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მირანდა მახარაშვილი 

„ვებ გვერდის შექმნა და მისი ოპტიმიზაცია საძიებო სისტემებისათვის“ 

სამაგისტრო ნაშრომის მიზანია შეისწავლოს და ახლებურად გაიაზროს 

დღეისათვის ვებ სივრცეში ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური საკითხი, კერძოდ, ვებ 

გვერდის ძიებისათვის ოპტიმიზაცია. მასში წარმოდგენილია ძიების ოპტიმიზაციის 

ძირითადი საფეხურების კვლევა და შესაბამისი მაგალითი, რომელიც საშუალებას 

გვაძლევს თვალსაჩინოდ დავინახოთ თითოეული საფეხურის პრაქტიკული 

განხორციელება.  ასევე ნაშრომი მოიცავს იმ ვებ გვერდის შექმნას, რომელზეც 

ხორციელდება ძიების ოპტიმიზაციის პრაქტიკული მორგება. 

ნაშრომი მოიცავს შემდეგ ეტაპებს: 

1. ვებ გვერდის შექმნა.  

 ვებ გვერდის სტრუქტურა 

 ვებ გვერდის გრაფიკული დიზაინი 

 რელაციური მონაცემთა ბაზა (Mysql) 

 ვებ გვერდის სტატიკური მაკეტი ((X)HTML, CSS) 

 ვებ გვერდის დინამიური ნაწილის შექმნა (PHP) 

2. ვებ გვერდის ძიებისათვის ოპტიმიზაცია. 

 საკვანძო სიტყვების გამოყენება და დაგეგმვა 

 უნიკალური  title ტეგების გაწერა საიტის ყველა გვერდისათვის 

 გვერდის Meta  ტეგების დაწერა 

 URL მისამართის სტრუქტურის გაუმჯობესება 

 საიტის ნავიგაციის გაუმჯობესება 

 საიტის შიგთავსის გაუმჯობესება 



Miranda Makharashvili 

"Web site creation and its search engine optimization" 

 This Master's paper goal is to study and rethink the most popular  topic in web space, such as 

search engine optimization. The paper presents the research of the main steps in search engine  

optimization and the example, which allows us to clearly see the practical implementation of each 

step. The Master's paper also includes the creation of a web site, on which is practically realized 

the search engine optimization. 

 This Master's paper consists of the following stages: 

1. Web page creation. 

 Web site structure 

 Web site graphic design 

 Relational database (Mysql) 

 Web site statical model ((X)HTML, CSS) 

 Web site dynamic model (PHP) 

2. Search engine optimization 

 Planning and use of keywords 

 Creation of a unique title tags for all web pages 

 Creation of web page Meta tags 

 Improvement of URL address structure 

 Improvement of site navigation 

 Improvement of  web site content  
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შესავალი 

ინფორმაციის მნიშვნელობა განისაზღვრება შემდეგი პრინციპით:  რაც უფრო 

პოპულარულია საიტი, გვერდი ან დოკუმენტი მით უფრო ძვირადღირებულ 

ინფორმაციას მოიცავს. ეს მეთოდი საკმაოდ წარმატებული აღმოჩნდა. პოპულარულობა 

და მნიშვნელოვანობა ხელით ან ადამიანების მიერ არ ითვლება, ამისთვის არსებობს 

სპეციალური კარგად შემუშავებული რთული ალგორითმები. 

ძირითად ინტერნეტ ტრაფიკს მართავენ ისეთი კომერციული საძიებო სისტემები, 

როგორიცაა  Google, Bing და Yahoo. ასევე თქვენს საიტზე მომხმარებელი შეიძლება 

მოხვდეს  სოციალური ქსელებისა და სხვა ტიპის ტრაფიკით. თუმცა საძიებო სისტემები 

წარმოადგენენ ძირითად საშუალებას, რომელსაც მომხმარებლი იყენებს ინტერნეტში 

ნავიგაციისათვის. 

საძიებო სისტემები არის ინფორმაციის მოპოვების უნიკალური საშუალება, მათი 

მეშვეობით მომხმარებელი ეძებს კომპანიებისა თუ კერძო პირების, ორგანიზაციებისა თუ 

სხვა ტიპის ჯგუფების შეთავაზებებს, მათზე ან მათგან ინფომაციას. თუ საიტი არ 

აღიქმება საძიებო სისტემების მიერ ან მისი შიგთავსი არ არის ჩაწერილი სისტემის 

მონაცემთა ბაზაში, ვკარგავთ უნიკალურ შესაძლებლობას მოვიზიდოთ მომხმარებელი 

საძიებო სისტემიდან. გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ საძიებო სისტემების მიერ 

ნავიგაციას კომპანიებისათვის წარმატება მოაქვს. ხოლო მიზნობრივმა მომხამრებელმა 

საიტს შეუძლია მოუტანოს ცნობადობა და შემოსავალი. 

იმისათვის, რომ საიტი განვითარდეს და ცნობადი გახდეს, მას აუცილებლად უნდა 

ჰქონდეს ძიების ოპტიმიზაცია. საძიებო სისტემის შეგედების სიის რაც უფრო დასაწყისშია 

ვებ-გვერდი, მით უფრო მეტი მომხმარებელი გადადის მასზე და მისი რეიტინგიც უფრო 

იზრდება. თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ვებ გვერდი მხოლოდ საძიებო სისტემებისთვის 

უნდა გავმართოთ და დავივიწყოთ მომხმარებელი. 

 

 

 

 



საძიებო სისტემების მუშაობის პრინციპი 

ნაშრომის ძირითად თემაზე გადასვლამდე საჭიროა გავიგოთ თუ რა პრინციპით 

მუშაობს საძიებო სისტემა, რატომ არის აუცილებელი ის საიტისათვის და როგორ 

ურთიერთქმედებს მომხმარებელი მასთან. 

საძიებო სისტემას აქვს ორი ძირითადი ფუნქცია: ინდექსაცია და ძიების შედეგის 

უზრუნველყოფა. 

ინდექსაცია წარმოადგენს პროცესს, რომელიც გულისხმობს ინტერნეტ სივრცეში 

არსებული საიტების გაერთიანებას ერთ მთლიან ქსელში. მეტი თვალსაჩინოებისათვის 

შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ დიდი ქალაქის სარკინიგზო ქსელი თავისი გაჩერებებით. 

საძიებო სისტემას ესაჭიროება მეთოდი, რომლის მეშვეობითაც იგი გაივლის მთელ 

ქალაქს და გზად იპოვის ყველა გაჩერებას, ამასთან გამოიყენებს ხელმისაწვდომ ბმულებს 

შორის საუკეთესოს. 

ამ ბმულების მეშვეობით იქმნება საძიებო ქსელი, რომლის გაფართოებაზე 

პასუხისმგებლები არიან საძიებო სისტემის ავტომატიზირებული რობოტები, იგივე 

„ობობები“. სწორედ ამ „ობობების“ მიღწევაა მრავალმილიარდიანი ერთმანეთთან 

დაკავშირებული დოკუმენტების ქსელის არსებობა. მოძიებული დოკუმენტაცია და 

ინფორმაცია ამა თუ იმ გვერდის შესახებ იშიფრება და ინახება მყარ დისკზე,  სანამ არ 

გახდება საჭირო მათი გამოძახება ძიებისას. ამ პრინციპით არის შექმნილი საძიებო 

სისტემების მილიარდობით ბმულის მომცველი ბაზები, რომლებიც მთელი მსოფლიოს 

მაშტაბით არის განლაგებული. 

