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informatikisa da marTvis sistemebis fakulteti 

 

2016 wlis 

samecniero angariSi 
 

 

kompiuteruli inJineriis departamenti – 801 

departamentis xelmZRvaneli – profesori Llevan imnaiSvili 

 

samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 

# გვარი, სახელი თანამდებობა 

1 იმნაიშვილი ლევან  შოთას ძე პროფესორი 

2 ნამიჩეიშვილი ოლეგ მიხეილის ძე პროფესორი 

3 გიორხელიძე თენგიზ  დომენტის ძე პროფესორი 

4 სამხარაძე  რომან  იუზას ძე პროფესორი 

5 ანდღულაძე მედეა ქრისტეფორეს ას პროფესორი 

6 ნატროშვილი ოთარ გიორგის ძე პროფესორი 

7 კიკნაძე მზია გურამის ას პროფესორი 

8 შარაშენიძე თეიმურაზ  ელიზბარის ძე პროფესორი 

9 ქართველიშვილი ოთარ  მიხეილის ძე პროფესორი 

10 ბერაია ნინო ოლეგის ას პროფესორი 

11 კამკამიძე ელენე კონსტანტინეს ას  პროფესორი 

12 ავალიშვილი ქეთევან ვახტანგის ას პროფესორი 

13 თუშიშვილი მარინე ანდროს ას პროფესორი 

14 კაკუბავა რევაზ ვლადიმერის ძე  პროფესორი 

15 თოდუა თეა დათიკოს ას ასოც. პროფ. 
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16 ბენაშვილი ალექსანდრე მიხეილის ძე ასოც. პროფ. 

17 გაბაშვილი ნატალია ვლადიმერის ას ასოც. პროფ. 

18 არაბული ნინი ვიქტორის ას ასოც. პროფ. 

19 ხოშტარია სიმონ  ნიკოლოზის ძე ასოც. პროფ. 

20 ჯოჯუა ზაურ სერაპინის ძე ასოც. პროფ. 

21 ხუციშვილი ოლღა გმირის ას 806 ასოც. პროფ. 

22 ირემაძე ია ზაალის ას  ასოც. პროფ. 

23 კირცხალია გიორგი თემურის ძე  ასოც. პროფ. 

24 გაბაშვილი  თამარი გიორგის ას ასისტ. პროფ. 

25 ბოჭორიძე ეკატერინე ვასილის ას  ასისტ. პროფ. 

26 ჯოჯუა ნინო მამულის ას  ასისტ. პროფ. 

27 ჯიქიძე ლევანი რეზოს ძე  ასისტ. პროფ. 

28 გვარამია ეკატერინე გურამის ას  ასისტ. პროფ. 

 

 

I. 3.saxelmwifo grantiT (rusTavelis fondi)dafinansebული 

samecniero-kvleviTi proeqtebi (exeba rogorc umaRles 

saganmanaTleblo, ise samecniero-kvleviT dawesebulebebs)  

 

# proeqtis dasaxe-

leba mecnierebis 

dargisa da samec-

niero mimarTule-

bis miTiTebiT 

 

damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 

1 MTCU/64/4-141/14 

STCU Project 6076 

 

მიზნობრივი 

კვლევებისა და 

განვითარების ინიცია-

ssip – SoTa rusTa-

velis erovnuli 

samecniero fondi 

da ukrainis samec-

niero teqno-

logiuri centri 

oleg namiCeiSvili arCil frangiSvili 

zurab gasitaSvili 

darejan verulava 

mzia kiknaZe 
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ტივების პროგრამით: 

 

რეგიონთა მდგრადი 

განვითარების ინტეგ-

რირებული 

კოგნიტიური,გენეტიკ

ურიდანეირო-

ნულიმოდელები 

 

4-141საინფორმაციო 

სისტემების 

მოდელები 

2-230მიკრო-დამაკ-

რო ეკონომიკა 

4-142 საინფორმაციო 

სისტემების გამოყენე-

ბები. 

STCU (evrokavSiri)  

damxm. პersonali : 

mixeil 

ramazaSvili 

2 Cognitive, Genetic and 

Neural Integrated Models 

for the Sustainable 

Development of the 

Regions 

Science and Technology 

Center in Ukraine (STCU) 

Project Number 6076 

Science and Technology 

Center in Ukraine (STCU) 

და 

რუსთაველის ფონდი 

 

ო. namiCeiSvili a.frangiSvili 

z.gasitaSvili 

m. kiknaZe 

dasrulebuli proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebis Sesaxeb 

vrceli anotacia (qarTul enaze) 

ეტაპი 1 (1.03.2015 – 31.08.2015). დასახული ამოცანა.რეგიონის მდგრადი განვითარების ამოცანათა 

სისტემატიზაცია, მდგრადი განვითარების მიზნებისა და ფაქტორების განსაზღვრა, შესაბამისი 

მოვლენებისა და კვლევის მეთოდების შერჩევა. 

განხორციელებული ამოცანების მოკლე აღწერა.გამოკვლეულია და შესწავლილი რეგიონის 

მდგრადი განვითარების პრობლემათა თანამედროვე მდგომარეობა და საქართველოს 

რეგიონული პოლიტიკა; განსაზღვრულია რეგიონის მდგრადი განვითარებისა და სოციალურ-

ეკონომიკური ფაქტორების ასპექტები; ჩატარებულია რეგიონის განვითარების პრობლემათა 

სისტემის ფორმალიზება, დადგენილია მდგრადობის კრიტერიუმები, ჩატარებულია ამ 

კრიტერიუმების ანალიზი და ბლოკებად დაჯგუფება; განხორციელებულია რეგიონული 
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სისტემის კონცეპტუალური კვლევა და ამოცანათა სისტემატიზაცია. 

თვლადი ინდიკატორი თანდართული მასალის სახით.1. პირველიეტაპის საერთო პროგრამული 

ანგარიშის სამეცნიერო-ტექნიკური დანართი (ინგლისურად):Archil Prangishvili, Oleg Namicheishvili, 

Zurab Gasitashvili, Darejan Verulava, and Mzia Kiknadze, Study and Analysis of Georgian Regional Econo-

mic Policy and ConceptualInvestigationof the Regional  System, 19 pages. 

ეტაპი 2(1.09.2015 – 29.02.2016). დასახული ამოცანა.ცალკეულ მიზანთა წონების განსაზღვრა, კერძო 

მიზნობრივი ფუნქციების ფორმირება, მათი გამოყენებით ინტეგრირებული მიზნობრივი 

ფუნქციის აგება და უკანასკნელის ოპტიმიზაცია შერჩეული ალგორითმებით. 

განხორციელებული ამოცანების მოკლე აღწერა.მათემატიკური მოდელის საფუძველზე 

განხორციელდა ლოკალური მიზნების მინიმიზაცია.  ლოკალური მიზნების სიმრავლიდან მოხდა 

შედარებით უფრო მნიშვნელოვანი მიზნების შერჩევა. 

ჩატარდა მიზნების ურთიერთდამოკიდებულების საექსპერტო შეფასება და აგებული მოდელის 

გამოყენებით დადგინდა ცალკეული მიზნების წონები. 

დამუშავდა მდგრადი განვითარების მოდელი კოგნიტიური მოდელირების მეთოდოლოგიის 

საფუძველზე. 

მოხდა რეგიონის მდგრადი განვითარების უზრუნველმყოფი მართვის სცენარის შერჩევა. 

თვლადი ინდიკატორი თანდართული მასალის სახით.1. მეორე პერიოდის საერთო პროგრამული 

ანგარიშის სამეცნიერო-ტექნიკური დანართი (ინგლისურად). 2. მეორე პერიოდის საერთო 

პროგრამული ანგარიშის სამეცნიერო-ტექნიკური დანართის არაგაბარიტული ვიზუალური 

მასალა. 

თვლადი ინდიკატორი თანდართული სტატიების სახით.1. Archil Prangishvili,Oleg Namicheishvili,Zurab 

Gasitashvili,Darejan Verulava,Mzia KiknadzeConceptualInvestigationof the Regional  System.PROCEEDINGS of 

the International Scientific Conference Dedicated to Academician Iveri Prangishvili’s 85th Anniversary «Infor-

mation and Computer Technologies, Modeling, Control (ICT-MC 2015)», Tbilisi, 2015, pp. 163-168. ISBN 978-

9941-20-575-0 

2. Archil Prangishvili,Oleg Namicheishvili,Zurab Gasitashvili,Darejan Verulava,Mzia KiknadzeModels for the 

Sustainable Development of the Georgian Regions.PROCEEDINGS of the International Scientific Conference 

Dedicated to Academician Iveri Prangishvili’s 85th Anniversary «Information and Computer Technologies, Mo-

deling, Control (ICT-MC 2015)», Tbilisi, 2015, pp. 169-175. ISBN 978-9941-20-575-0 

ეტაპი 3(1.03.2016 – 31.08.2016). დასახული ამოცანა.გორის რეგიონის მდგრადი განვითარების 

სტრატეგიის არჩევა სცენარების კოგნიტური ანალიზის საფუძველზე. 

განხორციელებული ამოცანების მოკლე აღწერა. 1. გორის რეგიონის მდგრადი განვითარების 
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ამოცანათა კონცეპტუალური კვლევა და სისტემატიზაცია. 

1.1. გორის რეგიონში არსებული ვითარების შესწავლა, საბაზო ფაქტორების შერჩევა და ანალიზი. 

1.2. გორის რეგიონის მდგრადი განვითარების ამოცანათა სისტემატიზაცია და უშუალოდ ამ 

რეგიონის მდგრადი განვითარების დამახასიათებელი მიზნებისა და ფაქტორების 

განსაზღვრა / დაზუსტება. 2. გორის რეგიონისთვის ლოკალური მიზნების მინიმიზაცია, 

მარეგულირებელი მექანიზმების სრულყოფა და იმ ტერიტორიების დადგენა, რომლებიც განსა-

კუთრებულ სახელმწიფო მხარდაჭერას მოითხოვს. 

2.1. ლოკალური მიზნების მინიმიზაცია გორის რეგიონისთვის მიზანდასახულობის (ინგლ. goal-

setting) ტექნოლოგიის გამოყენებით. 

2.2. გორის რეგიონისთვის მარეგულირებელი მექანიზმების დამუშავება და მათი შედარებითი 

ანალიზი მოდელირებით. 

2.3. გორის რეგიონში იმ ტერიტორიათა დადგენა, რომლებიც სახელმწიფოს განსაკუთრებულ 

მხარდაჭერას მოითხოვს და შესაბამისი კრიტერიუმების დამუშავება ამ სტატუსის მისანიჭებლად 

თვლადი ინდიკატორი თანდართული მასალის სახით.1. მესამე პერიოდის საერთო პროგრამული 

ანგარიშის სამეცნიერო-ტექნიკური დანართი (ინგლისურად).2. მესამე პერიოდის საერთო 

პროგრამული ანგარიშის სამეცნიერო-ტექნიკური დანართის არაგაბარიტული ვიზუალური 

მასალა. 

თვლადი ინდიკატორი თანდართული სტატიების სახით.3. ფრანგიშვილი ა.ი., ნამიჩეიშვილი ო.მ., 

გასიტაშვილი ზ.ა., ვერულავა დ.ი., კიკნაძე მ.გ. მიზნების სტრუქტურირება და «შეწონვა» 

რეგიონის მდგრადი განვითარების ამოცანაში,საქართველოს საინჟინრო სიახლენი (Georgian 

Engineering News), ISNN 1512-0287, თბილისი, 2016, № 2, ტომი 78.- გვ.25-31. 

 

 

I. 4. 

# proeqtis dasaxe-

leba mecnierebis 

dargisa da samec-

niero mimarTule-

bis miTiTebiT 

 

damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 

1 konfliqtebis Sida 

saxelmwifoerbrivi 

regulaciis 

efeqturobis Se-

saqarTvelos 

teqnikuri 

universiteti 

m. kiknaZe e. baraTaSvili 

i.kveselava 
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fasebis kognit-uri 

modelis da-

muSaveba soci-

aluri, politikuri 

da ekonomikuri 

ganviTarebis 

faqtorebis 

gaTvaliswinebiT 

q. kveselava 

n. lomiZe 

gardamavali (mravalwliani) proeqtis etapisZiriTadi Teoriuli da praqtikuli 

Sedegebis Sesaxeb vrceli anotacia (qarTul enaze) 

proeqtis mizania im meTodebis, modelebis algoriTmebis da programebis damuSaveba 

warmoadgens, romelTa gamoyenebiT konfliqtebis Sidasaxelmwifoerbrivi 

regulaciis efeqturobis Sefasebis kognitiuri modelis damuSavebis  kvleva da 

analizi iqneba SesaZlebeli socialuri, politikuri da ekonomikuri ganviTarebis 

faqtorebis gaTvaliswinebiT 

proeqtis mizani: 

1. konfliqtebis Sidasaxelmwifoerbrivi regulaciis  Tanamedrove prob-

lemebisa Seswavla da analizi socialuri, politikuri da ekonomikuri 

ganviTarebis faqtorebis gaTvaliswinebiT. konfliqtebis Sidasaxelmwifoerbrivi 

regulaciis aspeqtebisa da ganviTarebis socialur-ekonomikuri faqtorebis 

gansazRvra.  

2. ganviTarebis problemebis sistemuri formalizeba, ganviTarebiskrite-riumebis 

gansazRvra, kriteriumebis  da¬jgufeba blokebad. kriteri-umebisa da blokebis  

analizi 

3. sistemis konceptualuri kvleva, kvlevis procesSi sabaziso faqtorebis 

gansazRvra.; 

4. konfliqtebis Sidasaxelmwifoerbrivi regulaciis amocanebis  sistematizeba 

da im miznebisa da faqtorebis gansazRvra, romelic socialuri, politikuri da 

ekonomikuri ganviTarebas axasiaTebs  

5. maTematikuri modelis safuZ¬velze lokaluri miznebis mi¬nimizeba. SerCeul 

lokalur miznebs Soris SedarebiT maRali mniSvnelovnebis miznebis SerCeva 

6. mizanTa urTierTdamokideblebis eqspertuli Sefaseba da damuSavebuli 

modelissafuZvelze miznebis wonebis dadgena 

7.  kognitiuri modelis safuZvelze konfliqtebis Sidasaxelmwifoerbrivi 

regulaciis meqanizmebis SerCeva. marTvis im scenaris SerCeva, romelic socialur, 

politikur da ekonomikur ganviTarebas uzrunvelyofs. 
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II.1. publikaciebi: 

ა) saqarTveloSi 

monografiebi 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 ფრანგიშვილი ა.ი. 

ნამიჩეიშვილი ო.მ. 

გასიტაშვილი ზ.ა. 

ვერულავა დ.ი. 

კიკნაძე მ.გ. 

მიზნების სტრუქ-

ტურირება და «შე-

წონვა»  რეგიონის 

მდგრადი  გან-

ვითარების ამოცანაში, 

საქართველოს 

საინჟინრო სიახლენი 

Tbilisi, 

NGO Georgian Engineering 

News (GEN) LTD, 

International Engineering 

Academy, 

Georgian Engineering Academy 

7 (gv. 25-31) 

vrceli anotacia qarTul enaze 

1. გორის რეგიონისკონკრეტულ მაგალითზე ჩატარებულია მისი მდგრადი განვითარების 

ამოცანათა კონცეპტუალური კვლევა და სისტემატიზაცია, შესწავლილია არსებული ვითარება, 

განხორციელებულია  საბაზო ფაქტორების შერჩევა და ჩატარებულია ამ ფაქტორთა ანალიზი. 

მათემატიკურ ასპექტში ამოცანა დაყვანილია ლოკალური მიზნების მინიმიზაციამდე.ჩატარებუ-

ლია მარეგულირებელი მექანიზმების სრულყოფის მანქანური მოდელირება და დადგენილია ის 

ტერიტორიები, რომლებიც განსაკუთრებულ სახელმწიფო მხარდაჭერას მოითხოვს. 

აღსანიშნავია, რომ ლოკალური მიზნების მინიმიზაცია გორის რეგიონისთვის სრულიად 

ახალიმიზანდასახულობის (ინგლ. goal-setting) ტექნოლოგიის გამოყენებით პირველად არის 

გამოყენებული ჩვენში. რაც შეეხება მარეგულირებელი მექანიზმების დამუშავებას,აქ გადამწყვეტი 

მნიშვნელობა მიენიჭა მათ შედარებით ანალიზსკომპიუტერული მოდელირების გზით საგანგებო 

სცენარების საფუძველზე. ასევე პირველად დამუშავდა კრიტერიუმები სახელმწიფოს 

განსაკუთრებული მხარდაჭერისსტატუსის მისანიჭებლად რეგიონის გარკვეული 

ტერიტორიებისათვის. 
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saxelmZRvaneloebi 

# avtori/avtorebi 

saxelmZRvanelos 

saxelwodeba gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverde

bis 

raoden

oba 

1 r. samxaraZe,                    

l. gaCeCilaZe 
SQL serveri 

(saxelmZRvanelo) 

Tbilisi, sagamomcemlo 

saxli"teqnikuri uni-

versiteti", 2016.  

ISBN 978-9941-20-661-0 

453 gv. 

2 r. samxaraZe,       

l. gaCeCilaZe 

testebis krebuli 

saganSi              

„Transact-SQL ენა“. 

(damxmare 

saxelmZRvanelo) 

Tbilisi,stu-s„IT-

konsaltingissamecnie-

rocentri“, 2016. ISBN 978-9941-

0-8559-8 

292 gv. 

3 o.qarTveliSvili, 

c.xoStaria, 

s.xoStaria 

meToduri  miTiTeba 

laboratoriuli  

samuSaoebis  

SesrulebisaTvis 

saganSi  

“mikroprocesoruli  

sistemebi” 

saqarTvelos  teqnikuri  

universiteti, “teqnikuri  

universiteti” 

117gv. 

4 o.qarTveliSvili, 

s.xoStaria 

mikroprocesoruli  

sistemebi naw.2 

mikroprocesoruli  

sistemebis  

dagegmareba 

saqarTvelos  teqnikuri  

universiteti, eleqtronuli  

wigni. 

120gv 

5 a.benaSvili, 

g.benaSvili 

kompiuteruli siste-

mebis eqspluatacia da 

servisi. 

Tbilisi, saqarTvelos 

universiteti 

291 

6 a.benaSvili, 

g.benaSvili  

s. sulxaniSvili 

kompiuteris peri-

feriis organiza-cia 

Tbilisi, saqarTvelos 

universiteti 

322 

7 vasil kuciava, cifruli სqemateqnika Tbilisi, kostavas 77, 231 
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zaur jojua, 

Tengiz giorxeliZe 

"teqnikuri universiteti" 

8 vasil kuciava, 

zaur jojua 

 

cifruli სqemateqnika 

meToduri miTiTebebi 

laboratoriuli 

samuSaoebis 

Sesasruleblad 

Tbilisi, kostavas 77, 

"teqnikuri universiteti" 

75 

9 T. Todua,                       

T. sturua,                      

b. tabataZe 

HTML5&CSS3 teqnikuri universiteti, 

Tbilisi 

330 

10 m. kiknaZe, z. miqaZe, kompiuteruli 

sistemebi da 

gamoyenebiTi 

teqnologiebi 

sagamomcemlo saxli 

„teqnikuri 

universiteti“ISBN 978-9941-

20-606-1 

Ggv. 545 

vrceli anotacia qarTul enaze 

1. saxelmZRvanelo warmoadgens meore gadamuSavebul gamocemas. masSi 

gadmocemulia Microsoft SQL Server garemoSi programebis SemuSavebis sakiTxebi. 

dawvrilebiTaa ganxiluli Transact SQL-iss afuZvlebi, monacemTa azebisa da 

cxrilebis marTvis sakiTxebi, funqciebTan, Senaxul procedurebTan, 

indeqsebTan, warmodgenebTan, kursorebTan da trigerebTan muSaobis principebi. 

Gadmocemulia administrirebis saSualebebi. Meore gamocemaSi damatebulia 

operaciebi simravleebze, saerTo cxriluri gamosaxulebebi, monacemebis 

reorganizebis sakiTxebi. dawvrilebiTaa gaSuqebuli cxrilebs Soris kavSirebi 

da qvemoTxovnebi.  Wigns uxvad axlavs magaliTebi da savarjiSoebi. 

gankuTvnilia rogorc kompiuteruli inJineriis departamentis bakalavrebis, 

magistrebisa da doqtorantebisaTvis, ise daprogramebis Seswavlis 

msurvelTaTvis. 

2. krebulSi warmodgenilia T-SQL  enisTvis SemuSavebuli testebi. testebSi 

asaxulia SQL serverTan muSaobis safuZvlebi, monacemTa bazebisa da cxrilebi 

marTvis sakiTxebi, funqciebTan, Senaxul                                                                                                                             

procedurebTan, indeqsebTan, warmodgenebTan, kursorebTan da trigerebTan 

muSaobis     principebi. gankuTvnilia „informatika“ saganmanaTleblo  

programis bakalavrebisTvis. 

3. წინამდებარე ლაბორატორიული ამუშაოების მითითება წარმოადგენს საგნის 

“მიკროპროცესორული სისტემები” პრაქტიკულ რეალიზაციას, რომელიც 

დამუშავებულია ავტორების მიერ. Lლაბორატორიული სამუშაოს შესასრულებლად 
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გამოყენებულია  Mიკრო  Eლეცტრონიკს-ისფირმის პლათფორმა BიგAVღ,  რომელზეც 

განლაგებულია AVღ ოჯახის მიკროკონტროლერი და სხვადასხვა პერიფერიული 

მოწყობილობა: ტემპერატურის სენსორი, რეალური დროის საათის მოდული, ტექსტური 

და გრაფიკული დისპლეი, სენსორული პანელი და სხვა. სტენდს გააჩნია აგრეთვე 

ინფორმაციის გამოყვანისა და შეყვანის საშუალება. აღწერილია პერიფერიული 

მოწყობილობის სტრუქტურა და მუშაობის პრინციპი, რომელიც კონკრეტულ სისტემაში 

უნდა იყოს გამოყენებული. Aასევე თვითეულ დავალებას თან ახლავს სადემონსტრაციო 

პროგრამა ჩენაზე,  რომლითაც მოსწავლემ შეიძლება იხელმძღანელოს დავალებით 

გათვალისწინებული სისტემის პროგრამის შედგენის დროს. აღწერილია 

ტრანსლიატორთან მუშაობა პროგრამის გაწყობის პროცესში და მიკროკონტროლერშიპ 

როგრამის ჩაწერა პროგრამატორის საშუალებით. 

4. სახელმძღვანელოში განხილულია მიკროპროცესორების დაგეგმარების საკითხები 

მიკროკონტროლერის ბაზაზე.  აღწერილია სხვადასხვა პერიფერიული მოწყობილობის 

სტრუქტურა, მუშაობის ხასიათი და მიკროკონტროლერთან მათი დაკავშირების 

საშუალებები (ინტერფეისები). მნიშვნელოვანი ადგილი ეთმობა მიკროკონტროლერების 

დაპროგრამების საკითხს მაღალი დონის ენაზე (კერძოთ, Сენაზე).  

5. saxelmZRaneloSi warmodgenilia personaluri kompiuteris mowyobilobebi, 

maTi maxasiaTeblebi, muSaobis principebi, konstruqciuli standartebi. 

ganxilulia kompiuteris sxvadasxva komponentebis konfigurirebis da 

CarTvis, kompiuteruli sistemebis awyobis, eqspluataciis da servisis, 

grafikuli sistemis mowyobis sakiTxebi. 

6. saxelmZRaneloSi warmodgenilia kompiuteris periferiuli mowyobilobebi, 

kerZod: skanerebi, cifruli kamerebi, uwyveti kvebis wyaroebi, monacemebis 

magnituri da optikuri Senaxvis mowyobilobebi, sabeWdi mowyobilobebi, 

audio da video informaciis warmodgenis saSualebebi, videokontrolerebi 

da monitorebi. ganxilulia periferiuli mowyobilobebis organizacia, 

muSaobis principebi, maxasiaTeblebi, uaxlesi tendenciebi periferiuli 

mowyobilobebis ganviTarebis sferoSi. 

7. დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია: ციფრული ელექტრონიკისმ ოქმედების 

პრინციპები; ციფრული სქემების საბაზო ელემენტები და მათი ჩართვის სტანდარტულის 

ქემები; სქემატექნიკური მოდელირების პროგრამის M Multisim -ის მოკლეა ღწერა, ამ 

პროგრამის კომპონენტები სბიბლიოთეკაში არსებულ SN74, CD4000, CD45000 სერიებში 

შემავალი როგორც საშუალო, ისე დიდი ინტეგრაციის ზოგიერთი ციფრული 

ინტეგრალური მიკროსქემის გამომყვანების დანიშნულება და ამ სქემებისGAმოქმედების 

პრინციპის  აღწერა; ციფრული ინტეგრალური მიკროსქემების გამოყენებით როგორც 

მარტივი, ისე რთული ციფრული მოწყობილობების პროექტირების საკითხები; 

აღწერილია ტიპური ფუნქციური კვანძების დაპროგრამირება დილოგიკური მატრიცების 

გამოყენების საკითხები; განხილულია სპეციალური სქემები, მეხსიერების სახეები და 
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ციფრულ-ანალოგური სქემები; აღწერილია ზოგიერთი გადამწოდის მოქმედების 

პრინციპი და მათი გამოყენების მაგალითები; განხილულია როგორც ციფრული, ისე 

ასოითი და სხვა სახის ინფორმაციის აღქმელი მოწყობილობები დასხვ. დამხმარე 

სახელმძღვანელო შედგენილია ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის, 

კომპიუტერული ინჟინერიის დეპარტამენტის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის 

შესაბამისი სილაბუსის მიხედვით.  

8. ციფრული ელექტრონიკის ბაზაზე შექმნილი ციფრული მოწყობილობები ფართოდ 

გამოიყენებიან ციფრული საზომი ხელსაწყოების, საზომი-გამომთვლელი კომპლექსების, 

მიკროპროცესორული სისტემების, კომპიუტერების, ობიექტების (საწარმოოპროცესების) 

მართვის სისტემების, საყოფაცხოვრებო ტექნიკის და მრავალი სხვამოწყობილობის 

ასაგებად. ციფრული ტექნიკის განვითარებისა და გამოყენების პრობლემები აქტუალურია 

არა მხოლოდ ელექტრონიკის დარგის სპეციალისტებისათვის, არამედ აგრეთვე სხვა 

პროფესიის მუშაკთა ფართო წრისათვის. მეთოდიკური მითითებები შედგება ორი 

ნაწილისგან. პირველ ნაწილში მოყვანილია ლაბორატორიული კომპლექსის იმ 

საკითხების აღწერა, რომელთა ცოდნაც აუცილებელია სასწავლო კურსის სილაბუსით 

გათვალისწინებული ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად, ხოლო Mმეორე 

ნაწილში განხილულია 16 ლაბორატორიული სამუშაო. თითოეული ლაბორატორიული 

სამუშაოს შესრულებისას სტუდენტის მიერ ხდება როგორც კონკრეტული ციფრული 

კვანძის გამოკვლევა, ისე ამ კვანძთან თემატურად დაკავშირებული კვანძების ფუნქციური 

სქემების შედგენა და მათი სიმულაცია ლაბორატორიული კომპლექსის 

როგრამულ უზრუნველყოფაში შემავალი სქემატექნიკური მოდელირების 

პროგრამა“Multisim13.0”--ისგამოყენებით.  

9. განხილულია H HTML ენის შესაძლებლობები, H HTML 5 ვერსიაში შემოღებული 

სიახლეებისა და დამატებების გათვალისწინებით,H HTML ენის ელემენტარული 

საფუძვლებიდან დაწყებული რთული პრაქტიკული საკითხებით დამთავრებული. 

ganxilulia kompiuteris zogadi daxasiaTeba, misi elementebi da informaciis 

warmodgenis principebi. kompiuteruli sistemebis da misi Semadgeneli 

nawilebis agebis da funqcionirebis safuZvlebi 

 

 

statiebi 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTauri, Jurna-

lis/krebulis dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemlob

a 

gverd

ebis 

raod

enoba 
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1 Бочоридзе Е.В., 

Берая Н.О., 

Гварамия Е.Г. 

Изменение свойства D-

оптимальности двухкомпонентного 

симплексного плана первого порядка 

при наложении отличающихся 

погрешностей/ 

GeorgianEngineeringnews 

№3 Тбилиси 6 

2 r. samxaraZe,            

k. JamuraSvili 

sainformacio sistemebis 

usafrTxoebis 

infrastruqturis 

dagegmareba/marTvis              

avtomatizebuli sistemebi 

N1(21) Tbilisi, 

"saqarTve-

losteqnikur

iuniversite-

ti", Sromebi. 

2016. ISSN 

1512-3979 

(ptint).  EISSN 

1512-2174 

(online) 

gv. 62-

65 

3 r. samxaraZe,              

k. JamuraSvili 

Tanamedrove kriptografiuli 

meTodebi/marTvis               

avtomatizebulisi stemebi 

N1(21) Tbilisi, 

"saqarTve-

losteqnikur

iuniversite-

ti", Sromebi. 

2016. ISSN 

1512-3979 

(ptint).  EISSN 

1512-2174 

(online) 

gv. 66-

70 

4 r. samxaraZe,             

m. TevdoraZe,                

i. gigiberia,                     

m. qevxiSvili 

pedagogis roli specialuri 

saganmanaTleblo saWiroebis 

mqone moswavlis 

ganviTarebaSi/biznes-

inJineringi 

№1-2 Tbilisi, 

"saqarTve-

losteqnikur

iuniversite-

ti", Sromebi. 

2016 

gv. 

359-

361 

5 r. samxaraZe,                   

m. TevdoraZe,   

l. Carkviani 

profesiuli ganaTlebis 

pedagogiuri kadrebis 

momzadeba teqnologiebis 

saSualebiT/biznes-inJineringi 

№1-2 Tbilisi, 

"saqarTve-

losteqnikur

iuniversite-

ti", Sromebi. 

2016 

gv. 

366-

368 
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6 n. arabuli Creation of world standards educational 

system as one of the main factors of 

sustainable development of the country. 

ეროვნული თავდაცვის აკადემიის 

სამეცნიერო შომების კრებული 

N2  5 

7 T. Todua,  

b. tabataZe 

 

 

 

 

 

codnis menejmentis sistemebis 

gamoyenebis aspeqtebi 

Tanamedrove kompaniebSi. 

i. javaxiSvilis saxelobis 

Tbilisis saxelmwifo 

universiteti. saerTaSoriso 

samecniero konferenciis 

„Tanamedrove informaciuli 

teqnologiebi ekonomikuri 

globalizaciis pirobebSi“ 

Sromebis krebuli 

 i. 

javaxiSvili

s saxelobis 

Tbilisis 

saxelmwifo 

universiteti

. 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

8 r. kakubava,     

m. niJaraZe,     

T. Todua 

 

kompiuteruli sistemebis 

programuli uzrunvelyofis 

analizis zogierTi aspeqti.  

akademikos i. frangiSvilis 

dabadebis 85 wlisTavisadmi 

miZRvnili saerTaSoriso 

samecniero konferenciis 

„sainformacio da 

kompiuteruli teqnologiebi, 

modelireba, marTva“ Sromebis 

krebuli 

 saqarTvelos 

teqnikuri 

universiteti 

 

4 

 

9 r. kakubava,         

T. Todua,          

T. miqava 

baiesuri midgoma eqspertuli 

sistemebis daproeqtebis 

amocanebSi. 

akademikos i. frangiSvilis 

dabadebis 85 wlisTavisadmi 

miZRvnili saerTaSoriso 

samecniero konferenciis 

„sainformacio da 

kompiuteruli teqnologiebi, 

modelireba, marTva“ Sromebis 

krebuli 

 saqarTvelos 

teqnikuri 

universiteti 

5 
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10 m. kiknaZe,  

l. gaCeCilaZe 

umaRlesi maTematikis 

swavlebis programuli 

uzrunvelyofis struqtura 

SromaTa 

krebuli 

#19, 2015 

saqarTvelos 

teqnikuri 

universiteti

s arCil 

eliaSvilis 

marTvis 

sistemebis 

instituti 

gamomcemlob

a ‘damana” 

5 

11 a. benaSvili,  

g. benaSvili,  

m. baliaSvili 

kompiuterebisTvis sistemuri 

platis da korpusis form-

faqtoris SerCevis 

sakiTxisaTvis. 

`marTvis avtomati-zirebuli 

siste-mebi. Sromebi.~ 

#2(22).  

2016 

q. Tbilisi 6 

12 m. baliaSvili 

a. benaSvili,  

g. benaSvili 

monitorebis sertifikaciis 

standartebi. 

`marTvis avtomati-zirebuli 

siste-mebi. Sromebi.~ 

#2(22).  

2016 

q. Tbilisi 

saqarTvelos 

teqnikuri 

universiteti

. 

6 

13 ი. 

ქართველიშვილი 

თ.თოდუა 

 

წრფივი პროგრამირების ამოცანის 

ოპტიმალური ამონახსნების 

მოძებნა მცირე საწარმოს მუშაობის 

მაგალითზე 

globalizacia da biznesi 

#1 Tbilisi 5 

14 i.qarTveliSvili 

 T. Todua.  

 

TamaSebi unagira wertiliT da 

TamaSis amonaxsni Sereuli 

strategiis areSi 

globalizacia da biznesi 

#1 Tbilisi 6 

15 ი.მაკასარაშვილი 

მ. კიკნაძე, 

მ. დარჯანია 

ინტერაქტიული 

სამგანზომილებიანი 

რეკონსტრუქცია  RGB-D 

გამოსახულებების საფუძველზე 

 Tbilisi გვ.50-

57 
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16 ი.მაკასარაშვილი 

მ.დარჯანია 

სამგანზომილებიანი ობიექტების 

რეკონსტრუქცია ავტომატური 

სისტემების გამოყენებით 

 Tbilisi გვ.234

-237 

17 

Z. Gasitashvili, 

M. Kiknadze, 

Z. Jankharashvili 

 

Elaboration of the Management Model 

of Development of Conflict Regions 

 

შავი ზღვის 

საერთაშორ

ისო 

უნივერსიტ

ეტის 

შრომათა 

კრებულიb2

016 

თბილისი  

18 

z. gasitaSvili, 

m.kiknaZe,  

z. janyaraSvili 

Analysis of relationships among the 

characterizing factors of regional 

stable development 

 

Blak See 

University 

2016 

Tbilisi 8 

19 

z. gasitaSvili, 

m.kiknaZe,  

z. janyaraSvili 

ორგანიზაციულ სისტემებზე 

მოქმედი ფაქტორების ანალიზი 

კონფლიქტური რეგიონების 

განვითარების მაგალითზე 

 

სტუარჩილ

ელიაშვილი

სმართვისსი

სტემებისინ

სტიტუტის

შრომათაკრ

ებული# 20 

2016 

თბილისი. 

 

214-

220 

20 

მზია კიკნაძე,  

ნინო 

გოჩიტაშვილი 

 

ვებ გვერდების ეფექტური 

ფერების მიღება კონტრასტის 

ალგორითმის გამოყენებით 

 

სტუ არჩილ 

ელიაშვილი

ს მართვის 

სისტემების 

ინსტიტუტ

ის შრომათა 

კრებული # 

20 

2016 

თბილისი. 

 

228-

231 

21 
მ. კიკნაძე,               

ი. მაკასარაშვილი 

მ. დარჯანია 

ინტერაქტიული 

სამგანზომილებიანი 

რეკონსტრუქცია 

RGB-D გამოსახულების 

სტუ-ს 

შრომები 

მართვის 

ავტომატიზ

ებული 

თბილისი 

2016 # 

1(21) 

გვ 

50

-

57 
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საფუძველზე სისტემები,  

vrceli anotacia qarTul enaze 

2. Tanamedrove organizaciebisaTvis informaciuli infrastruqturis 

ganviTareba pirvel rigSi gulisxmobs qaRaldis dazogvas, radganac 

informaciis gadacema SesaZlebeli xdeba eleqtronulad, es 

ukanaskneli ukve Tavis Tavad gulisxmobs imas rom ramdenjerme 

izrdeba informaciis gadacemis siswrafe; SesaZlebeli xdebap 

rinterebisa da sxva aparaturuli mowyobilobebis qselSi gaziareba, 

rac amcirebs arasasurveli aparaturis raodenobas. garda amisa, 

SesaZlebeli xdeba Seiqmnas eleqtronuli safosto sistema, rac 

bevrad amartivebs da aCqarebs kompaniaSi mimdinare TiTqmis yvela 

process. Informaciuli infrastruqturis ganviTarebis Sedegad 

martivdeba komunikacia TanamSromlebs Soris, gadawyvetilebebis 

miRebis procesi bevrad ufro efeqturad da swrafad mimdinareobs, 

gacilebiT advilia Seqmnil eleqtronul sabuTebTan urTierToba da 

SemdgomSi maTi moZieba. 

3. Ria gasaRebis kripto sistemebi ZiriTadad gamoiyeneba, rogorc 

hibriduli sistemebi, sadac informaciis Sifracia/deSifraciisaTvis 

gamoiyeneba swrafi simetriuli algoriTmebi, xolo misi gasaRebis 

marTvisa da gadacemisaTvis gamoiyeneba SedarebiT nelia simetriuli 

algoriTmebi. Rogorc vxedavT, calmxrivi funqciebi ZiriTadad 

warmoadgenen ricxvTa Teoriis iseT amocanebs, romelTa amoxsnis 

algoriTmi arapolinomuria.  

4. statiaSi warmodgenilia sakmaod seriozuli sakiTxi - autisturi 

speqtris aSlilobis moswavleTa saswavlo procesis dagegmva, 

warmarTva da Sefaseba. maswavleblebisTvis SemuSavebulia 

saerTaSoriso kvlevebze dafuZnebuli rCevebi. imisaTvis, rom 

maswavlebelma SeZlos autisturi speqtris aSlilobis moswavleebTan 

saswavlo procesis warmatebiT ganxorcieleba ise, rom saswavlo 

procesi klasis danarCeni moswavleebisaTvis morgebuli iyos wlis 

bolos misaRwevi Sedegebis miRebaze, saWiroa maswavlebelTa 

seriozuli gadamzadeba da maTi Cveuli praqtikis Canacvleba 

diferencirebuli saswavlo garemos SeqmniT. unda moxdes 

maswavlebelTa daostateba im kuTxiT, rom gakveTilebi daigegmos 

TiToeuli moswavlis saWiroebisa da misi SesaZleblobis 

gaTvaliswinebiT. procesi mniSvnelovnad efeqturi iqneba sainformacio 

teqnologiebis saswavlo procesSi aqtiurad CarTviT. arsebuli 

problemis mogvarebas ufro metad Seewyoba xeli maswavli programebis 

SeqmniTa da mizanmimarTuli gamoyenebiT. 

5. statiaSi ganxilulia swavlebis internet -teqnologiebis, kerZod 
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distanciuri teqnologiebis gamoyenebis axali SesaZleblobebi da 

maswavleblis roli am procesSi. saubaria imazec, rom ganaTlebaSi 

internet -teqnologiebis gamoyenebas arsebiTi cvlilebebi Seaqvs ara 

marto moswavleTa saqmianobis xasiaTSi, aramed, maTi gamoyenebiT 

ganpirobebulia xarisxobrivad sxva moTxovnebi maswavleblis 

momzadebisadmi, radgan distanciuri swavlebis sistemis pedagogiuri 

saqmianoba Zlier gansxvavdeba tradiciulisgan. dasaxelebulia 

winaaRmdegobebi, romlebic arsebobs saqarTvelos ganaTlebis sistemis 

profesiuli maswavleblebis dRevandel kvalifikaciasa da maT mimarT 

arsebul moTxovnebebs Soris. dasmulia kvalifikaciis amaRlebis 

sistemaSi internet-teqnologiebis sferoSi maswavlebelTa profesiuli 

kompetenciis formirebis problemebis gadawyvetis saWiroebis sakiTxi 

da CamoTvlilia is amocanebi, romelTa Sesrulebis safuZvelze 

SesaZlebeli iqneba maswavlebelTa uwyveti distanciuri swavlebis 

procesSi internet-teqnologiebis efeqturi gamoyenebis Sesaxeb 

rekomendaciebis SemuSaveba. 

6. დღეისათვის ნებისმიერი ქვეყნის არა მხოლოდ მდგრადი განვითარება, არამედ 

არსებობაც კი შეუძლებელია, თუ მას არ გააჩნია შესაბამისი სასწავლო სისტემა, 

რომელიც სახელმწიფო სისტემის ერთ-ერთ ძირითად ელემენტს წარმოადგენს და 

მხარს უჭერს ქვეყნის აშენებას. 

არნიშნულ სტატიაში ჩატარებულის ანალიზი, თუ როგორ უნდა მოხდეს 

განვითარებადი ქვეყნის, მათ შორის საქართველოს რეორგანიზაციის პროცესი 

საგანმანათლებლო სისტემაში. 

7. სტატიაში განხილულია თანამედროვე კომპანიებში ცოდნის მენეჯმენტის (KM) 

სისტემების დანერგვის აუცილებლობისა და გამოყენების საკითხები; განხილულია 

ის სირთულეები და ამოცანები, რომლებიც ამ ტიპის სისტემების დანერგვას ახლავს 

თან; ნაჩვენებია ცოდნის მენეჯმენტის სისტემების ეფექტურობა კომპანიიდან 

წამყვანი თანამშრომლის წასვლის შემთხვევაში. ასევე განხილულია OMIშ 

სისტემები, მათი არქიტექტურა და როლი ინფორმაციის დამუშავების პრაქტიკული 

ამოცანების გადაწყვეტაში. 

8. სტატიაში განხილულია კომპიუტერული სისტემების პროგრამული 

უზრუნველყოფის დაპროექტებისას წამოჭრილი ტიპიური პრობლემები. ნაჩვენებია 

სისტემის პროგრამული უზრუნველყოფის ანალიზის საჭიროება და პროგრამული 

უზრუნველყოფის გავლენის შეფასების აუცილებლობა მთლიანი სისტემის 

მწარმოებლურობაზე. მოცემული მასივის უდიდესი ელემენტის გამოთვლის 

მარტივი პროგრამის საფუძველზე ნაჩვენებია შესაბამისი პროგრამული 

უზრუნველყოფისთვის შესრულების საშუალო დროის გამოთვლის გზები. 

9. .სტატიაში განხილულია ექსპერტულ სისტემებში ცოდნის წარმოდგენისა და 
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ცოდნის ბაზის ფორმირების საკითხები, თვითსწავლადი ექსპერტული სისტემის 

აგების თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები, სამედიცინო დიაგნოსტიკის 

სფეროში ბაიესური მიდგომის განხორციელების მაგალითი და მისი ალგორითმული 

და პროგრამული რეალიზაციის გზები. 

11. აპარატურული თვალსაზრისით პერსონალური კომპიუტერი წარმოადგენს არა 

ერთიან მოწყობილობას, არამედ ცალკეული კომპონენტების კრებულს. 

კომპიუტერების წარმოებისას მოწყობილობების და მათი მახასიათებლების შერჩევა 

ხდება იმ ამოცანებიდან გამომდინარე, რომელიც  კომპიუტერმა მუშაობის პროცესში 

უნდა შეასრულოს. 

ამჟამად კომპიუტერებში სხვადასხვა ფორმ-ფაქტორის სისტემური პლატები 

გამოიყენება. ATX ფორმ-ფაქტორი რჩება ყველაზე პოპულარულ და 

რეკომენდირებულ სტანდარტად.  

BTX ფორმ-ფაქტორს გარკვეული უპირატესობები გააჩნია AთX ფორმ-ფაქტორთან 

შედარებით, განსაკუთრებით სისტემებში მაღალი ენერგომოხმარებით, თუმცა მისი 

გამოყე-ნების შემთხვევაში შეიძლება წავაწყდეთ პრობლემებს სისტემის 

მოდერნიზაციასა და კომპონენტების შეცვლასთან დაკავშირებით. 

12. სტატიაში განხილულია სტანდარტები, რომლებშიც რეგლამენტირებულია მოთ-

ხოვნები მონიტორების უსაფრთხოების, ენერგომოხმარების და ერგონომიულობის 

შესახებ, კერძოდ: TCO'92, TCO'95,  TCO'99, ТСО'03 და MPR,  რომლებიც ადგენენ 

მონიტორის ტექნიკური პარამეტრების მინიმალურ დასაშვებ მნიშვნელობებს. 

განხილულია მონიტორის ენერგომოხმარების მართვის სისტემის სპეციფიკაცია Energy 

Star და ამ სტანდარტისადმი შესაბამისობაზე სერტიფიცირების სხვადასხვა 

ვერსიები. ნაჩვენებია მოხმარებული სიმძლავრის  ეფექტურობის მიხედვით  

დადგენილი ცხრა კლასის მიხედვით მოლოდინის რეჟიმში მოხმარებული 

სიმძლავრეების მნიშვნელობები. 

მოცემულია ინფორმაცია ენერგომოხმარების კლასის ლეიბლების ექვსვარსკვლა-ვიანი 

და ათვარსკვლავიანი ვერსიების შესახებ, რომელიც მოქმედებს ავსრტალიასა და 

ახალ ზელანდიაში. 

13. optimizaciis amocanis gadawyveta umniSvnelovanesia adamianis moRva-

weobis TiTqmis yvela sferoSi. naSromSi ganxilulia warmoebis marTvis 

procesSi obieqtis ekonomikur-maTematikuri modelis gamoyenebis saki-

Txebi warmoebis efeqturi dagegmvisa da optimaluri gadawyvetilebebis 

misaRebad. mcire sawarmosTvis agebulia ekonomikur-maTematikuri mo-

deli da "Pom For Windows" programuli paketis gamoyenebiT napovnia 
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wrfivi programirebis amocanis optimaluri amonaxsnebi 

14. naSromSi ganxilulia TamaSTa Teoriis gamoyeneba konfliqturi 

situaciebis analizisaTvis, ganusazRvrelobis is faqtorebi romlis 

arsebobac mocemuli situaciis ZiriTadi maxasiaTebeli Tvisebaa, aseve 

minimaqsuri strategiebis gansazRvris gzebi. moyvanilia konkretuli 

konfliqturi situacia agrofirmis magaliTze, romlisTvisac optima-

luri amonaxsnis Zieba xdeba Sereuli strategiebis areSi. ganxiluli 

magaliTisaTvis napovnia optimaluri amonaxsebi da mocemulia Sesabamisi 

ricxviTi mniSvnelobebi.  

 

II.2. publikaciebi: 

ბ) ucxoeTSi 

monografiebi 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 Archil Prangishvili 

Oleg Namicheishvili 

 

Accelerated Testing of 

Devices on Durability and 

Fatigue Failure 

World Journal of 

Engineering and 

Technology - WJET 

Irvine (CA), USA ; 

 

Scientific Research 

Publishing Inc. 

6 (pp.200-2005) 

2 Самхарадзе Р.Ю., 

Нозадзе Ц.С.,           

Курдадзе М.А., 

Гачечиладзе Л.Г., 

Нозадзе С.О. 

Разработка 

исследовательского 

прототипа экспертной 

системы для инфра-

красной влагометрии 

(монография) 

Избранные вопросы 

современной науки. 

Монография. Часть ХХ. 

/ Научный ред. д.п.н. 

проф. С.П. Акутина. - 

М.: Издательство 

“Перо”,  2016. – 259 с. 

ISBN 978-5-906851-56-7. 

134-165 стр. 

vrceli anotacia qarTul enaze 

anotacia 

1. Camoyalibebulia daCqarebuli gamocdisproblema, romelic nakeTobaTa 

xangamZleobis dadgenasTan aris dakavSirebuli. mocemulia am sakiTxisadmi 

sruliad axali da maTematikurad mkacri midgoma, romelic e.w. «daCqarebis 

funqciis» cnebas eyrdnoba. wrfivi modelis SemTxvevaSi am sididis safuZvelze 

gansazRvrulia mowyobilobis umtyuno muSaobis drois ganawilebis integraluri 

funqcia. radgan daCqarebis funqciis wrfivoba mniSvnelovan rols TamaSobs 
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nakeTobaTa testirebis xangrZlivobis Semcirebis amocanaSi, Camoyalibebulia 

Teorema daCqarebis funqciis wrfivobis Sesaxeb da damtkicebulia misi kavSiri 

dazianebaTa wrfivad Sekrebis hipoTezasTan.Mocemulia palmgren-maineris principis 

arsebiTi ganzogadeba da agebulia forsirebuli gamocdis meTodi, romelic am 

ganzogadebul princips iyenebs. meTodi uzrunvelyofs xangamZleobis daCqarebul 

dadgenas daTvirTvis zrdisas rogorc uwyveti,aseve safexuriani kanoniT. 

