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ანოტაცია: სტატიაში წარმოდგენილია Web-

გამოსახულებების ოპტიმიზაციის მიზნები და 

ამოცანები; განხილულია ვექტორული SVG 

ფორმატის უპირატესობები რასტრულთან 

შედარებით და მისი გამოყენების პერსპექტივები 

Web-ში. 

საკვანძო სიტყვები: გამოსახულება, ვებ-

გვერდი, ოპტიმიზაცია, ვექტორული ფორმატი. 

 

შესავალი 

საიტის კონვერსიის ხარისხზე, მის 

პოზიციაზე რანჟირების სისტემაში და 

მომხმარებელთა მოტივაციაზე დიდ გავლენას 

ახდენს ინტერნეტ გვერდის გახსნის სიჩქარე. 

ხანგრძლივი ჩატვირთვა ზრდის უარის 

მაჩვენებელს და აბრკოლებს გვერდის 

დაწინაურებას, რადგან საძიებო სისტემები 

უპირატესობას ანიჭებენ „მსუბუქ“ საიტებს, 

რომლებიც სწრაფად გვაწვდიან ინფორმაციას. 

გვერდის გახსნის სიჩქარეს განაპირობებს 

მრავალი ცვლადი თუ მუდმივი ფაქტორი, 

რომელთაგან უპირველესია გადასაცემი 

მონაცემების მოცულობა. მათ შორის ძირითად 

როლს თამაშობენ გამოსახულებები, რომელთა 

წილი 2017 წლის სტატისტიკით, შეადგენს 

საიტის გახსნის დროს გადასაცემ მონაცემთა 

მთლიანი მოცულობის დაახლოებით 64-67%-ს 

[1]. თითქმის ანალოგიურია სხვადასხვა დროს 

აღებული იგივე მაჩვენებელი. 

ვებ გვერდის გაშვების პროცესში გადასაცემი 

მონაცემების მოცულობის შემცირების ერთ-ერთ 

ძირითად გზას წარმოადგენს საიტზე 

განთავსებამდე. სურათების ოპტიმიზაცია. 

ოპტიმიზირებული გრაფიკული კონტენტის 

გამოყენება ამცირებს საიტის გახსნის დროს, რაც 

იწვევს ვებ-სერვერის განტვირთვას და ტრაფიკის 

ეკონომიას. 

გამოსახულებათა ოპტიმიზაციის მეთოდებს 

მიეკუთვნება 1. Web ოპტიმიზაცია, რომელიც 

ემსახურება სურათების მოცულობისა და 

ჩატვირთვის პარამეტრების შემცირებას და 

შესაბამისად, საიტის მწარმოებლობის გაზრდას; 

2. SEO ოპტიმიზაცია, რომელიც გულისხმობს 

სურათების მოყვანას საძიებო სისტემების 

მოთხოვნებთან შესაბამისობაში და 

უზრუნველყოფს საიტის SEO პარამეტრების 

გაუმჯობესებას [2], [3], [4], [5]. 

საიტის მწარმოებლობის გაზრდისათვის 

მიმართავენ სურათების გაბარიტების დაყვანას 

მინიმუმამდე, ფორმატის შერჩევას, შეკუმშვას, 

CDN-ის გამოყენებას, რაც ემსახურება გრაფიკის 

უფრო სწრაფად ჩატვირთვას დანარჩენ 

კონტენტთან შედარებით და სხვა ხერხებს. 

მათგან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია 

ფორმატის სწორად არჩევა, რადგან ფორმატი 

განსაზღვრავს ფაილის მოცულობას და 

შესაბამისად, საიტის მოცულობასაც. 

ვებ-დიზაინში იყენებენ როგორც რასტრულ, 

ისე ვექტორულ ფორმატებს, რომელთა 

თანაფარდობა ზემოთ მოყვანილი პერიოდში ასე 

გამოიყურება: JPG - 45%; PNG- 28%; GIF - 23%; 

SVG -1%; WebP – 1%; სხვა - 2% [1]. 

