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სასწავლო მასალების კრებული 

Google-ის ზოგიერთი სერვისის შესახებ-4 ნაწილი 
თემა: Google maps _ის გამოყენება  

სასწავლო მასალა მომზადებულია  დედოფლისწყაროს ტურიზმის განვითარების ასოციაციის 

მიერ დედოფლისწყაროს ადგილობრივი განვითარების ჯგუფთან ერთად პროექტის  

„დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი GOOGLE MAP-ზე“ ფარგლებში.  

პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის (სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების 

ევროპის სამეზობლო პროგრამის, ENPARD III ფაზა) მიერ და მხარდაჭერილია გაეროს 

განვითარების პროგრამის, პროექტ „სოფლის განვითარების გაუმჯობესება საქართველოში“-ის 

ინიციატივა „ჭკვიანი სოფლები (Smart Villages)-ს ფარგლებში.  

მასალის მომზადებისას გამოყენებულია ინფორმაცია საიტიდან:   https://support.google.com/ 

სასწავლო მასალების სრული ვერსია შეგიძლიათ ნახოთ ასოციაციის საიტზე:   http://dtda.ge/ 

 

  

 

Google (ზოგჯერ ქართული ასოებით 

— გუგლი) — ამერიკული 

კორპორაციის Google Inc, მისი 

საიტისა და საძიებო სისტემის 

სახელი. დაარსდა 1998 წელს ლარი 

პეიჯისა და სერგეი ბრინის მიერ. 

დღეს Google არის ერთ-ერთი 

ყველაზე პოპულარული 

კომპიუტერული ძებნის პროგრამა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გუგლის შტაბ ბინა,  მაუნტინვიუ კალიფორნია, აშშ 
 

https://support.google.com/
http://dtda.ge/
https://ka.wikipedia.org/wiki/1998
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%98%E1%83%AF%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%98%E1%83%AF%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%98_%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%9C-%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A3_(%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%90)&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%A8
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Googleplex-Patio-Aug-2014.JPG?uselang=ka
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Google_2015_logo.svg?uselang=ka
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მთელ მსოფლიოში. Google-ის 

თავდაპირველი ვერსია 

ინგლისურენოვანი იყო. დღეს 

სისტემა ნათარგმნია მრავალ ენაზე 

(მათ შორის ქართულადაც).   

 

მფლობელი Alphabet Inc.  

შემოსავალი  92,137 მილიარდი აშშ დოლარი 

(2017) 

საწარმოო 

შემოსავალი 

 14,242 მილარიდ აშშ დოლარი 

(2017) 

სუფთა მოგება  14,842 მილარიდ აშშ დოლარი 

(2017) 

თანამშრომელი 85,050 (2018)[4] 

საიტი google.com  

 

„Google-ის“ იდეა პირველად 1996 წლის იანვარში სამეცნიერო-კვლევით პროექტში დაიბადა 

სტენფორდის უნივერსიტეტში, რომლის ავტორები იყვნენ ლერი პეიჯი და სერგეი ბრინი. ისინი 

ცდილობდნენ შეექმნათ სრულყოფილი საძიებო სისტემა, რომელიც ყველას მოთხოვნილებებს 

დააკმაყოფილებდა. პირველ საძიებო სისტემას, რომელიც შექმნეს „BackRub“ უწოდეს. ცოტა ხნის 

შემდგომ შეცვალეს სახელი და „გუგლი“ დაარქვეს, რომელიც დაკავშირებულია მათემატიკურ 

ტერმინთან „Googol“ და ნიშნავს რიცხვს 1-ს მოყოლებული ასი ნული. ამ სისტემის შემქმნელები 

ამბობდნენ, რომ სურდათ „გუგლი“ მომსახურებოდა ადამიანებს რაც შეიძლება მეტი ინფორმაციის 

საშუალებით.      

სერვისები  

„Google-ის“ საძიებო სისტემას უკავია მსოფლიო ბაზრის 60 %-ზე მეტი ნაწილი. ყოველდღიურად 

ის არეგისტრირებს ძიებაზე 50 მილიონზე მეტ ახალ მოთხოვნას  და 8 მილიარდ ვებ-გვერდს 

უკეთებს ინდექსირებას. მას შეუძლია ინფორმაციის 191 ენაზე მოძიება. მისი ინტეფრეისი 

საშუალებას გვაძლევს  მოვიძიოთ ინფორმაცია, რთული თანწყობილი ან ქვეწყობილი კითხვითი 

წინადადების დასმის დროსაც კი. შეზღუდვები სისტემას აძლევს საშუალებას ელვის სისწრაფით 

გაფილტროს არა საჭირო ინფორმაცია და მოგვიძიოს მხოლოდ ჩვენთვის ღირებული.  

 

ათი პრინციპი, რასაც კომპანია იყენებს სამუშაო პროცესში: 

 მთავარი აქცენტი მომხმარებელზე უნდა გაკეთდეს, კმაყოფილი მომხმარებელი წარმატების 

გარანტიაა; 

 ყველაზე უკეთესია, როდესაც ერთ საქმეს კარგად, მართლაც ძალიან კარგად აკეთებ; 

 „სწრაფად“ ჯობია „ნელას“; 

 ვებ-სივრცე ჯანსაღი უნდა იყოს; 

 პასუხის მიღება უნდა შეძლო ყველგან და არა - მხოლოდ სამუშაო მაგიდასთან; 

 ფულის შოვნა ბოროტების ჩადენის გარეშეც შეიძლება; 

 სადღაც სხვაგან ყოველთვის შეიძლება მეტი ინფორმაციის მოძიება; 

 მოთხოვნა ინფორმაციაზე საზღვრებს არ ემორჩილება; 

 შენ შეგიძლია იყო სერიოზული სამუშაო ფორმის გარეშეც; 

 შეიძლება ის, რასაც მიაღწიე, დიდებულია, მაგრამ სრულყოფილი მაინც არ არის. 

 

https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=Alphabet_Inc.&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/wiki/Google#cite_note-EmployeesAsOf2018Q1-4
https://www.google.com/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Increase2.svg?uselang=ka
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Decrease2.svg?uselang=ka
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Increase2.svg?uselang=ka
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Google -ს აქვს უამრავი საჭირო და საინტერესო სერვისი, რომლებიც  ცხოვრების თითქმის 

ყველა სფეროზეა მორგებული.  ამ სერვისების სია შეგიძლიათ ნახოთ ინტერნეტში. 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Google_products  

 

ამ ეტაპზე ჩვენთვის საინტერესოა რამდენიმე მათგანი:  

Google Search – ვებ საძიებო სისტემა და Google-ის ძირითადი პროდუქტი. 

Google ანგარიში - აკონტროლებს, თუ როგორ გამოჩნდება მომხმარებელი და წარმოაჩენს თავს 

Google-ის პროდუქტებზე. 

Gmail - ელექტრონული ფოსტის სერვისი. 

Google My Business ბიზნესის მომსახურებისთვის 

Google Maps – რუკების სერვისი, რომელიც ახდენს ქუჩების ინდექსირებას და აჩვენებს 

სატელიტური და ქუჩის დონის სურათებს, უზრუნველყოფს მიმართულებებს და ადგილობრივი 

ბიზნესის ძიებას. 

Google Maps 
 

 

Google Maps არის ვებ რუკების 

პლატფორმა და სამომხმარებლო 

აპლიკაცია Google-ისგან. 

ის გთავაზობთ სატელიტურ სურათებს, აერო გადაღებას, ქუჩის რუქებს, ქუჩების 360° 

ინტერაქტიულ პანორამულ ხედებს (ქუჩის ხედი), მოძრაობის რეალურ დროში პირობებს და 

მარშრუტის დაგეგმვას ფეხით, მანქანით, საჰაერო (ბეტაში) და საზოგადოებრივი ტრანსპორტით 

მგზავრობისთვის. 2020 წლის მონაცემებით, Google Maps-ს ყოველთვიურად 1 მილიარდზე მეტი 

ადამიანი იყენებდა მთელ მსოფლიოში. 

Google Maps-ის სატელიტური ხედი არის "ზემოდან ქვევით" ან ჩიტის თვალით; ქალაქების 

მაღალი გარჩევადობის სურათების უმეტესი ნაწილი არის აერო გადაღება, რომელიც 

გადაღებულია 800-დან 1500 ფუტამდე (240-დან 460 მ-მდე) მფრინავი თვითმფრინავებიდან, 

ხოლო სხვა სურათების უმეტესობა თანამგზავრებიდან არის. 

ხელმისაწვდომი სატელიტური გამოსახულების დიდი ნაწილი არ არის 3 წელზე მეტი ხნის 

წინანდელი და რეგულარულად ხდება მათი განახლება. Google Maps ადრე იყენებდა მერკატორის 

პროექციის ვარიანტს და, შესაბამისად, ვერ აჩვენებდა პოლუსების გარშემო არეებს. 

 

ორიგინალი Google Maps ხატულა 

 

2018 წლის აგვისტოში Google Maps-ის 

დესკტოპის ვერსია განახლდა 3D გლობუსის 

საჩვენებლად.პარამეტრებში ასევე,  

შესაძლებელია  2D რუკაზე დაბრუნება. 

2013 წლის აგვისტოში დადგინდა, რომ ეს 

იყო მსოფლიოში ყველაზე პოპულარული 

სმარტფონის აპლიკაცია, რომელსაც იყენებს 

გლობალური სმარტფონების მფლობელების 

54%-ზე მეტი. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Google_products
https://en.wikipedia.org/wiki/File:175-free-google-maps-pointer.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Google_Maps_Logo.svg
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2017 წლის მაისში აპს ჰყავდა 2 მილიარდი მომხმარებელი Android-ზე, Google-ის რამდენიმე 

სხვა სერვისთან ერთად, მათ შორის YouTube, Chrome, Gmail, Search და Google Play. 

2007 წლის 28 ნოემბერს გამოვიდა Google Maps for Mobile 2.0. მასში წარმოდგენილი იყო "ჩემი 

მდებარეობის" ფუნქციის ბეტა ვერსია, რომელიც იყენებს მობილური მოწყობილობის 

GPS/დახმარებულ GPS მდებარეობას ობიექტის ადგილმდებარეობის განსასაზღვრად.  

პროგრამული უზრუნველყოფა ეძებს უჯრედის საიტის მდებარეობას ცნობილი უკაბელო 

ქსელებისა და ფიჭური კავშირების  ქსელების  მონაცემთა ბაზების გამოყენებით და    „ჩემი 

მდებარეობა“ განსაზღვრავს მომხმარებლის ამჟამინდელ მდებარეობას. 

2011 წლის 19 აპრილს Map Maker დაემატა Google Maps-ის ამერიკულ ვერსიას, რაც 

საშუალებას აძლევს ნებისმიერ მნახველს შეცვალოს და დაამატოთ ცვლილებები Google Maps-ში. 

ეს უზრუნველყოფს Google-ს ლოკალური რუქების განახლებებს თითქმის რეალურ დროში, 

ნაცვლად იმისა, რომ დაელოდოს ციფრული რუქების მონაცემების კომპანიების მიერ უფრო 

იშვიათად წარმოებული განახლებების გამოქვეყნებას. 

 

ხატულა გამოიყენება 2020 წლამდე   

 

 

 

2017 წლის 16 ოქტომბერს Google Maps განახლდა რამდენიმე პლანეტისა და მთვარის 

ხელმისაწვდომი გამოსახულებებით, როგორიცაა ტიტანი, მერკური და ვენერა, ასევე პირდაპირი 

წვდომით მთვარისა და მარსის სურათებზე. 

2018 წლის აგვისტოში, Google Maps-მა დააპროექტა თავისი მთლიანი ხედი  3D გლობუსად, 

რომელიც ასახავს პლანეტას ბრტყელ ზედაპირზე. 

 

 

 

2020 წლის ხატულის რედიზაინი     

       2019 წლის დეკემბერში დაემატა ინკოგნიტო რეჟიმი, რომელიც მომხმარებლებს საშუალებას 

აძლევს შეიყვანონ მიმართულებები თავიანთ Google ანგარიშებში ჩანაწერების შენახვის გარეშე. 

2020 წლის თებერვალში Maps-მა მოახდინა მე-15 საიუბილეო რედიზაინი. მან დაამატა ახალი 

აპლიკაციის ხატულა, რომელიც ახლა წააგავს 2005 წლის ორიგინალურ ხატულას. 

2020 წლის 23 სექტემბერს, Google-მა გამოაცხადა Google Maps-ისთვის COVID-19 Layer-ის 

განახლება, რომელიც შექმნილია რუკაზე არჩეულ ზონაში 100 000 ადამიანზე მთლიანი COVID-

19-დადებითი შემთხვევების შვიდდღიანი საშუალო მონაცემების შესათავაზებლად. მას ასევე 

აქვს ეტიკეტი, რომელიც მიუთითებს შემთხვევების რაოდენობის ზრდასა და შემცირებაზე. 

2021 წლის იანვარში Google-მა გამოაცხადა, რომ გამოუშვებს ახალ ფუნქციას, რომელიც 

აჩვენებს COVID-19 ვაქცინაციის საიტებს. 

2021 წლის იანვარში Google-მა გამოაცხადა განახლებები მარშრუტის დამგეგმავში, რომელიც 

მოემსახურება ელექტრო მანქანების მძღოლებს. მარშრუტიზაცია ითვალისწინებს ავტომობილის 

ტიპს, ავტომობილის სტატუსს, მიმდინარე დატენვის ჩათვლით, და დამტენი სადგურების 

მდებარეობას. 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Google_Maps_icon_(2015-2020).svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Google_Maps_icon_(2020).svg
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ფუნქციები     

მიმართულებები და ტრანზიტი 

Google Maps უზრუნველყოფს მარშრუტის დაგეგმვას, რაც მომხმარებლებს საშუალებას 

აძლევს იპოვონ ხელმისაწვდომი და რელევანტური მიმართულებები საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტის, ფეხით ან ველოსიპედის საშუალებით გადაადგილებისთვის. Google 

გლობალურად თანამშრომლობს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის 800-ზე მეტ პროვაიდერთან, 

რათა დაამყაროს ზოგადი სატრანსპორტო არხის სპეციფიკაცია (GTFS), რაც მონაცემებს 

ხელმისაწვდომი გახდის მესამე მხარეებისთვის. აპს შეუძლია მიუთითოს მომხმარებლების 

სატრანზიტო მარშრუტი 2019 წლის ოქტომბრის მდგომარეობით.  

 

მოძრაობის პირობები 

2007 წელს Google-მა დაიწყო მოძრაობის მონაცემების შეთავაზება, როგორც ფერადი 

გადაფარვა გზებისა და მაგისტრალების თავზე, რათა წარმოედგინა მანქანების სიჩქარე 

კონკრეტულ გზებზე. Crowdsourcing გამოიყენებით  მობილური ტელეფონის მომხმარებელთა 

დიდი რაოდენობის GPS-ით განსაზღვრულ მდებარეობაზე თავმოყრაზე ინფორმაციის მიღებით   

მზადდება პირდაპირი მოძრაობის რუქები. 

Google-მა განაცხადა, რომ სიჩქარისა და მდებარეობის ინფორმაცია, რომელსაც აგროვებს 

მოძრაობის პირობების გამოსათვლელად, ანონიმურია. 

თითოეული ტელეფონის პარამეტრებში ხელმისაწვდომი 

ოფციები საშუალებას აძლევს მომხმარებლებს არ გაუზიარონ 

ინფორმაცია თავიანთი მდებარეობის შესახებ Google Maps-

თან. Google-მამომხმარებლებს  განუცხადა: „როგორც კი  

თქვენ გამორთავთ ფუნქციას „ჩემს მდებარეობა“, Maps არ 

გააგრძელებს რადიო ინფორმაციის გაგზავნას Google-ის სერვერებზე თქვენი ტელეფონის 

სავარაუდო მდებარეობის დასადგენად“. 

 

ქუჩის ხედი  Street View 

2007 წლის 25 მაისს Google-მა გამოუშვა Google Street View, Google Maps-ის ახალი 

ფუნქცია, რომელიც უზრუნველყოფს 360° პანორამული ქუჩის დონის ხედებს 

სხვადასხვა მდებარეობებზე. გამოშვების თარიღისთვის, ფუნქცია შეიცავდა მხოლოდ ხუთ 

ქალაქს აშშ-ში. მას შემდეგ ის გაფართოვდა ათასობით ლოკაციაზე მთელს მსოფლიოში. 2009 

წლის ივლისში Google-მა დაიწყო კოლეჯის კამპუსების და მიმდებარე ბილიკებისა და 

ბილიკების რუქების შედგენა. 

Street View-ს ხედები გადაღებულია მხოლოდ საჯარო ქუჩებში. Google-მა დაიწყო სახეებისა 

და სანომრე ნიშნების დაბინდვა სახის ავტომატური ამოცნობის საშუალებით. 