2. Одна из сфер деятельности человека, характеризующийся множеством проблем и 

нерешенными вопросами, является инфракрасная спектроскопия, в том числе инфракрасная 

влагометрия. Сложности обусловлены многообразием задач по количественному и качественному 

анализу отдельных компонентов и параметров, содержащегося в различных материалах, а также 

возврастающими требованиями к точности и универсальности процессов анализа исследуемых 

материалов и усовершенствованию инфракрасных анализаторов. Среди множества проблем стоящих 

в этой области, можно выделить проблемы связанные с разными видами погрешностей измерения 

влажности конкретного материала, в том числе алгоритма измерения. Как известно, традиционные и 

точные химические лабораторные измерения требуют больших временных затрат и дорогих 

химических препаратов, и с учетом субъективных факторов не дают возможность получить точные 

результаты в нужное время. В монографии предложен новый подход к решению некоторых проблем 

инфракрасной влагометрии, в частности, повышению точночти определения влаги в разных 

материалах, основанный на применении экспертной системы. В данном исследовании, во-первых, 

построена структура экспертной системы, во-вторых, сформирована продукционная модель базы 

знаний, в-третьих, разработан алгоритм реализуюший прямую цепочку рассуждений. Исследование 

показало, что экспертная система в любых ситуациях быстро выдает более точные результаты. С 

использованием экспертной системы более совершенным становится рабочее место технолога. 

Применение экспертной системы позволяет с заданной точностъю осушествлятъ построение 

градуировочных кривых для различных материалов, существенно сократить время жизненного цикла 

исследований из-за сокрашения количества образцов испытуемого материала. 

 

 

statiebi 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTauri, Jurna-

lis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 Берая Н.О., 

Бочоридзе 

Е.В.,  

Гварамия Е.Г 

Изменение следа 

ковариационной матрицы 

для двухкомпонентного 

симплексного плана первого 

порядка при наложении 

отличающихся 

Сборник 

научных 

трудов / 

Научный ред. 

д.п.н., проф. 

М.: Издательство 

«Перо» 

4 
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погрешностей/«Современная 

наука: теоретический и 

практический взгляд» 

Рудакова И.А. 

 

III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 T. Todua codnis menejmentis 

sistemebis gamoyenebis 

aspeqtebi Tanamedrove 

kompaniebSi. 

i. javaxiSvilis 

saxelobis Tbilisis 

saxelmwifo universiteti 

 

2 T. Todua 

 

baiesuri midgoma 

eqspertuli sistemebis 

daproeqtebis amocanebSi 

 

saqarTvelos teqnikuri 

universiteti 

 

3 

 

 

r. kakubava 

kompiuteruli sistemebis 

programuli 

uzrunvelyofis analizis 

zogierTi aspeqti. 

saqarTvelos teqnikuri 

universiteti 

4 Archil Prangishvili,                             

Oleg Namicheishvili,                           

Zurab Gasitashvili,                             

Darejan Verulava,                               

Mzia Kiknadze 

Conceptual Investigationof the 

Regional  System 

saqarTvelos teqnikuri 

universiteti, 2015 wlis 3-

5 noemberi 

5 z. gasitaSvili, m. kiknaZe, 

l.petriaSvili 

ორგანიზაციულ სისტემებზე 

მოქმედი ფაქტორების 

ანალიზი და მოდელის 

დამუშავება რეგიონის 

მდგრადი განვითარების 

მაგალითზე 

გლობალიზაცია და ბიზნესი 

ევროპის სასწავლო 

უნივერსიტეტი სამეცნიერო-

პრაქტიკული კონფერენცია 

თბილისი 2016 წლის მაისი 

6 მ, კიკნაძე, ინტერნეტ რეკლამა 

ტურისტულ ბიზნესში 

საქართველოს ეროვნული 

უნივერსიტეტი. ტურიზმის 
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დ. მასხარაშვილი განვითარებისტენდენციები: 

პრობლემები და 

პერსპექტივები. I 

საერთაშორისოსამეცნიეროკო

ნფერენციის შრომათა 

კრებული თბილისი 2016 

მაისი 

7 მ. კიკნაძე 

 

კლიმატის დაცვა და 

კომპიუტინგი 

საერთაშორისო 

ინტერდისციპლინური 

სეზონური სკოლა 

"ენერგია, გარემო და მდგრადი 

განვითარება" 

http://sseesd.tsu.ge/#program 

2016წ  6-12 მაისი 

8 მ. კიკნაძე გარემოს მონიტორინგი 

სმარტფონების სენსორების 

მეშვეობით  

საერთაშორისო 

ინტერდისციპლინური 

სეზონური სკოლა 

"ენერგია, გარემო და მდგრადი 

განვითარება" 

http://sseesd.tsu.ge/#program 

2016წ 6-12 მაისი 

9 T. Zhvania, D. Kapanadze,  

M. Kiknadze 

 

“Aspects Of Using Cloud 

Technologies In Virtual 

Learning Environment” 

Bodrum / Turkey 

International Conference On 

Education In Mathematics, 

Science And Technology 

(Icemst 2016) 

19-22  May 2016 

moxsenebaTa anotacia qarTul enaze 

1. სტატიაში განხილულია თანამედროვე კომპანიებში ცოდნის მენეჯმენტის (KM) სისტემების 

დანერგვის აუცილებლობისა და გამოყენების საკითხები; განხილულია ის სირთულეები და 

ამოცანები, რომლებიც ამ ტიპის სისტემების დანერგვას ახლავს თან; ნაჩვენებია ცოდნის 

მენეჯმენტის სისტემების ეფექტურობა კომპანიიდან წამყვანი თანამშრომლის წასვლის 
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შემთხვევაში. ასევე განხილულია OM OMIS სისტემები, მათი არქიტექტურა და როლი 

ინფორმაციის დამუშავების პრაქტიკული ამოცანების გადაწყვეტაში. 

2. სტატიაში განხილულია ექსპერტულ სისტემებში ცოდნის წარმოდგენისა და ცოდნის ბაზის 

ფორმირების საკითხები, თვითსწავლადი ექსპერტული სისტემისაგების თეორიული და 

პრაქტიკული ასპექტები, სამედიცინო დიაგნოსტიკის სფეროში ბაიესური მიდგომის 

განხორციელების მაგალითი დ ამისი ალგორითმული და პროგრამული რეალიზაციის გზები. 

3. სტატიაში განხილულია ომპიუტერული სისტემების როგრამული უზრუნველყოფის და 

პროექტებისას წამოჭრილი ტიპიური პრობლემები. ნაჩვენებია სისტემის პროგრამული 

უზრუნველყოფის ნალიზის საჭიროება და პროგრამული უზრუნველყოფის გავლენის შეფასების 

აუცილებლობა მთლიანი სისტემის მწარმოებლურობაზე. მოცემული მასივის უდიდესი 

ელემენტის გამოთვლის მარტივი პროგრამის საფუძველზე ნაჩვენებია შესაბამისი პროგრამული 

უზრუნველყოფისთვის შესრულების საშუალო დროის გამოთვლის გზები. 

4. moxseneba exeba regionis mdgradi ganviTarebis Tanamedrove problemebisa da 

saqarTvelos regionaluri ekonomikuri politikis Seswavlisa da analizis 

sakiTxebs . regionis mdgradobis aspeqtebisa da ganviTarebis socialur-

ekonomikuri faqtorebis gansazRvras 

5. თანამედროვე უმაღლეს სასწავლებლებში მნიშვნელოვნად გაიზარდა ელექტრო-ნული 

სწავლების ტექნოლოგიების გამოყენება, რასაც ხელი შეუწყო ვირტუალურ სასწავლო გარემოში 

სხვადასხვა ინსტრუმენტული საშუალების ინტეგრირებამ. ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით 

აქტუალურია ღრუბლოვანი ტექნოლოგიები, რომლებიც სასწავლო ორგანიზაციებს სთავააზობენ 

ელექტრონული სწავლების ინტერნეტ ტექნოლოგიებზე დაფუძნებულ დინამიკურ და 

აქტუალურ ახალ შესაძლებლობებს. ღრუბლოვანი ტექნოლოგიები უზრუნველყოფენ 

მომსახურების მაღალ დონეს და გავლენას ახდენენ სასწავლო კურსების არქიტექტურაზე, 

შეთავაზებულ სერვისებსა და ლოგისტიკაზე.  

 

 

b)ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 Берая Н.О., Бочоридзе Е.В., 

ГварамияЕ.Г. 

Изменение следа 

ковариационной матрицы для 

двухкомпонентного 

симплексного плана первого 

Россия, Таганрог, V 

Международная научно-

практическая конференция 

«Современная наука: 
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порядка при наложении 

отличающихся погрешностей 

теоретический и практический 

взгляд». 18 августа 2016 г. 

 

 

interdisciplinuri informatikis departamenti – 803 

departamentis xelmZRvaneli – prof. merab axobaZe 

 

samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 

1 მაჭარაძე თენგიზ დავითის ძე პროფესორი 

2 ხომერიკი ირინე ოთარის ას პროფესორი 

3 როდონაია ირაკლი დიომიდეს ძე პროფესორი 

4 მილნიკოვი ალექსანდრე ანატოლის ძე პროფესორი 

5 ცისკარიშვილი ნინო ელიზბარის ას ასოც. პროფ. 

6 კოტრიკაძე გულნარა გიორგის ას  ასოც. პროფ. 

7 პაატაშვილი ფილხაზ შალვას ძე ასოც. პროფ. 

8 როჭიკაშვილი ეკატერინე გოდერძის ას ასოც. პროფ. 

9 სტურუა თეიმურაზ გიორგის ძე ასოც. პროფ. 

10 ბარდაველიძე ხათუნა ავთანდილის ას ასოც. პროფ. 

11 თედეშვილი ლიანა გიორგის ას ასოც. პროფ. 

12 მგელაძე ანტონ პროკოფის ძე ასოც. პროფ. 

13 ბჟალავა ნიკოლოზ პეტრეს ძე ასოც. პროფ. 

14 ლობჟანიძე შალვა სერგოს ძე ასოც. პროფ. 

15 ბოჭორიშვილი ირაკლი ნაომის ძე ასოც. პროფ. 

16 კვესელავა ქეთევან იგორის ას  ასოც. პროფ. 

17 ჭოლიკიძე ლევანი გოდერძის ძე ასისტ. პროფ. 
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I. 1.saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2016 wlis gegmiT 

Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 

(exeba samecniero-kvleviT institutebs) 

 

# 

Sesrulebuli proeqtis 

dasaxeleba mecnierebis 

dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  proeqtis Semsruleblebi 

1 stu-s samecniero 

JurnalebisTvis veb-

gverdis Seqmna 

(studenturi proeqti) 

 

m. axobaZe 

i. boWoriSvili 

i. SalamberiZe 

m. qvliviZe 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebis 

Sesaxeb vrceli anotacia (qarTul enaze) 

1. stu-is samecniero JurnalebisaTvis Seqmnilia veb-gverdebi. romelic 
saSualebas aZlevs redaqciebs, onlain reJimSi ganaxorcielon statiebis 
miReba, damuSaveba gayidva da sxva. 

 

 

II.1. publikaciebi: 

ა) saqarTveloSi 

monografiebi 

# avtori/avtorebi 
monografiis saTauri gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

 

1. 

m. axobaZe aramkafio simravleTa 

Teoriis maTematikuri 

safuZvlebi aramkafio 

algoriTmebi 

stu,  

ISBN978-9941-0-8693-9 

67 

vrceli anotacia qarTul enaze 

1. wignSi `aramkafio simravleTa Teoriis maTematikuri safuZvlebi aramkafio 

algoriTmebi~ ganxilulia aramkafio simravleTa Teoriis maTematikuri 

safuZvlebi. dafuZvnebuli im mosazrebaze, rom adamianis azrovnebis 

elementebs warmoadgenen ara ricxvebi, aramed garkveuli aramkafio 
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simravleebis an obieqtebis klasebis elementebi, romelTaTvisac gadasvla 

“klasisadmi mikuTvnebidan” “ara mikuTvnebaze” xdeba ara naxtomiseburad, 

aramed uwyvetad.  marTlac, aramkafioba, romelic axasiaTebs adamianis 

azrovnebas gvaZlevs sababs vivaraudoT, rom am procesis safuZvels 

warmoadgens ara tradiciuli ormniSvnelobiani an mravalmniSvnelobiani 

logika, aramed logika aramkafio WeSmaritebiT, aramkafio kavSirebiT da 

gardaqmna aramkafio wesebiT. Cveni azriT sawored aseTi aramkafio logika 

TamaSobs ZiriTad rols adamianis azrovnebis erT-erT yvelaze mniSvnelovan 

aspeqts – informaciis Sefasebis unarSi. 

 

 

saxelmZRvaneloebi 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1. T. sturua,           

T. Todua,                

b. tabataZe 

HTML5&CSS3 

 

Tbilisi, 

saqarTvelos 

teqnikuri 

universiteti 

 

328 

2. i.rodonaia, 

l.TedeSvili 

Ddamxmare 

saxelmZRvanelo 

`saqmiani 

procesebis dizaini 

da simulacia~ 

saqarTvelos 

teqnikuri 

universitetis 

gamomcemloba  

 

 

64 

3. v.kekelia, 

g.kotrikaZe 

 

kriptografiis 

simetriuli 

sistemis meTodebi 

da modelebi 

 

q.Tbilisi, 

sagamomcemlo 

saxli “teqnikuri 

universiteti” 

 

 

93 

 

4.  

T. maWaraZe ekonomikuri 

analizis 

informaciuli 

teqnologiebi 

saqarTvelos 

teqnikuri 

universiteti, 2016, 

ISBN 978-9941-0-8433-1  

 

105 gv. 

5. z. wveraiZe, 

f.paataSvili, 
r. Samugia 

veb saitebis 

vizualuri 

daproeqteba 

gamomcemloba 

`teqnikuri 

universiteti~ 

 
132 gv. 
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vrceli anotacia qarTul enaze 

1. saxelmZRvaneloSi ` HTML5&CSS3~ 

ganxilulia HTML enis SesaZleblobani, HTML5 versiaSi Semotanili siaxleebi

sada damatebebis gaTvaliswinebiT. mocemulia HTML enis elementarulisafuZv

lebidan dawyebuli da rTuli praqtikuli sakiTxebiT damTavrebuli. aseve,ga

nxilulia CSS3 -  vebsaitebis damuSavebis uaxlesi standartebi, romlebic 

vebdaprogramebis enebis funqciur SesaZleblobebs mniSvnelovnad aumjobeseb

en da internet- proeqtebisaTvis originaluri  vizualuri gadawyvetis 

saSualebebs iZleva. gankuTvnilia informatikisa da marTvis sistemebis 

fakultetis profesiuli swavlebisa da bakalavriatis studentebisaTvis, 

agreTve, HTML da CSS enis gamoyenebiT vebgverdebis SeqmniT dainteresebuli 

sxva specialistebisaTvis. 

 

2. damxmare saxelmZRvaneloSi “saqmiani procesebis dizaini da simulacia”.  

ganxilulia saqmiani procesebis simulaciis, analizis da dizainis sakiTxebi. 

gamoiyeneba programuli paketebi Extend6LT da POM for Windows. biznes procesi 

aris kargad gansazRvruli sazRvrebis da Tanmimdevrobis kavSirebis  mqone 

aqtivobis  da buferebis qseli, romelic iyenebs  resursebs imisaTvis, rom  

gardaqmnas sistemis Semosasvleli sistemis gamosasvlelSi  momxmareblis  

moTxovnebis dakmayofilebis mizniT. Gganxilulia dagegmarebis ZiriTadi 

instrumentebi: zogadi procesis baraTebi procesebis nakadebis diagramebi 

nakadebis  grafebi. Mmocemulia mimdevrobiTi da paraleluri procesebis 

damuSavebis drois minimizaciis xerxebi. Gganxilulia procesebis da 

samuSaoebis terminologia. rigebis sistemebis safuZvelze ganxilulia 

sistemis M/M/cstabiluri mdgomareobis analizis formulebi d Rirebulebis 

(xarjebis) analizi. agreTve ganxilulia zemod moxseniebuli amocanebis 

amoxsna paketis POM for Windows  gamoyenebiT. Mmocemulia saqmiani procesebis 

simulaciis paketis xtend6LT ZiriTadi blokebi: Executive,Import,  Repository, 

Operation, Export monacemTa Segrovebis da statistikis blokebi, rigebis 

statistikis blokebi, Labor Pool, Batch, Unbatch, Merge, evoluciuri optimizaciis 

blokiEvolutionary Optimizer. naSromSi mocemulia mravali savarjiSo ganxilul 

Temebze. 

 

3. damxmare saxelmZRvaneloSi `kriptografiis simetriuli sistemis meTodebi 

da modelebi~, ganxilulia informaciis dacvis meTodebi eZRvneba, rogorc 

kriptografiis Teoriuli masalis Seswavlas, aseve praqtikuli amocanebis 

gadawyvetasa da laboratoriuli samuSaoebis Sesrulebis sakiTxebs. kerZod, 
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Sesrulebulia kriptografiis praqtikuli amocanebis Microsoft Visual Studio 2010 

garemoSi daprogramebis enis C# bazaze funqcionirebadi programuli 

modulebis (algoriTmebis) kompiuteruli realizacia da SemoTavazebulia 

maTi praqtikuli gamoyenebis ZiriTadi aspeqtebi. damxmare saxelmZRvanelo 

gankuTvnilia saqarTvelos teqnikuri universitetis bakalavriatis da 

magistraturis studentebisaTvis, romlebsac ekiTxebaT saswavlo programiT 

gaTvaliswinebuli disciplina: bakalavrebs - „informaciis dacvis meTodebi 

da sistemebi“, xolo magistrebs - „informaciis usafrTxoeba“, agreTve 

msurvelebisaTvis vinc dainteresebulia miiRos sawyisi, magram amomwuravi 

codna, kriptografiis kvlevis sakiTxebSi. 

 

4. saxelmZRvaneloSi `ekonomikuri analizis informaciuli teqnologiebi~ 

ganxilulia kompiuterze gadasawyvetad ekonomikuri Sinaarsis amocanaTa 

dasmis, algoriTmizaciisa da informaciuli teqnologiebis saxiT maTi 

realizaciis sakiTxebi. praqtikuli Sinaarsis amocanebisaTvis detaluradaa 

aRwerili informaciuli teqnologiebis SemuSavebis procesi. analizis 

instrumentebad gamoyenebulia MS Excell-is standartuli funqciebi da masSi 

Semavali Analysis Toolbar paketis procedurebi. saxelmZRvanelo gankuTvnilia 

studentebisaTvis, romlebic Sesabamisi dasaxelebis disciplinas swavloben. 

 

5. ganxilulia saitebis agebis sawyisebi. saitis daproeqtebis ZiriTadi etapebi 

da logikuri struqturis agebis principebi. ganxilulia veb-saitebis 

vizualuri redaqtori Macromedia Dreamweaver. detalurad aris aRwerili am 

farTod gamoyenebadi programuli produqtis SesaZleblobebi, masTan 

muSaobis xerxebi da meTodebi. aRwerilia interfeisi da mis garemoSi veb-

gverdebis SemuSavebisa da maT bazaze veb-saitebis Seqmnis saSualebebi. 

mocemulia dinamiuri veb–gverdebis agebis Taviseburebebi. ganxilulia 

serveruli teqnologiebis ZiriTadi cnebebi da saSualebebi. 

 

 

 

 

 

krebulebi 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 
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1. 

 

v. takaSvili  

g. kakaSvili  

T. buziaSvili  

socialuri 

qselebis 

usafrTxoeba da 

muSaobis 

principebi. me-4 

saerTaSoriso 

samecniero 

praqtikuli 

konferenciis 

moxsenebaTa 

krebuli`kompiuti

ngi/informatika, 

ganaTlebis 

mecnierebebi, 

maswavleblis 

ganaTleba~ 

 

stu, `meridiani~ 

ISBN 978-9941-25-257-

0 

 

4 

 

 

vrceli anotacia qarTul enaze 

mogexsenebaT,  rom socialurma qselebma moicva farTo auditoria,  maTi 

ricxvi dRiTidRe ufro da ufro izrdeba, zogierTi qseli mxolod urTierTobis 

saSualebas iZleva, zogi ki warmoadgens samuSao instruments,  nebismieri 

socialuri qseli, ukve gaxda is samuSao garemo, sadac milionobiT adamiani 

imyofeba, aqedan gamomdinare warmoiSva informaciuli usafrTxoebis dacvis 

problema. dResdReobiT milionobiT Tanxebi ixarjeba informaciul usafrTxoebis 

dacvaze. TemaSi ganxilulia is ZiriTadi meTodebi da principebi, rac socialur 

qselebSi informaciul usafrTxoebas uzrunvelyofs. 

 

 

statiebi 

# avtori/ avtorebi 

statiis saTauri, 

Jurnalis/   krebu-

lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1. m. axobaZe,  

a. frangiSvili,  

g. miqiaSvili 

qalaqis 

satransporto 

nakadis 

regulirebisaTvis. 

samecniero-

teqnikuri Jurnali 

- „arqiteqturisa 

№6 

ISSN 2233-3266 

saqarTvelos 

teqnikuri 

universiteti 

 

12 
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da 

qalaqTmSeneblobis 

Tanamedrove 

problemebi“ 

2. m. axobaZe,  

n. varZiaSvili 

sainvesticio 

politika 

evoluciur 

ekonomikur 

procesebSi 

№2(16) 

 

ISSN 2346-8300 

saqarTvelos 

teqnikuri 

universiteti, 

ganaTleba 

6 

3. a. gafrindaSvili, 

T. sturua 

qarTuli 

brauzeri“Browser 

G” 

 

#1, 2016w. Tbilisi, 

evropis 

saswavlo 

universiteti 

5 gv. 

(gv. 166-170) 

4. i.rodonaia, 

q.merabian 

Real-world applications 

of the vehicle routing 

problem in Georgia 

 

Savi zRvis 

saerTaSoriso 

universitetis 

teqnikuri (IBSU) 

mecnierebis da 

teqnologiebis 

Jurnali (JTST) 

Tbilisi, 

saqarTvelo, 

Savi zRvis 

saerTaSoriso 

universitetis 

gamomcemloba 

 

6 

5. g.kotrikaZe, 

v.kekelia, 

i.boWoriSvili 

 

 

kriptografiis 

simetriuli 

sistemis meTodebis 

mikroprogramuli 

saxiT warmodgenisa 

da maTi sqemuri 

realizaciis 

sakiTxebis Sesaxeb. 

samecniero 

Jurnali „seu da 

mecniereba“. 

 

№ 4(4) 

 

q.Tbilisi,  

Sps `firma~ 

 

 

6  

 

6. 

 

g.kotrikaZe 

informaciis 

dacvis zogierTi 

meTodis 

mikroprogramu-li 

saxiT warmodgena. 

Ggadacemulia 

gamosacemad 

Tbilisi, 

grigol 

feraZis 

Tbilisis 

saswavlo 

universiteti 

 

 

5 
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7.  n. varZiaSvili arawrfivi, 

arastacionaluri 

Caketili marTvis 

sistemis 

identifikacia 

mravali cvladis 

maxa-siaTebeli 

funqciebis 

saSualebiT. 

saqarTvelos 

teqnikuri 

universitetis 

Sromebi `marTvis 

avto-matizebuli 

sistemebi~. 

 

 

№2(22) 

 

 

 

Tbilisi, stu 

 

 

 

6 

8. n. varZiaSvili, 

e. kurcxalia 

arawrfivi, 

arastacionaluri, 

dinamikuri 

obieqtebis 

identifikacia 

funqcionaluri 

mwkrivebis 

saSualebiT 

 

№2(16) 

 

ISSN 2346-8300 

saqarTvelos 

teqnikuri 

universiteti, 

ganaTleba 

6 

9.  x. bardaveliZe 

a. bardaveliZe 

i. baSaleiSvili 

Srobis procesis 

analizi 

mikrokontrolerul

i marTvis 

avtomatizebuli 

sistemis Seqmnis 

mizniT.saqarTvelos 

teqnikuri 

universitetis 

Sromebi `marTvis 

avtomatizebuli 

sistemebi~. 

№1(21) 

ISSN: 1512-3979 

EISSN: 1512-2174 

gamomcemloba 

`teqnikuri 

universiteti~, 

Tbilisi, 2016 

 

4 gv.  

 

(192-195) 
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10. x. bardaveliZe 

a. bardaveliZe 

komerciuli 

saqmianobis 

masobrivi 

momsaxureobis 

sistemis 

imitaciuri 

modelis 

SemuSaveba MatLab 

garemoSi.         

saqarTvelos 

teqnikuri 

universitetis 

arCil eliaSvilis 

marTvis sitemebis 

institutis 

SromaTa krebuli.  

№20 

ISSN: 0135-0765 

Tbilisi, 2016 5 gv. 

(205-209) 

11. irine xomeriki 

elene kamkamiZe 

veb aplikaciis 

usafrTxoebis 

xarisxis amaRleba, 

sesiebis 

menejmentis 

gaumjobesebiT. 

saerTaSoriso 

samecniero 

Jurnali 

“inteleqtuali” 

#32,2016 Tbilisi  

 

7 

12. Елена Камкамидзе,  

Ирина Хомерики 

Михаил  

Двалишвили 

 

Алгоритм построения 

полного графа 

топологии 

телекоммуникацион-

ной сети/ 

Грузинский 

Технический 

Университет. 

Труды 

Автоматизированные 

Системы Управления  

N1(21),2016 Тбилиси 

stu-s “ IT –

konsaltingis 

centri” 

7 

vrceli anotacia qarTul enaze 

1. satransporto saSualebebis raodenobis swrafi zrdis, qalaqis quCebis 
qselis qalaqgegmarebiTi ganviTarebis aSkara CamorCenis fonze, 
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satransporto nakadebis normalur gadaadgilebasTan dakavSirebuli 
problemebis gadaWra dRiTidRe met aqtualobas iZens. 

aRniSnuli sakiTxis gadaWra SeuZlebelia Tanamedrove maTematikuri da 

informaciuli teqnologiebis gamoyenebis gareSe. Cvens mier SemoTavazebuli 

rTuli sistemebis struqturuli analizisa da marTvis Q-analizis meTodi 

saSualebas gvaZlevs  ganvaxorcieloT  satransporto nakadis optimaluri 

marTva arsebuli satransporto qselis rekonstruqciis gareSe da  

mivawodoT rekomendaciebi satransporto qselis rekonstruqciisaTvis. 

 

2. statiaSi `sainvesticio politika evoluciur ekonomikur procesebSi~ 
ganxilulia sivrcul ekonomikur procesebSi sainvesticio politikis 
ganxorcielebis sakiTxebi. rodesac, regionSi iwarmoeba rogorc 
erTgvarovani, aseve sxvadasxva dasaxelebis produqcia. algebruli 
topologiis Qanalizis meTodis gamoyenebis safuZvelze Seqmnilia 
algoriTmi, romelic saSualebas gvaZlevs ganvaxorcieloT mdgradi 
sainvesticio politika. 

 

3. dReisaTvis, informaciuli saukunis epoqaSi, internetis gareSe Tanamedrove 
adamianis cxovreba TiTqmis warmoudgenelia. kompiuteri da zogadad 
informaciuli teqnologiebi Cveni cxovrebis Tanamgzavri gaxda, Tumca 
internetis gareSe Tanamedrove kompiuterebis gamoyeneba azrs kargavs. 

Mocemul naSromSi sxvadasxva brauzerebis (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google 

Chrome, Opera) dadebiTi da uaryofiTi aspeqtebia aRwerili. aqvea mocemuli 
qarTuli veb-brauzeris “Browser  G zogadi aRwera, Sefaseba da momavalSi misi 
ganviTarebis gegmmebi. 

 

4. Real-world applications of the vehicle routing problem in Georgia (satransporto 

saSualebebis marSrutizaciis dagegmvis gamoyeneba saqarTvelos realurTan 

miaxloebul pirobebSi). statiaSi ganxilulia realisturi informaciis 

moZieba da misi gamoyeneba satransporto saSualebebis marSrutizaciis 

optimaluri dagegmvis amocanaSi. kerZot, ganxilulia cnobili algoriTmis 

ALNS (farTe mezoblobaSi  adapturi Zebna) modifikacia. Pirvel etapze 

generirdeba sawyisi marSrutebis simravle  mocemuli depoebis, servisi 

punqtebisTvis, datvirTvis da drois fanjrebisTvis. Ees informacia 

gadaicema GPS saSualebioT centraluri virtualuri manqanidan Sesabamis 

satransporto saSulebebze. TiToeul satransporto saSualeba asocirdeba 

Sesabamisi lokaluri virtuali manqanasTan monacemTta damuSavebis centrSi. 

SemdgomSo xorcieldeba mudmivi manacemTa urTierTgacvla satransporTo 

saSualebebis da gankuTvnili virtualurimanqenebis Soris. Mmeore etapze 

TiToeul virtualur manqanaSi sruldeba sawyisi marSrutebis Semowmeba da 

adaptacia miRebuli on-lainuri informaciis gaTvaliswinebiT (marSrutis 

seqciis SesaZlo Caketva, aRdenis drois Sefaseba, gadawyvetileba marSruti 
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Semdgomi punqtis Secvlaze da a.S.). miRebuli gadawyvetileba avtomaturad 

igzavneba satransporto saSulebaze da xdena saSualebis optimaluri 

marSrutis  SerCeva. midgomaSi farTed gamoiyeneba avtonomiuri 

komponentebis ansamblebis principebis realizacia optimaluri marSrutebis 

SerCeva realurTan miaxloebuli pirobebSi. 

 

5. 

aSromSi `kriptografiis simetriuli sistemis meTodebis mikroprogramuli 

saxiT warmodgenisa da maTi sqemuri realizaciis sakiTxebis Sesaxeb~ 

SemoTavazebulia maTematikuri aparati, romelsac safuZvlad udevs 

algoriTmuli (mikroprogramuli) algebris sistemis - operatoruli 

G(G1,G2,…) algebris da pirobis P P(,,…) algebris cneba, romelTa 

terminebSic SeiZleba iyos aRwerili sxvadasxva saxis algoriTmuli 

procesebi. aRniSnuli algebrebi warmodgenilia erTregistriani an mra-

valregistriani periodulad gansazRvruli gardasaxvebis saxiT, romelTa 

terminebSic aRiwereba zogierTi algoriTmuli procesebis mikroprogramebi. 

cnobilia, rom operatoruli algebris elementebs uwodeben operatorebs da 

gansazRvrulia isini informaciul simravleze,  sadac M im registrebis 

mdgomareobaTa saerTo ricxvia, romlebic monawileobas Rebulobs sistemaSi 

mimdinare gamoTvliT  procesebSi.  dauSvaT,  rom XR  ={…, x-1R, x-0R, x1R , …},  sa-

dac R=1,2,3,…, ormxriv usasrulo registrebis  erTobliobaa da  maTi yoveli 

n-uri (-∞<i>∞) elementi (e.w. trigeri) Rebulobs erT-erT mniSvnelobas 

simravlidan E2 ={0,1}. operatiuli algebris (rogorc bazurs, aseve maTgan 

warmoebuls) uwodeben operatorebs, romlebic ganisazRvreba 

(erTregistriani an mravalregistriani periodulad gansazrvruli) 

gardasaxvebiT simravlisa simravleSi. pirobis algebris elementebi (rogorc 

bazurs, aseve maTgan warmoebuls) ganisazRvreba informaciul simravleze, 

rogorc pirobebi, romlebsac SeuZliaT miiRos erT-erTi mniSvneloba Tavisi 

sami mniSvnelobidan <T,F,U>, sadac T-true, F-false, U-unknown. operatorul 

algebraSi ZiriTad operaciad miRebulia gamravlebis operacia anu 

operatorebis Tanamimdevruli Sesruleba, xolo pirobis algebraSi - 

operaciebi: koniunqcia, diziunqcia, inversia. naSromSi naCvenebia operaciebi, 

romelTa meSveobiTac xorcieldeba G,P algebrebis urTierTdakavSireba.  

 

6. m

ocemul naSromSi `informaciis dacvis zogierTi meTodis mikroprogramuli 

saxiT warmodgena~, SemoTavazebuli maTematikuri aparatis gamoyenebiT 

Sedgenilia mikroprogramebi kriptografiis simetriuli sistemis (cezaris, 

viJinerisa da vernamis) teqsturi informaciis - TI daSifvrisa da gaSifvris 

meTodebis da Sesrulebulia am mikroprogramebis  sqemuri realizacia. 

naSromSi aRweril mikroprogramebSi (daSifvra/gaSifvris algoriTmebSi) 
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gamoyenebulia ara marto inglisuri enis - EN, aramed qarTuli - KA da 

rusuli - RU enebis fontis Semcveli simboloebis nakrebebi, romlebic 

gamoiyeneba dasaSifri TI formirebisaTvis (Sesadgenad). aRniSnul fontebSi 

Semaval simboloebis jamur nakrebs  vuwodoT  - alfabeti. yovel simbolos, 

romelic  ekuTvnis  alfabets, Tavis mxriv, calsaxad Seesabameba garkveuli 

ricxviTi mniSvneloba - misi Sesabamisi kompiuteruli kodi. amgvarad, DasTI da 

DamTI SeiZleba agreTve warmodgenil iqnes dadebiT mTel ricxvTa 

mniSvnelobebiT.  

cezaris meTodis arCevis SemTxvevaSi, X2 registris yovel 

i(i=1,2,…m)nawilSi Seitaneba  damSifravi simbolos K1
k kodis orobiTi 

mniSvneloba, radgan cezaris meTo-diT TI-iis dasaSifrad/gasaSifravad, 

rogorc cnobilia, gamoiyeneba erTi simbolo. 

 vijineris meTodis arCevis SemTxvevaSi cnobilia, rom damSifravi 

simboloebis raodenoba n<m. amitom SerCeul DamTI -Si Semavali simboloebis 

gamoyenebiT formirdeba  m sigrZis axali striqoni - AS_DamTI,  romlis 

yoveli simbolos ricxviTi mniSvneloba Seicvleba misi Sesabamisi orobiTi 

kodiT da Seitaneba X2 registrSi. 

vernamis meTodis  arCevis SemTxvevaSi, radgan m=n,  X2registris yovel i-

ur nawilSi Sesabamisad Seitaneba damSifravi simbolos Ki
k kodis orobiTi 

mniSvneloba. 

7. n

aSromSi`arawrfivi, arastacionaluri Caketili marTvis sistemis 

identifikacia mravali cvladis maxasiaTebeli funqciebis saSualebiT~ 

warmodgenilia arawrfivi obieqtebis  identifikacia maxasiaTebeli (blok) 

funqciebis saSualebiT, rodesac saidentifikacio obieqti miekuTvneba 

arastacionalur sistemaTa klass. winamdebare naSromSi ganxilulia 

arawrfivi, arastacionaluri obieqtis identifikacia Caketili marTvis 

sistemis  SemTxvevaSi. 

8. statiaSi `arawrfivi, arastacionaluri, dinamikuri 

obieqtebis identifikacia funqcionaluri mwkrivebis saSualebiT~ 

ganxilulia arawrfivi, arastacionaluridinamikuri obieqtebis 

identifikacis sakiTxi funqcionaluri mwkrivebis safuZvelze. 

obieqtis dinamikuri maxasiaTeblebi warmodgenilia volteras 

funqcionaluri mwkrivis saSualebiT, xolo obieqtis arastacionaluroba ki 

drois mimarT mwkrivis saSualebiT. miRebulia iteraciuli algoriTmi, 

romelic saSualebas gvaZlevs avagoT adapturi marTvis sistemebi. 

9. naSromSi `Srobis procesis analizi mikrokontroleruli marTvis 

avtomatizebuli sistemis Seqmnis mizniT~aRwerilia marcvleuli 

kulturebis da fxvieri nivTierebebis Srobis teqnologiuri procesi. 
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naCvenebi da dasabuTebulia Srobis procesis marTvis avtomatizebuli 

sistemis damuSavebis da Seqmnis mizanSewoniloba Tanamedrove mikro-

kontroleruli teqnikis bazaze Srobis procesis marTvis xarisxobrivad 

axali donis misaRwevad. naSromSi dasabuTebulia, rom marcvleulis Srobis 

procesis universaluri cifruli marTvis avtomatizebuli sistemis (mas) 

Seqmna saSualebas mogvcems marcvleulis da fxvieri nivTierebebis FSroba 

CavataroT efeqturi da energodamzogi xerexebiT. 

 

10. naSromSi `komerciuli saqmianobis masobrivi 

momsaxureobis sistemis imitaciuri modelis SemuSaveba MatLab 

garemoSi~ganxilulia organizaciis masobrivi momsaxureobis sistemis (mms) 

imitaciuri modelis ageba, gamarTva da testireba. Catarebulia imitaciuri 

modelirebis instrumentuli saSualebebis mimoxilva. warmodgenilia mms 

imitaciuri modelirebis Sedegebi, ris safuZvelzec gakeTebulia daskvnebi 

da rekomendaciebi organizaciis optimaluri marTvisaTvis. 

11. statiaSi ganxilulia sesiebis menejmenti da sesiebis identifikatorebis 
Senaxvis meqanizmebis problemebi. ganxilulia am meqanizmebis upiratesobebi 
da naklovanebebi rac mniSvnelovan rols TamaSobs sesiebis swori 
menejmentis ganxorcielebaSi. aplikaciaze Setevebis dros warmoebs sesiis 
identifikatoris mitaceba  da  am identifikatoriT manipulireba momxma-
reblis  da veb-serveris winaswari gafrTxilebis gareSe. aseTi Setevis 
mizania, nebismieri xerxiT xelmisawvdomi gaxdes momxmareblisa da veb-
serveris aqtiuri sesia. 

12. damuSavebulia satelekomunikacio qselis topologiis formirebis meTodi, 

romelic iTvaliswinebs qselis xelmisawvdomi nawilis ZiriTad 

topologiur maxasiaTeblebs da muSaobs sawyis monacemTa amorCevis 

ukmarisobis pirobebSi. ganxiluli meTodi moicavs damuSavebuli 

algoriTmebis garkveul Tanamimdevrobas. agebulia qselis topologiis 

sawyiss monacemTa formirebis algoriTmi, romelic asaxavs qselis 

xelmisawvdomi nawilis monacemTa Segrovebis SezRudvebs. Semdgomi etapi 

gulisxmobs qselis sruli grafis agebis algoriTmis damuSavebas, qselis 

miuwvdomeli nawilis gaTvaliswinebiT. SesaZlebelia, agreTve, wardgenili 

meTodis realizeba programuli kompleqsis saxiT. 

 

 

II. 2. publikaciebi: 

ბ) ucxoeTSi 
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saxelmZRvaneloebi 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 Гиорги Дзидзигури 

Методическое 

руководство по 

улучшению 

организационной 

эффективности 

Бишкек 2016 121ст. 

vrceli anotacia qarTul enaze 

1. organizaciuli marTvis efeqtianobis amaRlebis meToduri saxelmZRvanelo 

SemuSavebulia yirgizeTis respublikis saxelmwifo seqtoris Tanamdebobis 

pirebisaTvis organizaciuli efeqtianobisa da marTvis gaumjobesebis 

Tanamedrove midgomebisa da instrumentebis gacnobis mizniT. 

saxelmZRvanelo SemuSavda konsultantTa jgufis mier. misi erT-erTi 

ZiriTadi nawilia „personalis marTvis sistemidan adamianuri resursis 

marTvis sistemaze gadasvla“. adamianuri resursis marTva warmoadgens erT-

erT mniSvnelovan mmarTvelobiT funqcias, romelic gansazRvravs 

organizaciis saqmianobis warmatebulobas. amJamad, organizaciaTa didi 

nawili gadadis personalis marTvis sistemidan adamianuri resursis 

marTvis sistemaze, radgan am ukanasknelis funqciebi ufro farToa, vidre 

personalis marTvis sistemis. personalis marTva umetes SemTxvevebSi 

asrulebs Suamavlis rols xelmZRvanelobasa da TanamSromlebs Soris, 

xolo adamianuri resursis marTva, Suamavlobis garda, gulisxmobs 

adamianuri resursis marTvis miznebisa da amocanebis Camoyalibebasa da 

dagegmvas, funqciebis efeqtianobis Sefasebas, ganviTarebis strategiuli 

gegmis SemuSavebas, marTvis efeqtiani meqanizmebis danergvas, TanamSromelTa 

saqmianobis monitoringsa da Sefasebas, motivaciis sistemis SemuSavebasa da 

sxv. saxelmZRvanelos aRniSnul nawilSi aRwerilia adamianuri resursis 

marTvis sistemis agebisa da misi fuqcionirebis efeqtianobis amaRlebis 

meqanizmebi da instrumentebi. 

 

 

 

statiebi 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTa-

uri, Jurna-

lis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 
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1. A. Chirakadze, 

Z.Buachidze, 

I.Khomeriki, 

V. Gvakharia,  

M. Stamateli, 

N. Chakvetadze,  

M. Chokheli, 

William A. Toscano, 

K.Chigogidze, 

L. Gvertsiteli,  

N. Bagrationi 

Arsenic pollution of 

soils and morbidity 

prevalence 

inRacha-Lower 

Svaneti district of 

Georgia./ Int. J. 

Global Warming 

 

 

Vol. 10, Nos. 1/2/3, 
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2. A. Chirakadze, 

Z.Buachidze, 

I.Khomeriki, 

A. Gigineishvili,  

P. Kervalishvili, 

T.Chichua,  

L. Gurchumelia, 

T. Berberashvili,  

G.Kervalishvili 

Combined 

processing of waste 

organic polymers 

and 

manganese bearing 

waste/low grade 

ores into fuels 

and low-carbon 

manganese alloys/ 

Int. J. Global 

Warming 

Vol. 10, Nos. 1/2/3, 

2016 

Copyright © 2016 

Inderscience 

Enterprises Ltd. 

 

Olney, UK, 

Inderscience 

PublisherO 

21 

vrceli anotacia qarTul enaze 

1. daxloebiT 120 aTasi tona uaRresad toqsikuri dariSxanis narCenebis 

sxvadasxva molekuluri formebi ganTavsebulia saqarTvelos mTian 

raionebSi, rogorc sabWoTa kavSiris daSlis "memkvidreoba". dangreuli 

sacavebis garSemo, niadagis dariSxaniT Zlieri dabinZureba,  warmoadgens 

dabinZurebis maRali riskis saSiSroebas adgilobrivi mosaxleobisaTvis, 

Sinauri cxovelebisa da frinvelebisaTvis. miRebulia informacia 13 

daavadebis Sesaxeb mozardebSi: kanis daavadebebi, pigmentacia, kibo; 

epigenetika, fsiqikuri da qceviTi, endokrinuli, urogenitaluri darRvevebi; 

sunTqvis, nervuli, kuW-nawlavis daavadebebi; simsivneebi, alergia, dazianeba 

da intoqsikaciebi. ganxilulia interdisciplinuri kvlevebi  fsiqiur 

darRvevebze mozardebsa da bavSvebSi,   fsiqologiuri testirebis 

meTodebis CarTviT. 

2. saqarTvelo SesaZloa gadaiqces  unikalur bunebriv sacdel poliginad   

mwvane samrewvelo industriis gansaviTareblad, Tuki gamoyenebuli iqneba  

saxifaTo narCenebis mowinave teqnologiebiT gadamuSaveba.samuSaos mizania 

narCenebis gadamuSavebis arsebuli  meTodebis  gaumjobeseba mikritalRuri 

dasxivebis saSualebiT, sadac gamoiyeneba mikrotalRebiT damuSavebuli 

naxmari saburavebi da plastikatebi, burTulasakisrebidan narCeni manganumi 
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da dabalxarisxovani madanis manganumis oqsidis koncentrati SesaZlebelia 

manganumis koncentrati gadamuSavebul iqnes maRali klasis manganumis 

Senadnobad (metaluri manganumi, naxSirbadis dabali Semcveloobis 

feromanganumi, manganumis kompozituri Senadnobebi). mikrotalRuri Rumeli 

iyenebs ufro mcire energias da Sedegad orjer maRali warmadobisaa. 

 

III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1. m. axobaZe,  

n. varZiaSvili 

sivrculi ekonomikuri 

procesebi da  

sainvesticio politika 

meoTxe saerTaSoriso 

ekonomikuri konferencia 

– IEC-2016, erovnuli 

ekonomikis ganviTarebis 

modelebi: guSin, dRes, 

xval, 14-15 oqtomberi, 

stu, Tbilisi 

2. a. gafrindaSvili, 

T. sturua 

qarTuli brauzeri 

`Browser G~ 

saerTaSoriso 

samecniero-praqtikuli 

konferencia evropuli 

integracia da 

saqarTvelo. 

ekonomikisa da biznesis 

aqtualuri problemebi 

globalizaciis 

Tanamedrove pirobebSi. 

Teoria da praqtika. 

19.06.2016 w. Tbilisi 

3. g. kuWava, T. sturua Windows 7-is daMac OS X 

Snow Leopard -is 

SedarebiTi analizi 

saerTaSoriso 

samecniero-praqtikuli 

konferencia evropuli 

integracia da 

saqarTvelo. 

ekonomikisa da biznesis 

aqtualuri problemebi 
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globalizaciis 

Tanamedrove pirobebSi. 

Teoria da praqtika. 

19.06.2016 w. Tbilisi 

4.  g.kotrikaZe, T.maRraZe 

 

 

 

kriptografiis 

simetriuli sistemis 

meTodebis 

mikroprogramuli saxiT 

warmodgenisa da maTi 

sqemuri realizaciis 

sakiTxebis Sesaxeb.  

1. saqarTvelos erovnuli 

universiteti seu, 

q.Tbilisi, 03-04 ivnisi.  

2. qarTul-evropuli 

umaRlesi sasw. q.Tbilisi, 

02-04 ivnisi.  

 

5. 

 

g.kotrikaZe, n.darCia 

g.kotrikaZe, m.qevxiSvili, 

m.WiRlaZe 

informaciis dacva RGB 

ferTa kodebis 

gamoyenebiT 

 

 

1. qarTul-evropuli 

umaRlesi sasw. q.Tbilisi, 

02-04 ivnisi.  

2. wm. grigol feraZis 

q.Tbilisis saswavlo 

universiteti 

6. 1. g.kotrikaZe, s.bikoevi 

 

2. g.kotrikaZe,  
 

     q.futkaraZe 

 

Sebrunebuli matricis 

meTodiT gaSifruli 

informaciis dabali 

medegoba 

1. qarTul-evropuli 

umaRlesi sasw. q.Tbilisi, 

02-04 ivnisi.  

2. wm. grigol feraZis 

q.Tbilisis saswavlo 

universiteti 

moxsenebaTa anotacia qarTul enaze 

1. sivrculi evoluciuri ekonomikis modelis struqtura aigeba makrosistemur 

midgomis mixedviT. investiciebis nakadebis formireba xdeba entropiis 

maqsimizaciis principis safuZvelze. Eentropiis maqsimizaciis principi 

saSualebas gvaZlevs klasikuri idea – wonasworuli bazrisa, 

transformirebuli iqnas lokalur sabazro wonasworobaTa principad, 

romlebic erTmaneTs enacvlebian ZiriTadi evoluciuri ekonomikuri 

procesis ganviTarebisas. 

algebruli topologiis-analizis meTodis safuZvelze Seswavlilia 

sivrculi ekonomikuri procesis struqtura, romlis gamoyeneba investors 

saSualebas aZlevs SearCios warmoebis is dargebi, sawarmoebi da 

teqnologiebi, romlebSic ganxorcielebuli investicia moutans 
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garantirebul mogebas. 

 

2. dReisaTvis, informaciuli saukunis epoqaSi, internetis gareSe Tanamedrove 

adamianis cxovreba TiTqmis warmoudgenelia. kompiuteri da zogadad 

informaciuli teqnologiebi Cveni cxovrebis Tanamgzavri gaxda, Tumca 

internetis gareSe Tanamedrove kompiuterebis gamoyeneba azrs kargavs. 

mocemul naSromSi sxvadasxva brauzerebis (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google 

Chrome, Opera) dadebiTi da uaryofiTi aspeqtebia aRwerili. aqvea mocemuli 

qarTuli vebbrauzeris “Browser G” zogadi aRwera, Sefaseba da momavalSi misi 

ganviTarebis gegmebi. 

 

3. naSromSi mocemulia Windows 7 da MacOSXSnowLeopard operaciuli sistemebisa da 

maTi instalaciisaTvis aucilebeli minimaluri pirobebis mokle aRwera. 

mocemulia am ori operaciuli sistemis SedarebiTi analizi da Sesabamisi 

daskvnebia gakeTebuli. 