საძიებო სისტემის ძირითად ფუნქციას კი პასუხების უზრუნველყოფის პროცესი 

წარმოადგენს. თვითონ პროცესი ორი ეტაპისაგან შედგება: დააბრუნოს მოთხოვნის 

შესაბამისი სასარგებლო შედეგი და შეაფასოს მისი სისრულე. 

საძიებო სისტემისათვის, ძიება არ არის საძიებო სიტყვების შესაბამისი გვერდების 

დაბრუნება. მან უნდა განსაზღვროს მნიშვნელოვანია თუ არა დასაბრუნებელი 

ინფორმაცია. 

SEO-ს გარშემო ონლაინ მარკეტინგის სტრატეგიული დაგეგმვისას ერთ-ერთ 

უმნიშვნელოვანეს დეტალს სწორედ მომხმარებლის სურვილების გაგება წარმოადგენს. 

როგორც კი ვიგებთ თუ რას ეძებს მიზნობრივი მომხმარებელი, შესაძლებელი ხდება 



ეფექტურად მივაწოდოთ მას ინფორმაცია და გავხადოთ იგი ჩვენი საიტის  

მომხმარებელი. 

საძიებო სისტემები ხშირად იყენებენ ფრაზას: „ააგეთ მომხმარებლისათვის და არა 

საძიებო სისტემისათვის“. თუ მომხმარებელმა ვერ იპოვა საჭირო ინფორმაცია, ან 

სასურველი ამოცანების შესრულება გაუჭირდა თქვენს საიტზე ყოფნისას, ეს ხშირად მათ 

მიერ იგივდება გაუმართავ ძიებასთან. მეორეს მხრივ, თუ მომხმარებელი თქვენი საიტით 

კმაყოფილი დარჩა, იგი კმაყოფილია საძიებო სისტემითაც და საიტითაც, რომლითაც 

მიიღო სასურველი ინფორმაცია. 

როდესაც საქმე მომხმარებელს ეხება ძირითადი დილემა რომელიც საძიებო 

სისტემის წინაშე დგება არის შემდეგი: თუ მომხმარებელმა აკრიფა საკუთარი შეკითხვა 

და გადმოვიდა თქვენს საიტზე იქნება კი იგი კმაყოფილი შედეგით?! ეს არის საძიებო 

სისტემების ძირითადი კითხვა, რომლის გადაწყვეტაშიც მილიონობით საათს ხარჯავენ.  

საძიებო სისტემებს ეკისრებათ მომხმარებლის მოლოდინის გამართლების 

პასუხისმგებლობა.  ყველაფერი კი საძიებო ველში ჩაწერილი სიტყვით იწყება.  

მომხმარებელსა და საძიებო სისტემის ურთიერთქმედებაზე დაკვირვების 

შედეგად,  შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ: 

 ძიება ძალიან პოპულარულია და მისი პოპულარობა 20%-ით იზრდება 

წელიწადში. მან მოიცვა მილიარდობით ონლაინ რეჟიმში მომუშავე 

ადამიანი. 

 ძიება ამუშავებს წარმოუდგენელი რაოდენობის ონლაინ და ოფლაინ 

ეკონომიკურ მოქმედებებს. 

 საძიებო სისტემის პირველ ათეულში ყოფნა აუცილებელია ხედვითი 

თვალსაზრისით. 

 საძიებო სისტემის პირველ ათეულში ყოფნა უზრუნველყოფს არამარტო 

მეტ მომხმარებელს თქვენს საიტზე, არამედ ნდობასაც თქვენი ბრენდისა და 

კომპანიის მიმართ. 

 

 

 



ძიების ოპტიმიზაცია და მისი ძირითადი ეტაპები 

Seo (Search Engine Optimization) არის ვებ გვერდის სტრუქტურის გაუმჯობესება და 

განვითარება საძიებო სისმტემებიდან საიტის მომხმარებელთა რაოდენობის 

გასაზრდელად. 

W3C სტანდარტების შესაბამისად ძიების ოპტიმიზაცია შედგება რამდენიმე 

ეტაპისაგან. თუ გვსურს, რომ საძიებო სისტემებმა აღიქვან ჩვენი ვებ გვერდი თითოეულ 

მათგანას დიდი ყურადღებით უნდა მოვეკიდოთ.  ოპტიმიზაციის ძირითადი ეტაპებია: 

 საკვანძო სიტყვების გამოყენება და დაგეგმვა 

 უნიკალური  title ტეგების გაწერა საიტის ყველა გვერდისათვის 

 გვერდის Meta  ტეგების დაწერა 

 URL მისამართის სტრუქტურის გაუმჯობესება 

 საიტის ნავიგაციის გაუმჯობესება 

 საიტის შიგთავსის გაუმჯობესება. 

 

საკვანძო სიტყვების გამოყენება და დაგეგმვა 

ძიების ოპტიმიზაციის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დეტალია საკვანძო სიტყვები. 

საკვანძო სიტყვები წარმოადგენენ ძიების ფუნდამენტურ ნაწილს. ფაქტობრივად 

ინფორმაციის ძიების მეცნიერება დამყარებულია საძიებო სიტყვებზე. საძიებო ძრავები 

მოიცავენ რა მთელს ქსელს ძიებისას ისინი იყენებენ საძიებო სიტყვებს და სწორედ მათი 

მეშვეობით პოულობენ შესაბამის გვერდებს. ამგვარად, იმის მაგივრად, რომ 25 

მილიარდზე მეტი საიტი შეინახონ ერთ მონაცემთა ბაზაში, საძიებო ძრავები ამ მონაცემთა 

ბაზას ყოფენ მცირე ზომის ბაზებად. ეს ბაზები დაყოფილია საკვანძო სიტყვების 

მიხედვით და სწორედ ეს არის ძიების სისწრაფის ერთ-ერთი ფაქტორი. 

ზოგადად, რაც უფრო სპეციფიურია თქვენი საკვანძო სიტყვები, მით უფრო მეტი 

შანსი გაქვთ, რომ საიტი მოხვდეს საძიებო სისტემის ბაზაში. 

ვებ გვერდის ოპტიმიზაციისას უნდა გავითვალისწინოთ, რომ საკვანძო სიტყვები 

წარმოადგენენ საძიებო სისტემის მუშაობის ალგორითმის ნაწილს. საიტის 

ოპტიმიზაციისას საძიებო სიტყვებთან დაკავშირებული რეკომენდაციები შემდეგში 

მდგომარეობს: 

 გამოიყენეთ საკვანძო სიტყვა title ტეგში ერთხელ მაინც. ეცადეთ საკვანძო 

სიტყვა title-ის დასაწყისთან რაც შეიძლება ახლოს გამოიყენოთ. 



 ერთხელ გამოკვეთილად გამოიყენეთ გვერდის დასაწყისში. 

 მინიმუმ 2-3-ჯერ მაინც გამოიყენეთ საკვანძო სიტყვები საიტის ტანში, 

თავისი სახეცვლილებებით. 