ამ სერვისით სარგებლობისათვის უნდა შეხვიდეთ Google Maps-ში, მოძებნოთ და აირჩიოთ 

მისამართი და ფოტოების განყოფილებაში გამოიყენოთ ნიშანი  „ქუჩის ხედი“      

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Google_Traffic_screenshot.png


Improving Rural Development in Georgia - UNDP 
Dedoplistskaro Municipality on Google Maps 

 

6 
 

შეგიძლიათ, ასევე კაცუნას გამოსახულება      გადაანაცვლოთ რუკაზე სასურველ ადგილზე, 

განათავსოთ იგი ცისფერ ან სტაფილოსფერ   ხაზზე.   

ამ რეჟიმიდან გამოსვლა ხდება ღილაკით   

 საქართველო-დედოფლისწყაროს მაგალითები ლინკები 

მადლობას ვუხდით DMO Visit Kakheti-ს ამ ბმულების გაზიარებისთვის: 

https://www.google.ge/maps/place/Vashlovani+National+Park/@41.214964,46.4332665,3a,75y,13.07

h,109.96t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipP13XqsmJ27WH9YqnvRsoLJ8xESVrjFsSjyElIw!2e10!3e11!6shtt

ps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipP13XqsmJ27WH9YqnvRsoLJ8xESVrjFsSjyElIw

%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya342-ro-0-

fo100!7i7680!8i3840!4m5!3m4!1s0x4047a05f96b96f69:0xb7c64384406f05b3!8m2!3d41.2881058!4d46.728

2559?hl=ru  

https://www.google.ge/maps/place/Vashlovani+National+Park/@41.2881058,46.7282559,3a,75y,90t/

data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipO64PQivssFQ1uWc_BwctSRhFDU3GpRjeOT9xw9!2e10!3e12!6shttps:%2

F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipO64PQivssFQ1uWc_BwctSRhFDU3GpRjeOT9xw9%

3Dw203-h152-k-

no!7i4032!8i3024!4m5!3m4!1s0x4047a05f96b96f69:0xb7c64384406f05b3!8m2!3d41.2881058!4d46.72825

59?hl=ru  

 

2014 წლის ბოლოს Google-მა გამოუშვა Google Underwater Street View, მათ შორის 

ავსტრალიის დიდი ბარიერული რიფის 2300 კილომეტრი (1400 მილი) 3D-ში. სურათებს იღებენ 

სპეციალური კამერებით, რომლებიც ბრუნავს 360 გრადუსით და იღებენ კადრებს ყოველ 3 წამში. 

2017 წელს, როგორც Google Maps-ში, ასევე Google Earth-ში, საერთაშორისო კოსმოსური 

სადგურის შიდა სივრცეების Street View ნავიგაცია ხელმისაწვდომი გახდა. 

 

45° გამოსახულება 

 პიზის დახრილი კოშკის მაგალითი 45° ხედით 

2009 წლის დეკემბერში Google-მა წარმოადგინა ახალი ხედი, რომელიც შედგებოდა 45° 

კუთხით საჰაერო გამოსახულებისგან, რომელიც გთავაზობთ ქალაქების „ჩიტის თვალით 

ხედვას“. პირველი ქალაქები იყო სან ხოსე და სან დიეგო. ეს ფუნქცია თავდაპირველად 

ხელმისაწვდომი იყო მხოლოდ დეველოპერებისთვის Google Maps API-ის მეშვეობით. 

 2010 წლის თებერვალში ის დაინერგა როგორც ექსპერიმენტული ფუნქცია Google Maps Labs-

ში. 

2010 წლის ივლისში 45° გამოსახულება ხელმისაწვდომი გახდა Google Maps-ში სამხრეთ 

აფრიკის, შეერთებული შტატების, გერმანიისა და იტალიის ზოგიერთ ქალაქებში. 

 

ბიზნეს სიები 

Google აგროვებს ბიზნეს სიებს მრავალი ონლაინ და ოფლაინ წყაროდან. ინდექსში 

დუბლირების შესამცირებლად, Google-ის ალგორითმი ავტომატურად აერთიანებს ჩამონათვალს 

https://www.google.ge/maps/place/Vashlovani+National+Park/@41.214964,46.4332665,3a,75y,13.07h,109.96t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipP13XqsmJ27WH9YqnvRsoLJ8xESVrjFsSjyElIw!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipP13XqsmJ27WH9YqnvRsoLJ8xESVrjFsSjyElIw%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya342-ro-0-fo100!7i7680!8i3840!4m5!3m4!1s0x4047a05f96b96f69:0xb7c64384406f05b3!8m2!3d41.2881058!4d46.7282559?hl=ru
https://www.google.ge/maps/place/Vashlovani+National+Park/@41.214964,46.4332665,3a,75y,13.07h,109.96t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipP13XqsmJ27WH9YqnvRsoLJ8xESVrjFsSjyElIw!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipP13XqsmJ27WH9YqnvRsoLJ8xESVrjFsSjyElIw%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya342-ro-0-fo100!7i7680!8i3840!4m5!3m4!1s0x4047a05f96b96f69:0xb7c64384406f05b3!8m2!3d41.2881058!4d46.7282559?hl=ru
https://www.google.ge/maps/place/Vashlovani+National+Park/@41.214964,46.4332665,3a,75y,13.07h,109.96t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipP13XqsmJ27WH9YqnvRsoLJ8xESVrjFsSjyElIw!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipP13XqsmJ27WH9YqnvRsoLJ8xESVrjFsSjyElIw%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya342-ro-0-fo100!7i7680!8i3840!4m5!3m4!1s0x4047a05f96b96f69:0xb7c64384406f05b3!8m2!3d41.2881058!4d46.7282559?hl=ru
https://www.google.ge/maps/place/Vashlovani+National+Park/@41.214964,46.4332665,3a,75y,13.07h,109.96t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipP13XqsmJ27WH9YqnvRsoLJ8xESVrjFsSjyElIw!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipP13XqsmJ27WH9YqnvRsoLJ8xESVrjFsSjyElIw%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya342-ro-0-fo100!7i7680!8i3840!4m5!3m4!1s0x4047a05f96b96f69:0xb7c64384406f05b3!8m2!3d41.2881058!4d46.7282559?hl=ru
https://www.google.ge/maps/place/Vashlovani+National+Park/@41.214964,46.4332665,3a,75y,13.07h,109.96t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipP13XqsmJ27WH9YqnvRsoLJ8xESVrjFsSjyElIw!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipP13XqsmJ27WH9YqnvRsoLJ8xESVrjFsSjyElIw%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya342-ro-0-fo100!7i7680!8i3840!4m5!3m4!1s0x4047a05f96b96f69:0xb7c64384406f05b3!8m2!3d41.2881058!4d46.7282559?hl=ru
https://www.google.ge/maps/place/Vashlovani+National+Park/@41.214964,46.4332665,3a,75y,13.07h,109.96t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipP13XqsmJ27WH9YqnvRsoLJ8xESVrjFsSjyElIw!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipP13XqsmJ27WH9YqnvRsoLJ8xESVrjFsSjyElIw%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya342-ro-0-fo100!7i7680!8i3840!4m5!3m4!1s0x4047a05f96b96f69:0xb7c64384406f05b3!8m2!3d41.2881058!4d46.7282559?hl=ru
https://www.google.ge/maps/place/Vashlovani+National+Park/@41.2881058,46.7282559,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipO64PQivssFQ1uWc_BwctSRhFDU3GpRjeOT9xw9!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipO64PQivssFQ1uWc_BwctSRhFDU3GpRjeOT9xw9%3Dw203-h152-k-no!7i4032!8i3024!4m5!3m4!1s0x4047a05f96b96f69:0xb7c64384406f05b3!8m2!3d41.2881058!4d46.7282559?hl=ru
https://www.google.ge/maps/place/Vashlovani+National+Park/@41.2881058,46.7282559,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipO64PQivssFQ1uWc_BwctSRhFDU3GpRjeOT9xw9!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipO64PQivssFQ1uWc_BwctSRhFDU3GpRjeOT9xw9%3Dw203-h152-k-no!7i4032!8i3024!4m5!3m4!1s0x4047a05f96b96f69:0xb7c64384406f05b3!8m2!3d41.2881058!4d46.7282559?hl=ru
https://www.google.ge/maps/place/Vashlovani+National+Park/@41.2881058,46.7282559,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipO64PQivssFQ1uWc_BwctSRhFDU3GpRjeOT9xw9!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipO64PQivssFQ1uWc_BwctSRhFDU3GpRjeOT9xw9%3Dw203-h152-k-no!7i4032!8i3024!4m5!3m4!1s0x4047a05f96b96f69:0xb7c64384406f05b3!8m2!3d41.2881058!4d46.7282559?hl=ru
https://www.google.ge/maps/place/Vashlovani+National+Park/@41.2881058,46.7282559,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipO64PQivssFQ1uWc_BwctSRhFDU3GpRjeOT9xw9!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipO64PQivssFQ1uWc_BwctSRhFDU3GpRjeOT9xw9%3Dw203-h152-k-no!7i4032!8i3024!4m5!3m4!1s0x4047a05f96b96f69:0xb7c64384406f05b3!8m2!3d41.2881058!4d46.7282559?hl=ru
https://www.google.ge/maps/place/Vashlovani+National+Park/@41.2881058,46.7282559,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipO64PQivssFQ1uWc_BwctSRhFDU3GpRjeOT9xw9!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipO64PQivssFQ1uWc_BwctSRhFDU3GpRjeOT9xw9%3Dw203-h152-k-no!7i4032!8i3024!4m5!3m4!1s0x4047a05f96b96f69:0xb7c64384406f05b3!8m2!3d41.2881058!4d46.7282559?hl=ru
https://www.google.ge/maps/place/Vashlovani+National+Park/@41.2881058,46.7282559,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipO64PQivssFQ1uWc_BwctSRhFDU3GpRjeOT9xw9!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipO64PQivssFQ1uWc_BwctSRhFDU3GpRjeOT9xw9%3Dw203-h152-k-no!7i4032!8i3024!4m5!3m4!1s0x4047a05f96b96f69:0xb7c64384406f05b3!8m2!3d41.2881058!4d46.7282559?hl=ru
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მისამართის, ტელეფონის ნომრის ან გეოკოდის საფუძველზე, მაგრამ ზოგჯერ ცალკეული 

ბიზნესის ინფორმაცია უნებლიეთაც ერთიანდება ერთმანეთთან, რის შედეგადაც სიები 

არაზუსტად აერთიანებს რამდენიმე ბიზნესის ელემენტებს.  

Google საშუალებას აძლევს ბიზნესის მფლობელებს შექმნან და დაადასტურონ საკუთარი 

ბიზნეს მონაცემები Google Business Profile-ის მეშვეობით, ადრე Google My Business. მფლობელებს 

მოუწოდებენ მიაწოდონ Google-ს ბიზნეს ინფორმაცია, მათ შორის; მისამართი, ტელეფონის 

ნომერი, ბიზნესის კატეგორია და ფოტოები. Google-ს ჰყავს პერსონალი ინდოეთში, რომლებიც 

დისტანციურად ამოწმებენ და ასწორებენ განცხადებებს, ასევე მხარს უჭერენ ბიზნესებს 

პრობლემების დროს. 

Google-ს ასევე ჰყავს გუნდები ადგილზე უმეტეს ქვეყნებში, რომლებიც ამოწმებენ ფიზიკურ 

მისამართებს პირადად. 

ბიზნესის ჩამონათვალის გადამოწმების შემდეგ, ბიზნესის მფლობელებს შეუძლიათ 

თავიანთი პროფილის შემდგომი ოპტიმიზაცია თავიანთ Google ანგარიშში და Google My Business 

მართვის პანელში შესვლით. 2020 წლის აგვისტოს შუა რიცხვებში Google-მა ბიზნესის 

მფლობელებისთვის უფრო მოსახერხებელი გახადა სარგებლობა, მათ შეუძლიათ თავისი ბიზნეს 

პროფილის რედაქტირება უშუალოდ ძიებიდან-Search, უბრალოდ სიტყვა My Business ან მათი 

კომპანიის სახელის აკრეფით. Google Business Profile, Google My Business საშუალებას აძლევს 

ბიზნესს შექმნას ვებსაიტი უფასოდ. 

Google Maps-ის მანიპულირება შესაძლებელია იმ ბიზნესების მიერ, რომლებიც ფიზიკურად 

არ არიან განლაგებული იმ მხარეში, სადაც ისინი აღრიცხული არიან Google My Business  

ბიზნესების სიაში.  არის შემთხვევები, როდესაც ადამიანები ბოროტად იყენებენ Google Maps-ს, 

რათა გაასწრონ თავიანთი კონკურენტებს, ათავსებენ დაუდასტურებელ სიებს ონლაინ 

კატალოგის საიტებზე, რადგან იციან, რომ ინფორმაცია გადავა Google-ში (დუბლიკატი საიტები). 

ადამიანები, რომლებიც განაახლებენ ამ განცხადებებს, არ იყენებენ რეგისტრირებული ბიზნესის 

სახელს. საკვანძო სიტყვები და მდებარეობის დეტალები განთავსებულია მათი Google Maps 

ბიზნეს სათაურში, რომელსაც შეუძლია გადალახოს  ბიზნეს სიების სანდობა. კერძოდ, 

ავსტრალიაში, ნამდვილ კომპანიებს  და ბიზნესებს არჩევენ ყალბი ბიზნესებისგან სხვადასხვა 

ინდუსტრიაში. 

 ნამდვილ ბიზნესის მფლობელებს ასევე შეუძლიათ თავიანთი ბიზნესის ჩამონათვალის 

ოპტიმიზაცია, რათა მიიღონ მეტი ხილვადობა Google Maps-ში, საძიებო სისტემის მარკეტინგის 

ტიპით, რომელსაც ეწოდება ლოკალური საძიებო სისტემის ოპტიმიზაცია. 

შიდა რუქები 

2011 წლის მარტში Google Maps-ს დაემატა შიდა რუქები, რაც მომხმარებლებს აძლევს ისეთ 

შენობებში ნავიგაციის შესაძლებლობას,   როგორიცაა აეროპორტები, მუზეუმები, სავაჭრო 

ცენტრები, მაღაზიები, უნივერსიტეტები, სატრანზიტო სადგურები და სხვა საჯარო სივრცეები 

(მიწისქვეშა ობიექტების ჩათვლით).  

Google მოუწოდებს საჯარო დაწესებულებების მფლობელებს, წარმოადგინონ თავიანთი 

შენობების სართულების  გეგმები, რათა დაამატონ ისინი სერვისში. რუქის მომხმარებლებს 

შეუძლიათ ნახონ შენობის ან მეტროს სადგურის სხვადასხვა სართულები დონის არჩევაზე  

დაწკაპუნებით, რომელიც ნაჩვენებია მრავალ დონეზე გამოსახული ნებისმიერი სტრუქტურის 

მახლობლად. 

თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის შიდა ხედები: 



Improving Rural Development in Georgia - UNDP 
Dedoplistskaro Municipality on Google Maps 

 

8 
 

https://www.google.ge/maps/place/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B

0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%

BF%D0%BE%D1%80%D1%82+%D0%A2%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8/@41.6

693781,44.964106,3a,75y,180h,90t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPxLIgQ2ByfU_SmjLLif8l7bzKvaYA-

z5JQVANF!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPxLIgQ2ByfU_SmjLLi

f8l7bzKvaYA-z5JQVANF%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya230.72418-ro-0-

fo100!7i6912!8i3456!4m7!3m6!1s0x40440fd4ec5da8c7:0xccb68c40c8eecbc1!8m2!3d41.6696083!4d44.96434

9!14m1!1BCgIgARICCAI?hl=ru     

 

ჩემი რუკები  - Google My Maps     

My Maps არის ფუნქცია Google Maps-ში, რომელიც 

ამოქმედდა 2007 წლის აპრილში, რომელიც 

საშუალებას აძლევს მომხმარებლებს შექმნან 

მორგებული რუქები პირადი გამოყენების ან 

გაზიარებისთვის. მომხმარებლებს შეუძლიათ 

დაამატონ წერტილები, ხაზები, ფორმები, შენიშვნები და სურათები Google Maps-ის თავზე 

WYSIWYG რედაქტორის გამოყენებით. ეს სერვისი  ასევე ხელმისაწვდომია Android აპი My Maps-

ისთვის, რომელიც თავდაპირველად გამოვიდა 2013 წლის მარტში, სახელწოდებით Google Maps 

Engine Lite. 