 

4. naSromSi `kriptografiis simetriuli sistemis meTodebis mikroprogramuli 

saxiT warmodgenisa da maTi sqemuri realizaciis sakiTxebis Sesaxeb~ 

SemoTavazebulia maTematikuri aparati, romelsac safuZvlad udevs 

algoriTmuli (mikroprogramuli) algebris sistemis - operatoruli G(G1,G2,…) 

algebris da pirobis P P(,,…) algebris cneba, romelTa terminebSic SeiZleba 

iyos aRwerili sxvadasxva saxis algoriTmuli procesebi. aRniSnuli 

algebrebi warmodgenilia erTregistriani an mravalregistriani periodulad 

gansazRvruli gardasaxvebis saxiT, romelTa terminebSic aRiwereba zogierTi 

algoriTmuli procesebis mikroprogramebi. cnobilia, rom operatoruli  

algebris  elementebs uwodeben operatorebs da gansazRvrulia isini infor-

maciul simravleze, sadac im  registrebis  mdgomareobaTa saerTo ricxvia, 

romlebic monawileobas Rebulobs  sistemaSi mimdinare gamoTvliT  

procesebSi.  dauSvaT,  rom  XR  ={…,x-1R,x-0R,x1R , …},  sadac R=1,2,3,…, ormxriv 

usasrulo registrebis  erTobliobaa da  maTi yoveli n-uri (-∞<i>∞) 

elementi (e.w. trigeri) Rebulobs erT-erT mniSvnelobas simravlidan E2 ={0,1}. 

operatiuli algebris (rogorc bazurs, aseve maTgan warmoebuls) uwodeben 

operatorebs, romlebic ganisazRvreba (erTregistriani an mravalregistriani 

periodulad gansazrvruli) gardasaxvebiT simravlisa simravleSi. pirobis 

algebris elementebi (rogorc bazurs, aseve maTgan warmoebuls) 

ganisazRvreba informaciul simravleze, rogorc pirobebi, romlebsac 

SeuZliaT miiRos erT-erTi mniSvneloba Tavisi sami mniSvnelobidan <T,F,U>, 

sadac T-true, F-false, U-unknown. operatorul algebraSi ZiriTad operaciad 

miRebulia gamravlebis operacia anu operatorebis Tanamimdevruli 
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Sesruleba, xolo pirobis algebraSi - operaciebi: koniunqcia, diziunqcia, 

inversia. naSromSi naCvenebia operaciebi, romelTa meSveobiTac xorcieldeba 

G,P algebrebis urTierTdakavSireba. 

5. Tavdapirvelad SeviswavleT kriptografia, simetriuli da asimetriuli 

sistemebi, meTodebi da algoriTmebi, gavarCieT sirTuleebi da saimedoobis 

xarisxi.  arsebuli meTodebis safuZvelze SevimuSaveT axali meTodebi, sadac 

informaciis dacvisaTvis gamoviyeneT ferTa kodebi, ris safuZvelzec, miviReT 

ori saxis meTodi: 1. ori kanonieri momxmarebeli iRebs erTi da igive saerTo 

dasaSifr gasaRebs feris saxiT, Semdgom gasagzavni informaciac 

warmodgenilia ferebis saxiT da iSifreba saerTo feris damatebiT 

TiToeulze. miRebuli igzavneba meore momxmarebelTan da ukuprocesiT xdeba 

gaSifvra. 2. anbanis aso-niSnebs, cifrebs da sasven niSnebs cxrilis saxiT 

mivaniWeT sxvadaxva piqselis Savi feri. aRniSnuli cxrili aris saidumlo da 

saerTo dasaSifri da Sesabamisad gasaSifri gasaRebi ar gamoiyeneba. 

informacia igzavneba pirdapir cxrilidan aRebuli ferebis mixedviT. 

Tqvens yuradRebas gavamaxvilebT Tavad principze. mis unikalurobaze 

pretenzias ar vacxadebT, Tumca Tavad ganxorcielebis idea friad saintereso 

da udavod sayuradReboa. gadasacemi informacia saimedodaa daculi da Tu 

ara Tavad informaciis gadamcemi an mimRebi ar gaTqvams daSifvris gasaRebs, 

ise albaToba imisa, rom gadacemuli informacia gamJRavndeba, friad mcirea.  

sawyiss etapze qarTuli anbanis TiToeul asoniSans vaniWebT CvenTvis 

sasurvel ferebs. ferebis gamoyenebiT xdeba informaciis daSifvra, anu Tavad 

feri aris informaciac da gasaRebic.  

warmodgenili gvaqvs ori meTodi: 1. saerTo dasaSifri gasaRebis 

gamoyenebiT; 2. GasaRebis gareSe.  

miRebuli  Sedegebi - miviReT dacvis ori meTodi, sadac gamoyenebulia 

sxvadasxva sixSiris ferebi. 1. anbanis asoniSnebs, cifrebsa da sasven niSnebs 

mivaniWeT ferebi. Momxmareblebma miiRes saerTo dasaSifri gasaRebi, 

romliTac xdeba daSifvra da gaSifvrac. ferebis gamijvna ki mesame pirisaTvis 

SeuZlebelia. 2. sxvadasxva sixSiris mxolod Savi ferebi mivaniWeT asoniSnebs, 

sasven niSnebsa da cifrebs, romelic warmodgenilia cxrilis saxiT da aris 

saidumlo, gasaRebi ar gamoiyeneba.   

 

6. naSromSi `Sebrunebuli matricis meTodiT gaSifruli informaciis dabali 

medegoba~ mokled aRwerilia kriptografia. ganxilulia Sebrunebuli 

matricis saSualebiT daSifruli teqstis gaSifvris meTodi. gamoTvlilia 

meTodis maxasiaTeblebi da damtkicebulia misi arasaimedooba. 

gare samyaros mTlianobis erT-erTi niSandoblivi Tviseba misi 

informaciuli mTlianobaa. informaciis gadacemisas (bunebasa, teqnikur 

sistemebsa Tu sazogadoebaSi) iqmneba informaciuli garemo, romelSic 

kodirebis sistemebi saerTo informaciul process eqvemdebarebian, xolo 
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informaciuli sinergiuloba (urTierTSeTanxmebuloba, urTierTTanwyoba) 

Tvisobrivad msgavs da saerTo struqturaTa warmoqmnas ganapirobebs, rac gan-

sakuTrebiT kodirebis sistemebiT aisaxeba da vlindeba. aqedan gamomdinare, 

nebismieri kodi moicavs garkveul informacias. zogi maTgani struqturuli da 

funqcionaluri Tvisebisaa (mag. genetikuri), zogi ki gamiznulia mxolod 

informaciis damuSavebisa da gadacemisaTvis, Tumca mkveTri sazRvris gavleba 

maT Soris xSirad SeuZlebelicaa. 

mogexsenebaT, rom kriptografia informaciis dacva dasaidumloeba, 

yovelTvis iyo, aris da iqneba aqtualuri samecniero dargi. man ganviTareba 

hpova 1992 wlidan. mas Semdeg, rac mecnierebma daiwyo informaciis dacvis 

meTodebis Camoyalibeba, rogoricaa cezaris meTodi, viJineris meTodi, 

vernamis meTodi da a.S. ix. nax.1. meTodebis specifikidan gamomdinare, 

kriptografiaSi arsebuli meTodebis mixedviT, igi daiyo or mimarTulebad: 

simetriuli da asimetriuli sistemebi. simetriuli aris iseTi sistemebi, 

romlis drosac gasaRebs kanonieri momxareblebi ar iTvlian, irCevs erT-erTi 

kanonieri momxmarebeli da awvdis meores piradad an kurieris gamoyenebiT, 

xolo asimetriul sistemebSi kanonieri momxmareblebi iTvlian saerTo 

dasaSifr Ria gasaRebs da aseve gamoiyeneba meore gasaSifri saidumlo 

gasaRebi. 

 

 

b) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 a.frangiSvili, 

i.rodonaia, 

o.Sonia,  

T.baxtaZe 

The use of statistic complexity for 

security and performance  

analysis in autonomic component 

ensembles.  

(statistikuri sirTulis 

gamoyeneba avtonomiuri 

komponentebis ansamblebSi 

usafrTxoebis da 

warmadobis 

analizisTvis). 

me-4 saerTaSoriso 

konferencia  

maTematikaSi, gamoTvliTi 

da satatistikuri 

mecnierebaSi 
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2 a.frangiSvili, 

o.Sonia, 

i.rodonaia,  

Performance analysis and security 

in autonomic component 

ensembles. 

(warmadobis analizi da 

usafrTxoeba avtonomiur 

komponentebis 

ansamblebSi) 

moskovis Mme-8 

saerTaSoriso 

konferencia operciaTa 

gamokvlevaSi 

moxsenebaTa anotacia qarTul enaze 

1. The use of statistic complexity for security and performance  analysis in autonomic component 

ensembles (statistikuri sirTulis gamoyeneba avtonomiuri komponentebis 

ansamblebSi usafrTxoebis da warmadobis analizisTvis). 

statiaSi ganxilulia axali midgoma avtonomiuri komponentebis ansamblSi 

mavne  programebis aRmoCenisTvis da  warmadobis saWiro donis 

uzrunvelyofisTvis. kerZoT, statistikuri sirTulis  metrika adarebs or 

obieqts normalizebuli SekumSuli distanciis (NCD) bazaze da uzrunvelyofs 

statistikur kvantifikacias Semdegi tipis winadadebebs: “procesi X  aris igive 

sirTulis donis, rac procesi  Y”. SemoTavazebulia procedura, romlis Sedegia 

konkretuli ricxviTi Sefaseba albaTobis sididis terminebSi imisa, Seicavs 

Tu ara  mocemuli avtonomiuri komponentSi monacemTa nakadi garkveul 

safrTxes (mavne programebis SeWris TvalsazrisiT). agreTve ganxilulia 

miRebuli  Sefasebis gamoyeneba SesaZlebeli sxvadasxva scenarebis 

ganviTarebasTvis  da Sesabamisi warmadobis maxasiaTeblebze gavlena. 

2. Performance analysis and security in autonomic component ensembles (warmadobis analizi 

da usafrTxoeba avtonomiur komponentebis ansamblebSi).  

statiaSi ganxilulia statistikuri sirTulis metrikis gamoyeneba Rrublovan 

gamoTvlebis avtonomur komponentebSi. SemoTavazebuli meTodika Txoulobs 

procesis X (romelic generirebs „ JansaR“ obieqtebs  mavne programebis 

gareSe) da procesis (SesaZlo infeqciis Semcvleli) Sedarebas. obieqtebi  

warmoadgenen specialuri metodikiT moRebul  striqonebs, romlebic 

Seqmnili arian  komponentebis Soris informaciis nakadebis gaerTinebis 

sfauZvelze. SemoTavazebuli procedura iZleva mavne programebiT 

inficirebis albaTobis ganawilebebs da am safuZvelze SesaZlebelia 

avtonomiuri komponentebis funqcionirebis verifikacia da warmadobis 

analizi (specialuri modelebis albaTobiTi Semowmebis paketis PRISM 

saSualebiT) 
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marTvis avtomatizebuli sistemebis departamenti – 805 

departamentis xelmZRvaneli – profesori surgulaZe gia 

 

samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: 

1 გოგიჩაიშვილი გიორგი გიორგის ძე პროფესორი 

2 სურგულაძე გია გიორგის პროფესორი 

3 მეფარიშვილი ბადრი დიმიტრის ძე პროფესორი 

4 სუხიაშვილი თეიმურაზ ამბროსის ძე პროფესორი 

5 ყაჭიაშვილი ქართლოს იოსების ძე პროფესორი 

6 ღვინეფაძე გელა შალვას ძე პროფესორი 

7 ნარეშელაშვილი გულბაათ გიორგის ძე პროფესორი 

8 ჩაჩანიძე გურამ გრიგოლის ძე პროფესორი 

9 ცინცაძე ალიკო ვახტანგის ძე პროფესორი 

10 პეტრიაშვილი ლილი ნოდარის ას პროფესორი 

11 ქართველიშვილი იოსებ შალვას ძე  ასოც. პროფ. 

12 კაშიბაძე მარინა მიხეილის ას  ასოც. პროფ. 

13 პოჩოვიანი სიმონ მკრტიჩის ძე ასოც. პროფ. 

14 ოდიშარია კორნელი მამანტის ძე  ასოც. პროფ. 

15 ჯანელიძე გულნარა ნესტორის ას  ასოც. პროფ. 

16 ოხანაშვილი მაია შალავას ას  ასოც. პროფ. 

17 აბულაძე ინგა ბიჭიკოს ას   ასოც. პროფ. 

18 თოფურია ნინო  შოთას ას  ასოც. პროფ. 

19 ჩორხაული ნინო ვანოს ას  ასოც. პროფ. 

20 ქრისტესიაშვილი ხატია თეიმურაზ ას  ასისტ. პროფ. 
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I. 3. saxelmwifo grantiT (rusTavelis fondi) dafinansebული  

samecniero-kvleviTi proeqtebi (exeba rogorc umaRles 

saganmanaTleblo, ise samecniero-kvleviT dawesebulebebs  

 

# proeqtis dasaxeleba 

mecnierebis dargisa da 

samecniero mimarTulebis 

miTiTebiT 

 

damfinan-

sebeli 

organiz. 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 

1 „მულტიმოდალური 

გადაზიდვების 

ბიზნესპროცესების 

ავტომატიზებული მართვა“ 

(N DO /26/4-142/14) 2014-2017 

ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები და 

კომუნიკაციები 

რუსთაველის 

ფონდი 

პროფ.                                   

გ. გოგიჩაიშვილი 

დოქტორანტი გიორგი 

სურგულაძე 

2 „შავი ზღვის ეკოლოგიური 

პარამეტრების კვლევა 

მულტიმედიური ბაზების 

საფუძველზე“ 

 (N DO/159/4-130/14)2014-2017 

ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები და 

კომუნიკაციები 

რუსთაველის 

ფონდი 

პროფ. გ. სურგულაძე დოქტორანტი  

ანა გავარდაშვილი 

3 „მაღალი წვდომადობის 

მონაცემთა საცავის 

დაპროექტება კრიტიკული 

სისტემებისთვი“ 

(PhDF2016_219)                 

2016-2018 წწ. 

ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები და 

კომუნიკაციები 

რუსთაველის 

ფონდი 

პროფ. გ. სურგულაძე დოქტორანტი  

გიორგი კივილაძე 
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publikaciebi: 

saqarTvelosa da ucxoeTSi: 

 

monografia 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 surgulaZe g, 

ფხაკაძე ც.,              

კეკენეძე ა. 

ორგანიზაციული 

მართვის 

ბიზნესპროცესების 

მოდელირება და 

დაპროექტება 

ISBN 978-9941-0-8259-

7 

სტუ,  

„IT-კონსალტინგის 

ცენტრი“, თბილისი 

204 გვ. 

განიხილება კორპორაციულ ორგანიზაციებში ბიზნესპ როცესების ფორმალიზაციის, 

მოთხოვნილება თაგანსაზღვრის, ობიექტ-ორიენტირებული ანალიზისა და დაპროექტების 

ეტაპების ამოცანების გადაწყვეტა, პროგრამისტ-დეველოპერებისთვის ტექნიკური და საპროექტო 

დავალებების მომზადება, ტესტირებისა და დანერგვის პროცედურების ავტომატიზაციით 

დამკვეთ ორგანიზაციაში. ყოველი ამოცანა განიხილება  IT-სერვისის სახით და ემსახურება 

ორგანიზაციის ბიზნეს იზნების შესრულების მხარდაჭერას. მონოგრაფია ორიენტირებულია 

ორგანიზაციული მართვის ბიზნეს პროცესების ავტომატიზაციის საკითხებით დაინტერესებულ 

კითხველზე, აგრეთვე მენეჯმენტის საინფორმაციო სისტემების სპეციალობის მაღალი კურსის 

ბაკალავრიატის სტუდენტებსა და მაგისტრანტ-დოქტორანტებზე. 

 

 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 s. poCoviani `morwyvis reJimebis 

marTvis 

avtomatizebuli 

sistema” 

Tbilisi; stu; 

`teqnikuri 

universiteti” 

132  

vrceli anotacia qarTul enaze: 

monografiaSi ganixileba daproeqtebis meTodika rogorc sasoflo-sameurneo 
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kulturebis morwvis reJimebis marTvis avtomatizebuli sistemebisaTvis 

(mTlianobaSi),aseve misi Semadgeneli informaciuli, maTematikuri da programuli 

qvesistemebisaTvis. monografiaSi aRwerlia kulturebis morwyvis reJimebisaTvis 

arsebuli meTodebis analizi da ganxilulia maTi Taviseburebani. Warmodgenilia 

marTvis avtomatizebuli sistemis funqcionirebisaTvis gankuTvnili meTodebi da 

modelebi, sainformacio baza, algoriTmuli da programuli uzrunvelyofebi da 

dialoguri procedurebi. 

 

 

saxelmZRvanelo 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 surgulaZe g,  

Turqia e.   
პროგრამული 

სისტემების 

მენეჯმენტის 

საფუძვლები 

ISBN 978-9941-20-651-

1 

სტუ,  

„ტექნიკური 

უნივერსიტეტი“, 

თბილისი 

350 gv. 

2 surgulaZe g,  

 

დაპროგრამების 

ჰიბრიდული 

ტექნოლოგიები და 

მონაცემთა 

მენეჯმენტი 

ISBN 978-9941-0-8692-

2 

სტუ,  

„IT-კონსალტინგის 

ცენტრი“, თბილისი 

272 gv. 

1. განიხილება მართვის საინფორმაციო სისტემების პროგრამული უზრუნველყოფის 

ობიექტორიენტირებული ანალიზის, დაპროექტების, დეველოპინგის, ტესტირების, 

დანერგვისა და რეინჟინერინგის საკითხები. განსაკუთრებით გამახვილებულია ყურადღება 

გამოყენებითი სისტემების პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნის  უნიფიცირებულ (UML) 

და მოქნილ (Agile) მეთოდოლოგიებზე,  სასიცოცხლო ციკლის გუნდური მენეჯმენტის 

ამოცანებზე.  სახელმძღანელოში შემოთავაზებულია პროგრამული სისტემების მენეჯმენტის 

როგორც თეორიული საფუძვლები, ასევე ლაბორატორიული პრაქტიკუმის ამოცანები. 

გამოყენებულია MsVisual Studio.NET Framework 4.5 ინტეგრირებული სამუშაო გარემოში. 

წიგნი ორიენტირებულია პროგრამული ინჟინერიისა და მართვის საინფორმაციო სისტემების 

სპეციალობების ბაკალავრებზე, მაგისტრანტ-დოქტორანტებსა და პროგრამული უზრუნველ-

ყოფის მენეჯმენტის საკითხებით დაინტერესებულ მკითხველზე. 
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2. განიხილება `მაიკროსოფთის” კორპორაციის ახალი ჰიბრიდული პროგრამული 

ტექნოლოგიები მართვის საინფორმაციო სისტემების აპლიკაციების ასაგებად. 

შემოთავაზებულია MsVisual Studio.NET Framework 4.0/5 ინტეგრირებულ გარემოში Windows- 

და Web- დანართების (კომპიუტერული სისტემების) დაპროგრამების ინსტრუმენტული 

საშუალებები WPF, Workflow და WCF ტექნოლოგიებით და Ms SQL Server პაკეტის  ბაზაზე. 

იგი ეფუძნება XAML (სისტემის დიზაინის ნაწილი) და C# (სიტემის ლოგიკური ნაწილი) 

ენების და რელაციური ბაზების  კომპლექსურ გამოყენებას. წარმოდგენილია როგორც 

თეორიული, UML/Agile და ITIL მეთოდოლოგიების, ასევე პრაქტიკული ღირებულების 

ამოცანები და მეთოდური ინსტრუქციები სხვადასხვა გამოყენებითი სფეროს 

ავტომატიზებული სისტემების დასაპროგრამებლად. დამხმარე სახელმძღვანელო 

განკუთვნილია ინფორმატიკისა და მართვის საინფორმაციო სისტემების სპეციალობის 

ბაკალავრიატის მაღალი კურსის სტუდენტებისა და მაგისტრანტებისთვის. 

 

1 

 

 

 

ბადრი მეფარიშვილი 

გულნარა ჯანელიძე 

 

 

 Web დანართების 

პროგრამული 

რეალიზაცია MySQL-ის 

გამოყენებით. ISBN 

978-9941-20-618-4 

თბილისი, 

„ტექნიკური 

უნივერსიტეტი“ 

 

 

291 

 

 

 

2 ბადრი მეფარიშვილი 

გულნარა ჯანელიძე 

განაწილებული 
მონაცემთა  ბაზების  
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გვერდი 

anotacia qarTul enaze 

1. ganixileba informatikis, rogorc kompleqsuri, interdisciplinaruli 

mecnierebis arsis, misi struqturuli komponentebis analizis, Tanamedrove 

mdgomareobisa da ganviTarebis tendenciaTa sakiTxebi. gadmocemulia stu-s 

`marTvis avtomatizebuli sistemebis” departamentis misia, istoriuli roli da 
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bolo wlebis miRwevebi organizaciuli marTvis sainformacio sistemebis obieqt-

orientirebuli modelirebis, daproeqtebis da programuli realizaciis 

mimarTulebiT. vrcladaa warmodgenili programuli inJineriisa da monacemTa 

menejmentis Tanamedrove fundamenturi sakiTxebis swavlebisa da kvlevis 

programebi da mimarTulebebi. ganixileba hibriduli programuli platformebi, 

enebi da freimvorkebi, romlebic farTod gamoiyeneba aSS-is, didi britaneTis, 

germaniis da sxva mowinave qveynebis universitetebSi. asaxulia is ZiriTadi 

inovaciuri saganmanaTleblo-samecniero mimarTulebebi, romlebic saqarTvelos 

teqnikuri universitetis 45-wlis iubilar - `marTvis avtomatizebuli sistemebis 

(programuli inJineriis)“ kaTedrazea warmodgenili umaRlesi ganaTlebis sferos 

bolo aTwleulis reformebis fonze. 

2. ganixileba Savis zRvis saqarTvelos akvatoriaSi ekologiuri sainformacio 

sistemis monacemTa multimediuri bazis avtomatizebuli daproeqtebis amocana. 

ganisazRvra is obieqtebi, romlebic aRwers sintaksurad da semantikurad zRvis 

ekosistemis ZiriTad parametrebs, kerZod: zRvis parametrebi, mdinare, estuari, 

mowyvladi ubani, GPS-koordinatebi, sensituri ubani, wylis sinjis faqtorebi da 

a.S. agebul iqna zRvis ekosistemis konceptualuri modeli obieqt-roluri 

modelirebis instrumentis gamoyenebiT. igi Teoriulad efuZneba kategorialuri 

midgomis (enis gramatikuli wesebi) da maTematikuri logikis (algebris) 

erTobliv gamoyenebas. Savi zRvis ekosistemis eqsperimentuli monacemTa baza 

agebul iqna Ms SQL Server 2012 paketiT,  xolo momxmareblis interfeisi bazis 

mxardasaWerad ki - MsVisual Studio.NET 2013 integrirebul garemoSi. 

3. ganxilulia korporaciuli marTvis obieqtebis programuli uzrunvelyofis 

damuSavebis Tanamedrove freimvorkebi kompania maikrosofTis programuli 

platformebis gamoyenebiT: ASP.NET Web Forms, ASP.NET MVC da Silverlight. yuradReba 

gamaxvilebulia daprogramebis teqnologiebis maxasiaTeblebze, Sesabamisi 

praqtikuli eqsperimentebis safuZvelze gamovlenilia maTi dadebiTi da 

uaryofiTi mxareebi. SemoTavazebulia rekomendaciebi, realur amocanebze 

muSaobisas, ra SemTxvevebSi ajobebs daprogramebis ama Tu im teqnologiis arCeva. 

warmodgenilia veb-aplikaciebis SemuSavebis praqtikuli amocana  adamianuri 

resursebis marTvis eleqtronuli sistemis magaliTze da misi realizacia Microsoft 

Visual Studio, MsSQL Server programuli instrumentebiT. ganixileba agreTve monacemTa 

ararelaciuri bazebis gamoyenebis SeasaZleblobis koncefcia am sistemebSi 

4. ganxilulia safinanso bankis sakredito riskebis Sefasebis modelebi: VaR, 

skoringis algoriTmi, altmanisa da fulmeris modelebi, romlebic gamoiyeneba 

bankis auditis mier dasakreditebeli organizaciis gadaxdisunarianobis 

prognozirebisaTvis. ganisazRvreba 

it-samsaxuris roli Sesabamisi biznesprocesebis riskebis Sesafaseblad. 

konkretuli marTvis obieqtisTvis, magaliTad, saqarTvelos teqnikuri 

unuversitetis magaliTze, fulmeris modelis gamoyenebiT gaangariSebulia 

sakredito riskebis Sesabamisi mniSvnelobebi. 

optimizaciis amocanis gadawyveta umniSvnelovanesia adamianis moRvaweobis 
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TiTqmis yvela sferoSi.  naSromSi ganxilulia warmoebis marTvis procesSi 

obieqtis ekonomikur-maTematikuri modelis gamoyenebis sakiTxebi warmoebis 

efeqturi dagegmvisa da optimaluri gadawyvetilebebis misaRebad. mcire 

sawarmosTvis agebulia ekonomikur-maTematikuri modeli da "Pom For Windows" 

programuli paketis gamoyenebiT napovnia wrfivi programirebis amocanis 

optimaluri amonaxsnebi.  

naSromSi ganxilulia TamaSTa Teoriis gamoyeneba konfliqturi situaciebis 

analizisaTvis, ganusazRvrelobis is faqtorebi romlis arsebobac mocemuli 

situaciis ZiriTadi maxasiaTebeli Tvisebaa, aseve minimaqsuri strategiebis 

gansazRvris gzebi. moyvanilia konkretuli konfliqturi situacia agrofirmis 

magaliTze, romlisTvisac optimaluri amonaxsnis Zieba xdeba Sereuli 

strategiebis areSi. ganxiluli magaliTisaTvis napovnia optimaluri amonaxsebi 

da mocemulia Sesabamisi ricxviTi mniSvnelobebi. 

ganxilulia: Rrublovani gamoTvlebis (Сloud Сomputing) teqnologiisa da                 

xerxebis gamoyeneba stomatologiur klinikaSi ZiriTadi funqciebis da amocanebis 

avtomatizaciisTvis. aRwerilia: Rrublis ganlagebis da momsaxurebis ZiriTadi 

modelebi; ZiriTadi informaciuli procesebi, romlebic saWiroa 

avtomatizaciisTvis stomatologiur klinikaSi (pacientebis registracia; 

TanamSromelTa muSaobis eleqtronuli ganrigis organizacia, pacientebis 

eleqtronuli arqivi;…pacientebis  yba-saxis midamos daavadebebis diagnostikis 

eqspertuli sistemis organizacia; sabuRaltro aRricxva; gaweuli momsaxurebis 

da finansebis aRricxva; materialuri faseulobebis aRricxva da a.S.), Rrublovani 

teqnologiebis gamoyenebis safuZvelze; Rrublovani teqnologiebis gamoyenebis 

ZiriTadi upiratesobebi, maT Soris monacemTa damuSavebis da Senaxvis 

usafrTxoeba sistemaSi. 

naSromSi ganxilulia sametyvelo enisa da kompiuteruli mecnierebebis 

interdisciplinaruli kavSirebis sentenciebi. yuradRebas vamaxvilebT, rogorc 

tradiciul Temebze, aseve originaluri - kompiuteruli sistemebis damuSavebisas 

gamoyenebuli meTodebis misadagebaze enis warmoSoba-ganviTarebis sakiTxebis 

gadasawyvetad. amasTan, vikileqsikonis srulyofis mizniT SemoTavazebulia saitis 

organizebis axali koncefcia.   

 

 

 

 

 

samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 
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III-საერთ.სამეცნ.კონფ. 

„კომპიუტინგი/ინფორმატიკა“, 

სტუ, თბილისი, 1-3 ოქტ. 2016  

3 

 
გ. სურგულაძე,  

ლ. პეტრიაშვილი,  

 ნ.თოფურია 

 

 

მულტიმოდალური 

გადაზიდვების სერვის-

ორიენტირებული სისტემის 

აგება CASEდაSHAREPOINT 

ტექნოლოგიებით 

III-საერთ.სამეცნ.კონფ. 

„კომპიუტინგი/ინფორმატიკა“, 

სტუ, თბილისი, 1-3 ოქტ. 2016 

4 Чачанидзе Г, Дидманидзе И. Троица современной бизнес-
модели. 
 

II Международный научно-
практический форум «НАУКА 
И БИЗНЕС».  
Днепр. Украина, 1 Июля 2016. 

5 Чачанидзе Г, Дидманидзе И. Экономика знаний как важный 

компонент инновационного 

цикла бизнес-экономики. 

 

Международный научно-

практический семинар 

«ЭКОНОМИКА И ЗНАНИЯ». 

Днепропетровск. Украина, 22 

Апреля2016. 

6 

 

Chachanidze G. 

 

Measuring the functions of 

education quality evaluation in 

the conditions of uncertainties. 

XXVII International Conference 

PROBLEMS OF DECISION MAKING 

UNDER UNCERTAINTIES.  

Tbilisi – Batumi, 23-27 May 2016. 

7 

 

Chachanidze G., Eray O. 

 

The algorithmis support of 

rational decision making 

processes of academic mobility 

XXVII International Conference 

PROBLEMS OF DECISION MAKING 

UNDER UNCERTAINTIES.  

Tbilisi – Batumi, 23-27 May 2016. 

8 

 

Chachanidze G., Nanobashvili K. 

 

Functional analysis and 

evaluation of subjects potential 

abilities in the conditions of 

uncertainties 

XXVII International Conference 

PROBLEMS OF DECISION MAKING 

UNDER UNCERTAINTIES.  

Tbilisi – Batumi, May  23-27, 



58 

 

2016. 

9 

 

Chachanidze G., Nanobashvili K. 

 

Structural model for indicated 

managements decision-making on 

the citys social-economic 

processes. 

XXVIII International Conference 

PROBLEMS OF DECISION MAKING 

UNDER UNCERTAINTIES.  

Brno, Czech Republic, August 25 – 

30, 2016. 

10 

 

Nanobashvili K., Chachanidze G., 

Jikia D.  

 

Indicated management principles 

of  

citys social-economic processes. 

XXVIII International Conference 

PROBLEMS OF DECISION MAKING 

UNDER UNCERTAINTIES.  

Brno, Czech Republic, August 25 – 

30, 2016. 

11 frangiSvili a, CaCaniZe g, 
nanobaSvili q. 
 

 

distanciuri ganaTlebis 
interdisciplinaruli 
procesebis modelireba 
 

IVsaerTaSoriso 

samecniero konferencia 

“kompiutingi, informatika, 

ganaTlebis mecnierebebi, 

maswavleblis ganaTleba. 

Tbilisi, 1 – 3 oqtomberi, 

2016. 

12 gasitaSvili z., CaCaniZe g., 
sisauri e. 

korporaciuli swavlebis 
xelSemwyobi didaqtikuri 
sainformacio sistemis 
agebis koncefcia. 
 

IVsaerTaSoriso 

samecniero konferencia 

“kompiutingi, informatika, 

ganaTlebis mecnierebebi, 

maswavleblis ganaTleba. 

Tbilisi, 1 – 3 oqtomberi, 

2016. 

13 CaCaniZe g., kakaSvili g. 
 
 
 

obieqtze orientirebuli 
analizi, rogorc 
sistemuri modelirebis 
Teoriul-meTodologiuri 
safuZveli 
 

IVsaerTaSoriso 

samecniero konferencia 

“kompiutingi, informatika, 

ganaTlebis mecnierebebi, 

maswavleblis ganaTleba. 

Tbilisi, 1 – 3 oqtomberi, 

2016. 

14 CaCaniZe g., kurtaniZe z. sakredito riskebis 
marTvis xelSemwyobi 
informaciuli bazis 
formirebis koncefcia 
 

IVsaerTaSoriso 

samecniero konferencia 

“kompiutingi, informatika, 

ganaTlebis mecnierebebi, 

maswavleblis ganaTleba. 

Tbilisi, 1 – 3 oqtomberi, 

2016. 

15 Chachanidze G, Goisashvili I. 
 

THE ANALYSIS OF THE STATUS OF 
COMMON CORPORATE 
LANGUAGE IN MULTINATIONAL 

IVsaerTaSoriso 

samecniero konferencia 

“kompiutingi, informatika, 



59 

 

CORPORATIONS OPERATING 

INGEORGIA. 

ganaTlebis mecnierebebi, 

maswavleblis ganaTleba. 

Tbilisi, 1 – 3 oqtomberi, 

2016. 

 
4. moxsenebaSi vixilavT da vaanalizebT  Cvens mier SemoTavazebul, Tanamedrove 

biznesmodelis sameuls: codnis ekonomikas, inovaciebs, informaciul 
teqnologiebs. am sameulis Tanaqmedebis filosofia uzrunvelyofs warmatebul 
bizness. 

5. adamianis SemecnebiTi saqmianobis erT-erTi ZiriTadi sferoa ekonomika. am 
konteqstidan gamomdinare, metad sainteresod ikiTxeba termini - „codnis 
ekonomika”. moxsenebaSi vixilavT codnis ekonomikas, rogorc biznes-ekonomikis 
inovaciuri ciklis Semadgenel nawils, da masTan dakavSirebul problemebs. 

6. ganaTlebis xarisxis menejmentis sakredito sistema warmoadgens umaRlesi 
saswavleblis Sedegianobis gamnmsazRvrel faqtors. umaRlesi ganaTlebis 
xarisxi bevradaa damokidebuli sakredito sistemiT gaTaliswinebuli 
studentTa da profesor-maswavlebelebis mobilobis xarisxze, sadac erT-erT 
ZiriTad faqtorad xarisxis funqcionali gvevlineba.  moxsenebaSi ganixileba  
ganusazRvrelobis pirobebSi xarisxis Sefasebis funqcionalis gamoTvla. 

7. moxsenebaSi vixilavT studentis akademiuri mobilobis farglebSi 
racionaluri gadawyvetilebis miRebis informaciuli mxardamWeri gzebis 
SemuSavebasTan dakavSirebul algoriTms, romelic moicavs: sabazo da mimRebi 
umaRlesi saswavleblebis saswavlo programebis kompetenciebis SedarebiTi 
analizs; disciplinaTa racionalur SerCevas da mis Setanas  akademiuri 
mobilobis Sesabamis dokumentSi da sxv.  

8. moxsenebaSi potenciuri  da Sedegianobis maCvenebelis klasifikaciis 
safuZvelze vaanalizebT umaRlesi ganaTlebis xarisxis marTvis  sakredito 
sistemis ZiriTad funqcionalebs da maT Sinaarss aRniSnuli maCveneblebisa da 
Sefasebis kriteriumebis mixedviT. analizis saSualebiT dgindeba faqtobrivi 
monacemis gadaxra normatiulidan an sasurveli Sedegidan, romlis meSveobiT 
vadgenT Sesabamis Sefasebebs.  

9. indikatorulimarTvisprincipebisgaTvaliswinebiTvagebTqalaqissocialur-
ekonomikuriprocesebisindikatorulmarTviszogadstruqturulmodels. 
struqturuli modeli Cven SemTxvevaSi aris qalaqis socialur-ekonomikuri 
sistemis Semdgeneli konkretuli elementebis erToblioba, am elementebs 
Soris arsebuli urTierdamokidebuleba da maTi kavSiri gare samyarosTan 
(garemosTan, sociumTan). 

10. socialur-ekonomikuri procesebis marTvisas gaurkvevlobis situaciis Seqmnis 
dros efeqturi gadawyvetilebis miRebis modeli arc saqarTveloSi da arc 
ucxoeTis qveynebSi saTanado doneze jer ar ganxorcielebula. 
aqedangamomdinare, moxsenebaSivixilavT, gaurkvevlobis situaciaSi qalaqis 
indikatoruli marTvis koncefciisdamuSavebis Cveneul xedvas. 

11. distanciuri ganaTlebis interdisciplinaruli procesebis modelirebis 
filosofias arawrfivi dinamikuri sistemisken mivyavarT, rac 
TavisTavadgamoirCeva maRali donis sirTuleebiT. cxadia, es sirTuleebi unda 
iqnes gamovlenili da gaanalizebuli, raTa is moviyvanoT sistemuri 
kanonzomierebis farglebSi da davumorCiloT efeqtian marTvis principebs. 
moxsenebaSi am problemebis kvlevaze vamaxvilebT yuradRebas. 

12. korporaciuli swavlebis xelSemwyobi didaqtikuri sainformacio sistemis 
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damuSavebaSimeTodologiuri TvalsazrisiT viyenebT arsebul tradiciul 
saSualebebs, xolo mis realizebas vaxdenT informatikis didaqtikuri 
instrumentebis gamoyenebiT. 

13. sistemuri modelirebisas sasurvelia gamoviyenoT obieqtze orientirebuli 
midgoma, romelic amcirebs proeqtirebis moculobas da amartivebs 
proeqtirebis sirTuleebs. es yvelaferi xdeba gonivrulidekompoziciis xarjze 
da mravaljeradi gamoyenebis fragmentebis gamoyofiT, rac gamoiyeneba 
modelisZiriTad struqturul elementebad. 

14. bankebisaTvis didi mniSvneloba aqvs sakredito riskis marTvas. riskebis 
marTvis erT-erTi maregulirebeli komponentia sarezervo fondi. aqedan 
gamomdinare, bankebi rezervis moculobis gansazRvrisaTvis mimarTaven 
sxvadasxva xerxebs. moxsenebaSi vixilavT rezervis gansazRvris erT-erT xerxs 
- bazelis regulacias. 

15. ganxiluli da gaanalizebuli saqarTveloSi arsebuli multinacionaluri 
korporaciebis saerTo korporaciuli enis gamoyenebis problemebi. Tu romel 
enas aqvs saerTaSoriso enis funqcia. gakeTebuli daskvnebi, samomavlod 
romeli enebi SeiZleba gaxdes korporaciebisaTvis prioritetuli 
saqarTveloSi da msoflios masStabiT.  

 
 

1 გულნარა ჯანელიძე  

ბადრი მეფარიშვილი 

 

მონაცემთა ბაზის შექმნა 

ტურისტული ბიზნესის 

მართვისათვის 

საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია: „ტურიზმის 

განვითარების ტენდენციები: 

პრობლემები და 

პერსპექტივები“, თბილისი, 

სეუ 7-8 მაისი 2016წ.  

2 გულნარა ჯანელიძე 

ლილი პეტრიაშვილი,                  

თამარ მეფარიშვილი 

 

კომპანიაში ბიზნეს-

პროცესების ორგანიზების და 

მართვის ზოგიერთი საკითხი 

საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია: „სეუ 2016“, 

თბილისი, სეუ 3-4 ივნისი 

2016წ.  
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ONE APPROACH TO JOIN 
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DISTRIBUTED QUERY PROCESSING 

 

 

 

IV International – Scientific 
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“Computing/Informatics, 

Education Sciences, Teacher 

Education” Tbilisi, Gtu, 1-3 
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Davit Kharaishvili 

Badri Meparishvili 

Gulnara Janelidze 

 

 

 

BIG DATA ANALYTICAL  

TECHNOLOGY TO IDENTIFY THE 

DISEASES 

 

 

 

IV International – Scientific 

conference 

“Computing/Informatics, 

Education Sciences, Teacher 

Education” Tbilisi, Gtu, 1-3 

October, 2016 
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გულნარა ჯანელიძე 

ბადრი მეფარიშვილი 

თამარ მეფარიშვილი 

 

Tanamedrovekomunikaciuri 

teqnologiebi gayidvebis 

biznes-procesSi 

 

ვერბალური კომუნიკაციური 

ტექნოლოგიები - 5, თბილისი, 

სტუ, 2016წ. 25-27 ნოემბერი. 

 

7 

 

 

გულნარა ჯანელიძე 

თამარ მეფარიშვილი 

 

გაყიდვების ბიზნეს-პროცესის 

ანალიზის მეთოდები 

 

საერთაშორისოსამეცნიეროკო

ნფერენცია – “SEU ISC 2016”   

9-10 დეკემბერი, 2016წ. 

თბილისი, სეუ.  

1. ნაშრომში წარმოდგენილია ტურისტული ბიზნესის მართვის სისტემის შექმნის ძირითადი 

საკითხები. მოცემული სისტემა ეფუძვნება Sql Server გარემოში შექმნილ მონაცემთა ბაზას, 

რომელშიც დამუშავებული ატურისტული მომსახურეობის ძირითადი ამოცანები, კერძოდ: 

შეკვეთების აღრიცხვა; მისაწვდომი ტურების, თანამშრომლების, კლიენტების და 

მომსახურეობების შესახებ მონაცემების წარდგენა. დამუშავებული პროგრამული კომპლექსი 

საშუალებას იძლევა მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი დროის ინტერვალი კლიენტის 

მიმართვიდან ხელშეკრულების დადებამდე, ამცირებს დანახარჯებს პირველადი 

ინფორმაციის ამუშავებისათვის, შეიცავს ნორმატიულ– საცნობარო ინფორმაციას, აწარმოებს 

აღრიცხვას კლიენტებთან. 

      ამდენად, ნაშრომში წარმოდგენილი საინფორმაციო-სააღრიცხვო სისტემის გამოყენება 

ტურისტულ კომპანიებში დააჩქარებს საინფორმაციო ნაკადების დამუშავებას, რაც ხელს 

შეუწყობს აღნიშნულ სფეროში სერვისის გაუმჯობესებას. 

2. ნაშრომში წარმოდგენილია წესები და პრინციპები, რომელიც საფუძვლად უდევს, მართვას 

ბიზნეს სფეროში.   დიდი ყურადღება ეთმობა ინოვაციას, რომელიც უნდა  წარმოადგენდეს 

კომპანიის მუშაობის ყოველდღიურ პრაქტიკას და უზრუნველყოფდეს სოციალურ 

სარგებლიანობას, მოთხოვნილებას და კომპანიის ლიდერობას ბაზარზე.  
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საქმის ეფექტურად წარმოების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რესურსია სპეციალისტების 

კომპეტენტურობა. თანამშრომლების პროფესიონალიზმი და გამოცდილება შეიძლება 

გამოვლინდეს, აღიწეროს გადასაცემი მოდელის სახით, კომპანიის ცოდნის და გამრავლების 

შენახვის გათვალისწინებით.  ამ მიზნით ნაშრომში განხილულია კომპანიაში ცოდნის 

მართვის საკითხები. ყურადღება გამახვილებულია სისტემური აზროვნების 

ჩამოყალიბებაზე, რომელიც ხელს უწყობს მმართველი გადაწყვეტილებების სწრაფად, 

დასაბუთებულად და ეფექტურად მიღებას. ნებისმიერი სფეროს ხელმძღვანელი უნდა 

ცდილობდეს თანამშრომლების ცოდნის ამაღლებას, რადგან მხოლოდ პროფესიონალიზმი 

არის ბიზნესში წარმატების საწინდარი.  წარმოდგენილია ცოდნის და გამოცდილების 

გაზიარების მეთოდები,  ფუნქციების განაწილების საკითხები.  

დამუშავებულია შეკვეთის მიზნით კომპანიისადმი კლიენტის მიმართვის ალგორითმი, 

სადაც დეტალურად არის აღწერილი კლიენტთან შემდგომი თანამშრომლობის ეტაპები. 

აგრეთვე, დამუშავებულია კადრების შერჩევის ალგორითმი, სადაც  ზედმიწევნით არის 

აღწერილი კანდიდადთან ურთიერთობის ყველა შესაძლო სიტუაცია. ზემოაღნიშნული 

ალგორითმები ბიზნეს-პროცესების  ოპერატიული და შესაბამისად, საუკეთესო შედეგებზე 

ორიენტირებული მართვის საშუალებას იძლევა.  

3. მიდგომები Big Data Mining-ის კლასტერიზაციისთვის 

არაკონტროლირებადი კლასიფიკაცია (კლასტერიზაცია) მონაცემთა ინტელექტუალური ანა

ლიზის უმთავრესიელემენტია, რომელიც Big Data-

სთვის გამოიყენება. მონაცემთა უზარმაზარი რაოდენობიდან, რომელსაც გვთავაზობსBig 

Data, მთავარი ამოცანაა, მოვნახოთ კლასტერიზაციის მეთოდები, რომლებიც მოგვცემს შედ

ეგებს გონივრულ ვადაში. 

კვლევის უმთავრეს საგანს წარმოადგენს ისეთი ახალი მიდგომების შემუშავება, რომლებიც 

დაფუძნებულიახელოვნურ ინტელექტზე, განსაკუთრებით კოლექტიური ცნობიერების კონ

ცეფციაზე, Big Data-

სთან მიმართებაში.ალგორითმის მიზანია მიაღწიოს სამიზნე ფუნქციის გლობალურ (კლასტ

ერთშორისი) ან ლოკალურ (ერთკონკრეტულს კლასტერში) ოპტიმუმს. ალგორითმი იტერაც

იულია და რამდენიმე ეტაპისგან შედგება: ინიციალიზება,განყოფილებების შექმნა, განახლე

ბა, შერწყმის კლასტერები (სურვილისამებრ) და ალგორითმის შესრულებისკრიტერიუმით შ

ემოწმება. ჩვენი ალგორითმი დინამიურად გამორიცხავს შესრულების კრიტერიუმს. კონვერ

გენციის(შესაბამისად, ენტროპიის) ნაწილაკები გვიჩვენებს, ერთი რომელიმე კრიტერიუმის 

საფუძველზე, როგორ შეიძლება 

განისაზღვროს დისპერსიის ლოკაცია ლიდერის გარშემო, რაც მოსახერხებელია კონკრეტუ

ლ შემთხვევებშიგამოსაყენებლად. გამოთვლებმა გვიჩვენა, რომ შემოთავაზებული ალგორი

თმი მნიშვნელოვნად ამცირებსპროცესუალურ ოპერაციებს, ამდენად, გვაძლევს რესურსების

ა და დროის ოპტიმიზაციის საშუალებას. შედეგებისანალიზი ცხადყოფს, რომ ჩვენი ალგორ

ითმი უფრო ეფექტიანი და ზუსტია, ვიდრე ტრადიციული მეთოდები. 
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4.  მოთხოვნის ოპტიმიზაცია რთული ამოცანაა მომსახურების სფეროში, რადგან თავად 

მონაცემის მდებარეობა გადამწყვეტ ფაქტორს ასრულებს. ამ სტატიაში ჩვენ დეტალურად 

აღვწერთ მოთხოვნის ოპტიმიზაციის განაწილების ამოცანას. 

მოთხოვნისრუკაზემონაწილეობსოთხიძირითადიფენა, რომელთაგან თითოეული 

ლოკალურ მონაცემთა ბაზასთან მუშაობს. ეს ფენები ასრულებენ მოთხოვნის 

დეკომპოზიციის, მონაცემთა ლოკალიზების, გლობალური დალოკალური მოთხოვნების 

ოპტიმიზაციის ფუნქციებს. მოთხოვნის დეკომპოზიცია და მონაცემთა ლოკალიზება 

შეესაბამება მოთხოვნის გადაწერას (?!). პირველი სამი ფენა სრულდება ცენტრალური საიტის 

მიერ და იყენებს გლობალურ ინფორმაციას. ლოკალური ოპტიმიზაცია კი ხორციელდება 

ლოკალური საიტების მეშვეობით. ერთ-ერთი უმთავრესი პრობლემა მოთხოვნის 

ოპრიმიზაციაში არის შედეგობრიობის ოპტიმიზაციის გამოყენება: შედეგობრიობის 

მეთოდის გამოყენება მოთხოვნის პროცესების მართვისას, ზოგიერთი შეერთება 

ხორციელდება პირველად, ხოლო შემდეგ დასკვნითი კავშირები ხორციელდება მთავარ 

საიტზე.  

მოთხოვნის ოპტიმიზატორი, რომელიცმ უშაობს უკვე არსებულ მონაცემთა ბაზების 

მართვის სისტემებში ეძებს საუკეთესო გზას რაც საკმაო დრთული ამოცანაა. ამდენად, 

საჭიროებს ახალი და ეფექტიანი მეთოდების განვითარებას. სტატია გთავაზობთ ახალ 

მიდგომას, გენეტიკურ ალგორითმზე დაყრდნობით, რომელიც ახორციელებს რელაციური 

ალგებრის ოპერაციათა კომბინაციებს და საკმაოდ სწრაფად პოულობს ოპტიმალურ 

გამოსავალს. 

         5.   დიდ მონაცემთა ანალიტიკური ტექნოლოგია დაავადებების იდენტიფიცირებისას 

ახალი სამედიცინო aნალიტიკური პლატფორმა გვთავაზობს მდიდარ ინფორმაციას 

პაციენტის შესახებ ელექტრონული ჩანაწერების საშუალებით. ისე ხმარება სამედიცინო 

სფეროს წარმომადგენლებს, მიაღწიონ უკეთეს შედეგებს პაციენტის მკურნალობისას. დიდ 

მონაცემთა ანალიზის კონცეფცია გადამწყვეტ როლს თამაშობს კვლევებსა და პრაქტიკაში 

ჯანდაცვის მიმართულებით. ის გვთავაზობს დავაგროვოთ,  ვმართოთ, გავაანალიზოთ და 

ავითვისოთ ჯანდაცვის სფეროდან მიღებული, მოცულობითი სტრუქტურირებული თუ 

რასტრუქტურირებული მონაცემები. დიდმონაცემთა ანალიზი სულ ცოტა ხანია, რაც 

ჯანდაცვის სფეროში გამოჩნდა. მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ მალე შეძლო ადაპტაცია ამ 

სფეროში, მაინც არსებობს ფუნდამენტური პრობლემები.  

