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ნაშრომის ზოგადი დახასიათება  

თემის აქტუალურობა: ქვეყნის ეკონომიკის ფუნქციონირება 

ძირეულადაა დაკავშირებული მისი ინფრასტრქტურის ერთ-ერთ 

მნიშვნელოვან დარგთან – საავიაციო ტრანსპორტთან.  იგი მოქმედებს, ერთი 

მხრივ, საკუთარი ქვეყნის მიერ განსაზღვრული იურიდიული, 

ეკონომიკური, ნორმატიული და ორგანიზაციული პრინციპების დაცვით, 

ხოლო, მეორე მხრივ უპირობოდ იცავს საერთაშორისო სტანდარტებით 

განსაზღვრულ რეგულირების ადმინისტრაციულ, ექსპლუატაციურ და 

ეკონომიკურ ნორმებს. 

ამჟამად, საქართველო საერთაშორისო საჰაერო მარშრუტით 

დაკავშირებულია მსოფლიოს 44 ქალაქთან თბილისიდან, 29 ქალაქი 

ქუთაისისდან, 17 ქალაქი ბათუმიდან. ქვეყნიდან საჰაერო ტრანსპორტს 

ყოველდღიურად გადაჰყავს საშუალოდ 428  ათასამდე მგზავრი და გადააქვს  

საშუალოდ 1 000 ტონამდე ტვირთი. მის ყველა რგოლში დაახლოებით 

დასაქმებულია 5-6 ათასამდე ადამიანი. სამოქალაქო ავიაციის სისტემის 

ორგანიზაციული და ეკონომიკური რეფორმების შედგება შემდეგი ოთხი 

მიმართულებისაგან: 1) ორგანიზაციული სტრუქტურის სრულყოფა; 2) 

საკანონმდებლო-ნორმატიული ბაზის შექმნა; 3) მატერიალურ-ტექნიკური 

ბაზის განმტკიცება; 4) ახალი ეკონომიკური პოლიტიკის განხორციელება. 

იქმნება საკონკურენტო პირობები, მიმდინარეობს საკანონმდებლო-

ნორმატიული ბაზის ჩამოყალიბება სხვადასხვა მიმართულებით, დაიწყო 

საავიაციო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება (სერტიფიცირება, 

ლიცენზირება და სხვ.), დაარსდა სააქციო საზოგადოებები და 

დამოუკიდებელი არასახელმწიფო ავიაკომპანიები,  საქართველოს სამოქა-

ლაქო ავიაციას აქვს მნიშვნელოვანი რეზერვი აეროპორტების  შემოსავლების 

ზრდის, საავიაციო ბაზრის დაცვის და საჰაერო სივრცის ეფექტიანი 

გამოყენების სახით.  

ჩამოსაყალიბებელია სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზა-

ციის  სტანდარტების შესაბამისი საჰაერო სივრცის სტრუქტურა, ფრენის 
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წესები და  მათი ამოქმედება, მოსაგვარებელია აერონავიგაციური ინფორმა-

ციის სიზუსტე და მისი დროული, დამოუკიდებელი გამოქვეყნება, 

მისაღებია მნიშვნელოვანი ზომები ფორმალობათა გასაიოლებლად და სხვ. 

ავიასპეციალისტებმა ისწავლეს საავიაციო საქმიანობის სახელმწიფო 

რეგულირება, მაგრამ ჯერ სრულიად მოუგვარებელია მარკეტინგის და 

მენეჯმენტის ორგანიზაცია.  

ახლაც და მომავალშიც, ახალი ტექნიკის შეძენის პირობებშიც კი, 

საქართველოს ავიაცია ვერ გახდება კონკურენტუნარიანი, თუ არ შეიქმნა 

საერთაშორისო სტანდარტების დონის მენეჯმენტი. სწორედ ამ საკითხების, 

თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, მოგვარებას 

ეხმიანება წარმოდგენილი სადისერტაციო ნაშრომი, რომელიც ეხება ბიზნეს 

პროცესების  ელექტრონულ ლოგისტიკას. 

სამუშაოს მიზანი და ამოცანები. დისერტაციის მიზანია ავიაციაში, 

როგორც ადამიანის მოღვაწეობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დარგის 

განვითარებაში, ავიაკომპანიის ლოგისტიკის მენეჯმენტის მხარდამჭერი 

კომპიუტერული სისტემის კონცეფციის შემუშავება, ამ სფეროს ბიზნეს-

პროცესების ავტომატიზაციის საფუძველზე. ყურადღება გამახვილებულია 

კომპლექსური ოპერაციების დეტალურად დაგეგმვასა და განხორციე-

ლებაზე,   ელექტრონული სისტემის  საიმედოობაზე, მტყუნებების გარეშე 

ფუნქციონირებაზე, საავიაციო მიმართულებით ხელოვნური ინტელექტის 

სისტემების გამოყენების საკითხებზე.  

ამ საკითხების განხილვისათვის უპირველეს ყოვლისა ჩატარდა   

არსებული ლიტერატურის მიმოხილვა. ავიაკომპანიის ლოგისტიკის 

მენეჯმენტის ბიზნეს-პროცესების შესწავლა და პრობლემების გამოკვეთა. 

დავეყრდენით რა გამოსაკვლევი სისტემის ფუნქციონირების კრიტიკულ 

აანალიზსა და ანალოგიურ გამოკვლევათა შედეგებს, ჩამოვაყალიბეთ ამ 

პროცესების ავტომატიზაციის კონცეფცია. აქ მნიშვნელოვანად მივიჩნიეთ  

ავიაციის ინფრასტრუქტურის, როგორც მასობრივი მომსახურეობის 

სისტემების განხილვა. სისტემის ფარგლებში შემოსულ მოთხოვნათა 
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ნაკადთან  მუშაობის ხერხებისა  და მეთოდების მიმოხილვა. ავიაბიზნესის 

ელექტრონული ლოგისტიკის სისტემებისათვის, როგორც მასობრივი 

მომსახურეობის სისტემებისათვის, მნიშვნელოვანია საიმედოობის და 

მტყუნებებისადმი მდგრადობის პრობლემების გადაწყვეტა. ნაშრომში 

განხილულია მდგრადი სისტემებისათვის აპარატურული, ინფორმაციული 

და დროითი სიჭარბეების საკითხები. 

კვლევის ობიექტი: სამოქალაქო ავიაციის განვითარების ძირითად 

მიმართულებები და პრიორიტეტები, საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვის 

შესრულებისას – ეფექტიანობის, საავიაციო უშიშროებისა და ფრენის 

უსაფრთხოების პრინციპები. ავიაკომპანიის ბიზნეს პროცესების 

ელექტრონული ლოგისტიკა – კომპლექსური ოპერაციების დეტალურად 

დაგეგმვა და განხორციელება. სამოქალაქო ავიაციის დარგის 

მოდერნიზაციისა და რეორგანიზაციის მიმართულებები, აეროპორტების 

საერთაშორისო გაერთინების სტანდარტების შესაბამისად. 

კვლევის მეთოდები. ბიზნეს-პროცესების  ანალიზისა და დაპროექტების 

მეთოდები. საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისობის კუთხით, 

ლოკალურ პრობლემაზე დაფუძნებული შემთხვევების შესწავლა და 

ანალიზი და დასკვნების გამოტანა; ინდუქციური და დედუქციური მეთოდი 

საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალიწინებით; პრაქტიკის 

კვლევა(აეროპოტების საერთაშორისო  გაერთიანების სტანდარტები და 

რეკომენდაციები), პროგრამული/მიზნობრივი დაგეგმვის, ფუნქციონალური 

ანალიზის, მაკრო და მიკროეკონომიკის, პროგნოზირების, მოდელირების 

მეთოდები. 

მეცნიერული სიახლე. ნაშრომში წარმოდგენილია შემდეგი სიახლეები: 

1. სისტემურად იქნა შესწავლილი ავიაციის სფეროს ლოგისტიკის 

მენეჯმენტის ბიზნეს-პროცესები, საერთაშორისო ნორმატივებისა და  გამოც-

დილების, არსებული აეროპორტებისა და ავიაკომპანიების რეკომენდაცების, 

აგრეთვე ადგილობრივი და საერთაშორისო კანონმდებლობის გათვალის-

წინებით ამ სფეროში; 
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2.   შემუშავებულ იქნა ავიაკომპანიის ლოგისტიკის მენეჯმენტის ბიზნეს-

პროცესების მხარდამჭერი კომპიუტერული სისტემის აგების კონცეფცია და 

მისი პრაქტიკული რეალიზაციის ინფრასტრუქტურა, სისტემის  

საიმედოობის, მდგრადობისაა და უსაფრთხოების მოთხოვნათა 

გათვალისწინებით; 

3.  ნაშრომში პირველად იქნა განხორციელებული ავიაკომპანიის 

ლოგისტიკის მენეჯმენტის სისტემის ბიზნეს-მოთხოვნილებათა ანალიზი 

ობიექტ-ორიენტირებული და უნიფიცირებული მოდელირების ტექნოლო-

გიებით. შესაბამისად დამუშავდა მათი ინტერაქტიული და კლასთა 

ასოციასიის დიაგრამები, პროგრამული სისტემის შესაბამისი კოდების 

ავტომატური გენერაციით Ms Visual Studio.NET პლატფორმაზე;    

4. აეროპორტებისა და ავიაკომპანიებისთვის შემუშავდა ელექტრონული 

კომერციის (ვებ-გვერდების) რეალიზების ტექნიკური მოთხოვნები და 

კრიტერიუმები, რომელთა გათვალისწინებითაც შესაძლებელი იქნება 

სამომხმარებლო ინტერფეისების მოხერხებული და კომფორტული აგება. 