 ერთხელ მაინც გამოიყენეთ იგი სურათის alt ატრიბუტში. ეს არამარტო 

დაეხმარება მომხმარებელს ქსელში ძიებისას, არამედ სურათის მოძებნაშიც, 

რაც თქვენს საიტზე მისი გადმოსვლის გარანტი ხდება. 

 ერთხელ მაინც უნდა გამოიყენოთ URL მისამართში. 

 ერთხელ მაინც უნდა გამოიყენოთ საკვანძო სიტყვა meta ტეგში. 

 

Title ტეგი. 

Title ტეგი წარმოადგენს გვერდის სათაურს. ის საძიებო სისტემასა და 

მომხმარებელს აღუწერს კონკრეტული გვერდის შინაარს და იწერება html კოდის head 

ნაწილში. იდეალურ შემთხვევაში ყოველი გვერდის Title ტეგი უნიკალური უნდა იყოს. 

<html> 

<head> 

<title>ელექტრონული წიგნები | BOOKS</title> 

</head> 

<body>გვერდის შიგთავსი....</body> 

</html> 

საძიებო სისტემაში Title ტეგი ჩანს როგორც შედეგის სათაური ანუ ძიების შედეგის 

პირველი ხაზი, ამიტომ მისი სწორი დაგეგმვა აუცილებელია. ის ფაქტობრივად 

მომხმარებლისათვის საიტის საქმიანობის გადმომცემია. 



 

ვებ გვერდის ოპტიმიზაციისას Title ტეგთან დაკავშირებული რეკომენდაციები 

შემდეგში მდგომარეობს: 

 

 სიგრძე - საძიებო სისტემა აჩვენებს Title ტეგის პირველ 65-75 სიმბოლოს ძიების 

შედეგში. ამ რაოდენობის შემდეგ იგი გვიჩვენებს სიმბოლოებს: „...“. ზოგადად 

სიმბოლოების აღნიშნული რაოდენობა წარმოადგენს ზღვარს სოციალური 

ქსელებისთვისაც, ამიტომ მათი გათვალისწინება წინდახედული ნაბიჯია. 

თუმცა, თუ თქვენი საკვანძო სიტყვა ძალიან გრძელია, ან მოიცავს რამოდენიმე 

საკვანძო სიტყვას, არის შემთხვევები რომ ამ ლიმიტის დარღვევა 

რეკომენდირებულია. 

 მნიშვნელოვანი საკვანძო სიტყვები ჩასვით ტეგის დასაწყისისკენ - რაც უფრო 

დასაწყისშია თქვენი საკვანძო სიტყვა, მით უფრო სასარგებლოა დალაგებისას 

და მეტად სავარაუდოა რომ მომხმარებელი დააწკაპუნებს თქვენს საიტს 

ძიებისას. 

 ხარისხის(ბრენდინგის) ბერკეტის ამოქმედება - თუ ტეგის სიმბოლოების 

ლიმიტი საშუალებას გაძლევთ გამოიყენოთ თქვენი ბრენდის დასახელება, 

ზოგჯერ სასარგებლოა მისი ბოლოში მიწერა, იმ თვალსაზრისით, რომ თქვენი 

ბრენდი ცნობადია. ზოგჯერ იმასაც აქვს მნიშვნელობა, რომ თქვენი ბრენდის 

დასახელება განათავსოთ Title ტეგის დასაწყისში. იმის გათვალისწინებით, რომ 

Title ტეგის დასაწყისს აქვს დიდი წონა კარგად უნდა დაფიქრდეთ რისი 

ხაზგასმა გსურთ საძიებო სისტემაში. 

 გაითვალისწინეთ კითხვადობა და ემოციური ზემოქმედება -  Title ტეგი უნდა 

იყოს აღწერის სახის და კითხვადი. ეს ტეგი არის ახალი მომხმარებლის 

პირველი  წარმოდგენა თქვენს საიტზე, ამიტომ მან რაც შეიძლება დადებითი 

წარმოდგენა უნდა დაუტოვოს მას. 

 

 Meta ტეგი 

თავდაპირველად Meta ტეგები შეიქმნა საიტის სრული აღწერის საწარმოებლად. 

<meta /> ტეგი აწარმოებს მეტა მონაცემებს HMTL დოკუმენტში. მეტა მონაცემები თავის 

მხრივს წარმოადგენენ მონაცემებს მონაცემების შესახებ. მეტა მონაცემები არ ჩანს საიტზე 



ვიზუალურად, თუმცა აღიქმება მანქანების მიერ და შესაძლებელია ისინი გამოყენებულ 

იქნას ბროუზერების, საძიებო სისტემიბის, ან სხვა ვებ სერვისების მიერ. განვიხილოთ 

Meta ტეგების აღწერები და გამოყენება: 

 

Meta Robots(Meta რობოტები) 

 

<META NAME="ROBOTS" CONTENT="NOINDEX, FOLLOW"> 

<META NAME="ROBOTS" CONTENT="INDEX, NOFOLLOW"> 

<META NAME="ROBOTS" CONTENT="NOINDEX, NOFOLLOW"> 

 

Meta რობოტები გამოიყენება საძიებო სისტმის „ობობების“ საქმიანობის 

გასაკონტროლებლად გვერდის დონეზე. არსებობს რამოდენიმე მეთოდი თუ როგორ 

ვაკონტროლოთ  ჩვენი გვერდის აღქმა საძიებო სისტემის მიერ: 

 

 index/noindex - საძიებო ძრავებს ეუბნება უნდა დააინდექსოს თუ არა 

აღნიშნული გვერდი საძიებო ბაზაში. თუ გადაწყვეტთ მიუთითოთ 

„noindex“, მაშინ საძიებო სისტემა თქვენს გვერდს არ განიხილავს. 

გაჩუმების პრინციპით საძიებო სისტემა თვლის, რომ შეუძლია თქვენი 

საიტის ყველა გვერდის დაინდექსება. 

 follow/nofollow - საძიებო ძრავებს ეუბნება უნდა იყოს თუ არა საიტზე 

არსებული ბმულები საძიებო სისტემისთვის ხელმისაწვდომი. თუ თქვენ 

აირჩევთ „nofollow“, მაშინ საძიებო სისტემა გვერდზე არსებულ ყველა 

ბმულს დააიგნორებს. გაჩუმების პრინციპით ყველა ბმული საიტზე 

აღიქმება როგორც საძიებო სისტემისათვის ხელმისაწვდომი. 

 noarchive - საძიებო სისტემას ზღუდავს და არ აძლევს საშუალებას შეინახოს 

გვერდის დაფარული ასლი. გაჩუმების პრინციპით მომხმარებელი 

გვერდზე გადმოდის საძიებო სისტემის მიერ შენახული გვერდის ასლით. 

 nosnippet - საძიებო ძრავებს აფრთხილებს, რომ აღწერის ბლოკი არ უნდა 

ჩანდეს ტექსტური აღწერის ბლოკში, რომელიც მოთავსებულია საძიებო 

სისტემის ძიების შედეგში საიტის title ტეგისა და URL-ის შემდეგ. 

 noodp/noydir - სპეციალიზირებული ტეგები, რომლებიც ეუბნებიან საძიებო 

ძრავებს არ წამოიღონ აღწერები მსგავსი საიტებიდან. 