6. gayidvebis teqnologia SeiZleba iTqvas, rom aris biznesis guli. igi moicavs 

klientebTan molaparakebebis warmarTvis ZiriTad principebs, komunikaciuri 

procesebis fsiqologiur aspeqtebs,  algoriTmebs, magaliTebs. aRniSnuli 

teqnologiebis gonivruli gamoyenebiT SesaZlebelia potenciuri klientis 

myidvelad gardasaxva. gayidvebis adgilebSi marketinguli komunikaciebi 

bazarze momuSave specialistebisaTvis  gadaiqcasaukeTeso 

saSualebadstrategiuli miznebis misaRwevad.   

statiaSi warmodgenilia gayidvebSi Tanamedrove komunikaciuri teqnologiebis 

gamoyenebis sakiTxebi. ganxilulia piradi gayidvebis roli da 
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SesaZleblobebi Tanamedrove gasaRebis bazarze.Sedgenilia saqonlis SeZenis 

mizniT klientis mimarTvis damuSavebis algoriTmi. 

statiaSi warmodgenili midgomis mizania myari miznobrivi bazris formireba, 

romelic Seqmnis mimzidvel pirobebs gayidvebis gansaxorcieleblad. 

7. პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ გაყიდვების ანალიზს საჭიროა მივუდგეთ ფართო გაგებით. 

პროცესის სრულყოფისათვის ვერ შემოვიფარგლებით მხოლოდ გრაფიკული სქემებით, 

არანაკლებ  მნიშვნელოვანია პროცესებში ყველა მისაწვდომი ინფორმაციის და 

მაჩვენებლების ანალიზი.თანამედროვე პერიოდში  პროცესების ხარისხობრივი და 

რაოდენობრივი ანალიზის მეთოდებიდან ფართო გავრცელება ჰპოვაSWOT და ABC 

ანალიზის მეთოდებმა. სტატიაში წარმოდგენილია გაყიდვების ბიზნეს-პროცესისათვის 

SWOT ანალიზის წარმართვის მეთოდიკა. ჩატარებულია ABC ანალიზი კონკრეტული 

მაგალითისათვის. 

 

 

 

marTvis sistemebis departamenti – 806 

departamentis xelmZRvaneli: asoc. prof. qeTevan kotrikaZe 

 

departamentis akademiuri personali: 

1 belTaZe guram nikolozis Ze პროფ. 

2 kotrikaZe omar grigolis Ze პროფ. 

3 obgaZe Tamaz abesalomis Ze პროფ. 

4 sesaZe valida konstantines as. პროფ. 

5 SanSiaSvili besarion giorgis Ze პროფ. 

6 joxaZe paata daviTis Ze პროფ. 

7 gaCeCilaZe lela fridonis as. asoc. პrოფ. 

8 grigalaSvili jemal sergos Ze პროფ. 

9 kekenaZe vladimer mixeilis Ze პროფ. 

10 kotrikaZe qeTevan omaris as. asoc. პrოფ. 
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11 kucia irma severianes as. asoc. პrოფ. 

12 kuciava vasil aleqsandres Ze asoc. პrოფ. 

13 mWedliSvili nino farnaozis as. asoc. პrოფ. 

14 narimanaSvili nodar ivanes Ze asoc. პrოფ. 

15 xuciSvili sulxan aleqsis Ze პროფ. 

16 daviTaSvili irma aleqsandres as. asoc. პrოფ. 

17 maRlakeliZe nana ilias as. asoc. პrოფ. 

18 mosaSvili ia omaris as. asoc. პrოფ. 

19 xuciSvili Tea gmiris as. asist-pr. 

20 maWaraSvili Teimuraz nikolozis-Ze mow.prოფ. 

21 yanCaveli liana daviTis as. პროფ. 

22 kurkumuli nana giorgis as. უფრ.მასწ. 

23 xuciSvili olRa gmiris as. asoc. პrოფ. 

24 იაშვილი ლაშა ზაზას ძე უფრ.მასწ.  

 

 

 

I. 3. saxelmwifo grantiT (rusTavelis fondi) dafinansebული 

samecniero-kvleviTi proeqtebi (exeba rogorc umaRles 

saganmanaTleblo, ise samecniero-kvleviT dawesebulebebs  

 

# proeqtis dasaxeleba 

mecnierebis dargisa da samec-

niero mimarTulebis 

miTiTebiT 

 

damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 

1 Ddasaxeleba: “programirebadi 

logikuri kontrolerebis 

modelebis analizisa   da 

SerCevis meTodologiis 

rusTavelis 

saxelobis 

samecniero 

jemal 

grigalaSvili 

jemal 

grigalaSvili 
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damuSaveba da mis bazaze 

realuri drois marTvis, 

inჟinruli monitoringisa da 

sainformacio-gamzomi 

mowyobilobebis damuSaveba 

da gamokvleva”dasawyisi: 

dekemberi 2013 w. (sagranto 

xelSekruleba #41/04 12.12.2013 

w.). 

damTavreba:  

ivnisi 2016 w. 

(SedarebiTi aqti #41/04-a 

06.06.16 w. Sifris # AP/93/13). 

mecnierebis dargi: 

teqnikuri 

samecniero mimarTuleba: 

sainformacio teqnologiebi 

da telekomunikaciebi 

fondis granti 

dasrulebuli proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebis Sesaxeb 

vrceli anotacia (qarTul enaze) 

SoTa  rusTavelis  saxelobis  samecniero  fondis   grantiT  gasul  wels   

dafinansebuli  iyo   proeqti  saxelwodebiT ”programirebadi logikuri 

kontrolerebis (plk)PLKmodelebis analizisa da SerCevis meTodologiis damuSaveba 

da mis bazaze realuri drois marTvis, inJinruli monitoringisa da sainformacio-

gamzomi mowyobilobebis damuSaveba da gamokvleva”.  rogorc  dasaxelebidan  Cans,  

proeqtis  arsi  mdgomareobda  im  meTodologiis  SemuSavebaSi,  romelic  

gankuTvnili iqneboda  teqnologiuri  procesebis  anda  manqanebisa  da  

meqanizmebis  marTvisaTvis  gaTvaliswinebuli  avtomatizaciis  amocanebis    anda  

amocanaTa  jgufis  gadawyvetilebebisaTvis   Sesabamisi  plk–s  SerCevaSi. 

plk-s  SerCevis  aucilebloba gamowveulia  imiT, rom  dReisaTvis  amerikis,  

inglisis,  germaniis,  iaponiis  mravali  brendi  kompania  CarTulia    

avtomatizaciis  procesebisaTvis  sakmaod  Zviri  plk-ebis  damuSavebasa  da  

miwodebaSi,  amas  emateba  meorexarisxovani  firmebis  SedarebiT  iaffasiani  

modelebi,  ris  Sedegadac  plk-ebis  bazarze  saxezea  didi  konkurencia    da  

arCevani,  romlebic  erTmaneTisagan  gansxvadeba  maTSi  CaSenebuli  

funqcionaluri  SesaZleblobebiT  (pid  regulireba,  pozicionireba,  swrafi  

Tvla  da  sxv.),  Semyvan/gamomyvani  arxebis  raodenobiTa  da  xasiaTiT  

(analogiuri  da  diskretuli  Sesasvlel/gamosasvlelebi,  PTO (impulsur-

mimdevrobiTi  gamosasvleli)  da PWM (impulsurganivi  moduliacia) 

gamosasvlelebi  da  sxv),  sakomunikacio  SesaZleblobebiT  (Profibus,  Profinet,  AS-I, 

Modbus,  Industrial  Ethernet  da  sxv),  programuli  da  operatiuli  mexsierebis  
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moculobiTa  da  xasiaTiT  (EEPROM,  Flash  da  sxv),  HMI  interfeisisa  da  SCADA  

sistemebis  mxardaWeriT,  fasiT,  mwarmoeblobiT    da  sxv. aseTi  mravalferovneba  

da  funqcionalur/maxasiaTebluri  simravle  da  siWrele  mniSvnelovnad  

aZnelebs  konkretuli    amocanisaTvis  Sesabamisi  plk-s  SerCevas.   

amrigad  plk-s  SerCevis  kriterimebis  damuSaveba,  rac  saSualebas  mogvcems  

konkretuli  amnocanisaTvis  SeirCes  optimaluri  Tavis  maxasiaTeblebiT,  

mwarmoeblobiT,  fasiT  da  a.S.S.  programirebadi  logikuri  kontroleri,   

warmoadgens  mecnierulad  aqtualur  amocanas.   

 proeqtis  damuSavebisas  Cvens  mier  gaTvaliswinebuli  iqna  meore  midgomac 

saswavlo -  saganmanaTleblo  midgoma.  saqme  imaSia,  rom  dReisaTis  Cveni  

qveynis  sawarmoebSi  saxezea  sakmaod  mZime  mdgomareoba  maTi  

maRalkvalificiuri  specialistebiT  uzrunvelyofis  saqmeSi.  dargi  ganicdis  

erTis  mxriv   TaobaTa  cvlis  mtkivneul  process,  xolo  meores  mxriv  

warmoebis  modernizaciis  aucileblobas,  rac  moiTxovs  ufro  

maRalkvalificiuri   kadrebiT  dargis  uzrunvelyofas,  rac  ufro  metad  

amZimebs  kadrebis  deficitis.   

 Cveni mizani iyo  universitetSi  dagvenerga  Tanamedrove  avtomatizaciis 

sistemebis swavleba,   romelic dafuZnebuli  iqneboda  or  axal  koncefciaze  

anu  ocdameerTe  saukunis  koncefciebze,  esaa  meqatronuli  sistemebi  da  

totalurad  integrirebuli  avtomatizacia.  dReisaTvis  ki  mTeli  Tanamedrove  

avtomatizacia  dafuZnebulia  am  or  veSapze  anu  meqatronul  sistemebze  

(romelic  warmoadgens  Tanamedrove  informatikis,  eleqtronikisa  da  meqanikis  

simbiozs)  da  totalurad  integrirebul  avtomatizaciaze  (romelic  

gulisxmobs  erTian,  unificirebul  midgomas  anu  unificirebul  programul  

uzrunvelyofas,  unificirebul  aparatul  uzrunvelyofas,  unificirebul  

adamianur-manqanur  interfeiss,  unificirebul  sakomunikacio saSualebebs  

nebismieri  sirTulis,  nebismieri  dargis,  nebismieri  gamoyenebis  mqone  

avtomatizirebuli  sistemebis  agebisaTvis,  iqneba  es   dawyebuli  umartivesiT - 

alayafis  karebis  marTvidan damTavrebuli  atomuri  eleqtrosadgurebis  rTuli  

energetikuli  danadgarebis   marTvamde). 

    Cveni  mizani  iyo  am  grantiT  stu-Si  safuZveli  Cagveyara  iseTi  

samecniero-saganmanaTleblo  centrisTvis (an  laboratoriisTvis),  sadac  

aRmofxvrili  iqneboda  es  naklovanebebi   anu  erTis  mxriv  SesaZlebeli  

iqneboda    samecniero  samuSaoebis  Catareba,  rac  xels  Seuwyobda  samecniero  

kadrebis  momzadebas  anu  magistrebisa  da  doqtorebisa,  xolo  meores  mxriv  

SesaZlebeli  iqneboda  warmoebaSi  gamosayenebeli    kadrebis  momzadeba  anu  

profesionaluri  personalisa  da    bakalavrebisa.     

amitom  iyo,  rom  Cven  ZiriTad  yuradRebas  vuTmobdiT  umTavresad  cnobili 

firmebis  plk-ebs,  romlebic  gamorCeulni  iqnebodnen  maRali  saeqspluatacio  

TvisebebiT,  anu    iqnebodnen  medegni  arakvalificiuri  mopyrobisagan  
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(swavlebis  procesSi  studentebis  mxridgan  aramizandasaxuli,  magram  

gaufrTxilebeli  moqmedebebi) da  meores  mxriv  orientirebuli  iqnebodnen   e.w.  

Starter Kit  Sesrulebebze.  es  ukanasknelni  iseTi  kompleqtebia  sadac  Sedis   

rogorc  TviTon  plk-ebi   aseve  misi  sastarto  (dawyebiTi)  swavlebisaTvis  

saWiro  simulatorebi,  SemaerTebeli  kabelebi,   programuli  uzrunvelyofa,  

swrafi  gaSvebis   saxelmZRvaneloebi  da  sxv. 

aqedan  gamomdinare  Cvens  mier  proeqtSi  Cadebuli  iyo  iseTi  brendi  

kompaniebis  plk-ebi  rogoricaa: Allen Bredley - Rockwell Automation, AutomationDirect, 

Schneider Electric, VIPA,  Siemens  da  sxv. 

rogorc  zemoT  iyo,  aRniSnuli  grantiT  SesaZlebeli  unda  yofiliyo  

samecniero  samuSaoebis  Catareba  da  gansakuTrebiT  yuradReba  unda  miqceoda  

studentebis  Cabmas  am  saqmianobaSi.   am  mizniT  Cven  proeqtSi  CavsviT    

cnobili   da  msoflioSi  farod   gavrcelebuli  kidev  erTi  brendi  Arduino 

Uno 3  Starter  kits  (6  erTeuli),  rac  saSualebas  mogvcems  SevqmnaT  eqvsi  samuSao  

magida,  riTac SesaZlebloba  iqneba  erTdroulad  12  studentis  muSaoba.  es  

sastarto  kompleqtebi  metad  efeqturi  saSualebaa  damwyebebisaTvis  

eleqtronikisa  da  daprogramirebis  safuZvlebis  swavlebis  saqmeSi.  am  

kompleqtebis  gamoyeneba  saSualebas  miscems  studentebs  moifiqron  da  aawyon  

mowyobilobebis  prototipebi,  Caataron  eqsperimentebi  maTze,  anu  awarmoon  

sagamomgoneblo  saqmianoba  anu  Caemban   samecniero  saqmianobaSi. 

amrigad  Cveni  samecniero  centris  erTerTi  mTavari  mimarTuleba,  

saganmanaTleblo  saqmianobasTan  erTad  unda  iyos  agreTve  studentebisaTvis  

sagamomgoneblo  saqmianobis  swavleba.  am  amocanis  gadaWrisaTvis   Cven  

saWirod  CavTvaleT  sagranto  proeqtSi  Cagvesva  kidev  ori  uaxlesi  

mowyobiloba,  esenia  kompania  Qingdao Hantek Electronic Co., Ltd. -s  

funqcionalur/arbitraruli  generatori  da  kompania  PicoTechnology- s   Sereuli  

signalebis  osciloskopi.  unda  aRiniSnos,  rom  am  mowyobilobebis  gareSe   

sagamomgoneblo  saqmianobis  warmarTva   raime  seriozuli   eleqtronuli  

sistemebis  damuSavebis  TvalsazrisiT  SeuZlebelia. pirvel  maTgans  SeuZlia  

gamoimuSaos:  sinusoidaluri,  xerxiseburi,  marTkuTxa,  trapeciuli,  

eqsponencialuri,  sixSirul/amplitudur  modulirebuli  signalebi, aseve  TeTri  

da  gausis  xmauris  signalebi  da  arbitraruli  anu TviTneburi  formis 

signalebi, maT  SeuZliaT  Seasrulon  agreTve  impulsebis  Tvlis  funqcia  anu  

imuSaon  sixSirismzomis  reJimSi.   meore  mowyobiloba  warmoadgens  mTel  

eleqtronul  laboratorias  xuTi  profesionaluri  qvemowyobilobiT  erT  

korpusSi.  Sesabamisad  igi  aris  orarxiani  analogiuri  oscilografi,  16  

arxiani  logikuri  analizatori,  speqtruli  analizatori,   funqcionaluri    

da  arbitraruli  signalebis  generatori.  

amrigad,  rusTavelis  saxelobis  samecniero  fondis    grantis    wyalobiT  

Cven  SevZeliT  Segveqmna  samecniero-saganmanaTleblo  centri,  romlis  
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daniSnuleba  aris  erTis  mxriv    samecniero-kvleviTi  (maT  Soris  

sagamomgoneblo  samuSaoebis  ganxorcieleba) bakalavrebis  agreTve  

magistratebisa    da  doqtorantebis  momzadebis  TvalsazrisiT,  xolo  meores  

mxriv  saganmanaTlebo  saqmianobis   warmarTva  profesiuli  kadrebis  da  

bakalavrebis  momzadebis  TvalsazrisiT  Cveni  qveynis  sawarmoebis  

saWiroebebisaTvis.  am  mizniT  Cvens  mier  momzadebul  iqna  eqvsi  sruliad  

axali  da  Tanamedrove  saswavlo    disciplina,  romelTa  swavlebamac  Cveni  

azriT  unda    uzrunvelyos  dasmuli  amocanebis  gadawyveta.   

esenia: 

1. programirebadi  logikuri  kontrolerebis  arqiteqtura; 

2. programirebadi  logikuri  kontrolerebis  daprogramireba; 

3. samrewvelo  qselebi; 

4. sixSiruli  gardamqmnelebi  da  servosistemebi; 

5. avtomatizirebuli  sistemebis  diagnostika  da  momsaxureba; 

6. meqatronikis    safuZvlebi  Arduino-s  gamoyenebiT. 

uaxloes  xanSi   amas    daemateba  agreTve  kidev  ori  axali  disciplina,  

esenia: 

marTva  da  avtomatizacia  aramkafio  teqnologiebis  gamoyenebiT; 

rusTavelis  saxelobis  samecniero  fondis  grantiT  SeZenili  aparatura 

1. Allen Bredley//Micro 830  Starter Kits 

2. Automation Direct Starter Kits - Do-More H2Series 

3. Schneider Electric / Telemecanique Twido PLC Starter Kit TWDXDPPAK6M 

4. Vipa // PLC   800-7DK11 312SCStarter Kits 

5. Siemens// SIMATIC S7-1200 + KTP300  Starter Kits 

6. Siemens// SIMATIC S7-1500Starter Kits 

7. Arduino Uno 3Starter Kits (6  ცალი) 

8. Hantek1025G  Function/Arbitrary Waveform  Generator\ 

9. PicoScope 2205 Mixed–Signal Oscilloscope 

2 sakandidato disertaciis 

“inovaciuri procesebis 

kvleva da kompiuteruli 

modelireba”  daskvniTi 

etapi. 

(kvleviTi saqmianoba) 

mimarTuleba:  inovaciuri 

procesebis modelireba da 

marTva. 

rusTavelis fondi z. gasitaSvili, 

 s. xuciSvili 

j.  gagloSvili 

anotacia 
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Gganxilulia inovaciis da inovaciuri procesis arsi.  warmodgenilia da 

gaanalizebulia inovaciuri procesis eqvsi Taobis evoluciuri modeli.  Seqmnilia 

meeqvse Taobis Ria inovaciuri procesis modeli.  aseTi modelisTvis inovaciuri 

ideebis generirebis (sawyis) etapze dasmulia ideebis gadarCevis amocana, romlis 

gadawyvetaSic gamoyenebulia modelirebis mravalkriteriumiani eqspertuli meTodi 

(ori gansxvavebuli varianti) da aramkafio simravleTa Teoria.  Pproeqtis 

mniSvnelovan Sedegs warmoadgens  damuSavebuli kompiuteruli sistema,  Sesabamisi 

veb dizainiT. 

 

 

 

II.1. publikaciebi: 

ა) saqarTveloSi 

monografiebi 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 Tamaz obgaZe maTematikuri 

modelireba 

stu, Tbilisi 839 

anotacia 

monografiaSi aRwerilia maTematikuri modelirebis meTodebi, romlebic 

uSualodaa dakavSirebuli avtoris mravalwlian samecniero muSaobis SedegebTan. 

gadmocemulia Cveulebrivi maTematikuri modelebis agebisaTvis, Tamaz obgaZis mier 

SemuSavebuli reaqtoruli sqemebis teqnika. ganxilulia maTematikuri modelebis 

agebis meTodebi bioqimiaSi, meqanikaSi, biologiaSi. naCvenebia cocxali sistemebis 

ganviTarebis saerTo kanonzomierebebi da maTi droiTi dinamikis fraqtaluri 

buneba. Seswavlilia diferencirebad mravalsaxeobaTa lokaluri geometria, rac 

saSualebas iZleva avagoT kosmologiuri modelebi. Seswavlilia cocxali 

sistemebis rxeviTi qvesistemebi. gadmocemulia arawrfivi sistemebis kvlevis 

meTodebi. naCvenebia zvariTi ciklebis, ucnauri atraqtorebisa da bifurkaciebis 

Seswavlis Taviseburebebi cocxali sistemebis SemTxvevaSi. 
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saxelmZRvaneloebi 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 guram belTaZe TamaSTa Teoria: 

urTierTobaTa da 

wonasworobis 

maTematikuri 

Teoria 

Tbilisi, 

sagamomcemlo 

saxli “teqnikuri 

universiteti”, 2016 

505 

anotacia 

   wignSi ganxilulia TamaSTa Teoriis ZiriTadi Tanamedrove mimarTulebebis 

(Teoriebis) sawyisebi, kerZod, arakoaliciur TamaSTa klasebi da maTi analizi 

neSis wonasworobis principis safuZvelze, sargeblianobis Teoriis safuZvlebi, 

ekonomikuri da politikuri movlenebis analizi, sasruli da usasrulo 

antagonisturi TamaSebi, araantagonisturi TamaSebis klasebi da maTi amoxsnis 

algoriTmebi, statistikuri TamaSebis modelebi, agreTve:  dinamikuri TamaSebis 

sxvadasxva mimarTulebebi - poziciuri, gameorebuli, baiesuri, sasignalo, 

ierarqiuli, diferencialuri TamaSebi; auqcionebis Teoriisa da ekonomikuri 

meqanizmebis Teoriis Sesavali; evo-luciur TamaSTa Teoriis elementebi; 

kooperatiul TamaSTa Teoriis op-timalurobis umTavresi principebi;  gamoyeneba 

ekonomikaSi, politikasa da samarTalSi; leqsikografiuli TamaSebi; qseluri 

TamaSebis Teoria da paradoqsebi qselur TamaSebSi, maT Soris satransporto 

qselebSi.  

   gankuTvnilia saxelmZRvanelod TamaSTa Teoriasa da mis gamoyenebebSi 

umaRlesi saswavleblebis yvela profilis studentebisa da profesor-

maswavleblebisaTvis, maTematikosebisaTvis, romlebic muSaoben TamaSTa Teoriis, 

operaciaTa kvlevis, maTematikuri daprogramebisa da maTematiku-ri ekonomikis 

sakiTxebze, ekonomikis, informatikis, marTvis, politikis, usafrTxoebis, 

fsiqologiis, sociologiis, samarTlis, medicinis, samxed-ro, ekologiisa da sxva 

dargebis specialistebisaTvis, xelisuflebis yve-la rgolis xelmZRvanelTaTvis, 

saerTod yvelasaTvis, vinc dainteresebu-lia kargis da cudis garCeviT, risi 

gakeTeba SeiZleba da risi ara, Sefa-sebebisa da prioritetebis dadgeniT, 

individebTan, mxareebTan, bunebasTan racionaluri urTierTobebis organizebiTa 

da wonasworuli gadawyvetilebis miRebiT. 

2 ia mosaSvili, 

salome oniani 
Arduinoprogramirebi

s safuZvlebi 

Tbilisi, 

saqarTvelos 

teqnikuri 

universiteti 

179gv. 

აnotacia 
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saxelmZRvanelo erTgvari nimuSia praqtikosi maswavleblisTvis, Tu rogor 

Seadginos maqsimalurad efeqturi praqtikuli davalebebi. saxelmZRvanelos 

Tematika isea Sedgenili, rom programuli brZanebebi, eleqtruli wredebi 

daprogramirebadi dafa iZleva sasurveli cifruli mowyobilobis Seqmnis 

SesaZleblobas. 

naSromi gankuTvnilia CaSenebuli sistemebis daprogramebiT dainteresebuli 

studentebisa da am dargSi momuSave pirebisaTvis, romelic eleqtronikis 

safuZvlebTan erTad iZleva cifruli sistemebis daprogramebis Seswavlis  

saSualebas. 

3 lela gaCeCilaZe, 

lia nonikaSvili 

mravalnakaduri 

daprogrameba Java 

enaze 

stu 

2016 

165 

აnotacia 

naSromSi ganxilulia mravalnakaduri daprogramebis sakvanZo sakiTxebi. kerZod, 

Java-nakadebis modeli, nakadebis simravlis Seqmna da maTi prioritetebi, naka-

debis sinqronizaciis uzrunvelyofa, nakadSorisi komunikaciebi da urTierT-

blokireba, sxvadasxva tipis nakadTan da failur sistemasTan muSaoba. 

wignSi warmodgenil sakiTxebTan dakavSirebuli videomasala bmulebis saxiT aris 

miTiTebuli yoveli Tavis dasasruls. 

mocemuli damxmare saxelmZRvanelo gankuTvnilia Java enaze mravalnakaduri dap-

rogramebis asaTviseblad. 

 

4 lela gaCeCilaZe, 

laSa iaSvili,  

lia nonikaSvili 

qseluri 

daprogrameba Java 

enaze 

stu 

2016 

181 

აnotacia 

naSromSi ganxilulia kompiuterul qselebTan muSaobis safuZvlebi, qseluri 

klasebi da interfeisebi, deitagramebi, apletebTan da servletebTan muSaobis 

saSualebebi Java daprogramebis enaze, serveruli furclebis damuSaveba, JSP 

teqnologia da misi ZiriTadi konstruqciebi, Java-s serveruli furclebis kav-

Siri Java-binebTan. 

warmodgenil sakiTxebTan dakavSirebuli videomasala wignSi yoveli Tavis 

dasasruls bmulebis saxiT aris miTiTebuli. 

mocemuli damxmare saxelmZRvanelo gankuTvnilia Java enaze qseluri dap-

rogramebis asaTviseblad. 

5 lela gaCeCilaZe, 

lia nonikaSvili 
Java- apletebi Tbilisi 

2016 

169 
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აnotacia 

naSromSi ganxilulia obieqtze orientirebul daprogramebis Java enaze vizua-

luri programebis SemuSavebis iseTi sakvanZo sakiTxebi, rogoricaa: apletebis 

Sablonebis Seqmna, xdomilebebis damuSaveba, AWT biblioTekis mravalricxovani 

klasebisa da meTodebis gamoyeneba, vizualuri daprogramebisaTvis damaxa-

siaTebeli marTvis elementebis, kerZod, teqsturi Wdeebis, velebisa da areebis, 

List da Chois tipis siebis,  moniSvnis almebis, horizontaluri da vertikaluri 

gadafurcvlis zolebis organizeba da marTva.   

mocemuli damxmare saxelmZRvanelo gankuTvnilia Java enaze vizualuri daprog-

ramebis asaTviseblad. 

6 lela gaCeCilaZe, 

lia nonikaSvili 

Oobieqtze 

orientirebuli 

daprogrameba Java 

enaze (meToduri 

miTiTebebi 

laboratoriuli 

samuSaoebis 

Sesasruleblad). II 

nawili. 

Tbilisi 

2016 

220 

აnotacia 

naSromSi ganxilulia 15 laboratoriuli samuSaos Sesrulebis meTodika. yove-li 

samuSaosTvis warmodgenilia Teoriuli wanamZRvrebi da aRwerilia programuli 

kodis Cawerisa da misi Sesrulebis procedurebi.  

mocemuli meToduri miTiTebani gankuTvniliaJava enaze obieqtze orientirebuli 

daprogramebis asaTviseblad. 

7 Tamaz obgaZe, 

arCil 

frangiSvili, 

aleqsandre 

truskinovski 

cocxali 

sistemebis 

analizis meTodebi 

(fraqtalebi),  

tomi 3 

stu, Tbilisi, 2016 133 

anotacia 

damxmare saxelmZRvanelo eZRvneba cocxal sistemebSi arsebuli fraqtaluri 

struqturebis geometriul aRwerasa da agebas. naSromSi Seswavlilia cocxali 

sistemebis ganviTarebis fraqtaluri Taviseburebebi. naCvenebia bunebaSi arsebuli 

fraqtalebi da maTi geometriuli modelirebis meTodebi. 

8 Tamaz obgaZe, nato 

TuSiSvili, nunu 

elementaruli 

meqanika amocanebsa 

stu, Tbilisi, 2016 140 
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meleniSvili da savarjiSoebSi 

anotacia 

damxmare saxelmZRvanelo gankuTvnilia saSualo skolebis fizikis 

maswavleblebisa, fizika-maTematikuri skolebis niWieri moswavleebisa da 

teqnikuri universitetis pirveli kursis studentebisaTvis. wignSi mokledaa 

gadmocemuli elementaruli meqanika da TiToeuli sakiTxis garSemo, naCvenebia 

Sesabamisi amocanebis amoxsnis meTodebi. mocemulia rogorc amoxsnili 

saolimpiado tipis amocanebi, aseve, savarjiSoebi studentebisaTvis. yvela amocana 

amoxsnilia, xolo savarjiSoebs Tan axlavs pasuxebi. 

9 irma daviTaSvili 

nino mWedliSvili 

wrfivi sistemebis 

avtomaturi 

marTvis Teoria 

saqarTvelos 

teqnikuri 

universiteti 

209 

anotacia 

damxmare saxelmZRvaneloSi «wrfivi sistemebis avtomaturi marTvis Teoria” 

mocemulia laboratoriuli samuSaoebis kursi saganSi “marTvis Teoria 1”, 

romelSicSeswavliliamarTvisTanamedrovesistemisanalizisadasinTezismeTodebi, 

ganxiluliarogorcgaxsnili, aseveSekruliwrfivisistemebi; mocemuliamaTiSeda-

rebiTianalizi; gamoyenebulia aseTi obieqtebis avtomaturi kvlevis kompiuteruli 

sistema Matlab/Simulink-i. ganxiluliamdgradobisdaTvisebriobissakiTxebi.  

wigni gaTvlilia mkiTxvelTa farTo auditoriisaTvis. is saWiro daxmarebas 

gauwevs marTvis specialistebs: studentebs, inJinrebs, magistrebs da sxvebs, visac 

survili gauCndeba daeuflos marTvis Tanamedrove Teorias 

10 irma daviTaSvili, 

Tamaz obgaZe,  

nato TuSiSvili,  

nunu melanaSvili 

elementaruli 

meqanika 

amocanebsa da 

savarjiSoebSi 

saqarTvelos 

teqnikuri 

universitetis 

informatikisa da 

marTvis sistemebis 

fakultetis 

“modelirebisa da 

marTvis sainJinro-

samecniero centri 

140 

anotacia 

naSromSi “elementaruli meqanika amocanebsa da savarjiSoebSi “ ganzogadebulia 

meqanikis swavlebis Tanamedrove meTodebi da midgomebi. amocanebis amoxsnas, win 

uswrebs Sesabamisi Teoriuli masala. amocanebi amoxsnilia meqanikis yvela 

mimarTulebiT da mocemulia amoxsnis zogadi meTodika, rac saSualebas miscems 

momaval meqanikosebsa da inJinrebs, Rrmad daeuflon meqanikis ZiriTad midgomebs, 
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Teoriul modelebsa da amocanebis amoxsnis gzebs. wigni gankuTvnilia teqnikuri 

universitetis meqanikiT dainteresebuli studentebisa da fizika-maTematikuri 

skolebis niWieri moswavleebisaTvis. naSromi moicavs elementaruli meqanikis 

rogorc sakonkurso, aseve, saolimpiado donis amocanebs romlebic varskvlaviTaa 

gamoyofili. yoveli Tavis bolos moyvanilia amocanebi damoukidebeli 

muSaobisaTvis pasuxebiT. 

   wigni daxmarebas gauwevs fizikis maswavleblebs saSualo skolis bavSvebis 

mosamzadeblad fizikis gamocdebisa da olimpiadebisaTvis. 

11 
n.mWedliSvili, 

i.daviTaSvili. 

wrfivi sistemebis 

avtomaturi 

marTvis Teoria  

Tbilisi, stu-s 

gamomcemloba, 2016 
208 

აnotacia. 

damxmare saxelmZRvaneloSi mocemulia laboratoriuli samuSaoebis kursi 

saganSi “marTvis Teoria 1”, romelSic aris Seswavlili marTvis Tanamedrove 

sistemis analizisa da sinTezis meTodebi, ganxilulia rogorc gaxsnili, aseve 

Sekruli wrfivi sistemebi. mocemulia maTi SedarebiTi analizi; gamoyenebulia 

obieqtebis avtomaturi kvlevis kompiuteruli sistema Matlab/Simulink-i. ganxilulia 

mdgradobis da Tvisobriobis sakiTxebi. 

12 

v. kuciava, p. joxaZe, 

T. xuciSvili. 

Semsrulebeli 

mowyobilobebi 

stu-s 

gamomcemloba, 

“teqnikuri 

universiteti” 

169 

აnotacia. 

ganxilulia eleqtruli, pnevmatikuri, hidravlikuri da kombinirebuli Semsru-

lebeli mowyobilobebis iseTi kvanZebi, rogoricaa:Semsrulebeli meqanizmebi, 

maregulirebeli organoebi, amZravebi, servoZravebi, damxmare meqanizmebi da sxv. 

13 

v. kuciava, o. xuciSvili,  

j. SaniZe. 

eleqtronuli sqemebis 

modelireba Electronics 

workbench garemoSi. 

stu-s 

gamomcemloba, 

“teqnikuri 

universiteti” 

49 

აnotacia. 

ganxilulia cifruli da analoguri funqciuri kvanZebisa da mowyobilobebis 

virtualuri modelireba Multisim sqemateqnikuri programis gamoyenebiT. 

14 

v. kuciava, o. xuciSvili,    

i. modebaZe. 

eleqtruli wredebi 2. stu-s 

gamomcemloba, 

“teqnikuri 

universiteti” 

75 

აnotacia. 
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ganxilulia eleqtruli redebis modelireba sqemateqnikuri programa Multisim-is 

gamoyenebiT virtualuri laboratoriuli samuSaoebis Sesasruleblad. 

14 

v. kuciava, a. kuciava,                   

g. kacaZe, q. diakoniZe. 

informaciis dacva 

korporaciul qselebSi. 

stu-s 

gamomcemloba, 

“teqnikuri 

universiteti” 

151 

აnotacia. 

ganxilulia daSifvris rogorc tradiciuli, ise Tanamedrove kriptografiuli 

meTodebi da algoriTmebi. 

16 

v. kuciava, z. jojua,                 

T. georxeliZe. 

cifruli sqemoteqnika. stu-s 

gamomcemloba, 

“teqnikuri 

universiteti” 

230 

აnotacia. 

ganxiluli cifruli eleqtronikis moqmedebis principebi, cifruli sqemebis 

sabazo elementebi da maTi CarTvis standartuli sqemebi, cifruli integraluri 

mikrosqemebis gamoyenebiT marTivi da rTuli mowyobilobebis daproeqtebis 

sakiTxebi da sxv. 

17 

v. kuciava, z. jojua. cifruli sqemoteqnika. stu-s 

gamomcemloba, 

“teqnikuri 

universiteti” 

74 

აnotacia. 

ganxiluli cifruli funqciuri kvanZebisa da mowyobilobebis virtulauri 

modelireba NIELVISII laboratoriuli kompleqsis gamoyenebiT da laboratoriuli 

samuSaoebis Catarebis instruqciebi. 

18 

s. nemsaZe, n. beraZe,                      

v. kuciava, p. joxaZe. 

eleqtroteqnika da 

eleqtronikis 

safuZvlebi. 

stu-s 

gamomcemloba, 

“teqnikuri 

universiteti” 

87 

აnotacia. 

ganxilulia eleqtruli wredebis modelirebis sakiTxebi Multisim sqemateqnikuri 

programis gamoyenebiT. 
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statiebi 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTauri, 

Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 guram belTaZe TamaSTa Teoria – 

maTematikis dargi, 

romelic yvelas 

gvWirdeba cxovrebaSi. 

vanis raionis 

istoriis, 

eTnografiisa da 

folkloris kvlevis 

centris krebuli 

“matiane” 

5, 2016 vani 7 

anotacia 

   statiaSi gansazRvrulia Tanamedrove maTematikis dargiTamaSTa Teoria da 

moyvanilia misi codnis mniSvneloba cxovrebis yvela sferoSi.  TamaSTa Teoria 

Seiswavlis optimaluri (racionaluri) gadawyvetilebis miRebis amocanebs 

calkeul individTa da maT jgufebs Soris, qveynebs Soris – konfliqtis, 

interesTa dapirispirebis (aseve saomari moqmedebebis), Sejibrebis, gaurkvevlobis, 

riskis, kooperaciis, koleqtiuri arCevis da ierarqiuli damokidebulebis 

pirobebSi. igi aris maTematikis erTaderTi sfero, romlis daxmarebiT 

SesaZlebelia ganxorcieldes socialuri, ekonomikuri da politikuri procesebis 

maTematikuri analizi racionaluri qmedebis rekomendaciebis SemuSavebisaTvis 

CamoTvlil pirobebSi. am pirobebis gansakuTrebuloba ganisazRvreba maTi 

praqtikuli saWiroebiT sazogadoebis cxovrebasa da ganviTarebaSi, aseve, im 

sirTuliT, romelic gvxvdeba gadawyvetilebis miRebisas. TamaSTa Teoria  

maTematikis sxva dargebs Soris  erTaderTia, romlis sagania socialur 

movlenebTan dakavSirebiT gansxvavebuli interesebis mqone adamianTa da 

koleqtivebis Wkvianuri qmedebebis arCevis gzebis moZebna. ufro metic, aseTi 

qmedebebi yvela formiT warmoaCens adamianTa mTeli socialuri yofis Sinaarss.  

dReisaTvis SesaZlebelia misi gamoyeneba movlenaTa Zalian farTo analizisaTvis 

socialur-ekonomikuri, politikis, fsiqologiis, filosofiis, teqnikis, 

ekologiisa da teqnologiuri procesebis, informaciuli teqnologiebis, 

organizaciuli sistemebis marTvis sferoebSi. 

2 i. mosaSvili,  

g. CaCua. 

CaSenebuli 

sistemebis 

saimedoobis 

gazrdis axali 

meTodebis kvlevis 

N1 (21) Tbilisi, 

saqarTvelos 

teqnikuri 

universiteti 

gv. 242-247. (6) 
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Sedegebi. 

saqarTvelos 

teqnikuri 

universitetis 

samecniero 

Sromebis krebuli 

„marTvis 

avtomatizirebuli 

sistemebi“. 

anotacia 

ganxilulia CaSenebuli sistemebis arqiteqtura da misi Semadgeneli komponentebi. 

daxasiaTebulia verifikaciisa da testirebis is meTodebi, romlebic yvelaze 

metad miesadageba maTi marTvis saimedoobis gazrdas da axali teqnologiebis 

SemuSavebas. gamoyenebulia axali meTodi - „damuSaveba testirebis Semdeg” (Test 

Driven Development).  mocemulia misi ganxorcielebis TiToeuli etapi. warmodgenilia 

Spartan FPGA programirebad dafaze Sesrulebuli kvlevis Sedegebi. dabali donis 

programirebis VHDL-enaze Sedgenilia CaSenebuli sistemebis testirebis axali 

biblioTekebi. 

3 i. mosaSvili,  

T.saxelaSvili 

avtomobilis 

CaSenebuli 

sistemebis 

saimedoobis 

efeqturobis 

amaRleba qseluri 

meTodebis 

gamoyenebiT. 

saqarTvelos 

teqnikuri 

universitetis 

samecniero 

Sromebis krebuli 

„marTvis 

avtomatizirebuli 

sistemebi“. 

N1 (21) Tbilisi, 

saqarTvelos 

teqnikuri 

universiteti 

gv. 236-241. 

(6) 

Aanotacia 

ganxilulia avtomobilis CaSenebuli sistemebis saimedoobisa efeqturobis 

amaRlebis sakiTxebi, mocemulia misi Semadgeneli komponentebi. daxasiaTebulia 

qseluri meTodebis gamoyenebis SesaZleblobebi, romlebic yvelaze metad 

miesadageba aplikaciis saimedoobis gazrdas. kvlevaSi gamoyenebuli iqna 



79 

 

sxvadasxva qveynis magaliTebi da Seiqmna axali produqti – android aplikacia 

`avtolaini”. mocemulia gaumarTaobisa da saimedoobis TiToeuli etapi da 

ganmartebebi. Android Studio programaSi java enaze agebulia avtomobilis CaSenebuli 

sistemebis Secdomebis aRmoCenis aplikacia, romelic SemdgomSi warmatebiT 

SeiZleba iqnas gamoyenebuli, rogorc praqtikuli daniSnulebiT, ise kvlevebis 

axal mimarTulebebSi. 

4 lela 

gaCeCilaZe, 

nana 

kurkumuli, 

lia 

nonikaSvili 

“gamonaklisebis 

sakuTari 

klasebis 

SemuSaveba JAVA 

enaSi” 

Georgian 

Engineering News 

(GEN) LTD.  

No.3 (vol. 79) 

2016 

Tbilisi 

Georgian 

Engineering News 

3 

anotacia 

gamonaklisi arastandartuli situaciaa, romelic programuli kodis Se-

srulebis dros warmoiqmneba. daprogramebis enebSi, sadac gamonaklisebis anu 

gansakuTrebuli situaciebis damuSaveba avtomaturad ar xdeba, Secdomebi prog-

ramistis mier “xeliT” unda Seswordes, rac sakmaod damRleli da Sromatevadi 

procesia. gamonaklisebis damuSavebis TvalsazrisiT, daprogramebis ena Java am 

problemebisgan gvaTavisuflebs da maTi marTva obieqtze orientirebul samya-roSi 

gadaaqvs. 

marTalia, Java sistemis gamonaklisebis standartuli damamuSavebeli programis 

gamarTvis TvalsazrisiT sakmaod moxerxebulia, magram, rogorc wesi, sakuTar 

programebSi warmoqmnili gansakuTrebuli situaciebis damuSaveba momxmarebels 

Tavad surs. es ukanaskneli or upiratesobas gvaZlevs. pirvel rigSi, saSualeba 

gvaqvs Secdoma gamovasworoT, xolo meores mxriv, programis Sesrulebis 

avtomatur Sewyvetas adgili aRar aqvs. cxadia, momxmarebelTa umravlesoba 

yovelTvis ukmayofilo iqneba, Tu Cveni programa gaCerebas da stekis trasirebas 

Secdomis yoveli warmoqmnis SemTxvevaSi Seudgeba. Tumca, am sakiTxis gamosworeba 

sakmaod martivadaa SesaZlebeli, kerZod, gamonaklisebis sakuTari klasebis 

SeqmniT. 

naSromSi Java enaze SemuSavebulia gamonaklisTa sakuTari klasebi da kon-

kretul magaliTze naCvenebia maTi gamoyenebis upiratesobebi.  

5 Tamaz obgaZe diskretuli 

dinamikuri fraqtalebi 

da Julias 

simravleebi/ stu-s 

Sromebis krebuli, mas 

N# 1(21) stu, Tbilisi, 

2016 

20 

anotacia 
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naSromSi ganxilulia diskretul dinamikur sistemebSi warmoqmnili 

fraqtalebi. Seswavlilia kvadratuli funqciis Sesabamisi iterirebad funqciaTa 

sistema. agebulia Julias simravleebi da Sesabamis mudmivTa mandelbrotis 

simravle. 

6 Tamaz obgaZe geometriulad 

konstruirebadi 

idealuri fraqtali 

da cocxali 

sistemebi/stu-s 

Sromebis krebuli, mas  

# 2(22) stu, Tbilisi, 

2016 

29 

anotacia 

naSromSi ganxilulia geometriulad konstruirebadi idealuri fraqtalebi. 

mocemulia maTi agebisa da struqturirebis sxvadasxva meTodi. gaanalizebulia 

maTi gamoyenebis sazRvrebi cocxali sistemebis evoluciis modelirebisaTvis. 

ganxilulia dendritebis zrdis meqaniz-mebi rogorc idealur, aseve, Ria 

sistemebSi. SemoTavazebulia geometriulad konstuirebadi idealuri fraqtalis 

formaluri gansazRvreba. 

7 Tamaz obgaZe, 

vera qorTieva 

sasazRvro amocanebis 

amoxsna rvaCov-obgaZis 

RO meTodiT 

# 2(22) stu, Tbilisi, 

2016 

18 

anotacia 

naSromSi ganxilulia rvaCov-obgaZisRO meTodi. agebulia mravladbmuli 

sazRvris gantolebis Sedgenis algoriTmi; risTvisac gamoyenebulia obgaZis 

homomorfizmebi. SemuSavebulia diferencialuri gantolebebisaTvis sasazRvro 

amocanebis amoxsnis algoriTmebi, romlebic Semowmebulia rigi testuri 

amocanebis ricxviTi amonaxsniTMathcad-is bazaze. ganxilulia koSis amocana 

pirveli rigis diferencialuri gantolebisaTvis, Seswavlilia kvadratuli 

ganivkveTis milSi siTxis dinebis amocana, amoxsnilia sasazRvro amocana 

siTbogamtarobis erTganzomilebiani arastacionaluri gantolebisaTvis da 

Seswavlilia biurgersis gantolebis ricxviTi amonaxsniROmeTodiT. ricxviTi 

amonaxsnis Sedegebi Sedarebulia cnobil zust da sxva meTodebiT amoxsnil 

SedegebTan. mocemulia gaTvlebis absoluturi da fardobiTi cdomilebebis 

sidideebi. 

8 Besarion 

Shanshiashvili, 

Mindia Salukvadze, 

Vladimer Gabısonıa 

Estimation of system matrix 

at identification of linear 

dynamical non-stationary 

systems. 

Archil Eliashvili Institute of 

2016, № 20 Tbilisi 10 
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control systems of the 

Georgian Technical 

University. Proceedings. 

anotacia 

ganxilulia wrfivi arastacionaruli dinamikuri sistemebis identifikaciisas 

sistemis matricis Sefasebis amocana. igulisxmeba, rom mdgomareobis veqtoris 

pirdapiri dakvirveba ar aris SesaZlebeli da gamosavali matricis elementebi – 

cvladebia. parametruli identifikaciis amocana dasmulia rogorc wrfivi 

Cveulebrivi diferencialuri gantolebebis koSis amocanis garkveuli azriT 

Sebrunebuli amocana. sistemis parametrebze, Sesaval da gamosaval cvladebze 

zogierTi SezRudvebis dros formulirebulia da damtkicebuli Teorema iseTi 

intervalis arsebobis Sesaxeb sadac sistemis uwyveti matrica identificirebadia. 

parametrebis Sefasebis algoriTmi da modelis dadasturebis sakiTxi 

gamokvleulia meore rigis sistemebis identifikaciis magaliTze. 

9 nana maRlakeliZe, 

valida sesaZe,                

gela WikaZe,                     

vladimer kekenaZe. 

optimaluri 

regulatorebis 

analizuri 

konstruirebis 

problemis 

gadawyveta 

sinergetikuli 

meTodiT.  

Ggamocemis 

procesSi 

Tbilisi 

saqarTvelos 

teqnikuri 

universiteti 

Sromebi marTvis 

avtomatizebuli 

sistemebi 

6 gv. 

anotacia 

naSromSi ganxilulia Caketili optimaluri disipatiuri marTvis sistemebis 

sinTezi, kerZod optimaluri regulatorebis analizuri konstruirebis problemis 

gadawyveta sinergetikuli meTodebis gamoyenebiT, naCvenebia, rom am amocanis 

gadawyvetisas damoukidebel problemas warmoadgens Sesabamisi xarisxis 

kriteriumis formireba. 

10 nana maRlakeliZe,                 

inga abulaZe. 

NNNNNNNNNNNNNNNN 

kibos diagnostika 

adreul etapze da 

misi mkurnalobis 

meTodi 

nanoteqnologiis 

gamoyenebiT. 

GGMmerve 

yovelwliuri 

saerTaSorisi 

konferencia 

,,ganaTleba XXI  

Ggamocemis 

procesSi 

goris 

saxelmwifo 

saswavlo 

universiteti 

5gv. 
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saukuneSi”, 

Sromebi 

anotacia 

statia exeba kibos diagnostikisTvis Tanamedrove teqnologiebis gamoyenebas, 

kerZod ki nanoteqnologiebis rols am sferoSi.                                      

11 s. xuciSvili, 

d.gorgiZe, 

n.xaraZe 

“proeqtebis marTvis 

organizaciuli 

struqturebis analizi”. 

“biznes-inJineringi.  

№1-2, 2016 teqnikuri 

universiteti 

7 

anotacia 

ganixileba proeqtebis marTvis  biurokratuli struqturebi (ZiriTadad xazovan-

funqcionaluri)  da ufro moqnili adapturi struqturebi, gaanalizebulia aseTi 

struqturebis ZiriTadi dadebiTi da uaryofiTi maxasiaTeblebi, maTi gamoyenebis 

mimarTulebebi. 

12 j. gagloSvili, 

z. gasitaSvili, 

s. xuciSvili 

“inovaciuri ideebis  

mravalkritriumiani  

eqspertuli  Sefase-

baTa sistema TOBSIS 

meTodis bazaze”- 

recenzirebadi 

eleqtronuli  

samecniero  Jurnali  

kompiuteruli mec-

nierebani da teleko-

munikaciebi(qesJ) 

ID 

2755,  2016 

w 

Tbilisis 

saxelmwifo 

universiteti 

7 

anotacia 

inovaciuri ideebis Sefasebis da gadarCevis erT –erTi meTodis rangSi ganixileba 

TOBSIS meTodi, mravalkriteriumiani eqspertuli meTodis erT-erTi varianti, kerZod 

saukeTeso variantad ganixileba ukeTes SefasebasTan Yyvelaze mokle manZili 

(daSoreba). 