შედეგების გამოყენების სფერო: საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის 

სხვადასხვა მიმართულების განვითარებისათვის. ავიაკომპანიების მიერ  

აეროპორტების და კერძო აეროდრომების ფუნქციონირების ელექტრონული 

ლოგისტიკის გაუმჯობესებისათვის. შპს „საავიაციო   საკონსულტაციო 

ჯგუფი“ -ის მიერ პროექტების მართვა, მენეჯმენტი და ზედამხედველობა. 

სამოქალაქო ავიაციის ინფრასტრუქტურის დაგეგმარება-პროექტირება. 

აპრობაცია: დისერტაციის ძირითადი შინაარსი მოხსენებული იყო: 

 ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის „მართვის 

ავტომატიზებული სისტემების (პროგრამული ინჟინერია)“ კოლეგიის 

სამეცნიერო სემინარების სხდომებზე, ასევე:  

  IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციზე: „ჩაწერე 

კონფერენციის სახელი“, თბილისი., 2016. 
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 27-ე, 32-ე და 33-ე საერთაშორისო კონფერენციებზე „Problems of  

Decision  Making  Under Uncertainties” (კიევი-ბათუმი 2016, პრაღა-ჩეხეთი 2018 

და ჰურგადა-ეგვიპტე.  2019.);  

 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე „საინფორმაციო საზო-

გადოება და განათლების ინტენსიფიკაციის ტექნოლოგიები", მიძღვნილი 

სტუ-ს იუნესკოს კათედრის „ინფორმაციული საზოგადოება“ დაარსების  

მე-15 წლისთავისადმი. (თბილისი, 2018). 

პუბლიკაციები: დისერტაციის ძირითადი შედეგები გამოქვეყნებულია 

8 სამეცნიერო ნაშრომში და მოხსენებულია 5 საერთაშორისო-სამეცნიერო 

კონფერენციაზე, რომელთა ჩამონათვალიც მოყვანილია დისერტაციის 

ბოლოს. 

სადისერტაციო ნაშრომის სტრუქტურა და მოცულობა. ნაშრომი მოიცავს 

136 ნაბეჭდ გვერდს. იგი შედგება შესავლის, სამი თავის, დასკვნების და 72 

გამოყენებული ლიტერატურის სიისგან. ნაშრომში წარმოდგენილია 1 

ცხრილი და 16  ნახაზი. 

დისერტაციის მოკლე შინაარსი 

შესავალში მოცემულია დისერტაციის ზოგადი დახასიათება, თემის 

აქტუალურობა, მიზანი და გადასაწყვეტი ამოცანები, სამეცნიერო სიახლე და 

პრაქტიკული ღირებულება. აგრეთვე ნაშრომის მოკლე შინაარსი. 

დისერტაციის პირველ თავში გადმოცემულია ავიაკომპანიის 

ლოგისტიკის მენეჯმენტის ბიზნესპროცესების ავტომატიზაციასთან 

დაკავშირებული საერთაშორისო გამოცდილების და ავიაკომპანიების 

საერთაშორისო გაერთიანების რეგულაციებისა და სტანდარტების თაობაზე  

ლიტერატურული წყაროების ანალიზი. საინფორმაციო სისტემების სწრაფმა 

განვითარებამ არსებითი გავლენა იქონია ეკონომიკის, როგორც ადამიანის 

მოღვაწეობის ერთ-ერთი ძირითადი დარგის განვითარებაზე. ეს გავლენა 

ორგვარია: ერთი მხრივ, საინფორმაციო ტექნოლოგიებმა ტრადიციულ 

ეკონომიკაში შეიტანეს მრავალი სიახლე, რომელსაც ზოგჯერ 

ინტელექტუალურ ეკონომიკას უწოდებენ. მეორე მხრივ, წარმოიქმნა ახალი 
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ელექტრონულ-ქსელური ეკონომიკა, რომელსაც გარკვეული, მისთვის 

დამახასიათებელი, თავისებურებები გააჩნია.  

როგორც ანალიტიკოსები აღნიშნავენ, ინფორმაციის მნიშვნელობის 

გამალებული ზრდა ახალი საზოგადოების ეკონომიური და სოციალური 

პროგრესის განმასხვავებელი თვისებაა. ამასთან ხდება ეკონომიკის 

ინტელექტუალიზაცია ანუ ეკონომიკა ეყრდნობა ცოდნას. ეს საკითხი ეხება 

ადამიანის საქმიანობის თითქმის ყველა სფეროს. გამოყენებითი 

ინფორმატიკა ფართო სპექტრის მეცნიერებაა და იგი ეყრდნობა თეორიულ, 

პრაქტიკულ და ტექნიკურ ინფორმატიკათა მიღწევებს. მისი მიზანია  მათი 

პრაგმატულად გამოყენება სხვადასხვა დარგებში. გამონაკლისი არც 

ავიაციასთან დაკავშირებული ბიზნესია, სადაც თანამედროვე 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენება უდავოდ მნიშვნელოვანი და 

აქტუალური მიმართულებაა.  ავიაკომპანიის  შექმნა, ჩამოყალიბება საკმაოდ 

შრომატევადი და ფუქციონალურად დატვირთული პროცესია. აღნიშნული 

ბიზნესი იმდენად მნიშვნელოვანი, სერიოზული და სპეციფიკურია, ამ 

ბიზნესში შესაბამისი განათლებისა და გამოცდილების გარეშე დაქმიანობის 

დაწყება წარუმატებელია. გარდა ამისა საჭიროა დიდი მოცულობის 

ინვესტიცია, თანხები, თუმცა ფაქტია სწორად გამართული ბიზნესი ამ 

ინვესტიციას ამართლებს, ხოლო არასწორად დაგეგმილი ბიზნესი ხარჯების 

უკან დაბრუნების საშუალებასაც არ იძლევა. მაგალითისთვის მოვიყვანოთ 

ბორტის აღჭურვის სხვადასხვა საკითხები. მაგალითად, ტრენინგები, 

სწავლება დიდი მოცულობის ინვესტიციებს ითხოვს. პროცესისთვის საჭირო 

ერთი ტრენაჟორიც კი ძალიან ძვირია, ასევე ძვირად ღირებულია ბორტის 

ტექნიკური მომსახურეობა, რომელიც მაღალი სტანდარტების კვალიფიკა-

ციას ითხოვს და მრავალი მსგავსი მაგალითების მოყვანა შეიძლება.  

თუ ინვესტორი დაინტერესდება  ავიაბიზესით და  სურვილი აქვს 

ძალები მოსინჯოს ავიასფეროში, შეუძლია დაუკავშირდეს საავიაციო 

საკონსულტაციო ჯგუფს (სსჯ), რომელიც ერთგვარად გვევლინება, როგორც 

შუამავალი, რომელიც  ითვალიწინებს და იცავს დამკვეთის ინტერესებს 
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ავიაკომპანიის შექმნის პროცესში. ისინი თავის თავზე იღებენ ორგანიზების 

მრავალი მიმართულების საკითხებს. არსებული ავიაკომპანიების დაკვეთით 

საკონსულტაციო  ჯგუფი აწარმოებს ახალი ავიამიმართულებების ანალიზს, 

რომლის  შედეგადაც  იდება  დასკვნა,  თუ რომელი  ახალი  მიმართულებაა 

პოტენციურად,  კომერციულად მომგებიანი და საინტერესო.  

