
Ի՞նչ է տեղի ունենում, երբ գնալով ավելի շատ 
տեղեկատվություն ենք ստանում համացանցից և 
սոցիալական ցանցերից: Ի՞նչ տեղեկատվություն ենք 
մենք տեսնում, և ի՞նչ ենք բաց թողնում: Ինչպե՞ս 
կարող ենք տարբերել իրական լուսանկարները և 
իրական հրապարակումները: Եվ ի՞նչ անել, եթե 
վստահ չենք: 

Տեղեկատվությունը տարածվում է արագ և հեշտ, 
երբեմն շատ ավելի հեշտ, և ավելի հեռու, քան կարող 
ենք պատկերացնել: Մենք դեռ չենք վերլուծել և 
ամբողջությամբ չենք հասկացել այդ գերձայնային 
արագության սոցիալական, քաղաքական և 
մշակութային հետևանքների ծավալը և դրա 
գործունեության դիապազոնը: 

Ի հայտ են եկել ոչ միայն կոնտենտի ստացման 
և փոխանակման ավելի շատ ալիքներ, փոխվել է 
նաև դրա՝ մեզ հասնելու եղանակը. լրահոսից մինչև 
կարծիքի առաջատարներ:  

Տեղեկատվության ստեղծման, փոխանցման և 
պահման մեջ ներգրավված մարդկանց և մեթոդների 

Գրավիչ ինքնուսուցանող ինստալիացիա 
տվյալների և գաղտնիության մասին, 
որը դուք կարող եք հեշտությամբ 
տեղադրել ձեր միջոցառումներում, 
կազմակերպություններում կամ 
տարածության մեջ: 

թիվը ամեն րոպե ավելանում է: Չհաշված այն 
ընկերությունների թիվը, որոնք դրա վրա մեծ բիզնես 
են կառուցում: 

Այդ գործոնների համադրության պատճառով հաճախ 
դժվար է տարբերել իրականը ստից, ինչ աղբյուրների 
հավատալ, և կամ որ աղբյուրներից զերծ մնալ: 

Մենք բոլորս շրջապատված ենք բարձր 
հաճախականությամբ տեղեկատվական ազդակներով, 
որոնք հաճախ չենք նկատում՝ լինի դա թվիթեր բոտ 
կամ դիփֆեյք: Որպես օնլայն բովանդակության 
օգտատերեր և սպառողներ՝ մենք այլևս 
տեղեկատվության չեզոք կամ պասսիվ ստացողներ 
չենք: Մենք նաև կարող ենք լինել տարածման 
միջոցներ: 

Ցանկացած տարիքում պետք է հասկանալ, թե ինչպես 
կեղծ կամ մոլորեցնող տեղեկատվությունը կարող է 
տարածվել այն գործիքների միջոցով, որոնցից մենք 
օգտվում ենք: Երիտասարդությունը, որի համար 



սոցցանցերը և հավելվածները նրանց բնույթի մի մասն են, հաճախ չեն 
ստուգում տեղեկատվությունը՝ նախքան դա իրենց ընկերների շրջանում 
տարածելը: Վերջին հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ անգամ 
ավելի մեծ տարիքի մարդկանց դժվար է տարբերակել հավաստի և 
կասկածելի տեղեկատվությունը, դրանով հանդերձ նրանք այն ավելի շատ 
են տարածքում, քան ցանկացած այլ տարիքային խումբ: 

Այս ցուցահանդեսի շրջանակում դուք կարող եք իմանալ՝ ինչպես 
են համացանցը և սոցցանցերն ազդում տեղեկատվության 
նկատմամբ մեր ընկալման և արձագանքի վրա: Իմացեք կարծիքի 
առաջատարների նոր տեսակների, նրանց կողմից օգտագործվող նոր 
և հին մարտավարությունների, ինչպես նաև տեղեկատվական հոսքերի 
ձևավորման և փոփոխության վրա օգտատերերի դերակատարության 
մասին: Մենք նաև ուսումնասիրում ենք անձնական տվյալների, 
թիրախավորման և մեր կարծիքների, հայացքների ու վարքի միջև 
փոխադարձ կապը, ինչպես նաև դրանց հետևում կանգնած բիզնես-
մոդելները: 

Ամբողջ աշխարհում անցկացվել է «Ապակեպատ սենյակ. Հանրային 
տարբերակ»-ի ավելի քան 150 միջոցառում,  դրանց մասնակցել 
է վելի քան 120 հազար մարդ, 2020թ. նախատեսվում է այդպիսի 
ավելի շատ ցուցահանդես: Ուստի, երբ դուք անցկացնում եք 
«Ապակեպատ սենյակը», դուք միանում ենք տվյալների և գաղտնոպւթյան 
համաշխարհային քննարկմանը:

Նման միջոցառումների մասին ավելին կարող եք իմանալ 
www.theglassroom.org կայքում:

Այս ցուցահանդեսը երիտասարդության և մեծահասակների համար է: 
Այն ցույց է տալիս, թե ինչպես են համացանցը և սոցցանցերը փոխել մեր 
ընկալումը և արձագանքը տեղեկատվության նկատմամբ: Իմացեք, թե 
ինչու այդքան էլ հեշտ չէ տարբերել կեղծ լուրերը, և ինչու «կեղծ լուրեր» 
եզրն ինքնին նույնքան խնդրահարույց է, որքան դրա բովանդակությունը: 
Ընկղմվեք դիփֆեյքի աշխարհում, որոնք այսօր այնքան իրական են, որ 
գրեթե անհնար է տարբերել: Նաև իմացեք, թե ինչու են սոցիալական 
ցանցերն այնպես կառուցված, որ մեզ մոտ կախվածություն առաջացնեն, 
և ինչպես են օգտագործում մեր կարծիքը մանիպուլացնելու համար: 

Օգտվեք անվճար Data Detox Kit-ից, որը բացատրում է, թե ինչպես 
տարբերել փաստերը հորինված տեղեկատվությունից, և ինչու ենք 
մենք շրջապատին օգուտ բերում, երբ ավելի ուշադիր ենք վերաբերվում 
ցանցում կարդացած յուրաքանչյուր բանի, որը տարածում ենք: 



Ի՞նչ է ներառում «Ապակեպատ սենյակ. 
ապատեղեկատվություն»-ը

«Ապակեպատ սենյակը» պաստառների և թվային 
օբյեկտների ցուցահանդես է, որոնք կարելի 
է տեղադրել ցանկացած վայրում, օրինակ 
գրադարանում, դպրոցում ձեր կազմակերպության 
գրասենյակում կամ ինչ-որ միջոցառման ժամանակ: 
Էքսպոզիցիան վիզուալ գրավիչ է և կարող է 
հարմար լինել ցանկացած հաստատության համար: 
Հաճախորդները ցուցանմուշները նայում են 
միջինպում 5-15 րոպե: 

Ցուցահանդեսը տեղադրելը հարմար է, ուստի 
յուրաքանչյուր ցանկացող կարող է անցկացնել 
սեփական ցուցահանդեսը և խոսել տվյալների, 
գաղտնիության և տեղեկատվության մասին: 

Գոյություն ունի «Ապակեպատ սենյակ. 
ապատեղեկատվություն» ցուցահանդեսի երկու 
տարբերակ. մեկը մեծերի համար, իսկ մյուսը 
հատուկ մշակված է 14-18 տարեկանների համար: 
Տարբերակները հասանելի են անգլերեն, ֆրանսերեն, 
գերմաներեն, իսպաներեն, իտալերեն լեզուներով, 
շուտով կավելանան նաև այլ լեզուներ: 

Ցուցահանդեսն առավել արդյունավետ է մարդաշատ 
հանրային վայրերում. այցելուները կարող են մի 
քանի րոպե տրամադրել՝ դիտելով ցուցանմուշները, 

«Ապակեպատ սենյակ. աատեղեկատվություն» 

միջոցառման անցկացում

անիմացիաներն ու հավելվածները: Ցուցահանդեսի 
մոտ կա «Թվային դետոքսիկացիայի բար», որտեղ 
այցելուները կարող են վերցնել Data Detox Kit-ի՝ 
ընթերցանության համար հարմար տպված 
տարբերակը, որը կօգնի առաջին քայլերը կատարել 
ձեր թվային կյանքի բարելավման ճանապարհին: 

Այս ինստալիացիան աշխատում է ինքնուրույն. 
բոլոր ցուցանմուշներն ուղեցկվում են պարզ 
բացատրություններով: 

Բայց ավելի լավ կլինի, եթե ինստալիացիայի մոտ 
լինի մեկ կամ մի քանի մարդ՝ որպես թվային 
դետոքսիկացիայի ուղեկցորդ, որոնք կբացատրեն 
ցուցանմուշները և խորհուրդներ կտան համացանցում 
գաղտնիության վերաբերյալ: 

«Ապակեպատ սենյակ. հանրային տարբերակ» 
ցուցահանդեսի կազմակերպման համար անհրաժեշտ 
է մոտ 20 քառ. մետր տարածք՝ ցուցանմուշների 
տեղադրման համար սեղաններով և ազատ 
պատերով: «Ապակեպատ սենյակ» միջոցառումը 
կարող է տևել մեկ օրից մինչև երկու շաբաթ և ավելին. 
կազմակերպիչներն իրենք են որոշում՝ որ տարբերակն 
ավելի հարմար կլինի: 



6 պաստառից

• պաստառ ցուցահանդեսի մասին (75x75 սմ) 
• Deep Ապագա. ինչպես կարող է դիփֆեյք 

տեխնոլոգիան փոխել ձեր կյանքը 
(ուղղահայաց պաստառ՝ 75x150 սմ) 

• Կառչած. վիզուալիզացիա, որը ցույց է տալիս, թե 
որքան ժամանակ ենք մենք ծախսում բջջային 
սարքերի վրա (հորիզոնական պաստառ՝ 150x75 սմ)