14. o. kotrikaZe,          

q. kotrikaZe 

“mesame rigis 

gantolebebis fesvuri 

hodografebis kvleva 

trigonometriis 

gamoyenebiT”  

arCil eliaSvilis 

marTvis sistemebis 

2016, 

№ 20 
gv. 70-74  

 

saqarTvelos 

teqnikuri 

universiteti 

5 
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instituti. SromaTa 

krebuli.  

anotacia 

 fesvuri hodografi aris (berZ. Hodos – gza, grafiki) aris algebruli 

gantolebis fesvebis moZraobis traeqtoeriebis erToblioba, roca adgili aqvs am 

gantolebis erTi an ramdenime koeficientis cvlilebas. fesvuri hodografebi, 

avtomaturi regulirebis sistemebis analizis da sinTezis amocanebSi pirvelad 

gamoiyena amarikelma mecnierma evansma da sakmaod warmatebuladac. es moxda 

gasuli saukunis 40-ian wlebis miwuruls. evansis mier damuSavebuli iqna fesvuri 

hodografebis agebis da gamoyenebis grafo-analizuri meTodi; manve fesvebis 

traeqtoriebis asagebad gamoigona specialuri saxazavi “spiruli,” romliTac 

martivdeboda algebruli gantolebis fesvebis argumentebis grafikulad povna da 

ajamva. TiTqmis evansis paralelurad fesvuri hodografebis analizuri kvleviT 

dainteresdnen rusi mecnieri TeodorCiki da misi moswavle bendrikovi, romlebmac 

fh-ebis analizuri gamosaxulebebis misaRebad isargebles polinomis teiloris 

mwkriviT. 

 Cvens mier fh-ebis Tvisebebis dasadgenad da grafikis asagebad, 

SemoTavazebuli iqna polinomis fesvebis gamosaxva trigonometriuli formaSi. 

aseTi miidgoma erTi SexedviT arTulebs sasurveli Sedegis miRwevas, sinamdvileSi 

ki fh-ebis  (algebruli gantolebis fesvebis traeqtoriebis) dadgena imdenad 

elementarulad da lamazad xdeba, rom aseTi analizuri midgomiT fh-ebis kvleva 

da grafikis ageba udavod racionaluria da momxibvleli. 

 aRniSnul naSromSi Cvens mier ganxiluli samwevra, nebismieri rigis 

gantolebis fh-ebis kvleva da ageba, roca adgili aqvs am gantolebebis ori 

koeficientis erTdroulad cvlilebas (samwevra gantolebaSi mxolod ori 

koeficientia, romelic erTmaneTisgan damoukideblad SeiZleba icvlebodnen). 

14. K. Kotrikadze, 

O. Kotrikadze 

 

“Fourth-order equation 

Triplex research with root 

locus Methods”Journal of 

Technical Science and 

Technologies 

Vol. 6 (2) 

2016 

 

Savi zRvis 

saerTaSoriso 

universiteti 

3 

SeniSvna: 

statia 

gamova 

dekemberSi 

anotacia 

fesvuri hodografi (fh) pirvelad gamoiyena amerikelma mecnierma v. evansma (Walter R. 

Evans)avtomaturi marTvis sistemebis analizisa da sinTezis amocanebis 

gadasaWrelad. v. evansma gamoiyeneba Gfh-s agebis grafo-analizuri meTodi. statiaSi 

ganxilulia samwevra polynomis fh-ebi,roca aadgili aqvs erTi parametris 

cv;lilebas. 

15 v.sesaZe n.sesaZe 

v.kekenaZe 

qaosuri procesebis 

analizi sinergetikis 

meTodebiT 

1(11)/2016 Tbilisi 

saerTaSoriso 

samecniero 

7 
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Jurnali 

“sahaero 

transporti” 

anotacia 

naSromSi ganxilulia sinergetikuli midgomis roli ekologiuri procesebis  

marTvaSi. konkretulad, martivi arawrfivi amoca¬nis magaliTze naCvenebia, Tu 

rogor gardaiqmneba erTi tipis bifurkacia meoreSi Sesa¬¬bamisi mmarTveli 

zemoqmedebis SemotaniT. naCvenebia, Tu rogor SeiZleba marTvis Teoriis 

gamoyenebiT Tavidan avi¬ci¬loT populaciis ka¬tas¬trofuli ganadgureba, 

romelic gamowveulia TevzWe¬ris maqsi¬malurad xisti gegmiT. ekologiuri 

procesis mmarTveli parametrebis SerCevis gziT mdgomareobis sivrceSi SesaZ-

lebelia sasurvel atraqtorze gasvla da uzrunvelyofil iqnes  TviTor-ganizeba 

– mizidva invariantul mravalsaxeobisaken (atraqtorisaken) nebismieri sawyisi 

mdgomareobis dros. 

16  valida sesaZe, 

 neli sesaZe, 

Sorena 

daviTelaSvili 

sinergetikuli 

midgomis mniSvneloba 

Tanamedrove 

mecnierebasa da 

msoflmxedvelobaSi  

 

 

1(3)/2016 Tbilisi 

saqarTvelos 

teqnikuri 

universiteti 

samecniero 

Sromebi 

5 

anotacia 

rTuli sistemebis kvlevisaTvis Tanamedrove mecniereba sul ufro axal 

mimarTulebebs gvTavazobs. maT Soris aris sinergetika, romelic sul raRac sam 

aTeul wels iTvlis da warmoadgens disciplinaTaSoris mimarTulebas. 

sinergetika Seiswavlis TviTor¬ga¬nizebis saerTo kanonzo¬mirebebs, struqturis 

Camoyalibebas,  romlebic war¬mo¬iSveba rTul, Ria sistemebSi nivTierebebis 

permanentuli nakadebis gacvlis procesSi. sinergetikis Seswavlis obieqtad 

gvevlinebian sruliad gansxvavebuli sistemebi, atomidan dawyebuli adamianiT 

damTavrebuli. sinergetikis zogadsasistemo kanonzomierebaTa dadgenam naTelyo 

cocxali da aracocxali bunebis sistemaTa mowyobis erTiani sayovelTao suraTi. 

sabunebismetyvelo da humanitaruli mecnierebis istoriaSi sinergetikis bazaze 

daiwyo samyaros mTlianobis xedvis erTiani meTodologiis Camoyalibeba. 

dResdReobiT sinergetikas mimarTavs socialur-ekonomikuri sferos bevri dargi. 

statiaSi ganxilulia sinergetikis zogadsasistemo Teoriad Camoyalibebis etapebi. 

aRwerilia, rom  am Teoriis Camoyalibeba SesaZlebeli gaxda Sesabamisi 

maTematikuri aparatis, mxedvelobaSi gvaqvs jgufebis Teoriis, bifurkaciis 

Teoriis, arawrfivi dinamikis, katastrofebis Teoriis, sistemuri analizis da sxv. 

instrumentebis ganviTarebis safuZvelze. 

17 

 

v.sesaZe 

g.WikaZe 

agregirebuli 

regulatorebis 

1(11)/2016 Tbilisi 

saerTaSoriso 

6 
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analizuri 

konstruireba 

sinergetikis 

meTodebiT 

samecniero 

Jurnali 

“sahaero 

transporti” 

anotacia 

naSromSi ganxilulia Caketili optimaluri disipatiuri marTvis sistemebis 

sinTezi, kerZod optimaluri regulatorebis analizuri konstruirebis problemis 

gadawyveta sinergetikuli meTodebis gamoyenebiT. naCvenebia, rom am amocanis 

gadawyvetisas damoukidebel problemas warmoadgens Sesabamisi xarisxis 

kriteriumis formireba. optimaluri regulatorebis analizuri konstruirebis 

amocana Tanamedrove etapze warmoadgens optimaluri marTvis sistemebis mniS-

vnelovan amocanas. amdenad mniSvnelovania am amocanebis gadawyvetis axali 

meTodebis SemuSaveba., romlebSic optimaluri regulatorebis analizuri 

konstruirebis amocana efuZneba Tanamedrove marTvis sinergetikul Teorias. 

ganvixiloT optimaluri disipatiuri marTvis sistemebis sinTezis sakmaod 

efeqturi meTodi, romelsac safuZvlad udevs letov-kalmanis meTodi da 

dinamikuri sistemebis asimptoturi mdgradobis aucilebeli piroba [6] 

pirvel rigSi mas gaaCnia arsebiTi Teoriuli mniSvneloba, romelic 

dakavSirebulia im faqtTan, rom optimaluri marTvis sinTezis procedura 

saSualebas gvaZlevs davadginoT kavSiri Caketili marTvis optimalur sistemebsa 

da fundamentalur fizikur procesebs Soris. am kavSirebs safuZvelad udevs 

maTematikuri modeli wrfivi diferencialuri gantolebebis an meore rigis kerZo 

warmoebuliani utolobis saxiT. rogorc cnobilia, farTo klasis 

fundamentaluri fizikuri procesebis klasifikacia dakavSirebulia aseTi tipis 

gantolebebis an utolobebis gansazRvrebebTan. marTvis optimalur sistemebSi 

procesebsa da fizikur procesebs Soris kavSiri saSualebas gvaZlevs movaxdinoT 

marTvis optimaluri disipatiuri sistemebis axali klasifikacia, romlebic dafuZ-

nebulia bunebis fundamentalur kanonebze. optimaluri sistemebis analizisa da 

sinTezisadmi aseTi midgoma pasuxobs marTvis Teoriis ganviTarebis Tanamedrove 

dones, romelic dakavSirebulia marTvis fizikuri Teoriis ganviTarebasTan. 

optimaluri marTvis sinTezis SemoTavazebul meTods gaaCnia analitikuri 

Tvisebebi, romelic ganasxvavebs mas arsebuli optimaluri regulatorebis 

analizuri konstruirebis (orak)-is meTodebisagan. 

18 v. kuciava,  

a. kuciava, 

 q. gogua, 

 g. gogolaZe. 

informaciis 

daSifvris 

simetriuli 

kriptografiuli 

sistemebisaTvis 

saidumlo 

gasaRebis mafor-

mirebeli 

algoriTmi. 

marTvis 

avtomatizebuli 

sistemebi #1 (21) 

Tbilisi 8 

anotacia 
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ganxilulia informaciis daSifvris simetriuli kriptografiuli sistemebisaTvis 

saidumlo gasaRebis maformirebeli originaluri algoriTmi, romelic 

uzrunvelyofs SemxveviTi mniSvnelobis da SemTxveviTi sigrZis mqone saidumlo 

gasaRebis miRebas. 

19 v. kuciava,  

a. kuciava,  

g. gogolaZe. 

informaciis 

daSifvris 

arastandartuli 

simetriuli 

kriptografiuli 

algoriTmi. 

marTvis 

avtomatizebuli 

sistemebi #1 (21) 

Tbilisi 5 

anotacia 

ganxilulia  aTobiTi sistemiT warmodgenili ASCII an EBCDIC kodis nebismieri 

raodenobis simboloebisagan Sedgenili monacemTa blokis daSifvra 

arastandartuli simetriuli kriptografiuli sistemis algoriTmis gamoyenebiT 

15 Paata Jokhadze, 

Davit Chikovani, 

Okan Eray.  

 

On the Principle of Turbine Type 

Selection and Their Control in the 

HPP design. JOURNAL OF 

TECHNICAL SCIENCE AND 

TECHNOLOGIES (JTST), 

Volume 5, Issue 1, 

Tbilisi, 2016 

International 

Black Sea 

University, 

pp.11-

13. 

anotacia 

statiaSi ganxilulia modinebaze momuSave hidroeleqtrosadguris (hesi) energiis 

saSualo wliuri gamomuSavebis gazrdis sakiTxebi hesis saangariSo xarjis 

gazrdis gareSe. moyvanilia turbinebis tipis SerCevis tradiciulisagan 

gansxvavebuli midgoma, romelic uzrunvelyofs hesis xelmisawvdomi 

hidroresursebis maqsimaluri efeqturobiT aTvisebas. moyvanilia hesis energiis 

yoveldRiuri saSualo gamomuSavebis modelirebis Sedegebi, amisaTvis specialurad 

Sedgenili programuli uzrunvelyofiT. 

 

II.2. publikaciebi: 

ბ) ucxoeTSi 

statiebi 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTa-

uri, Jurna-

lis/krebu-

lis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 
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1 Guram Beltadze Game Theory - 

basis of Higher 

Education and  

Teaching 

Organization.  .  

International 

Journal  of 

Modern  

Education and  

Computer 

Science  

Volume  8, 

Number 6, Jun  

2016 

Hong Kong,  MECS 9 

anotacia 

   umaRles skolaSi sagnis swavlebisaTvis saWiro efeqturi urTierTobis procesi 

warmodgenilia, rogorc arakooperatiuli TamaSi  profesorsa da studentebs 

Soris. es procesi gulisxmobs swavlebis organizaciuli S  sistemis fun-

qcionirebas, romelic Seicavs P -pedagogs (profesors) da studentTa K koleqtivs. 

upiratesoba eniWeba urTierTobis demokratiul models – pedagogisa da studentis 

obieqtur da optimalur urTierTpasuxismgebvlobas maTze dakisrebuli ufleba-

movaleobebisadmi. agebulia S  sistemis marTvis Sesabamisi arakooperatiuli 

TamaSebis modelebis ori klasi - TamaSebi upiratesobaTa mimarTebebiT da TamaSebi 

sargeblianobebiT. maTSi  optimalurobis ZiriTadi principia neSis wonasworoba. 

aRniSnuli wonasworobis principiT amoxsnilia S  sistemis funqcionirebis 

procesSi warmoSobili amocanebi. 

2 Guram Beltadze, 

Jimsher  Giorgobiani 

 

The Stability of 

Equilibrium 

Situation in 

lexicographic 

Strategic Games 

 

Volume  8, 

Number 12, 

December  2016 

Hong Kong,  MECS 8 

SeniSvna: 

statia 

gamoqveyndeba 

dekembris 

dasawyisSi 

anotacia 

   winamdebare naSromSi ganxilulia leqsikografiuli arakooperatiuli TamaSebi,   

romlebSic moTamaSeTa strategiebis simravleebi metrikuli kompaqturisivrceebia, 

xolo mogebis veqtor-funqciebi uwyvetia situaciaTa simravleze. Semogvaqvs aseT 

TamaSebSi susti aramkacri (Cveulebrivi aramkacri leqsikografiuli utolobiT 

gansazRvruli) neSis wonasworuli situaciis gansazRvreba wminda strategiebSi. 

gansazvrulia moTamaSeTa mogebis veqtor-funqciebis cvlilebasTan dakavSirebiT 

aseTi wonasworuli situaciis mdgradoba da leqsikografiuli arakooperatiuli 

TamaSis mdgradoba. Seswavlilia mdgradi wonasworuli situaciis da mdgradi 

leqsikografiuli TamaSis arsebobis problema. moyvanilia maTi mdgradobis 

pirobebi. arniSnuli pirobebis dadgena dakavSirebulia leqsikografiuli 
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maqsimumis amocanis im TvisebasTan, romelic ganasxvavebs mas skalaruli maqsimumis 

amocanisagan: metrikul kompaqtze gansazRvruli uwyveti veqtor-funqciis 

leqsikografiuli maqsimumis amocanaSi leqsikografiuli maqsimumis wertilebis 

simravle kompaqturia, xolo leqsikografiul arakooperatiul TamaSSi 

wonasworobis situaciaTa simravle SeiZleba ar iyos kompaqturi. kerZod, 

damtkicebulia, rom Tu leqsikografiul TamaSSi arsebobs erTaderTi 

wonasworuli situacia, maSin igi aris mdgradi situacia, xolo Sesabamisi TamSi 

mdgradi. 

3 Teimuraz 

Matcharashvili, 

Tamaz Chelidze,              

Z. Javakhishvili, 

Natalia Zhukova 

Variation of the 

scaling 

characteristics of 

temporal and 

spatial 

distribution of 

earthquakes in 

Caucasus 

 Physica A 449 

(2016) 136-144. 

Elsevier, Netherlands  10 

anotacia  

naSromi eZRvneba rTuli dinamikuri procesebis masStaburi invariantibis 

raodenobrivi kvlevis sakiTxs. kavkasiaSi 1960 wlidan registrirebul  miwisZvrebs 

Soris drois intervalebis monacemTa masivis magaliTze Seswavlilia seismuri 

procesis droSi ganawilebis zogadi kanonzomierebebi. gamoyenebuli iqna 

trendmocilebuli fluqtuaciebis analizis meTodi. naCvenebi iqna rom Seswavlil 

monacemTa masivebSi grZelvadiani korelaciebis cvlilebas kvaziperioduli buneba 

axasiaTebs. es Sedegebi Sedarebuli iqna droiT sixSiruli analizis adrindel 

SedegebTan da dadgenilimiqna rom drosa da sivrceSi mimdinare cvlilebebi 

sapirispiro fazebiT xasiaTdebian. 

4 Teimuraz 

Matcharashvili, 

Zurab Tsveraidze, 

Ketevan Kotrikadze, 

Tamar 

Matchararshvili  and 

Alexander 

Topchishvili, 

 

 Analysis of relation 

between reviewers’ 

evaluation of proposals 

and research 

performance (case 

study for the Georgian 

governmental funding 

organization), Model 

Assisted Statistics and 

Applications,  

11 (2016) 71–

79, DOI 

10.3233/MAS-

150354, IOS 

Press 

 

IOS Press, 

Netherlands  

9 

anotacia  

naSromSi Seswavlilia saqarTveloSi samecniero kvlevebis produqtiulobis 
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sakiTxi erovnuli samecniero fondis oficialur monacemebze dayrdnobiT. naSromi 

warmoadgens saintometruli midgomis gamoyenebis erT erT pirvel magaliTs 

qarTuli mecnierebis produqtiulobis Sefasebis sakiTxSi. monacemTa masivebis 

damuSavebis Tanamedrove meTodebis gamoyenebiT naCvenebi iqna rom qarTuli 

mecnierebis dabali produqtiulobis mTavar mizezs warmoadgens saxelmwifo 

sagranto dafinansebaSi arsebuli Sefasebis araswori meTodi. ganxilulia 

RonisZiebebi romlebic xels Seuwyobdnen saerTaSoriso reitingebSi qarTuli 

mecnierebis Sefasebis donis amaRlebas. 

5 Tamaz L. CHELIDZE,         

Ia SHENGELIA,               

Natalya ZHUKOVA, 

Teimuraz 

MATCHARASHVILI, 

George MELIKADZE, 

Genady Kobzev,   

M9 Tohoku Earthquake 

Hydro- and Seismic 

Response in the 

Caucasus and North 

Turkey,  

 

Acta 

Geophysica, 64, 

3, 2016, 567-

588. 

DE GRUYTER, 

Poland 

12 

anotacia  

naSromi eZRvneba Soreuli miwisZvrebis lokalur seismurobaze gavlenis aqtualur 

sakiTxs. Seswavlilia tohokus, iaponia,  Zlieri miwisZvris mier kavkasiasa da 

CrdiloeT TurqeTSi gamowveuli seismuri da hidrologiuri cvlilebebi. 

dadasturebulia zogierTi cvlilebis arseboba rogorc seismuri procesis 

TaviseburebebSi aseve hidrologiur procesebSic. aqve xazgasmulia Soreuli 

Zlieri miwisZvrebis SedarebiT susti lokaluri efeqtebis kvlevisadmi frTxili 

midgomis aucilebloba. 

6 Teimuraz N. 

Matcharashvili, 

Tamaz L. Chelidze, 

Natalya N. Zhukova, 

Zurab N. Tsveraidze, 

Application of the 

dynamic data analysis 

in the real time 

monitoring of high dam 

body behavior, 

Chaotic Modeling and 

Simulation (CMSIM) 3: 

309-315, 2016. 

Germany 6 

anotacia  

naSromi eZRvneba maRlivi kaSxlebis dinamikuri qcevis monitoringisaTvis 

monacemTa analizis Tanamedrove arawrfivi meTodebis gamoyenebis mniSvnelobas. 

kerZod enguris kaSxlis deformaciebis/vibraciebis droiTi mwkvrivebis wrfivi da 

arawrfivi meTodebiT damuSavebis safuZvelze naCvebebia, rom aRniSnuli meTodebi 

sasargebloa nagebobis stabilurobis sakiTxis sesaswavlad.  

7 i.mosaSvili,  

T. lominaZe, 

s.muxaSavria 

Wkviani saxlis 

ganaTebis 

regulirebis 

avtomaturi 

Ppirveli 

gamocema 

ISBN 978-80-558-

1040-9 

nitra, 

konstantine 

filosofosis 

universiteti 

Ggv.88-90 (3) 



90 

 

marTvis 

sistema. 

CaSenebuli 

sistemebi da 

tendenciebi 

inJineriis 

swavlebaSi, 

saerTaSoriso 

simpoziumis 

Sromebi   

anotacia 

 naSromSi SemuSavebuli da agebulia iseTi “Wkviani saxlis” maketi, romlis 

ganaTebis sistema moqmedebs saxlSi fardebis mdgomareobaze, is imarTeba garemoSi 

arsebuli sinaTlis safuZvelze. marTva xorcieldeba sensoruli sistemisa da 

ArduinoMega 2560 kombinaciis saSualebiT. aRniSnuli “Wkviani saxlis” modeli 

martivad marTvadi, saimedo da iafia, radgan marTva xdeba programulad da masSi 

Semavali komponentebis Rirebuleba Zalian dabalia. 

8 i.mosaSvili, 

T.lominaZe, 

n.yruaSvili 

Wkviani parkirebis 

marTvis problemebi 

PASYARD sistemis 

magaliTze. CaSenebuli 

sistemebi da 

tendenciebi inJineriis 

swavlebaSi, 

saerTaSoriso 

simpoziumis Sromebi   

Ppirveli 

gamocema 

ISBN 978-80-

558-1040-9 

nitra, 

konstantine 

filosofosis 

universiteti 

Ggv.91-93 (3) 

anotacia 

 naSromSi ganxilulia parkirebis sistemis problemebi da misi gadaWris gzebi. 

parkirebis problemis gadasawyvetad daproeqtebulia “Wkviani parkirebis sistema 

PASYARD”. mocemuli sistema mZRols awvdis informacias avtosadgomis Sesaxeb, sad 

aris Tavisufali adgilebi parkirebisaTvis da ramdenia is. sistemis marTva 

xorcieldeba parkirebis teritoriaze sensoruli sistemis safuZvelze, Arduino 

dafis saSualebiT. aRniSnuli parkirebis sitemis prototipi moqnili, komfortuli 

da martivad gasagebia, romelic orientirebulia momxmareblze. 

9 i.mosaSvili, 

g.CaCua 

CaSenebuli 

sistemebis 

saimedoobis 

gazrdis 

 meTodebi. 

CaSenebuli 

Ppirveli 

gamocema 

ISBN 978-80-558-

1040-9 

nitra, 

konstantine 

filosofosis 

universiteti 

Ggv.94-96 (3) 
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sistemebi da 

tendenciebi 

inJineriis 

swavlebaSi, 

saerTaSoriso 

simpoziumis 

Sromebi   

anotacia 

TDD gamoyeneba CaSenebuli programuli uzrunvelyofis sferoSi sistemis 

dammuSaveblebs saSualebas aZlevs Seqmnan kargad testirebuli sistemebi. naSromSi 

warmodgenili meTodologia ar aris damokidebuli instrumenebsa da platformaze, 

romliTac TDD - meTods saSualebas aZlevs moaxdinos damuSavebis da testirebis 

realizacia, romliTac ixveweba programuli uzrunvelyofis damuSaveba, izrdeba 

xarisxi, rasac saboloo jamSi mivyavarT, saerTo danaxarjebis SemcirebasTan, 

mowyobliobebis eqspluataciis periodSi maTi defeqtebis Semcirebisa da 

funqcionalobis mudmivi daxvewis SesaleblobebTan. 

kvlevis farglebSi Seqmnili biblioTekebi SemdgomSi warmatebiT SeiZleba iqnas 

gamoyenebuli, rogorc kvlevebis gagrZelebis axal mimarTulebebSi, ise 

praqtikuli daniSnulebiTac, kerZod misi meSveobiT SesaZlebelia Seiqmnes iseTi 

aparaturuli uzrunvelyofa, romelic pirvel etapze moaxdens samomxmareblo 

bazarze arsebuli wvrili da msxvili sayofacxovrebo teqnikaSi funqcionirebadi 

marTvis CaSenebuli sistemis swraf da efeqtur diagnostirebas da problemis 

aRmofxvras. 

10 i.mosaSvili, 

T.saxelaSvili 

veb-ze dafuZnebuli 

avtomobilis 

CaSenebuli sistemis 

efeqturobis 

amaRleba da misi 

praqtikuli 

gamoyeneba. 

CaSenebuli sistemebi 

da tendenciebi 

inJineriis 

swavlebaSi, 

saerTaSoriso 

simpoziumis Sromebi  

Ppirveli 

gamocema 

ISBN 978-80-

558-1040-9 

nitra, 

konstantine 

filosofosis 

universiteti 

Ggv.155-157 (3) 

anotacia 

samuSaos mizans warmoadgenda CaSenebuli sistemebis qcevis Sefasebis axali 

teqnologiis SemuSaveba, konkretuli teqnikuri da programuli saSualebiT 

saavtomobilo momsaxurebis saimedoobis ganviTarebaze orientirebuli modelis 
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Seqmna, raTa dagveproeqtebina teqnikurad aucilebeli da ekonomiurad 

gamarTlebuli, avtomobilis telematikuri informaciis Segrovebis optimaluri 

varianti.  telematikuri informaciis gadacemis erT-erTi ZiriTadi amocanaa 

avtomobilis marTvis procesis droSi mimdinareobis Seswavla, teqnikuri da 

programuli Secdomebis gaTvla da gamovlena. es procesi maTematikuri meTodebiT 

xorcieldeba, amitom moZraobis yvela sistema aRiwereba maTematikuri modeliT. 

sasurveli moZraobis procesis ganxorcieleba garkveuli kriteriumebis mixedviT 

warmoadgens optimalur process, romelic saukeTeso iqneba avtomobilis swori 

eqspluataciisaTvis. 

Cvens mier ganxorcielebul kvlevaSi gamoyenebuli iqna SemTxveviTi procesebis 

kvlevis meTodebi, avtomobilis cveTis gaangariSebis meTodebi, saimedoobis 

gaangariSebis meTodebi. naSromis siaxles ki warmoadgens avtomobilis 

saimedoobis kvleva, arsebuli sistemebis qcevis Sefaseba da verifikacia marTvis 

meTodebis gamoyenebiT. 

Android Studio programaSi Seqmnilia avtomobilis CaSenebuli sistemebis Secdomebis 

aRmoCenis aplikacia avtolaini“, romelic veb-ze dafuZnebul sistemas warmoadgens. 

11 i.mosaSvili, 

T.lominaZe, 

s.oniani 

programuli da 

teqnikuri 

uzrunvelyofa 

“roboti xelis” 

marTvisaTvis. 

CaSenebuli 

sistemebi da 

tendenciebi 

inJineriis 

swavlebaSi, 

saerTaSoriso 

simpoziumis Sromebi  

Ppirveli 

gamocema 

ISBN 978-80-

558-1040-9 

nitra, 

konstantine 

filosofosis 

universiteti 

Ggv.140-143 (4) 

anotacia 

 statiaSi ganxilulia roboti “xelis” maketis SemuSavebis da Sevqmenis meTodebi 

da saSualebebi, romelic imarTeba Arduino-s meSveobiT. robot “xels” SeuZlia 

TiTebis moZraoba da sagnis daWera. misi marTva xorcieldeba meore xelis 

meSveobiT. xelis maketis dizaini avtorTa mieraa SemuSavebuli da dabeWdili 3D 

printerze. 

Arduino-s  dafis programireba da misi gamoyeneba obieqtebis marTvaSi Zalian 

martivia, aseve misi Rirebuleba ar aris Zviri da saerTo jamSi, Cven miviReT 

martivad marTvadi da iafi roboti “xeli”. 

12 Archil Prangishvili, 

Besarion 

Identification of nonlinear 

dynamic systems with 

Preprints of the 

IFAC Conference 

Troyes, France pp. 608-613 
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Shanshiashvili, 

Zurab Tsveraidze 

feedback of manufacturing 

processes 

on Manufacturing 

Modelling, 

Management, and 

Control, MIM 

'2016  

13 Archil Prangishvili, 

Besarion 

Shanshiashvili, 

Zurab Tsveraidze 

Identification of nonlinear 

dynamic systems with 

feedback of manufacturing 

processes 

IFAC-

PapersOnLine. 

Volume 49, Issue 

12, Pages 1-

1962,2016. 

 pp. 580-585 

ganixileba dadebiTi ukukavSiriT funqcionirebadi arawrfivi sistemebis  

struqturuli da parametruli identifikacia uwyvet blokurad-orientirebuli 

modelebis simravleze. SemoTavazebuli struqturuli identifikaciis meTodi 

damyarebul mdgomareobaSi efuZneba sistemis Semavali da gamomavali cvladebis 

dakvirvebebs Semavali perioduli zemoqmedebisas. parametruli identifikacis 

amocanis gadawyveta xorcieldeba damyarebul da gardamaval mdgomareobebSi 

umciresi kvadratebis meTodiT. struqturuli da parametruli identifikacis 

algoriTmebi gamokvleulia rogorc Teoriuli analizis ise kompiuteruli 

modelirebis saSualebiT. SemoTavazebuli identifikaciis meTodiT dadgenilia 

samTo-metalurgiuli warmoebis gamamdidrebel fabrikis Caketili cikliT momuSave 

doluri wisqvilis modeli.   

14 Jandieri G., 

Diasamidze Zh., 

Mchedlishvili N., 

Nemsadze I. 

StatisticalCharacteristics of  

Multiple Scattered Electromag-

netic Waves in the Collision 

Magnetized Turbulent Plazma 

“WORLDCOMP’16, 

CSC’16 , , July 25-

28, 2016 

Las Vegas, 

Nevada, Usa 

6 

anotacia 

modificirebuli mdore SeSfoTebebis miaxloebaSi difraqciuli efeqtebis 

gaTvaliswinebiT ganixileba mravaljerad gabneuli talRebis sivrciTi speqtris 

Taviseburebebi. gamoTvlilia korelaciuri funqciebi da fazis fluqtuaciebis 

dispersia eleqtronebis koncentraciis fluqtuaciebis nebismieri korelaciuri 

funqciisaTvis. analizurad da ricxobrivad Seswavlilia gabneuli “Cveulebrivi” 

da “araCveulebrivi” talRebis statistikuri momentebi da “orburcobiani efeqti”. 

modelireba ganxorcielebulia sistema Matlab-is gamoyenebiT. 
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III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 Tamaz obgaZe МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ 

ИНДЕКСА САМОБЫТНОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

Тезисы 

докладов,ДВАДЦАТЬ 

ТРЕТЬЯ  МЕЖДУНАРОДНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ  

МАТЕМАТИКА. 

КОМПЬЮТЕР. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

г. ДУБНА,  

25–30 января 2016 г.  

E-mail: mce@mce.su 

Сайт: www.mce.su 

anotacia 

naSromSi Saswavlilia qarTuli xasiaTis Taviseburebebi. aqedan gamomdinare, 

Semotanilia TviTmyobadobis indeqsis cneba. agebulia Sesabamisi maTematikuri 

modeli da Seswavlilia indeqsis droiTi dinamika. naCvenebia, rom saqarTvelos 

socialur-politikuri ganviTarebis arsebuli monacemebi, iZleva imis daskvnis 

saSualebas, rom Tu ar iqna miRebuli kardinaluri zomebi, saqarTvelo CaiZireba 

liberalizmis moralur WaobSi, rac daakargvinebs qveyanas TviTmyobadobas. 

2 s.xuciSvili, d.gorgiZe, 

 n. xaraZe 

stimulirebis bazuri 

meqanizmebi ordonian 

aqtiur sistemebSi 

83-e studenturi 

konferencia. 2015 w. 

anotacia 

aqtiuri sistema igive organizaciuli sistemaa, magram aseTi sistemis marTvis 

procesi ganixileba rogorc marTvis obieqtis, marTvis subieqtis da garemo 

faqtorebis urTierTkavSirebis erTiani sistema. Oordoniani marTvis sistema 

ganixileba marTvis maRali da Sualeduri doneebis saxiT.  stimulireba 

gulisxmobs marTvis konturSi materialur stimulirebas, Sesabamisi bazuri 

meqanizmebis gaTvaliswinebiT. 
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b) ucxoeTSi 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 T. maWaraSvili Application of the dynamic data 

analysis in the real time 

monitoring of high dam body 

behavior 

londoni, 23-26 maisi 

2016 

anotacia 

moxseneba mieZRvna maRlivi kaSxlebis dinamikuri qcevis monitoringisaTvis 

monacemTa analizis Tanamedrove arawrfivi meTodebis gamoyenebis mniSvnelobas. 

kerZod enguris kaSxlis deformaciebis/vibraciebis droiTi mwkvrivebis wrfivi 

da arawrfivi meTodebiT damuSavebis safuZvelze naCvebebia, rom aRniSnuli 

meTodebi sasargebloa nagebobis stabilurobis sakiTxis Sesaswavlad. 

2 T. maWaraSvili Methods of nonlinear data 

analysis for quantitative 

evaluation of dynamics of 

complex natural processes 

tokio, 15 agvisto, 2016 

anotacia 

moxseneba mieZRvna monacemTa analizis Tanamedrove meTodebis ganviTarebaSi 

miRweul bolodroindel warmatebebs. meTodebis Teoriuli safuZvlebis 

mimoxilvis garda ganxiluli iqna maT praqtikuli gamoyenebasTan dakavSirebuli 

problemebi. ganxiluli iqna monacemTa analizis Tanamedrove wrfivi da 

arawrfivi meTodebis gamoyenebis konkretuli magaliTebi sxvadasxva tipis 

bunebrivi procesebis kvlevisaTvis. 

3 i.mosaSvili, s.oniani programuli da teqnikuri 

uzrunvelyofa “roboti 

xelis” marTvisaTvis 

2016 wlis 12 

seqtemberi, nitra, 

slovakeTi 

anotacia 

 moxseneba exeboda roboti “xelis” maketis SemuSavebis da Sevqmenis meTodebsa 

da saSualebebs, romelic imarTeba Arduino-s meSveobiT. robot “xels” SeuZlia 

TiTebis moZraoba da sagnis daWera. misi marTva xorcieldeba meore xelis 

meSveobiT. xelis maketis dizaini avtorTa mieraa SemuSavebuli da dabeWdili 3D 

printerze. 

Arduino-s  dafis programireba da misi gamoyeneba obieqtebis marTvaSi Zalian 

martivia, aseve misi Rirebuleba ar aris Zviri da saerTo jamSi, Cven miviReT 
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martivad marTvadi da iafi roboti “xeli”. 

4 i.mosaSvili/s.muxaSavria Wkviani saxlis ganaTebis 

regulirebis avtomaturi 

marTvis sistema. 

2016 wlis 12 

seqtemberi, nitra, 

slovakeTi 

anotacia 

 moxseneba exeboda avtorTa mier Seqmnil iseTi “Wkviani saxlis” maket, romlis 

ganaTebis sistema moqmedebs saxlSi fardebis mdgomareobaze, is imarTeba 

garemoSi arsebuli sinaTlis safuZvelze. marTva xorcieldeba sensoruli 

sistemisa da ArduinoMega 2560 kombinaciis saSualebiT. aRniSnuli “Wkviani 

saxlis” modeli martivad marTvadi, saimedo da iafia, radgan marTva xdeba 

programulad da masSi Semavali komponentebis Rirebuleba Zalian dabalia. 

5 i.mosaSvili/n.yruaSvili Wkviani parkirebis marTvis 

problemebi PASYARD 

sistemis magaliTze. 

2016 wlis 12 

seqtemberi, nitra, 

slovakeTi 

anotacia 

moxseneba exeboda parkirebis sistemis problemebsa da misi gadaWris gzebi. 

parkirebis problemis gadasawyvetad daproeqtebulia “Wkviani parkirebis sistema 

PASYARD”. mocemuli sistema mZRols awvdis informacias avtosadgomis Sesaxeb, 

sad aris Tavisufali adgilebi parkirebisaTvis da ramdenia is. sistemis marTva 

xorcieldeba parkirebis teritoriaze sensoruli sistemis safuZvelze, Arduino 

dafis saSualebiT. aRniSnuli parkirebis sitemis prototipi moqnili, 

komfortuli da martivad gasagebia, romelic orientirebulia momxmareblze. 

6 Archil Prangishvili,                                 

Besarion Shanshiashvili,                        

Zurab Tsveraidze  

Identification of nonlinear 

dynamic systems with feedback 

of manufacturing processes 

June 28-30, 2016, Troyes, 

France.  

 IFAC Conference on 

Manufacturing Modelling, 

Management, and Control, 

MIM '2016. 

anotacia 

ganixileba dadebiTi ukukavSiriT funqcionirebadi arawrfivi sistemebis  

struqturuli da parametruli identifikacia uwyvet blokurad-orientirebuli 

modelebis simravleze. SemoTavazebuli struqturuli identifikaciis meTodi 

damyarebul mdgomareobaSi efuZneba sistemis Semavali da gamomavali cvladebis 

dakvirvebebs Semavali perioduli zemoqmedebisas. parametruli identifikacis 

amocanis gadawyveta xorcieldeba damyarebul da gardamaval mdgomareobebSi 

umciresi kvadratebis meTodiT. struqturuli da parametruli identifikacis 

algoriTmebi gamokvleulia rogorc Teoriuli analizis ise kompiuteruli 
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modelirebis saSualebiT. SemoTavazebuli identifikaciis meTodiT dadgenilia 

samTo-metalurgiuli warmoebis gamamdidrebel fabrikis Caketili cikliT 

momuSave doluri wisqvilis modeli.   

7 Jandieri G., Diasamidze Zh., 

Mchedlishvili N., Nemsadze I. 

Statistical Characteristics of  

Multiple Scattered Electromag-

netic Waves in the Collision 

Magnetized Turbulent Plazma 

CSC’16 (the 11th 

International Conference of 

Scientific Comp-

uting):”Numerical methods, 

Approximation and estima-

tion techniques, 

Optimization methods”, July 

25-28, Las Vegas, Nevada, 

Usa, 2016. 

anotacia. 

moxsenebaSi warmodgenilia eleqtromagnituri talRebis sivrciTi speqtris 

Taviseburebebis kvlevis Sedegebi. Seswavlilia gabneuli talRebis 

statistikuri momentebi, gamokvlevulia “orburcobiani efeqti” plazmuri 

araerTgvarovnebis anizotropuli gausuri korelaciuri funqciisaTvis 

ionosferos F fenis polaruli arisaTvis eqsperimentuli monacemebis 

gamoyenebiT. 

8 Nino Pailodze,                                    

Malkhaz Sulashvili,                        

Vladimer Kekenadze,                             

Tea Khutsishvili,                                               

Irma Makharashvili,                    

Aleksandre Kekenadze. 

The Decision-Making Mechanisms 

of Tax Regulations.   
18th International 

Conference on Economics, 

Management of Business, 

Innovation and Technology. 

International Science Index 

Vol: London, United 

Kingdom, May 23-25, 2016. 

anotacia  

biujetis Semosavlebis mTavari wyaroa erovnuli Semosavali. erovnuli 

Semosavlis ganawilebis, gadanawilebis da biujetis Semosavlebis Seqmnis 

ZiriTad meTodad saxelmwifo gadasaxadebs, sesxebs da emisias iyenebs. 

gadasaxadebi warmoadgens erovnuli Semosavlis gadanawilebis mTavar iaraRs, 

romlis meSveobiTac nebismier qveynis naerT biujetSi Tavs iyris Semosavlebis 

mniSvnelovani nawili. 

    sagadasaxado sistemebi biujetis Sevsebis fiskaluri funqciis garda 

warmatebiT axorcieleben ekonomikuri da socialuri ganviTarebisa da sagareo 

ekonomikuri urTierTobebis maregulirebel funqciebs. 
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1 Olga Khutsishvili,                              

Giorgi Sulashvili,                              

Vladimer Kekenadze,                               

Bela Kotenashvili,                                

Tsiuri Phkhakadze,                          

Besarion Tsikhelashvili.  

The Tourism in the Regional 

Development of South Caucasus. 
18th International 

Conference on Economics, 

Management of Business, 

Innovation and Technology. 

International Science Index 

Vol: London, United 

Kingdom, May 23-25, 2016. 

moxsenebaTa anotacia qarTul enaze 

ekonomikuri integraciuli  procesebis gaRrmaveba;   „evropis samezoblo 

politikis“ farglebSi evrokavSirTan  ekonomikuri integraciis procesebis 

gaRrmaveba,  maastrixtis kriteriumebTan Sesabamisobis uzrunvelyofis 

safuZvelze;  ormxrivi savaWro-ekonomikuri  urTierTobebis ganviTareba  

msoflio Tanamegobrobis mraval qveyanasTan;  samxreT kavkasiis regionis 

msoflio bazarSi  Sesasvlelad,  saerTaSoriso  integraciis mimarTulebebis 

ganviTarebiT sakmarisi piroba Seiqmna. 

      saqarTvelos adgilis gasarkvevad  samxreT kavkasiis ekonomikur 

politikaSi, Cveni azriT, saWiroa, gamoviyenoT saqarTvelos ori  donis,  ori 

saxis Sexeduleba.  pirveli, es aris Sexeduleba saqarTveloze mTlianad, 

rogorc globaluri,  msoflio ekonomikuri  da politikuri  procesebis 

monawileobaze, xolo meore, saqarTveloze  rogorc  samxreT kavkasiis  

regionis geoekonomikuri da geopolitikur sivrceSi  ganlagebul qveynebze. 

aseTi midgomebiT gamoikveTeba saqarTvelos  adgili or  ganzomilebaSi-

globalur  ekonomikaSi da regionul ekonomikaSi. 

 

 

 

Bbiosamedicino inJineriiis departamenti - 807 

Ddepartamentis xelmZRvaneli -  prof.  irine gociriZe 

 

departamentis personaluri Semadgenloba: 

1.  profesori irine gociriZe; 
2. profesori levan lazaraSvili; 
3.  profesori zviad Rurwkaia; 
4. Pprofesori elguja yubaneiSvili; 
5. Aasocirebuli profesori nikoloz invia; 
6. Aasistent profesori giorgi gigilaSvili; 
7. Aasistent profesori ana ficxelauri; 
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8. Uufrosi maswavlebeli zviad mgalobliSvili; 
9. Uufrosi maswavlebeli marina mesxia; 
10. Uufrosi maswavlebeli mariam wiklauri; 
11. Ddepartamentis mTavari specialisti xaTuna goguaZe; 
12.  departamentis specialisti nana kirvaliZe; 

 

 

I. 4. 

# proeqtis dasaxe-

leba mecnierebis 

dargisa da samec-

niero mimarTule-

bis miTiTebiT 

 

damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 

1 "A UNIVERSAL TEST OF 

MAGNETO SENSITIVITY" 

Obiosamedicino 

inJineria 

INTERNATIONAL SCIENCE 

AND TECHNOLOGY 

CENTER (ISTC) 

Project#G-2094/2014-

2016 

Oproeqtis menejeri 

N- nikoloz invia  

1. stu 

2. heliomagnitokar-  

diologiuri 

samecniero da 

praqtikuli centri 

3.ilias saxelmwifo 

universiteti 

teqnikuri universitetis monawileobiT proeqtis farglebSi damuSavda 

geomagnituri qariSxlebis kompensaciis sistema, romelic dainerga heliomagnitur 

samecniero da praqtikul centrSi (q.Tbilisi). Seqmnili sistema, iZleva 

geomagnituri qariSxlebis kompensaciis da modelirebis saSualebas. Aam sistemis 

gamoyenebiT iqna SemuSavebuli magnitomgrZnobiarobis gansazRvris universaluri 

testi. Pproeqti dasrulda da miiRo dadebiTi Sefaseba. 

 

II.1. publikaciebi: 

ა) saqarTveloSi 

saxelmZRvaneloebi 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 e.yubaneiSvili 

m.mesxia 

neiroqseluri 

teqnologiebi STATISTICA 

sistemis bazaze     

Tbilisi, stu, 2016 

http://gtu.ge/books       

59 
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2 e.yubaneiSvili Mmravalganzomilebiani 

statistikuri meTodebi     

Tbilisi, stu, 2016 

http://gtu.ge/books 

73 

3 i. gociriZe, 

g.gigilaSvili 

Bbiosamedicino 

inJineria naw.2 

saxelmZRvanelo 

momzadda grantis 

farglebSi:  

BME-ENA Biomedical 

Engineering  Education 

Tempus Initiative in Easten 

Neighboring Area (Project 

number:  543904-TEMPUS-1-

2013-1-GR-TEMPUS-JPCR)  

Tbilisi, stu, 2016 

 

130 

vrceli anotacia qarTul enaze 

anotacia 1 - neironuli qselebi farTod gamoiyeneba yvelgan, sadac saWiroa 

prognozirebis, klasifikaciis, klasterizaciis, optimizaciis, warmoebis procesebis 

marTvis da sxva praqtikuli amocanebis gadawyveta. neiroqseluri teqnologiebi 

SeiZleba gamoyenebuli iyos damoukideblad an monacemTa analizis tradiciul 

meTodebTan erTad, sadac is warmoadgens mniSvnelovan danamats. 

anotacia 2 - Mmocemuli saxelmZRvanelo warmoadgens biostatistikis 

(http://gtu.ge/books/biostatistika.pdf) saleqcio kursis gagrZelebas, sadac 

biostatistikidan gansxvavebiT, sadac ganixileba mxolod ori cvladis 

statistikuri meTodebi, aq warmodgenilia mravali cvladis is statistikuri 

meTodebi, romlebic ufro xSirad gamoiyenebian biosamedicino informaciis 

damuSavebisaTvis. saxelmZRvanelo ZiriTadad gankuTvnilia saqarTvelos teqnikuri 

universitetis biosamedicino inJineriis departamentis magistrantebis da 

doqtorantebisaTvis. 

anotacia 3 - saxelmZRvanelo saSulebas iZleva Tanmimdevrulad iyos  Seswavlili 

samedicino-sadiagnostiko aparaturis is jgufi romelic samedicino aparaturis 

klasifikaciaSi  cnobilia, rogorc  „aparatura organoebis da qsovilebis 

vizualizaciisTvis“. is moicavs  did klass, romelSic gaerTianebulia   

rentgenuli, ultrasonografiuli, magnitur rezonansuli xelsawyoebi da 

sistemebi. damxmare saxelmZRvanelos  gamoyeneba SesaZlebelia biosamedicino 

inJineriis, samedicino fizikis sainJinro mimarTulebebis, agreTve samedicino 

profilis studentebisTvis da zogadad Tanamedrove samedicino teqnikis da 

teqnologiebiT dainteresebuli specialistebisTvis 
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statiebi 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTauri,                 

Jurnalis/krebulis  

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomceml

oba 

gverdebis 

raodenoba 

1 m.wiklauri  

z.Rurwkaia 

"mobiluri telemedicinis 

sadguris programuli 

uzrunvelyofa". axalgazrda 

mecnierTa sazogadoebrivi 

akademia; saerTaSoriso 

samecniero Jurnali 

"inteleqtuali". 

N31 Tbilisi, 

2016 
204-207 gv. 

2 m.wiklauri 

i.gociriZe 

z.Rurwkaia 

cifruli steToskopis 

damuSaveba mobiluri 

telemedicinis sadgurisaTvis; 

axalgazrda mecnierTa 

sazogadoebrivi akademia; 

saerTaSoriso samecniero 

Jurnali "inteleqtuali"; 

N32 Tbilisi, 

2016 
196-199 gv. 

 

vrceli anotacia qarTul enaze 

reziume1 –naSromSi warmodgenilia mobiluri telemedicinis sadguris programuli 

uzrunvelyofa. es programa Seqmnilia Visual Studio-s garemoSi. Mmisi mizania mobiluri 

telemedicinis sadguris muSaobis xarisxis amaRleba. momxmareblisaTvis masTan 

muSaoba martivia da ar moiTxovs kompiuteris codnis maRal kvalifikacias. 