როგორც ვხედავთ, უპირატესი ადგილი Web-

ტექნოლოგიაში დიდი მოცულობის რასტრულ 

სურათებს უჭირავთ, რაც იწვევს პრობლემებს 

საიტის გახსნის პროცესში. მაგრამ გარდა 

მოცულობისა, რასტრული გამოსახულებების 

გამოყენებას სხვა ნეგატიური მოვლენებიც 

ახლავს. კერძოდ, მასშტაბის გაზრდის დროს 

სურათი ხდება ბუნდოვანი, რის გამოც საჭოროა 

რამდენიმე ვერსიის შენახვა სხვადასხვა 

გარჩევადობით; მაღალი გარჩევადობის ეკრანზე 

აუცილებელია უფრო მაღალი გარჩევადობის, 

ე.ი. უფრო „მძიმე“ სურათები, რომლებიც 

იკავებენ Web გამტარუნარიანობის დიდ ნაწილს. 

რასტრულისგან განსხვავებით, ვექტორული 

SVG (Scalable Vector Graphics) ფორმატით 

მიიღება გაცილებით კომპაქტური ფაილები, 

რომლებიც უზრუნველყოფენ ხარისხიან Web 

გრაფიკას მცირე რესურსების პორტატიულ 

აპარატურაზეც კი. მომხმარებელს შეუძლია 

ეკრანზე SVG სურათის გაზრდა ხარისხის 

გაუარესების გარეშე, სიმკვეთრის, მკაფიობის და 

დეტალურობის შენარჩუნებით [6]. 

SVG ფორმატი აღწერს კომბინირებულ 

ვექტორულ-რასტრულ გრაფიკას PNG, GIF ან 

JPG სურათების სახით. მხარს უჭერს ანიმაციას, 

შრეებს, გრადიენტს, გამჭვირვალობას, ეფექტებს, 

ტრანსფორმაციას და სხვ. [7]. 

თუ SVG ფაილი შეიცავს მეტამონაცემებს 

(ინფორმაციას შრეების შესახებ, კომენტარებს), 
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რაც სრულებით არ არის საჭირო ბრაუზერში 

ასახვისთვის, შესაძლებელია მისი ოპტიმიზაცია. 

სპეციალისტების აზრით, SVG-ს გაცილებით 

მეტი საერთო თვისებები აკავშირებს ვებ-

გვერდებთან, ვიდრე JPEG-ს ან სხვა რომელიმე 

რასტრულ ფორმატს, რომ SVG-ს აქვს რეალური 

შანსი, იქცეს ინტერნეტ-ინფორმაციის ასახვის 

ერთ-ერთ პოპულარულ ფორმატად. 

შევეხოთ მოკლედ ქსელში SVG ფორმატის 

გამოყენების უპირატესობებს. ეს არის: მცირე 

მოცულობა და საიტის მწარმოებლობის მკვეთრი 

ზრდა; მაღალი, სტაბილური ხარისხი; მაღალი 

გარჩევადობის გრადიენტი, ჩრდილები და სხვა 

ეფექტები; სურათების მასშტაბირება ეკრანის 

ზომების შესაბამისად; მცირე დეტალების 

ასახვის შესაძლებლობა; ერთ ფორმატში 

ვექტორულ-რასტრული გრაფიკის, სტატიკური, 

ანიმაციური და ინტერაქტიური ელემენტების 

შეთავსება; საიტის კოდში ჩასმის, გვერდში 

ცვლილებების შეტანის და მისი განახლების 

სიმარტივე; http-მიმართვების შემცირება; 

ინდექსაციის პრობლემის არარსებობა [7]. 

თუმცა, იმის მიუხედავად, რომ ვექტორული 

ფორმატი მიიჩნევა საიტების მოცულობის 

შემცირების ერთ-ერთ მძლავრ ინსტრუმენტად 

და მის გამოყენებას ვებ-გვერდებზე გააჩნია 

მთელი რიგი უპირატესობები, რასტრული 

სურათები დღეისათვის მაინც წამყვან ადგილს 

იკავებენ ინტერნეტ-სივრცეში. 