• Կառչա՞ծ եք. վիզուալիզացիա, որում այցելուները 
կարող են իմանալ՝ ինչքան ժամանակ են ծախսում 
սարքերի վրա և ավելացնել սեփական տվյալները 
դիագրամի վրա 
(հորիզոնական պաստառ՝ 150x75 սմ)

• Ինչպես է հեռախոսը կլանում Ձեր ուշադրությունը. 
վիզուալիզացիա, որն ուսումնասիրում է առցանց 
հավելվածների կողմից կիրառվող հնարքները՝ ձեզ 
մոտ հեռախոսից կախվածություն առաջացնելու 
համար (ուղղահայաց պաստառ 75x150սմ)

• Պաստառ՝ շրջափակված հավելվածներով 
պլանշետներով. պաստառը դրված է սեղանին և 
ծանոթացնում է պլանշետում գտնվող հավելվածների 
հետ (հորիզոնական պաստառ՝ 150x75 սմ)

Պլանշետի հավելվածներ 

• Կե՞ղծ թե ճիշտ. Լուրեր. ստուգեք՝ արդյոք հեշտ 
է առցանց լուրերում տարբերել փաստերը 
հորինվածից:  

• Կաթիլ օվկիանոսում. անցեք թեստ, որը նման է 
նրան, ինչ Cambrage Analytica-ն օգտագործել է 
ֆեյսբուքյան օգտատերերի միլիոնավոր պրոֆիլների 
վերլուծության համար, և պարզեք՝ ինչ գովազդ ձեզ 
կառաջարկի համացանցը: 

• Կրկնակի ստուգում. խաղացեք խաղ՝ տեսնելու, 
թե ինչ լուսանկարներ են փոփոխությունների 
ենթարկվել՝ ձեզ մոլորեցնելու համար: 

• Դիփֆեյք լաբորատորիա. մանրամասն 
ուսումնասիրություն, թե ինչպես կարելի է 
օգտագործել դիփֆեյք տեխնոլոգիան խաբեության 
համար: 

«Ապակեպատ սենյակ. ապատեղեկատվություն» 
ցուցահանդեսը ուղեկցվում է տեղադրման 
հրահանգներով և բաղկացած է. 

Պաստառների հետ մենք նաև USB-ով տրամադրում 
ենք անիմացիաները, որոնք կարելի է ցուցադրել 
երկու մոնիթորներով կամ հեռուստացույցներով. 

• Կյանքը ալգորիթմների հետ
• Անձնական տվյալներ, քաղաքական 

համոզմունքներ
• Լուրջ պրոֆիլավորում
• Թրեքոգրաֆիա

Որպես կազմակերպիչ՝ դուք պետք է ապահովեք. 

• համացանցին միացված երեք պլանշետ՝ Android 
կամ iPad՝ հավելվածների համար (Եվրոպայում մենք 
կարող ենք առաջարկել պլանշետների հավաքածու): 

• 20 քառ մետր մակերեսով տարածք՝ ազատ 
պատերով և 2-4 սեղաններով

• երկու մարդ՝ ցուցանմուշների տեղադրման համար. 
դա կխլի մինչև 2 ժամ ժամանակ

• երկու մեծ հեռուստացույ կամ էկրան՝ անիմացիայի 
համար (խորհուրդ է տրվում, բայց պարտադիր չէ):



Ղեկավար՝ Ներկայացրեց՝
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Հետ համագործակցությամբ Ցուցահանդեսի դիզայնը՝
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Գաղտնիության և թվային բարօրության ապահովման 
հետ կապված մեր պարզ հրահանգավորումը, որը 
այցելուները կարող են վերցնել իրենց հետ: 

Նոր տարբերակում կա 4 գլուխ՝ Control, Shift, Escapе 
և նոր հատուկ գլուխ ապատեղեկատվության մասին: 
Ձեռնարկը կարելի է տպել A4 ֆորմատի 4 թղթի վրա՝ 
երկկողմանի: 

Տպագրության համար մենք ձեզ կուղարկենք  
PDF ֆայլերը: 

Ցուցահանդեսի նյութերի հետ մենք ձեզ կուղարկենք 
կազմակերպման ամբողջ ձեռնարկը և ռեսուրսներ՝ 
սեփական սեմինարների անցկացման համար: 

Մենք նաև ձեզ կուղարկենք հատուկ հարցաշար, 
որը դուք կարող եք մեզ ուղարկել միջոցառման 
անցկացումից հետո: Պատմեք մեզ՝ ինչպես անցավ, 
որքան մարդ այցելեց ցուցահանդեսը, կիսվեք 
միջոցառումն անցկացնելու ձեր փորձով, որը կարող է 
օգտակար լինել այլ մարդկանց համար: 

Եթե դուք ցանկանում եք կազմակերպել  
«Ապակեպատ սենյակ» միջոցառումը, գրեք մեզ   
events@tacticaltech.org, էլեկտրոնային հասցեով, մենք 
ձեզ հետ կապ կհաստատենք և կպատմենք բոլոր 
մանրամասները: 

Data Detox Kit


