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СКЕАТIОN ОР Е^^САТIОNА^ 5!ТЕ «Е^^САТIОNА^ 
МЕВ КЕ5О^К5Е «INРОКМАТIОNА^ 5У5ТЕМ»

ЗІюиг Уизиї КатаІ, тазіег та^о і̂пд іп «Зосіаі Іпґогтаіісз»; 
ОIНоV5кіу ^тіігіу, аззосіаіеії ргоґеззог -  зсіепііґіс зиретзог 
Р о ^ а  Шмегзііу оґ Есопотісз апії Тгаіїе

Кеумогіїз: ^О К О РК Е88, РНР, НТМ Ц Е^^С А Т Ю N А ^ 8IТЕ. 
^ Е В  КЕ8О^КСЕ, INРОКМАТЮNА^ 8У8ТЕМ.

РгоЬ Іет 8 іаІетепІ: ТЬе ігапзґег оґ йаіа апй іпґогтаііоп изіпд а 
сотриіег пеітоогк із уегу ґазі апй йейсіепі. ^огкдгоир сотриііпд 
Ьаз ріауей ап ітрогіапі гоіе іп гезеагсЬ апй йеуеіортепі Ш іЬе 
тоогМ. ТЬе іпґогтаііоп пеітоогк изез ітоо ітрогіапі іесЬпоіодіез. 
ТЬезе аге сотриііпд апй іеіесоттипісаііопз. Теіесоттипісаііоп із 
а ргосезз оґ ігапзґеггіпд іпґогтаііоп оуег а йізіапсе іЬгоидЬ гайіо 
тоауез апй оріісаі зідпаіз еіс. іЬе сотриіегз іп а пеітоогк аге 
соппесіей тоііЬ опе апоіЬег іЬгоидЬ саЬіез, заіеііііе ог рЬопе ііпез. 
ТЬегеґоге іЬе геазоп ґог сгеаііпд ейисаііопаі тоеЬ гесоигзе іпґогта- 
ііопаі зузіет. Сгеаііпд оґ а зііе іЬаі із геайііу ассеззіЬіе іо изегз апгї 
изіпд іЬе ^оМ Ргезз аз іЬе ріаіґогт. Моуіпд агоипй іп іЬе зііе Ьаз 
іо Ье зітріійей іо епаЬіе изегз йпй апй изе зііе еґґесііуеіу. ^ 1  
сотріех  ргодгаттіпд іапдиаде апй Ьаскдгоипйз зЬоиМ Ье изегї. 
Радез т и з і  Ье зузіетаіісаііу аггапдей. 8о іпґогтаііоп ге^иігей Ьу 
изегз із ассеззіЬіе тоііЬоиі та п у  йіґйсиіііез. ТЬе зііе т и з і  сопзізі оґ 
іЬе Ьотераде, тсЬісЬ іау оиі іЬе депегаі уіето оґ тсЬаі іЬе зііе із 
іаікіпд аЬоиі. ТЬе зііе т и з і  сопіаіп радез тоЬеге аіі ейисаііопаі 
іпґогтаііоп із етЬеййей. ^ р о ^ а ^ іу  аізо іЬе ргасіісаі тоогкз 
геіаііпд іо іЬе зііе сгеаііоп зЬоиМ Ье тагїе уізіЬіе іп іЬе радез 
геґеггіпд іо іесіигез. Iп іЬе сгеаііоп оґ іЬе зііе іЬе ^оМ Ргезз тоаз іЬе 
ріаіґогт ґог іЬе сгеаііоп апй іЬіз аііотоз изег іо та к е  тойійсаііопз 
аі тоііі. ТЬе РНР апй Іауа іапдиаде зЬоиМ Ье іпсогрогаіей апй ріид- 
іпз тсЬісЬ тоііі епаЬіе іЬе ргорег ґипсііопіпд оґ іЬе зііе т и з і  Ье изей. 
Ріид-іпз іЬаі аііото ґог іЬе изе оґ зосіаі пеітоогкз ііке РасеЬоок, 
ітоіііег, д+, еіс. зЬоиМ Ье изей. Рогитз зЬоиМ Ье сгеаіей тсЬісЬ тоііі 
аііото изегз іо та к е  сопігіЬиііопз апй іеауе со ттеп із .