Meta Description (Meta აღწერა) 

Meta აღწერა არის ვებ გვერდის შემადგენლობის მცირე ზომის აღწერა. ის 

წარმაოდგენს <meta name="SEO" content="Search engine optimization" /> html ტეგს, 

რომელსაც აქვს ორი ატრიბუტი name და content. name ატრიბუტი წარმოადგენს მეტა 

ინფორმაციის დასახელებას. ხოლო content ატრიბუტი წადმოადგენს გვერდის შიგთავსის 

სათაურს/მოკლე აღწერას. Meta აღწერა იწერება html კოდის head ნაწილში. 

<html> 

<head> 

<title>ელექტრონულიწიგნები | BOOKS</title> 

<meta name="description" 

content="წაიკითხედაგადმოწერეელექტრონულიწიგნებისრულიადუფასოდ, 

შენიინტერნეტთაროდან. ელექტრონულიბიბლიოთეკა „BOOKS“."> 

</head> 

<body>გვერდის შიგთავსი....</body> 

</html> 

ამ ტეგში რეკომენდირებულია საკვანძო სიტყვებს ან ფრაზებს გამოყენება. საძიებო 

სისტემაში Meta აღწერა წარმოადგენს საიტის აღწერას და გამოტანილია ძიების შედეგში 

ყველაზე დიდი მოცულობის მქონე ტექსტის სახით. 

 



Meta აღწერა საიტის სარეკლამო ნაწყვეტს წარმოადგენს, რომელიც მომხმარებელს 

მისი არჩევისკენ უბიძგებს და საძიებო მარკეტინგის უმნიშვნელოვანეს ნაწილს 

წარმოადგენს. მარტივად საკითხავი, მიმზიდველი აღწერის დაწერა, რომელიც მოიცავს 

საკვანძო სიტყვებს, შეიძლება გახდეს გვერდის პოპულარიზაციის მიზეზი. 

აღწერა შეიძლება იყოს ნებისმიერი ზომის, მაგრამ საძიებო სისტემა, როგორც წესი, 

მას 160 სიმბოლომდე შეკვეცს და ამიტომ, სასურველია, ამ ზღვარს არ გავცდეთ. 

აღწერის არარსებობის შემთხვევაში საძიებო სისტემა საიტის სხვადასხვა 

ელემენტებისაგან შექმნის მას თემატურად მსგავსი გვერდებიდან, რაც არასასურველია და 

ჩვენთვის მომხმარებლის დაკარგვის მიზეზი შეიძლება გახდეს. უმჯობესია დავწეროთ 

საკუთარი აღწერა და მასში ჩვენთვის სასურველი ინფორმაცია გამოვიტანოთ. 

 

 URL მისამართის სტრუქტურა 

URL წარმოადგენს კონკრეტული დოკუმენტის მისამართს ინტერნეტში და 

ძიებისათვის მნიშვნელოვანი დეტალია. საძიებო სისტემები URL მისამართს აჩვენებს 

ძიების შედეგში, ამიტომ თავისუფლად არის შესაძლებელი, რომ  თქვენი მისამართის 

სტრუქტურამ გამოიწვიოს მომხმარებლის ინტერესი. 

 

 

URL მისამართის შემუშავებისათვის რეკომენდაციები: 

 



 წარმოიდგინეთ თქვენი თავი მომხმარებლის ადგილზე და ისე შექმენით 

მისამართი. თუ თქვენ ამ მისამართის წაკითხვით მარტივად და ზუსტად  

მიხვდებით საიტის შიგთავსს, მაშინ სწორი არჩევანი გააკეთეთ. არაა 

აუცილებელი, რომ URL მისამართში იყოს საიტის ყოველი დეტალის 

აღწერა, მაგრამ მის ძირითად პროდუქტზე წარმოდგენას უნდა გვიქმნიდეს. 

 რაც უფრო მოკლეა, მით უკეთესი. მცირე ზომის URL მისამართი ადვილი 

დასამახსოვრებელი, დასაკოპირებელი და ჩასასმელია. ამიტომ იგი 

მაქსიმალურად მცირე ზომის უნდა იყოს. ამასთან საძიებო სისტემების 

შედეგებში მთლიანად გამოჩნდება და მომხმარებლისთვის ადვილი 

აღსაქმელი იქნება. 

 საკვანძო სიტყვების გამოყენება აუცილებელია. თუ თქვენი გვერდი 

განისაზღვრება კონკრეტული ტერმინით ან ფრაზით, მაშინ იგი უნდა იყოს 

URL მისამართში. თუმცა SEO-ს გამო ძალიან არ უნდა გავცდეთ ზღვარს და 

ბოროტად არ უნდა გამოვიყენოთ საკვანძო სიტყვები, რათა საბოლოოდ 

სპამების ფილტრში არ მოვხვდეთ. 

 URL მისამართის შემუშავებისას აირჩიეთ სტატიკური მიმართულება.  

ყველაზე კარგი მისამართი არის ადვილად კითხვადი მისამართი ზედმეტი 

სიმბოლოების, ციფრებისა და პარამეტრების გარეშე. ისეთი 

ტექნოლოგიების საშუალებით როგორიცაა mod_rewrite  Apache-თვის და 

ISAPI_rewrite Microsoft-თვის შეგვიძლია დინამიური მისამართი გავხადოთ.  

 გამოიყენეთ დეფისი სიტყვების გამოსაყოფად. URL მისამართში ყველაზე 

მიღებული სიმბოლო სიტყვების გამოსაყოფად არის „-“ დეფისი. 

 

 საიტზე ნავიგაცია 

საძიებო სისტემას გარდა საიტის შიგთავსისა ესაჭიროება მის ბმულებზე წვდომა, 

რათა ვებ გვერდი მოათავსოს ბაზაში. მცოცავი ბმულების სტრუქტურა ძიების „ობობებს“ 

აძლევს საშუალებას გააკეთონ „ბილიკები“, რადგან ძიებისათვის სასიცოცხლო 

მნიშვნელობა აქვს მოიცვას საიტის ყველა გვერდი. 



საიტზე მარტივი ნავიგაცია მნიშვნელოვანია, 

ვინაიდან მომხმარებელს საშუალებას აძლევს სწრაფად 

იპოვოს სასურველი ინფორმაცია. ამასთან ის შეიძლება 

დაეხმაროს საძიებო სისტემას იმის გაგებაში თუ რას 

თვლის მნიშვნელოვან ინფორმაციად საიტის შემქმნელი. 

საიტზე ნავიგაცია მთავარ გვერდზე 

დაყრდნობით უნდა დაიგეგმოს, ვინაიდან ყველაზე 

ხშირად ნახვადი გვერდი სწორედ ეს უკანასკნელია. 

ამასთან უნდა გავითვალისწინოთ თუ როგორ 

გადავიყვანოთ მომხმარებელი მთავარი გვერდიდან 

უფრო სპეციფიური ინფორმაციის შემცველ გვერდზე. 