 

Google Local Guides 

Google Local Guides არის მოხალისეობრივი პროგრამა, რომელიც ამოქმედდა Google Maps-ის 

მიერ, რათა მის მომხმარებლებს საშუალება მისცენ წვლილი შეიტანონ Google Maps-ში. ზოგჯერ 

Google მათ დამატებით წახალისებას  აძლევს სამუშაოსთვის. პროგრამა ნაწილობრივ არის Google 

Map Maker-ის მემკვიდრე, რადგან წინა პროგრამის ფუნქციები ინტეგრირებული გახდა 

ვებსაიტსა და აპლიკაციაში. 

პროგრამა მოიცავს მიმოხილვების, ფოტოების, ძირითადი ინფორმაციის, ვიდეოების 

დამატებას და ისეთი ინფორმაციის შესწორებას, როგორიცაა ინვალიდის ეტლით 

ხელმისაწვდომობა. 

 

Timelapse 

Earth Timelapse, რომელიც გამოვიდა 2021 წლის აპრილში, არის პროგრამა, რომელშიც 

მომხმარებლებს შეუძლიათ ნახონ, თუ როგორ შეიცვალა დედამიწა ბოლო 37 წლის 

განმავლობაში. მასში  გაერთიანებულია 15 მილიონი სატელიტური გამოსახულება 

(დაახლოებით ათი კვადრილიონი პიქსელი) ამ პროგრამისთვის 35 გლობალური გამოსახულების 

შესაქმნელად. 

https://earthengine.google.com/timelapse/            

F476+7CX, Dedoplis Tskaro 

 

რუქის მონაცემები და გამოსახულება 

https://www.google.ge/maps/place/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82+%D0%A2%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8/@41.6693781,44.964106,3a,75y,180h,90t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPxLIgQ2ByfU_SmjLLif8l7bzKvaYA-z5JQVANF!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPxLIgQ2ByfU_SmjLLif8l7bzKvaYA-z5JQVANF%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya230.72418-ro-0-fo100!7i6912!8i3456!4m7!3m6!1s0x40440fd4ec5da8c7:0xccb68c40c8eecbc1!8m2!3d41.6696083!4d44.964349!14m1!1BCgIgARICCAI?hl=ru
https://www.google.ge/maps/place/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82+%D0%A2%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8/@41.6693781,44.964106,3a,75y,180h,90t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPxLIgQ2ByfU_SmjLLif8l7bzKvaYA-z5JQVANF!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPxLIgQ2ByfU_SmjLLif8l7bzKvaYA-z5JQVANF%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya230.72418-ro-0-fo100!7i6912!8i3456!4m7!3m6!1s0x40440fd4ec5da8c7:0xccb68c40c8eecbc1!8m2!3d41.6696083!4d44.964349!14m1!1BCgIgARICCAI?hl=ru
https://www.google.ge/maps/place/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82+%D0%A2%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8/@41.6693781,44.964106,3a,75y,180h,90t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPxLIgQ2ByfU_SmjLLif8l7bzKvaYA-z5JQVANF!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPxLIgQ2ByfU_SmjLLif8l7bzKvaYA-z5JQVANF%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya230.72418-ro-0-fo100!7i6912!8i3456!4m7!3m6!1s0x40440fd4ec5da8c7:0xccb68c40c8eecbc1!8m2!3d41.6696083!4d44.964349!14m1!1BCgIgARICCAI?hl=ru
https://www.google.ge/maps/place/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82+%D0%A2%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8/@41.6693781,44.964106,3a,75y,180h,90t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPxLIgQ2ByfU_SmjLLif8l7bzKvaYA-z5JQVANF!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPxLIgQ2ByfU_SmjLLif8l7bzKvaYA-z5JQVANF%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya230.72418-ro-0-fo100!7i6912!8i3456!4m7!3m6!1s0x40440fd4ec5da8c7:0xccb68c40c8eecbc1!8m2!3d41.6696083!4d44.964349!14m1!1BCgIgARICCAI?hl=ru
https://www.google.ge/maps/place/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82+%D0%A2%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8/@41.6693781,44.964106,3a,75y,180h,90t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPxLIgQ2ByfU_SmjLLif8l7bzKvaYA-z5JQVANF!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPxLIgQ2ByfU_SmjLLif8l7bzKvaYA-z5JQVANF%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya230.72418-ro-0-fo100!7i6912!8i3456!4m7!3m6!1s0x40440fd4ec5da8c7:0xccb68c40c8eecbc1!8m2!3d41.6696083!4d44.964349!14m1!1BCgIgARICCAI?hl=ru
https://www.google.ge/maps/place/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82+%D0%A2%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8/@41.6693781,44.964106,3a,75y,180h,90t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPxLIgQ2ByfU_SmjLLif8l7bzKvaYA-z5JQVANF!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPxLIgQ2ByfU_SmjLLif8l7bzKvaYA-z5JQVANF%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya230.72418-ro-0-fo100!7i6912!8i3456!4m7!3m6!1s0x40440fd4ec5da8c7:0xccb68c40c8eecbc1!8m2!3d41.6696083!4d44.964349!14m1!1BCgIgARICCAI?hl=ru
https://www.google.ge/maps/place/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82+%D0%A2%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8/@41.6693781,44.964106,3a,75y,180h,90t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPxLIgQ2ByfU_SmjLLif8l7bzKvaYA-z5JQVANF!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPxLIgQ2ByfU_SmjLLif8l7bzKvaYA-z5JQVANF%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya230.72418-ro-0-fo100!7i6912!8i3456!4m7!3m6!1s0x40440fd4ec5da8c7:0xccb68c40c8eecbc1!8m2!3d41.6696083!4d44.964349!14m1!1BCgIgARICCAI?hl=ru
https://www.google.ge/maps/place/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82+%D0%A2%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8/@41.6693781,44.964106,3a,75y,180h,90t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPxLIgQ2ByfU_SmjLLif8l7bzKvaYA-z5JQVANF!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPxLIgQ2ByfU_SmjLLif8l7bzKvaYA-z5JQVANF%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya230.72418-ro-0-fo100!7i6912!8i3456!4m7!3m6!1s0x40440fd4ec5da8c7:0xccb68c40c8eecbc1!8m2!3d41.6696083!4d44.964349!14m1!1BCgIgARICCAI?hl=ru
https://earthengine.google.com/timelapse/
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Google_My_Maps_Civil_War_Example.png


Improving Rural Development in Georgia - UNDP 
Dedoplistskaro Municipality on Google Maps 

 

9 
 

Google Maps-ის წესებსა და პირობებში ნათქვამია, რომ Google Maps-ის მასალის გამოყენება 

რეგულირდება Google-ის მომსახურების პირობებით და ზოგიერთი დამატებითი შეზღუდვით. 

Google-მა ან შეიძინა ადგილობრივი რუქის მონაცემები შექმნილი კომპანიებისგან, ან დადო 

საიჯარო ხელშეკრულებები საავტორო უფლებებით დაცული რუქის მონაცემების 

გამოსაყენებლად.  

ქუჩის რუქის გადაფარვა  

ქუჩის რუქები ზოგიერთ რაიონში, შეიძლება ზუსტად არ ემთხვეოდეს შესაბამის 

სატელიტურ სურათებს. ქუჩის მონაცემები შეიძლება იყოს სრულიად მცდარი, ან უბრალოდ 

მოძველებული. ასეა, მაგალითად, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტშიც. 

2008 წლის მარტში Google-მა დაამატა ფუნქცია სახლებისა და ბიზნესის მდებარეობის 

რედაქტირებისთვის. 

Google Maps ხელმისაწვდომია როგორც მობილური აპლიკაცია Android და iOS მობილური 

ოპერაციული სისტემებისთვის.   Google-ის მიერ მომზადებული Google Maps 

აპლიკაცია,  გამოვიდა 2012 წლის 12 დეკემბერს. გამოსვლიდან მხოლოდ ორი დღის 

განმავლობაში აპლიკაცია ათ მილიონზე მეტჯერ იქნა გადმოწერილი. 

Google Maps-ის აპებს iOS-ისა და Android-ისთვის აქვთ მრავალი იგივე ფუნქცია, 

მათ შორის ნაბიჯ-ნაბიჯ ნავიგაცია, ქუჩის ხედი და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის 

ინფორმაცია.  

 

გამოიყენეთ Google Maps თქვენს კომპიუტერში, ტელეფონზე ან 

ტაბლეტზე, რომ მოძებნოთ, შეისწავლოთ და იპოვოთ თქვენი გზა მთელს 

მსოფლიოში. თქვენს კომპიუტერში გახსენით Google Maps.  

თქვენს ტელეფონზე ან ტაბლეტზე გამოიყენეთ Google Maps აპი . 

 

როდესაც შეხვალთ Google Maps– ში, შეგიძლიათ: 

 სწრაფად იპოვით თქვენი საყვარელი ადგილები. 

 მიიღებთ ძიების უკეთეს  შედეგებს. 

 შეგიძლიათ, შეინახოთ თქვენი სახლის და სამსახურის მისამართი. 

თქვენს კომპიუტერში გახსენით Google Maps .      

 

ზედა მარჯვენა კუთხეში დააწკაპუნეთ შესვლაზე.            

გამოჩნდება თქვენი ანგარიშები. აირჩიეთ სასურველი და შედით. 

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ka&ajax=1&elem=1&se=1&u=https://www.google.com/maps
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ka&u=https://www.google.com/maps
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Google_Maps_Android_11.png
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Google_Maps_icon_(2020).svg
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სისტემიდან გასასვლელად, ზედა მარჯვენა კუთხეში, დააწკაპუნეთ 

თქვენი პროფილის სურათზე ან თავდაპირველზე 

დააწკაპუნეთ გასვლაზე. 

იპოვეთ და აკონტროლეთ თქვენი აქტივობა ვებსა და აპებში  

თუ ვებსა და აპებში აქტივობა ჩართულია, თქვენი ძიებები და 

აქტივობა Google-ის სხვა სერვისებიდან შეინახება თქვენს Google 

ანგარიშში, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ უფრო 

პერსონალიზებული გამოცდილება, როგორიცაა უფრო სწრაფი ძიება და 

უფრო სასარგებლო აპებისა და კონტენტის რეკომენდაციები. 

შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს გამორთოთ  აქტივობა ვებ-სა  და აპებში, ან წაშალოთ წარსული 

აქტივობა. 

 

აქტივობის ჩართვა ან გამორთვა ვებსა და აპებში  

1. თქვენს კომპიუტერში ეწვიეთ აქტივობის კონტროლის გვერდს. შეიძლება მოგეთხოვოთ 

თქვენს Google ანგარიშში შესვლა. 

2. ჩართეთ ან გამორთეთ ვებსა და აპებში აქტივობა . 

3. როდესაც ვებსა და აპებში აქტივობა ჩართულია: 

 შეგიძლიათ მონიშნოთ ველი „Chrome-ის ისტორიისა და აქტივობის ჩართვა 

ვებსაიტებიდან და აპებიდან, რომლებიც იყენებენ Google სერვისებს“. 

 შეგიძლიათ მონიშნოთ ველი "აუდიო ჩანაწერების ჩართვა". 

შენიშვნა: ზოგიერთ ბრაუზერს და მოწყობილობას შეიძლება ჰქონდეს მეტი პარამეტრი, 

რომელიც გავლენას ახდენს ამ აქტივობის შენახვაზე. 

იპოვეთ ან წაშალეთ თქვენი აქტივობა 

შეგიძლიათ იპოვოთ და წაშალოთ თქვენი ვებსა და აპებში აქტივობა ჩემი 

აქტივობის მონახულების მეშვეობით.            

წაშალეთ თქვენი აქტივობა 

როდესაც იყენებთ Google საიტებს, აპებსა და სერვისებს, თქვენი აქტივობის ნაწილი ინახება 

თქვენს Google ანგარიშში. თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ და წაშალოთ ეს აქტივობა ჩემს აქტივობაში 

და შეგიძლიათ შეწყვიტოთ აქტივობების უმეტესობის შენახვა ნებისმიერ დროს. 

წაშალეთ მთელი აქტივობა 

1. თქვენს კომპიუტერზე გადადით  myactivity.google.com-ზე . 

2. თქვენი აქტივობის ზემოთ დააწკაპუნეთ წაშლაზე  . 

3. დააჭირეთ ყველა დროის.  

4. დააჭირეთ  შემდეგი   წაშლა . 

ინდივიდუალური აქტივობის ელემენტების წაშლა 

მაგალითად, ეს შეიძლება მოიცავდეს თქვენს მიერ განხორციელებულ ძიებას Google-ში ან 

ვებსაიტზე, რომელსაც ეწვიეთ Chrome-ში: 

1. თქვენს კომპიუტერზე გადადით  myactivity.google.com-ზე . 

2. გადადით ქვემოთ თქვენს აქტივობაზე. 

3. იპოვეთ ელემენტი, რომლის წაშლა გსურთ. თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ ნივთი რამდენიმე 

სხვადასხვა გზით, მათ შორის: 

 დათვალიერება დღის მიხედვით. 

 მოძებნეთ ან გამოიყენეთ ფილტრები. 

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ka&u=https://myaccount.google.com/activitycontrols
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ka&u=https://myactivity.google.com/myactivity
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ka&u=https://myactivity.google.com/myactivity
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ka&u=https://myactivity.google.com
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ka&u=https://myactivity.google.com
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4. ელემენტზე, რომლის წაშლა გსურთ, დააწკაპუნეთ წაშლაზე  . 

წაშალეთ თქვენი აქტივობა ავტომატურად 

თქვენ შეგიძლიათ ავტომატურად წაშალოთ ზოგიერთი აქტივობა თქვენს Google ანგარიშში. 

1. თქვენს კომპიუტერში გადადით თქვენს Google ანგარიშზე . 

2. მარცხნივ, დააწკაპუნეთ მონაცემთა და კონფიდენციალურობის . 

3. „ისტორიის პარამეტრებში“ დააწკაპუნეთ აქტივობის ან ისტორიის პარამეტრზე, რომლის 

ავტომატური წაშლა გსურთ.  

4. დააწკაპუნეთ ავტომატურ წაშლაზე . 

5. დააწკაპუნეთ ღილაკზე რამდენ ხანს გსურთ თქვენი აქტივობის 

შენარჩუნება  შემდეგი  დადასტურება თქვენი არჩევანის შესანახად. 

შენიშვნა: ზოგიერთ აქტივობას შესაძლოა ვადა უფრო ადრე ამოეწუროს, ვიდრე თქვენს მიერ 

არჩეულ ვადას. 

წაშალეთ აქტივობა სხვა ადგილებში 

თქვენი აქტივობა შეიძლება შენახული იყოს ჩემი აქტივობის გარდა სხვა 

ადგილებში. მაგალითად, თუ ჩართეთ მდებარეობის ისტორია , ეს აქტივობა შეინახება 

თქვენს Maps Timeline- ში. შეგიძლიათ, წაშალოთ თქვენი აქტივობის უმეტესი ნაწილი, რომელიც 

შენახულია ამ ადგილებში. 

 

ბრაუზერის აქტივობის წაშლა 

 

შეაჩერე აქტივობის შენახვა 

თქვენ შეგიძლიათ აკონტროლოთ ინფორმაციის უმეტესობა, რომელიც ნაჩვენებია ჩემს 

აქტივობაში. 

1. გადადით თქვენს Google ანგარიშზე . 

2. მარცხნივ, დააწკაპუნეთ მონაცემთა და კონფიდენციალურობის . 

3. „ისტორიის პარამეტრებში“ დააწკაპუნეთ აქტივობაზე ან ისტორიაზე, რომლის შენახვაც 

არ გსურთ. 

4. გამორთეთ „ვებსა და აპებში აქტივობა“   დაპაუზება    მივხვდი . 

შენიშვნა: ზოგიერთი აქტივობა არ შედის „ჩემს აქტივობაში“ . 

 

დროებით შეწყვიტე აქტივობის შენახვა 

შეგიძლიათ მოძებნოთ და დაათვალიეროთ ინტერნეტი პირადად . 

შენიშვნა: თუ შეხვალთ თქვენს Google ანგარიშში პირადი დათვალიერების ფანჯარაში, 

თქვენი საძიებო აქტივობა შეიძლება შენახული იყოს ამ ანგარიშში. 

 

როგორ წაიშლება თქვენი აქტივობა 

როდესაც თქვენ აირჩევთ აქტივობის ხელით წაშლას ან აქტივობა ავტომატურად წაიშლება 

თქვენი ავტომატური წაშლის პარამეტრიდან გამომდინარე, Google  დაუყოვნებლივ იწყებს მისი 

წაშლის პროცესს პროდუქტიდან და თავისი  სისტემებიდან. 

Google  მიზნად ისახავს დაუყოვნებლივ წაშალოს  იგი  და ეს მონაცემები აღარ იქნება 

გამოყენებული თქვენი Google გამოცდილების პერსონალიზებისთვის. 