Апа1у8І8 оґ ІЬе т а іп  ге8еагсЬе8 апй риЬ1Ї8Ьей ^огк8:
КезеагсЬегз іойау аге ґасей тоііЬ іпсгеазіпд ргеззиге іо деі 

риЬіізЬей. А сайетіс йерагітепіз аге ехресіей іо т е е і  зресійс 
іеуеіз оґ риЬіісаііоп оиіриі. Сіеагіу, іЬеге із а іоі аі зіаке іп іЬе 
аззеззтепі оґ гезеагсЬ ^иа1ііу ґог ЬоіЬ іпйіуійиаіз апй іпзіііиііопз.

^ ^ С  004.4
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Сіуеп іЬіз, доуеттеп із , ґипгїіпд адепсіез, апгї іепиге апгї 
рготоііоп с о тт іііее з  аге іоокіпд іотеаМ зітр іе  ап<і оЬ)есііуе 
теіЬогїз іо аззезз іпсгеазіпд гезеагсЬ уоіитез іп іЬе іеазі роззіЬіе 
і іт е . То іЬіз епгї, іЬеу аге іи тіп д  тоге  ап<і тоге  іо сііаііоп апаіузіз 
ґог оЬ)есііуе рагатеіегз оґ ітр ас і аззеззтепі.

Сіуеп іЬе зЬій іо опііпе іпіегґасез Ьу тоге  ап<і то ге  зузіет 
егїисаііоп апгї герозііогіез, гїідііаі іпґогтаііоп із поте ауаііаЬіе аі а 
ґете сііскз. ^ і іЬ  іЬе агїуепі оґ ііпкіпд іооіз ап<і гїідііаі агсЬіуез оґ 
гезеагсЬ рарегз, зсіепіійс іііегаіиге із тоге  еазііу геігіеуаЬіе іЬап 
еуег Ьеґоге. ТЬегеґоге, іі із опіу іо Ье ехресіегї іЬаі іЬе рориіаііоп оґ 
гезеагсЬегз іи тіп д  іо сііаііоп іа іа  теііі сопііпие іо дготе Ьу іЬе изегї 
оґ зузіет.

Г огти іаііоп  оґ ІЬе Ригрозе: ТЬе ригрозе оґ іЬе агіісіе із іо 
зЬоте Ьоте егїисаііопаі іп іете і рогіаі теаз сгеаіегї ап<і ііз изе аз а іооі 
оґ іеатіпд  іп зузіет апаіузіз ап<і іЬе іЬеогу оґ гїесізіоп такіпд. То 
зЬоте зіерз іп іЬе сгеаііоп оґ іЬе егїисаііопаі рогіаі. Изіпд гїіґґегепі 
іеатіпд  іооіз ап<і таіегіаіз (іесіигез) апгї ргасіісаі арріісаііоп іп 
сгеаііпд іЬе егїисаііопаі зііе. Іпсгеазіпд іЬе кпотеіегїде оґ тееЬзііе 
сгеаііоп ап<і ип<іегзіап<ііпд ііз ґипсііопз аз а іооі ґог іеатіпд. 
8Ьотеіпд іЬе ргоЬіетз ог гаіЬег іЬе сЬаііепдез іЬаі тееге епсоипіегегї 
гїигіпд іЬе сгеаііоп оґ іЬіз егїисаііопаі зііе. Ауоігїіпд іЬе ргоЬіетз оґ 
ґіпапсе, сиііиге ап<і епуігоптепіаі гїіґґегепсез. 8Ьотеіпд іЬе еазе ап<і 
сотґогі оґ изіпд іЬе егїисаііопаі зііе ґог реоріе оґ аіі теогкз оґ ііґе.