Pprograma, telemedicinis sadguris saSualebiT, akavSirebs abonents 

konsultantTan, aadvilebs swori samkurnalo strategiis SerCevas. 

reziume 2 – naSromSi warmodgenilia cifruli steToskopi, romelic mobiluri 

telemedicinis sadguris periferiuli sadiagnostiko mowyobilobaa, romelic 

gamoiyeneba pacientis gulis, filtvebis, sisxlZarRvebis da sxva organoebis xmebis 

auskultaciisaTvis (mosmenisaTvis), specialuri programis saSualebiT SesaZlebelia 

miRebuli xmis Cawera, damuSaveba, gaZliereba, filtracia, xmis vizualizacia, 

Senaxva, on-line reJimSi gagzavna.  
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II.2. publikaciebi: 

ბ) ucxoeTSi 

statiebi 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTauri, 

Jurnalis/krebu-

lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 P.J. Kervalishvili  

 I.A. Gotsiridze 

 

Chapter11„Oscillation 

and Optical Properties 

of Viruses 2 

and Other Pathogenic 

Microorganisms“ 

Nuclear Radiation 

Nanosensors 

and Nanosensory 

Systems, NATO 

Science for Peace and 

Security Series B: 

Physics 

DOI 10.1007/978-

94-017-7468-

0_11 

 

Dordrect, 

Nitherlands 

 

Gგamoმcemლობს  

© Springer 

pp. 169-186 

vrceli anotacia qarTul enaze 

jandacvaSi diagnozirebis adreul stadiaze dasmisTvis mniSvnelovania 

sxvadasxva daavadebebis gamomwvevi virusuli nawilakebis potencialis swrafi, 

mizandasaxuli da seleqtiuri aRmoCena. speqtroskopuli da ultra mokle 

pulsaciis lazerebSi gamoyenebuli optikuri meTodebi unikalur 

SesaZleblobebs iZleva sxvadasxva virusebis da paTogenuri mikroorganizmebis 

oscilaciuri procesebis parametrebis Sesaswavlad. Ees Seswavla es efuZneba 

monoqromatiuli sinaTlis arelastiur gabnevas, Cveulebriv lazeris xilul, 

TiTqmis infrawiTel an ultraiisferi diapoznTan axlis mdgom segmentSi. 

Llazerli sinaTle urTierTqmedebs molekulur rxevebTan, fononebTana an 

sistemaSi arsebul sxva agznebebTan, rac iwvevs lazeruli fotonebis 

gadaadgilebas, zeviT an qveviT. Eenergiis cvlilebs ki gvawvdis  informacias 

sistemis vibbraciuli Tvisebebis Sesaxeb.  
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III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 Mmariam wiklauri telemedicinis mobiluri 

sadguris damuSaveba  

Tbilisi, 2016 84-e Ria 

saerTaSoriso samecniero 

konferencia "teqnikuri 

universiteti" 

moxsenebaTa anotacia qarTul enaze moxsenebaSi 

warmodgenili mobiluri telemedicinis sadguris programuli uzrunvelyofa. Ees 

programa Seqmnilia Visual Studio-s garemoSi. Mmisi mizania mobiluri telemedicinis 

sadguris muSaobis xarisxis amaRleba. momxmareblisTvis masTan muSaoba martivia da 

ar moiTxovs kompiuteris codnis maRal kvalifikacias. Pprograma, telemedicinis 

sadguris saSualebiT, akavSirebs abonents konsultantTan, aadvilebs swori 

samkurnalo strategiis SerCevas. Aaseve damuSavebulia periferiuli aparaturis 

saxiT cifruli steToskop-fonendoskopi. 

 

b)ucxoeTSi 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 იrinე gociriZe Biomedical Engineering 

Education  in Georgia:  

Experience And Challenges 

Teherani, 2016 

moxsenebaTa anotacia qarTul enaze 

saqarTveloSi biosamedicino inJineriis sferoSi ganaTlebis miRebis gamocdileba, 

moqmedi akademiuri programebi da maTi ganviTarebis SesaZleblobebi programebis 

internacionalizaciis da erToblivi saganmanaTleblo programebis SemuSavebis 

perspeqtivebi. 
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gamoTvliTi maTematikis departamenti – 808 

departamentis ufrosi prof. Aaleqsandre laSxi 

 

akademiuri personali: 

1 ლაშხი ალექსანდრე არსენის ძე პროფესორი 

2 ქადეიშვილი თორნიკე ვასილის ძე პროფესორი 

3 ტარიელაძე ვაჟა იზეთის ძე პროფესორი 

4 კვარაცხელია ვახტანგ ვარლამის ძე პროფესორი 

5 მაგრაქველიძე დალი გურამის ას  ასოც. პროფ. 

6 გულუა დავით ვლადიმერის  ძე  ასოც. პროფ. 

7 ბიწაძე რუსუდან გიორგის ას  ასოც. პროფ. 

8 მამუჩიშვილი ალექსანდრე იოსების ძე  ასოც. პროფ. 

9 ღურწკაია ფიქრია ამბაკოს ას  ასოც. პროფ. 

10 გიორგობიანი გიორგი ჯიმშერის ძე  ასოც. პროფ. 

 

 

 

II. 2. publikaciebi: 

ბ) ucxoeTSi 

statiebi 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTa-

uri, Jurna-

lis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 V. Kvaratskhelia, 

V. Tarieladze, 

Characterization 

of γ-Subgaussian 

Random Elements 

July 2016, 

Volume 216,  

USA, Springer pp. 564–568 (5 

gverdi) 
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N. Vakhania in a Banach Space. 

Journal of 

Mathematical 

Sciences 

Issue 4 

2 dali 

magraqveliZe 

finansuri 

krizisebi da 

misi 

warmoqmnis 

modelebi 

#7, 2016 Tbilisi, 

Tbilisis Ria 

saswavlo 

universiteti 

6 

1.ვთქვათ,  - ბანახის სივრცე და  კი მისი შეუღლებული სივრცეა.  შემთხვევით ელე-

მენტს, მნიშვნელობებით  - ბანახის სივრცეში, ეწოდება γ-სუბგაუსის (ან -სუბგაუსის) 

შემთხვევითი ელემენტი, თუ არსებობს -ში მნიშვნელობების მქონე ცენტრირებული 

შემთხვევითი ელემენტი  ისეთი, რომ ყოველი -სათვის სრულდება უტოლობა 

. 

ნაშრომში:  

დამტკიცებულია γ-სუბგაუსის შემთხვევითი ელემენტების დახასიათება სეპარაბელური 

ჰილბერტის სივრცის შემთხვევაში; აღწერილია γ-სუბგაუსის შემთხვევითი ელემენტები ტიპი 

2-ის მქონე რეფლექსურ ბანახის სივრცეებში. 

2. finansur bazarze krizisuli situaciis formirebaSi mniSvnelovani rolis  

Semsrulebeli faqtorebis (e.w. krizisis „winmswrebi“ indikatorebis) Zebna  

ekonomikuri kvlevis meTodebis gamoyenebiT aqtiurad daiwyo 90 wlebSi.  

Teoriuli muSaobis mimarT empiriuli gamokvlevebSi Seferxebebis 

warmoqmnaSeiZleba aixsnas ori mizeziT. pirveli, maTematikur-statistikuri 

meTodebis saSualebiT krizisis mizezebis analizi moiTxovs rigi xangrZlivi 

dakvirvebebis arsebobas. meore, winaswar aucilebeli iyo gamokvlevebis 

Sesabamisi meTodikis SemuSaveba. 

krizisis saqveyno faqtorebi, martivi analizi gviCvenebs, rom faqtorebis 

CamonaTvali romelic ganapirobeben kriziss, rogorcaa geografiuli 

mdebareoba ise qveynebis ekonomikuri ganviTareba, gansxvavebuli iqneba. pirvel 

rigSi, qveynebs SeuZliaT saqonlisa da momsaxurebis sxvadasxva nakrebis 

eqsportireba (importireba) da Sesabamisad ganicadon sxvadasxava savaWro 

„Soki“. meore, qveynis finansuri mdgradoba Zlier aris damokidebuli 

politikuri sistemis mdgradobaze da gansakuTrebiT im sakanonmdeblo bazaze, 

romelic aregulirebs ekonomikur saqmianobas. 
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saxelmZRvaneloebi 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 dali magraqveliZe aqtuaruli 

maTematika 

dazRvevaSi 

 148 

saxelmZRvaneloSi mocemulia maTematikuri meTodebis da modelebis Sesaxeb 

sawyisi monacemebi, romlebic gamoiyeneba dazRvevaSi. am samecniero mimarTulebis 

sayovelTaod miRebuli saxelwodebaa – aqtuaruli maTematika (actuarial mathematics) 

da warmoSobilia actuary – aqtuaridan, sadazRvevo sazogadoebis statistikosidan. 
Sesabamis ekonomikur da iuridiul disciplinebTan erTad aqtuaruli maTematika 

qmnis codnis ufro farTe ares – aqtuarul mecnierebas (actuarial scince), romelic 

warmoadgens sadazRvevo biznesis Teoriul safuZvels. 

Tumca aqtuaruli maTematika farTod iyenebs albaTobis Teoriis da 

maTematikuri statistikis meTodebs, Tavisi sagniT, meTodebiT da gamoyenebis 

sferoTi is warmoadgens damoukidebel samecniero mimarTulebas. 

 sicocxlis dazRvevis sferoSi aqtuaruli muSaobisaTvis erT-erT aqtualur 

amocanas warmoadgens mokvdavobis nimuSis Sefaseba romelic warmodgenili iqneba 

pirTa jgufis saxiT. am amocanis Sesrulebis ZiriTad instrumentad cnobilia 

sicocxlis cxrili (is aseve cnobilia rogorc mokvdavobis cxrili – saintereso 

magaliTia, sityva da misi sawinaaRmdego sityva gamoiyeneba rogorc 

urTierTSemcvleli).   

 

 

III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 v. kvaracxelia Unconditional convergence of 

random series 

saqarTvelos maTematikos-

Ta kavSirisa da saqarTve-

los meqanikosTa kavSiris 

VII erToblivi saerTaSo-

riso konferencia. 5-9 seq-
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temberi, 2016, baTumi, 

saqarTvelo 

2 g. giorgobiani,  

v. kvaracxelia,  

m. menTeSaSvili 

On some applications of 

Hadamard matrices 

saqarTvelos teqnikuri 

universitetis da birTvu-

li kvlevebis evropuli 

organizaciis (CERN) erTob-

livi vorkSopi "South 

Caucasus Computing and Techno-

logy Workshop 2016 

(SCCTW'2016)", 3-7 oqtomberi, 

2016, Tbilisi, saqarTvelo 

 dali magraqveliZe Semosavlis da 

substituciis efeqtebis 

aRwera 

sluckis igiveobis 

gamoyenebiT 

baTumi, saqarTvelos 

maTematikosTa kavSirisa 

da saqarTvelos 

meqanikosTa kavSiris VII 

erToblivi saerTaSoriso 

konferenecia 

 dali magraqveliZe bankebis portfelis 

sakredito riski da misi 

Sefasebis modelebi 

Tbilisi, Tsu, 

p.guguSvilis saxelobis 

ekonomikis instituti  

1. vTqvaT,  aris banaxis sivrce,  aris albaTuri sivrce da  aris -ze 

gansazRvruli SemTxveviTi elementebis mimdevroba mniSvnelobebiT  banaxis sivrce-

Si. 

gansazRvreba. Cven vityviT, rom SemTxveviTi mwkrivi  ikribeba TiTqmis yvelgan 

(T.y.) upirobod  banaxis sivrceSi, Tu arsebobs simravle ,  romlis-

Tvisac mwkrivi  ikribeba upirobod -is normis topologiaSi yoveli 

-saTvis (anu, naturalur ricxvTa yoveli  gadanacvlebisaTvis mwkrivi 

 krebadia yoveli -saTvis). 

warmodgenil moxsenebaSi ganxiluli da Seswavlilia banaxis sivrceSi T.y. upiro-

bod krebadi SemTxveviTi mwkrivebi. agreTve gamokvleulia mwkrivTa T.y. upirobod 

krebadobis kavSiri banaxis sivrcis geometriul TvisebebTan. 

2. literaturaSi cnobilia matricebis sxvadasxva tipi, romelTac gaaCniaT garkve-

uli Tvisebebi, romlebic saintereso da sasargebloa rogorc Teoriuli, aseve praq-

tikuli TvalsazrisiT. cnobil matricas orTogonaluri TvisebiT warmoadgens ada-

maris matrica, romlis pirveli gansazRvreba ekuTvnis j.j. silvestrs (1867 w.) da 

romelic mogvianebiT safuZvlianad Seiswavla J. adamarma (1893 w.). 

adamaris matrica aris kvadratuli matrica, romlis elementebia  an  da rom-
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lis striqonebi (da, Sesabamisad, svetebic) arian wyvil-wyvilad damoukideblebi. 

warmodgenil prezentaciaSi mokled aris mimoxiluli adamaris matricebis Teoria. 

garda amisa, naCvenebia adamaris matricis erTi ricxviTi maxasiaTeblis Tvisebebi. 

 

b) ucxoeTSi 

 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 v. kvaracxelia, 

a. figula (ungreTi) 

adamaris matricebi, ada-

maris hipoTeza da masTan 

dakavSirebuli prob-

lemebi 

IV saerTaSoriso konfe-

rencia "lis jgufebi, di-

ferencialuri gantolebe-

bi da geometria". 8-15 ivni-

si, 2016, q. modika, italia 

prezentaciaSi mimoxilulia uaxlesi miRwevebi adamaris hipoTezis gadawyvetis mi-

marTulebiT. ganxilulia adamaris matricis zogierTi gamoyeneba funqcionalur 

analizSi. kerZod, adamaris matricebis gamoyenebiT Seswavlilia garkveuli tipis 

mwkrivebis upirobo krebadobis pirobebi zogad banaxis sivrceSi. 

3.Semosavlis efeqti  nx1   warmoadgens saqonel 1-ze moTxovnis cvlilebas, 

rodesac Semosavlis sidides vcvliT   m -dan   m -mde, xolo saqoneli 1-is fass,  


1p -s ucvlels vtovebT ),(),( 11111 mpxmpxx n   . 

moTxovnis saerTo cvlileba  1x   aris fasis cvilebis Sesabamisi moTxovnis 

cvlileba, rodesac Semosavali ucvlelia ),(),( 11111 mpxmpxx   . sxvanairad es 

asec SeiZleba Caiweros  ns xxx 111  . 

),(),( 1111 mpxmpx  = [ ),(),( 1111 mpxmpx  ] + [ ),(),( 1111 mpxmpx  ]. 

es toloba gviCvenebs, rom moTxovnis saerTo cvlileba substituciis efeqtisa 

da Semosavlis efeqtis jamis tolia. am tolobas sluckis igiveoba ewodeba. 

sluckis igiveobas fardobiTi cvlilebebis gamoyenebiT warmovadgenT, irkveva, 

rom  mosaxerxebelia ganvsazRvroT mx1  , rogorc Semosavlis efeqtis 

sawinaaRmdego ricxvi: 

nm xmpxmpxx 111111 ),(),(   
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Tu am gansazRvrebas gamoviyenebT, sluckis igiveoba Semdeg saxes miiRebs: 
ms xxx 111  . 

Tu igiveobis orive mxares   1p –ze gavyofT, miviRebT: 

 
1

1

1

1

1

1
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x

p

x

p
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1

1

1

1
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x
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es aris sluckis igiveoba, warmodgenili fardobiTi cvlilebebis saSualebiT.  

sluckis tolobis difrencialebis gamoyenebiT warmodgenacaa SesaZlebeli. 

davuSvaT,  ))(,( 111 pmpx saqonel 1-ze moTxovnis funqcias warmoadgens, rodesac 

saqoneli 2-is fasi fiqsirebulia da viciT, rom fuladi Semosavali saqonel 1-is 

faszea damokidebuli Semdegnairad:  22111)(  pppm    . maSin gveqneba: 

 .
)(),(),())(,(

1

111

1

11

1

11

dp

pdm
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dp

pmpdx
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p

pm
                                   (1) 

xolo cluckis tolobidan viciT, rogor icvleba moTxovna fasis cvlilebis 

Sedegad, rodesac fuladi Semosavali fiqsirebulia.                

.
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(1) tolobis (2) tolobaSi CasmiT miviRebT: 

     ),(
),()())(,(

11
1

1

11

1

111 x
m

mp

p

px

dp

pmpdx s










   

rac sluckis tolobis CvenTvis saWiro saxes warmoadgens. 

 

4. sakredito riskis sidide fasdeba mTliani portfelisaTvis zaralis 

albaTobaTa ganawilebis agebis gziT TiToeuli erTgvarovani msesxeblis 

mixedviT istoriuli monacemebis safuZvelze. es Sefasebebi SemdgomSi 

gamoiyeneba sesxis gacemis dros riskis Sesafaseblad msesxeblis riskis 

parametrebis damatebiTi dazustebis gareSe. 
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bolo wlebSi msxvilma ucxourma finansurma institutebma SeimuSaves 

portfelis sakredito riskis Sefasebis mTeli rigi gamoyenebuli 

meTodologiiT da sirTulis xarisxiT gansxvavebuli modelebi, romlebmac didi 

aRiareba moipoves msoflioSi da faqtobrivad dargobriv standartebad 

gamoiyeneba. maT Soris yvelaze cnobilia Semdegi modelebi: 

icsCreditMert (J.P.Morgan Chase), CreditRisk+(Credit Suisse), Portfolio Manager (KMV) da Credit 

Portfolio View (McKinsey&Co., Inc.). 

 

 

 

xelovnuri inteleqtis departamenti (809) 

departamentis xelmZRvaneli:  profesori mariam CxaiZe 

 

departamentis akademiuri personali: 

1. emeritusi oTar verulava 

2. profesori ramaz xuroZe 

3. profesori konstantine fxakaZe 

4. asoc. profesori revaz CogovaZe 

5. asoc. profesori oTar TavdiSvili 

6. asoc. profesori maka tabataZe 

7. ufr. maswavlebeli besik tabataZe 

8. ufr. maswavlebeli marina qavTaraZe  

9. ufr. maswavlebeli irakli gogsaZe 

 

II. 1. publikaciebi: 

ა) saqarTveloSi 

 

saxelmZRvaneloebi 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 r.CogovaZe, 

z.wveraiZe 

hibriduli 

inteleqtualuri 

Tbilisi, 

“teqnikuri 

148 
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sistemebi universiteti” 

2 T.Todua,               

T. sturua,                

b. tabataZe 

HTML5 & CSS3 Tbilisi, 

“teqnikuri 

universiteti” 

329 

vrceli anotacia qarTul enaze 

1. saxelmZRvanelo Sedgeba winasityvaobisa da sami Tavisagan. ganxilulia 

hibriduli inteleqtualuri sistemebis Teoria da praqtika, kerZod xelovnuri 

inteleqtis avtonomiuri meTodebi, praqtikiT gamovlenili susti mxareebi da maTi 

gadalaxvis gza - hibridizaciis koncefcia. mocemulia hibriduli inteleqtualuri 

sistemebis gansazRvrebebi, agebis sagani, mizani da midgomebi. warmodgenilia rbili 

kompiutingis paradigma da misi ZiriTadi meTodebi - aramkafio logika, evoluciuri 

modelireba, xelovnuri neironuli qselebi. ganxilulia neironuli qselis 

swavlebis avtonomiuri meTodi, romelic Teoriulad aris dasabuTebuli da 

diskretuli neironuli qselebis sinTezis SesaZleblobas iZleva. mocemulia 

hibriduli inteleqtualuri sistemebis ZiriTadi modelebis analizuri mimoxilva, 

kerZod ganxilulia avtonomiuri, transformaciuli, ierarqiuli, integrirebuli da 

sxva hibriduli inteleqtualuri sistemebi. warmodgenilia evoluciuri neironuli 

qseli, agreTve aramkafio daskvnis sistemebis adaptacia da evoluciuri aramkafio 

sistemebi. ganxilulia hibriduli sistemebis arqiteqturis sinTezis problema da 

zogadad aRwerilia am sistemebis sinTezis procedurebi. ganxilulia axali 

inteleqtualuri gamoTvliTi paradigma - ierarqiuli Temporaluri mexsiereba. 

2. ganxilulia HTML enis SesaZlebelobebi, HTML5 versiaSi SemoRebuli siaxleebisa 

da damatebebis gaTvaliswinebiT, HTML enis elementaruli safuZvlebidan dawyebuli 

rTuli praqtikuli sakiTxebiT damTavrebuli. aseve, mocemulia CSS3 vebsaitebis 

damuSavebis uaxlesi standartebi, romlebic vebdaprogramebis enebis funqciur 

SesaZleblobebs mniSvnelovnad aumjobesebs da internet-proeqtebisTvis 

originaluri vizualuri gadawyvetis saSualebas iZleva. 

gankuTvnilia informatikisa da marTvis sistemebis fakultetis profesiuli 

swavlebisa da bakalavriatis studentebisa da HTML an CSS enis gamoyenebiT 

vebgverdebis SeqmniT dainteresebuli sxva pirTaTvis. 

 

 

statiebi 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTauri,                

Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 
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1 Pkhakadze K.,  

 

In the European Union with the 

Georgian Language – the Long-

Term Project “Technological 

Alphabet of the Georgian 

Language” and the Threats in 

which is Georgian Languages“, 

Book of Abstracts of the VII 

International Joint Conference of 

Georgian Mathematical Union & 

Georgian Mechanical Union 

VII Tbilisi 2 

2 k. fxakaZe,                

g.  CiCua 

qarTuli Sinaarsulad 

mkiTxveli sistemis 

sacdel-samomxmareblo 

versia, saqarTvelos 

maTematikosTa kavSirisa 

da saqarTvelos 

meqanikosTa kavSiris VII 

saerTaSoriso 

konferenciis Tezisebi 

VII Tbilisi 2 

3 k. fxakaZe,             

g.  CiCua,              

i. beriaSvili 

qarTuli mravalenovani 

(inglisuri, germanuli, 

rusuli) kompiuteruli 

sasaubro sistemis 

pirveli sacdeli versia, 

saqarTvelos 

maTematikosTa kavSirisa 

da saqarTvelos 

meqanikosTa kavSiris VII 

saerTaSoriso 

konferenciis Tezisebi 

VII Tbilisi 2 

4 k. fxakaZe,   

g.  CiCua,    

m.  CiqviniZe, 

d. kurcxalia 

qarTuli adaptirebuli 

anu xmovanmarTviani 

„vindousis“ pirveli 

sacdeli versia, saqarT-

velos maTematikosTa 

kavSirisa da saqarT-

velos meqanikosTa 

kavSiris VII saerTaSo-

riso konferenciis 

Tezisebi 

VII Tbilisi 2 
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5 k. fxakaZe,           

m. CiqviniZe, 

qarTuli hibriduli 

gramatikuli 

(orTografiuli, 

sintaqsuri) marTlmweri 

sistemis pirveli 

sacdel-samomxmareblo 

versia, saqarTvelos 

maTematikosTa kavSirisa 

da saqarTvelos 

meqanikosTa kavSiris VII 

saerTaSoriso 

konferenciis Tezisebi 

VII Tbilisi 2 

6 k. fxakaZe,              

m.  CiqviniZe, 

g.  CiCua,            

d. kurcxalia 

qarTuli logikuri 

analizatorisa da 

kiTxvebze mopasuxe 

sistemis pirveli xmovan-

marTviani sacdeli 

versiebi, saqarTvelos 

maTematikosTa kavSirisa 

da saqarTvelos meqani-

kosTa kavSiris VII 

saerTaSoriso 

konferenciis Tezisebi 

VII Tbilisi 2 

7 k. fxakaZe,   

m.  CiqviniZe, 

g.  CiCua,    

d. kurcxalia 

qarTuli Wkviani 

furclis anu mraval-

funqciuri qarTuli 

redaqtoris pirveli 

sacdeli versia, saqarTve-

los maTematikosTa 

kavSirisa da saqarT-

velos meqanikosTa 

kavSiris VII saerTa-

Soriso konferenciis 

Tezisebi 

VII Tbilisi 2 

8 k. fxakaZe,            

m.  CiqviniZe, 

g.  CiCua,                

d. kurcxalia 

qarTuli logikuri 

amocanebisa da analo-

giebis avtomaturad 

mawarmoebeli sistemis 

pirveli sacdel-samomx-

mareblo versia, saqarT-

velos maTematikosTa 

VII Tbilisi 2 



114 

 

kavSirisa da saqarTve-

los meqanikosTa kavSiris 

VII saerTaSoriso 

konferenciis Tezisebi 

9 k. fxakaZe,           

d.kurcxalia 

g.  CiCua,          

m. CiqviniZe 

qarTuli Wkviani Jurna-

lis pirveli sacdeli 

versia, saqarTvelos maTe-

matikosTa kavSirisa da 

saqarTvelos meqanikosTa 

kavSiris VII 

saerTaSoriso 

konferenciis Tezisebi 

VII Tbilisi 2 

10 k. fxakaZe,   

d.kurcxalia  

g.  CiCua,    

m.  CiqviniZe 

qarTuli logikuri 

amocanebisa da analo-

giebis amoxsnis unarebis 

avtomaturad testirebis 

xmovanmarTviani sistemis 

pirveli sacdeli ver-

siebi, saqarTvelos maTe-

matikosTa kavSirisa da 

saqarTvelos meqanikosTa 

kavSiris VII saerTa-

Soriso konferenciis 

Tezisebi 

VII Tbilisi 2 

11 
k. fxakaZe,               

d.kurcxalia, 

g.  CiCua,                  

m.  CiqviniZe 

 

qarTuli xmovani brau-

zeris sacdel-samomx-

mareblo versia, saqarT-

velos maTematikosTa 

kavSirisa da saqarT-

velos meqanikosTa kav-

Siris VII saerTaSoriso 

konferenciis Tezisebi  

VII Tbilisi 2 
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12 k. fxakaZe,                 

d.kurcxalia, 

g.  CiCua,       

m.  CiqviniZe  

qarTuli adaptirebuli 

anu xmovanmarTviani „ji-

meilis“  pirveli sacde-

li versia, saqarTvelos 

maTematikosTa kavSirisa 

da saqarTvelos meqani-

kosTa kavSiris VII 

saerTaSoriso konferen-

ciis Tezisebi 

VII Tbilisi 2 

13 g.CiCua,                  

k. fxakaZe 

qarTuli titrirebuli 

metyvelebis sxvadasxva 

saxis damnawevrebeli 

sistemebis sacdeli 

sainterneto da arasain-

terneto  versiebi, Jur-

nali „qarTuli ena da 

logika“ 

9 Tbilisi 5 

14 m. CiqviniZe,    

k. fxakaZe 
qarTuli V, N da A tipis 

sityvebis tagerebis (anu 

amomcnobebis), deskrip-

torebisa (anu aRmwe-

rebisa) da generatorebis 

(anu mawarmoeblebis)  

sacdel-samomxmareblo 

sainterneto versiebi, 

Jurnali „qarTuli ena da 

logika“ 

9 Tbilisi 7 

15 k. fxakaZe,           

m.  CiqviniZe, 

g.  CiCua,               

d. kurcxalia 

Ria werili qarTul 

sazogadoebas anu ukve 

namdvilad droa erTad 

mivxedoT qarTul enas!, 

Jurnali „qarTuli ena da 

logika“,  

9 Tbilisi 27 

16 k. fxakaZe,          

m.  CiqviniZe, 

g.  CiCua, 

d.kurcxalia 

Ria werili qarTul 

sazogadoebas anu ukve 

namdvilad droa erTad 

mivxedoT qarTul enas!, 

Jurnali „qarTuli ena da 

logika“, 

10 Tbilisi 25 



116 

 

17 k. fxakaZe,         

m.  CiqviniZe, 

g.  CiCua,             

d. kurcxalia 

mivxedoT qarTul enas!, 

saqarTvelos mecniere-

baTa erovnuli akademiis 

Jurnali  „macne“  

1 “macne”, 

Tbilisi 

9 

18 k. fxakaZe,         

m.  CiqviniZe, 

g.  CiCua,    

d. kurcxalia 

qarTuli enis logikuri 

gramatika: safuZvlebi da 

gamoyenebebi @ 

#9  126 

19 k. fxakaZe,            

m.  CiqviniZe, 

g.  CiCua,    

d. kurcxalia 

qarTuli enis logikuri 

gramatika: safuZvlebi da 

gamoyenebebi  

#10  200 

vrceli anotacia qarTul enaze 

1. naSromi gamoqveynda AR/122/4-105/14 proeqtze „kidev erTi nabiji mosaubre 

qarTuli TviTganviTarebadi inteleqtualuri korpusisaken“ SoTa 

rusTavelis erovnuli samecniero fondis mier gaRebuli sagranto 

mxardaWeriT. aq mimoxilulia cifruli kvdomis safrTxisgan qarTuli enis 

dacvis miznisa da saqarTvelos teqnikuri universitetis qarTuli enis 

teqnologizebis saswavlo-samecniero centris grZelvadiani proeqtis  

„qarTuli enis teqnologiuri anabani“ urTierTkavSiri. amasTan, 

evrokavSirTan asocirebis paralelurad evropul qveynebSi evropuli enebis 

cifruli kvdomis safrTxisgan dacvis mizniT mimdinare procesebSi qarTuli 

mxaris rac SeiZleba drouli da rac SeiZleba moculobiTi CarTva qarTuli 

enis cifruli kvdomis safrTxisgan dacvis aucilebel da saimedo gzad aris 

dasaxuli. 

2. naSromi gamoqveynda DO/305/4-105/14 proeqtze „qarTuli eniT evrokavSirSi anu 

sadoqtoro Tema - qarTuli metyvelebis  sinTezi  da  amocnoba“ SoTa 

rusTavelis erovnuli samecniero fondis mier gaRebuli sagranto 

mxardaWeriT. aq mimoxilulia saqarTvelos teqnikuri universitetis qarTuli 

enis teqnologizebis saswavlo-samecniero centrSi SemuSavebuli 

ualternativo anu sxva qarTuli analogebis ar mqone qarTuli Sinaarsulad 

mkiTxveli sistemis pirveli sacdel-samomxmareblo versia da misi amgebi 

meTodebi. 

3. naSromi gamoqveynda AR/122/4-105/14 proeqtze „kidev erTi nabiji mosaubre 

qarTuli TviTganviTarebadi inteleqtualuri korpusisaken“ SoTa 

rusTavelis erovnuli samecniero fondis mier gaRebuli sagranto 

mxardaWeriT. aq mimoxilulia saqarTvelos teqnikuri universitetis qarTuli 

enis teqnologizebis saswavlo-samecniero centrSi SemuSavebuli 

ualternativo anu sxva qarTuli analogebis ar mqone qarTuli 
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mravalenovani (inglisuri, germanuli, rusuli) kompiuteruli sasaubro 

sistemis pirveli sacdeli versia da misi amgebi meTodebi. 

4. naSromi gamoqveynda AR/122/4-105/14 proeqtze „kidev erTi nabiji mosaubre 

qarTuli TviTganviTarebadi inteleqtualuri korpusisaken“ SoTa 

rusTavelis erovnuli samecniero fondis mier gaRebuli sagranto 

mxardaWeriT. aq mimoxilulia saqarTvelos teqnikuri universitetis qarTuli 

enis teqnologizebis saswavlo-samecniero centrSi SemuSavebuli 

ualternativo anu sxva qarTuli analogebis ar mqone qarTuli 

adaptirebuli anu xmovanmarTviani „vindousis“ pirveli sacdeli versia da 

misi amgebi meTodebi. 

5. naSromi gamoqveynda DO/308/4-105/14 proeqtze „qarTuli eniT evrokavSirSi anu 

sadoqtoro Tema - qarTuli gramatikuli  marTlmweri  (analizatori)“ SoTa 

rusTavelis erovnuli samecniero fondis mier gaRebuli sagranto 

mxardaWeriT. aq mimoxilulia saqarTvelos teqnikuri universitetis qarTuli 

enis teqnologizebis saswavlo-samecniero centrSi SemuSavebuli 

ualternativo anu sxva qarTuli analogebis ar mqone qarTuli hibriduli 

gramatikuli (orTografiuli, sintaqsuri) marTlmweri sistemis pirveli 

sacdel-samomxmareblo versia da misi amgebi meTodebi.   

 

6. naSromi gamoqveynda AR/122/4-105/14 proeqtze „kidev erTi nabiji mosaubre 

qarTuli TviTganviTarebadi inteleqtualuri korpusisaken“ SoTa 

rusTavelis erovnuli samecniero fondis mier gaRebuli sagranto 

mxardaWeriT. aq mimoxilulia saqarTvelos teqnikuri universitetis qarTuli 

enis teqnologizebis saswavlo-samecniero centrSi SemuSavebuli 

ualternativo anu sxva qarTuli analogebis ar mqone qarTuli logikuri 

analizatorisa da kiTxvebze mopasuxe sistemis pirveli xmovanmarTviani 

sacdeli versiebi da maTi amgebi meTodebi.   

7. naSromi gamoqveynda AR/122/4-105/14 proeqtze „kidev erTi nabiji mosaubre 

qarTuli TviTganviTarebadi inteleqtualuri korpusisaken“ SoTa 

rusTavelis erovnuli samecniero fondis mier gaRebuli sagranto 

mxardaWeriT. aq mimoxilulia saqarTvelos teqnikuri universitetis qarTuli 

enis teqnologizebis saswavlo-samecniero centrSi SemuSavebuli 

ualternativo anu sxva qarTuli analogebis ar mqone qarTuli Wkviani 

furclis anu mravalfunqciuri qarTuli redaqtoris pirveli sacdeli 

versia da misi amgebi meTodebi.   

8. naSromi gamoqveynda AR/122/4-105/14 proeqtze „kidev erTi nabiji mosaubre 

qarTuli TviTganviTarebadi inteleqtualuri korpusisaken“ SoTa 

rusTavelis erovnuli samecniero fondis mier gaRebuli sagranto 

mxardaWeriT. aq mimoxilulia saqarTvelos teqnikuri universitetis qarTuli 
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enis teqnologizebis saswavlo-samecniero centrSi SemuSavebuli unikaluri 

anu sxva analogebis ar mqone qarTuli logikuri amocanebisa da analogiebis 

avtomaturad mawarmoebeli sistemis pirveli sacdel-samomxmareblo versia 

da misi amgebi meTodebi. 

9. naSromi gamoqveynda AR/122/4-105/14 proeqtze „kidev erTi nabiji mosaubre 

qarTuli TviTganviTarebadi inteleqtualuri korpusisaken“ SoTa 

rusTavelis erovnuli samecniero fondis mier gaRebuli sagranto 

mxardaWeriT. aq mimoxilulia saqarTvelos teqnikuri universitetis qarTuli 

enis teqnologizebis saswavlo-samecniero centrSi SemuSavebuli 

ualternativo anu sxva qarTuli analogebis ar mqone qarTuli Wkviani 

Jurnalis pirveli sacdeli versia da misi amgebi meTodebi. 

10. naSromi gamoqveynda AR/122/4-105/14 proeqtze „kidev erTi nabiji mosaubre 

qarTuli TviTganviTarebadi inteleqtualuri korpusisaken“ SoTa 

rusTavelis erovnuli samecniero fondis mier gaRebuli sagranto 

mxardaWeriT. aq mimoxilulia saqarTvelos teqnikuri universitetis qarTuli 

enis teqnologizebis saswavlo-samecniero centrSi SemuSavebuli unikaluri 

anu sxva analogebis ar mqone qarTuli logikuri amocanebisa da analogiebis 

amoxsnis unarebis avtomaturad testirebis xmovanmarTviani sistemis pirveli 

sacdeli versiebi da maTi amgebi meTodebi. 

11. naSromi gamoqveynda AR/122/4-105/14 proeqtze „kidev erTi nabiji mosaubre 

qarTuli TviTganviTarebadi inteleqtualuri korpusisaken“ SoTa 

rusTavelis erovnuli samecniero fondis mier gaRebuli sagranto 

mxardaWeriT. aq mimoxilulia saqarTvelos teqnikuri universitetis qarTuli 

enis teqnologizebis saswavlo-samecniero centrSi SemuSavebuli 

ualternativo anu sxva qarTuli analogebis ar mqone qarTuli xmovani 

brauzeris sacdel-samomxmareblo versia da misi amgebi meTodebi. 

12. naSromi gamoqveynda AR/122/4-105/14 proeqtze „kidev erTi nabiji mosaubre 

qarTuli TviTganviTarebadi inteleqtualuri korpusisaken“ SoTa 

rusTavelis erovnuli samecniero fondis mier gaRebuli sagranto 

mxardaWeriT. aq mimoxilulia saqarTvelos teqnikuri universitetis qarTuli 

enis teqnologizebis saswavlo-samecniero centrSi SemuSavebuli 

ualternativo anu sxva qarTuli analogebis ar mqone qarTuli 

adaptirebuli anu xmovanmarTviani „jimeilis“  pirveli sacdeli versia da 

misi amgebi meTodebi. 

13. naSromi gamoqveynda DO/305/4-105/14 proeqtze „qarTuli eniT evrokavSirSi anu 

sadoqtoro Tema - qarTuli metyvelebis  sinTezi  da  amocnoba“ SoTa 

rusTavelis erovnuli samecniero fondis mier gaRebuli sagranto 

mxardaWeriT. aq mimoxilulia saqarTvelos teqnikuri universitetis qarTuli 

enis teqnologizebis saswavlo-samecniero centrSi SemuSavebuli 

ualternativo anu sxva qarTuli analogebis ar mqone qarTuli titrirebuli 

metyvelebis sxvadasxva saxis damnawevrebeli sistemebis sacdeli 
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sainterneto da arasainterneto  versiebi da maTi agebis miznebi. 

 

14. naSromi gamoqveynda DO/308/4-105/14 proeqtze „qarTuli eniT evrokavSirSi anu 

sadoqtoro Tema - qarTuli gramatikuli  marTlmweri  (analizatori)“. aq 

mimoxilulia saqarTvelos teqnikuri universitetis qarTuli enis 

teqnologizebis saswavlo-samecniero centrSi SemuSavebuli unikaluri anu 

sxva analogebis ar mqone qarTuli V, N da A tipis sityvebis tagerebis 

(amomcnobebis), deskriptorebisa (aRmwerebisa) da generatorebis 

(mawarmoeblebis)  sacdel-samomxmareblo sainterneto versiebi da maTi 

agebis miznebi. 

15. naSromi gamoqveynda AR/122/4-105/14 proeqtze „kidev erTi nabiji mosaubre 

qarTuli TviTganviTarebadi inteleqtualuri korpusisaken“ SoTa 

rusTavelis erovnuli samecniero fondis mier gaRebuli sagranto 

mxardaWeriT. naSromSi meta-qselis iniciativiT, evrokomisiis dafinansebiTa 

da 200-ze meti evropeli eqspertis monawileobiT gasrulebuli saerTo 

evropuli kvlevis Sedegebis saxiT warmodgenilia sxvadasxva evropuli 

enebis (es enebia: inglisuri, holandiuri, franguli, germanuli, italiuri, 

espanuri,baskuri,  bulgaruli, kataloniuri, xorvatuli, Cexuri, 

daniuri,estonuri, finuri,galiciuri,berZnuli, ungruli, islandiuri, 

irlandiuri,latviuri, litvuri, malturi, norvegiuli (bokmaluri / 

ninorskuli),polonuri, portugaliuri, ruminuli, serbiuli, slovakuri, 

slovenuri, Sveduri, uelsuri) teqnologiuri mxardaWerebis Semafasebeli 

cxrilebi enis teqnologizebis yvela sxvadasxvasasafuZvlo mimarTulebiT. 

amasTan, ukve aRniSnulsa da qarTuli enis teqnologiuri mxardaWeris 

CvenTvis kargad cnobil suraTze dayrdnobiT gakeTdaqarTuli da evropuli 

enebis teqnologiuri mxardaWerebis Sedareba, ris safuZvelzec 

dasabuTebulad aris warmodgenili cifruli gaqrobis anu, rac igivea, 

cifruli kvdomis is gansakuTrebiT maRali safexuris safrTxe, romlis 

winaSec dRes qarTuli enaa. es zemoT gamokveTili dasabuTeba 

gaZlierebulia am metad maRali erovnuli mniSvnelobis mqone sakiTxisadmi 

saqarTvelos parlamentisa da saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis  

srulad Sesatyvisi damokidebulebebiT. garda amisa, daskvnis saxiT aseve 

dasabuTebulad aris warmodgenili qarTuli enis dacvis miznebisadmi swori 

anu erovnuli miznebis Sesabamisi saxelmwifo politikis rac SeiZleba 

drouli amoqmedebis aucilebloba da am mizniT pirvel rigSi gadasadgmel 

nabijebad dasaxulia:  1. saxelmwifo enis Sesaxeb saqarTvelos kanonis rac 

SeiZleba drouli amoqmedebisaTvis kanonis 37-e muxliT gansazRvruli  

„saxelmwifo enis erTiani programis“ SemuSavebis mizniT aqtiurad moqmedi 

jgufis rac SeiZleba drouli formireba. 2. rac SeiZleba mcire droSi 

qarTuli sazogadoebis rac SeiZleba amomwuravi informireba dRes qarTuli 

enis winaSe mdgari cifruli kvdomis gansakuTrebiT maRali safexuris 

safrTxis Taobaze. 
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16. naSromSi, romelic naSromis „Ria werili qarTul sazogadoebas anu ukve 

namdvilad droa erTad mivxedoT qarTul enas!“ mokle versia, mokled aris 

warmodgenili meta-qselis iniciativiT, evrokomisiis dafinansebiTa da 200-ze 

meti evropeli eqspertis monawileobiT gasrulebuli sxvadasxva evropuli 

enebis (es enebia: inglisuri, holandiuri, franguli, germanuli, italiuri, 

espanuri,baskuri,  bulgaruli, kataloniuri, xorvatuli, Cexuri, 

daniuri,estonuri, finuri,galiciuri,berZnuli, ungruli, islandiuri, 

irlandiuri,latviuri, litvuri, malturi, norvegiuli (bokmaluri / 

ninorskuli),polonuri, portugaliuri, ruminuli, serbiuli, slovakuri, 

slovenuri, Sveduri, uelsuri) teqnologiuri mxardaWerebis Semafasebeli 

saerTo evropuli kvlevis Sedegebi. amasTan, ukve aRniSnulsa da qarTuli 

enis teqnologiuri mxardaWeris CvenTvis kargad cnobil suraTze 

dayrdnobiT dasabuTebulad aris warmodgenili cifruli gaqrobis anu, rac 

igivea, cifruli kvdomis imgansakuTrebiT maRali safexuris safrTxis 

realoba, romlis winaSec dRes qarTuli enaa. es zemoT gamokveTili 

dasabuTeba gaZlierebulia am metad maRali erovnuli mniSvnelobis mqone 

sakiTxisadmi saqarTvelos parlamentisa da saqarTvelos mecnierebaTa 

erovnuli akademiis  srulad Sesatyvisi damokidebulebebiT. garda amisa, 

daskvnis saxiT aseve dasabuTebulad aris warmodgenili qarTuli enis 

dacvis miznebisadmi swori anu erovnuli miznebis Sesabamisi saxelmwifo 

politikis rac SeiZleba drouli amoqmedebis aucilebloba da am mizniT 

pirvel rigSi gadasadgmel nabijebad dasaxulia: 1. saxelmwifo 

enisSesaxeb saqarTvelos kanonis rac SeiZleba drouli amoqmedebisaTvis 

kanonis 37-e muxliT gansazRvruli„saxelmwifo enis erTiani programis“ 

SemuSavebis mizniT aqtiurad moqmedi jgufis rac SeiZleba drouli 

formireba. 2. rac SeiZleba mcire droSi qarTuli sazogadoebis rac 

SeiZleba amomwuravi informireba dRes qarTuli enis winaSe mdgari cifruli 

kvdomis gansakuTrebiT maRali safexuris safrTxis Taobaze. 

17. naSromi gamoqveynda SoTa rusTavelis erovnuli samecniero fondis mier 

DO/305/4-105/14, DO/308/4-105/14, AR/122/4-105/14 proeqtebze gaRebuli sagranto 

mxardaWerebiT. amasTan, naSrmis mizania saqarTvelos teqnikuri 

universitetis qarTuli enis teqnologizebis saswavlo-samecniero centris 

grZelvadiani proeqtis „qarTuli enis teqnologiuri anbani“ farglebSi ukve 

SemuSavebuli qarTuli enobrivi teqnologiebis komercializacia im mizniT, 

rom am gziT miRebuli Semosavlebi kvlav qarTuli enis sruli da 

amomwuravi teqnologiuri damuSavebis anu qarTuli enis axali - 

teqnologiuri anbanis agebis aucileblad gadasaWrel miznebs movaxmaroT.   

18. naSromi gamoqveynda FR/362/4-105/12 proeqtze „qarTuli enis logikuri 

gramatikis safuZvlebi da misi gamoyeneba sainformacio teqnologiebSi“ 

SoTa rusTavelis erovnuli samecniero fondis mier gaRebuli N31/70 

sagranto mxardaWeriT da is warmoadgen pirvel nawils anu winaTqmas 

naSromisa „qarTuli enis logikuri gramatika: safuZvlebi da gamoyenebebi“. 
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amasTan, naSromSi mimoxiluliaqarTuli enis logikuri gramatikis, rogorc 

qarTuli enis istoriulad pirveli maTematikuri Teoriis, SemuSavebis 

istoria (am mxriv aq xazgasmulia 2010 wlis miwurulsa da 2011 wlis 

dasawyisSi saqarTvelos teqnikur universitetis qarTuli enis 

teqnologizebis saswavlo-samecniero centris formirebis gadamwyveti 

mniSvneloba 2002 wlidan 2008 wlamde ivane javaxiSvilis saxelobis 

Tbilisis saxelmwifo universitetSi saxelmwifo miznobrivi programis 

farglebSi „kompiuteris sruli programul-momsaxureobiTi moqceva bunebriv 

qarTul enobriv garemoSi“ qarTuli enis dacvis anu qarTuli enis sruli 

teqnologiuri damuSavebis mizniT mimdinare procesebis  SenarCunebasa da 

gadarCenaSi), miznebi (am mxriv aq sruli da etapobrivad klasificirebuli 

saxiT aris mocemuli saqarTvelos teqnikuri universitetis qarTuli enis 

teqnologizebis saswavlo-samecniero centris grZelvadiani proeqtiT 

„qarTuli enis teqnologiuri anbani“ misaRwevad dasaxuli miznebi) da 

mniSvnelobebi (am mxriv aq xazgasmulia am samecniero-kvleviTi procesebis 

pirdapiri kavSiri qarTuli enis cifruli kvdomis safrxisgan dacvis  

saerTo qarTul erovnul mizansa da pasuxismgeblobasTan). 

19. naSromi gamoqveynda FR/362/4-105/12 proeqtsa „qarTuli enis logikuri 

gramatikis safuZvlebi da misi gamoyeneba sainformacio teqnologiebSi“ da 

AR/122/4-105/14 proeqtze „kidev erTi nabiji mosaubre qarTuli 

TviTganviTarebadi inteleqtualuri korpusisaken“ SoTa rusTavelis 

erovnuli samecniero fondis mier gaRebuli sagranto mxardaWerebiT. 

amasTan, naSromSi, rogorc qarTuli enis logikuri gramatikis gamoyenebebi, 

mimoxilulia saqarTvelos teqnikuri universitetis qarTuli enis 

teqnologizebis saswavlo-samecniero centris grZelvadiani proeqtis 

„qarTuli enis teqnologiuri anbani“ farglebSi ukve SemuSavebuli qarTuli 

enobrivi teqnologiebi teqstis analizis, metyvelebis damuSavebis (anu 

sametyvelo interaqciis, avtomaturi anu manqanuri Targmanisa da enobrivi 

resursebis mimarTulebiT. amasTan, xazgasmulia, rom naSromiT warmodgenili 

enobrivi teqnologiebidan nawili - ualternativo (anu sxva qarTuli 

analogebis armqone), nawili ki - unikaluri (anu sxva analogebis armqone) 

sistemebia. 

 

 

 

 

II. 2. publikaciebi: 

ბ) ucxoeTSi 
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statiebi 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTa-

uri, Jurna-

lis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 S. N. Tsagareli,          

N. G. Archvadze,              

O. Tavdishvili,               

M. Gvajaia  

The Prognosis of 

Delayed Reactions 

in Rats Using 

Markov Chains 

Method. 

Journal of 

Behavioral and 

Brain Science Vol. 

6, #1, 2016 

Scientific research, 

An Academic 

Publisher, USA 

9 

vrceli anotacia qarTul enaze 

pirdapiri dayovnebuli reaqciebis modificirebuli meTodi gamoyenebuli iqna 

sakvebis mopovebis strategiis SefasebisaTvis T-labirinTSi sivrciTi swavlebis 

amocanaSi. TiToeuli eqsperimentuli dRisTvis gansazRvruli iqna is optimaluri 

qceviTi algoriTmebi, romlis drosac cxovelebi iRebdnen sakvebis maqsimaluri 

raodenobas minimaluri raodenobis Secdomebis daSvebis pirobebSi. sivrciTi 

swavlebis amocanaSi virTagvebis qceviTi strategiis prognozirebisTvis 

gamoyenebul iqna markovis jaWvebis Teoriis Sedegebi. swavleba da gadawyvetilebis 

miReba warmoadgenen albaTuri gadasvlis process, sadac yovel etapze cxovelis 

arCevani damokidebulia wina etapze swavlebis Sedegad miRebul gamocdilebaze. 