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ka&u=https://myaccount.google.com
https://support-google-com.translate.goog/accounts/answer/3118687?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ka&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=ajax,elem
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ka&u=https://www.google.com/maps/timeline
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ka&u=https://myaccount.google.com/
https://support-google-com.translate.goog/accounts/answer/7028918?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ka&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=ajax,elem#other-activity
https://support-google-com.translate.goog/websearch/answer/4540094?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ka&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=ajax,elem
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შემდეგ იგი იწყებს პროცესს, რომელიც შექმნილია მონაცემების უსაფრთხოდ და სრულად 

წაშლის მიზნით მისი შენახვის სისტემებიდან.  

მონაცემების ხელით ან ავტომატურად წაშლაში დაგეხმარებით, Google-მა შესაძლოა უფრო 

ადრე წაშალოს ზოგიერთი ტიპის აქტივობა, როდესაც ის აღარ იქნება სასარგებლო თქვენი 

გამოცდილების გასაუმჯობესებლად.  

შეზღუდული მიზნებისთვის, როგორიცაა ბიზნესის ან იურიდიული მოთხოვნები, Google-მა 

შეიძლება შეინარჩუნოს გარკვეული ტიპის მონაცემები დიდი ხნის განმავლობაში. 

         სხვა ანგარიშზე გადართვა 

თუ თქვენ გაქვთ ერთზე მეტი Google ანგარიში, თითოეულ ანგარიშს შეიძლება ჰქონდეს 

განსხვავებული შენახული ადგილები, ხაზგარეშე რუქები და თქვენ მიერ მონახულებული 

ადგილები. 

1. თქვენს კომპიუტერში შედით Google- ში. 

2. ზედა მარჯვენა კუთხეში აირჩიეთ თქვენი პროფილის სურათი ან საწყისი. 

3. მენიუში აირჩიეთ ანგარიში, რომლის გამოყენებაც გსურთ. 

. 

თქვენი სახლის ან სამსახურის მისამართის მითითება 

1. თქვენს კომპიუტერში გახსენით Google Maps და დარწმუნდით, რომ შესული ხართ. 

2. დააწკაპუნეთ მენიუ   თქვენი ადგილები  მარკირება. 

3. აირჩიეთ სახლი ან სამსახური . 

4. ჩაწერეთ თქვენი სახლის ან სამსახურის მისამართი, შემდეგ დააჭირეთ  შენახვას . 

 

შეცვალეთ თქვენი სახლის ან სამსახურის მისამართი 

1. გახსენით Google Maps და დარწმუნდით, რომ შესული ხართ. 

2. საძიებო ველში ჩაწერეთ  Home ან Work. 

3. იმ მისამართის გვერდით, რომლის შეცვლაც გსურთ, დააწკაპუნეთ  რედაქტირებაზე .  

4. ჩაწერეთ ახალი მისამართი, შემდეგ დააჭირეთ  შენახვას . 

 

წაშალეთ თქვენი სახლის ან სამსახურის მისამართი 

1. გახსენით Google Maps და დარწმუნდით, რომ შესული ხართ. 

2. დააწკაპუნეთ მენიუ   თქვენი ადგილები   მარკირებით . 

3. თქვენი სახლის ან სამსახურის მისამართის გვერდით დააწკაპუნეთ . 

 

მიიღეთ ინფორმაცია ადგილის შესახებ 

იპოვეთ ადგილი რუკაზე და მიიღეთ მიმართულებები. ან მიიღეთ ინფორმაცია, როგორიცაა 

სამუშაო საათები და მენიუები და იპოვეთ Street View სურათები. 

 

ადგილების და მდებარეობების ძებნა  Google Maps-ით. 

როდესაც შედიხართ Google Maps-ში, შეგიძლიათ მიიღოთ უფრო დეტალური ძიების 

შედეგები. შეგიძლიათ იპოვოთ ადგილები, რომლებსაც ადრე ეძებდით და მოძებნოთ თქვენი 

კონტაქტები სახელის მიხედვით. 

ადგილის ძებნა  Google Maps-ზე; 

1. თქვენს კომპიუტერში გახსენით Google Maps . 

2. ჩაწერეთ მისამართი ან ადგილის სახელი. 

3. დააჭირეთ Enter ან დააჭირეთ ძებნას . 

https://support-google-com.translate.goog/accounts/answer/10549751?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ka&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=ajax,elem
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ka&ajax=1&elem=1&se=1&u=https://accounts.google.com/login
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ka&ajax=1&elem=1&se=1&u=https://www.google.com/maps
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ka&ajax=1&elem=1&se=1&u=https://www.google.com/maps
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ka&ajax=1&elem=1&se=1&u=https://www.google.com/maps
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ka&u=https://maps.google.com/
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თქვენი ძიების შედეგების გასაფილტრად გამოიყენეთ ჩამოსაშლელი მენიუები საძიებო ველის 

ქვემოთ. 

თქვენ იღებთ ძიების შედეგებს, როგორც წითელ მინი-ქინძისთავებს ან წითელ წერტილებს, 

სადაც მინი-ქინძისთავები აჩვენებს საუკეთესო შედეგებს. იასამნისფერი -რეკლამებია. 

 

 

გამოიყენეთ ფენები ადგილების, მოძრაობის, რელიეფის, ველოსიპედისა და ტრანზიტის 

საპოვნელად                    

Google Maps-ით შეგიძლიათ იპოვოთ: 

 ტრაფიკი თქვენი მგზავრობისთვის 

 სატრანზიტო ხაზები ახალ ქალაქში 

 ველოსიპედის მოსახერხებელი მარშრუტები 

 სატელიტური გამოსახულება 

 ინფორმაცია ლანდშაფტის შესახებ 

 ადგილები ახლოს 

 

თქვენს კომპიუტერში გახსენით Google Maps. საძიებო ზოლის გამოყენებით მოძებნეთ ადგილი. 

რუკის ტიპის შესაცვლელად ქვედა მარცხენა კუთხეში დააწკაპუნეთ ფენებზე . 

რუკა: გზები, ადგილები და ძირითადი ღირსშესანიშნაობები 

სატელიტი: საჰაერო სურათები 

 მიუთითეთ Layers- ზე  და დააწკაპუნეთ მეტი , რათა იპოვოთ ინფორმაცია: 

რელიეფი: ადგილობრივი რელიეფი 

მოძრაობა: ადგილობრივი მოძრაობის პირობები 

ტრანზიტი: ავტობუსის, მეტრო და სარკინიგზო მარშრუტები 

ველოსიპედი: ველოსიპედის ბილიკები 

ქუჩის ხედი:  ტერიტორიის ქუჩის ხედი 

გლობუსის ხედი: დააპატარავეთ და დაათვალიერეთ სამყარო 3D-ში 

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ka&u=https://maps.google.com/
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ჰაერის ხარისხი: ინფორმაცია ჰაერის ხარისხის შესახებ 

რჩევა:  ზოგიერთი ფენისთვის, როდესაც არ არის საკმარისი ინფორმაცია, ის ჩამოთვლილია 

როგორც მიუწვდომელი და თქვენ ვერ შეარჩევთ მას. 

ისწავლეთ ფერების და სიმბოლოების მნიშვნელობა ლეგენდაზე 

მიმდებარე ღირსშესანიშნაობები 

მინი ქინძისთავები რუკებზე აჩვენებს ახლომდებარე საინტერესო ადგილებს, რომლებიც 

შეიძლება მოგეწონოთ. ქინძისთავები ჩამოთვლილია სხვადასხვა კატეგორიაში, მათ შორის: 

 

საკვები და სასმელი:    

         

საცალო ვაჭრობა: 

 
   

გარე ატრაქციონები/ღირსშესანიშნაობები: 

 
         

 

სასწრაფო დახმარება: 

           

 

ქალაქის მომსახურება: 

 
         

 

მოძრაობის ფერები 

ფერის კოდი გაჩვენებთ გზაზე მოძრაობის სიჩქარეს. 

 მწვანე:  მოძრაობის შეფერხებები არ არის. 

 ნარინჯისფერი:  ტრეფიკის საშუალო რაოდენობა. 

 წითელი:  მოძრაობის შეფერხებები. რაც უფრო მუქი წითელია, მით უფრო ნელია 

მოძრაობა გზაზე. 

რჩევა:  რუქაზე ნაცრისფერი ან ლურჯი ხაზები აჩვენებს თქვენს მარშრუტებს. 

საგზაო ინციდენტის სიმბოლოები 

საგზაო ინციდენტები მოიცავს ამ ტიპის შეფერხებებს: 

 ავარია  

 მშენებლობა  

 გზების ჩაკეტვა  

 სხვა ინციდენტები  

მომხდარის შესახებ დეტალების სანახავად დააწკაპუნეთ ან შეეხეთ ხატულას. 

რჩევა:  შეგიძლიათ იპოვოთ დაკეტილი გზები, რომლებიც მონიშნულია წერტილოვანი 

წითელი ხაზით, სადაც გზა დაკეტილია. 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტი 
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რუკაზე ხაზები აჩვენებს ავტობუსის, მეტროს და სარკინიგზო მარშრუტებს. მეტი 

ინფორმაციისა და მომავალი მატარებლების ან ავტობუსების საპოვნელად, აირჩიეთ სადგურის 

გაჩერების ხატულა . 

სადგურების გაჩერებების საპოვნელად, მოძებნეთ ტრანზიტის ხატები, როგორიცაა 

 , ან . 

რჩევა: როცა შესაძლებელია, რუკაზე ფერადი ხაზები ემთხვევა სატრანსპორტო სააგენტოს 

ფერთა სისტემას. მაგალითად, "A" ხაზი ნიუ იორკში მეტროს სატრანზიტო ორგანოს (MTA) მიერ 

არის შეღებილი ლურჯად, ამიტომ რუკაზე ლურჯია. 

ველოსიპედის ბილიკები 

ფერები გიჩვენებთ ველოსიპედის ბილიკების ტიპს. 

 მუქი მწვანე:  ბილიკები, რომლებზეც  არ მოძრაობს ავტოტრანსპორტი. 

 მწვანე:  გამოყოფილი ზოლებშიი არის გზები, რომლებიც საერთოა მანქანებთან და 

აქვთ ცალკე ველოსიპედის ზოლი. 

 წერტილოვანი მწვანე ხაზი:  ველოსიპედისთვის მოსახერხებელი გზები არის 

გზები, რომლებსაც არ აქვთ ველოსიპედის ზოლი, მაგრამ რეკომენდებულია 

ველოსიპედისტებისთვის. 

 ყავისფერი:  ასფალტით დაუფარავი ბილიკები.  

რელიეფი 

იპოვეთ ლანდშაფტის სიმაღლე, როგორიცაა მთები და კანიონები.  

რუკაზე გადაფარული კონტურის ხაზები გვიჩვენებს სიმაღლეს, ხოლო ნაცრისფერი ნომრები 

გვიჩვენებს სიმაღლეს. 

ქუჩის ხედი 

რუკაზე გადაფარული ლურჯი ხაზები აჩვენებს, სად არის ხელმისაწვდომი Street View. 

 

სამყარო მუდმივად განვითარებადი ადგილია. და როგორც ის იცვლება, Google Maps იცვლება 

მასთან ერთად. როდესაც გზები იხურება, ბიზნესები იხსნება ან ადგილობრივი ღონისძიებები 

ხდება თქვენს სამეზობლოში, თქვენ იხილავთ მას Google Maps-ზე. როდესაც გეგმავთ 

ღონისძიებას Google Calendar-ის გამოყენებით, იღებთ ჯავშნის დადასტურებას Gmail-ში ან 

ამატებთ რესტორანს თქვენს სიაში „წასვლის სურვილი“, Google Maps ამასაც ასახავს.  

ახლა Google Maps-ს ახლდება ახალი იერით, რომელიც უკეთ ასახავს თქვენს სამყაროს ახლავე. 

პირველ რიგში, მან განაახლა მგზავრობის, ნავიგაციის, ტრანზიტისა და რუქების შესწავლა, 

რათა უკეთ გამოყოს ინფორმაცია, რომელიც ყველაზე აქტუალურია თითოეული 

გამოცდილებისთვის (იფიქრა ბენზინგასამართი სადგურებზე ნავიგაციისთვის, მატარებლის 

სადგურებზე, სატრანზიტო ადგილებზე  და ა.შ.). მან ასევე განაახლა  ფერის სქემა და დაამატა 

ახალი ხატულები, რათა მომხმარებლებს დაეხმაროს, სწრაფად ამოიცნოთ ზუსტად რას 

ათვალიერებს. ისეთ ადგილებს, როგორიცაა კაფე, ეკლესია, მუზეუმი ან საავადმყოფო, ექნება 

გამოყოფილი ფერი და ხატი, ასე რომ ადვილი იქნება ამ ტიპის დანიშნულების ადგილის პოვნა 

რუკაზე. მაგალითად, თუ ახალ უბანში იმყოფებით და ეძებთ ყავის მაღაზიას, შეგიძლიათ 

გახსნათ რუკა, რომ იპოვოთ უახლოესი ნარინჯისფერი ხატულა (რომელიც არის საკვების და 

სასმელის ლაქების ფერი).  
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დაათვალიერეთ მთელი რუკა 

მთელი რუკის შესამოწმებლად და გვერდითი 

პანელის დასამალად, პანელის მარჯვენა მხარეს 

დააწკაპუნეთ ისარს  . 

გაფილტრეთ თქვენი ძიების შედეგები Google 

Maps-ზე 

1. თქვენს კომპიუტერში გახსენით Google Maps . 

2. მოძებნეთ ბიზნესის ტიპი, რესტორანი ან 

ადგილი. 

3. აირჩიეთ ფილტრი: 

 ფასი: ძიება რესტორნის ღირებულების 

მიხედვით. 

 სამუშაო საათები: შეამოწმეთ ადგილები, რომლებიც ამჟამად ღიაა ბიზნესისთვის. 

 ინფორმაცია სასტუმროს შესახებ: იპოვეთ შესვლის თარიღები და ვარსკვლავების 

შეფასება. 

 

რჩევები Google Maps-ში ძიების შესახებ 

მაგალითები მოიცავს: 

 კონკრეტული ბიზნესი: Starbucks . 

 ადგილების ტიპები: coffee near central park . 

 შეამცირეთ თქვენი შედეგები ქალაქის გამოყენებით და განაცხადეთ: groceries in Atlanta, GA . 

 შეზღუდეთ თქვენი შედეგები საფოსტო კოდის გამოყენებით: gas in 94131 . 

 იპოვეთ კვეთა: 23rd and mission . 

 მისამართი, ქალაქი, შტატი, ქვეყანა ან აეროპორტი: 1600 Amphitheater Parkway Mountain View 

CA, LAX, Los Angeles Airport, or Mount Everest, Nepal . 

 გრძედი და გრძედი კოორდინატები: 41.40338, 2.17403 . 

 მეგობრები და სხვა კონტაქტები (შესული უნდა იყოთ): Alex Cooper . 

 სხვა ადამიანების სახელები თქვენს G Suite კონტაქტებში . 

 

მიიღეთ მეტი ინფორმაცია ადგილის შესახებ 

 აირჩიეთ მინი პინი რუკაზე. 

 დააგდე პინი რუკაზე. 

 მოძებნეთ კონკრეტული ადგილი. 

თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ ინფორმაცია ადგილის შესახებ, როგორიცაა მისამართი, მუშაობის 

საათები, ტელეფონის ნომერი, ვებსაიტი და რეიტინგები ან მიმოხილვები. 

 

როგორ მოძებნოთ ადგილები რუკის კონკრეტულ არეალში 

რუქის კონკრეტულ არეალზე ადგილების მოსაძებნად, მიჰყევით ამ ნაბიჯებს: 

1. გახსენით Google Maps თქვენს კომპიუტერში. 

2. მოძებნეთ ადგილი სახელით ან მისამართით. 

3. დააწკაპუნეთ Search Nearby ხატულაზე. 

4. დაამატეთ ადგილის ტიპი, რომლის პოვნაც გსურთ, როგორიცაა სასტუმრო ან აეროპორტი. 

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ka&u=https://maps.google.com/
https://support-google-com.translate.goog/a/answer/1628008?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ka&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=ajax,elem
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• ძიების შედეგები რუკაზე წითელი წერტილებით იქნება მონიშნული, ხოლო ყველაზე 

შესაბამისი ვარიანტები წითელი მინი-მარკერებით. იასამნისფერი წერტილები ასოცირდება 

რეკლამებთან ძიების შედეგებში.  

• საწყის ძიების შედეგებზე დასაბრუნებლად დააწკაპუნეთ მახლობლად მდებარე ძიების 

გაუქმების ხატულაზე.  

 

რჩევა. ძიებისას გამოიყენეთ სიტყვა "ახლოს". მაგალითად, პარკთან ახლოს კაფის მოსაძებნად, 

დაუსვით შეკითხვა „თამარ მეფის პარკის მახლობლად მდებარე  კაფე“. 

 

როგორ წარადგინოთ ადგილის დადასტურების მოთხოვნა 

თუ ეჭვი გაქვთ, რომ საიტი ან კომპანიის გვერდი აქვეყნებს ცრუ, არაზუსტ ინფორმაციას ან 

სპამს, გთხოვთ შეატყობინოთ   Google Maps-ს. 

