -ით მოძიებული კამერა 

 

Shodan 

Shodan არის საძიებო სისტემა ინტერნეტთან დაკავშირებული მოწყობილობებისთვის. იგი 

შეიქმნა 2009 წელს ჯონ მეთერლის მიერ და ხშირად მოიხსენიება როგორც "გუგლი 

ჰაკერებისთვის". პლატფორმა მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს მოძებნონ ინტერნეტთან 

დაკავშირებული კონკრეტული ტიპის მოწყობილობები ან სერვერები, როგორიცაა 

ვებკამერები, მარშრუტიზატორები, სერვერები და სხვა. 

Shodan-ის ერთ-ერთი უნიკალური მახასიათებელია მისი უნარი იპოვოს მოწყობილობები, 

რომლებიც არ არის გამიზნული საჯაროდ ხელმისაწვდომი. მაგალითად, შესაძლებელია 

სამრეწველო კონტროლის სისტემების პოვნა შოდანის ძიებით. ამან გამოიწვია 
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კიბერუსაფრთხოების ექსპერტების შეშფოთება, რადგან ამ ტიპის სისტემები ხშირად არ არის 

ისეთი უსაფრთხო, როგორც ტრადიციული კომპიუტერები და ემუქრებათ გატეხვის რისკი. 

შოდანი არ გამოიყენება მხოლოდ ჰაკერების მიერ. მას ასევე იყენებენ უსაფრთხოების 

მკვლევარები, ქსელის ადმინისტრატორები და სხვები ინტერნეტთან დაკავშირებულ 

მოწყობილობებსა და სისტემებში დაუცველობის დასადგენად. კონკრეტული ტიპის 

მოწყობილობების ან სერვერების ძიებით, შესაძლებელია იდენტიფიცირება, ვისაც შეიძლება 

ჰქონდეს სუსტი პაროლები, მოძველებული პროგრამული უზრუნველყოფა ან სხვა 

დაუცველობა, რომელთა გამოყენება შესაძლებელია. 

მიუხედავად იმისა, რომ Shodan არის სასარგებლო ინსტრუმენტი უსაფრთხოების 

პოტენციური რისკების იდენტიფიცირებისთვის, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ის არ 

არის ჰაკერული ინსტრუმენტი. ის უბრალოდ საშუალებას აძლევს მომხმარებლებს მოძებნონ 

და იპოვონ ინტერნეტთან დაკავშირებული მოწყობილობები და სერვერები. მომხმარებლის 

გადასაწყვეტია, როგორ გამოიყენოს ეს ინფორმაცია და შეატყობინოს თუ არა აღმოჩენილ 

დაუცველობას. 

საბოლოოდ, Shodan არის საძიებო სისტემა ინტერნეტთან დაკავშირებული 

მოწყობილობებისთვის, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას სხვადასხვა მიზნებისთვის, 

მათ შორის უსაფრთხოების პოტენციური დაუცველობის იდენტიფიცირებისთვის. 

მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის სასარგებლო ინსტრუმენტი, მნიშვნელოვანია მისი 

გამოყენება პასუხისმგებლობით და დაიცვას ყველა მოქმედი კანონი და რეგულაცია მისი 

გამოყენებისას. 

Shodan ის მოხმარება: 

თუ ჩვენ საძიებო ველში ჩავწერთ Country:ge Shodan ავტომატურად ამოგვიგდებს იმ  Host -ებს 

რომლებიც საქართველოში არის, ხოლო თუ ჩავწერთ City:Tbilisi ამ შემთხვევაში ამოაგდებს 

ყველა დასკანერებულ Host რომელიც არის თბილისში (სურ. 1 ა,ბ): 
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სურათი 1 ა           სურათი 1 ბ 

თბილისში მოძებნილი მოწყობილობები                  ყველა ვებსაიტი რომლის სათაური SCSA 

არის  

უკვე იცით როგორ მუშაობს Google Dork ის intitle Command -ი. შოდანზეც არსებობს მსგავსი 

Command სახელად http.title. თუ ჩვენ საძიებო ველში ჩავწერთ http.title:“scsa” -ს ამოაგდებს 

ყველა ვებსაიტს რისი სათაურიც არის SCSA. ასევე არის Port ქომანდი რითითაც შეგიძლიათ 

მიუთითოთ სასურველი პორტი. ამ შემთხვევაში შოდან გაჩვენებს ყველა ჰოსტს რომელსაც 

აქვს გახსნილი თქვენი მითითებული პორტი. 