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია ასევე აეროპორტების დაკვეთით  

საკონსულტაციო ჯგუფის ჩართულობა აკომპანიებთან, ოპერირების 

დაწყების მიზნით მოლაპარაკებების წარმოებაში.  ამ და სხვა საკითხების 

გადასაწყვეტად საჭიროა მაღალი დონის კვალიფიკაცია მოცემული სფეროს 

მიმართულებით. განსახილველი და მოსაგვარებელი საკითხების სირთულე  

ამის აღნიშვნის დამადასტურებელია. ასე მაგალითად, სხვადასხვა 

დაინტრესებული მხარეების დაკვეთით: 

 ბაზრის ან კონკრეტული საკითხის ანალიზი, მონიტორინგი და 

ზედამხედველობა;  

 სხვადასხვა კონცეფციის ან ბიზნეს-მოდელების განვითარების გეგმების 

შემუშავება. 

მათ შორის შეგვიძლია გამოვყოთ: 

1) ახალი ავიაკომპანიის რეგისტრაციის პროცედურა;  

2) ტექნიკური და მატერიალური დოკუმენტაციის მომზადება; 

3) საჰაერო ხომალდის შერჩევა მოთხოვნისა და გეგმების შესაბამისად; 

4) შესყიდვის პროცედურები;  

5) პროცედურული დოკუმენტაციის მომზადება და წარდგენა სამოქალაქო 

ავიაციის სააგენტოსათვის; 

6) საჰაერო ექსპლუატანტის სერთიფიკატის აღება; 

7) აეროპორტების ფუნქციონირების ძირითადი ინდიკატორების 

მონიტორინგი. (მგზავრების გადაზიდვა, საჰაერო ხომალდების მომსახურება 

და ა.შ.) 

ინვესტორის სურვილის შემთხვევაში კომპანია  ახორციელებს 

ავიაკომპანიის ტექნიკურ, კომერციულ ან სრულ მართვას. ჩამოთვლილი  
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პროცესების მართვა ხდება კომპიუტერული სისტემების გამოყენებით და 

მასში ჩართულია სპეციფიური პროგრამული უზრუნველყოფა, მონაცემთა 

ბაზები/სერვერები და სხვა.  მსოფლიოს ნებისმიერი ქვეყნის საერთაშორისო 

აეროპორტების მართვა ხდება თანამედროვე, მაღალი სტანდარტების 

კონცეფცისა და წარმოდგენილი მომსახურეობის კომპლექსურად დაკავში-

რებული პროცესებით აეროპორტის ფუნქციონირების მნიშვნელოვანი 

მიმართულებაა თანამედროვე ტექნოლოგიები და პროგრესული, მოქნილი 

ინფორმაციული ლოჯისტიკა იგივე, ელექტრონული ლოჯისტიკა. 

ფაქტობრივად ეს არის  ეს არის ერთგვაროვანი, მძლავრი საკომუნიკაციო და 

ინფორმაციულ-ტექნოლოგიური ინფრასტრუქტურა და ელექტრონული 

ლოჯისტიკის კონცეფცია, რაც გულისხმობს კომპლექსური ოპერაციების 

დეტალურად დაგეგმვასა და განხორციელებას ასევე  მასობრივი 

მომსახურეობის სისტემის კოორდინირებული ფუნქციონირების, 

სხვადასხვა მეთოდებისა და სისტემების ინტეგრაციის მაღალ დონეს. 

მოთხოვნათა ნაკადი, რომელიც დაკავშირებულია ჩამოთვლილ 

პროცესებთან, უნდა შესრულდეს მაქსიმალურად სწრაფად, დროულად, 

რათა დაყოვნების დრომ არ გამოიწვიოს მტყუნება.  ცალკეული 

განხორციელებული, წარმოებული პროცესები მნიშვნელოვან გავლენას 

ახდენს მთლიან სისტემაზე და ერთმანეთის ეფექტიან ფუნქციონირებაზე. 

მონაცემები, რომლებიც საჭიროა პროცესების სამართავი 

გადაწყვეტილებებისათვის, მიღებული და გადაცემული უნდა იქნას 

დროულად, საიმედოდ და მტყუნებების გარეშე. სისტემაში წარმოებული 

პროცესები გათვლილია გადაწყვეტილებების სისწრაფეზე, ნფორმაციის 

ნაკადის დროულად გადამუშავებაზე. ამასთან ერთად გათვალისწინებულია 

რესურსების, სიმძლავრის და დროის დეფიციტი. აშკარაა, რომ  მონაცემთა 

ნაკდის უწყვეტი, შეფერხების გარეშე მოძრაობა უზრუნველყოფილია 

მხოლოდ მაშინ, როდესაც ყველა მიმართულება  კოორდინირებულია 

ლოჯისტიკის ქსელში.  წარმოდგენილ თავში ასევე მიმოვიხილეთ 

ლიტერატურა ავიაკომპანიის ლოგისტიკის მენეჯმენტის ბიზნეს-
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პროცესების, მისი პრობლემების და ავტომატიზაციის კონცეფციის შესახებ. 

ავიაცის ინფრასტრუქტურას განვიხილავთ, როგორც მასობრივი 

მომსახურეობის სისტემებს.  აქედან გამომდინარე,  განხილულია  ავიაციის 

ლოგისტიკისთვის აუცილებელი მაღალი საიმედოობის და 

მტყუნებებისადმი მდგრადი სისტემების შექმნის საკითხები, შემთხვევით 

წყობიდან გამოსვლისა და მტყუნებების პირობებში.  განხილულია სისტემის 

ფარგლებში შემოსულ  მოთხოვნათა ნაკადთან მუშაობის ხერხები და 

მეთოდები. ყოველივე ზემოდ აღნიშნულთან დაკავშირებულია   

წარმოდგენილი საკითხები სისტემის აპარატურული, ინფორმაციული და 

დროითი სიჭარბეების შესახებ. ვინაიდან, ინტელექტუალური სისტემები 

ადამიანის საქმიანობის მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს და იგი 

დგას და უნდა იდგეს კიდევაც საზოგადოების სამსახურში, მოცემულ თავში 

მიმოხილულია ინტელექტუალური სისტემები ავიაციის სფეროში . 

          ავიაცია წარმოადგენს მოცულობით, სხვადასხვა  სტრუქტურებისაგან 

შედგენილ  კომპლექსს,   რომელიც  დანიშნულებაა ზოგადად ბაზრის, 

ასევე  კონკრეტული საკითხის ანალიზი, მონიტორინგი და 

ზედამხედველობა; სხვადასხვა კონცეფციების ან ბიზნეს მოდელების 

განვითარების გეგმების შემუშავება, ახალი  ავიაკომპანიის 

რეგისტრაციის  პროცედურა;  ტექნიკური და მატერიალური 

დოკუმენტაციის მომზადება;  საჰაერო ხომალდის შერჩევა მოთხოვნისა 

და გეგმების შესაბამისად შესყიდვის პროცედურები;  პროცედურული 

დოკუმენტაციის მომზადება და წარდგენა სამოქალაქო ავიაციის 

სააგენტოსათვის, საჰაერო ექსპლუატანტის სერთიფიკატის აღება,   

აეროპორტების ფუნქციონირების ძირითადი ინდიკატორების 

მონიტორინგი.  (მგზავრების გადაზიდვა, საჰაერო ხომალდების 

მომსახურება და ა.შ.) მსხვილი აეროპორტების,  ავიაკომპანიების  

ტექნიკური, კომერციული ან სრული მართვისა და ფუნქციონირების 

ორგანიზება მოითხოვს სპეციალიზირებული მოწყობილობების   კომპლექსს 

რომელიც უზრუნველყოფს მომსახურეობის პროცესების, მაღალი 
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სტანდარტების კონცეფციის  განხორციელებას თანამედროვე 

ტექნოლოგიებისა და პროგრესული, მოქნილი ინფორმაციული, 

ელექტრონული ლოგისტიკით;  ავიაბიზნესის ინფრასტრუქტურის 

განვითარების მიმდინარე და პოტენციურად მზარდი   შესაძლებლობების 

რეალიზებას.  მსხვილი (და არამარტო) ავიაციის ბიზნესის განვითარებაზე 

გავლენას ახდენს კონკურენტული გარემო, რომელიშიც იგულისხმება 

მატერიალური, ინფორმაციული და ადამიანური რესურსები, რომლებიც 

თავის მხრივ უზრუნველყოფს  მთლიანი კომპლექსის, სისტემის სხვადასხვა 

მიმართულებების ფუნქციონირების მხარდაჭერას. შედეგად, მოქმედებები, 

რომელიც მიმართულია აეროპორტის ელექტრონული ლოგისტიკის, 

ინფრასტრუქტურის განვითარებისაკენ, წარმოადგენს  ცოცხალ პროცესს, 

კონკრეტულად უნიკალური (შესაბამისი, სპეციფიკური) სისტემების  

კომპლექსს, რომლის ფორმირება ხდება არსებული მატერიალური, 

პროგრამული და სხვა რესურსების  საფუძველზე,  განვითარების 

პოტენციალის მოცულობის გათვალიწინებით.  ავიაცია წარმოადგენს 

განსაზღვრულ ტერიტორიაზე სხვადასხვა სახის სტრუქტურების (სფერო, 

ბიზნესი) ინტეგრირებულ კომპლექსს. ლოგიკურია ვივარაუდოთ, რომ  

არსებულ მომსახურე სტრუქტურების მიმართულებათა განვითარება და 

შესაძლებლობების გაზრდა არასწორხაზოვანი და არაერთგვაროვანია. 