ასევე სწორი ნავიგაციის მნიშვნელოვანი ნაწილია 

საიტის რუკა, ბმულები, რომლებიც მომხმარებელს დაეხმარება მარტივად გადავიდეს 

მომდევნო, წინა და მთავარ გვერდებზე. საიტის რუკა არის მარტივი გვერდი, რომელიც 

წარმოადგეს მთლიანი საიტის სტრუქტურას. იმ შემთხვევაში, თუ მომახმარებელი ვერ 

პოულობს საჭირო გვერდს ან მისთვის საიტზე ნავიგაცია პრობლემას წარმოადგეს, რუკა 

მარტივად დაეხმარება მას. ამასთან საძიებო სისტემაც ნახავს ამ გვერდს და საძიებო 

„ობობებს“ მთლიანი საიტის სტრუქტურა მიაქვთ ბაზაში. 

მიზეზები რის გამოც შეიძლება გვერდი არ იყოს წვდომადი საძიებო სისტემის 

მიერ: 

 შენახვის მოთხოვნის ფორმა (Submission-required forms) - თუ 

მომხმარებელი ავსებს რაიმე ფორმას გარკვეული ინფორმაციის 

წვდომისათვის, მაშინ დიდია ალბათობა იმისა, რომ საძიებო სისტემები ამ 

დაცულ გვერდების ვერ დაინახავენ.  ასევე „ობობებმა“ შეიძლება საერთოდ 

არ სცადონ ფორმის განხილვა და ამით ნებისმიერი ინფორმაცია ან ბმული, 

რომელიც გადაიცემა ფორმით, დარჩება  საძიებო სისტემის გარეთ. 

 ბმულები გაურკვეველ ჯავასკრიპტში (Links in un-parseable Javascript) - თუ 

ბმულებისათვის იყენებთ ჯავასკრიპტს, შესაძლებელია აღმოაჩინოთ, რომ 

საძიებო სისტემები აიგნორებენ თქვენს ბმულებს ან მწირ წონას აძლევენ 

მათ. ასეთი ბმულები უნდა იყოს ჩანაცვებული სტანდარტული HTML 



ბმულებით, თუ გვინდა, რომ საძიებო სისტემამ მოიცვას ეს გვერდები 

საიტზე. 

 ბმულები, რომლებიც მიუთითებენ meta robots tag ან  robots.txt მიერ 

დაბლოკილ გვერდებზე - რობოტის  ეს ორივე სახეობა საიტის მფლობელს 

აძლევს საშუალებას, რომ შეზღუდოს „ობობების“ წვდომა საიტზე.  მათი 

არამიზნობრივი გამოყენების შემთხვევაში შეიძლება საძიებო სისტემამ 

შეწყვიტოს თქვენი საიტის გადამოწმება. 

 Frames და I-frames - ტექნიკური ბმულები frames და I-Frames არის მცოცავი, 

მაგრამ ქმნიან პრობლემებს. ამიტომ თუ არ ვართ კარგი მცოდნები და არ 

ვიცით ისინი კარგად, სასურველია, მათი გამოყენებისაგან თავი შეიკავოთ. 

 რობოტები არ იყენებენ საძიებო ფორმებს - ვინაიდან ძიების „ობობები“ არ 

ანხორციელებენ ძებნას, ამიტომ საძიებო ფორმის გამო ხშირად 

მილიონობით გვერდი საძიებო სისტემის გარეთ რჩება. 

 ბმულები ფლეშ და ჯავა აპლიკაციებში (პროგრამულ გაფართოვებაში) – 

„ობობები“ ვერ აღწევენ ასეთ ბმულებს და ისინი რჩებიან საძიებო 

სისტემისათვის დამალულები. 

 გვერდები ბევრი ბმულებით - საძიებო სისტემებში არსებობს გვერდებზე 

ბმულების რაოდენობის შეზღუდვები. ის არ უკეთებს ინდექსაციას ისეთ 

გვერდებს, რომლებიც მოიცავენ 100-ზე მეტ ლინკს, ვინაიდან ამ ტიპის 

გვერდები სპამებთან ასოცირდება. 

 

 საიტის შიგთავსის გაუმჯობესება 

ერთიანი და გამოსადეგი საიტის შიგთავსის შექმნა ყველაზე მნიშვნელოვანი 

ნაწილია ძიების ოპტიმიზაიციაში. იმისათვის, რომ საძიებო სისტემამ აღიქვას  თქვენი 

საიტის მნიშვნელოვანი ნაწილი, უნდა იყოს HTML ტექსტურ ფორმატში. მნიშვნელოვანი 

დეტალები, რომელიც ამ დროს უნდა იყოს გათვალისწინებული: 

გვერდის ტექსტური ნაწილი უნდა იყოს მარტივად საკითხავი. მომხმარებელი 

უპირატესობას ანიჭებს შიგთავსს, რომელიც მარტივი ტექსტით არის დაწერილი და 

ადვილად აღქმადია. უნდა მოვერიდოთ მოუწესრიგებელ ტექსტებს და გრამატიკულ 

შეცდომებს. საიტზე ტექსტი არ უნდა შევიტანოთ სურათის სახით, რადგან მომხმარებელს 

მისი კოპირების შემთხვევაში პრობლემები შეექმნება. 



საიტის შიგთავსი მისი თემის გარშემო უნდა ტრიალებდეს და მომხმარებელს 

უნდა უქმნიდეს წარმოდგენას თუ სად იმყოფება. თემები უნდა დავყოთ ქვეთემებად და 

ერთი თემა მეორეში მარტივად უნდა გადადიოდეს. 

შიგთავსი უნდა იყოს  უნიკალური და განახლებადი. მუდმივად განახლებადი 

ინფორმაცია აბრუნებს მომხმარებელს თქვენს საიტზე და ამასთან ახალ მომხმარებელსაც 

იზიდავს. 

სურათები უნდა იყოს gif, jpg, ან png ფორმატში და HTML ტეგში გაწერილი უნდა 

ჰქონდეს alt ატრიბუტი, რომელიც საძიებო სისტემას აძლევს სურათის ტექსტურ აღწერას. 

ამასთან საიტზე გამოყენებული ყველა სურათი უნდა იყოს ერთ დირექტორიაში 

მოთავსებული, ეს ამარტივებს მათთან წვდომას.  

სასათაურე ტეგების გამოყენებით საძიებო სისტემისათვის უნდა გამოყოთ 

თქვენთვის მნიშვნელოვანი ტექსტები. ისინი წარმოადგენენ მომხმარებლისთვის საიტის 

სტრუქტურის ჩვენების საშუალებას. სასათაურე ტეგები იცვლება </h1>-დან <h6>-მდე 

HTML კოდში. 

<html> 

<head> 

<title>ელექტრონული წიგნები | BOOKS</title> 

<meta name="description" 

content="წაიკითხედაგადმოწერეელექტრონულიწიგნებისრულიადუფასოდ, 

შენიინტერნეტთაროდან. ელექტრონული ბიბლიოთეკა „BOOKS“."> 

</head> 

<body> 

<h1>BOOKS-your internet shelf</h1> 

<p>ელექტრონული წიგნები </p> 

</body> 

</html> 

თუმცა სასათაურე ტეგები მხოლოდ მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გადასაცემად უნდა 

გამოიყენოთ. 