 

OpenAI 

OpenAI ატარებს კვლევებს AI-თან დაკავშირებულ სხვადასხვა სფეროში, მათ შორის 

მანქანური სწავლა, კომპიუტერული ხედვა, ბუნებრივი ენის დამუშავება და რობოტიკა. 

ორგანიზაცია ცნობილია ღრმა სწავლებაზე მუშაობით, მანქანური სწავლების ტიპი, რომელიც 

გულისხმობს ხელოვნური ნერვული ქსელების მომზადებას მონაცემთა დიდ ნაკრებებზე. 

OpenAI-ის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიღწევაა GPT-3-ის, ენის დამუშავების AI სისტემის 

განვითარება, რომელსაც შეუძლია ადამიანის მსგავსი ტექსტის გენერირება. სხვა 

მნიშვნელოვანი პროექტებია DALL-E, ხელოვნური ინტელექტის სისტემა, რომელსაც 

შეუძლია სურათების გენერირება ტექსტის აღწერილობიდან და AI სისტემების განვითარება 

თამაშებისთვის, როგორიცაა ჭადრაკი და Go. 

OpenAI არის მომგებიანი ორგანიზაცია, მაგრამ მას აქვს ვალდებულება საჯაროობისა და 

გამჭვირვალობისადმი თავის კვლევაში და AI ტექნოლოგიების პასუხისმგებლობით 

განვითარებაზე. მან ასევე დაამყარა პარტნიორობა უამრავ სხვა ორგანიზაციასთან, მათ შორის 

Microsoft-თან და ელონ მასკის ფონდთან, თავისი კვლევის მიზნების გასაგრძელებლად. 

მის ვებ-საიტზე გადასვლილას, მომხმარებელს შეუძლია ნებისმიერი მოთხოვნა გააგზავნოს, 

რის შემდეგ ხელოვნური ინტელექტი მას ღია წყაროებიდან აკრეფილ და გაანალიზებულ 

ინფორმაციას გადმოუგდებს. ეს შესაძლებლობა აძლევს ადამიანს წამებში მიიღოს ღირებული 

ინფორმაცია სხვა ადამიანებზე. მაგალითი შეგვიძლია განვიხილოთ რომელიმე ცნობილ 

ადამიანზე, მაგალითად Will Smith-ზე და მოთხოვნის გაგზავნის შემდეგ AI ამოგვიგდებს 

მოძიებულ ინფორმაციას ამ პიროვნებაზე. (სურ. 1) 
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სურათი 1 Will Smith-ზე მოძიებული ინფორმაცია 

 

Maltego 

Maltego არის პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტრუმენტი, რომელიც გამოიყენება 

მონაცემთა მოპოვებისა და ინფორმაციის შეგროვებისთვის. იგი გამოიყენება სხვადასხვა 

წყაროდან მიღებული მონაცემების ანალიზისა და ვიზუალიზაციისთვის, რათა დადგინდეს 

ურთიერთობები და კავშირები სხვადასხვა ერთეულებს შორის. Maltego ხშირად გამოიყენება 

უსაფრთხოების პროფესიონალების, გამომძიებლებისა და ანალიტიკოსების მიერ, რათა 

მიიღონ ინფორმაცია ქსელების, ორგანიზაციებისა და ინდივიდების შესახებ. 