რჩევა. სამართლებრივი პრობლემის შესახებ, როგორიცაა საავტორო უფლებების ან სავაჭრო 

ნიშნის დარღვევა, ივსება სპეციალური ფორმა. 

 

საიტის შემოწმების დასაწყებად, მიჰყევით ამ ნაბიჯებს: 

1. გახსენით Google Maps თქვენს კომპიუტერში. 

2. აირჩიეთ მდებარეობა, რომლის შესახებაც გსურთ მოხსენება. 

3. დააწკაპუნეთ Suggest Fix Remove this location. 

4. აირჩიეთ მიზეზი. 

5. დააჭირეთ გაგზავნას. 

 

როგორ დაამატოთ დაკარგული/გამოტოვებული მისამართი ან შეასწოროთ  მარკერის არასწორი 

მდებარეობა  
 

Maps-ში შეგიძლიათ დაამატოთ ან შეცვალოთ მისამართი ღია წვდომის რეჟიმში. თქვენ ასევე 

შეგიძლიათ დაამატოთ საფოსტო მისამართები და გამოასწოროთ შეცდომები, რომლებიც 

დაკავშირებულია მიწოდების წერტილებთან ან რუკაზე მარკერის პოზიციასთან. 

 

როგორ გაასწოროთ მისამართი 

ერთი მისამართის დასაფიქსირებლად: 

 

თუ იყენებთ კომპიუტერს, გადადით Google Maps-ის ვებსაიტზე. 

იპოვეთ თქვენთვის სასურველი მისამართი.  

დააწკაპუნეთ შესწორების შეთავაზებაზე, რასაც მოჰყვება არასწორი მისამართი ან მარკერი. 

შეიყვანეთ ახალი მისამართი. 

დააჭირეთ გაგზავნას. 

იმისათვის, რომ Google Maps მიაწოდოთ მისამართი, რომელიც ჯერ  არ არის რუკაზე, ჯერ 

დაამატეთ იგი. 

 

რჩევა. Google Maps-ში ხელმისაწვდომი გეოგრაფიული მონაცემების გასაუმჯობესებლად და 

რამდენიმე მისამართის ერთდროულად დასაფიქსირებლად, ორგანიზაციებს და სამთავრობო 

უწყებებს შეუძლიათ გამოიყენონ Google Maps -ის გეომონაცემების ატვირთვის ინსტრუმენტი. 

ეს ორგანიზაციები და ინსტიტუტები უნდა აკმაყოფილებდეს Google Maps პარტნიორისა და 

შინაარსის მოთხოვნებს. 
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როგორ დაამატოთ მისამართი 

თუ იყენებთ კომპიუტერს, გადადით Google Maps-ის ვებსაიტზე. 

დააწკაპუნეთ მენიუს ხატულაზე. 

ბოლოში დააწკაპუნეთ რუკის რედაქტირებაზე, შემდეგ კი არასწორი მისამართი ან მარკერი 

მდებარეობს. 

გადაიტანეთ რუკა ისე, რომ მისამართი, რომლის დამატებაც გსურთ, იყოს ცენტრში. 

შეიყვანეთ ახალი მისამართი. 

დააჭირეთ გაგზავნას. 

რამდენიმე მისამართის გამოსასწორებლად, თქვენ უნდა შეიყვანოთ ინფორმაცია თითოეული 

მათგანის შესახებ ცალკე, როგორც ზემოთ იყო აღწერილი. 

 

როგორ დაამატოთ მალსახმობი, რომელზეც მხოლოდ თქვენ გაქვთ წვდომა 

ადგილებს შეიძლება მიენიჭოთ ლეიბლები, რომლებიც მხოლოდ თქვენთვის იქნება ხილული. 

მისამართის შესწორების შემდეგ, ის ხელმისაწვდომი იქნება ყველა მომხმარებლისთვის. 

თუმცა, თქვენ მიერ მინიჭებული ეტიკეტები მხოლოდ თქვენთვისაა ხილული. ისინი 

გამოჩნდება რუკაზე, ძიების რჩევებში და თქვენი ადგილების განყოფილებაში. 

 

როგორ დაამატოთ გამოტოვებული/ დაკარგული სივრცე, ადგილი ან შენობა Google Maps-ში 

შეგიძლიათ რუკაზე დაამატოთ დაკარგული ადგილები, როგორიცაა ადგილობრივი 

ატრაქციონები, კაფეები და სხვა ბიზნესები. გამოქვეყნების შემდეგ ისინი ყველასთვის 

ხილული იქნება. 

 

როგორ დაამატოთ გამოტოვებული (missing) სივრცე/ადგილი 

გახსენით Google Maps თქვენს კომპიუტერში. 

იპოვნეთ გამოტოვებული  ადგილის მისამართი. 

აირჩიეთ გამოტოვებული მდებარეობის დამატება. 

 

როგორ დაამატოთ კომპანიის ინფორმაცია 

პროფილის საშუალებით შეგიძლიათ მართოთ ინფორმაცია თქვენი კომპანიის შესახებ, 

როგორიცაა განახლებული ინფორმაციის შენარჩუნება, როგორიცაა გახსნის საათები და 

მისამართი, და ფოტოების ატვირთვა. უფასოა.  

დაამატეთ კომპანია და დაადასტურეთ საკუთრება თქვენს კომპიუტერზე, ტაბლეტზე ან 

ტელეფონზე. დადასტურების შემდეგ თქვენ შეძლებთ კომპანიის პროფილის შევსებას. 

 

იპოვეთ ადგილების საძიებო წინადადებები 

1. შედით Google Maps-ში. 

2. გახსენით Google Maps ან Google Maps აპი . 

3. საძიებო ველში დაიწყეთ ძიების აკრეფა, როგორიცაა restaurants. 

4. პერსონალიზებული ძიების შედეგები შეიძლება გამოჩნდეს საძიებო ველის ქვეშ. 

5. აირჩიეთ ადგილი რუკაზე შესამოწმებლად და მიიღეთ მეტი ინფორმაცია. 

რჩევა: თქვენი ძიების შედეგები შეიძლება მოიცავდეს ადგილებს, რომლებსაც ადრე 

ეძებდით. თუ შესული ხართ თქვენს Google ანგარიშში, მაგრამ თუ არ მიიღებთ 

პერსონალიზებულ ძიების შედეგებს, დარწმუნდით, რომ ჩართულია ვებსა და აპებში აქტივობა . 

როგორ გამოჩნდება ადგილობრივი შედეგები Google Maps-ზე 

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ka&u=https://www.google.com/maps
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ka&u=https://myaccount.google.com/activitycontrols/search
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ადგილობრივი შედეგები გამოჩნდება იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ეძებენ ბიზნესებსა და 

ადგილებს მათ მდებარეობასთან ახლოს. ისინი ნაჩვენებია სხვადასხვა ადგილას Maps-სა და 

Search- ში . 

მაგალითად, თუ მოძებნით „ქართულ რესტორანს“ თქვენი მობილური მოწყობილობიდან, 

შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივი შედეგები. Google გიჩვენებთ ახლომდებარე რესტორნებს, 

რომელთა მონახულებაც გსურთ. 

რამდენიმე ფაქტორი, უპირველეს ყოვლისა, შესაბამისობა, მანძილი და გამორჩეულობა, 

გავლენას ახდენს ადგილობრივ შედეგებზე. ეს ფაქტორები გაერთიანებულია თქვენი ძიების 

საუკეთესო შესატყვისის პოვნაში.  

მაგალითად, თუ ის, რასაც ეძებთ, სავარაუდოდ არის ბიზნესში, რომელიც უფრო შორს არის 

თქვენგან, Google-ის ალგორითმებმა შესაძლოა გადაწყვიტოს, რომ ის უფრო მაღალი იყოს 

ადგილობრივ შედეგებში. 

 

რჩევა: სხვა კომპანიების გადახდა არ ახდენს გავლენას Google Maps-ის შედეგებზე. ფასიანი 

კონტენტი Google Maps-ში მონიშნულია.  

 

მიიღეთ მიმართულებები და დაიწყეთ ნავიგაცია 

ტელეფონზე ან ტაბლეტზე, თქვენი რუქის ბოლოში, შეეხეთ გადასვლას . მიიღეთ 

მოგზაურობის დრო და მითითებები იმ ადგილებისკენ, სადაც შესაძლოა მომავალში წახვიდეთ, 

როგორიცაა თქვენი სახლი, სამუშაო ან კალენდარული შეხვედრები. 

Google Maps-ზე შეგიძლიათ მიიღოთ მითითებები მანქანით, საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, 

ფეხით ან ველოსიპედით. თუ რამდენიმე მარშრუტია, საუკეთესო მარშრუტი თქვენი 

დანიშნულების ადგილისკენ არის ლურჯი, ხოლო სხვა მარშრუტები ნაცრისფერია. Google Maps-

ის ზოგიერთი მიმართულება დამუშავების პროცესშია და შეიძლება იყოს შეზღუდული 

ხელმისაწვდომობა.  

მნიშვნელოვანია: იყავით ფრთხილად, როდესაც იყენებთ მითითებებს Google Maps-

ზე. ყოველთვის დაათვალიერეთ თქვენი გარემო, რათა უზრუნველყოთ თქვენი და სხვების 

უსაფრთხოება. როდესაც ეჭვი გეპარებათ, დაიცავით საგზაო მოძრაობის ფაქტობრივი წესები და 

დაადასტურეთ ნიშნები იმ გზიდან ან ბილიკიდან, რომელზეც იმყოფებით. 

1. თქვენს კომპიუტერში გახსენით Google Maps . 

2. დააჭირეთ მიმართულებებს . 

3. დააწკაპუნეთ წერტილებზე რუკაზე, აკრიფეთ მისამართი ან დაამატეთ ადგილის სახელი. 

4. აირჩიეთ ერთ-ერთი შემდეგი: 

 მართვა :  

 ტრანზიტი :  

 გასეირნება :  

 ველოსიპედი :  

 ფრენა :  

რჩევა : 

https://support-google-com.translate.goog/business/answer/2721884?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ka&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=ajax,elem
https://support-google-com.translate.goog/business/answer/2721884?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ka&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=ajax,elem
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ka&u=https://www.google.com/maps
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მიმართულებები მრავალი დანიშნულების ადგილისაკენ ან გზაპოინტებისკენ 

მიუწვდომელია საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ან ფრენის საძიებლად. 

მიმართულებების ძიება შეიძლება არ იყოს ხელმისაწვდომი ყველა რეგიონში. 

ყველა ქალაქს არ აქვს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მიმართულებები Google Maps-ში. 

სანამ სატრანზიტო მარშრუტების მიღებას შეძლებთ, თქვენმა ადგილობრივმა სატრანზიტო 

სააგენტომ უნდა დაამატოს თავისი მარშრუტის ინფორმაცია Google Maps-ში.  

მართვის მარშრუტის შესაცვლელად დააწკაპუნეთ და ხანგრძლივად დააწკაპუნეთ 

მარშრუტზე და გადაიტანეთ იგი რუკაზე ახალ ადგილზე. 

 

დაამატეთ მრავალი მიმართულება 

1. თქვენს კომპიუტერში გახსენით Google Maps . 

2. დააჭირეთ მიმართულებებს . 

3. დაამატეთ საწყისი წერტილი და დანიშნულება. 

4. მარცხნივ, თქვენ მიერ შეყვანილი მიმართულებების ქვემოთ, დააწკაპუნეთ 

დამატებაზე . 

5. გაჩერების დასამატებლად აირჩიეთ სხვა დანიშნულება. 

6. გაჩერებების დამატების გასაგრძელებლად, გაიმეორეთ ნაბიჯები 4 და 5. 

7. დააწკაპუნეთ მარშრუტზე მიმართულებების მისაღებად. 

რჩევა : თქვენი გაჩერებების თანმიმდევრობის შესაცვლელად, იპოვეთ დანიშნულების ადგილი, 

რომლის გადატანა გსურთ. დააწკაპუნეთ და გადაიტანეთ დანიშნულება. 

თქვენი მარშრუტის მორგება 

მოერიდეთ შეფერხებებს და მაგისტრალებს 

1. თქვენს კომპიუტერში გახსენით Google Maps . 

2. დააჭირეთ მიმართულებებს . 

3. დააწკაპუნეთ წერტილებზე რუკაზე, აკრიფეთ მისამართი ან დაამატეთ ადგილის სახელი. 

4. აირჩიეთ ოფციები . 

5. მონიშნეთ ველი „შეფერხებების“ ან „მაგისტრალის“ გვერდით. 

შეცვალეთ თქვენი მოგზაურობის დრო 

თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ თქვენი მოგზაურობის თარიღი ან დრო, რათა იპოვოთ 

საუკეთესო მარშრუტი გამგზავრებამდე, სავარაუდო ტრაფიკისა და სატრანზიტო განრიგის 

მიხედვით. თქვენი მოგზაურობის დროის შესაცვლელად, მიჰყევით ქვემოთ მოცემულ ნაბიჯებს. 

1. თქვენს კომპიუტერში გახსენით Google Maps . 

2. მიიღეთ მიმართულებები. 

3. მას შემდეგ რაც მიიღებთ მითითებებს, დააწკაპუნეთ ახლავე დატოვებაზე . 

4. თქვენი მოგზაურობის თარიღების ან დროის შესაცვლელად 

აირჩიეთ გამგზავრება ან ჩამოსვლა . 

რჩევა: თუ თქვენ გაქვთ ერთზე მეტი დანიშნულების ადგილი, თქვენ ვერ შეძლებთ ამ 

ფუნქციის გამოყენებას. 

 

მიმართულებების  სხვებისთვის გაზიარება 

Google Maps-ში მიმართულებების გასაგზავნად: 

1. თქვენს კომპიუტერში გახსენით Google Maps . 

2. დააჭირეთ მიმართულებებს , შემდეგ შეიყვანეთ სასურველი მდებარეობა. 

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ka&u=https://www.google.com/maps
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ka&u=https://www.google.com/maps
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ka&u=https://www.google.com/maps
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ka&u=https://www.google.com/maps
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3. რუკაზე აირჩიეთ მარშრუტი მოწოდებული ვარიანტებიდან. 

4. მარცხენა მენიუში დააწკაპუნეთ დეტალების  გაზიარებაზე . 

5. აირჩიეთ შემდეგიდან: 

 ბმულის გასაზიარებლად ელექტრონული ფოსტით ან ტექსტით: დააწკაპუნეთ ბმულის 

გაგზავნა ბმულის  კოპირება . 

 ბმულის გასაზიარებლად სოციალური მედიის საშუალებით: დააწკაპუნეთ ბმულის 

გაგზავნაზე , შემდეგ აირჩიეთ აპი, რომლისთვისაც გსურთ ბმულის გაზიარება. 

 ვებ გვერდის მეშვეობით ბმულის გასაზიარებლად: დააწკაპუნეთ რუკის  ჩაშენებაზე 

კოპირება HTML .  

რჩევა: თქვენ ასევე შეგიძლიათ დააკოპიროთ ვებ მისამართი თქვენი ბრაუზერის მისამართის 

ზოლიდან ყველა ბრაუზერში, გარდა Internet Explorer 8 ან 9. 

გაგზავნეთ მიმართულებები თქვენს ტელეფონზე ან ტაბლეტზე 

თქვენს ტელეფონზე ან ტაბლეტზე მიმართულებების გასაგზავნად: 

1. თქვენს კომპიუტერში გახსენით Google Maps . 

2. დააჭირეთ მიმართულებებს , შემდეგ შეიყვანეთ სასურველი მდებარეობა. 

3. რუკაზე აირჩიეთ მარშრუტი მოწოდებული ვარიანტებიდან. 

4. მარცხენა მენიუში დააწკაპუნეთ დეტალებზე   ტელეფონზე გაგზავნა . 

5. აირჩიეთ მოწყობილობა ან ელფოსტა, რომელზეც გსურთ მიმართულებების 

გაგზავნა. 

რჩევა: თუ თქვენ გაქვთ ერთზე მეტი დანიშნულების ადგილი, თქვენ ვერ გაგზავნით 

მიმართულებებს თქვენს ტელეფონზე ან ტაბლეტზე. 

 

მიმართულებების დაბეჭდვა 

1. თქვენს კომპიუტერში გახსენით Google Maps . 

2. დააჭირეთ მიმართულებებს , შემდეგ შეიყვანეთ სასურველი მდებარეობა. 

3. რუკაზე აირჩიეთ მარშრუტი მოწოდებული ვარიანტებიდან. 

4. მარცხენა მენიუში დააწკაპუნეთ დეტალების   ბეჭდვაზე  . 

5. აირჩიეთ ბეჭდვა რუკების ჩათვლით ან მხოლოდ ტექსტის ამობეჭდვა . 