სამუშაოს მიზანია Web-ისათვის რასტრული 

გამოსახულებების ოპტიმიზაცია ვექტორული 

ფორმატის საშუალებით და შესაბამისი 

რეკომენდაციების შემუშავება. 

 

2. რასტრული ტესტური გამოსახულებების 

ოპტიმიზაცია 

 

კვლევის ობიექტი. კვლევის ობიექტის 

ასარჩევად სხვა კლასიფიკაციის არარსებობის 

გამო, ვიყენებთ გამოსახულებათა კლასებს - 

სურათების ერთობლიობას, რომელთა შეკუმშვა 

ერთი ალგორითმით დაახლოებით ერთნაირ 

შედეგს იძლევა. I კლასს მიეკუთვნება სურათები 

ფერების მცირე რაოდენობით (4-დან-16-მდე) და 

ერთი ფერის დიდი უბნებით (საქმიანი გრაფიკა, 

ფერთა წრეები); II კლასი აერთიანებს სურათებს 

ფერების მდოვრე გადასვლებით (მოდელები, 

გუროს და ფონგის მეთოდით აგებული 

ობიექტები); III კლასი - ფოტორეალისტურ 

სურათებს; IV - სამედიცინო სურათებს, თითის 

ანაბეჭდებს, კოსმოსურ და აეროფოტოებს, 

ტოპოლოგიურ რუქებს და ა. შ. 

შევჩერდეთ ზემოთ მოყვანილ სამ კლასზე, 

სურათებზე მეტამონაცემებით და გრადიენტზე 

(ცხრ. 1, 2, 3, 4, 5), რომელთა ნაწილი აღებულია 

სტანდარტული ტესტური გამოსახულებების 

მონაცემთა ბაზებიდან [8], [9], [10], [11], [12], [13], 

[14],[15], რადგან მეტ-ნაკლებად ზუსტი 

რეზულტატის მისაღებად ნიმუშები უნდა 

აკმაყოფილებდნენ გარკვეულ მოთხოვნებს. მაგ., 

ჰქონდეთ მრავალრიცხოვანი ფაქიზი ხაზები, 

კარგი დინამიკური დიაპაზონი, მრუდწირული 

გვერდითი ზედაპირები და სხვ. 

შეფასების კრიტერიუმები. გამოსახულებების 

შეფასების კრიტერიუმებად ავიღოთ ხარისხი, 

შეკუმშვის კოეფიციენტი და ფაილის ზომის 

ეკონომია ძირითადი რასტრული ფორმატების 

მიმართ (%). 

შეკუმშვის კოეფიციენტისაგან განსხვავებით, 

სურათის ხარისხის ფორმალიზება-განსაზღვრა 

რთულია. ამიტომ მივმართავთ ვიზუალურ 

შეფასებას: ა) მაღალი ხარისხი, თუ საწყისი და 

მიღებული სურათების ერთმანეთისგან გარჩევა 

თვალით შეუძლებელია; 2. კარგი - მიღებული 

სურათი საწყისისაგან განსხვავდება მხოლოდ 

ერთად დათვალიერების დროს, ცალ-ცალკე კი 

განსხვავება არ შეიმჩნევა; 3. ცუდი, თუ სურათზე 

ჩანს ხარვეზები და ალგორითმით გამოწვეული 

თავისებურებები. 

ფაილების ექსპორტი. სანიმუშო სურათების 

SVG ფორმატში ექსპორტს ვახდენთ Adobe 

Illustrator პროგრამით. 

SVG ფაილების ხარისხს და ზომას, საწყისი 

ნიმუშის გარდა, განაპირობებს ექსპორტის 

პარამეტრები, კერძოდ SVG დოკუმენტზე 

სურათის მიმაგრების ხერხი: ა) უშუალოდ 

ფაილში ჩაშენება, რითაც მიიღება შედარებით 

დიდი მოცულობის, მაგრამ დამოუკიდებელი 

ფაილი რასტრულ სურათთან უპირობო 

წვდომით და საიტის ჩატვირთვის დროს 

ნაკლები http მიმართვებით; 2. გარე ფაილზე 

მიმართვა, რითაც ფორმირდება მისამართ 

ფაილზე დამოკიდებული, მცირე მოცულობის 

SVG დოკუმენტი. ჩვენ შევჩერდით I ვარიანტზე. 

