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ანოტაცია-ნაშრომში განხილულია ელექტრონული
კომერციის ტექნოლოგიები. ნაშრომში მოცემულია მათი
ზოგადი დახასითება და გამოყენების სფეროები.

საკვანძო სიტყვები- ელექტრონული კომერცია, web-
ტექნოლოგიები, ელექტრონული კომერციის
ტექნოლოგიები.

I. შესავალი
ტრადიციული კომუნიკაციების საშუალებე-

ბისაგან განსხვავებით, რომელთა მთავარი
ფუნქციაა ინფორმაციის მიწოდება ინტერნეტი
წარმოადგენს არა მარტო ინფორმაციის მიწოდების
წყაროს, არამედ გაცილებით მეტს - ბიზნეს-
საქმიანობის გლობალურ ვირტუალურ გარემოს.

ბიზნეს-საქმიანობა ინტერნეტში გაცილებით
ეფექტურია ტრადიციულ საქმიანობასთან
შედარებით. კომპანიისთვის ბიზნესის წარმოება
ინტერნეტში წარმოადგენს საქმიანი აქტივობის
ნაწილის გადატანას ელექტრონულ ქსელში ე.ი.
კომპანია იყენებს რა ბიზნესის ტრადიციულ ხერხებს
ელექტრონული კომერციის მეშვეობით ამატებს მათ
ვირტუალურ შესაძლებლობებს.

ელექტრონულმა კომერციამ შემოიტანა
ბიზნეს პროცესების მართვის ახალი
ტექნოლოგიები, ურთიერთობის ახალი ფორმები
ბიზნესის სხვადასხვა სექტორებში.

II ელექტრონული კომერციის ტექნოლოგიები

ელექტრონული კომერციის ინტენსიური
განვითარების ისტორია სულ რაღაც ორ ათეულ
წელიწადს ითვლის. ელექტრონული კომერციის
პირველი სისტემების და მეთოდების გამოჩენა
განაპირობა ავიაბილეთების ავტომატიზირებული
გაყიდვების და საბანკო ოპერაციების
ტექნოლოგიებმა, პლასტიკურმა ბარათებმა და
წარმოების რესურსების მართვის
ავტომატიზირებული სისტემების შემუშავებამ. [1]

დღესდღეობით ელექტრონული კომერცია
სწრაფი ტემპებით ვითარდება. ამაზე ნათლად
მეტყველებს ნახაზზე 1 მოცემული მსოფლიოში
ელექტრონული კომერციის ზრდის დინამიკა. [2]



ნახ. 1 ელექტრონული კომერციის ზრდის დინამიკა (მილიარდი დოლარი)

თანამედროვე ინტერნეტ-ტექნოლოგიები
კომპანიებს ელექტრონული კომერციის
ორგანიზაციის, დანერგვის და მხარდაჭერის  დიდ
შესაძლებლობებს აძლევს.

ელექტრონულ კომერციაში გამოყენებული
ინფორმაციული ტექნოლოგიები იყოფა შემდეგ
სახეებად:

1. მონაცემთა ელექტრონული გაცვლა.
(კომპანიის შიგნით და ბიზნესის სხვა

მონაწილეებს შორის მონაცემთა გაცვლა).
ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის   ამოცანაა
დოკუმენტების გადატანა ელექტრონულ
ფორმაში, რაც იძლევა მოცემული
ინფორმაციის შეკრების მაღალ საიმედოობას
და სიზუსტეს, კომპანიის თანამშრომელთა,
შუამავალთა და ბაზრის წევრებთან
ურთიერთობის მაღალ  სიჩქარეს და
შეუზღუდავ წვდომას საჭირო დოკუმენტებთან.

2. ელექტრონული ვაჭრობა (ინტერნეტ
მაღაზიები, სავაჭრო მოედნები, აუქციონები).
ელექტრონული ვაჭრობის ყველაზე  ცნობილი
მაგალითებია: ebay.com, amazon.com,
yahoo.com.

3. ელექტრონული მარკეტინგი (ინტერნეტ
რეკლამა, პროდუქციაზე მოთხოვნის ანალიზი,
ბაზრის კვლევა). ელექტრონული მარკეტინგის
გამოყენება გვაძლევს ფართო აუდიტორიის
მოზიდვის მეტ შესაძლებლობას ჩვეულებრივ

მარკეტინგთან შედარებით. მაგალითებია
სხვადასხვა სახის CRM სისტემები.[3]

4. ინფორმაციულ-ანალიტიკური სისტემები
(მოდელირების და პროგნოზირების

სისტემები, საინფორმაციო პროცესების
მართვის, მონიტორინგის და ანალიზის
სისტემები) მოცემული სისტემის გამოყენება
მიმართულია წარმოების  საქმიანობის
ანალიზზე, ბიზნესის მხარდაჭერაზე და
განსაკუთრებით რთული ბიზნეს-პროცესების
ავტომატიზაციაზე. ინფორმაციულ-
ანალიტიკური სისტემის ერთ-ერთ მთავარ
ამოცანას წარმოადგენს ინფორმაციის
შეგროვება და განაწილება სხვადასხვა
გამოყენებით სფეროებში შემდგომი მიღებული
მონაცემების  ანალიზის
განსახორციელებლად.[3]