 



ვებ გვერდი და მისი შექმნის ეტაპები 

ნაშრომის მნიშვნელოვან ნაწის წარმაოდგენს იმ საიტის აგება, რომელზეც 

მოვახდინე ძიების ოპტიმიზაციის ეტაპების პრაქტიკული რეალიზაცია.  

ვებ გვერდის  შესაქმნელად საჭირო სამუშაოები ერთმანეთთან ჯაჭვურად 

დაკავშირებული საფეხურებისაგან  შედგება: 

 ვებ გვერდის სტრუქტურა 

 ვებ გვერდის გრაფიკული დიზაინი 

 რელაციური მონაცემთა ბაზა (Mysql) 

 ვებ გვერდის სტატიკური მაკეტი ((X)HTML, CSS) 

 ვებ გვერდის დინამიური ნაწილის შექმნა (PHP). 

 

 ვებ გვერდის სტრუქტურა 

საიტის  შექმნის დროს დიდი მნიშვნელობა ენიჭება მისი სტრუქტურის შექმნას, 

რათა მომხმარებელისათვის სასურველი ინფორმაციის მიღება მარტივი და 

მოსახერხებელი იყოს. სტრუქტურა ისე უნდა შემუშავდეს, რომ ჩვენი საიტი ახალბედა 

მკითხველმაც კი სწორედ აღიქვას. 

სწორედ უნდა შევარჩიოთ ინფორმაციის რაოდენობა. მომხმარებელი არ უნდა 

გადავტვირთოთ დიდი ზომის ინფორმაციით და არც შევზღუდოთ.  ამ შემთხვევაში უნდა 

მოვიძიოთ ოქროს შუალედი. 

ასევე სტრუქტურის შემუშავებისას უნდა გავითვალისწინოთ მთავარი გვერდის 

ფაქტორი, ანუ რაც უფრო მეტად დააინტერესებს ის საიტის სტუმარს, მით უფრო მეტი 

შანსია გავხადოთ ის ჩვენ მუდმივ მომხმარებლად. ამავე გვერდზე უნდა იყოს საიტის 

სიღრმეში მნიშვნელოვან ინფორმაციაზე გადასასვლელი ბმულები ცხადი და მარტივი 

ნავიგაციისათვის. 

თანამედროვე სტანდარტებისა და ტენდენციების შესაბამისად საიტის 

სტრუქტურა უნდა იყოს მარტივი, მოსახერხებელი და მინიმალისტური. 

 



  ვებ გვერდის გრაფიკული დიზაინი 

პირველი რასაც მომხმარებელი საიტზე სტუმრობისას აღიქვავს ეს არის 

ვიზუალური გაფორმება , ანუ დიზაინი. ამიტომ ვებ დიზაინის ძირითადი დანიშნულება 

არის დადებითი  შტაბეჭდილების მოხდენა მომხმარებელზე.  

ვებ გვერდის დიზაინის შემუშავებისას უნდა შევარჩიოთ სწორი და თვალისათვის 

არაგამაღიზიანებელი ფერთა პალიტრა. საიტის ყველა გვერდი ერთ სტილში უნდა 

გავაფორმოთ, რათა მომხმარებელს ერთი გვერდიდან მეორეზე გადასვლისას ისეთი 

შთაბეჭდილება არ შეექმნას რომ სხვადასხვა საიტზე იმყოფება. დიზაინი არ უნდა 

გადავტვირთოთ არასაჭირო გრაფიკული დეტალებითა და ელემენტებით. 

ზოგადად ვებ დიზაინის არსი ბევრად უფრო რთულია ვიდრე უბრალოდ 

გრაფიკული დიზაინი. ის არის ისეთი ფატქორების ერთობლიობა როგორიცაა  

ორიგინალურობა, თანამედროვეობა,  დახვეწილობა და სიმსუბუქე. 

 

ვებ გვერდის სტატიკური მაკეტი((X)HTML, CSS ). 

ვებ გვერდის სტატიკური მაკეტის დამზადება (X)HTML, CSS ტექნოლოგიით 

ხორციელდება, W3C სტანდარტების შესაბამისად.  

HTML (HyperText Markup Language) წარმოადგენს მარკირების ენას, რომლის 

მეშვეობითაც მზადდება ვებ გვერდები. ის მარტივი ენაა თუმცა შედგება უამრავი 

ელემნტისაგან, რომლებსაც ტეგები ეწოდება. HTML ტეგების მეშვეობით საიტზე 

ვამატებთ ბმულებს, სურათებს და სხვადასხვა ბლოკებს. მათი მეშვეობი იგება საიტის 

ძირითადი სტრუქტურა.  

HTML ტეგების ვიზუალური გაფორმებისათვის ვიყენებთ CSS (Cascading Style 

Sheets ) კასკადურ სტილებს. W3C სტანდარტების მიხედვით სტილების ძირითადი 

ფუნქცია არის საიტის კოდისა და ვიზუალური მხარის ერთამნეთისგან გამიჯვნა. რაც 

ნიშნავს, რომ საიტის ლოგიკური სტრუქტურის აგებდა ხდება HTML მარკირების ენის 

მეშვეობით, ხოლო დოკუმენტები, რომლებიც ვიზუალურ გაფორმებას საჭიროებენ, CSS 

სტილების მეშვეობით ფორმდება. 

 

 



რელაციური მონაცემთა ბაზა (Mysql) 

მონაცემთა ბაზა წარმოადგენს ერთმანეთთან დაკავშირებული ცხრილების 

ერთობლიობას, რომელშიც ინახება მონაცემები. ცხრილები თავის მხრივ შედგება 

სტრიქონებისა და სვეტებისაგან. ყოველ სვეტს აქვს სახელწოდება და მასში ერთი ტიპის 

მონაცემები ინახება. ცხრილში სვეტები მკაცრი თანმიმდევრობით არიან დალაგებულები 

მაშინ როცა სტრიქონები მოუწესრიგებელია. მონაცემთა ბაზის მეშვეობით  

სტრუქტურირებასა და სისტემატიზაციას ვუკეთებთ საიტზე არსებულ ინფორმაციას. 

მონაცემთა ბაზის მართვის სისტემას წარმოადგენს პროგრამული უზრუნველყოფა 

Mysql, რომელიც საშუალებას გვაძლევს შევქმნათ მონაცემთა ბაზა, დავუკავშირდეთ მას, 

გავუგზავნოთ SQL მოთხოვნები და მივიღოთ შედეგი. მისი უმნიშვნელოვანესი პლიუსია 

მუშაობის სისწრაფე, მონაცემთა სწრაფი დამუშავება და საიმედოობა. 

რაც შეეხება SQL-ს ეს არის სტრუქტურირებული მოთხოვნების ენა, რომელიც 

შეიმნა რელაციული მონაცემთა ბაზის მართვის მიზნით. მისი ძირითადი ფუნქციებია 

ცხრილების შექმნა, რედაქტირება და მონაცემთა წაშლა. 

 

 საიტის დინამიური ნაწილის შექმნა  (PHP) 

PHP (Hypertext Preprocessor) წარმოადგენს სერვერის მხარის პროგრამირების ენას, 

რომელიც გამოიყენება HTML გვერდების დინამიური გენერაციისათვის. ის იმ იშვიათ 

პროგრამირების ენების რიგს მიეკუთვნება, რომელიც სპეციალურად ვებ 

აპლიკაციებისათვის შეიქმნა.  