ექსპორტირებული ფაილების პარამეტრები 

და შეფასების შედეგები იხ. 6 ცხრილში. 

სხვადასხვა ბრაუზერებში ვიზუალური 

დათვალიერებით ჩანს, რომ მიღებული SVG 

სურათები საკმაოდ შთამბეჭდავად და 

ხარისხიანად გამოიყურებიან. რამდენიმე SVG 

გრაფიკული ფაილი ავტვირთეთ სპეციალურად 

ჩვენს მიერ დაგეგმარებულ მცირე მოცულობის 

საიტზე img ტეგის გამოყენებით, თუმცა, 

შეიძლება SVG გრაფიკის ჩასმა ობიექტის ან 

ფონის სახითაც. 



ცხრილი 1. I კლასის ტესტური სურათები 
1. Pie chart, 424x355, 96 dpi 2. Pie chart, 420x310, 72 dpi 3. Color picker, 300x300, 72 dpi 4. Pie chart, 300x243, 150 dpi 

    

 

ცხრილი 2. II კლასის ტესტური სურათები 

1. Coliseum 

820x451, 96 dpi  

2. 4-Bar Linkage 

Gripper, 706x470 72 dpi 

3. Bus Molel, 

640x480, 96 dpi 

4. Teapot 512x512 , 

72 dpi 

5. Phong shading 

400x306, 96 dpi 

6. Utah teapot 

400x306, 72 dpi 

      

 
ცხრილი 3. III კლასი. კლასიკური ტესტური სურათები  

24 bit RGB Color 8 bit Grayscale 
1. Lena 

512x512, 96 dpi 

2. Peppers, 512x512, 

96 dpi 

3. Barbara 

512x512, 72 dpi 

4. Brick House, 

440x600, 72 dpi 

5. Cameraman, 

256x256, 72 dpi 6. Lena 

7. Peppers 

8. Barbara 

        

 
ცხრილი 4. სურათები მეტამონაცემებით ცხრილი 5. გრადიენტი 

1. Boy & parrot 

2048x1536 

72 dpi 

2. Palace 

2048x153, 

72 dpi 

3. Calla  

Grayscale 

600x800, 300 dpi 

1. Gradient 

grayscale, 

256x256, 

72 dpi 

2. Linear 

Gradient 

256x256 

72 dpi 

3. Gradient 

color 256x256,  

300 dpi 

4. Chrystal 

Ball 256x256, 

300 dpi 

5. Radial 

Gradient 

237x237,  
72 dpi 

    
 

   

 

 

სიმარტივისთვის გვერდის გასაშვებად 

ვიყენებთ ლოკალურ სერვერს. როგორც ჩვენმა 

ექსპერიმენტმა თვალნათლივ გვიჩვენა, საიტი 

მასზე განთავსებული ტექსტით, ცხრილით და 

SVG ილუსტრაციებით, წარმატებით აისახა 

ძირითად ბრაუზერებში (Opera, Google Chrome, 

Mozilla Firefox, Internet Explorer). ატვირთული 

სურათები ერთნაირად მკაფიოდ გამოიყურება 

ყველა აღნიშნულ პროგრამაში (სურ. 1) 

შედეგების ანალიზი. როგორც ჩატარებული 

ექსპერიმენტით ჩანს, SVG ფაილები ყველაზე 

ნაკლებს „იწონიან“ ვებ-ფორმატებს შორის. 