პროგრამული უზრუნველყოფა მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს შეასრულონ ისეთი 

ამოცანები, როგორიცაა ადამიანებს, ორგანიზაციებს, ვებ-საიტებსა და სხვა ერთეულებს 

შორის ურთიერთობების იდენტიფიცირება, აგრეთვე ფარული კავშირებისა და შაბლონების 

აღმოჩენა. მას ასევე აქვს ვიზუალიზაციის მრავალი ვარიანტი, მათ შორის გრაფიკები და 

რუკები, რაც მომხმარებლებს დაეხმარება მონაცემთა გაგებაში და ინტერპრეტაციაში. 

Maltego შეიძლება გამოყენებულ იქნას სხვადასხვა მიზნებისთვის, მათ შორის კიბერ 

უსაფრთხოებითვის ან თაღლითობის გამოვლენისთვის. ის ხელმისაწვდომია როგორც 

უფასო, ასევე ფასიანი ვერსიით, სადაც ფასიანი ვერსია გთავაზობთ დამატებით ფუნქციებსა 

და შესაძლებლობებს.  

ვთქვათ ჩვენი მიზანია hbo.com ვებ-საიტზე მაქსიმალური ინფორმაციის გაგება. ამისთვის 

ჩვენ შევქმნით ახალ გრაფას და მანდ ჩავსვათ hto.com ვებ-საიტის ლინკს. (სურ. 1) 
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სურათი 1 hto.com ვებსაიტი Maltego -ში 

მარჯვენა ღილაკის დაჭერისას გამოჩნდება მენიუ, სადაც  All Transforms-ზე დაჭერისას 

Maltego ყველა შესაძლო ინფორმაციას გამოავლენს, მაგალითად ადამიანის სახელებს, DNS 

სერვერებს, ელ-ფოსტებს, დაკავშირებული საიტები და ა.შ. (სურ. 2)  

 

 

 

 

 

 

სურათი 2 ყველა შესაძლო ნაპოვნი 

ინფორმაცია 

საბოლოოდ, ამ უზარმაზარი ინფორმაციის ხელით მოძიებაში საკმაოდ დიდი დრო 

დასჭირდებოდა, სანამ Maltego-მ ეს წუთებში გააკეთა და გრაფიკულად გამოსახაც კიდეც.  

 

Recommendation Systems 

ხელოვნური ინტელექტი (AI) და მანქანათმცოდნეობა (ML) ჩვეულებრივი ხდება. ისინი 

გამოიყენება ამოცანების შესასრულებლად და კრიტიკული გადაწყვეტილებების მიღებაში 

დასახმარებლად ინდუსტრიების ფართო სპექტრში, მათ შორის ენერგეტიკის, სამედიცინო და 

ფინანსური სექტორებში. 

სხვა გამოყენებებთან ერთად, AI და ML სიმძლავრის რეკომენდატორი სისტემები. ეს 

სისტემები რეკომენდაციას უწევს პროდუქტებს, კონტენტს ან მომსახურებას, რომელიც 

შეიძლება მოეწონოს მომხმარებლებს, იქნება ეს ისინი ონლაინ ყიდულობენ, ირჩევენ ფილმს 

ან სიმღერას სტრიმინგისთვის, თუ ათვალიერებენ ახალი ამბების სტატიებს. 

კომპანიები იყენებენ სარეკომენდაციო სისტემებს, რადგან ისინი ეხმარებიან მყიდველის 

გამოცდილების პერსონალიზაციას, შემოსავლის გაზრდას და კლიენტების შეკავებისა და 

ბრენდის ლოიალობის გაუმჯობესებას.  

სარეკომენდაციო სისტემების ტიპები 

სარეკომენდაციო სისტემის სამი ძირითადი ტიპი არსებობს: 

 Content-based filtering - იყენებს მსგავსებებს პროდუქტებში, სერვისებში ან კონტენტის 

ფუნქციებში, ასევე მომხმარებლის შესახებ დაგროვილ ინფორმაციას 

რეკომენდაციების გასაკეთებლად. 
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 Collaborative filtering  - ეყრდნობა მსგავსი მომხმარებლების პრეფერენციებს 

კონკრეტული მომხმარებლისთვის რეკომენდაციების შეთავაზების მიზნით. 