ლოგისტიკური ინფრასტრუქტურის ობიექტების ანალიზისა და სინთეზის 

შედეგად გამოწვეული კონკრეტული პრობლემების გადაჭრისათვის, 

გამოყენება  პროგრამული/მიზნობრივი დაგეგმვის, ფუნქციონალური 

ანალიზის, მაკრო და მიკროეკონომიკის, პროგნოზირების, მოდელირებისა 

და სხვა მეთოდები. ლოგისტიკური ინფრასტრუქტურის  ფორმირების 

პროცესში, ფუნქციური პროცესების მოდელირების, ოპტიმიზაციის, 

სტრუქტურებისა და მიწოდების ჯაჭვის ფორმირების თანამედროვე 

პრობლემების გადაწყვეტაში,  ცალსახად, ძირითადი მნიშვნელობა ენიჭება 

ინფორმაციული, კომპიუტერული სისტემების  გამოყენებას ლოგიკური  
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გადაწყვეტილების მიღებისა და კომპიუტერულ მოდელირების  პროცესში, 

არასრულ და არაცალსახა საწყისი მონაცემების არსებობის პირობებშიც კი.  

მკაცრად ფორმალიზირებული ანალიტიკური მოდელების გამოყენებამ 

შეიძლება მიგვიყვანოს  ლოგისტიკური სისტემის მიერ მოწოდებული 

მონაცემების  საფუძველზე მიღებულ ზედმეტად აბსტრაქტულ 

შედეგებამდე;  ელექტრონული ლოგისტიკის პროცესში გადასაწყვეტი 

ამოცანების ერთმანეთთან ლოგიკური დაკავშირებისა და გაერთიანების, 

პროცესების ჯაჭვის მართვის, შედეგების  ასახვის და  სხვა ფუნქციების 

ბუნდოვანებამდე. ამის ასაცილებლად დიდი ყურადღება უნდა დაეთმოს 

ელექტრონული ლოგისტიკის ჯაჭვში მოთხოვნათა ნაკადის, ლოგიკური 

პროცესების მართვის ამოცანების მოდელირებისა და ოპტიმიზაციის 

ერთიანი მეთოდოლოგიური საფუძვლების სინთეზს ავიაციის სფეროს 

თავისებურებებისა და სპეციალიზირებული მოთხოვნების 

გათვალისწინებით. სატრანსპორტო და ლოგისტიკური ინფრასტრუქტურის 

ფორმირების პროცესი  დაფუძნებულია საინფორმაციო სისტემების 

გამოყენებაზე, რომელიც თავის მხრივ მოიცავს შემადგენელ აქტიურ 

ელემენტებს. რთული ლოგისტიკური სისტემებისა და პროცესების 

მოდელირება ცალსახად გულისხმობს პროცესში თანამედროვე მიდგომების 

გამოყენებას. კერძოდ, სინერგეტიკის, ხელოვნური ინტელექტის, 

თვითორგანიზების მეთოდოლოგიის გამოყენებას. ელექტრონული 

ლოგისტიკის ინფრასტრუქტურის რთული და სტოქარისტული ბუნებიდან 

გამომდინარე  აქტუალურია საკითხი, გადაიჭრას დაგეგმვის, ლოგიკური 

პროცესები, მართვის ამოცანები  ადეკვატური მეთოდებით, მაგალითად, 

როგორიცაა მულტაგენტური სისტემები, გენეტიკური ალგორითმები, Fuzzy-

Logic (კენტი სიმრავლეების მეთოდი), ნეირონული ქსელის თეორია, 

არაწრფივი დინამიკური სისტემები და სხვა. ლოგისტიკური 

ინფრასტრუქტურის განვითარებაში  განსაკუთრებული მნიშვნელობა 

ენიჭება ახალი ეკონომიკური ინსტრუმენტების ფორმირებას, რომელიც 

თავის მხრივ ითხოვს ეფექტური პროექტების განხორციელებისათვის 
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საჭირო მექნიზმების შექმნას. კერძოდ,  მრავალფუნქციური ელექტრონული 

ლოგისტიკის ობიექტების  პროექტირებას, შექმნას და განვითარების 

პერსპექტივის გათვალისწინებას ბაზრის მოთხოვნის შესაბამისად. 

მეორე თავში წარმოდგენილია ავიაკომპანიის ლოგისტიკის 

მენეჯმენტის ბიზნესპროცესების  ობიექტ-ორიენტირებული მოდელირება, 

ასევე  საკვლევი სისტემის ობიექტ-ორიენტირებული ანალიზი და  ბიზნეს-

მოთხოვნილებათა განსაზღვრა.  ავიაციის სფეროს სხვადასხვა მნიშვნელოვან 

მიმართულებებს შორის გამოვყავით ავიაკომპანიისა და აეროპორტების 

მენეჯმენტის ბიზნეს-პროცესების სისტემური ანალიზისა და მართვის 

საინფორმაციო სისტემის ობიექტ-ორიენტირებული მოდელირება, რომლის  

შესაბამისი მხარდამჭერი პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა  დიდი 

პროექტების კლასს მიეკუთვნება, რადგან საავიაციო სფერო (აეროპორტი, 

ავიაკომპანიები, შესაბამისი განათლება და მეცნიერება, კადრები, მომსახუ-

რება და სხვ.) მეტად მრავალმხრივი, მრავალფუნქციური და მულტიდის-

ციპლინური ობიექტების, ქვესისტემების  ერთობლიობაა, რაც ერთიანობაში  

რთულ ინფრასტრუქტურას ქმნის. რთული პროგრამული სისტემების 

დასაპროექტებლად გამოიყენებულია უნიფიცირებული მოდელირების ენის 

(UML) მეთოდოლოგია. პროგრამული უზრუნველყოფის სასიცოცხლო 

ციკლის კლასიკური მოდელის მიხედვით, საპრობლემო სფეროს (ავიაციის) 

ობიექტ-ორიენტირებული ანალიზის ეტაპზე განისაზღვრება სისტემის 

ბიზნესმოთხოვნილებები. ჩვენ ვიყენებთ მაიკროსოფთის  VisualStudio.NET 

პაკეტის შესაძლებლობებს ამ მიზნით (ნახ.1,2).  
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ნახ.1. AviaServiceManage  პროექტის  შექმნა 

 

VisualStudio.NET  პლატფორმაზე შევქმენით AviaServiceManage 

პროექტი (Modeling Project) და მიმდევრობით დავამატეთ მას 1-7 

კომპონენტი (ნახ.2). მე-3 ნახაზზე   წარმოდგენილია UML-ის UseCase 

დიაგრამა როლებისა და ფუნქციებით (Actots - Actions).  საავიაციო ბიზნესი 

მოითხოვს დიდი მოცულობის ინვესტიციებს. ავიაბიზნესით 

დაინტერესებული ინვესტორი, მიმართავს საკონსულტაციო ჯგუფს, 

რომელიც შუამავალია და ითვალიწინებს და იცავს დამკვეთის ინტერესებს 

ავიაკომპანიის შექმნის პროცესში. ეს ჯგუფი თავის თავზე იღებს ძირითადი 

და ბიზნესის ფუნქციონირებისათვის საჭირო საკითხების ორგანიზებას  
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ნახ.2. UML მოდელების აგების ინსტრუმენტი 

მე-4  ნახზზე მოცემულია ინვესტორის დაინტერესებისა და დაკვეთის 

ფორმირების შემდეგ, საავიაციო-საკონსულტაციო ჯგუფის (სსჯ) ფუნქციის 

„ავიაკომპანიის შექმნა“ აქტიურობათა დიაგრამა.ეს მოდელი მოიცავს 

ბიზნეს-პროცესებს (ქმედებებს) და ბიზნეს-წესებს, რომლებსაც იყენებს სს-

ჯგუფის წევრები დასმული ამოცანის კვლევისა და შედეგების ფორმირების 

მიზნით. 