 

 

 

maTematikis departamenti 

departamentis xelmZRvaneli:  daviT natroSvili 

 

maTematikis departamentis Semadgenloba: 

konkursiT dakavეbuli pozიciebi: 

20 profesori, 21 asicirebuli profesori, 3 asistent profesori,  

7 ufrosi maswavlebeli, 5 specalisti 

  (garda amisa, 21 TanamSromeli mowveulia xelSekrulebiT: 

      6 profesori da 15 asocirebuli profesori) 
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სრული პროფესორი:   

1. დავით  ნატროშვილი (დეპარტამენტის ხელმძღვანელი,  პროფესორი) 

2. შოთა ზაზაშვილი   (პროფესორი)  

3. ლევან გიორგაშვილი  (პროფესორი)  

4. ლეონარდმძინარიშვილი(პროფესორი)  

5. ვლადიმერ ხოჭოლავა(პროფესორი)  

6. ალექსანდრემესხი(პროფესორი)  

7. შაქრო ტეტუნაშვილი   (პროფესორი)  

8. დუგლას უგულავა(პროფესორი)  

9. ვახტანგ პაატაშვილი (პროფესორი)  

10. თეიმურაზ ალიაშვილი (პროფესორი)  

11. სერგო ხარიბეგაშვილი  (პროფესორი)  

12. გივი ბერიკელაშვილი(პროფესორი)  

13. ალექსი კირთაძე  (პროფესორი)  

14. გოგი ფანცულაია  (პროფესორი)  

15. გოგი ყირმელაშვილი (პროფესორი)  

16. ზუბიკო ნაცვლიშვილი (პროფესორი)  

17. გივი გიორგაძე    (პროფესორი)  

18. ნოდარ მაჭარაშვილი (პროფესორი)  

19. თემურ ჯანგველაძე (პროფესორი)  

20. დაზმირ შულაია (პროფესორი)  

 

ასოცირებული პროფესორი:   

21. ზურაბ ქვათაძე  (ასოცირებული პროფესორი)   

22. ტრისტან ბუაძე  (ასოცირებული პროფესორი)  

23. გივიფიფია(ასოცირებული პროფესორი)  

24. გურამსამსონაძე(ასოცირებული პროფესორი)    

25. გოჩა თოდუა  (ასოცირებული პროფესორი)  

26. ნიკოლოზკაჭახიძე(ასოცირებული პროფესორი)  

27. ავთანდილ გაჩეჩილაძე   (ასოცირებული პროფესორი)    

28. ზურაბ თედიაშვილი(ასოცირებული პროფესორი)  

29. გიორგი ქარსელაძე (ასოცირებული პროფესორი)  

30. იური ბეჟუაშვილი (ასოცირებული პროფესორი)   

31. ლიდა ბერიძე (ასოცირებული პროფესორი)  

32. ვარდენ ცუცქირიძე  (ასოცირებული პროფესორი)  

33. გურამ სადუნიშვილი  (ასოცირებული პროფესორი)   

34. ქეთევან სხვიტარიძე  (ასოცირებული პროფესორი)   
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35. ირინე სიგუა  (ასოცირებული პროფესორი)   

36. ეკა ელერდაშვილი (ასოცირებული პროფესორი)   

37. ნოდარხომერიკი(ასოცირებული პროფესორი)  

38. თამარკვირიკაშვილი(ასოცირებული პროფესორი)  

39. ზვიად წიკლაური    (ასოცირებული პროფესორი)   

40. მაია ხარაშვილი  (ასოცირებული პროფესორი)  

41. ბორის მასპინძელაშვილი (ასოცირებული პროფესორი)   

 

ასისტენტ  პროფესორი  

42. ცირა ცანავა (ასისტენტ პროფესორი) 

43. მაია მრევლიშვილი  (ასისტენტ პროფესორი)  

44. ციალა ბუჩუკური (ასისტენტ პროფესორი) 

 

ხელშეკრულებით მოწვეული თანამშრომლები 

45. თამაზ ვეკუა (პროფესორი) 

46. ნუგზარ შავლაყაძე(პროფესორი) 

47. როლანდ გაჩეჩილაძე (პროფესორი) 

48. თენგიზბუჩუკური(პროფესორი) 

49. ჯემალფერაძე(პროფესორი)თინა 

50. ყურაშვილი (პროფესორი) 

51. თენგო ტეტუნაშვილი (ასოცირებული პროფესორი) 

52. ია რამიშვილი (ასოცირებული პროფესორი) 

53. ავთანდილკვალიაშვილი(ასოცირებული პროფესორი) 

54. ასლანჯაღმაიძე(ასოცირებული პროფესორი) 

55. ლამარაშანქიშვილი(ასოცირებული პროფესორი) 

56. გივიმჭედლიძე(ასოცირებული პროფესორი) 

57. თებროყიფიანი(ასოცირებული პროფესორი) 

58. ნანა მახარაშვილი (ასოცირებული პროფესორი) 

59. თამარ კვარაცხელია (ასოცირებული პროფესორი) 

60. ნანა ჩხაიძე (ასოცირებული პროფესორი) 

61. ზურაბ კიღურაძე (ასოცირებული პროფესორი) 

62. რუსუდან წულაძე (ასოცირებული პროფესორი) 

63. აკაკი გაბელაია(ასოცირებული პროფესორი) 

64. გურამ ბელთაძე (ასოცირებული პროფესორი) 

65. მარიამ ბერიაშვილი (ასოცირებული პროფესორი) 
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უფროსი მასწავლებლები  

66. ალექსანდრე მშვენიერაძე 

67. მიმოზა იოსავა 

68. სანდრო კლიმიაშვილი 

69. მარეხი ივანიძე 

70. დიანა ივანიძე 

71. თამარ ქასრაშვილი 

72. დავით მეტრეველი 

 

სპეციალისტები 

 

73. შონია ლანა   

74. ფირცხალავა თამარ  

75. ქაჯაია დავით   

76. ზარიძე ეთერი   

77. ორთოიძე გულიკო 

 

 

maTematikis departamentis mier 2016 wels Catarebuli samecniero muSaobis zogadi 

statistikuri monacemebi 

 

სამეცნიერო გრანტებში მონაწილეობა (სულ13 გრანტი); 

საქართველოს  რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი  

(მათემატიკის დეპარტამენტის 19 თანამშრომელი მონაწილეობს 11 გრანტის დამუშავებაში):  

 

1)   FR/286/5-101/13 (დ.ნატროშვილი, თ.ბუჩუკური,  მ.ივანიძე, დ.ივანიძე) 

2)   FR/406/5-106/12  (გ.ბერიკელაშვილი) 

3)31/47  (ა. მესხი, შ.ტეტუნაშვილი, ვ.პაატაშვილი, ც.ცანავა) 

4)   FR /30/5 – 101/12 (ს.ხარიბეგაშვილი, თ. ჯანგველაძე, ზ.კიღურაძე) 

5) FR /86/5 – 109/14 (ნ.შავლაყაძე,  ს.ხარიბეგაშვილი) 

6)  FR/223/5-100/13 (დ.უგულავა) 

7)  31/25 (გ.ფანცულაია, ა.კირთაძე, მ.ბერიაშვილი) 
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8)  FR/116/5-100/14 (ა.კირთაძე,  გ.ფანცულაია, გ.გიორგაძე)  

9)FR/100/5-106/13 (ზ.კიღურაძე) 

10) 04/26 (თ. ჯანგველაძე, ზ.კიღურაძე) 

11)  YS15_2.1.1_31  (თ. ტეტუნაშვილი) 

 

 

საერთაშორისო გრანტები (მათემატიკის დეპარტამენტის 2თანამშრომელი მონაწილეობს 2 

საერთაშორისო გრანტის დამუშავებაში): 

12)დიდი ბრიტანეთის საინჟინრო და ფიზიკური სამეცნიერო კვლევების საბჭოს გრანტი    

EPSRC (Engineering and Physical Sciences Research Council, UK, EP/M013545/1 

        (დ.ნატროშვილი) 

13)  ტემპუსის საგანმანათლებლო გრანტი: 543868-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS - 

JPCR, MathGeAr,(დ.ნატროშვილი, შ.ზაზაშვილი) 

 

პublikaciebi (სულ - 1 სახელმძღვანელო,  1 ლექციების კურსი საინჟინრო მათემატიკაში,                             

5 მონოგრაფია, 64  სამეცნიერო  სტატია): 

საქართველოში:ა)1 მონოგრაფია, 1 სახელმძღვანელო, 1 ლექციების კურსი  

საინჟინრო მათემატიკაში (ამერიკულისახელმძღვანელოების  

მიხედვით, თბილისი, სტუ); 

   ბ) 37 სტატია; 

უცხოეთში:ა)  4 მონოგრაფია. 

  ბ) 27სტატია (მათ შორის იმპაქტ-ფაქტორიან  ჟურნალებში* -12 სტატია) 

 

samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba: 

                          ა)  საქართველოში  - წაკითხულ იქნა  44 მოხსენება ; 
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                              ბ)  უცხოეთში -  წაკითხულ იქნა  18 მოხსენება. 

 

საერთაშორისო კავშირები: 

მათემატიკის დეპარტამენტის თანამშრომლებს სამეცნიერო ურთიერთობა აქვთ შემდეგი 

ქვეყნების სამეცნიერო ცენტრებთან:აშშ, დიდი ბრიტანეთი, გერმანია, საფრანგეთი, პორტუგალია, 

იტალია, პოლონეთი, ავსტრია, ისრაელი, საბერძნეთი, უკრაინა, ჩეხეთი, სასომხეთი. 

 

აკრედიტაცია გაიარა  მათემატიკის სპეციალობის  ახალმა  სადოქტორო პროგრამამ 

(პროგრამის ხელმძღვანელი პროფესორი ალექსი კირთაძე) 

2016  წელს დეპარტამენტის  პროფსორების  ხელმძღვანელობით 5-მა დოქტორანტმა  მოიპოვა 

აკადემიური დოქტორის ხარისხი. 

 

III.  sagranto dafinansebiT damuSavebuli 

samecniero-kvleviTi proeqtebi 

N# 1 

# 
proeqtis dasaxeleba  

damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 

1 

 

 

მრავალკომპონენტიანი დრეკადი  

სტრუქტურების დინამიკის 

მათემატიკური მოდელების 

გამოკვლევა სრულად 

შეუღლებული თერმო-მექანიკური 

და ელექტრო-მაგნიტურიველების 

გათვალისწინებით 

ხელშეკრულების ნომერი 

№ FR/286/5-101/13 

(31 მარტი, 2014 – 

 31 მარტი, 2017 წწ) 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

დავით 

ნატროშვილი 

დავით ნატროშვილი 

ოთარ ჭკადუა 

თენგიზ ბუჩუკური 

მარეხ ივანიძე 

დიანა ივანიძე 
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ა) დადგენილია განზოგადებული თერმო-ელექტრო-მაგნიტო დრეკადობის თეორიისშერეულიდა საკონტ-

აქტობზარისამოცანებისამონახსნთაშეფასებებიკომპლექსურიპარამეტრისმიმართდააგებულია დინამიკისამო-

ცანებისამონახსნებილაპლასისშებრუნებულიგარდაქმნისსაშუალებით.გაანალიზებულია მეთოდის მათემა-

ტიკური დასაბუთება ზოგიერთი კონკრეტული ამოცანის შემთხვევაში. 

ბ) დრეკადობის თეორიის ბზარის ტიპისამოცანებისთვისგაანალიზებულია  ფუნდამენტური  ამონახსნების 

მეთოდი (MFS) და დასაბუთებულია შესაბამისი ვექტორ ფუნქციების სისტემის სისრულე და წრფივად დამოუ-

კიდებლობა. არსებითადაა გამოყენებული, რომ ბზარის ამოცანები  ეკვივალენტურია ტრანსმისიის შერეული 

ამოცანებისა. დამტკიცებულია, რომ სასაზღვრო ამოცანების მიახლოებითი ამოხსნა ფაქტობრივად დაიყვანება 

სასაზღვრო ფუნქციების აპროქსიმაციის პრობლემაზე ფუნდამენტური ამონახსნებით აგებული წრფივად და-

მოუკიდებელი სრული ვექტორ ფუნქციების სიტემის მიმართ. 

გ) თერმო-ელექტრო-მაგნიტო დრეკადობის თეორიისდირიხლესა და რობინის ტიპის სასაზღვრო ამოცან-

ებიარაერთგვაროვანი სხეულების შემთხვევაში დაყვანილია შესაბამის ლოკალიზებულ ინტეგრალურგა-

ნტოლებათა სისტემებამდე დადამტკიცებულია დაყვანის ეკვივალენტურობა, დადგენილია მიღებული მატრ-

იცული ინტეგრალური ოპერატორების ფრედჰოლმურობა და შებრუნებდობა. 

N 

# 2 

# 
proeqtis dasaxeleba  

damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 

2 

 

 

lokalizebuli integ-

raluri gantolebebis 

maTematikuri Teoria 

arawrfivi 

kerZowarmoebuliani 

diferencialuri 

gantolebebisaTvis 

 

1 ivnisi, 2015 _  

31 maisi, 2018. 

 

საგრანტო ხელშეკრულების 

ნომერი: 

EP/M013545/1 

 

დიდი ბრიტანეთის 

საინჟინრო და 

ფიზიკური 

სამეცნიერო 

კვლევების საბჭო 

EPSRC (Engineering 

and Physical 

Sciences Research 

Council, UK) 

EP/M013545/1 

 

სერგეი მიხაილოვი 

(ლონდონის 

ბრუნელის 

უნივერსიტეტი) 

სერგეი მიხაილოვი 

(ლონდონის 

ბრუნელის 

უნივერსიტეტი) 

ვოლფგანგ ვენდლანდი 

(შტუტგარტის 

უნივერსიტეტი, 

გერმანია) 

მასიმო ლანცა დე 

ქრისტოფორის 

(პადუას 

უნივერსიტეტი. 

იტალია) 

მირელა კორ 

(კლიუ-ნაპოლას 

უნივერსიტეტი, 

რუმინეთი) 

დავით ნატროშვილი 

(სტუ, საქართველო) 
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ა) არაწრფივი ელიფსური სკალარული განტოლებების ფართო კლასისათვის დამუშავდა  სასაზღვო 

ამოცნების ამოხსნის ახალი მეთოდი კლასიკურ და განზოგადებულ ფუნქციათა სივრცეებში,  რომელიც 

დამყარებულია განზოგადებულ ლოკალიზებულ პოტენციალთა მეთოდზე. გამოკვლეულია სხვადასხვა 

ტიპის კვაზიწრფივი განტოლებები და  კეძო შემთხვევებში დადგენილია მიღებული არაწრფივი 

ინტეგრალური განტოლებებისათვის მიმდევრობითი მიახლობის  მეთოდის კრებადობა.  

ბ) გამომცემლობა Springer-ის შეკვეთით აღნიშნულ თემატიკაზე დასაბეჭდად მომზადებულია მონოგრაფია 

(500 გვ.)  

 

N# 3 

# 
proeqtis dasaxeleba  

damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 

3 

 

 

ალგებრულ-ტოპოლოგიურ 

სტრუქტურებზე 

განსაზღვრული  ზომები და 

მათი  გამოყენებები 

 

ხელშეკრულების ნომერი 

№FR/116/5-100/14 

(04.05,  2015 – 

04.05,  2018 წწ) 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

ალექსი  კირთაძე ალექსი  კირთაძე 

გოგი ფანცულაია 

გივი გიორგაძე 

მურმან 

კინწურაშვილი 

ნინო რუსიაშვილი 

მიღებულია C(R ) -ზეგანსაზღვრული უსასრულო განზომილებიანი დირაკის 

დელტაფუნქციონალის წარმოდგენა R -ზეგანსაზღვრული (1,1, )L -ორდინალური 

“ლებეგისზომის” საშუალებით და შესწავლილია  მისი  ზოგიერთი თვისება 

 

#4 

# პროექტის 

დასახელება 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი 

პროექტის 

შემსრულებლები 

4 

 

 

 

ფურიეს 

კოეფიციენტები და 

კრებადობის 

საკითხები 

 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდის 

გრანტი. 

ხელშეკრულება  

N FR/223/5-100/13 

(31 მარტი 2014, 31 

ლ. გოგოლაძე 

(თსუ) 

ლ. გოგოლაძე, 

ვ. ცაგარეიშვილი, 

ო.ძაგნიძე, 

დ. უგულავა 
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მარტი 2016 წწ.) 

კვლევა ტარდებოდა ლოკალურად კომპაქტურ აბელის ჯგუფებზე განსაზღვრულ ფუნქციათა 

კლასების აპროქსიმაციის საკითხებთან დაკავშირებით. ჩატარებული კვლევის შედეგად, უწყვეტი 

პერიოდული ფუნქციების ფურიეს მწკრივების შეჯამებადობის შესახებ ცნობილი შედეგები 

განზოგადებულია ლოკალურად კომპაქტურ აბელისჯგუფებზე განსაზღვრული თითქმის 

პერიოდული ფუნქციებისათვის. შედეგები ასახულია  ნაშრომში “Суммирование рядов Фурье 

почти-периодических функций на локально компактных Абелевых группах”. შესწავლილია აგრეთვე 

კომპაქტურ ერთგვაროვან სივრცეებზე განსაზღვრულ ფუნქციათა აპროქსიმაციის საკითხი. 

შესაბამისი სტატია ”Approximation in mean on homogeneous spaces” გადაცემულია ჟურნალში 

Transactions of A.Razmadze Math. Journal. 

 

#5 

# პროექტის 

დასახელება 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი 

პროექტის 

შემსრულებლები 

5 

 

 

 

 

ზოგიერთ არაწრფივი 

არასტაციონარული 

მოდელის გამოკვლევა 

და რიცხვითი ამოხსნა 

 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდის 

გრანტი 

# FR /30/5 – 101/12 

(# 31/32 საგრანტო    

ხელშეკრულება, 

2013–2016) 

ს.ხარიბეგაშვილი ს.ხარიბეგაშვილი,  

თ.ჯანგველაძე, 

ზ.კიღურაძე 

ო. ჯოხაძე, 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

კუთხოვან არეში ტალღის  განტოლებისათვის არაწრფივი დისიპატიური წევრით გამოკვლეულია 

კოში - დარბუს ამოცანა. შესწავლილია გლობალური ამონახსნის არსებობის, ერთადერთობისა და 

არარსებობის საკითხები. განხილულია აგრეთვე  ამოცანის ლოკალური ამოხსნადობის საკითხი  . 

ტალღის განტოლებისათვის ინტეგრალური არაწრფივობით გამოკვლეულია დარბუს მეორე 

ამოცანა. დადგენილია პირობები, რომლებიც უზრუნველყოფენ გლობალური ამონახსნის 

არსებობას და ერთადერთობას. 

ჰიპერბოლური ტიპის დიფერენციალური და პარაბოლური ტიპის ინტეგრო-დიფერენციალური 

არაწრფივი განტოლებებისათვის შესწავლილია სასაზღვრო და საწყის-სასაზღვრო ამოცანების 

სტრუქტურული, თვისებრივი და რაოდენობრივი მახასიათებლები.დამტკიცებულია  დარბუს 

ამოცანის ლოკალური და გლობალური ამოხსნადობა არაწრფივი დისიპატიური  წევრის 

შემთხვევაში არამახასიათებელ კუთხოვან არეში. დამტკიცებულია ლოკალური ამონახსნის 

არსებობა პარაბოლური ტიპის ერთი არაწრფივი ინტეგრო-დიფერენციალური განტოლების 
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საწყის-სასაზღვრო ამოცანისათვის.გამოკვლეულია შერეული სასაზღვრო პირობებიანი 

ამოცანაარაწრფივი წყაროსწევრისარსებობისას. 

 

#6 

 proeqtis dasa-

xeleba  

damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 

6 დრეკადობის 

ბრტყელი თეორიის 

ზოგიერთი წრფივი 

და არაწრფივი 

საკონტაქტო ამოცანა 

SoTa rusTavelis 

erovnuli 

samecniero 

fondis granti 

# FR /86/5 – 109/14 

2015–2018 

n. SavlayaZe 

n. SavlayaZe, 

s.xaribegaSvili, 

o. joxaZe 

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia) 

გამოკვლეულია ერთგვაროვან სიბრტყეში მექანიკური ველის განსაზღვრის ამოცანა,  

როდესაც ბრტყელი ფირფიტა გამაგრებულია სასრული არაერთგვაროვანი ჩართვით. 

კონტაქტიფირფიტასადაფირფიტასშორისხორციელდებაწებოსთხელიფენისსაშუალებით. 

ამოცანადაყვანილიასასაზღვროამოცანაზესინგულარულიინტეგრო-

დიფერენციალურიგანტოლებისათვის. 

ჩატარებულიაასიმპტოტურიანალიზი.ორთოგონალურპოლინომთამეთოდისგამოყენებითამოცანა

დაიყვანებაუსასრულოალგებრულგანტოლებათასისტემისამოხსნაზე. 

მიღებულისისტემაგამოკვლეულიარეგულარობისთვალსაზრისით.გამოკვლეულიაერთგვაროვანს

იბრტყეშიმექანიკურიველისგანსაზღვრისამოცანა,როდესაცფირფიტაგამაგრებულიანახევრად 

უსასრულოანსასრულიდრეკადიარაერთგვაროვანიჩართვით. 

ამოცანაფორმულირდებასინგულარულიინტეგრო- 

დიფერენციალურიგანტოლებისსახით. ორთოგონალურპოლინომთამეთოდისგამოყენებით 

ამოცანადაიყვანებაუსასრულოალგებრულგანტოლებათასისტემისამოხსნაზე, ხოლო 

ინტეგრალურიგარდაქმნებისმეთოდისგამოყენებითამოცანადაიყვანებაგადაადგილებიან 

სასაზღვროამოცანაზეანრიმანისსასაზღვროამოცანაზე. შესაბამისადმიღებულიაამოცანების 

მიახლოებითიდაზუსტიამოხსნები. მიღებულიაასიმპტოტურიშეფასებები. 

 

#7 

# 
proeqtis dasaxeleba  

damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  
maT 
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7 

 

 

simravleebisa da 

funqciebis 

zomadobis cnebis 

zogierTi 

modifikacia da maTi 

gamoyenebebi 

#31/25.2013-2016 ww.                       

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

გოგი ფანცულაია გოგი ფანცულაია 

ალექსანდრე 

ხარაზიშვილი 

ალექსი კირთაძე 

 

შემოტანილ იქნა სიმრავლეებისა და ფუნქციების ზომადობის ცნების ახალი კონცეფცია, რომელიც არის 

კლასიკური განსაზღვრის გარკვეული განზოგადება. ამ მიმართულებით შემოტანილ სიმრავლეებისა და 

ფუნქციების ზომადობის სამი კატეგორია: ფარდობითი ზომადობა ზომათა კლასის მიმართ; 

აბსოლუტურად არაზომადობა  ზომათა კლასის მიმართ; აბსოლუტურად ზომადობა ზომათა კლასის 

მიმართ. მიღებულ იქნა აუცილებელი და საკმარისი პირობები მოყვანილი ზომადობისათვის და  

აგრეთვე, ამ ცნებების გამოყენებები ნამდვილ ანალიზში, ალბათობის თეორიასა და მათემატიკურ 

ანალიზში. 

 

# 8 

# 
proeqtis dasaxeleba  

damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 

8 

 

 

ჰარმონიული ანალიზის, 

აპროქსიმაციის თეორიისა 

და ინტეგრალურ ოპერა-

ტორთა თეორიის თანამე-

დროვე პრობლემები ახალ 

ფუნქციურ სივრცეებში; 

გამოყენებები სასაზღვრო 

ამოცანებში 

ხელშეკრულების ნომერი 

31/47 

(15 აპრილი 2013 – 

15 აპრილი 2016წწ) 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდი 

ლ.  ეფრემიძე ვ.  კოკილაშვილი,  

ა.მესხი 

შ. ტეტუნაშვილი,  

ვ. პაატაშვილი,  

ც. ცანავა,  

ნ. დანელია 
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ა) დამტკიცებულიამრავლადნახევრადწრფივიმაქსიმალურიოპერატორებისადამრავლადრფივიკალდერონ-

ზიგმუნდისსინგულარულიინტეგრალებისშემოსაზღვრულობაწონიანგრანდლებეგისსივრცეებში. 

დადგენილიაერთწონიანიუტოლობადაკვალისუტოლობამრავლადწრფივიწილადურიინტეგრალებისათვისა

ღნიშნულსივრცეებში. ოპერატორები და სივრცეები განსაზღვრულია კვაზიმეტრიკულ ზომიან სივრცეებზე, 

სადაც ზომა აკმაყოფილებს გაორმაგების პირობას. 

ბ) დადგენილია დაზუსტებული მუდმივები ერთწონიან უტოლობებში მაკეჰაუპტის ტიპის 

მახასიათებლების ტერმინებში ისეთი ჯერადი ინტეგრალური ოპერატორებისათვის, როგორიცაა 

სინგულარული ინტეგრალები და პოტენციალები ნამრავლიანი გულებით, ძლიერი მაქსიმალური 

ფუნქციები და სხვა. ანალოგიური ამოცანები შესწავლილია ცალმხრივი ჯერადი ინტეგრალური 

გარდაქმნებისათვის. 

გ) დადგენილია აუცილებელი და საკმარისი პირობები რომლებიც უზრუნველყობს წონიანი გულიანი 

ოპერატორის შემოსაზღვრულობას ცვლადმაჩვენებლიან ლებეგის სივრცეებში სივრცის მაჩვენებელზე 

ლოკალური ლოგარითმული პირობისა და უსასრულობაში ე.წ. კლებადობის პირობის ქვეშ. მიღებულია 

აღნიშნულ ოპერატორთა არაკომპაქტურობის ზომის ორმხრივი შეფასებები.  

მომზადდა მონოგრაფიის 2 ტომი, რომელიც გამოქვეყნდა Birkäuser/ Springer-ში (სულ 1003 გვერდი). 

 

# 9 

# 
პროექტის დასახელება  

დამფინანსებელი ორგანიზაცია პროექტის 

ხელმძღვანელი  

პროექტის 

შემსრულებლები 

9 

 

 

მაქსველის განტოლებათა სის-

ტემაზე დაფუძნებული ზოგი-

ერთი არაწრფივი ინტეგრო-

დიფერენციალური მოდელის 

გამოკვლევა და რიცხვითი 

ამოხსნა 

ხელშეკრულების ნომერი 

CNRS / SRNSF 2013, 04/26 

(10 აპრილი, 2014  

– 10 აპრილი, 2016) 

 

საფრანგეთის სამეცნიერო 

კვლევების ეროვნული ცენტრი 

და შ. რუსთაველის ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

 

 

თ. ჯანგველაძე 

(საქართველოს 

მხრიდან) 

 

ფ. ჰექტი 

(საფრანგეთის 

მხრიდან) 

თ. ჯანგველაძე 

ზ. კიღურაძე 

 

საფრანგეთის 

მხრიდან: 

ფ. ჰექტი 

ო. პირონაუ 

ი. დანაილა 

 მაქსველის განტოლებათა სისტემაზე დაფუძნებული არაწრფივი დიფერენციალური და ინტეგრო-დიფერენცია-

ლური მოდელებისათვის შესწავლილია საწყის-სასაზღვრო ამოცანების ამონახსნების თვისებები. კერძოდ, ამ 

ამოცანების ამონახსნების არსებობა, ერთადერთობა და ასიმპტოტური ყოფაქცევადროითი ცვლადის უსასრუ-

ლოდ ზრდისას. განხილულია როგორც ერთგანზომილებიანი, ისე მრავალგანზომილებიანი შემთხვევები. აგე-

ბული და გამოკვლეულია შესაბამისი დისკრეტული ანალოგები. დამტკიცებულია ალგორითმების კრებადობის 

თეორემები. აგებულ ალგორითმებზე დაყრდნობით შექმნილია პროგრამული პაკეტები. ჩატარებულია შესაბა-

მისი რიცხვითი ექსპერიმენტები და მათი ანალიზი. 
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# 10 

N# 
proeqtis dasaxeleba  

damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 

10 

 

 

Kkrebadobis 

SeTanxmebuli 

Sefasebebi maRali 

rigis sxvaobebiT 

dazustebis meTodSi  

 

ხელშეკრულების ნომერი 

FR/406/5-106/12  

(15 აპრილი, 2013 – 

 15 აპრილი, 2016 ) 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

გივი ბერიკელაშვილი გივი ბერიკელაშვილი 

ბინა მიდოდაშვილი 

 

პროექტის მიზანს წარმოადგენს ორსაფეხურიანი სასრულ-სხვაობიანი მეთოდის  დაფუძნება 

ელიფსური ტიპის განტოლებებისა და განტოლებათა სისტემებისათვის დასმული სხვადასხვა 

ამოცანისათვის.  მეთოდის არსი ასეთია: დიფერენცილალური ამოცანის აპროქსიმაცია ხდება 

მარტივი, ორდინალური სიზუსტის სხვაობიანი სქემით; მიღებული ამონახსნით ვახდენთ 

სხვაობიანი სქემის მარჯვენა მხარის სათანადო კორექციას და იმავე ბადეზე  ვხსნით 

კორექტირებულ სქემას. შედეგად მიღებული ამონახსნი მაღალი რიგის სიზუსტისაა. 

საანგარიშო პერიოდში   აგებული და გამოკვლეული იყო სხვაობიანი სქემები 

ცვლადკოეფიციენტებიანი ელიფსური განტოლებისათვის დასმული დირიხლეს ამოცანისთვის   და 

პუასონის განტოლებისათვის დასმული  ბიწაძე-სამარსკის ტიპის   არალოკალური ამოცანის 

შემთხვევაში. მიღებულია ზუსტი ამონახსნის სიგლუვესთან შეთანხმებული კრებადობის 

შეფასებები სობოლევ-სლობოდეცკის სივრცეებში. 

  

# 11 

# 
proeqtis dasaxeleba  

damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 

11 

 

 

წერტილოვანი 

სიმრავლეების 

გეომეტრიულ-

კომბინატორული თვისებები 

და მათი გამოყენებები 

ხელშეკრულების ნომერი 

YS15_2.1.1_31 

(29დეკემბერი, 2015 – 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

თენგიზ ტეტუნაშვილი თენგიზ ტეტუნაშვილი 
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29დეკემბერი, 2017 წწ) 

ა) დადგენილია სიმრავლეთა აბსტრაქტულად მოცემული ოჯახების გეომეტრიული რეალიზაციების 

ალგორითმები სასრულგანზომილებიან Rnსივრცეებში.  

ბ) შესწავლილია Rnსივრცეებში სიმრავლეთა დამოუკიდებელი ოჯახების ამოზნექილი კომპაქტებით 

რეალიზაციის საკითხი.  

გ) დადგენილია კავშირები სიმრავლეთა დამოუკიდებელი ოჯახების ამოზნექილი კომპაქტებით R2 და R3 

სივრცეებში რეალიზაციისას წარმოქმნილი კონსტიტუენტების სტრუქტურასა და სიმრავლეთა ოჯახის 

სიმძლავრეს შორის. მიღებულია ზუსტი შეფასებები. 

 

 

# 12 

# 
proeqtis dasaxeleba  

damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 

12 

 

 

ტოპოლოგიურ სივრცეთა და 

უწყვეტ ასახვათა 

(კო)ჰომოლოგიური 

ფუნქტორები და 

განზომილების ტიპის 

ფუნქციები და მათი 

გამოყენებანი 

ხელშეკრულების ნომერი 

FR/233/5-103/14 

(31 მარტი, 2015 – 

 31 მარტი, 2018 წწ) 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

ვლადიმერ ბალაძე ვლადიმერ ბალაძე 

ლეონარდ 

მძინარიშვილი 

ანზორ ბერიძე 

რუსლან ცინაძე 

ა) ნაჩვენებია მოკლე ზუსტი მიმდევრობის არსებობა, რომელშიც მონაწილეობს უწყვეტი სინგულარული 

კოჰომოლოგია კოეფიციენტებით ფიბრაციების შებრუნებული სისტემის ზღვარში, მოცემული შებრუნებული 

სისტემის წევრებში კოეფიციენტებით აღებული უწყვეტი სინგულარული კოჰომოლოგიების შებრუნებული 

სპექტრის ზღვარი და ამ   ზღვრის პირველი წარმოებული. 

ბ) კომპაქტურ სივრცეთა და მეტრიკულ სივრცეთა ნაწილობრივ უწყვეტი ალექსანდერ-სპენიერის 

კოჰომოლოგიებისათვის არსებობს ზუსტი კოჰომოლოგიური მიმდევრობა, როცა q მატია ან ტოლი ორზე და 

კოეფიციენტთა ჯგუფებს შორის უწყვეტი ჰომომორფიზმი არის ფიბრაცია. 

N 
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IV publikaciebi: 

1) saqarTveloSi 

მონოგრაფია 

# avtori/ 

avtorebi 
 მონოგრაფიის saTauri გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

gverdebis 

raodenoba 

1 T. Buchukuri,  

O. Chkadua,  

D. Natroshvili, 

Mathematical problems of 

generalized thermo-electro-

magneto-elasticity theory 

Memoirs on Differential 

Equations and 

Mathematical 

Physics,Volume 68, 2016, 

1–166 

(თბილისი, თსუ რაზ-

მაძის მათემატიკის 

ინსტიტუტი) 

pp. 166  

Aანოტაცია 

მონოგრაფია ეძღვნება გრინ-ლინდსეის მოდელთან ასოცირებული  განზოგადებული თერმო-

ელექტრო-მაგნეტო-დრეკადობის ძირითადი, შერეული და ბზარის ტიპის სამგანზომილებიანი საწყის-

სასაზღვრო ამოცანების გამოკვლევას. განხილული განზოგადებული მოდელის არსებით 

თავისებურებას წარმოადგენს სითბოს გავრცელების სასრული სიჩქარე. ნაშრომში შესწავლილია 

დინამიკის საწყის-სასაზღვრო ამოცანების ერთადერთობა და ჩატარებულია   დინამიკის  ამოცანებიდან 

ლაპლასის გარდაქმნით მიღებული ფსევდო-რხევის  შესაბამისი სასაზღვრო ამოცანების ანალიზი. 

განხილული სასაზღვრო ამოცანების ამოხსნადობა შესწავლილია პოტენციალთა მეთოდით შესაბამის 

სობოლევ-სლობოდეცკის (
s

p
W ბესელის პოტენციალთა 

s

p
H  და ბესოვის ( ,

s

p q
B ) სივრცეებში. 

გამოკვლეულია თერმო-მექანიკური და ელექტრო-მაგნიტური ველების სიგლუვის თვისებები და 

სინგულარობები ბზარის კიდეებისა  და იმ წირების მახლობლობაში, რომელთა სხვადასხვა მხარეს 

დასმულია განსხვავებული ტიპის სასაზღვრო პირობები. 

 

# avtori/ 

avtorebi 
სახელმძღვანელოს 

saTauri 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

gverdebis 

raodenoba 

2 თ. შარვაშიძე 

ზ. ქვათაძე 

ა. კირთაძე 

გ. ფანცულაია 

მათემატიკური სტატისტიკა 

ბიზნესსა და ეკონომიკაში 

თბილისი 

„უნივერსალი“ 

2016 

248 

Aანოტაცია 

წიგნში გადმოცემულია აღწერითი სტატისტიკის ელემენტები, შეფასებათა თეორია, 

წერტილოვანი შეფასებები და ნდობის ინტერვალები და მათი გამოყენება ეკონომიკურ საკითხებში. 
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მოყვანილია მაგალითები, რომლებშიც მარკეტინგის სხვადასხვა ამოცანები გადაჭრილია ჰიპოთეზათა 

შემოწმების თეორიის საშუალებით. 

 

 

statiebi 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTauri, 

Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 

 
T. Buchukuri,  

O. Chkadua, 

D.Natroshvili, 

Mixed Boundary Value 

Problems of Pseudo-

oscillations of Generalized 

Thermo-Electro-Magneto-

Elasticity Theory for Solids 

with Interior Cracks 

Transactions of 

A. Razmadze 

Mathematical 

Institute 

 

http://dx.doi.or

g/10.1016/j.trmi

.2016.09.001. 

Elsevier 

www.elsevier.com/

locate/trmi 

23 

A Aანოტაცია 

გამოკვლეულია   განზოგადებული თერმო-ელექტრო-მაგნეტო-დრეკადობის თეორიის  შერეული 

ამოცანები, როდესაც სხეული შეიცავს შიგა ბზარს. პოტენციალთა მეთოდისა და 

ფსევდოდიფერენციალური განტოლებების თეორიის გამოყენებით დამტკიცებულია ამონახსნების 

არსებობისა და ერთადერთობის თეორემები. გაანალიზებულია ამონახსნების სიგლუვისა და 

ასიმპტოტური ყოფაქცევის თვისებები სინგულარული წირების მიდამოში. შესწავლილია 

სინგულარობის მაჩვენებლების დამოკიდებულება  მატერიალურ მუდმივებზე.გაანალიზეულია 

რხევადი სინგულარობების შემთხვევები.  

2 

 

T.Kiria, 

G.Pantsulaia 

Calculation of Lebesgue 

integrals by using 

uniformly distributed 

sequences 

Transactions of 

A. Razmadze 

Mathematical 

Institute 

Volume 170, 

Issue 3, 

December 

2016, Pages 

402–409 
http://dx.doi.or

g/10.1016/j.trmi

.2016.09.001. 

Elsevier 

www.elsevier.com/

locate/trmi 

8 

A Aანოტაცია 

კოლმოგოროვის დიდ რიცხვთა გაძლიერებული კანონის ერთი ვერსია არის გამოყენებული  
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ბახა(Baxa) და შოისენჯიერის( Schoisengeier) (2002) შედეგის  გასაძლიერებლად  (0, 1) 
ინტერვალზე  უნიფორმულად განაწილებული მიმდევრობების  მაქსიმალურ 

ქვესიმრავლემდე რომელიც მკაცრად შეიცავს  მიმდევრობებს რომელთაც აქვთ  ({αn})n∈N  სახე  

გარკვეული  ირაციონალური α რიცხვისათვის და  რომელთაც  აქვთ სრული 1l
 ზომა, სადაც 

1l
  აღნიშნავს  (0, 1) ინტერვალზე განსაზღვრული ლებეგის წრფივი 

1l ზომის უსასრულო 

ხარისხს.  

3 

 

Givi  Giorgadze 

and  

Gogi  Pantsulaia, 

Representation  of the 

Dirac Delta function in 

( )C R  in terms of 

(1,1, )L -ordinary Lebesgue 

measures in R /Reports of 

Enlarged Sessions of the 

Seminar of I. Vekua 

Institute of Applied 

Mathematics 

Volume 30, 

2016 

ი.ვეკუას 

გამოყენებითი 

მათემატიკის 

ინსტიტუტი 

4 

A Aანოტაცია 

მიღებულია C(R ) -ზეგანსაზღვრული უსასრულო განზომილებიანი დირაკის დელტა 

ფუნქციონალის წარმოდგენა R -ზეგანსაზღვრული (1,1, )L -ორდინალური “ლებეგისზომის” 

საშუალებით და შესწავლილია  მისი  ზოგიერთი თვისება  

4 S.Kharibegashvili, 

O.Jokhadze 

The Cauchy-

Darboux problem 

for wave equations 

with a nonlinear 

dissipative term.  

Mem. Differential 

Equations Math. 

Phys.  

Volume 69 ივანე 

ჯავახიშვილის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

 

53-75 

      (23) 

5 S.Kharibegashvili, 

O.Jokhadze 

The second Darboux 

problem for the 

wave equation with 

integral 

nonlinearity. Trans. 

A. Razmadze Math. 

Inst.  

Volume 170, 

No. 3 

ივანე 

ჯავახიშვილის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

385-394 

(10) 

6 N.Shavlakadze, S. An approximate Volume 170, ივანე 420-426 
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Kharibegashvili, 

O. Jokhadze 

solution of one class 

of singular integro-

differential 

equations,Trans. A. 

Razmadze Math. 

Inst. 

No. 3 ჯავახიშვილის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

 

(7) 

7 S.Kharibegashvili, 

O.Jokhadze 

A short survey of 

scientific results of 

academician A. V. 

Bitsadze. Mem. 

Differential 

Equations Math. 

Phys.  

Volume 69 ივანე 

ჯავახიშვილის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

1-14 

(14) 

8 S.Kharibegashvili, 

V. Kokilashvili 

and T. Jangveladze 

On the occasion of 

Andro Bitsadze’s 

100th birthday 

anniversary (May 

22, 1916–September 

6, 1994), Trans. A. 

Razmadze Math. 

Inst. 

Volume 170, 

No. 3 

ივანე 

ჯავახიშვილის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

 

297-299  

(3) 

ანოტაციები 

4. კუთხოვან არეში ტალღის  განტოლებისათვის არაწრფივი დისიპატიური წევრით 

გამოკვლეულია კოში - დარბუს ამოცანა. შესწავლილია გლობალური ამონახსნის 

არსებობის, ერთადერთობისა და არარსებობის საკითხები. განხილულია აგრეთვე 

ამოცანის ლოკალური ამოხსნადობის საკითხი. 

5. ტალღის განტოლებისათვის ინტეგრალური არაწრფივობით გამოკვლეულია დარბუს 

მეორე ამოცანა. დადგენილია პირობები, რომლებიც უზრუნველყოფენ გლობალური 

ამონახსნის არსებობას და ერთადერთობას. 

6. გამოკვლეულიაერთგვაროვანსიბრტყეში მექანიკურიველისგანსაზღვრისამოცანა, 

როდესაცბრტყელიფირფიტაგამაგრებულიასასრული 

არაერთგვაროვანიჩართვით.კონტაქტიფირფიტასადაფირფიტასშორისხორციელდებაწე

ბოსთხელიფენის საშუალებით. 

ამოცანადაყვანილიასასაზღვროამოცანაზესინგულარულიინტეგრო-

დიფერენციალურიგანტოლებისათვის. ჩატარებულიაასიმპტოტურიანალიზი. 
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ორთოგონალურპოლინომთამეთოდისგამოყენებითამოცანადაიყვანებაუსასრულოალგ

ებრულგანტოლებათასისტემისამოხსნაზე. 

მიღებულისისტემაგამოკვლეულიარეგულარობისთვალსაზრისით. 

7. მოყვანილია აკადემიკოს ანდრო ბიწაძის სამეცნიერო შედეგების მოკლე მიმოხილვა. 

8. სტატია მიძღვნილია აკადემიკოს ანდრო ბიწაძის 100 წლისთავთან დაკავშირებით. 

9 

 
Ю. Бежуашвили 

 

Решение двумерной 

динамической  задачи 

термодиффузии 

 

saqarTvelos 

sainJinro siaxleni 

NO.1.VOL.77, 

2016, 14-18 

GGeorgian 

Federacion for 

Informacion and 

Documentacion 

(GFID), NGO 

Georgian 

Engineering 

News (GEN) 

LTD 

Tbilisi 0179, 

Kostava 47 

 

4 

anotacia 

ganxilulia Termodifuziis mbuli Teoriis organzomilebiani dinamikuri 

amocana. potencialTa meTodis, singularuli integraluri gantolebebis da 

laplasis gardaqmnis gamoyenebiT damtkicebulia amoxsnebis arsebobisa da 

erTaderTobis Teoremebi regularul funqciaTa klasSi. 

 

10 

 

 

J.Peradze 

 

 

On the approximate solution 

of a Kirchhoff type static beam 

equa-tion, Transactions of A. 

Razmadze Mathematical In-

stitute, 266-271 

170 

 

 

Tbilisi, 2016 

 

 

6 

 

 

11 

 

 

 

 

J.Peradze, 

Z.Tsiklauri 

 

 

 

A numerical algo-rithm for 

theWoi-nowsky-Krieger 

nonlinear static beam 

problem, Reports of enlar-ged 

sessions of the seminar of I. 

Vekua Institute of Applied 

Mathe-matics 

30 

 

 

 

 

Tbilisi, 2016 

 

 

 

 

4 
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12 

 

 

J.Peradze 

 

The convergence of an 

iteration method for the plate 

under the action of an sym-

metric load, Re-ports of 

enlarged sessions of the 

seminar of I. Ve-kua Institute 

of Applied Mathe-matics 

30 

 

Tbilisi, 2016 

 

 

4 

Aაnotaciebi 

 10. გრინის ფუნქციის მეთოდი და მარტივი იტერაციების პროცესი გამოყენებულია 

სტატიკური ძელისათვის არაწრფივი ჩვეულებრივი დიფერენციალური განტოლების 

ამოსახსნელად. შეფასებულია ალგორითმის სიზუსტე. 

11. განხილულია სასაზღვრო ამოცანა არაწრფივი ინტეგრო-დიფერენციალური 

განტოლებისათვის, რომელიც აღწერს ძელის სტატიკურ მდგომარეობას. მიახლოებითი 

ამონახსნის საპოვნელად გამოყენებულია გალიორკინის მეთოდი და ნიუტონის 

იტერაციული პროცესი.  დამხმარე უცნობის შემოღების შედეგად დისკრეტული სისტემის 

იაკობიანი გადაიქცა გაიშვიათებულ მატრიცად, რაც იტერაციის ყოველ ბიჯზე ამარტივებს 

მის შებრუნებას. მიღებულია შებრუნებული მატრიზის ცხადი სახე.                                                             

12. განხილულია ტიმოშენკოს ჩვეულებრივ დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემა u, w და 

ψ  ფუნქციების მიმართ.  u = u(w ) და ψ = ψ (w ) დამოკიდებულებების მიღების შედეგად 

გამოყვანილია არაწრივი ინტეგრო-დიფერენციალური განტოლება w ფუნქციის მიმართ. ამ 

განტოლებისათვის მიახლოებითი ამონახსნის მისაღებად გამოყენებულია გალიორკინის 

მეთოდი და იაკობის იტერაციული პროცესი. დადგენილია იტერაციული პროცესის 

კრებადობის პირობები და შეფასებულია მისი ცდომილება. 

13 

 
A. Kirtadze  On small sets from 

the measure-

theoretical point of 

view 

 

 

Transactions of A. 

Razmadze 

Mathematical 

Institute, vol. 170, 

issue 2, 2016 

Elsevier 

www.elsevier.com/locate/trmi 

4 

 A არათვლად არაკომუტატიურ ჯგუფში შესწავლილია ზომის თვალსაზრისით მცირე სიმრავლეების 

ყოფაქცევა არანულოვანი სიგმა-სასრულო მთელი ჯგუფის მიმართ ინვარიანტული 

(კვაზიინვარიანტული) ზომის მიმართ. კერძოდ, ნაჩვენებია, რომ არსებობს მოცემული სიგმა-სასრულო 

ინვარიანტული (კვაზიინვარიანტული) ზომის ისეთი გაგრძელება, რომ ამ ზომის მიმართ ზომადი ორი 

მცირე სიმრავლის ჯამი არ არის ზომადი იმავე ზომის მიმართ. 

14 

 
V. Kokilashvili,                   

A. Meskhi,                      

M. A. Zaighum 

Sharp weighted 

bounds for multiple 

integral operators 

Transactions of 

A. Razmadze 

Mathematical 

Institute 

(Elsevier) 

Elsevier 

www.elsevier.com/locate/trmi 

16 
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Vol. 170, 

(2016),  75–90. 

A Aანოტაცია 

დადგენილია ოპერატორთა ნორმების ოპტიმალური რაოდენობრივი დამოკიდებულება წონათა 

მაკენჰაუპტის ტიპის მახასიათებლებზე ისეთი ჯერადი ინტეგრალური ოპერატორებისათვის, 

როგორიცაა სინგულარული ინტეგრალები და პოტენციალები ნამრავლიანი გულებით, ძლიერი 

მაქსიმალური ფუნქციები და სხვ. ანალოგიური ამოცანები შესწავლილია ცალმხრივი ჯერადი 

ინტეგრალური გარდაქმნებისათვისაც. 

 

15 

 
V. Kokilashvili,                

A. Meskhi,              

V. Paatashvili 

Generalized singular 

integral on Carleson curves 

in weighted grand 

Lebesgue spaces 

Transactions of 

A. Razmadze 

Mathematical 

Institute 

Vol. 170, 2016, 

No.2, 212–214 

http://dx.doi.org

/10.1016/j.trmi.2

016.07.004  

Elsevier 

www.elsevier.com/

locate/trmi 

3 

A Aანოტაცია 

დადგენილია ი. ვეკუას განზოგადებულ ანალიზურ ფუნციათა თეორიაში გაჩენილი 

სინგულარული ინტეგრალური ოპერატორის მიერ წარმოქმნილი ინტეგრალური 

ოპერატორის შემოსაზღვრულობა წონიან გრანდ ლებეგის სივრცეში.   

16 

 

V. Kokilashvili,                

A. Meskhi,                         

V. Paatashvili 

The Riemann–Hilbert 

problem in the class of 

Cauchy type integrals with 

densities of grand Lebesgue 

spaces 

Transactions of 

A. Razmadze 

Mathematical 

Institute 

Vol. 170,2016,  

No.2, 208-211. 

http://dx.doi.org

/10.1016/j.trmi.2

016.07.002 

Elsevier 

www.elsevier.com/

locate/trmi 

4 

A Aანოტაცია 

წარმოდგენილია რიმან-ჰილბერტის ამოცანის ამოხსნა კოშის ტიპის ინტეგრალთა კლასში, რომელთა 

სიმკვრივეც მიეკუთვნება გრანდ ლებეგის სივრცეს. გამოკვლეულია ამოხსნადობის პირობები და 

ამონახსნები აგებულია ცხადად.  

17 

 
G. Gilles and                          

A. Meskhi 

Sharp weighted bounds 

for the Hilbert transform 

of odd and even functions 

Transactions of 

A. Razmadze 

Mathematical 

Institute 

Elsevier 

www.elsevier.com/

locate/trmi 

8 
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Doi: 
http://dx.doi

.org/10.1016/

j.trmi.2016.0

7.005. 