 Hybrid recommender systems - აერთიანებს ორ ან მეტ სარეკომენდაციო სტრატეგიას და 

იყენებს თითოეულის უპირატესობებს რეკომენდაციების გასაკეთებლად სხვადასხვა 

გზით. 

რა არის content-based filtering და როგორ მუშაობს იგი? 

კონტენტზე დაფუძნებული ფილტრაცია არის სარეკომენდაციო სისტემის ტიპი, რომელიც 

ცდილობს გამოიცნოს რა შეიძლება მოეწონოს მომხმარებელს ამ მომხმარებლის აქტივობიდან 

გამომდინარე. 

კონტენტზე დაფუძნებული რეკომენდატორი მუშაობს იმ მონაცემებთან, რომლებსაც 

მომხმარებელი აწვდის, ცალსახად (რეიტინგი) ან იმპლიციურად (ბმულზე დაწკაპუნებით). 

ამ მონაცემებზე დაყრდნობით იქმნება მომხმარებლის პროფილი, რომელიც შემდეგ 

გამოიყენება მომხმარებლისთვის შეთავაზებების გასაკეთებლად. რაც უფრო მეტ 

ინფორმაციას აწვდის მომხმარებელი ან იღებს ზომებს ამ რეკომენდაციებზე, ძრავა უფრო და 

უფრო ზუსტი ხდება. 

სარეკომენდაციო სისტემამ უნდა გადაწყვიტოს ინფორმაციის მიწოდების ორ მეთოდს 

შორის, როდესაც მომხმარებელს რეკომენდაციებს აძლევს: 

 Exploitation - სისტემა ირჩევს მსგავს დოკუმენტებს, რომლებზეც მომხმარებელმა უკვე 

გამოთქვა უპირატესობა. 

 Exploration - სისტემა ირჩევს დოკუმენტებს, სადაც მომხმარებლის პროფილი არ 

იძლევა მტკიცებულებებს მომხმარებლის რეაქციის პროგნოზირებისთვის. 

ახლა გადავიდეთ content-based filtring -ის პროგრამირების Python ენაზე დაწერილ კოდზე. 

ამისთვის ასევე დაგვჭირდება ეს სამი ბიბლიოთეკა: Jupyter notebook; Python==3.5.7; scikit-learn. 

1) მონაცემების ჩატვირთვა 

TF*IDF ალგორითმი გამოიყენება ნებისმიერი დოკუმენტის საკვანძო სიტყვის ასაწონად და ამ 

საკვანძო სიტყვისთვის მნიშვნელობის მინიჭებისთვის დოკუმენტში მისი გამოჩენის 

რაოდენობის მიხედვით. 

თითოეულ სიტყვას ან ტერმინს აქვს შესაბამისი TF და IDF ქულა. ტერმინის TF და IDF 

ქულების ნამრავლს ეწოდება ამ ტერმინის TF*IDF წონა. TF (Term Frequency) არის 

დოკუმენტში სიტყვის გამოჩენის რაოდენობა (სურ. 1). 

სურათი 1 TF -ის აღწერა 

სიტყვის IDF (Inverse Document Frequency) არის საზომი იმისა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია 

ეს ტერმინი მთელ კორპუსში (სურ. 2 ა,ბ). 
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სურათი 2 ა IDF -ს 

აღწერა 

სურათი 2 ბ TF*IDF ალგორითმი 

Python-ში scikit-learn გაწვდით წინასწარ აშენებულ TF-IDF ვექტორიზატორს, რომელიც 

ითვლის TF-IDF ქულას თითოეული დოკუმენტის აღწერილობისთვის, სიტყვა-სიტყვით 

(სურ. 3).  