PHP ბრძანებები სპეციალური ტეგების საშუალებით იწერება HTML გვერდში, რაც 

საშუალებას იძლევა PHP მანქანამ შეასრულოს საჭირო მოქმედებები სერვერზე. 

 

  ვებ გვერდი  

XXI  საუკუნეში ადამაინების უმეტესობა წიგნებს განიხილავს როგორც 

ხელოვნების ფორმას, რომელიც ნელ-ნელა იღუპება. თუმცა, წიგნები ჩვენს გვერდით იყო 

საუკუნეების განმავლობაში და ჩემი აზრით, ის ამ რთულ პერიოდსაც გადაიტანს. ის 

ფაქტი, რომ წიგნის ხელმისაწვდომობა პრობლემური საკითხია, საფუძვლად დაედო ჩემს 

ინიციატივას, შემექმნა უფასო ელექტრონული წიგნების ბიბლიოთეკა.  საიტის მთელი 



იდეა სწორედ მკითხველისათვის წიგნების  ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე 

წვდომის უზრუნველყოფაში მდგომარეობს. 

ვებ გვერდზე მოცემული ინფორმაცია დაყოფილია ოთხ ძირითად კატეგორიად, 

რომელიც მოცემულია ძირითადი მენიუს სახით: 

 მთავარი 

 წიგნები 

 ავტორები 

 სიახლეები 

საიტის მთავარი გვერდი წარმოადგენს მთლიანი ვებ გვერდის მოკლე 

მიმოხილვას. ის ზოგად წარმოდგენას გვიქმნის, თუ რა ინფორმაციაა განთავსებული 

საიტზე, რომელი წიგნები სარგებლობენ მეტი პოპულარობით მკითხველში და რა ჟანრის 

წიგნებია ხელმისაწვდომი. 

წიგნების გვერდი წარმოადგენს საიტზე ხელმისაწვდომი წიგების სიას, რომელიც 

დაყოფილია ჟანრების მიხედვით. თითოეულ კატეგორიაში წიგნს აქვს შემდეგი 

პარამეტრები: 

 სურათი 

 დასახელება 

 ავტორი 

 არასრული წიგნის აღწერა 

 კონკრეტული წიგნის  გვერდზე გადასვლის ღილაკი. 

 



ხოლო კონკრეტული წიგნის გვერდზე გადასვლის შედეგად  ვიღებთ ამ წიგნის შესახებ 

სრულ ინფორმაციას და გვეძლევა მისი გადმოწერის საშუალება. თითოეული წიგნი 

აღიწერება შემდეგი პარამეტრებით: 

 სურათი 

 წიგნის დასახელება 

 წიგნის ავტორი 

 წიგნის გამოქვეყნების თარიღი 

 წიგნის ორიგინალი დასახელება 

 სრული აღწერა, რათა მკითხვეს წარმოდგენა შეექმანს წიგნის შინაარსზე 

 ჩამოწერის ღილაკი, ყველა ხელმისაწვდომ ენაზე. 

 

ავტორების გვერდი წარმოადგენს ანბანის მიხედვით დალაგებული ავტორების 

სიას. თითოეული ავტორი თავის მხრივ წარმოადგენს ბმულს, რომელსაც შესაბამისად 

გადავყავართ მისი წიგნების ჩამონათვალის გვერდზე. 



 

 

სიახლეების გვერდი წარმოადგეს სხვადასხვა წყაროებიდან მოძიებული 

სიახლეების სიას, რომლებიც ლიტერატურულ სამყაროში მიმდინარე ტენდენციებს 

შეეხება. თითოეულ სიახლეს ჩამონათვალში აქვს  შემგედი პარამეტრები: 

 სურათი 

 სათაური 

 თარიღი 

 მოკლე აღწერა 

 სიახლის წყაროზე გადასასვლელი ბმული. 



 

ვებ გვერდზე გათვალისწინებულია ძიების მოდული, რომელიც მომხმარებელს 

საშუალებას აძლევს მოიძიოს წიგნი დასახელების მიხედვით. ასევე გამოიწეროს 

სიახლეები ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით. 

გარდა ამისა ბიბლიოთეკას აქვს მცირე ზომის ადმინისტრატორის პანელი, 

რომელიც საიტის ადმინისტრატორს საშუალებას აძლევს მარტივი ინტერფეისის 

მეშვეობით დაამატოს საიტზე არსებული მონაცემები. განვიხილოთ პანელი უფრო 

დეტალურად: 

 წიგნის დამატების მოდული  - ადმინისტრატორს საშუალბას აძლევს 

დაამატოს: დასახელება, ორიგინალი დასახელება, გამოქვეყნების თარიღი,  

ავტორი, ჟანრი, აღწერა, სურათი და მიაბას ფაილი სამ შესაძლო ენაზე. 

 ჟანრის დამატების მოდული - ადმინისტრატორს საშუალებას აძლევს 

საჭიროების შემთხვევაში დაამატოს წიგის ნებისმიერი ჟანრი. 

 ავტორების დამატების მოდული - ადმინისტრატორს საშუალებას აძლევს 

დაამატოს ავტორის სახელი და გვარი. 

 სიახლეების დამატების მოდული  - ადმინისტრატორს საშუალებას აძლევს 

დაამატოს: სათაური, აღწერა, თარიღი, წყაროს ბმული და სურათი. 

ახლა კი გვერდზე არსებული ძიების ოპტიმიზაციის სტატისტიკურ ანალიზზე 

გადავიდეთ. 

ძიების ოპტიმიზაციის სტატისტიკური ანალიზი და მონაცემები 

ვებ გვერდის ძიების ოპტიმიზაციის ძირითადი საფეხურების შესრულების შემდეგ 

ჯერი სტატისტიკურ ანალიზზე დგება. საძიებო სისტემების უმეტესობა ვებ მასტერებს 

უფასო ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფს, რათა მათ მიერ შესრულებული სამუშაოს 

ანალიზი მოახდინონ და შემდეგ უკვე მიღებული მონაცემების მიხედვით გააუმჯობესონ 

შედეგები. აღნიშნული ინსტრუმენტების გამოყენება საიტს რაიმე განსაკუთრებულ 

პრივილეგიებს  არ ანიჭებს, თუმცა მათი სწორად გამოყენება საშუალებას მოგვცემს 

აღმოვაჩინოთ პრობლემები, რომელთა გადაწყვეტის შემთხვევაშიც ძიების ოპტიმიზაცია 

უკეთეს შედეგებს მოგვცემს. 



ნაშრომში შესრულებული ძიების ოპტიმიზაციის ანალიზისათვის გამოვიყენე 

Google-ს ვებ სპეციალისტების ინსტრუმენტები: Google Keyword, Google Analytics და 

Website Optimizer. მათი მეშვეობით მიღებული მონაცემებით მინდა უფრო თვალსაჩინო 

გავხადო ჩემს საიტზე შემოსული ტრაფიკი ძიების ოპტიმიზაციამდე და ძიების 

ოპტიმიზაციის შემდეგ. 