უფრო დეტალური შეფასებით, SVG 

ობიექტებიდან, რომლებიც შეიცავენ ჩაშენებულ 

jpeg სურათებს, I კლასის ტესტური სურათების 

მეხსიერების ეკონომია jpeg ფორმატის მიმართ 

შეადგენს დაახლოებით 35-44 %-ს. ბუნდოვნად 

და არამკაფიოდ გამოიყურება გამოსახულება 

ტექსტებით, სხვა ნიმუშები მაღალხარისხიანია. 

კვლევის შედეგების მიხედვით, II კლასის 

სურათები უნდა დავყოთ 3 კატეგორიად: ა) CAD 

პროგრამებში შექმნილი მოდელები 18-58 % 

ეკონომიით და საწყის სურათებთან შედარებით 

თითქმის უცვლელი ხარისხით; ბ) ფონგის 

მეთოდით აგებული ობიექტები, რომელთა ზომა 

გაიზარდა; გ) გუროს მეთოდით აგებული 

ობიექტი 70%-ზე მეტი ეკონომიით და საშუალო 

ხარისხით, რაც გამოწვეულია სიკაშკაშის დონის 

შემცირებით. 

III კლასის ფერადი სურათების მეხსიერების 

ეკონომია შეადგენს საშუალოდ 40%-ს. ხარისხი 

მაღალია. მონოქრომატულ ნიმუშებში ეკონომია 

დაახლოებით 13%-ია, რიგ შემთხვევებში ზომა 

გაიზარდა დაბალი ბიტური სიღრმის გამო. მათი 

ხარისხი მისაღებია, თუმცა ნათელ უბნებში 

შეიმჩნევა ოდნავი გაღიავება, რაც შეიძლება 

გასწორდეს შავ-თეთრი ფერების დაბალანსებით. 

საშუალოდ 60% შეადგინა მეტამონაცემების 

შემცველი ფერადი სურათების ეკონომიამ, 

მონოქრომატული გამოსახულების მოცულობა 

კი მკვეთრად გაიზარდა. ხარისხი უცვლელია. 

მონოქრომატულ გრადიენტში აღინიშნება 

საშუალოდ 22% ეკონომია, ფერადი ფაილის 

ზომა კი გაიზარდა, რაც აიხსნება გრადიენტის 

თავისებურებებით. ხარისხი როგორც ერთ, ისე 

მეორე შემთხვევაში, საკმაოდ მაღალია. 



ცხრილი 6. ოპტიმიზაციის შედეგები 

№ 
ფაილის მოცულობა, კბ შეკუმშვის კოეფიციენტი ეკონომია (%) 