6. დააჭირეთ ბეჭდვას . 

როგორ მუშაობს რუკა 

თქვენს კომპიუტერში, ტელეფონზე ან ტაბლეტზე Google Maps-ი გამოიყენება მრავალი 

ფუნქციით.   

რჩევა : ყველა ფუნქცია არ არის ხელმისაწვდომი ყველა რეგიონში. 

 მოძებნეთ ძიების შედეგები 

 გამოიკვლიეთ რუკა 

 გაზომეთ მანძილი წერტილებს შორის 

 შეატყობინეთ მონაცემთა პრობლემას 

 იპოვეთ ტრაფიკი, ტრანზიტი, ველოსიპედი, რელიეფი და COVID-19 დაკავშირებული 

ინფორმაცია 

 იპოვეთ სამყარო 3D- ში 

 იპოვეთ Street View 

 რუქის გადატანა 

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ka&u=https://www.google.com/maps
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ka&u=https://www.google.com/maps
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 იპოვეთ თქვენი ამჟამინდელი ადგილმდებარეობა 

 შეაფასეთ და გადახედეთ ადგილებს.    

 

როგორ დაამატოთ მალსახმობი, რომელზეც მხოლოდ თქვენ გაქვთ წვდომა 

ადგილებს შეიძლება მიენიჭოთ ლეიბლები, რომლებიც მხოლოდ თქვენთვის იქნება 

ხილული. მისამართის შესწორების შემდეგ, ის ხელმისაწვდომი იქნება ყველა 

მომხმარებლისთვის. თუმცა, თქვენ მიერ მინიჭებული ეტიკეტები მხოლოდ თქვენთვისაა 

ხილული. ისინი გამოჩნდება რუკაზე, ძიების რჩევებში და თქვენი ადგილების განყოფილებაში.  

 

როგორ მიანიჭოთ მალსახმობი ადგილს 

ადგილებს შეიძლება მიენიჭოთ ლეიბლები, რომლებიც მხოლოდ თქვენთვის იქნება ხილული. 

ისინი გამოჩნდება რუკაზე, საძიებო რჩევებში და Google Photos-ში და თქვენი ადგილების 

ქვეშ. 

მალსახმობის დასამატებლად მიჰყევით ამ ნაბიჯებს: 

1. გახსენით Google Maps. 

2. მოძებნეთ ადგილი სახელით ან მისამართით. 

3. დააწკაპუნეთ მალსახმობის დამატებაზე. 

შენიშვნა. მალსახმობების შექმნა შეგიძლიათ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენს ანგარიშში 

ჩართულია აპლიკაციის ისტორია და ვებ ძიება.  

 

როგორ შევცვალოთ მალსახმობი 

1. გახსენით Google Maps. 

2. დააწკაპუნეთ მენიუს ხატულაზე Your Places With Shortcuts. 

3. აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი ვარიანტი. 

4. აირჩიეთ მალსახმობის შეცვლა. 

5. შეიყვანეთ მალსახმობის ახალი სახელი. 

 

როგორ ამოიღოთ მალსახმობი 

1. გახსენით Google Maps. 

2. დააწკაპუნეთ მენიუს ხატულაზე Your Places With Shortcuts. 

3. მალსახმობის გვერდით, რომლის წაშლა გსურთ, დააწკაპუნეთ ხატულაზე. 

 

იპოვეთ მალსახმობის ადგილმდებარეობა რუკაზე 

1. გახსენით Google Maps. 

2. დააწკაპუნეთ მენიუს ხატულაზე Your Places With Shortcuts.  

 

როგორ შეცვალოთ თქვენი სახელი ან ფოტო 

თქვენი სახელი და ფოტო ნაჩვენებია თქვენი Maps პროფილის ზედა ნაწილში. 

1. გახსენით Google Maps აპი თქვენს Android მოწყობილობაზე. 

2. დააწკაპუნეთ ინფორმაციის დამატებაზე ღია პროფილის რედაქტირება პროფილის სახელისა 

და ფოტოს შეცვლა. 

3. შეიყვანეთ სახელი ან აირჩიეთ ფოტო. 

4. დააჭირეთ შენახვას. 

მნიშვნელოვანი! სახელის ან ფოტოს შეცვლა ვრცელდება Google-ის ყველა პროდუქტზე, 

რომელსაც იყენებთ. 
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როგორ იმუშაოთ კოორდინატებთან 

ადგილის მოსაძებნად, შეიყვანეთ თქვენი გრძედი და გრძედი GPS კოორდინატები Google Maps-

ში. ასევე შეგიძლიათ იპოვოთ ადრე ნანახი ადგილების კოორდინატები. 

თუ ადგილს არ აქვს რეგულარული მისამართი, შეგიძლიათ გამოიყენოთ პლუს კოდი, რომ 

იპოვოთ ადგილი და გააზიაროთ იგი Google Maps-ზე.  

 

როგორ შეიტანოთ ადგილის კოორდინატები 

1. გახსენით Google Maps თქვენს კომპიუტერში. 

2. შეიყვანეთ კოორდინატები საძიებო ველში. სწორი ფორმატების მაგალითები: 

• გრადუსი, წუთები და წამები: 41°24'12.2"N 2°10'26.5"E 

• გრადუსები და ათობითი წუთები: 41 24.2028, 2 10.4418 

• ათობითი გრადუსი: 41.40338, 2.17403 

 

როგორ გაარკვიოთ ადგილის კოორდინატები 

1. გახსენით Google Maps თქვენს კომპიუტერში. 

2. დააწკაპუნეთ რუკის სასურველ არეალზე მაუსის მარჯვენა ღილაკით. 

3. კოორდინატების ავტომატურად დასაკოპირებლად აირჩიეთ გრძედი და გრძედი. 

 

როგორ დააფორმატოთ კოორდინატები 

მნიშვნელოვანია Google Maps-ში კოორდინატების სწორი ფორმატით შეყვანა: 

• სიტყვის ან შემოკლების ნაცვლად გამოიყენეთ „გრადუსის“ სიმბოლო. 

• ათწილადის გამყოფად გამოიყენეთ წერტილი და არა მძიმე. 

• სწორია: 41.40338, 2.17403. 

• არასწორია: 41.40338, 2.17403. 

• ჯერ მიეთითება გრძედი, შემდეგ გრძედი. 

• გრძედისთვის გამოიყენეთ მნიშვნელობები -90-დან 90-მდე. 

• მიუთითეთ გრძედი დიაპაზონში -180-დან 180-მდე. 

სად არიან ჩემი მეგობრები, ან როგორ უნდა გავაზიარო მდებარეობის მონაცემები Google Maps 

აპლიკაციაში 

Google Maps მობილური აპლიკაცია აქვს ფუნქციას, რომლის საშუალებითაც შეგიძლიათ 

თქვენი მეგობრებს გაუზიაროთ თქვენი მდებარეობა (ფუნქცია, რომელიც Apple– ის 

მომხმარებლებისთვის ცნობილია თქვენი მეგობრების აპის საშუალებით). Google Maps- 

ის საშუალებით, iPhone, iPad და iPod touch მფლობელებს შეუძლიათ გაზიარონ სად 

არიან, აირჩიონ ვინ ხედავს მათ მდებარეობას, დამალოს სხვების მდებარეობის ნიშნები 

და სხვა.  

 

მდებარეობის მონაცემების გაცვლა Google Maps მობილური აპლიკაციაში 

ფუნქციის გამოსაყენებლად აუცილებელია Google Maps- ის უახლესი ვერსიის 

მოწყობილობაზე დაყენება. თქვენ ასევე უნდა ჩართოთ "Google მდებარეობის ისტორია" 

უნდა იყოს გააქტიურებული.. ამისათვის გადადით აქ პარამეტრები → Privacy → 

გეოლოკაციური მომსახურება Google Maps და აირჩიეთ "სამუდამოდ".. ამით თქვენ 

Google Maps- ს მისცემთ მუდმივ წვდომას თქვენს გეოლოკაციის მონაცემებზე. 
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გაითვალისწინეთ,რომ მონაცემთა გაცვლა მისი ადგილსამყოფელის შესახებ მხოლოდ 

მობილურით არის ხელმისაწვდომი, და  არა Google Maps- ის დესკტოპის ვერსიაში.  

დესკტოპის პროგრამით  საშუალება გაქვთ ნახოთ  თქვენი მეგობრების 

ადგილმდებარეობა რუკაზე. 

თქვენი მდებარეობის გაზიარების ფუნქცია საშუალებას მოგცემთ: 

პირდაპირ გაუზიარეთ თქვენი ადგილმდებარეობა Google ანგარიშის ნებისმიერ 

მფლობელს; 

გამოიყენეთ ბმული, რომ მოახდინოთ თქვენი მდებარეობის შესახებ ანგარიშგება იმ 

მომხმარებლებისთვის, რომლებსაც არ აქვთ Google ანგარიში; 

განსაზღვრეთ გარკვეული დრო, რომ თქვენმა მეგობრებმა და ოჯახის წევრებმა შეძლონ 

თქვენი მოძრაობების დაცვა; 

აირჩიეთ ვინ ხედავს თქვენს მოძრაობებს; 

მიყევით თქვენი მეგობრებისა და ოჯახის მოძრაობებს; 

დროებით დამალეთ თქვენი მეგობრებისა და ოჯახის ადგილმდებარეობა თქვენს 

რუქებზე და პირიქით; 

არ აჩვენოთ თქვენი მდებარეობა ერთ ან რამდენიმე მომხმარებელს; 

თქვენს მომხმარებლებზე მუდმივად დამალეთ სხვა მომხმარებლების მდებარეობები. 

მომხმარებლები, რომლებთანაც აპირებთ თქვენი მდებარეობის მონაცემების 

გაზიარებას, ნახავენ: 

თქვენი სახელს; 

თქვენი ფოტოს; 

თქვენი ადგილმდებარეობას, რომელიც რეალურ დროში იცვლება. 

თქვენი მდებარეობის მონაცემები შეიძლება შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას: 

ცოტა ხნის წინ ნამყოფი ადგილები; 

რა გააკეთე (ფეხით ან მანქანით); 

თქვენი მოწყობილობის აკუმულატორის დონე და GPS კავშირის არსებობა; 

სად ხართ (სახლში ან სამსახურში). 

  

როგორ ხდება თქვენი მდებარეობის გაზიარება თქვენი iPhone ან iPad- ის Google Maps 

აპლიკაციაში 

თქვენს iPhone- ზე, iPad- სა და iPod touch- ზე შეგიძლიათ გააზიაროთ თქვენი 

მდებარეობის მონაცემები რეალურ დროში, აირჩიოთ ვინ და რამდენ ხანს ხედავს თქვენი 

მდებარეობის მონაცემებს და მრავალი სხვა. Google ანგარიშის მფლობელებს შეეძლებათ 

უშუალოდ დაინახონ მათი მდებარეობის მონაცემები, ხოლო მათ, ვისაც Google ანგარიში 

არ აქვთ, მათი მიღება ბმულის საშუალებით შეეძლებათ. 

გახსენით Google Maps პროგრამა; 

დააჭირეთ მენიუს ხატულას ზედა მარცხენა კუთხეში; 

გვერდითი მენიუდან აირჩიეთ ვარიანტი   "გეომონაცემების გადაცემა". 

ფუნქციის პირველად გააქტიურებისას, შეიძლება აღმოჩნდეს pop-up ეკრანი, 

რომელიც გეხმარებათ გააქტიუროთ გეოლოკაციური სერვისები. ამ შემთხვევაში 

უბრალოდ დააჭირეთ ღილაკს "პარამეტრები". და აირჩიეთ "სამუდამოდ". Google Maps 

აპლიკაციაში გეოლოკაციური სერვისების კონფიგურაციისას; 

 გამოიყენეთ "+" და "-", თქვენი დროის ადგილმდებარეობის დასაყენებლად. 

 თქვენი მდებარეობის რეალურ დროში გაზიარება შეგიძლიათ 72 საათამდე და 

შემდეგ ეს ფუნქცია ავტომატურად გამორთულია. თუ გსურთ თქვენი მოძრაობების 
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მონაცემები უფრო დიდხანს იყოს ნაჩვენები, აირჩიეთ ვარიანტი - სანამ არ გააქრობს.. 

გახსოვდეთ, რომ უკუქცევით გადააბრუნეთ, თუ მუდმივად გადაიფიქრებთ, რომ ნახოთ 

სად ხართ; 

შეარჩიეთ გზა, რომ აცნობოთ თქვენს ახლობლებს თქვენი მოძრაობების შესახებ: 

 SMS - ახლობლები მიიღებენ მდებარეობის მონაცემებს, როგორც iMessage ან SMS- 

ის ბმული; 

 მეტი - შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, რომელსაც თქვენს ახლობლებს 

გამოიყენებენ ბმულის მისაღებად (Google+, Facebook, Twitter და ა.შ.). თუ გსურთ თქვენი 

მდებარეობის გაზიარება ახლომდებარე Apple მოწყობილობასთან, აირჩიეთ AirDrop; 

 აირჩიეთ ვისთან გსურთ გააზიაროთ თქვენი მოძრაობის მონაცემები: 

 მომხმარებლები, რომლებსაც აქვთ Google ანგარიში - დააჭირეთ 

ღილაკს "კონტაქტების არჩევა."აირჩიეთ სასურველი ადამიანი და დააჭირეთ 

ღილაკს "გააზიარე".. თქვენ შეიძლება მიიღოთ შეტყობინება, რომლითაც Google Maps- ს 

უნდა მისცეთ წვდომა "კონტაქტები". თუ ეს ჯერ არ გაქვთ, დაამატეთ iOS 

აპს "კონტაქტები". იმ მომხმარებლების Gmail მისამართები, რომლებთანაც გსურთ 

თქვენი მდებარეობის მონაცემების გაზიარება; 

 მომხმარებლები, რომლებსაც არ აქვთ Google ანგარიში: თქვენი მდებარეობის 

მონაცემების გასაზიარებლად მომხმარებლებს, რომლებსაც არ აქვთ Google ანგარიში, 

აირჩიეთ ერთი ხელმისაწვდომი სერვისი, მაგალითად, "მესინჯერის 

სერვისი".  "ფოსტა".ბმულის შესაქმნელად, რომლის გახსნაც მათ შეუძლიათ ბრაუზერში 

ან Google Maps აპლიკაციაში. 

 თქვენს მიერ არჩეული ხალხი დაინახავს, რომ თქვენ მათ მიაწოდებთ 

ინფორმაციას თქვენი მოძრაობის შესახებ. ასევე, ისინი მიიღებენ შეტყობინებას 

დაბლოკვის ეკრანზე. სურვილისამებრ, შერჩეულ მომხმარებლებს ასევე შეუძლიათ 

გაგიზიარონ თავიანთი ადგილმდებარეობა. 

მაგალითი იმისა, თუ როგორ უნდა მიიღოთ და მიიღოთ ბმული iPad– ზე თქვენი 

მდებარეობის შესასვლელად: 

როგორ შეაჩეროთ თქვენი მდებარეობის გაზიარება Google Maps პროგრამაში თქვენს 

iPhone ან iPad- ზე 

 თუ არ გსურთ ვინმემ დაიცვას თქვენი მოძრაობები, მიჰყევით ინსტრუქციას: 

 გახსენით Google Maps; 

 დააჭირეთ ხატულას "მენიუ". ეკრანის ზედა მარჯვენა კუთხეში; 

 აირჩიეთ ვარიანტი გვერდითი მენიუში ვარიანტი "გეომონაცემების გადაცემა"; 

 შეეხეთ იმ პირის ბარათს, ვისგანაც გსურთ დამალოთ თქვენი მდებარეობა 

(იხილეთ სკრინშოტი ქვემოთ) და შეეხეთ "წვდომის დაბლოკვა". → "შესრულებულია".. 

 თუ გსურთ ერთდროულად დაუმალოთ თქვენი მდებარეობა მრავალ  ადამიანს, 

ამის გაკეთების ყველაზე სწრაფი გზაა დააჭიროთ "მეტი". ეკრანის ზედა მარჯვენა 

კუთხეში (ხატი სამი ვერტიკალური წერტილის სახით) და 

არჩევა "პარამეტრები". ამომხტარი მენიუდან. 

 მომხმარებლების სრული სია გაიხსნება. უბრალოდ დააჭირეთ ჯვარს სასურველი 

ადამიანების გვერდით და ისინი ვეღარ დაინახავენ სად ხართ. 

 

როგორ გაარკვიოთ მეგობრის ადგილმდებარეობა  
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თუ ვინმე გადაწყვეტს თქვენი მდებარეობის გაზიარებას თქვენთან ერთად, ნახავთ სად 

არის ის რეალურ დროში რუქაზე დესკტოპის კომპიუტერზე ან Google Maps- ზე iOS 

მოწყობილობაზე.  