 სტატისტიკური მონაცემები ძიების ოპტიმიზაციამდე 

ვებ გვერდის, სამაგისტრო ნაშრომის კვლევის ობიექტის, ონლაინ სივრცეში 

გაშვების თარიღი არის 25.05.2013 წელი. აღნიშნული თარიღიდან 15.06.2013-მდე 

მიღებული სტატისტიკური მონამემები ძიების ოპტიმიზაციის გარეშე არის შემდეგი: 

 ვებ გვერდზე მომხმარებლის საერთო ტრაფიკი 

 

საიტზე ნახვების სრული რაოდენობა : 109 (100%). 

საიტის უნიკალური ნახვების რაოდენობა: 42(38.5%). 

საიტის მუდმივი მომხმარებელი: 67 (61.5%). 

 ვებ გვერდზე მომხმარებლის ტრაფიკი დღეების მიხედვით. 



საიტზე მომხმარებელთა ვიზიტის რაოდენობა დღიურად  საშუალოდ 0-დან  30-მდე 

მერყეობს. 

 ვებ გვერდის ნახვისას გამოყებენული ბროუზერები.  

დასკვნა: საიტის მომხმარებელთა შორის ყველა პოპულარულ ბროუზერს წარმოადგენს 

“Chrome”. 

 

 ვებ გვერდის მომხმარებლები რეგიონების მიხედვით. 



 

სტატისტიკური მონაცემები ძიების ოპტიმიზაციის შემდეგ 

ვებ გვერზე ძიების ოპტიმიზაცია გავმართე 16.06.13 წელს. ჩემს მიერ ჩატარებული 

ძიების ოპტიმიზაციის პრაქტიკული სამუშაოები მოიცავს SEO-ს ყველა ძირითად 

საფეხურს:  

საკვანძო სიტყვების გამოყენება და დაგეგმვა - საიტის თითოეული გვერდისათვის 

შევარჩიე და ანალიზი გავუკეთე საკვანძო სიტყვებს, Google Keyword ინსტრუმენტის 

მეშვეობით. ავარჩიე სიტყვები რომელიც თემატურად აღწერს კვლევის ობიექტს და 

მაქსიმალურად გამოყენებადია საძიებო სისტემებში. 

უნიკალური title ტეგების გაწერა საიტის ყველა გვერდისათვის - საიტის 

თითოეულ გვერდს გავუწერე უნიკალური სასათაურე ტეგი, რომელიც თითოეულ 

მათგანს თემატურად აღწერს.  ამასთან title ტეგები მოიცავენ საკვანძო სიტყებს. 

გვერდის Meta  ტეგების დაწერა - საიტის თითოეული გვერდისათვის დავწერე 

უნიკალური მეტა აღწერები. ყოველი მეტა მოკლედ აღწეს საიტის გვერდს და ამასთან 

მოიცავს რამოდენიმე საკვანძო სიტყვას. 

URL მისამართის სტრუქტურის გაუმჯობესება - საიტის თითოეული 

გვერდისათვის შევქმენი დირექტორიისა და გვერდის აღწერილობითი დასახელება. 



საიტის ნავიგაციის გაუმჯობესება - საიტზე არსებული ყველა ბმული 

ერთმანეთთან ლოგიკურად არის დაკავშირებული. მთლიანი ვებ გვერდის სტრუქტურა 

ისე დავგეგმე და ავაწყვე, რომ მომხმარებელმა მარტივად შეძლოს ნავიგაცია, მიიღოს 

სასურველი ინფორმაცია ყოველგვარი ძალისხმევის გარეშე.  

საიტის შიგთავსის გაუმჯობესება - საიტზე არსებული ყველა მონაცემი არის 

უნიკალური და კონკრეტულად ამ საიტისთვის ვწერ, ამასთან მონაცემები საიტზე 

მუდმვად განახლებადია. 

ჩატარებული ძიების ოპტიმიზაციის პრაქტიკული კვლევის შემდეგ მიღებული 

სტატისტიკური მომაცემები 16.06.2013-დან  23.06.2013-მდე არის შემდეგი: 

 ვებ გვერდზე მომხმარებლის საერთო ტრაფიკი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საიტზე ნახვების სრული რაოდენობა : 180 (100%). 

საიტის უნიკალური ნახვების რაოდენობა: 97(45.6%). 

საიტის მუდმივი მომხმარებელი: 83 (54.4%). 

 ვებ გვერდზე მომხმარებლის ტრაფიკი დღეების მიხედვით. 



საიტზე მომხმარებელთა ვიზიტის რაოდენობა დღიურად  საშუალოდ 0-დან  100-მდე 

მერყეობს. 

 ვებ გვერდის ნახვისას გამოყებენული ბროუზერები. 

 

 

 ვებ გვერდის მომხმარებლები რეგიონების მიხედვით. 



დასკვნა 

საძიებო სისტემები არის ინფორმაციის მოპოვების უნიკალური საშუალება. თუ 

საიტი არ აღიქმება საძიებო სისტემების მიერ, ან მისი შიგთავსი არ არის ჩაწერილი 

სისტემის მონაცემთა ბაზაში, ვკარგავთ უნიკალურ შესაძლებლობას მოვიზიდოთ 

მომხმარებელი საძიებო სისტემიდან.   

იმისათვის რომ საიტი გახდეს პოპულარული და საძიებო სისტემების შედეგებში 

მოხვდეს აუცილებელია მისი ძიებისათვის ოპტიმიზაცია. ძიების ოპტიმიზაცია თავის 

მხრივ რთული და შრომატევადი პროეცესია, რომელიც რამოდენიმე ეტაპისაგან შედგება. 

აუცილებელია თითოეული საფეხურის შესრულება, მუდმივი სტატისტიკური ანალიზი 

და შემგდომი განვითარება. 

 



გამოყენებული ლიტერატურა 

1. სახელწოდება :“Search Engine Watch” 

 წყაროს ტიპი: ვებ გვერდი, სტატიები 

 მისამართი: გადასასვლელი ბმულზე. 

2. სახელწოდება :“Search Engine Land” 

 წყაროს ტიპი: ვებ გვერდი, სტატიები 

მისამართი: გადასასვლელი ბმულზე 

3. სახელწოდება :“ Оптимизация и продвижение сайтов в поисковых системах” 

 წყაროს ტიპი: წიგნი 

 მისამართი: გადასასვლელი ბმულზე 

4. სახელწოდება: “The art of SEO” 

 წყაროს ტიპი: წიგნი 

 მისამართი: გადასასვლელი ბმულზე 

5. სახელწოდება: “Базовый курс поисковой оптимизации” 

 წყაროს ტიპი: წიგნი 

 მისამართი: გადასასვლელი ბმულზე 

6. სახელწოდება: “The Daily SEO Blog” 

 წყაროს ტიპი: ბლოგი, სტატიები 

       მისამართი: გადასასვლელი ბმულზე 

 

http://searchenginewatch.com/seo
http://searchengineland.com/library/google/google-seo
http://www.all-library.com/web-programmirovanie/48089-optimizaciya-i-prodvizhenie-sajtov-v-poiskovyx.html
http://www.all-library.com/web-programmirovanie/seo/52817-the-art-of-seo.html
http://www.all-library.com/web-programmirovanie/veb-dizajn-i-grafika/39634-bazovyj-kurs-poiskovoj-optimizacii.html
http://www.seomoz.org/blog