სურათი 3 სიტყვების 

გამეორეს კოდი  

აქ, "tfidf_matrix" არის მატრიცა, რომელიც შეიცავს თითოეულ სიტყვას და მის TF-IDF ქულას 

თითოეულ დოკუმენტთან, ან ამ შემთხვევაში ერთეულთან მიმართებაში. ასევე, გაჩერებული 

სიტყვები უბრალოდ სიტყვებია, რომლებიც არ მატებენ მნიშვნელოვან მნიშვნელობას ჩვენს 

სისტემას, როგორიცაა "an", "is", "the" და, შესაბამისად, სისტემა იგნორირებულია. 

2) ვექტორულ-სივრცითი მოდელი 

ამ მოდელში თითოეული ელემენტი ინახება როგორც მისი ატრიბუტების ვექტორი 

(რომლებიც ასევე ვექტორებია) n-განზომილებიან სივრცეში და ვექტორებს შორის კუთხეები 

გამოითვლება ვექტორებს შორის მსგავსების დასადგენად. 

მომხმარებლის მოწონებების/არმოწონების/ზომების გამოთვლის მეთოდი გამოითვლება 

მომხმარებლის პროფილის ვექტორსა (Ui) და დოკუმენტის ვექტორს შორის კუთხის 

კოსინუსის აღებით; ან ჩვენს შემთხვევაში, კუთხე დოკუმენტის ორ ვექტორს შორის. 

კოსინუსის გამოყენების საბოლოო მიზეზი არის ის, რომ კოსინუსის მნიშვნელობა 

გაიზრდება, როდესაც ვექტორებს შორის კუთხე მცირდება, რაც უფრო მეტ მსგავსებას 

ნიშნავს (სურ. 4). 
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სურათი 4 კოსინუსის კუთხე 

3) კოსინუსების მსგავსების გამოთვლა 

სურათი 5 

კოსინუსის მსგავსების გამოთვლის python კოდი 

აქ ჩვენ გამოვთვალეთ თითოეული ელემენტის კოსინუსური მსგავსება მონაცემთა ნაკრების 

ყველა სხვა ელემენტთან, შემდეგ დავალაგეთ ისინი მათი მსგავსების მიხედვით "i" პუნქტთან 

და შევინახეთ მნიშვნელობები "results" (სურ. 5). 

4) რეკომენდაციის გაცემა 

ამ ნაწილში, ჩვენ საბოლოოდ ვნახავთ რეკომენდატორთა სისტემას მოქმედებაში. 

სურათი 6რეკომენდაციის 

გაცემის python კოდი 
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აქ ჩვენ უბრალოდ შევიყვანთ „item_id“-ს და რეკომენდაციების რაოდენობას, რომელიც ჩვენ 

გვინდა. ამიერიდან ფუნქცია აგროვებს ამ „item_id“-ის შესაბამის „შედეგებს[]“ და  ვიღებთ 

რეკომენდაციებს ეკრანზე (სურ. 6). 

5) რეზულტატი 

აქ არის მიმოხილვა, თუ რა ხდება ზემოთ მოცემულ ფუნქციის გამოძახებისას (სურ. 7 ა,ბ). 

                
სურათი 7 ა საბოლოო ფუნქცია 

სურათი 7 ბ 

ორგანული ბამბის ჯინს-შორტების მსგავსი რეკომენდაციები 

კონტენტზე დაფუძნებულ ფილტრაციას აქვს როგორც დადებითი ისე უარყოფითი 

მხარეების. დადებითად შეიძლება ჩავთვალოთ, ის რომ ეს ფილტრაცია მომხმარებლის 

დამოუკიდებლად არსებობს. კონტენტზე დაფუძნებულ მეთოდს მხოლოდ ერთეულებისა და 

ერთი მომხმარებლის პროფილის ანალიზი სჭირდება რეკომენდაციისთვის, რაც პროცესს 

ნაკლებად რთულს ხდის და აქედან გამომდინარე უფრო ზუსტ და საიმედო შედეგებს 

იძლევა. ამავდროულად კონტენტზე დაფუძნებულ ტექნოლოგიას აქვს ნაკლოვანებებიც. 