 

მობილური მოწყობილობით: 

 თქვენს iPhone- ზე, iPad- ზე ან iPod touch- ზე შეგიძლიათ არა მხოლოდ ნახოთ თუ 

სად არიან თქვენი მეგობრები რეალურ დროში, არამედ ასევე აცნობეთ მათ სად ხართ. 

 გახსენით Google Maps პროგრამა; 

 დააჭირეთ ღილაკს "მენიუ".მდებარეობს ეკრანის ზედა მარჯვენა კუთხეში; 

 გვერდითი მენიუში აირჩიეთ "გეოდატის გადაცემა".; 

 შეეხეთ იმ ადამიანის ხატულას, რომლის ადგილმდებარეობის შესახებაც გსურთ. 

 მენიუში, რომელიც ეკრანის ქვედა ნაწილში გამოჩნდება, 

შეეხეთ "მეტი". ვერტიკალურად განლაგებული სამი წერტილის სახით და 

დააჭირეთ "განახლება". 

 

როგორ შეაჩეროთ პირის ადგილმდებარეობის გაზიარება 

თუ აღარ გსურთ კონკრეტული ადამიანის ადგილმდებარეობა გამოჩნდეს რუკაზე, 

მიჰყევით ინსტრუქციას: 

1. გახსენით პროგრამა  Google Maps 

2. დააჭირეთ ღილაკს "მენიუ".მდებარეობს ეკრანის ზედა მარჯვენა კუთხეში; 

3. გვერდითი მენიუში აირჩიეთ "გეომონაცემების გადაცემა".; 

4. შეეხეთ მომხმარებლის ხატულას ეკრანის ზედა ნაწილში; 

5. დააჭირეთ ღილაკს "მეტი". მომხმარებლის მენიუს ზედა მარჯვენა კუთხეში 

ვერტიკალურად განლაგებული სამი წერტილის სახით და აირჩიეთ "დამალვა: სახელი".. 

ახლა თქვენ დროებით ვერ ნახავთ სად არის ეს ადამიანი რუკაზე.  

 

კვლავ როგორ დავინახოთ ადამიანის ადგილმდებარეობა  

თუ გსურთ კვლავ ნახოთ რუკაზე დამალული ადამიანის ადგილმდებარეობა, მიჰყევით 

ინსტრუქციას: 

1. გახსენით პროგრამა Google Maps 

2. დააჭირეთ ღილაკს "მენიუ".მდებარეობს ეკრანის ზედა მარჯვენა კუთხეში; 

3. გვერდითი მენიუში აირჩიეთ "გეოდატის გადაცემა".; 

4. დააჭირეთ ღილაკს "მეტი". მენიუს ზედა მარჯვენა კუთხეში ვერტიკალურად 

განლაგებული სამი წერტილის სახით და აირჩიეთ ვარიანტი "რუკაზე დამალული 

მომხმარებლები"; 

5. შეეხეთ სამი წერტილის ხატულას სასურველი კონტაქტის გვერდით და 

აირჩიეთ "აჩვენეთ რუკაზე". 

 

როგორ დაამატოთ ან შეცვალოთ ინფორმაცია თქვენი შთაბეჭდილებების/ მოგზაურობის   შესახებ 

 

Google Maps -ის თქვენს საჯარო პროფილში მცირე ტექსტის დამატებით  მოყევით  თქვენს 

შესახებ,  სად გსიამოვნებთ ყოფნა  

რჩევა. ეს ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ყველა მომხმარებლისთვის, მაშინაც კი, თუ თქვენ გაქვთ 

დამალული თქვენი შთაბეჭდილებები თქვენს პროფილზე. 
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როგორ დაამატოთ ინფორმაცია თქვენს შესახებ 

1. გახსენით Google Maps აპი თქვენს Android მოწყობილობაზე. 

2. დააწკაპუნეთ ინფორმაციის დამატებაზე ღია პროფილის რედაქტირების პროფილში. 

3. შეიყვანეთ თქვენი ინფორმაცია (200 სიმბოლომდე). 

4. დააჭირეთ შენახვას.  

 

როგორ შეცვალოთ ინფორმაცია თქვენს შესახებ 

1. გახსენით Google Maps აპი თქვენს Android მოწყობილობაზე. 

2. დააწკაპუნეთ ინფორმაციის დამატებაზე ღია პროფილის რედაქტირების პროფილში. 

3. შეცვალეთ ინფორმაცია თქვენს შესახებ. 

4. დააჭირეთ შენახვას.  

 

როგორ წაშალოთ ინფორმაცია თქვენს შესახებ 

1. გახსენით Google Maps აპი თქვენს Android მოწყობილობაზე. 

2. დააწკაპუნეთ ინფორმაციის დამატებაზე ღია პროფილის რედაქტირების პროფილში. 

3. წაშალეთ ინფორმაცია თქვენს შესახებ. 

4. დააჭირეთ შენახვას. 

  

როგორ შეინახოთ ადგილები 

შეინახეთ თქვენი საყვარელი ადგილები, რათა ადვილად იპოვოთ ისინი ნებისმიერ 

კომპიუტერზე, ტელეფონსა და ტაბლეტზე. 

რჩევა უსათაურო მისამართის სწრაფად მოსაძებნად, დაამატეთ მას მალსახმობი. 

Maps-ში ადგილების ძიებამდე და შენახვამდე დარწმუნდით, რომ შესული ხართ თქვენს Google 

ანგარიშში.  

 

როგორ დაზოგოთ სივრცე მოწყობილობის მეხსიერებაში 

შეგიძლიათ შეინახოთ თქვენი საყვარელი ადგილები, რათა არ დაკარგოთ დრო მათ ძებნაში. 

ადგილების შენახვა არ არის იგივე, რაც რუკების ჩამოტვირთვა ან ადგილის დამატება Google 

Maps-ში. 

სივრცის დაზოგვის მიზნით, მიჰყევით ამ ნაბიჯებს: 

გახსენით Google Maps Maps აპი თქვენს Android ტელეფონზე ან ტაბლეტზე. 

იპოვეთ ადგილი ძიების ფუნქციის გამოყენებით, შეეხეთ მარკერს, ან შეეხეთ და გააჩერეთ 

რუკაზე სასურველი წერტილი რამდენიმე წამის განმავლობაში. 

შეეხეთ ადგილის სახელს ან მისამართს ეკრანის ბოლოში. 

დააწკაპუნეთ "შენახვა" შეინახეთ ადგილმდებარეობა და აირჩიეთ სია. 

 

შენახული ადგილები მხოლოდ თქვენთვის ჩანს, მაგრამ შეგიძლიათ შექმნათ და გააზიაროთ 

ადგილების სია. Google-მა შეიძლება უზრუნველყოს წვდომა მომხმარებლების მიერ შენახული 

ადგილების შესახებ ანონიმურ გაერთიანებულ მონაცემებზე. 

 

როგორ მოძებნოთ შენახული ადგილები 

გახსენით Google Maps Maps აპი თქვენს Android ტელეფონზე ან ტაბლეტზე. 

დააწკაპუნეთ „Saved“ ხატულაზე Save Location. 

"თქვენი სიები" განყოფილებაში აირჩიეთ სია.   
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როგორ მოძებნოთ შენახული მდებარეობა საძიებო ფუნქციის საშუალებით 

იმისათვის, რომ შენახული მდებარეობები გამოჩნდეს ძიების დროს, უნდა ჩართოთ აპლიკაციის 

ისტორია და ვებ ძიება. 

გახსენით Google Maps Maps აპი თქვენს Android ტელეფონზე ან ტაბლეტზე. 

დააწკაპუნეთ საძიებო ველზე. 

შეიყვანეთ შენახული მდებარეობის სახელი. 

მოთხოვნიდან აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი ვარიანტი.   

 

როგორ მიიღოთ მითითებები შენახულ ადგილას 

იმისათვის, რომ შენახული მდებარეობები გამოჩნდეს ძიების დროს, უნდა ჩართოთ აპლიკაციის 

ისტორია და ვებ ძიება. 

გახსენით Google Maps Maps აპი თქვენს Android ტელეფონზე ან ტაბლეტზე. 

დააწკაპუნეთ Saved Save Location ხატულაზე. 

იპოვეთ თქვენი შენახული მდებარეობა და აირჩიეთ იგი. 

დააწკაპუნეთ  მარშრუტებზე.  

 

როგორ წაშალოთ შენახული მდებარეობა 

გახსენით Google Maps Maps აპი თქვენს Android ტელეფონზე ან ტაბლეტზე. 

დააწკაპუნეთ Saved Save Location ხატულაზე. 

იპოვეთ სია, რომელიც შეიცავს მდებარეობას, რომლის წაშლა გსურთ. შეეხეთ მეტს> სიის 

რედაქტირებას. 

დააწკაპუნეთ წაშლის ხატულაზე Delete სასურველი მდებარეობის გვერდით. 

 

Google Maps -ის მომხმარებლებს (და თქვენც)  შეუძლიათ,  დაამატონ ან შეცვალონ ინფორმაცია 

თავიანთი შთაბეჭდილებების/ მოგზაურობის/გამოცდილების   შესახებ Google Maps -ის  საჯარო 

პროფილში მცირე ტექსტის დამატებით   

 

რჩევა. ეს ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ყველა მომხმარებლისთვის, მაშინაც კი, თუ თქვენ გაქვთ 

დამალული თქვენი შთაბეჭდილებები თქვენს პროფილზე. 

 

როგორ დაამატოთ ინფორმაცია თქვენს შესახებ 

1. გახსენით Google Maps აპი თქვენს Android მოწყობილობაზე. 

2. დააწკაპუნეთ ინფორმაციის დამატებაზე ღია პროფილის რედაქტირების პროფილში. 

3. შეიყვანეთ თქვენი ინფორმაცია (200 სიმბოლომდე). 

4. დააჭირეთ შენახვას.  

 

როგორ შეცვალოთ ინფორმაცია თქვენს შესახებ 

1. გახსენით Google Maps აპი თქვენს Android მოწყობილობაზე. 

2. დააწკაპუნეთ ინფორმაციის დამატებაზე ღია პროფილის რედაქტირების პროფილში. 

3. შეცვალეთ ინფორმაცია თქვენს შესახებ. 

4. დააჭირეთ შენახვას.  

 

როგორ წაშალოთ ინფორმაცია თქვენს შესახებ 

1. გახსენით Google Maps აპი თქვენს Android მოწყობილობაზე. 

2. დააწკაპუნეთ ინფორმაციის დამატებაზე ღია პროფილის რედაქტირების პროფილში. 
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3. წაშალეთ ინფორმაცია თქვენს შესახებ. 

4. დააჭირეთ შენახვას 

პროგრამა  Local Experts/guides      
 

Local Experts/guides არის მომხმარებელთა საზოგადოება, რომელიც წერს მიმოხილვებს, 

ამატებს ფოტოებს, პასუხობს კითხვებს, აქვეყნებს ან ასწორებს მდებარეობის ინფორმაციას და 

ამოწმებს Google Maps-ს. მათ მიერ გამოქვეყნებული კონტენტი მილიონობით ადამიანს ეხმარება 

დაგეგმონ მოგზაურობები და აირჩიონ როგორ გაატარონ დრო. 

 

როგორ გახდეთ ადგილობრივი ექსპერტი 

შედით თქვენს Google ანგარიშში, დარეგისტრირდით პროგრამაში და შეიყვანეთ თქვენი 

ადგილმდებარეობა. თქვენ მიიღებთ ქულებს Google Maps-ის ყოველი მიმოხილვის, ფოტოს ან 

შესწორებისთვის. მიღებული ქულები საშუალებას მოგცემთ გააუმჯობესოთ ადგილობრივი 

ექსპერტის დონე და მიიღოთ ახალი შესაძლებლობები. 

 

ვინ შეიძლება გახდეს ადგილობრივი ექსპერტი 

პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლიათ ყველა რეგიონის მაცხოვრებლებს, სადაც 

ხელმისაწვდომია Google Maps: ამჟამად 40-ზე მეტი ქვეყანა და ენაა მხარდაჭერილი. 

ადგილობრივი ექსპერტების პროგრამის წევრობა 

მხოლოდ ინდივიდს შეუძლია. იურიდიული პირების 

მიერ გამოქვეყნებული მიმოხილვები და ფოტოები არ 

იძლევა ახალი დონისა და ბონუსების მიღების უფლებას. 

ადგილობრივი ექსპერტთა საზოგადოების წევრი რომ 

გახდეთ, თქვენ უნდა აკმაყოფილებდეთ ასაკობრივ 

მოთხოვნებს თქვენს ქვეყანაში. დამატებითი 

ინფორმაციისთვის იხილეთ გამოყენების წესები. 

რჩევა. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ პროგრამაზე 

წვდომა გამოჩნდება 18 წლის გახდებით ცხრა კვირის 

განმავლობაში. 
https://support.google.com/local-

guides/answer/6225846?hl=en-

GB#zippy=%2C%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82-

%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-

%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC-

%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BC  

ლოკალური ექსპერტის ქულები, დონეები და სამკერდე ნიშნები 

მოიპოვეთ ქულები Google Maps-ში კონტენტის შეტანით. შეაფასეთ ადგილი რეიტინგებით, 

აღწერეთ თქვენი გამოცდილება მიმოხილვებით, გააზიარეთ ფოტოები და ვიდეოები, მიაწოდეთ 

ინფორმაცია პასუხებით, უპასუხეთ კითხვებს ადგილის შესახებ, განაახლეთ ინფორმაცია 

ადგილის რედაქტირებით, დაამატეთ დაკარგული ადგილები ან გადაამოწმეთ ინფორმაცია 

ფაქტების შემოწმებით. 
Maps contribution Points earned 

https://support.google.com/local-guides/answer/6225846?hl=en-GB#zippy=%2C%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://support.google.com/local-guides/answer/6225846?hl=en-GB#zippy=%2C%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://support.google.com/local-guides/answer/6225846?hl=en-GB#zippy=%2C%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://support.google.com/local-guides/answer/6225846?hl=en-GB#zippy=%2C%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://support.google.com/local-guides/answer/6225846?hl=en-GB#zippy=%2C%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://support.google.com/local-guides/answer/6225846?hl=en-GB#zippy=%2C%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BC
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Review 10 points per review 

Review with more than 200 characters 10 bonus points per review 

Rating 1 point per rating 

Photo 5 points per photo 

Photo tags 3 points per tag 

Video 7 points per video 

Answer 1 point per answer 

Respond to Q&As 3 points per response 

Edit 5 points per edit 

Place added 15 points per place added 

Road added 15 points per road added 

Fact checked 1 point per fact checked 

Eligible list published 10 points per published list 

Description (in list) 5 points per description added 

Local Guides levels 

Reach higher levels as you earn points for your contributions. 

Level Points Badge 

Level 1 0 points No badge 

Level 2 15 points No badge 

Level 3 75 points No badge 

Level 4 250 points 

 

Level 5 500 points 

 

Level 6 1,500 points 

 

Level 7 5,000 points 

 

Level 8 15,000 points 

 

Level 9 50,000 points 

 

Level 10 100,000 points 

 

 

დაამატეთ, დაარედაქტირეთ ან წაშალეთ Google Maps მიმოხილვები და შეფასებები 

იპოვეთ თქვენი მიმოხილვები 
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Google Maps-ზე შეგიძლიათ დაწეროთ მიმოხილვები იმ ადგილების შესახებ, რომლებსაც 

სტუმრობთ. თქვენ ასევე შეგიძლიათ დატოვოთ ინფორმაცია ან განათავსოთ ფოტოების 

განახლებები ადგილის შესახებ, მაგალითად, არის თუ არა ის მშვიდი და რომანტიული, ან თუ 

ის გარემონტებულია. 

 

რჩევა: თქვენი მიმოხილვები და მოსაზრებები ნებაყოფლობითია.პროგრამა არ უხდის ფულს 

მიმომხილველებს /შეფასებების ავტორებს  Google Maps-ში მიმოხილვების დასამატებლად. 

 

საჯარო ინფორმაციის შესახებ 

ყველა მიმოხილვა საჯაროა და ნებისმიერს შეუძლია იპოვოთ ის, რასაც თქვენ დაამატებთ. 

თქვენ არ შეგიძლიათ დაამატოთ ანონიმური მიმოხილვა. 

 

აქ არის კიდევ რამდენიმე ინფორმაცია, რომელსაც სხვებს შეუძლიათ იპოვონ მიმოხილვის 

დაწერისას: 

 სახელი თქვენს შესახებ გვერდზე. 

 თქვენ მიერ Google Maps-ში დამატებული სხვა ფოტოები და ვიდეოები და მიმაგრებული 

მდებარეობის ინფორმაცია. 

 მიმოხილვები, რომლებიც დაწერეთ Google Maps-ზე. 

 

რჩევა: თუ ლოკალური ექსპერტი ხართ, შეგიძლიათ მიიღოთ ქულები Google Maps-ში 

ფოტოებისა და ვიდეოების დამატებისას.  