 ნახ.3. UseCase დიაგრამა (როლები და ფუნქციები) 

ისინი იყენებენ საერთაშორისო და ჩვენი ქვეყნის კანონმდებლობისა და 

უსაფრთხოების ნორმატივებს, გამოცდილებას და ასევე იმ ინფორმაციულ 

რესურსებს, რომლებიც ხელმისაწვდომია ამ აფეროში. 
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ნახ.4. ახალი კომპანიის შექმნის UML-აქტიურობათა დიაგრამა (მოდელი) 
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სს-ჯგუფი ხშირად მუშაობს ისეთ საკითხზე, როგორიცაა ახალი 

ავიამიმართულების ანალიზი, რომლის შედეგებსაც გამოიყენებს 

აეროპორტი (მისი არეალის გასაფართოვებლად და მეტი კლიენტურის 

მოსაზიდად) ან ავიაკოპმანია (თავისი რესურსების უფრო მეტ ავიახაზებში 

ჩასართავად). ორივე შემთხვევა ბიზნესის გაფართოებას ემსახურება. ამ 

ფუნქციის ფორმალიზაცია UM_აქტიურობათა დიაგრამის სახით მოცემულია 

მე-5 ნახაზზე. 

  ნახ.5. ახალი ავიახაზის ანალიზის UML-აქტიურობის დიაგრამა 
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შემდეგი ეტაპია სისტემის მომხმარებელთა ინტერაქციული 

პროცესების მოდელირება, რომელიც UML ტექნოლოგიის მიმდევრობი-

თობის დიაგრამით (Sequence D) სრულდება. ესაა სცენარი, თუ როგორ უნდა 

იმუშაოს საავიაციო საკონსულტაციო ჯგუფის წევრმა (ჩვენ შემთხვევაში) 

კომპიუტერულ სისტემასთან (ნახ.7).  

    ნახ.6. ახალი ავიახაზის ანალიზის UML-მიმდევრობითობის დიაგრამა 

ავიაკომპანიის ლოგისტიკის მენეჯმენტის ბიზნეს-პროცესების კლასებისა და 

კლასთა-ასოციაციის მოდელები.  მე-7 ნახაზზე მოცემულია ჩვენი სისტემის 

კლასთა-ასოციაციის დიაგრამა, რომელსაც მნიშვნელოვანი დატვირთვა აქვს 

პროგრამული რეალიზაციის თვალსაზრისით.   ნაჩვენებია პროგრამული 

კოდის გენერაცია CASE ინსტრუმენტული საშუალებით კლასთა-ასოციაციის 

საფუძველზე. 
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ნახ.7. UML-ის კლასთა-ასოციაციის დიაგრამის ფრაგმენტი 6 კლასით 

CASE ტექნოლოგიების გამოყენება საშუალებას 

იძლევა გამოყენებითი სისტემის (აპლიკაციის) 

პროგრამირების პროცესის ავტომატიზაციისათვის.  

ჩვენს მიერ მიღებული კლასთა დიაგრამის 

საფუძველზე ახლა განვიხილოთ კოდის 

ავტომატიზებული გენერაციის ამოცანა Visual 

Studio.NET პლატფორმაზე. კლასების დიაგრამაზე 

გამოვიტანთ კონტექსტურ მენიუს (ნახ.8) და 

ავირჩევთ Generate Code-ს. 

გამოდის შეტყობინება (ნახ.9),  ხდება კოდის გენერაცია და რამდენიმე 

წუთში ვღებულობთ C# ენაზე თვით კომპიუტერული სისტემის მიერ 

 ნახ.8 კოდის გენერაციის არჩევა 

 

 

აგებულ კოდებს, რომლებიც 

განთავსებულია Solution Explorer-ში 

(ნახ.10). 

                                           ნახ.9. შეტყობინება 

ნახ.10. Solution Explorer-ში აგებული C# 

პროგრამები  

//----- Aeroporti.cs ------------------------------------

------------------------- 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

public class Aeroporti 

{ 

 public virtual object APort_ID {get; set; 

 } 
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 public virtual object CityID { get;  set; 

 } 

 public virtual object Attribute1 { get; set; 

 } 

 public virtual Qalaqi Qalaqi { get;  set; 

 } 

 public virtual void INsert() { throw new System.NotImplementedException(); 

 } 

 public virtual void Update() { throw new System.NotImplementedException(); 

 } 

 public virtual void Delete() { throw new System.NotImplementedException(); 

 } 

} 

 
//---- AviaReisi.cs ------------------------------------ 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
public class AviaReisi 
{ 
 public virtual object AR_ID { get; set; 
 } 
 public virtual object Name { get;  set; 
 } 
 public virtual object city1 { get; set; 
 } 
 public virtual object City2 { get; set; 
 } 
 public virtual object Flight_Date { get;  set; 
 } 
 public virtual object Flight_Time { get;  set; 
 } 
 public virtual object Flight duration { get; set; 
 } 
 public virtual object Flight_cost_EcoClass { get; set; 
 } 
 public virtual object Flight_cost_BusinessClass {get; set; 
 } 
 public virtual object AviaModID { get; set; 
 } 
       public virtual AviaKhomaldisModeli AviaKhomaldisModeli  { 
  get; 
  set; 
 } 
 public virtual Qalaqi Qalaqi { get;set; 
 } 
 
 public virtual void Insert() 
 { 
  throw new System.NotImplementedException(); 
 } 
 
 public virtual void Update() 
 { 
  throw new System.NotImplementedException(); 
 } 
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 public virtual void Delete() 
 { 
  throw new System.NotImplementedException(); 
 } 

} 

და ა.შ., შეიძლება ყველა კოდის გახსნა და გაფართოვება, თუ ეს საჭირო 

იქნება.  ამგვარად, არსებული ავიაკომპანიის (ან აეროპორტის) დაკვეთით და 

კონკრეტული მოთხოვნების შესაბამისად ჩატარებული კვლევის  საფუძ-

ველზე საკონსულტაციო ჯგუფი დებს დასკვნას, პოტენციურად, 

კომერციულად მომგებიანი  ავიარეისების შესახებ და მას გადასცემს 

დამკვეთს. 

როგორც აღვნიშნეთ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია 

აეროპორტების დაკვეთით  საკონსულტაციო ჯგუფის ჩართულობა 

ავიოკომპანიებთან, ოპერირების დაწყების მიზნით მოლაპარაკებების 

წარმოებაში.  ბაზრის ან კონკრეტული საკითხის ანალიზი, მონიტორინგი და 

ზედამხედველობა; სხვადასხვა კონცეფციების ან ბიზნეს მოდელების 

განვითარების გეგმების შემუშავება და ა.შ.  

ინვესტორის სურვილის შემთხვევაში კომპანია  ახორციელებს 

ავიაკომპანიის ტექნიკურ, კომერციულ ან სრულ მართვას. ზემოაღნიშნული 

და სხვა პროცესების მართვა ხდება კომპიუტერული სისტემების 

გამოყენებით და მასში ჩართულია სპეციალური პროგრამული 

უზრუნველყოფა, მონაცემთა ბაზები/სერვერები, ვებ-პორტალი და სხვ.  

ნაშრომის მესამე თავში წარმოდგენილია აეროპორტისა და 

ავიაკომპანიების ინფრასტრუქტურის ცენტრალიზებული მართვის 

პროცესების სადემონსტრაციო ვერსია. აეროპორტის სასიცოცხლო ციკლში 

შემავალი ქვესისტემების კოორდინირებული ფუნქციონირების აუცილებე-

ლი მოთხოვნის თვალსაზრისით მზარდი ნაკადების მართვისათვის.     

კერძოდ, განხილულია ბიზნეს-პროცესების ისეთი სეგმენტები, როგორიცაა 

ტვირთის მომსახურეობის ავტომატიზაცია; ფრენების შესახებ ინფორმაციის 

მონიტორების სისტემები; ინფორმაციის ასახვის მენეჯმენტის მართვა;  

ინფორმაცია მგზავრთა მონაცემების  შესახებ; ავიაკომპანიის RFID (Radio 
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Frequency Identification) საინფორმაციო მიმთითებელის გამოყენება;   

უსაფრთხოების სისტემები; საჰაერო ტრანსპორტის ინდუსტრიის მიერ   .aero 

დომენის გამოყენების საკითხები; სამომხმარებლო ბიზნესის ელექტრონული 

მართვა; ელექტრონული კომერციის   წარმატებისთვის საჭირო ტექნიკური 

მოთხოვნები და კრიტერიუმები. ამასთანავე, მართვის ელექტრონული 

პლატფორმა უნდა იყოს ეფექტური, დამაკმაყოფილებელი, სწრაფი და 

მოსახერხებელი ინტერფეისით.    

