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საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო
www.investingeorgia.org
გამოვლენილი ძირითადი ხარვეზები და რეკომენდაციები

2011 წლის 08 იანვარს პროექტ - "საქართველოს საჯარო დაწესებულებების საინფორმაციო
(ინტერნეტ) რესურსების მონიტორინგის" ფარგლებში IDFI-ს ექსპერტთა ჯგუფის მიერ
დაგეგმილი იყო საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საქართველოს ეროვნული
საინვესტიციო სააგენტოს ოფიციალური ვებ-გვერდის (www.investingeorgia.org) ინფორმაციული
გამჭვირვალობის მონიტორინგის განხორციელება. აღმოჩნდა, რომ ხსენებული ვებ-გვერდის
ინფორმაციული შიგთავსი არ ექვემდებარება ინფორმაციული გამჭირვალობის ხარისხის
შეფასებას.

შეფასება ვებ-გვერდის ელექტრონული კომპონენტის მიხედვით:

ტექნიკური პარამეტრების გამართულობა და არსებობა
ოფიციალურ ვებ-გვერდზე

47.33%
52.67%

www.investingeorgia.org ელმმართველობის ხარისხი

ტექნიკური პარამეტრის არსებობა ვებგვერდზე

ვებ-გვერდის ელ-მმართველობის ხარისხი

77.78%

1. ნავიგაცია

60.00%

2. ძიება

70.59%

3. მარტივად აღქმის კრიტერიუმები

50.00%

4. საკონტაქტო ფორმები და წესები

40.00%

5. ვებ-კონტენტის ხელმისაწვდომობა

0.00%

6. ადაპტაცია მობილურ კავშირგაბმულობასთან WAP

68.42%

7. სინტაქსურად გამართული პროგრამული კოდი

71.43%

8. ინტეგრაცია სოციალურ ქსელებთან

33.33%

9. ელექტრონული ჩართულობა

9.09%

10. ელექტრონული სერვისები

11. უნარშეზღუდული მომხმარებლებისთვის ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობა

0.00%

66.67%

12. უსაფრთხოება

50.00%

13. დამატებითი მნიშვნელოვანი პარამეტრები

0
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 ძიება
ძიების მოდულის ფონი მეორდება, როდესაც რაიმე სიტყვას ვწერთ მასში:

მისი ფონი, არ უნდა აირიოს. ამ პრობლემის რეგულირება შესაძლებელია HTML/CSS-ის
დახმარებით.
იგივე მოდულს სხვა პრობლემაც აქვს, თუ საკვანძო სიტყვა დავწერეთ და გვსურს ძიების
განხორციელება, ძიების მოდულის ღილაკი არ ფუნქციონირებს (ძიების განხორციელება ხდება
(კლავიატურაზე) “Enter”-ის ღილაკით):

ვებ-გვერდის ძიების მოდული იყენებს „Google“ ძიებას:

რაც არ არის ისეთი რელევანტური, როგორიც შეიძლება იყოს კონკრეტულად ამ ვებგვერდისთვის დაწერილი საძიებო სისტემა;

 მარტივად აღქმის კრიტერიუმები
ვებ-გვერდის დამცავი კოდის სახელწოდებაში (Captcha) გაპარულია შეცდომა:

 საკონტაქტო ფორმები და წესები
ვებ-გვერდზე არსებობს საკონტაქტო ფორმა (“FeedBack”), რომლის ღილაკი განთავსებულია ვებგვერდის საკონტაქტო გვერდზე:

თუმცა, მასზე დაჭერით არაფერი იცვლება, ცვლილების დაფიქსირება შესაძლებელია მხოლოდ
მაშინ, როდესაც ვებ-გვერდის მთავარ გვერდზე დავბრუნდებით და ვნახავთ, რომ საკონტაქტო
ფორმა გამოტანილია მონიტორის ეკრანზე:

 სინტაქსურად გამართული პროგრამული კოდი
არ ფუნქციონირებს კომენტარების მოდული:

ღილაკზე „Submit“ დაჭერის შემდეგ ვებ-გვერდი უცვლელად რჩება;

ვებ-გვერდის კატეგორიაში „Download Center“, დიდი ინფორმაციის გამო დოკუმენტები
გადანაწილებულია გვერდებზე. ამჟამად ამ კატეგორიაში არის ორი გვერდი:

თუმცა მეორე გვერდზე დაჭერის შემდგ, იშლება ახალი ინფორმაცია, ანუ რეალურად ჩვენ
ვხედავთ მეორე გვერდის ინფორმაციას, ღილაკი „2“ კი ისევ რჩება. მასზე დაწოლის შემდეგ ისევ
იგივე ინფორმაცია გამოდის და ასე განუწყვეტლივ. საჭიროა გვერდებიც ნუმერაციის კონტროლი,
ანუ როდესაც მომხმარებელი ღილაკს „2“ დააჭერს, ეს ღილაკი უნდა გაქრეს ან აღარ იყოს
ფუნქციონირებადი;

 დამატებითი პარამეტრები
ვებ-გვერდის რეგისტრაციის მოდულში ერთ-ერთი აუცილებელად შესავსები ველი არის
დაბადების დღის ზუსტი თარიღი:

თუმცა თუ დააკვირდებით დამხმარე მოდულს, რომელიც გვთავაზობს ზუსტი ფორმატით
ჩავწეროთ თარიღი ამ ველში, მას არ გააჩნია წლების შეცვლის ფუნქცია. შედეგად, თუ სიტყვაზე
მომხმარებელი დაბადებულია 1960 წელს, მას უწევს 72 წლით უკან დაბრუნება, ანუ ამ მოდულზე
864 ჯერ დაჭერა, რომ გადავიდეს მისთვის სასურველ წელზე. არ უნდა გამოგვრჩეს ასევე
ალტერნატიული შესაძლებლობა, რომელიც გულისხმობს პირდაპირ რიცხვების ჩაწერას ამ
მოდულში, თუმცა მსგავსი ალტერნატიული ჩანაწერის გაკეთება მომხმარებლისთვის შეიძლება
მარტივად გასაგები არ იყოს;
სარეგისტრაციო მოდულს გააჩნია სხვა პრობლემაც. თუ მომხმარებელმა ინფორმაცია მთლიანად
შეავსო, რასაც დაახლოვებით 10 წუთი სჭირდება და მან არასწორად შეავსო დამცავი კოდი, მას
უწევს ამ ინფორმაციის ისევ თავიდან შევსება, რადგან შევსებული ინფორმაცია იკარგება:

სარეგისტრაციო მოდულში, შევსებული ინფორმაცია (გარდა განსაკუთრებული შემთხვევებისა,
მაგ: Captcha Code, Password etc.) არ უნდა იკარგებოდეს.

www.investingeorgia.org ვებ-გვერდის გარდა ანალიზი ჩაუტარდა ეროვნული
საინვესტიციო სააგენტოს სხვა ვებ-რესურსებსაც:
www.exports.ge, www.tradewithgeorgia.com, www.fairs.ge,
ვებ-გვერდზე სასურველია არ იყოს ცარიელი გვერდები:

ცარიელ ველებში უნდა დაიწეროს, რომ ინფორმაცია ჯერ კიდევ მზადების პროცესშია.
ვებ-გვერდს აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი და მრავალფუნქციური რუკა, რომელიც აუცილებლად
ცალკე უნდა აღინიშნოს, რადგან მსგავსი ელ.-რუკა ქართულ ვებ სივრცეში იშვიათად გვხდება:

ვებ-გვერდზე ვაჭრობის სტატისტიკის განთავსება შესაძლებელია ასევე HTML ფორმატში,
რომელიც უფრო მოხერხებულია ვიდრე PDF ფორმატის დოკუმენტები:

ვებ-გვერდს www.tradewithgeorgia.com აქვს მცირე ხარვეზი უსაფრთხოების კუთხით:

ვებ-გვერდზე შესაძლებელია განხორციელდეს კიბერ შეტევა, რომელიც იწვევს ვებ-გვერდის
სტრუქტურის ან ვიზუალის ცვლილებას. ჩვენ სპეციალურად არ ვწერთ სად არის პროგრამული
წუნი,

თუმცა

ვებ-გვერდის

აღნიშნულის სრულ ანალიზს.

ტექნიკურ

პირთა

დაინტერესების

შემთხვევაში

მივაწვდით