ერთ-ერთი ითვლება შეზღუდული შინაარსის ანალიზი, ანუ თუ კონტენტი არ შეიცავს 

საკმარის ინფორმაციას ნივთზე, რეკომენდაცია დიდი ალბათობით არა ზუსტი იქნება. ასევე 

აღსანიშნავია, რომ კონტენტზე დაფუძნებული ფილტრაცია უზრუნველყოფს სიახლის 

შეზღუდულ ხარისხს, რადგან ის უნდა შეესაბამებოდეს მომხმარებლის პროფილის 

მახასიათებლებს ხელმისაწვდომ ელემენტებთან. 

შედეგი: საბოლოოდ, კონტენტზე დაფუძნებული ფილტრაცია საკმაოდ გავრცელებული 

რეკომედაციის ტექნოლოგიაა, რომელიც მომხმარებელს აკონტროლებს და მისი შეყვანილი 

მონაცემებიდან გამომდინარე, მსგავს ინფორმაციას იძლევა. მაგრამ, როგორც ზემოთ 

აღნიშნულია, კონტენტზე დაფუძნებული ფილტრაცია არ არის პრაქტიკული, უფრო სწორად, 

არც ისე საიმედო, როდესაც ელემენტების რაოდენობა იზრდება მკაფიო და 

დიფერენცირებული აღწერების საჭიროებასთან ერთად. ამის გადასაწყვეტად, შესაძლებელია 

განახორციელდეს ერთობლივი ფილტრაციის ტექნიკა, რომელიც უკეთესი, ზუსტი და 

მასშტაბური აღმოჩნდება. 
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დასკვნა:მიუხედავად ტექნოლოგიური მიღწევებისა, OSINT-ის მრავალი პრაქტიკოსისთვის, 

crowdsourcing რჩება ყველაზე მძლავრ ინსტრუმენტად. ვინაიდან ორგანიზაციები, კერძო 

კომპანიები და დაინტერესებული პირები თავიანთ გამოკვლევებს საჯაროდ აწვდიან, 

ერთობლივი ეფექტი აძლიერებს OSINT-ის შემდგომ გამოკვლევებს, რომლებიც 

გააგრძელებენ ერთობლივ მუშაობას სწრაფად განვითარებად ტექნოლოგიასთან. AI 

ტექნოლოგია კვლავაც წარმოუდგენლად სასარგებლოა OSINT-ში მონაცემთა 

შეგროვებისთვის, დეზინფორმაციის გაფილტვრისთვის, შაბლონის იდენტიფიკაციისთვის 

და მთლიანი პროცესის გასამარტივებლად. მართლაც, ზოგიერთი ვარაუდობს, რომ 

ხელოვნური ინტელექტის ტექნოლოგია აუწყებს ახალ გარიჟრაჟს OSINT 

პრაქტიკოსებისთვის, სადაც სწორად შერჩეული ალგორითმი საბოლოო მომხმარებელს 

მიაწვდის ზუსტ ინფორმაციას, რომელსაც ისინი ეძებენ. მიუხედავად იმისა, რომ ძლიერი AI, 

რომელსაც შეუძლია შეცვალოს ადამიანის ანალიზი, რჩება ფანტაზიად, ხელოვნური 

ინტელექტის ტექნოლოგიაში ექსპონენციალურ წინსვლა ნიშნავს, რომ ასეთი ალგორითმები, 

რომლებსაც შეუძლიათ სწრაფად გაავრცელონ და ამოიცნონ დაზვერვის ძირითადი 

ნაწილები, სხვა არაფერია, თუ არა ოცნებები. აღსანიშნავია ასევე ზემოთ აღნიშნული ხერხები, 

საიდანაც გამომდინარე ნათლად ჩანს ადამიანის შესაძლებლობები თუ ის სწორად და 

ეფექტურად გამოიყენებს კონკრეტულ ინფორმაციულ წყაროებს. 
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