ტვირთის მომსახურეობის ავტომატიზაციის განხორციელებისათვის 

აეროპორტების მიზანი უნდა იყოს სტანდარტიზებული საერთო სისტემების 

გამოყენება. ცხადია, რომ ეს არა მარტივი და მომავლის პერსპექტივაა.  ACI 

(აეროპორტების საერთაშორისო გაერთიანება) მხარს უჭერს, ინტეგრირე-

ბული პორტების სისტემების განვითარებას, რომელიც მოიცავს 

სატრანსპორტო მოძრაობის ყველა მიმართულებას. აუცილებელია ახალი 

სტანდარტების შემუშავება და დანერგვა. მაგალითად, სატვირთო 

ინფორმაციისთვის RFID (რადიოსიხშირული იდენტიფიკაცია)  უნდა 

განისაზღვროს ტვირთის  კონსოლიდირებული ერთეული, რათა ხელი 

შეეწყოს ტვირთების მოძრაობის ავტომატიზაციას. საჭიროა აგრეთვე 

არსებული და დაგეგმილი სისტემების ინტერფეისის  მოთხოვნებთან 

შესაბამისობა, რათა უზრუნველყოს საინფორმაციო და სატრანსპორტო 

ნაკადების რეალიზება  პორტის სისტემაში;  მისი ლოკალური მონიტორინგი, 

სხვა პორტებთან სათანადო და საბოლოო ჯამში სისტემური ფუნქციონირება.  

ACI ზოგადად ხელს უწყობს სტანდარტიზაციას, მაგრამ მიიჩნევს, რომ 

სისტემის ფორმა, ხარისხი, დეტალები და მონიტორები უნდა იყოს 

დამოკიდებული  მოცულობითი  არქიტექტურული დიზაინისა და 

კონკრეტული ოპერაციების ცენტრალიზაციის (დეცენტრალიზაციის) 

შესაბამისად.  RFID (Radio Frequency Identification) გამოყენება  არის 

ობიექტის ავტომატური იდენტიფიკაციის მეთოდი. ამ შემთხვევაში, 

რადიოსიგნალების გამოყენებით იკითხება ან იწერება მონაცემები, 

რომლებიც ინახება ტრანსპორდერებში ან RFID ტეგებში. აეროპორტის 
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ოპერატორებმა  უნდა იზრუნონ, განახორციელონ კოორდინაცია და მართვა 

RFID  იდენტიფიკაციის საშუალების ინფრასტრუქტურის განვითარებასა და  

დანერგვაზე. 

ფრენების შესახებ ინფორმაციის მონიტორების სისტემები (FIDS). 

საინფორმაციო სისტემები, რომლებიც ემსახურება  ფრენის შესახებ  

ინფორმაციის მიწოდებას, ზედმიწევნით უნდა იყოს მორგებული და 

ადაპტირებული აეროპორტის სივრცეში და ასევე მაქსიმალურად მარტივი 

და გასაგები  უნდა იყოს.  აღნიშნული სისტემების ცენტრალიზებული 

მართვა აეროპორტის ოპერატორის მიერ კონტროლდება.  მაგალითისათვის 

განვიხილოთ კონკრეტული სისტემა:VISTA არის თანამედროვე FIDS სისტემა 

RESA-სგან, რომელიც განკუთვნილია  მომხმარებელის ვიზუალურად 

ინფორმირებისათვის   აეროპორტში და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე 

სისტემა  სრულ, მიმდინარე ინფორმაციას  იღებს აეროპორტის ცენტრალური 

მონაცემთა ბაზიდან  (AODB) და გადასცემს მას აეროპორტებში მდებარე  

შეუზღუდავი რაოდენობის სხვადასხვა მონიტორზე, რომლებიც 

მიერთებულია აეროპორტის გამოთვლითი სისტემის კომპიუტერულ 

ქსელთან TCP/IP- პროტოკოლის გამოყენებით. უნდა აღინიშნოს, რომ AODB 

არ წარმოადგენს ინფორმაციის ერთადერთ მომწოდებელს. Vista-ს შეუძლია 

მიიღოს მონაცემები სხვა საინფორმაციო და საკომუნიკაციო სისტემებიდან.  

ინფორმაცია მგზავრის შესახებ.  ავიაკომპანიების  საერთაშორისო 

კომპანიის მხარდაჭერით, მგზავრის შესახებ ინფორმაციის კონტროლი 

ხორციელდება საერთაშორისო დონეზე.  საერთაშორისო ინფორმაციის 

შეგროვების სტანდარტიზებული API მონაცემები (მსოფლიო საბაჟო 

ორგანიზაციის / IATA- ის წესების მიხედვით, ICAO- ის მიერ შესწორებული 

ცვლილებების მიხედვით) აჩქარებს ემიგრაციისა და საბაჟო ორგანოების 

მიერ მგზავრების  გამგზავრების პროცედურას.  აქედან გამომდინარე 

საჭიროა დოკუმენტის წამკითხავი და შემმოწმებელი მოწყობილობების 

გამოყენება და ამ პროცესის დანერგვა და განვრცობა. მონაცემების ბაზასთან 
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მუშაობის მექანიზმები  უნდა იძლეოდეს მგზავრის დაყოვნებისა და 

მგზავრის ნაკადის (საცობის) თავიდან აცილების საშუალებას 

რაც შეეხება ბიომეტრიული საიდენტიფიკაციო სისტემებს, 

აეროპორტების საერთაშორისო გაერთიანება (Airport Council International - 

ACI)  მხარს უჭერს საერთაშორისო დონეზე MRTD (Machine readable travel 

documents)-ისთვის  სტანდარტიზებულ, გლობალურად თავსებადი 

ბიომეტრიული სისტემების ICAO (The International Civil Aviation 

Organization)-ს გამოყენებას. მსოფლიოში საერთაშორისო სისტემის 

გამოყენებით ხდება სახით პიროვნების იდენტურობის დადასტურება. 

აეროპორტების საერთაშორისო გაერთიანება აღიარებს ბიომეტრიის 

გამოყენების სარგებლიანობას უსაფრთხოების გაუმჯობესების, ეფექტიანი 

და გამარტივებული პროცედურების გამოყენების მხრივ, რაც  დასტურდება 

სასაზღვრო კონტროლის, აეროპორტის მგზავრის მონაცემების დამუშავების, 

აეროპორტში მგზავრის დაშვების კონტროლის მართვით და სხვ., 

უსაფრთხოების ეფექტიანი ზომებით. პიროვნების ბიომეტრიული 

მონაცემების გამოყენებით იდენტურობის შემოწმება გაცილებით 

ეფექტიანია, ვიდრე მონაცემთა და საცნობარო  ბაზებში შენახული 

ინფორმაციით. აღნიშნული მეთოდებით (APP/API), აეროპორტების    

მასობრივ მომსახურეობის სისტემებში უსაფრთხოების გაძლიერება, 

მოთხოვნათა რიგების და გადატვირთვების  მართვაა შესაძლებელი.         

ICAO- წარმოადგენს MRTD-ისთვის განკუთვნილ მაღალგანვითარებული 

სტანდარტიზებული ტექნიკური სპეციფიკაციების მქონე ე.წ. 

ინსტრუმენტების კომპლექსს. მაგალითად,  საკრედიტო ბარათის ზომის 

მქონე  ID ბარათი, ბიომეტრია.  მათი გამოყენება ხდება პირის ვინაობის 

დადასტურებისა და ინსპექტირების ხელშეწყობის მიზნით. ტექნიკური 

სპეციფიკაციები ასევე აისახება აეროპორტების  მომსახურეობის სხვა 

მიმართულებებით გამოყენებაზეც, მაგალითად, როგორიცაა აეროპორტთან 

წვდომის მართვა;  აეროპორტში მომსახურე პერსონალისა და ეკიპაჟის 

წევრების პირადი მონაცემების კონტროლი;  მგზავრების შესახებ 
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მონაცემების დამუშავება, მეთვალყურეობის და საძიებო სისტემების  

ფუნქციონირება და სხვ..  ტექნიკური სპეციფიკაციები ასევე ეხება   

უსაფრთხოების ფუნქციებს და მექანზმებს.  კერძოდ, მონაცემთა 

წარმოდგენისა და ჩაწერის ფორმატებს;  მონაცემთა შენახვის 

ტექნოლოგიების სტანდარტიზებულად  განთავსებას იმ დოკუმენტებზე, 

რომლებიც განაზოგადებს ელექტრონული ლოგისტიკის ანუ  კომპლექსური 

ოპერაციების დეტალურად დაგეგმვისა და განხორციელების   სტანდარტი-

ზა¬ციასა და გლობალურ  თავსებადობას. ACI-ის მიერ რეკომენდებულია 

ICAO-ს მიერ MRTD-სთვის გლობალურად თავსებადი ბიომეტრიული 

სისტემების  გამოყენება, სადაც შესაძლებელია ICAO Standard-ში (სახე, 

თითის ანაბეჭდი და თვალი) განსაზღვრული სამი ბიომეტრიული, 

გლობალურად თავსებად მონაცემთა ფორმატების გამოყენება. ასევე,  

მნიშვნელოვანია  ICAO-ს  დოკუმენტაციის გადამამუშავებელი სისტემების 

დანერგვა, აეროპორტის სასაზღვრო კონტროლის წერტილებში ბიომეტრი-

ული გადაღება. ზოგადად, ავტორიზაციის სისტემები ხელს უწყობს         

MRTD-მონაცემების  დადგენას. ბიომეტრიული საიდენტიფიკაციო სისტემის 

დანე¬რ¬გვისას მონაცემთა კონფიდენციალურობის საკითხი 

მნიშვნელოვანია. 