განვიხილოთ ელექტრონული კომერციის
სფეროში  ყველაზე მეტად გავრცელებული და
პოპულარული ტექნოლოგიები (ნახ.2).
მოცემული დაჯგუფება არის განზოგადებული
და მოიცავს ტექნოლოგიებს სხვადასხვა
გამოყენებითი სფეროებისათვის: ვებ-
გვერდების მარკირების და პროგრამირების
ენები, დანართების და ვებ-კონტენტის
შემუშავების და  მართვის ინსტრუმენტები,
დანართების და ვებ-კონტენტის ინტეგრაციის
საშუალებები.
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ნახ. 2. Web-ტექნოლოგიები ელექტრონულ კომერციაში
მარკირების ენები გამოიყენება ყველგან, სადაც

საჭიროა ფორმატირებული ტექსტის გამოტანა.
მაგალითად ინტერნეტ საიტების, პორტალების და
აუქციონების შექმნისათვის

web-დაპროგრამების ენები ძირითადად
გამოიყენება ინტერნეტ ტექნოლოგიებთან
მუშაობისას. ისინი განსხვავდებიან მარკირების
ენებიდან პირველ რიგში იმით, რომ მათი

საშუალებით შესაძლებელია აღვწეროთ დანართის
ლოგიკა. web-დაპროგრამების ენები აქტიურად
გამოიყენება ელექტრონულ კომერციაში. კერძოდ,
რეალურ დროში ინფორმაციულ ანალიტიკური
სისტემების შესამუშავებლად, ინტერაქტიურ
სისტემებში, რომლებიც გულისხმობენ
მომხმარებელთან მუდმივ კავშირს (საძიებო
სისტემები). [4]

პროგნოზი
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ნახ.3. ბიზნესის ინფორმაციულ-ანალიტიკურ სფეროებში გამოყენებული Web-დაპროგრამების ენები და
Web-დანართების დამუშავების ტექნოლოგიები,

Web-კონტენტის და დანართების შემუშავების და
მართვის ინსტრუმენტებია web-კონტენტის
მართვის სისტემები (Web content management
system, WCMS) - კონტენტის მართვის სისტემების
პროგრამული უზრუნველყოფა, რომლებიც
რეალიზებულია web-დანართების სახით და
გამოიყენება HTML-შიგთავსის  შექმნისათვის და
მართვისათვის.

WCMS ჩვეულებრივად გამოიყენება HTML
დოკუმენტების და მასთან დაკავშირებული
სურათების მართვისა და კონტროლისათვის. ასეთი
სისტემა ამარტივებს კონტენტის შექმნის, მართვის
და რედაქტირების პროცესს.[5] მოცემული
სისტემები იყენებენ PHP, Python, Perl, XForms, და
SOAP ტექნოლოგიებს. WCMS შეიძლება
ინტეგრირებული იყოს ასევე მარკირების ენებთან.
Web კონტენტის სისტემების მართვის ძირითადი
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დანიშნულებაა ღია XML-ინფრასტრუქტურის
შეთავაზება, რომელიც უზრუნველყოფს
ელექტრონული ბიზნესის ინფორმაციის
გლობალური გამოყენების  უსაფრთხოებას.

დიდი რაოდენობის დანართების
ფუნქციონირებასთან დაკავშირებით, რომლებიც
შექმნილია თანამედროვე ბიზნეს-სისტემებში
განსხვავებული ტექნოლოგიების ბაზაზე  წარმოიშვა
მოცემული დანართების გაერთიანების ამოცანა.

Web-ინტეგრაციის ამოცანა მდგომარეობს იმაში,
რომ გაერთიანდეს სხვადასხვა სახის web-
დანართები და სისტემები ერთიან გარემოში -
ინტერნეტის ბაზაზე და უზრუნველყოფილი იქნას
შემოთავაზებული ინფორმაციის  დაცვა. ნახაზი 4.
მოცემულია სხვადასხვა  პლათფორმაზე
შემუშავებული WCMS ზოგიერთი სახეობა.

პლათფორმები JAVA ASP.NET PERL PYTHON PHP Ruby on Rails
კონტენტების
მართვის
სისტემები

Open Cms
jAPS
Liferay

DontNetNuke
mojoPortal
CompositeCl

Bricolage
Biosxom
MojoMojo

Django-cms
MoinMoin
Plone

AdaptCMSLite
ATutor
B2evolution

Flagship Docs
Radiant
Typo

ნახ.4. Web -კონტენტების მართვის სისტემები

III .დასკვნა

ვებ–ტექნოლოგიების გამოყენება
ელექტრონულ კომერციაში ბიზნესის ეფექტური
წარმართვის საშუალებას იძლევა: ამცირებს
საწარმოო დანახარჯებს, ატარებს ეფექტურ
მარკეტინგულ კვლევებს, ახორციელებს
მომხმარებლის ინფორმირების ავტომატიზაციას,
ბიზნე–პროცესის პროგნოზირებას და
მოდელირებას, პერსონალის მართვას და
ოპტიმალური ბიზნეს სტრატეგიის შემუშავებას.

საქართველოში ელექტრონული კომერცია
ჯერ კიდევ განვითარების საწყის სტადიაშია.
პრაქტიკულად ქართულ სინამდვილეში არ
არსებობს ცნობილი და წარმატებული
ელექტრონული კომერციის განხორციელებული
პროექტები, ჯერ კიდევ არ არის შექმნილი
შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზა. მსოფლიო
გამოცდილება კი გვიჩვენებს, რომ ელექტრონული
კომერცია მძლავრ სტიმულს აძლევს ქვეყანაში

ბიზნესის განვითარებას და ხელს უწყობს
მოსახლეობის ცხოვრების დონის ამაღლებას.
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