РгезепШ іоп оґ ІЬе т а т  та Іе г іа і оґ ІЬе гевеагсЬ: Изіпд іЬе 
^оМ ргезз арріісаііоп, тее сгеаіегї ап егїисаііопаі зііе іо геґіесі 
егїисаііопаі тееЬ гезоигсе іпґогтаііоп зузіет. Изіпд іЬе ^оМ ргезз 
арріісаііоп, тее сгеаіегї ап егїисаііопаі зііе іо геґіесі іЬе зузіет 
апаіузіз апгї іЬе іЬеогу оґ гїесізіоп такіпд. Аз а гезиіі іЬетез 
сЬозеп аге геіаіегї ап<і соиМ роіпі іп іЬе гїігесііоп оґ іЬе ргоіесі 
теогк. ^оМ Ргезз ТЬетез аге ґііез іЬаі теогк іодеіЬег іо сгеаіе іЬе 
гїезідп ап<і ґипсііопаіііу оґ а ^оМ Ргезз зііе. ЕасЬ ТЬете т а у  Ье 
гїіґґегепі, оґґегіпд тап у  сЬоісез ґог зііе отепегз іо іпзіапііу сЬапде 
іЬеіг тееЬзііе іоок. Айег іЬаі оп іЬе Ьотераде оґ іЬе ^оМ Ргезз 
тееЬзііе іЬе ріид-іп сап Ье ґоипгї, сііскіпд оп іі теііі ореп а іЬгее 
теп и  “іЬе іпзіаііегї ріид-іп”, “агїгї пете” ап<і “іЬе егїііог”. Оп 
сііскіпд оп “іЬе агї<і пете” уои сап агїгї пете ріид-іп іЬаі аге гїезігегї 
іо іЬе тееЬзііе.

То агї<і іЬе таіегіаі іо іЬе тееЬзііе (іесіигез) іі із песеззагу іо 
сііск оп раде апгї іі теііі гїізріау ітео ісопз “іЬе аіі раде” апгї “іЬе 
агї<і раде”. Оп сііскіпд оп “іЬе агї<і раде” а пете теішіоте раде теііі

-  ©  ПУЕТ - 317



Ье гїІ8р1ауегї ап<і а ііііе 8расе І8 ргоVМегї тоЬеге іі І8 песе88агу іо 
тогііе іЬе ііііе оґ іЬе раде. То агїгї іЬе таіегіаі8 іо іЬе 8Ііе іі І8 пеегїегї 
іо сору ап<і ра8іе іЬ ет  оп іЬе пето раде.

Аґіег іЬе аЬоVе-тепііопегї 8іер8 іо риЬ1І8Ь іЬе раде, “риЬ1І8Ь” 
Ьиііоп ти8 і Ье рге88егї ап<і іЬе раде І8 аиіотаіісаііу агїгїегї апгї сап 
Ье VІетоегї. ТЬе 8ате ргосе88 І8 гереаіегї ипііі аіі іЬе ге^иігегї раде8 
аге агїгїегї.

Сопс1и»іоп: т е  сап аіі адгее, І іЬіпк, іЬаі оЬіесі8 іе8ііґу іо іЬе 
ехсіііпд ро88ІЬіііііе8 іпЬегепі іп іЬе 8іи<іу оґ таіегіаі сиііиге. 
Іпсгеа8Іпдіу, 8сЬоіаг8 аге Ьесотіпд тоге  атоаге апгї аііипегї іо іЬе 
8Ідпіґісапсе оґ іЬіпд8, тоЬеіЬег Ьитап-тагїе ог паіигаі, апгї іЬеіг 
аЬііііу іо ‘8реак’ іо и8 ап<і агїгїге88 аи<ііепсе8. Іп агїгїіііоп іо 
ро88е88Іпд ііґе сусіе8 апгї іеіііпд 8іогіе8, оЬіесі8 8реак іо и8 а дгеаі 
гїеаі аЬоиі іЬе реоріе тоЬо так е , и8е, отоп апгї гїІ8р1ау іЬет.

т е  тооиМ ііке уои іо іЬіпк аЬоиі таіегіаі оЬіесі8 а8 а пето ап<і 
ехсіііпд тоау оґ ассе88Іпд кпотоіегїде аЬоиі ЬоіЬ іЬе ра8і ап<і іЬе 
рге8епі, апгї тоііЬіп а Vагіеіу оґ асагїетіс <іІ8сірііпе8.

Ріпаііу, І ґееі іЬаі тое саппоі депегаііге аЬоиі сЬіМгеп ог агїиіі8 
Ьеіпд Ьеііег 1еагпег8. Іі гїереп<І8 оп іЬе 8Ііиаііоп апгї іЬе то і^ а ііо п  
оґ іЬе рег8оп, апгї іЬе ^ е і  оґ епіЬи8Іа8т Ье ог 8Ье Ьа8 ґог іеагпіпд.
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