  აეროპორტებისთვის უმნიშვნელოვანესია უსაფრთხოების სისტემების 

მაღალი სტანდარტებით დანერგვა და განხორციელება.  მუდმივ რეჟიმში 

უნდა ხდებოდეს  უსაფრთხოების მოთხოვნების გაანალიზება, დაგეგმვა და  

ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა ან უკვე  არსებული საშუალებების 

გაუმჯობესება. საჭიროების შემთხვევაში, აეროპორტებმა უნდა გამოიყენონ 

ახალი ტექნოლოგიები უსაფრთხოების ზომების ეფექტურობის 

გასაუმჯობესებლად. აეროპორტის ოპერატორებმა,  უსაფრთხოებაზე 

პასუხისმგებელ ორგანიზაციებთან  და  სამსახურებთან ერთად,  მჭიდრო 

თანამშრომლობით უნდა დანერგონ უსაფრთხოების ავტომატიზებული  

სისტემები, რომლებიც  პასუხს აგებენ აეროპორტის უსაფრთხოებაზე. 

კერძოდ, შეზღუდული ნაკრების მონიტორებზე, კონკრეტულ ადგილზე 



27 
 

სიგნალის გადაცემაზე პასუხისმგებელი დახურული მიკროსქემის 

ვიდეომეთვალყურეობის  (CCTV- Closed-circuit television) აპარატურის 

დანერგვა, წვდომაზე  კონტროლის, შენობის უსაფრთხოების მართვის, 

ხანძრის  გამოვლენისა და სხვა უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი 

სისტემების  დანერგვა და მართვა  უნდა ითვალისწინებდეს უსაფრთხოების 

მოთხოვნებს და ინფრასტრუქტურის ნებისმიერ მოდიფიკაციას, რომელიც 

დაგეგმილია ან უნდა შესრულდეს აეროპორტის უსაფრთხოების 

ოპტიმიზაციისათვის.  

გარდა ამისა, ზემოაღნიშნული პროცესი  ითვალისწინებს აეროპორტში   

მოქმედი უსაფრთხოების სხვადასხვა სისტემის ინტეგრაციას, თავსებადობას 

და ინტეგრაციას, მათ შორის ინფორმაციის გაცვლას და რეაგირებას. 

სტანდარტების, პროტოკოლების შესაბამისად განხორციელებული 

ელექტრონული მენეჯმენტი უზრუნველყოფს უსაფრთხოების მაქსიმალურ 

დონეს.  თანამედროვე ეპოქაში  ელექტრონული ბიზნესი (eBusiness) მოიცავს 

ბიზნეს საქმიანობის ყველა ფორმას, მიმართულებას, სადაც კი შესაძლებელია 

საქმიანობის განხორციელების ხელშეწყობა ელექტრონული საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების (აპარატურული და პროგრამული უზრუნველყოფის) 

გამოყენებით. იგი მოიცავს ინტერნეტვაჭრობას (ელექტრონული კომერცია),  

კოლაბორაციული კომერცია (cCommerce). ელექტრონული ვაჭრობის 

განვითარებამ შეცვალა ეკონომიკისა და ბიზნესის  მახასიათებლები. 

ბუნებრივია, ეს შეეხება ავიაციაში ბიზნესის სფეროსაც.ავიაკომპანიებისა და 

აეროპორტების ელექტრონული ლოგისტიკის ხელმძღვანელების ფუნქციაა 

ელექტრონული ბიზნესის წარმართვისათვის კომპლექსური ოპერაციების 

დეტალურად დაგეგმვა და განხორციელება. აღნიშნული სეგმენტის 

მიმართულებით ტრანსფორმაციის გააზრება, აღიარება და რეალურ დროში 

რეაგირების მოხდენა, ელექტრონული ბიზნესის პრინციპების გაზიარება და 

გამოყენება.  ელექტრონული ბიზნესი   (Ebusiness) მოიცავს ბიზნეს 

საქმიანობის ყველა სეგმენტს,  მათ შორის მარკეტინგს, მიწოდების ჯაჭვის 

მენეჯმენტს, კვლევას, პროდუქტის განთავსება-მიწოდებას და კლიენტებთან 
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ონლაინ ურთიერთობას. ყოველივე ჩამოთვლილი რეალიზდება  

ელექტრონული, ინფორმაციული და საკომუნიკაციო  ტექნოლოგიების 

მხარდაჭერით. მათ შორის უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ქსელის გამოყენებას, 

აღნიშნული საკითხი განხილულია სადოქტორო ნაშრომში. 

სამომხმარებლო ბიზნესი. ბიზნესპროცესების ეფექტიანი წარმართვა  

აეროპორტებისა და ავიაკომპანების უმნიშვნელოვანესი საკითხია. მათ 

შორისაა ელექტრონული ბიზნესი, რომელსაც ისინი იყენებენ არა მხოლოდ 

ტრანზაქციური ეფექტურობის გასაუმჯობესებლად, არამედ ახალი ბიზნეს 

შესაძლებლობების გაზრდისა და/ან ექსპლუატაციისათვის.  აეროპორტებმა 

უნდა გამოყონ რესურსები ელექტრონული ბიზნესის განვითარების 

ხელშეწყობის მიზნით, რაც მოუტანთ სარგებლობას უკვე არსებული 

შემოსავლების დაცვისა და ახალი შემოსავლების ნაკადების კუთხით.  

ზოგიერთი მსხვილი აეროპორტი ახორციელებს ახალ B2B მოდელებს. 

აეროპორტებში შესაძლებელია ძირითადი კომერციული ოპერაციების 

განხორციელება, შესყიდვებისა და გაყიდვების პროცესების ოპტიმიზირება 

და გამარტივება. აეროპორტებს შეუძლიათ საკუთარი დანართების 

განვითარება ან სარგებელის მიიღება ეფექტიანი, ერთობლივი 

ელექტრონული ბიზნესიდან, სადაც ორგანიზებულია  რთული,  

კომპლექსური ბიზნეს პროცესები  ვირტუალური კომერციის წევრების ან 

ბაზარის  რამდენიმე  შიდა და გარე ბიზნეს პარტნორებსა შორის. 

აეროპორტებს   ახალი გამოწვევების წინაშე აყენებს  მზარდი ელექტრონული 

კომერციის ბაზარი,  განსაკუთრებით საპასუხისმგებლო ამოცანების 

გადაჭრის მხრივ, როგორიცაა  მაღალეფექტური, მტყუნებებისადმო 

მდგრადი სისტემის შექმნა.  ელექტრონული კომერციის სისტემის 

ფუნქციონირების დაწყებითანავე, პრიორიტეტად უნდა იქცეს მისი საიმედო 

მართვა.  სისტემის  არქიტექტორის  პრიორიტეტული ასპექტებია:  სისტემის  

პლატფორმა უნდა იყოს ხელმისაწვდომი, საიმედო და განვითარებადი.  

საჭიროების შემთხვევაში  ასევე უნდა უზრუნველყოფილი  იყოს 

თავსებადობა,  გაძლიერების შესაძლებლობა და  მოთხოვნათა ნაკადის 
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რეალიზება. ელექტრონული  ბიზნესის ინფრასტრუქტურაში შემავალი  

ქვესისტემები  ეფექტურად  უნდა  ფუნქციონირებდნენ,  რათა 

მომხმარებლები უზრუნველყონ უაღრესად ეფექტური და საიმედო  ვებ-

გვერდებით და ქსელური საიტებით.  აეროპორტის ელექტრონული 

ბიზნესის ვებ-გვერდები უნდა   იყოს ეფექტური, მარტივად გამოყენებადი.   