tiff jpeg png gif SVG  jpeg png gif SVG tiff jpeg png gif 

I კლასი 

1 469 28,8 21,8 15,5 16,0 16,3 21,5 30,3 29,3 96,6 44,4 26,6 -3,2 

2 406 17,6 28,8 11,5 11,4 23,1 14,1 35,3 35,6 97,2 35,2 60,4 0,9 

3 290 14,7 15,2 15,1 12,7 19,7 19,1 19,2 22,8 95,6 13,6 16,4 15,9 

4 241 17,4 46,4 17,4 10,2 13,9 5,2 13,9 23,6 95,8 41,4 78,0 41,4 

II კლასი 

1 1106 128 114 141 64 8,6 9,7 7,8 17,3 94,2 50,1 43,9 54,7 

2 998 35 43 60 29 28,2 23,5 16,6 34,2 97,1 17,5 31,3 51,4 

3 921 71,6 79,7 90,7 30,2 12,9 11,6 10,2 30,5 96,7 57,8 62,1 66,7 

4 791 21,0 36,2 51,3 23,4 37,7 21,9 15,4 33,8 97,0 -11,4 35,4 54,4 

5 378 6,1 39,3 20,8 7,67 62,4 9,6 18,2 49,3 98,0 -26,6 80,5 63,1 

6 234 29,1 34,8 16,4 7,86 8,0 6,7 14,3 29,8 96,6 73,0 77,4 52,1 

III კლასი, 24 bit RGB Color  

1 768 58,6 187 190 35,7 9,4 4,1 4,0 21,5 95,4 39,1 80,9 81,2 

2 768 66,6 175 174 39,2 11,5 4,4 4,4 19,6 94,9 41,5 77,6 77,5 

3 768 63,5 383 155 44,7 8,5 2,0 5,0 17,2 94,2 29,6 88,3 71,2 

4 774 90 430 137 48,6 8,6 1,8 5,6 15,9 93,7 46,0 88,7 64,5 

III კლასი, 8 bit Grayscale 

5 64 11 37 54 11,2 5,8 1,7 1,2 5.7 82,5 -1,8 69,7 79,3 

6 278 37 143 251 32 7,5 1,9 1,1 8.4 88,5 13,5 77,6 87,3 

7 280 35 157 216 30,5 8,0 1,8 1,3 9.2 89,1 12,9 80,6 85,9 

8 280 44 181 178 46,50 6,4 1,5 1,6 6,0 83,4 -5,7 74,3 73,9 

სურათები მეტამონაცემებით 

1 9420 1505 1546 760 310 6,3 6,1 12,4 30,4 96,7 79,4 79,9 59,2 

2 9420 750 1004 957 443 12,6 9,4 9,8 21.3 95,3 40,9 55,9 53,7 

3 489 44 177 198 78,6 11,1 2,8 2,5 6,2 83,9 -78,6 55,6 60,3 

გრადიენტი 

1 211 12,8 11,3 26,2 3,13 16,5 18,7 8,1 67,4 98,5 75,5 72,3 88,1 

2 213 3,5 3,82 10,2 3,52 139,2 55,8 20,9 60,5 98.3 -0,6 7,9 65,5 

3 211 5,53 3,01 24,9 7,88 38,2 70,1 8,5 36,6 96,3 -42,5 -161,8 68,4 

4 221 32,4 61.2 34,6 8,28 6,8 3,6 6,4 25,1 96,3 74,4 86,5 76,1 

5 188 19,9 23,7 17,4 27 11,1 9,2 12,7 8,2 95,6 58,4 65,1 52,4 

 

 

 
სურ. 1 ექსპერიმენტული ვებ-გვერდის ფრაგმენტი 

 



დასკვნა 

გამოსახულებები ვებ-საიტების ძირითადი 

რესურსია, რომლებიც იკავებენ ყველაზე მეტ 

ადგილს - თითქმის 64-67%-ს. აქედან საშუალოდ 

97% დიდი მოცულობის რასტრული სურათებია, 

რაც იწვევს პრობლემებს საიტის გახსნის დროს. 

აღნიშნული საკითხის გადაწყვეტის ერთ-ერთი 

გზას წარმოადგენს Web-ში გაცილებით მცირე 

მოცულობის ვექტორული SVG სურათების 

გამოყენება, რაც შეამცირებს საიტის გახსნის 

დროს, განტვირთავს ვებ-სერვერს და მოგვცემს 

ტრაფიკის ეკონომიას. 

სამუშაოს ფარგლებში ჩატარებული კვლევით 

დადგინდა, რომ: 

1. რასტრული სურათების SVG ფორმატში 

ექსპორტით უმრავლეს შემთხვევებში მიიღება 

მაღალეკონომიური და ხარისხიანი გრაფიკა, 

რომელიც მარტივად იტვირთება Web-გვერდზე 

და წარმატებით აისახება ბრაუზერებში; 

2. შესწავლილი ნიმუშებიდან ყველაზე მცირე 

ზომა აქვს ვექტორული წარმოშობის მოდელების 

და გუროს მეთოდით აგებული ობიექტების SVG 

ფაილებს, ყველაზე დიდი- ფერად გრადიენტს; 

3. შერეულ ვექტორულ-რასტრულ ფორმატზე 

სიღრმისეული და ეფექტური დაკვირვებისთვის 

მიზანშეწონილია CAD სისტემებში შექმნილი 

მოდელების, ასევე გუროს და ფონგის მეთოდით 

აგებული 3D ობიექტების ცალკე კლასებად 

განხილვა და მათთვის სტანდარტული ზომების 

ტესტური სურათების შემუშავება. 
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