ისწავლეთ როგორ მიაწოდოთ მაღალი ხარისხის მიმოხილვები და ფოტოები. 

 

დაამატეთ რეიტინგი ან მიმოხილვა 

გამოცდილების გაზიარებაში ან სხვების დასახმარებლად უკეთესი გადაწყვეტილების არჩევაში 

ან მიღებაში, შეგიძლიათ დაამატოთ რეიტინგები ან მიმოხილვები. 

სანამ რეიტინგს ან მიმოხილვას დაამატებთ, დარწმუნდით, რომ დაიცავით კონტენტის 

პოლიტიკა. მიმოხილვები და რეიტინგები შეიძლება წაიშალოს გვერდიდან და უმეტეს 

შემთხვევაში, ისინი წაიშლება პოლიტიკის დარღვევის გამო, როგორიცაა სპამი ან შეუსაბამო 

კონტენტი. 

 

Google არ აღადგენს მიმოხილვებს, რომლებიც წაიშალა წესების დარღვევის გამო. წაშლის ეს 

ზომები დაგეხმარებათ დარწმუნდეთ, რომ Google-ის თვისებების მიმოხილვები შესაბამისი, 

გამოსადეგი და სანდოა.  

შეიტყვეთ მიმოხილვისთვის აკრძალული და შეზღუდული კონტენტის შესახებ. 

 

მიმოხილვის/შეფასების/ გამოხმაურების  დაწერა 

თქვენს კომპიუტერში შედით Google Maps-ში. 

მოძებნეთ ადგილი. 

მარცხნივ გადაახვიეთ და დააწკაპუნეთ მიმოხილვის დაწერა. 

ადგილის გასატანად დააწკაპუნეთ ვარსკვლავებზე. თქვენ ასევე შეგიძლიათ დაწეროთ 

მიმოხილვა. 

თქვენი მიმოხილვა გამოჩნდება Google Maps-ში, სანამ არ წაშლით. თქვენი მიმოხილვის 

გამოქვეყნების შემდეგ შეგიძლიათ დაარედაქტიროთ იგი ან შეცვალოთ თქვენს მიერ შეტანილი 

რეიტინგი და სურათები. 
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იპოვეთ და გააზიარეთ თქვენი მიმოხილვები/გამოხმაურებები 

თქვენს კომპიუტერში გახსენით Google Maps. 

ზედა მარცხენა მხარეს დააწკაპუნეთ მენიუს მენიუში. 

დააჭირეთ თქვენს წვლილს. 

თქვენ მიერ განხილული ადგილების საპოვნელად დააწკაპუნეთ მიმოხილვაზე. 

გადასახედი ადგილების შემოთავაზებების საპოვნელად დააწკაპუნეთ წვლილის შეტანაზე. 

მიმოხილვის გასაზიარებლად, მიმოხილვის ბოლოში, შეეხეთ გაზიარებას. 

 

შეცვალეთ ან წაშალეთ თქვენი მიმოხილვა 

თქვენს კომპიუტერში გახსენით Google Maps. 

ზედა მარცხენა მხარეს დააწკაპუნეთ მენიუს მენიუში. 

დააწკაპუნეთ თქვენი წვლილი და შემდეგ მიმოხილვები. 

მიმოხილვის გვერდით, რომლის რედაქტირება ან წაშლა გსურთ, დააწკაპუნეთ მეტი  მეტი. 

აირჩიეთ მიმოხილვის რედაქტირება  ან მიმოხილვის წაშლა და მიჰყევით ეკრანზე არსებულ 

ნაბიჯებს. 

 

რჩევა: მიმოხილვის თარიღი არის გამოქვეყნების თარიღი.  

 

მიმოხილვების წაკითხვა 

თქვენს კომპიუტერში გახსენით Google Maps. 

მოძებნეთ ადგილი. 

ადგილის სახელის ქვემოთ შეგიძლიათ იპოვოთ რეიტინგი. 

მიმოხილვების წასაკითხად, რეიტინგის მარჯვნივ, დააწკაპუნეთ მიმოხილვების რაოდენობაზე.   

 

სხვა ენაზე მიმოხილვების წასაკითხად. 

თქვენს Google ანგარიშზე გადადით თქვენი ენების პარამეტრებში. 

მარჯვნივ დააწკაპუნეთ რედაქტირების რედაქტირებაზე და აირჩიეთ ენა. 

გადატვირთეთ Google Maps და ხელახლა შეამოწმეთ მიმოხილვა. 

 

უპასუხეთ თქვენი ბიზნესის მიმოხილვას 

როდესაც თქვენს კომპიუტერში Google Maps-ზე ხსნით თქვენს ბიზნეს პროფილს, შეგიძლიათ 

უპასუხოთ ინდივიდუალურ მიმოხილვებს. 

 

რჩევა: მიმოხილვებზე საპასუხოდ, უნდა დაადასტუროთ თქვენი ბიზნეს პროფილი. 

 

Google Maps-ზე თქვენი ბიზნეს პროფილის მიმოხილვებზე პასუხის გასაცემად: 

თქვენს კომპიუტერში გახსენით Google Maps. 

შეიყვანეთ თქვენი ბიზნესის სახელი. შემდეგ დააწკაპუნეთ Search Search ან დააჭირეთ Enter. 

თქვენს ბიზნეს პროფილზე გადაახვიეთ „მიმოხილვები“. 

მიმოხილვაზე პასუხის გასაცემად დააწკაპუნეთ პასუხზე. 

მონიშნეთ მიმოხილვა, როგორც გამოსადეგი    

თქვენს კომპიუტერში გახსენით Google Maps. 

მოძებნეთ ადგილი. 
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ადგილის სახელის ქვემოთ დააწკაპუნეთ მიმოხილვების რაოდენობაზე. 

მიმოხილვის გამოსაყენებლად, დააწკაპუნეთ სასარგებლოდ. ავტორი ეცნობა, მაგრამ თქვენი 

სახელი და ინფორმაცია არ არის ნაჩვენები. ნაჩვენებია სასარგებლო ხმების საერთო 

რაოდენობა. 

 

რჩევები:  

თქვენი ხმის გასაუქმებლად კვლავ შეეხეთ ხატულას. 

თუ მიმოხილვა უკანონოა ან არღვევს Google-ის წესებს, შეგიძლიათ შეატყობინოთ მიმოხილვის 

შესახებ. 

Google აჩვენებს მიმოხილვებს, რომლებიც მონიშნულია უფრო მეტი ადამიანისთვის 

გამოსადეგად. 

შეატყობინეთ მიმოხილვას 

თქვენ არ შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ მას, ვინც დატოვა შეუსაბამო მიმოხილვა, მაგრამ 

შეგიძლიათ სთხოვოთ Google-ს მისი წაშლა. მიმოხილვები წაიშლება, თუ სხვები ასახელებენ 

მათ, როგორც არაზუსტს ან თუ ისინი არ შეესაბამება Google-ის მიმოხილვის პოლიტიკას. 

თქვენს კომპიუტერში გახსენით Google Maps. 

იპოვეთ მიმოხილვა, რომელიც არღვევს Google-ის მიმოხილვის წესებს. 

მიმოხილვის გვერდით დააწკაპუნეთ მეტი   სხვაზე და შემდეგ მონიშნეთ, როგორც 

შეუსაბამო / inappropriate. 

აირჩიეთ მიზეზი, რის გამოც გსურთ შეატყობინოთ მიმოხილვას. 

 

დაამატეთ, წაშალეთ ან გააზიარეთ ფოტოები და ვიდეო 

Google Maps-ის გასაუმჯობესებლად და თქვენი საყვარელი ფოტოებისა და ვიდეოების 

გასაზიარებლად, დაამატეთ ისინი Google Maps-ში. თქვენ შეგიძლიათ დაამატოთ ან წაშალოთ 

ისინი ნებისმიერ დროს. თქვენ არ შეგიძლიათ ფოტოების ან ვიდეოების დამატება მისამართებზე 

ან კოორდინატებზე. 
 

როდესაც თქვენ აქვეყნებთ ფოტოებს, სხვებს ასევე შეუძლიათ იპოვონ: 

 თქვენი სახელი, რომელიც გამოჩნდება თქვენს შესახებ გვერდზე 

 სხვა ფოტოები, რომლებიც დაამატეთ Google Maps-ში 

 მიმოხილვები, რომლებიც დაწერეთ Google Maps-ზე 

 მდებარეობის ინფორმაცია თქვენს ფოტოებსა და ვიდეოებზე 

რჩევა: თუ ლოკალური მეგზური ხართ, შეგიძლიათ მიიღოთ ქულები Google Maps-ში 

ფოტოებისა და ვიდეოების დამატებისას. ისწავლეთ როგორ მიაწოდოთ მაღალი ხარისხის 

მიმოხილვები და ფოტოები. 
 

დაამატეთ ფოტო 

დაამატეთ ფოტო ადგილის გვერდიდან 

თქვენს კომპიუტერში გახსენით Google Maps და მოძებნეთ ადგილი. 

ადგილის არჩევის შემდეგ დააწკაპუნეთ ფოტოს დამატებაზე. 

ამის საპოვნელად შეიძლება დაგჭირდეთ ქვემოთ გადახვევა. 

როდესაც ფოტო ამომრჩევი გამოჩნდება, გადაიტანეთ ფოტო, რომლის ატვირთვაც გსურთ, ან 

დააწკაპუნეთ ასატვირთად ფოტოების არჩევა. 

რჩევა: შეგიძლიათ დაამატოთ ფოტოები საინტერესო ადგილებისთვის, როგორიცაა ბიზნესი ან 

პარკი. 
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დაამატეთ ფოტოები "თქვენი წვლილიდან" 

თქვენს კომპიუტერში გახსენით Google Maps. 

ზედა მარცხენა კუთხეში დააწკაპუნეთ მენიუს  მენიუში და შემდეგ  თქვენი წვლილი. 

"წვლილის" ჩანართში დააწკაპუნეთ თქვენი ფოტოების დამატება Maps-ში.  

თქვენ მიიღებთ ამ ვარიანტს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გადაიღებთ ფოტოებს თქვენს 

ტელეფონში და ჩვენ შეგვიძლია ვიპოვოთ მათი მდებარეობა. 

ფოტოს გამოსაქვეყნებლად: დააწკაპუნეთ ერთ ან მეტ ფოტოზე. 

ფოტოს მდებარეობის რედაქტირებისთვის: დააწკაპუნეთ ადგილის სახელზე, შემდეგ აირჩიეთ 

სხვა ადგილი. 

ზედა, დააწკაპუნეთ პოსტის გამოქვეყნებაზე.  

რჩევა: დარწმუნდით, რომ ჩართული გაქვთ მდებარეობის ისტორია. 
 

იპოვეთ ან შეზღუდეთ თქვენი ფოტოები 

იპოვეთ თქვენი ფოტოები 

Google Maps-ზე გაზიარებული ფოტოების საპოვნელად: 

თქვენს კომპიუტერში გახსენით Google Maps. 

ზედა მარცხენა კუთხეში დააწკაპუნეთ მენიუს  მენიუში და შემდეგ თქვენი წვლილი. 

აირჩიეთ ფოტოები. 

რჩევა: სხვებს, რომლებიც იყენებენ Google Maps-ს, შეუძლიათ იპოვონ თქვენი ფოტოები და 

მიმოხილვები „თქვენი წვლილი“. თქვენ მიერ გაგზავნილ ყველა მიმოხილვაში და ფოტოში არის 

ბმული „თქვენი წვლილი“. 
 

შეიტყვეთ, როგორ გამოჩნდება თქვენი პროფილი საზოგადოების წინაშე 

თქვენი მიმოხილვები, გაზიარებული ფოტოები და ლოკალური მეგზური პროგრესი ქმნის 

თქვენს Google Maps პროფილს. თქვენი პროფილი საჯაროა, ამიტომ სხვა მომხმარებლებს 

შეუძლიათ აღმოაჩინონ თქვენ მიერ შეფასებული და განხილული ადგილების სია. იმის 

გასარკვევად, თუ როგორ გამოჩნდება თქვენი პროფილი სხვებისთვის: 

თქვენს კომპიუტერში გახსენით Google Maps. 

მარცხნივ დააწკაპუნეთ მენიუს მენიუზე და შემდეგ თქვენი წვლილის. 

დააწკაპუნეთ წვლილის შეტანაზე და შემდეგ პროფილის პარამეტრებზე. 

დააწკაპუნეთ თქვენი საჯარო პროფილის ნახვაზე. 

 

შეზღუდეთ ფოტოები თქვენს პროფილში 

შეგიძლიათ შეზღუდოთ, რომელი გაზიარებული ფოტოები და ვიდეოები იპოვონ სხვებმა 

თქვენს საჯარო პროფილში. თქვენ კვლავ შეგიძლიათ იპოვოთ თქვენი ფოტო, შეფასება ან 

მიმოხილვა ამ ადგილის გვერდზე, თუ პირდაპირ არ წაშლით მას. 

თქვენს კომპიუტერში გახსენით Google Maps. 

მარცხნივ დააწკაპუნეთ მენიუს მენიუზე და შემდეგ თქვენი წვლილის. 

დააწკაპუნეთ წვლილის შეტანაზე და შემდეგ პროფილის პარამეტრებზე. 

გამორთეთ წვლილის ჩვენება თქვენს საჯარო პროფილზე. 

თქვენს პროფილში აღარ არის ჩამოთვლილი თქვენი მიმოხილვები და რეიტინგები. 
 

გააზიარეთ ფოტო 

თქვენს კომპიუტერში გახსენით Google Maps. 
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ზედა მარცხენა კუთხეში დააწკაპუნეთ მენიუს მენიუში და შემდეგ თქვენი წვლილი. 

აირჩიეთ ფოტოები. 

იპოვეთ ფოტო, რომლის გაზიარებაც გსურთ. 

ზედა მარჯვენა კუთხეში დააწკაპუნეთ მეტი მეტი და შემდეგ გაზიარება. 

წაშალე ფოტო 

ფოტოები, რომლებსაც ამატებთ Google Search-ში, შეიძლება წაიშალოს Google Maps-ში. 

თქვენს კომპიუტერში გახსენით Google Maps. 

ზედა მარცხენა კუთხეში დააწკაპუნეთ მენიუს მენიუში და შემდეგ თქვენი წვლილი. 

დააწკაპუნეთ ჩანართზე „ფოტოები“ თქვენი შემოტანილი ფოტოების სანახავად. 

ფოტოს წასაშლელად დააწკაპუნეთ More More და შემდეგ წაშალეთ ეს ფოტო. 

თუ თქვენ წაშლით ფოტოებს Google Maps-ზე, ისინი ასევე წაიშლება Google Search-იდან. თქვენ 

მიერ წაშლილი ფოტოები Google Maps-დან არ არის წაშლილი: 
 

გალერეა თქვენს ტელეფონზე ან ტაბლეტზე 

Google Photos, თუ ჩართული გაქვთ სარეზერვო ასლის შექმნა და სინქრონიზაცია 

Google Drive, თუ ჩართული გაქვთ სინქრონიზაცია 

რჩევა: ფოტოების წაშლას შეიძლება რამდენიმე წუთი დასჭირდეს. თუ თქვენი ცვლილებები 

დაუყოვნებლივ არ განახლდება, დახურეთ „თქვენი წვლილი“ და ხელახლა გახსენით. 
 

დაამატეთ ან  წაშალეთ ფოტო ბიზნეს პროფილიდან 

თუ დადასტურებული ბიზნესის მფლობელი ხართ, შეგიძლიათ დაამატოთ ან წაშალოთ თქვენი 

ბიზნესის ფოტოები. 

შეატყობინეთ ფოტოს Google Maps-ზე 

თუ რაიმეს იპოვით Google Maps-ში, რომელიც შეუსაბამო ან არაზუსტია, შეგიძლიათ 

შეგვატყობინოთ. 

მოძებნეთ ადგილი ან დააწკაპუნეთ რუკაზე. 

ზედა მარცხენა, დააწკაპუნეთ დიდ ფოტოზე, რომ გახსნათ ფოტო გალერეა. 

დააწკაპუნეთ ფოტოზე, რომლის შესახებაც გსურთ მოხსენება. 

მარცხენა მხარეს დააწკაპუნეთ მეტი მეტი და შემდეგ შეატყობინეთ პრობლემის შესახებ. 

შეიტყვეთ მეტი Maps-ის მომხმარებლის მიერ შეტანილი კონტენტის პოლიტიკის შესახებ. 

 

რჩევა: მუშაობის პროცესში გაჩენილ ყველა საინტერესო შეკითხვაზე პასუხი შეგიძლიათ 

მიიღოთ Google-ის დახმარებითვე. 

 

ამ მასალების სრული ვერსია შეგიძლიათ, იპოვოთ დედოფლისწყაროს ტურიზმის 

განვითარების ასოციაციის საიტზე:    http://dtda.ge/  
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