 

დასკვნა 

სადისერტაციო კვლევის შედეგად შეგვიძლია დავასკვნათ: 

 აეროპორტებისა და ავიაკომპანების ლოგისტიკის მენეჯმენტის სფერო 

და მისი მხარდამჭერი კომპიუტერული სისტემის ინფრასტრუქტურის 

რეალიზაცია უდავოდ მიეკუთვნება მართვის დიდი და რთული სისტემების 

კლასს, რომელთა დანიშნულებაცაა ავიაციის სასიცოცხლო ციკლში 

შემავალი ქვესისტემების კოორდინირებული ფუნქციონირება; 

 ტექნოლოგიური განვითარების ფონზე, საავიაციო ბიზნესის 

განვითარების დინამიკური ხასიათის გათვალისწინებით, სულ უფრო ცხადი 

ხდება, რომ მოთხოვნათა მზარდი ნაკადის სრულფასოვანი მართვისათვის, 

ავიაციის სტრუქტურაში შემავალი მრავალი ქვესისტემის აღჭურვა 

თანამედროვე, მაღალი სტანდარტების მონაცემთა ტელეკომუნიკაციური 

მოწყობილობებით, ქმნის ელექტრონული ლოგისტიკის დანერგვის 

აუცილებელი და განხორცელებადი პროცესის პირობებს;  

 დისერტაციაში განხილული საკითხები ავიაციის  მოქმედ და დამწყებ 

სტრუქტურებს   საშუალებას აძლევს  აღნიშნული მიმართულებით დაგეგმონ 

და გამოიყენონ საინფორმაციო სისტემები.  კერძოდ, ავიაციის მხრივ მცირე 

და დიდი მაშტაბის ბიზნესის შემთხვევაში, საჭიროებიდან გამომდინარე 

გამოიყენონ ადგილობრივი ან/და დისტანციური კომპიუტერები, იმუშაონ 

მონაცემთა ბაზებთან კოორდინირებულად, შეცვალონ ან მოახდინონ 

ცვლილება  არსებული ინფრასტრუქტურის რეკონსტრუქციის გარეშე, იმ 

შემთხვევაში, თუ გათვალისწინებულია აპარატურული და პროგრამული 
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უზრუნველყოფის შესაძლებლობების გაფართოება.  ბუნებრივია,  სისტემები 

უნდა ეფუძნებოდეს საერთაშორისო სტანდარტებს და რეკომენდაციებს; 

 წარმოდგენილია ელექტრონული ლოგისტიკის საკითხების 

განხილვა და ანალიზი ავიაციის ბიზნესის განვითარების მიმართულებით. 

ყურადღება გამახვილებულია კომპლექსური ოპერაციების დეტალურად 

დაგეგმვასა და განხორციელებაზე, ელექტრონული სისტემის  

საიმედოობაზე, მტყუნებების გარეშე ფუნქციონირებაზე, საავიაციო 

მიმართულებით ხელოვნური ინტელექტის სისტემების გამოყენების 

საკითხებზე; 

 მასობრივი მომსახურების სისტემების გამოყენება საშუალებას  

იძლევა მოხდეს აეროპორტის ინფრასტრუქტურის ოპტიმიზაცია,  

სტანდარტიზებული,  ეფექტური ოპერაციების გამოყენება აეროპორტის 

ფუნქციონირებაში. იგულისხმება ობიექტების (ქვესისტემების)  

მომხმარებლისთვის შთამბეჭდავი მასშტაბის ეკონომია დროითი და 

მოთხოვნათა სწრაფი რეაგირების მხრივ, არასასურველ და ძვირადღირებულ 

ინვესტიციების  თავიდან აცილება; 

 ნაშრომში განხილულია აეროპორტებისა და ავიაკომპანიების 

ელექტრონული მართვის სისტემის ფუნქციები: ტვირთის ავტომატიზაცია, 

ფრენების შესახებ ინფორმაციის მონიტორები სისტემები (FIDS), 

ინფორმაციის ასახვის მენეჯმენტის მართვა, აეროპორტში RFID გამოყენება, 

ავიაკომპანიის  საინფორმაციო მიმთითებელი, უსაფრთხოების სისტემები,  

საჰაერო ტრანსპორტის ინდუსტრიის მიერ გამოყენებული .aero დომენი, 

სამომხმარებლო ბიზნესის ასპექტები, ელექტრონული კომერციის 

წარმატებისთვის საჭირო ტექნიკური მოთხოვნები და კრიტერიუმები; 

 შემუშავებულია ავიაკომპანიის ლოგისტიკის მენეჯმენტის 

მხარდამჭერი კომპიუტერული სისტემის კონცეფცია, კომპლექსური 

ოპერაციების დეტალური დაგეგმვისა და განხორციელების საკითხები, 

მაღალწარმოებადი, მტყუნებებისადმი მდგრადი გამოთვლითი სისტემების 
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პროექტირების თეორია, რომლის მახასიათებელია სისტემის მაქსიმალური 

გამტარიანობა; 

 განხორციელდა საკვლევი სფეროს, ავიაკომპანიის ლოგისტიკის 

მენეჯმენტის ბიზნეს-პროცესების ობიექტ-ორიენტირებული მოდელირება, 

სისტემის ობიექტ-ორიენტირებული ანალიზი და ბიზნეს-მოთხოვნილებათა 

განსაზღვრა, მომხმარებელთა ინტერფეისების ასაგებად სისტემის 

ინტერაქტიული სცენარების უნიფიცირებული მოდელირება, ავიაკომპანიის 

ლოგისტიკის მენეჯმენტის ბიზნეს-პროცესების კლასებისა და კლასთა-

ასოციაციის სქემების დაპროეტქება, პროგრამული კოდის ავტომატიზებული 

გენერაცია CASE ინსტრუმენტული საშუალებით.  პროგრამული რეალიზაცია 

განხორციელებულია მაიკროსოფთის Ms Visual Studio.NET Framework 4.5 

პლატფორმაზე, daprogramebis C# ენისა და მონაცემთა ბაზების Ms SQL Server-

პაკეტის საფუძველზე.  
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ABSTRACT 

In the dissertation “Automation of logistics management of business processes in the 

airline”, there is discussed existing models of systems of airlines and airports, analysis 

of data and software’s for the supporting decision making processes.  

Check in, boarding, fasten the seat belts and take off, this is how passenger is seeing 

the airline and airport operations. As usual none of the passengers have imagination 

complexity, multilayer and multilevel systems of processes which are going on 

before each takeoff and landing. Each of these steps arranges safe and comfortable 

flights for each passenger. The place where most of the processes are managed, 

beginning from sorting the language ending with queue management is an airport. 

Operation of airport is result of coordinated and optimized system cooperation 

between airlines, ATC providers, ground handling departments and other related 

organizations, which are involved in organizing and operating safe flights for in 

order to ensure the highest standard of services.  

Creation of multinational communication network and creation of electronic 

infrastructure is served for optimizing and regulating of “Extreme fluctuations”. 

Well-designed electronic logistics is one of the requirement for the functional and 

efficient operation in aviation business. Therefor it worth is to pay attention to the 

modern technologies, progressive and flexible systems of electronic logistics. 

Unfortunately, powerful automated communication and logistic systems for process 

management are not implemented in Georgia, there for we need discuses experience 

of other countries and implement modern technologies in Georgian aviation 

industry. 

 Complexed processes such as passenger processing is based on the complexed and 

multifunctional systems an unobtrusive functionality of electronic logistics. 

Academic work “Automation of the logistics management in the business processes 

of the airlines” is about mentioned topics.  

Dissertation includes overview of automation of airline management, reliability of 

system infrastructure, issues regarding the usage of modern hardware and software 

systems for supporting the operations. There is also given structure of E-logistic in 
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airports. Aspects of automation and systematic implementation of the average 

number of business processes for conducting business processes. 

Besides mention above, there is presented the objective – oriented and uniformed 

models of business processes of an airlines logistics management. Solution of 

Machine-generated generation tasks with CASE technology based on MS visual 

studio.NET framework 4.5 platform on C# programing. The Combination of 

precedents and activity diagrams for identifying the business needs of the systems, 

diagrams of scenarios of user relation with computer systems, classes and class-

association diagrams. The task of refactoring the software systems is also considered 

for the reliable functionality of the distributed entrée code.  

Work is based on concept, logical and physical structure of the relevant databases of 

the management systems of aviation management using the MS SQL server package. 

The processes of administration and customer interaction with these bases are 

described. Specifically designed to work on the interface on the C# program 

language to database tables, for modifying their information, to insert, update and 

delete carry out operations. 

The description is given for the operations spectrum implemented in the airports 

and the importance of coordinating data exchange as a strategic factor for the 

automated implementation of the business processes of the electronic logistics 

management of the airline. 

In the dissertation the description of aviation infrastructure as massive service 

systems is carried out. Among them are the methods and possibilities of working 

with the flow of requirements received within the system, the characteristics of 

sustainable systems to the scrutiny, issues of system hardware, information and time 

consumption. 

In work experimental research have been demonstration examples, in particular, 

automation of consignment services; Monitoring systems of flight information; 

Issues of information reflection management; Security systems; Technical 

requirements and criteria of e-system are set up. 

The main outcome of the dissertation is the establishment of the concept of 

computer system supporting the logistics management, defining detailed planning 

and implementation issues of complex operations, processing of the theory of 

designing sustainable computing systems with high-performance, Conductivity. 

 