A Aანოტაცია 

მიღებულია ოპერატორის ნორმის დაზუსტებული შეფასებები წონათა ანდერსენ-

მაკენჰაუპტის ტიპის მახასიათებლების ტერმინებში ლუწი და კენტი ფუნციების 

ჰილბერტის გარდაქმნებისათვის.    

18 

 
Shulaia. D 

Makatsaria G. 

Green’s Functions for the 

Light Scattering Equations . 

Bulletin of TICMI  

Vol. 20, No. 1, 

2016, 22-28    

Tbilisi, Tbilisi state 

University 

6 

A Aანოტაცია 

ნაშრომის მიზანია უსასრულო გარემოში სინათლის გაბნევი განტოლებისათვის გრინის ფუნქციის 

კონსტრუირება .  ამისათვის  მისი მახასიათებელი განტოლებისათვის აგებულია  რეგულარული და 

სინგულარული საკუთრივი ფუნქცათა სისტემა.  ნაჩვენებია  სისტემის სისრულე , რაც საშუალებას 

იძლევა დასმული ამოცანის ამონახსენის ეფექტურ წარმოდგენას . 

19 

 
V. Paatashvili Certain Properties of 

Generalized Analytic 

Functions from Class with a 

Variable Exponent 

Mem.DifferentialE

quations. 

Math.Phys.69, 

2016, 77-91 

Published by TSU  

press 

14 

A Aანოტაცია 

ილია ვეკუას აზრით განზოგადებული ანალიზური ფუნქციებისათვის განხილულია კლასიკურ 

ანალიზურ ფუნქციათა სმირნოვის კლასის ანალოგიური ცვლადმაჩვენებლიანი კლასი. შესწავლილია 

ამ კლასის ფუნქციათა კოშის განზოგადებული ინტეგრალით წარმოდგენადობის და 

გაგრძელებადობის  საკითხები, დამტკიცებულია  სიმეტრიის პრინციპი. 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.Jaghmaidze, 
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Solution 
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Problems Of 
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 Tbilisi University 
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21 

 

A. jaghmaidze, R. 

Tsuladze 

Boundary-

Contact 

Problems 

ofStatics of 

Linear Elasticity 

Mixtures 

 Tbilisi University 

Press, Tbilisi 

10 

20.ანოტაცია 

        ნაშრომში განხილულია თერმოდრეკადობის სტატიკის არაკლასიკური სასაზღვრო 

ამოცანები ბირთვისთვის მიკროგაჭიმვების მქონე სხეულისათვის, მიკროტემპერატურების 

გათვალისწინებით. შესაბამის განტოლებათა სისტემის ამოხსნის ზოგადი წარმოდგენების 

საშუალებით დასმული ამოცანების ამოხსნები მიღებულია აბსოლუტურად და თანაბრად 

კრებადი მწკრივების სახით. 

21.ანოტაცია 

 ნაშრომში პოტენციალისა და სინგულრულ ინტეგრალურ განტოლებათა თეორიის 

გამოყენებით გამოკვლეულია წრფივი დრეკადი ნარევის სტატიკის მთავარი საკონტაკტო 

ამოცანის არსებობისა და ერთადერთობის საკითხი. 

22 V. Tsutskiridze,                    

L. Jikidze 

The nonstationary flow of a 

conducting fluid a plane pipe in  

the presence of a transverse 

magnetic field.  

Transaction of 

A. Razmadze 

Mathematical 

Institute 

Vol. 170,  Issue 

2, September 

2016, pp.280-

286, (Engl). 

      Elsevier 

www. Elsevier. Co 

m/locate/trmi 

 

7 

აბსტრაქტი:  შესწავლილია ბლანტი არაკუმშვადი გამტარი სითხის  დინება ორ უსასრულო სიგრძის 

მქონე  ბრტყელ  მილში(კედლებს შორის) ,  როდესაც მოძრაობის  მართობულად მოდებულია 

გარეგანი ერთგვაროვანი მაგნიტური ველი. ლაპლასის ინტეგრალური გარდაქმნების 

გამოყენებით მიღებულია მაგნიტოჰიდროდინამიკის განტოლებათა სისტემის ამონახსნები, 

როდესაც სითხის გამტარებლობის და კედლების გამტარებლობის კოეფიციენტი 

ნებისმიერია.  

                    კოპლექსური ინტეგრალები , რომლის  მეშვეობითაც გამოსახულია ამონახსნები 

გამოთვლილია კონკრეტულ შემთხვევებში. გამოთვლილია სითხის ფიზიკური 

მახასიათებლები(ხახუნის ძალა სითხეში და მილის კედლებზე, სითხის საშუალო სიჩქარე  

და სითხის ხარჯი). 

 

23 

 
A. Gachechiladze, 

R.Gachechiladze 

Unilateral Contact 

Problems with a Friction 

Transactions of 

A. Razmadze 

Mathematical 

Elsevier 

www.elsevier.com/

locate/trmi 

13 
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Institute 

Vol. 170, № 3, 

(2016), 363-375 

A Aანოტაცია 

ნაშრომში შესწავლილია დრეკადობის ჰემიტროპული თეორიის ცალმხრივ შეზღუდვებიანი 

სასაზღვრო-საკონტაქტო ამოცანა ხახუნის გათვალისწინებით. განხილულია ამოცანა, როდესაც 

საკონტაქტო ზედაპირზე მოცემულია გადაადგილების ნორმალური მდგენელი, მომენტური ძაბვა და 

პირობები რომლითაც აღიწერება ხახუნის ეფექტი. შესწავლილია ორი შემთხვევა: კოერციტიული, 

როდესაც დრეკადი სხეული საზღვრის დადებითი ზომის ნაწილით ჩამაგრებულია და 

არაკორციტიული, როდესაც ასეთი ჩამაგრებები არ გვაქვს და ხახუნის ეფექტი სხეულის მთელ 

საზღვარზეა გათვალისწინებული. ამოცანის სივრცით ვარიაციულ უტოლობაზე ეკვივალენტურად 

დაყვანის მეთოდით შესწავლილია ამოცანის სუსტი ამონახსნის არსებობისა და ერთადერთობის 

საკითხი, ასევე კოერციტიულ შემთხვევაში ამონახსნის ამოცანის მონაცემებზე უწყვეტად 

დამოკიდებულების საკითხი. არაკოერციტიულშემთხვევაში ცხადი სახით დაწერილია ამონახსნის 

არსებობის აუცილებელი პირობა, რომელიც გარკვეულ დამატებით შეზღუდვებსი წარმოადგენს 

არსებობის საკმარის პირობასაც. 

24 Z.Tediashvili The Dirichiet Boundary 

Value Problem of Thermo-

Electro-Magneto-Elasticity for 

Half Space 

Memoirs on Differential 

Equations and 

Mathematical 

Physics,Volume 69, 

2016, 93–103 

(თბილისი, თსუ რაზ-

მაძის მათემატიკის 

ინსტიტუტი) 

10 

ანოტაცია 

განხილულია თერმო-ელექტრო-მაგნეტო-დრეკადობის თეორიის დირიხლეს ამოცანა 

ნახევარსივრცისათვის. ფურიეს გარდაქმნის გამოყენებით დამტკიცებულია  ერთადერთობის 

თეორემები. გარკვეულ ბუნებრივ შეზღუდვებში, რომლებსაც ვადებთ სასაზღვრო ვექტორ–ფუნქციას, 

შესაბამისი დირიხლეს ამოცანის ერთადერთი ამონახსნი წარმოდგენილია ცხადი სახით 

შებრუნებული ფურიეს  გარდაქმნის მეშვეობით.  

25 Tengiz Buchukuri, 

Roland Duduchava, 

George Tephnadze 

Dirichlet problem for 

Laplace–Beltrami equation 

on hypersurfaces-FEM 

approximation 

Transactions of 

A. Razmadze 

Mathematical 

Institute 

https://dx.doi.o

rg/10.1016/j.tr

mi.2016.07.003. 

Elsevier 

www.elsevier.com/

locate/trmi 

8 

Aანოტაცია 

განხილულია დირიხლეს სასაზღვრო ამოცანა ლაპლას-ბელტრამის განტოლებისთვის 
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ჰიპერზედაპირზე, როდესაც ლაპლას-ბელტრამის ოპერატორი ზედაპირზე ცხადად 

აღიწერება  გიუნტერის დიფერენციალური ოპერატორების საშუალებით. ჰიპერზედაპირზე 

გიუნტერის მხები დიფერენციალური ოპერატორების აღრიცხვის  გამოყენებით 

დასაბუთებულია სასრულ ელემენტთა მეთოდი განხილული სასაზღვრო ამოცანისთვის და  

მიღებულია  მიახლოებითი ამონახსნიცხადისახით. 

26 

 

T.Jangveladze Long-Time Behavior of 

Solution and Semi-Discrete 

Scheme for One Nonlinear 

Parabolic Integro-

Differential Equation. 

Transactions of A. Razma-

dze Mathematical Institute 

V.170, N1 

http://dx.doi.or

g/10.1016/j.trmi

.2015.12.002 

 

Elsevier 

www.elsevier.com/

locate/trmi 

9 

ანოტაცია 

ერთი არაწრფივი პარაბოლური ტიპის ინტეგრო-დიფერენციალური განტოლებისთვის შესწავლილია 

ნახევრად-დისკრეტული სქემა და ამონახსნის ასიმპტოტური ყოფაქცევა დროითი ცვლადის უსასრუ-

ლოდ ზრდისას. განხილულია საწყის-სასაზღვრო ამოცანა შერეული სასაზღვრო პირობებით. ყურად-

ღება გამახვილებულია ადრე შესწავლილზე უფრო ფართო კლასის არაწრფივობის შემთხვევაზე. განხი-

ლული მოდელი დაფუძნებულია მაქსველის განტოლებათა სისტემაზე, რომლის საშუალებითაც აღიწე-

რება გარემოში ელექტრომაგნიტური ველის გავრცელების პროცესი. 

27 

 

T.Jangveladze, 

Z.Kiguradze 

 

 

Finite Difference Scheme 

for One Nonlinear Parabolic 

Integro-Differential 

Equation. 

Transactions of A. Razma-

dze Mathematical Institute 

V.170, N3 

http://dx.doi.or

g/10.1016/j.trmi

.2016.09.006 

 

Elsevier 

www.elsevier.com/

locate/trmi 

7 

ანოტაცია 

ერთი არაწრფივი პარაბოლური ტიპის ინტეგრო-დიფერენციალური განტოლებისთვის განხილულია 

საწყის-სასაზღვრო ამოცანა შერეული სასაზღვრო პირობებით. მოდელი დაფუძნებულია მაქსველის 

განტოლებათა სისტემაზე, რომლის საშუალებითაც აღიწერება გარემოში ელექტრომაგნიტური ველის 

გავრცელების პროცესი. დაფიქსირებულია ცალსახად ამოხსნადობა და ამონახსნის ასიმპტოტური ყო-

ფაქცევა. არსებითი ყურადღება ეთმობა სასრულ-სხვაობიანი სქემის კრებადობას. გამოკვლეულია ადრე 

შესწავლილზე უფრო ფართო კლასის არაწრფივობის შემთხვევა. 

28 

 

S. Kharibegashvil, 

V. Kokilashvili, 

T. Jangveladze 

 

On the Occasion of Andro 

Bitsadze’s 100th Birthday 

Anniversary(May 22, 1916 

– September 6, 1994). 

Transactions of A. Razma-

dze Mathematical Institute 

V.170, N3 

http://dx.doi.org

/10.1016/j.trmi.2

016.10.001 

 

Elsevier 

www.elsevier.com/

locate/trmi 
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ანოტაცია 

სტატია ეძღვნება გამოჩენილი ქართველი მათემატიკოსის, საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის 

წევრ–კორესპონდენტის, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსის, პროფესორ ანდრო ბი-

წაძის 100 წლის იუბილეს. 

29 

 

T. Jangveladze, 

M. Gagoshidze 

Hoph Bifurcation and its 

Computer Simulation for 

One-Dimensional 

Maxwell Model. 

Rep. Enlarged Sess. Semin. 

I.Vekua Appl. Math. 

V.30 თბილისის 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

4 

ანოტაცია 

გარემოში ელექტრომაგნიტური ველის გავრცელების პროცესის აღმწერი მაქსველის განტოლებათა სის-

ტემაზე დაფუძნებული არაწრფივი ერთგანზომილებიანი მოდელისათვის მოცემულია ჰოფის ბიფურკა-

ციული პროცესის აღწერა და მისი კომპიუტერული მოდელირება.  

30 T.Jangveladze Unique Solvability and 

Additive Averaged Rothe's 

Type Scheme for  One 

Nonlinear Multi-

Dimensional Integro-

Differential Parabolic 

Problem, 

Abstracts of International 

Workshop on Qualitative 

Theory of Differential 

Equations 

 

QUALITDE-

2016(ISSN 1512-

3391) 

თბილისის 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

4 

ანოტაცია 

პარაბოლური ტიპის ერთი არაწრფივი მრავალგანზომილებიანი ინტეგრო-დიფერენციალური განტო-

ლებისათვის შესწავლილია საწყის-სასაზღვრო ამოცანის ცალსახად ამოხსნადობა და როტეს ტიპის 

ადიტიური გასაშუალებული სქემის კრებადობა. 

31 

 

T.Jangveladze, 

Z.Kiguradze,  

 

 

Difference Scheme for One 

System of Nonlinear 

Parabolic Integro-

Differential Equations. 

J. Appl. Math. Inform. 

Mech. 

2016,V.21, N1  თბილისის 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

15 

ანოტაცია 

განხილულია არაწრფივი პარაბოლური ტიპის ინტეგრო-დიფერენციალური მოდელი, რომელიც და-

ფუძნებულია მაქსველის განტოლებათა სისტემაზე. შერეული სასაზღვრო პირობებიანი საწყის-სასაზ-
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ღვრო ამოცანისთვის მოცემულია ამონახსნის ყოფაქცევა დროითი ცვლადის უსასრულოდ ზრდისას. 

შესწავლილია სასრულ-სხვაობიანი სქემა. გამოკვლეულია ადრე შესწავლილზე უფრო ფართო კლასის 

არაწრფივობის შემთხვევა. 

32 

 

Z.Kiguraze, 

М.Kratsashvili 

Finite Difference Scheme 

for One Nonlinear Partial 

Integro-Differential 

Equation. 

Rep. Enlarged Sess. Semin. 

I.Vekua Appl. Math. 

V.30 თბილისის 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

4 

ანოტაცია 

გამოკვლეულია მაქსველის განტოლებათა სისტემაზე დაფუძნებული გარემოში ელექტრომაგნიტური 

ველის დიფუზიის პროცესის აღმწერი მოდელი ორკომპონენტიანი მაგნიტური ველისთვის. ადრე 

განხილულზე უფრო ფართო კლასის არაწრფივობების შემთხვევებში შესწავლილია შესაბამისი 

სასრულ-სხვაობიანი სქემის მდგრადობა და კრებადობა. 

33 

 

Z.Kiguradze Uniqueness of Solution 

and Convergence of Finite 

Difference Scheme for One 

System of Nonlinear 

Integro-Differential 

Equations, 

Abstracts of International 

Workshop on Qualitative 

Theory of Differential 

Equations 

QUALITDE-

2016(ISSN 1512-

3391) 

თბილისის 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

4 

ანოტაცია 

განხილულია მაქსველის ცნობილი სისტემის ინტეგრო-დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემაზე 

რედუცირების შედეგად მიღებული მოდელი. ადრე შესწავლილზე უფრო ფართო კლასის 

არაწრფივობების შემთხვევებისთვის გამოკვლეულია შესაბამისი საწყის-სასაზღვრო ამოცანის 

ამონახსნის ერთადერთობის საკითხი და დამტკიცებულია აგემული სასრულ-სხვაობიანი სქემის 

კრებადობა 

34 
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35* 

 

 

G. Berikelashvili,  

B. Midodashvili 

 

Method of corrections by 

higher order differences for 

elliptic equations with 

variable coefficients 

 

Georgian 

Mathematical 

Journal 

DOI: 10.1515/gmj-

2016-0008, 

De Gruyter 

 

 

 

12 

 

 

36 G.Berikelashvili, 

N.Khomeriki, 

M.Mirianashvili 

 

On the convergence rate 

analysis of one difference 

scheme for Burgers’ 

equation  

Mem. Differential 

Equations Math. 

Phys. 69 (2016), 

pp. 33-42 

Georgian National 

Academy of 

Sciences and the 

A. Razmadze 

Mathematical 

Institute 

10 

A Aანოტაცია 

34. განხილულია ბიწაძე-სამარსკის ტიპის არალოკალური სასაზღვრო ამოცანა პუასონის 

განტოლებისათვის, რომლის ამოსახსნელად მეორე რიგის სასრულ სხვაობიანი სქემაა გამოყენებული. 

მიღებული მიახლოებითი ამონახსნით  ვახდენთ სხვაობიანი სქემის მარჯვენა მხარის კორექციას. 

დამტკიცებულია, რომ  კორექტირებული სქემის ამონახსნი  კრებადია ( )sO h სიჩქარით, თუ ზუსტი 

ამონახსნი მიეკუთვნება [2,4]s  მაჩვენებლიან სობოლევის სივრცეს.  

35. განხილულია ცვალებად კოეფიციენტებიანი ელიფსური განტოლებისათვის დასმული დირიხლეს 

ამოცანა, რომლის ამოსახსნელად მეორე რიგის სიზუსტის სასრულ სხვაობიანი სქემაა გამოყენებული. 

დაფუძნებულია ორსაფეხურიანი  სასრულ სხვაობიანი მეთოდი და მიღებულია ზუსტი ამონახსნის 

სიგლუვესთან შეთანხმებული კრებადობის შეფასება. კერძოდ, ნაჩვენებია, რომ კორექტირებული სქემა 

კრებადია ( )sO h სიჩქარით, თუ ზუსტი ამონახსნი მიეკუთვნება [2,4]s  მაჩვენებლიან სობოლევის 

სივრცეს.  

36. განხილულია ერთგანზომილებიანი არაწრფივი ბურგერსის განტოლებისათვის დასმული საწყის-

სასაზღვრო ამოცანა. შესწავლილია სამშრიანი სასრულ-სხვაობიანი სქემა. უცნობი ფუნქციის 

მნიშვნელობების მოსაძებნად პირველ შრეზე ორშრიანი სქემაა გამოყენებული. მიღებული ალგებრული 

განტოლებები  წრფივია უცნობი ფუნქციის მნიშვნელობების მიმართ ყოველ ახალ შრეზე. 

დამტკიცებულია, რომ თუ ზუსტი ამონახსნი  მიეკუთვნება სობოლევის
2 , 2 3 kW k   სივრცეს, მაშინ 

დისკრეტული  2L ნორმით სქემის კრებადობის სიჩქარეა 1 1( )k kO h   . 

37 ChartolaniR. 

Durglishvili N. 

Kvatadze Z. 

Optimization of a State 

Financing Model of 

Vocational Colleges.  

Proc. A. Razmadze Math. 

Inst. 

169(2-15) 

 

თბილისი 23-31 

ანოტაცია 
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სტატისტიკურ მონაცემთა ფაქტორული დამუშავების შედეგად გამოიყო 8 ძირითადი ფაქტორი, 

რომლებიც განაპირობებემ სასწავლო პროცესის მაქსიმალური დონის მიღწევას. შეფასებულია 

თოთოეული ფაქტორის კოეფიციენტები. მიღებულია რანჟირების ცხრილისათვის საჭირო 

კოეფიციენტები ბაზრის მხრიდან სპეციალობის მოთხოვნის გათვალისწინებით. 

 

2) ucxoeTSi 

monografiebi 

# avtori/ 

avtorebi 
 მონოგრაფიის saTauri გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

gverdebis 

raodenoba 

1 G.Pantsulaia 

 

Applications of measure 

theory in  statistics 

 

 

ISBN 978-3-319-45577-8, 

Springer© 2016 

http://www.springer.com/g

p/book/9783319455778 

 

134 

Aანოტაცია 

ამ წიგნის მიზანია პოლონურ ჯგუფებისათვის შემუშავებული ჰაარის ნულ სიმრავლეთა 

კონცეფციის გამოყენებით  ამავე ჯგუფებზე  განსაზღვრული ძალდებული შეფასებებისათვის 

ობიექტურობისა და სუბიექტურობის ცნებებში  მკაცრად  არგუმენტირებული   

მათემატიკური შინაარსის ჩადება. ეს ახალი მიდგომა ბუნებრივად ხლიჩავს პოლონურ 

ჯგუფებზე განსაზღვრული  უცნობი პარამეტრის ძალდებული შეფასებების კლასს 

სუბიექტური და ობიექტური შეფასებების თანაუკვეთ კლასებად და ეხმარება მკითხველს 

ზოგიერთი ჰიპოთეზის გარკვევაში  რომელიც წარმოიშობა  ნულ ჰიპოთეზის   ტესტირების 

კრიტიციზმში. წიგნი ასევე აცნობს სტუდენტებს უსასრულო–განზომილებიანი მონტე–

კარლოს ინტეგრირების თეორიას რომელიც  სულ ახლახან იქნა შემუშავებული უსასრულო–

განზომილებიან მართკუთხედებზე განსაზღვრული უსასრულო–განზომილებიანი რიმანის 

ინტეგრალის მნიშვნელობის შესაფასებლად. ეს წიგნი განკუთვნილია როგორც  

ასპირანტებისათვის ასევე  მკვლევარებისათვის რომლებიც მუშაობენ  ანალიზის, ზომის 

თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის  საკითხებში. 

2 V. Kokilashvili,               

A. Meskhi,                       

H. Rafeiro and                              

S. Samko 

Integral operators in non-

standard function spaces: 

Volume 1, Variable exponent 

Lebesgue and amalgam spaces 

Birkäuser/ Springer 

Heidelberg 

567 

Aანოტაცია 

მონოგრაფიაში შესწავლილია ჰარმონიული ანალიზის ოპერატორთა ასახვის თვისებები ისეთ 

არასტანდარტულ ფუნქციურ სივრცეებში, როგორიცაა ცვლადმაჩვენებლიანი ლებეგის სივრცეები, 
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ამალგამ  სივრცეები, ცვალდმაჩვენებლიან ჰელდერის სივრცეებში და სხვა. დიდწილად ამოცანები 

შესწავლილია კვაზიმეტრიკულ ზომიან სივრცეებზე განსაზღვრული ოპერატორებისა და 

სივცეებისათვის. მიღებულ შედეგთა შორის  აღსანიშნავია წონითი კრიტრერიუმები ჰარდის ტიპისა და 

კარელმან კნოპის ოპერატორებისათვის,  შემოსაზღვრულობისა და კომპაქტურობის კრიტერიუმები 

ცვლადპარამეტრიანი რიმან-ლიუვილის გარდაქმნებისათვის, გულიანი ინტეგრალური 

ოპერატორებისათვის, არაკომპაქტურობის ზომის ორმხრივი შეფასებები გულიანი 

ოპერატორებისათვის, ორწონიანი შეფასებები კალდრონ-ზიგმუნდის ოპერატორებისათვის და 
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O.Jokhadze 

On the solvability of a 

boundary value 

problems for   nonlinear 

wave equations in 

angular 

domains. Differential 

Equations . Translated 

from  Differentsial’nye 

Uravneniya  

Volume 52 

No.5 

 

Spinger 

New York City 

644-666 

(23) 

Aაnotaciebi 

6. ტელეგრაფის არაწრფივი განტოლებისათვის გამოკვლეულია დროით პერიოდული   

ამოცანა დირიხლესა და პუანკარეს სასაზღვრო პირობებით. დადგენილია პირობები 

ამოცანის მონაცემებზე, რომლებიც უზრუნველყოფენ   ამონახსნის არსებობას. 

7. კუთხოვან არეებში ტალღის არაწრფივი განტოლებისათვის გამოკვლეულია 

სასაზღვრო ამოცანა დირიხლესა და პუანკარეს პირობებით არამახასიათებელ  

მზიდებზე. ვექტორული ველის ყოფაქცევის მიხედვით, რომელიც განსაზღვრავს 

სასაზღვრო პირობაში დახრილი წარმოებულის მიმართულებას შესწავლილია 

გლობალური ამონახსნის არსებობის, ერთადერთობისა და 

არარსებობის საკითხები. შესწავლილია აგრეთვე ამოცანის ლოკალური ამოხსნადობა 

დაფეთქებადი ამონახსნის არსებობა. 

8*. 

 

 

 

N.Kachakhidze, 

N.Khomeriki, 

J.Peradze, 

Z.Tsiklauri 

Chipot’s method for 

Kirchhoff’s one- di-

mensional static 

equation, Numerical 

Algorithms, 2016  

v.72, n.1 

 

 

 

 16 
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9*. 

 

J.Peradze A Kirchhoff type 

equation in a non-

linear model of shell 

vibration, Journal 

ofApplied 

Mathematics and 

Mechanics 

(Z.Angew. Math. 

Mech.), 2016 

DOI 

10.1002/zamm.201600142 

 15 

Aanotaciebi 

8.კირჰოფის არაწრფივი ერთგანზომილებიანი სტატიკური განტოლების ამოსახსნელად 

გამოყენებულია ჩიპოს  მეთოდი. შესწავლილია ამ მეთოდის მდგრადობის საკითხი.  

9. სტატიკური მართკუთხა ფირფიტისათვის დონელ-ვლასოვის  არაწრფივ განტო-ლებათა 

სისტემიდან გამოყოფილია კირჰოფის ტიპის არაწრფივი ინტეგრო–დიფერენციალური 

განტოლება განივი გადაადგილების ფუნქციის მიმართ. 

10* 

 

T. Kasrashvili,             

A. Kirtadze 

Elementary volume and 

measurability properties of 

additive functions,  

 

Georgian Mathematical 

Journal, vol. 23, issue 

1, 2016, pp.69-73. 

De gruyter, 

Germany 

5 

  განხილულია ელემენტალური მოცულობების თვისებები ზომის თეორიისა თვალსაზრისით და 

მათთან დაკავშირებული  საკითხები (მაგალითად, ფიგურათა ტოლშედგენილობა, დენის 

ინვარიანტები, ნეიმანისა და ბანახ-ტარსკის პარადოქსები და სხვ.). ვინაიდან მოყვანილი 

საკითხები უშუალოდ კავშირშია კოშის ფუნქციონალურ განტოლების ამონახსნთან, ამოტომ 

გამოკვლეულ იქნა ამ განტოლების ამონახსნები ზომის თეორიის თვალსაზრისით და 

დადგენილ იქნა, რომ არსებობს ადიტიური ფუნქცია, რომელიც აბსოლუტურად არაზომადია 

ლებეგის ზომის ყველა იმ გაგრძელებათა კლასის მიმართ, რომლებიც ინვარიანტულნი არიან 

ძვრების მიმართ. 

11 

 

 A. Kirtadze  

 

Additive functions from 

measure-theory point-view  

Journal of 

Mathematics and 

Statistics Sciences, vol. 

2, 2016, pp. 513-523. 

Science Singpost 

Publishing, USA 

11 

Aanotaciა 

გამოკვლეულია ადიტიური ფუნქციების ზომადობის თვისებები ზომათა სხვადასხვა კლასების 

მიმართ. 



157 

 

12* 

 

A. Meskhi, H. Rafeiro 

and M. A. Zaighum, 

, 

Interpolation on 

variable Morrey spaces 

defined on quasi-metric 

measure spaces 

 

Journal of Functional 

Analysis, Vol. 270, 2016, 

No. 10, pp. 3946-3961 

Elsevier 16 

ანოტაცია 

დამტკიცებულია რისი-ტორინის თეორემის ანალოგი წრფივი ოპერატორებისათვის რომლებიც 

მოქმედებენ კვაზიმეტრიკულ ზომიან სივრცეებზე განსაზღვრული ცვლადმაჩვენებლიანი 

ლებეგის სივრციდან ცვლადმაჩვენებლიან მორის სივრცეში. ძირითადი შედეგი მიღებულია 

სივრცის ზოგადი  მაჩვენებლისათვის, რომელთათვისაც არ მოითხოვება, მაგალითად 

ლოგარითმული პირობა. 

13* 

 

V. okilashvili, A. Meskhi 

and H. Rafeiro 

Operators in 

generalized weighted 

Morrey spaces  

 

Doklady Acad. Nauk 

(Russian), Vol. 470 

(2016), No. 5, 502–504. 

English Translation  in: 

Doklady Mathematics,  

Vol. 94, No. 2, 558–560. 

Springer 3 

ანოტაცია 

მიღებულია ნახევრადწრფივი ოპერატორების შემოსაზღვრულობა კვაზიმეტრიკულ ზომიან სივრცეებზე 

განსაზღვრული წონიან გრანდ მორის მორის სივრცეებში წონებზე მაკენჰაუპტის პირობის ქვეშ. 

განხილული ოპერატორები მოიცავს ჰარმონიული ანალიზის ისეთი მნიშვნელოვან ოპერატორებს, 

როგორიცაა:  ჰარდი-ლიტლვუდისა და კალდერონ-ზიგმუნდი ოპერატორები, ჩ. ფეფერმანის 

სინგულარული მულტიპლიკატორები, რ. ფეფერმანის სინგულარული ინტეგრალები, რიჩი-სტეინის 

ოსცილატორული ინტეგრალები, ბოხნერი-რისის საშუალოები, წილადური ინტეგრალები და სხვ. 

 

14* 

 

V. Kokilashvili, 

M. Mastylo 

and A. Meskhi 

Multilinear integral 

operators in weighted 

grand Lebesgue spaces 

Fractional Calculus and 

Applied Analysis, Vol. 

19, 2016, No. 3, 691-

724. 

De Gruyter 34 

ანოტაცია 

მიღებულია ერთგვაროვანი ტიპის სივრცეებზე განსაზღვრული 

მრავლადნახევრადწრფივი მაქსიმალური ოპერატორებისა და მრავლადრფივი 

კალდერონ-ზიგმუნდის სინგულარული ინტეგრალების შემოსაზღვრულობა წონიან 

გრანდ ლებეგის სივრცეებში. დამტკიცებულია აგრეთვე ერთწონიანი უტოლობა და 

კვალის უტოლობა მრავლადწრფივი წილადური ინტეგრალებისათვის აღნიშნულ 

სივრცეებში.  
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15* 

 

A. Meskhi,              

H. Rafeiro and 

M. A. Zaighum 

Complex interpolation on 

variable exponent 

Campanato spaces of order 

$k$ 

Complex Variables and 

Elliptic Equations, 

http://dx.doi.org/10.1080

/17476933.2016.1244190 

Taylor and Frances  34 

ანოტაცია 

მიღებულია ერთგვაროვანი ტიპის სივრცეებზე განსაზღვრული 

მრავლადნახევრადწრფივი მაქსიმალური ოპერატორებისა და მრავლადრფივი 

კალდერონ-ზიგმუნდის სინგულარული ინტეგრალების შემოსაზღვრულობა წონიან 

გრანდ ლებეგის სივრცეებში. დამტკიცებულია აგრეთვე ერთწონიანი უტოლობა და 

კვალის უტოლობა მრავლადწრფივი წილადური ინტეგრალებისათვის აღნიშნულ 

სივრცეებში.  

16* 

 

A. Meskhi and 

M. A. Zaighum 

Weighted kernel operators 

in $L^{p(x)}({\Bbb{R}}_+$ 

spaces 

Journal of Mathematical 

Inequalities, Vol. 10, 

2016, Number 3, 623–

639, DOI: 10.7153/jmi-

10-50. 

Ele-Math 

(www.ele-math.com) 

17 

ანოტაცია 

დადგენილია აუცილებელი და საკმარისი პირობები წონაზე, იმისათვის, რომ წონით 

განსაზღვრული გულიანი ოპერატორი იყოს შემოსაზღვრული/კომპაქტური 

ცვლადმაჩვენებლიან ლებეგის სივრცეებში სივრცის მაჩვენებელზე ლოკალური 

ლოგარითმული პირობისა და უსასრულობაში შესაბამისი კლებადობის პირობის ქვეშ. 

მიღებულია ორმხრივი შეფასებები აღნიშნული ოპერატორის არაკომპაქტურობის 

ზომისათვის. 

 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTauri, 

Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverde

bis 

raode

noba 

17* 

 

V. Kokilashvili 

and A. Meskhi 

Weighted extrapolation in 

Iwaniec-Sbordone spaces. 

Applications to integral 

operators and theory of 

approximation. 

Proceedings of the 

Steklov Institute of 

Mathematics, Vol. 

293,2016, pp. 161–185.  

Original Russian Text 

published in Trudy 

Matematicheskogo 

Instituta imeni V.A. 

Springer 25 
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Steklova, Vol. 293, 2016, 

pp. 167–192. 

ანოტაცია 

დამტკიცებულია წონითი ექსტრაპოლაციის თეორემები ივანიეც-სბორდონეს სივრცეების 

ჩარჩოებში. აღნიშნული შედეგები გამოყენებულია ერთწონიანი კრიტერიუმების დასადგენად 

ჰარმონიული ანალიზის ოპერატორებისათვის, ისეთი როგორიცაა კალდერონ-ზიგმუნდის 

ოპერატორები, წილადური ინგერალები, მათი კომუტატორები. დამტკიცებულია ბერნშტეინისა 

და ნიკოლსკის ტიპის უტოლობები აღნიშნულ სივრცეებში. 

 

18* 

 

V. Kokilashvili, 

A. Meskhi and 

V. Paatashvili 

The Riemann boundary 

value problem in the 

class of Cauchy type 

integrals with densities 

of grand variable 

exponent Lebesgue 

spaces 

Georgian Math. J.DOI: 

10.1515/gmj-2016-

0041 

De Gruyter  7 

ანოტაცია 

შესწავლილია რიმანის სასაზღვრო ამოცანა ანალიზური ფუნქციებისათვის ახალ ფუნქციურ 

სივრცეში, კერძოდ გრანდ ცვლადმაჩვენებლიან ლებეგის სივრცეებში, რომელიც წარმოადგენს 

ორი არასტანდარტული სივრცის: გრანდ ლებეგისა  და ცვლადმაჩვენებლიან ლებეგის 

სივრცეების  ნაზავს. 

19* 

 
N.Shavlakadze, 

N. Odishelidze, 

Francesco  Criado-

Aldeanueva  

The contact problem for 

a piecewise-

homogeneous 

orthotropic plate with a 

finite inclusion of 

variable cross-secion. 

Mathematics and 

Mechanics of Solids 

1081286516631160, 

first published on 

february. 29, 2016  as 

DOI:10. 

1177/108128651663116

0 

SAGE Publishing 10 

Aაnotacia 

განიხილება უბან-უბან ერთგვაროვანი ორთოტროპული ფირფიტა,  რომელიც გამაგრებულია 

სასრული სოლის ფორმის მქონე დრეკადი  ჩართვით.  ჩართვა მართ კუთხეს ადგენს ორი 

მასალის გამყოფ საზღვართან და დატვირთულია ნორმალური ძალებით.  განსაზღვრულია 

ნორმალური საკონტაქტო ძაბვა კონტაქტის წირის გასწვრივ და დადგენილია საკონტაქტო 

ძაბვის ყოფაქცევა სინგულარულ წერტილებში.  ანალიზურ ფუნქციათა თეორიის მეთოდების 

გამოყენებით ამოცანა დაიყვანება სინგულარულ ინტეგრო-დიფერენციალურ განტოლებაზე 

სასრული ინტერვალის გასწვრივ. ინტეგრალური გარდაქმნით მიიღება რიმანის ამოცანა, 

რომლის ამონახსნი წარმოიდგინება ცხადი სახით. 
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20 

 
N.Shavlakadze The boundary contact 

problem of 

electroelasticity and 

related integral 

differential equations. 

Transaction of A. 

Razmadze 

Mathematical Institute. 

Vol. 170, Issue 1, May 

2016 

Elsevier 7 

Aanotacia 

განიხილება მექანიკური და ელექტრული ველების განსაზღვრის ამოცანა ერთგვაროვან 

პიეზოელექტრულ ფირფიტაში, რომელიც გამაგრებულია თხელი სოლის ფორმის ჩართვით. 

ანალიზურ ფუნქციათა თეორიის მეთოდების გამოყენებით ამოცანა დაყვანილია სინგულარულ 

ინტეგრო დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემაზე. ინტეგრალური გარდაქმნის გამოყენებით 

მიღებულია დასმული ამოცანის ზუსტი ამონახსნი. განსაზღვრულია  საკონტაქტო ძაბვის 

ყოფაქცევა სინგულარული წერტილების მიდამოში. 

21 N. Shavlakadze, S. 

Kharibegashvili, O. 

Jokhadze 

An approximate solution of 

one class of singular 

integral differential 

equation. 

Transaction of A. Razmadze 

Mathematical Institute. 

Vol. 170, Issue 3, 

Dec. 2016 

Elsevier 7 

anotacia 

გამოკვლეულია ერთგვაროვან სიბრტყეში მექანიკური ველის განსაზღვრის ამოცანა, როდესაც 

ბრტყელი ფირფიტა გამაგრებულია სასრული არაერთგვაროვანი ჩართვით. კონტაქტი 

ფირფიტასა და ფირფიტას შორის ხორციელდება წებოს თხელი ფენის საშუალებით. ამოცანა 

დაყვანილია სასაზღვრო ამოცანაზე სინგულარული ინტეგრო-დიფერენციალური 

განტოლებისათვის. ჩატარებულია ასიმპტოტური ანალიზი. ორთოგონალურ პოლინომთა 

მეთოდის გამოყენებით ამოცანა დაიყვანება უსასრულო წრფივ ალგებრულ განტოლებათა 

სისტემის ამოხსნაზე. მიღებული სისტემა გამოკვლეულია რეგულარობის თვალსაზრისით. 

 

22* 

 

A. Gachechiladze, 

R.Gachechiladze 

Односторонние контактные 

задачи с трением, 

возникающим вдолъ нормали 

Дифференциалъные 

Уравнения, 52(5) (2016) 

589-607 

Москва 19 

ანოტაცია 

გამოკვლეულია სასაზღვრო-საკონტაქტო ამოცანა  მიკროპოლარული ერთგვაროვანი დრეკადი 

ჰემიტროპული სხეულისათვის ხახუნის გათვალისწინებით. ამ ამოცანაში ხახუნის ძალა წარმოიმნება 

დრეკადი სხეულის არა მხები მიმართულებით გადაადგილებისას, არამედ ნორმალის მიმართულებით 

გადაადგილებისას. განიხილება ორი შემთხვევა: კოერციტიული, როდესაც დრეკადი სხეული საზღვრის 
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დადებითი ზომის ნაწილით ჩამაგრებულია და არაკორციტიული, როდესაც ასეთი ჩამაგრებები არ 

გვაქვს. სტეკლოვ-პუანკარეს ოპერატორის გამოყენებით ეს ამოცანა ეკვივალენტურად დაიყვანება 

სასაზღვრო ვარიაციულ უტოლობაზე. ვარიაცილულ უტოლობათა ზოგად თეორიაზე დაყრდნობით 

შეისწავლება ამოცანის სუსტი ამონახსნის არსებობისა და ერთადერთობის საკითხი. კოერციტიულ 

შემთხვევაში ამოცანა ამოხსნადია ცალსახად და უპირობოდ და ამონახსნი უწყვეტადაა დამოკიდებული 

ამოცანის მონაცემებზე. არაკოერციტიულშემთხვევაში ცხადი სახით დაწერილია ამონახსნის არსებობის 

აუცილებელი პირობა, რომელიც გარკვეულ დამატებით შეზღუდვებსი წარმოადგენს არსებობის 

საკმარის პირობასაც.     

A23 

 
L.Giorgashvili, 

D.Burchuladze, 

K.Skhvitaridze 

Representation Formula 

for General Solution of a 

Homogeneous Sistem of 

Differential Equations.  

Journal 

of Mathematical  

Sciencese,2016, 

 (4), June 13,p.  

527-537. 

. 

 
Springer 
 
 
 
 

 

11 
 
 
 
 

A Aანოტაცია 

      განხილულია მიკროტემპერატურული სხეულებისათვის თერმოდრეკადობის ფსევდო-რხევის 

სასაზღვრო ამოცანები. მიღებულია შესაბამისი დიფერენციალური განტოლებათა სისტემის ამონახსნის 

ზოგადი წარმოდგენის ფორმულა გამოსახული შვიდი მეტაჰარმონიული ფუნქციების საშუალებით. ამ 

წარმოდგენების გამოყენებით ამოხსნილია დირიხლესა და ნეიმანის სასაზღვრო ამოცანები 

ბირტვისათვის. დამტკიცებულია ამ ამოცანების ამონახსნის ერთადერთობის თეორემები. ამოხსნები 

მიღებულია აბსოლუტურათ და თანაბრად კრებადი მწკრივების სახით. 

24 

 

G. Samsonadze, D. 

Zangurashvili 

Effective codescent 

morphisms in varieties 

determined by 

convergent term 

rewriting systems 

 Tbilisi Math. Journal,  

9(1), 2016, DOI:  

10.1515/tmj2016-

0005  

 

Tbilisi 
 

 

16 

 

A Aანოტაცია 

ნაჩვენებია, რომ უნივერსალური ალგებრების მრავალნაირობაში 

თავისუფალიამალგამირებული ნამრავლების ელემენტებს აქვთ ერთადერთი ნორმალური 

ფორმები, თუ მრავალნაირობა წარმოდგენილია ტერმებისგადაწერისკონფლუენტური 

სისტემით და აგრეთვე აკმაყოფილებს გარკვეულ დამატებით პირობებს მისი განმსაზღვრელი 

წესებისა და სიგნატურისათვის. ამ ფაქტის გამოყენებით დამტკიცებულია, რომ 

ყოველიკოდაწევისმორფიზმიეფექტურია ასეთ მრავალნაირობაში. კერძოდ, ამას აქვს ადგილი 

მალცევისალგებრების, ერთეულის და ორმხრივი შებრუნებულებისმქონემაგმების, 

იდემპოტენტურიკვაზიჯგუფების, უნიპოტენტური კვაზიჯგუფების დ 

მარცხენა/მარჯვენა შტეინერისლუპების მრავალნაირობებისათვის. 

25* NN.Gorgodze, 

I.Ramishvili, 

T.Tadumadze 

 

Continuos Dependence of Solution of 

a Neutral Functional Differential 

Equation on the Righthandside and 

Inutial Data Considering 

23(4)  Germany, 

De Gruyter 

17 gv. 
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 Perturabations of Variable Delays.                                                

Georgian Math. J. 

Nneitraluri funqcionalur-diferencialuri gantolebisaTvis, romlis marjvena 

mxare wrfivia siCqaris winaistoriis mimarT, damtkicebulia koSis amocanis 

amonaxsnis uwyvetoba gantolebis marjvena mxaris arawrfivi wevrisa da sawyisi 

monacemebis SeSfoTebebis mimarT. sawyisi monacemebis qveS igullisxmeba sawyisi 

momentis, fazur koordinatebSi Semavali cvladi dagvianebebi, sawyisi veqtorisa 

da sawyisi funqciebis erToblioba. NnaSromSi, arsebiT siaxles warmoadgens 

cvladi dagvianebebis SeSfoTebis  gaTvaliswineba ZiriTadi Teoremebis 

damtkicebisas. marjvena mxaris SeSfoTeba mcirea integraluri azriT, xolo 

sawyisi monacemebi mcirea standartuli normiT. 

26* 

 

Labadze L. 

Sokhadze G. 

Kvatadze Z. 

 

On Parameter Estimation for 

Ornstein-Uhlenbeck’s 

Process. SCIREA Journal of 

Mathematics 

Volume 1. N 1 

2016. p.p. 119-

129 

Science 

Research As-

sociation,  a glo-

bal academic 

organization 

11 გვ. 

119-129 

ანოტაცია 

  HHH  ჰილბერტის სივრცეთა სამეულზე განიხილება ორნშტეინ-ულენბეკის ტიპის 

სტოქასტური დიფერენციალური განტოლება ttt BdWdtAXdX  , სადაც 0  ვოლტელობის 

კოეფიციენტია, ხოლო 



n

i

ii AaA
1

 დრეიფის ოპერატორია, რომლის წარმოდგენაშიც maaa K21  უცნობი 

კოეციენტებია და mAAA K21  ცნობილი წრფივი ოპერატორებია. tX  პროცესი იღებს მნიშვნელობებს E  

სეპარაბელურ ჰილბერტის სივრცეში. როდესაც E  რეფლექსური სივრცეა ka  პარამეტრები შეფასებულია 

მაქსიმალური დასაჯერობის მეთოდით, ხოლო  ვოლტელობის კოეფიციენტი შეფასებულია უმცირეს 

კვადრატთა მეთოდით. ნაჩვენებია, რომ A  ოპერატორის შეფასებს ასიმპტოტურად ნორმალურია,  ხოლო 

 -ს შეფასებისას გამოიყენება ფიშერის ინფორმაცია. 

27* 

 

L. Mdzinarishvili  On the formula of Cohen-Vogt 

relatively pointed topological 

semi-simplicial sets. 

Georgian Math. J. 

degruyter.com 

to appear 

de gruyter 17 

ანოტაცია 

 ცნობილი კოენ-ფოგტის ფორმულა, რომელიც დამტკიცებული იყო ტოპოლოგიურ სივრცეთა 

კატეგორიაზე, მიღებულია ტოპოლოგიური ნახევრად სიმპლიციალური სიმრავლეებისათვის. 

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

a) saqarTveloSi 

# momxsenebeli/ moxsenebis saTauri  forumis dasaxeleba, Cata-
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momxseneblebi  rebis dro da adgili 

1 

 
T. Buchukuri, O. Chkadua,                         

D. Natroshvili 

Pseudo-oscillation Problems of 

the Thermopiezoelectricity 

Theory without Energy 

Dissipation 

International conference: VI 

Annual Meeting of the Georgian 

Mathematical Union & the 

Georgian Mechanical Union,   

05.09-09.09 , 2016, Batumi, 

Georgia (Member of the Scientific 

Committee) 

მოხსენების ანოტაცია  

ნაშრომში განხილულია  პიეზოდრეკადობის თეორიის ფსევდორხევის სასაზღვრო ამოცანები თერმული 

ეფექტების გათვალისწინებით ენერგიის დისიპაციის არარსებობის შემთხვევაში. პოტენციალთა თეორიისა 

და ინტეგრალური განტოლებების თეორიის გამოყენებით დამტკიცებულია ამონახსნების არსებობისა და 

ერთადერთობის თეორემები და დადგენილია ამონახსნების ყოფაქცევა სინგულარული წირების მიდამოში. 

2 

 

Gogi  Pantsulaia  and                                  

Givi  Giorgadze 

Representation  of the Dirac Delta 

function in ( )C R  in terms of 

(1,1, )L -ordinary Lebesgue 

measures in R  

International conference: VI 

Annual Meeting of the Georgian 

Mathematical Union & the 

Georgian Mechanical Union,   

05.09-09.09 , 2016, Batumi, 

Georgia  

მოხსენების ანოტაცია  

მიღებულია C(R ) -ზეგანსაზღვრული უსასრულო განზომილებიანი დირაკის დელტა 

ფუნქციონალის წარმოდგენა R -ზეგანსაზღვრული (1,1, )L -ორდინალური “ლებეგისზომის” 

საშუალებით და შესწავლილია  მისი  ზოგიერთი თვისება 

3 

 

Gogi Pantsulaia, Givi Giorgadze, On a Linear Partial Differential 

Equation 

of the Higher Order in Two 

Variables with Initial Condition 

whose Coefficients are Real- 

Valued Simple Functions 

The Second International 

Conference on 

Application of Mathematics and 

Informatics in Natural Sciences 

and Engineering 

Dedicated to the Centenary of 

Andro Bitsadze 

I.Vekua Institute of Applied 

Mathematics of I.Javakhishvili 

Tbilisi State University 

21-23 September, 2016 

მოხსენების ანოტაცია  

[Georg. Inter. J. Sci. Tech., Volume 3, Issue 1 (2011), 107-129] ნაშრომში შემუშავებული მიდგომით 

მიღებულია   საწყის პირობიანი  მაღალი რიგის წრფივი კერძო წარმოებულებიანი 

დიფერენციალური განტოლების  სუსტი ამონახსენის ცხადი სახით წარმოდგენა, როცა 
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კოეფიციენტები წარმოადგენენ ნამდვილ მნიშვნელობიან  მარტივ საფეხურა ფუნქციებს. 

4 

 

გოგი ფანცულაია [−1/2,1/2] 

ინტერვალზეუნიფორმულად

განაწილებული 

მიმდევრობების სტრუქტურის 

შესახებ 

Seminars of I. Vekua Institute of 

Applied Mathematics, 

Date and Time: Wednesday, 

March 9 14:00 

Location: Ilia Vekua Lecture Hall, 

I. Vekua Institute of Applied 

Mathematics of TSU 

მოხსენების ანოტაცია  

ინტერვალზეუნიფორმულად განაწილებული მიმდევრობების სტრუქტურის [– 1/2,1/ 2]  აღწერა 

იამასაკი-ხარაზიშვილის  ზომის ტერმინებში შესწავლილი იყო [Georg. Inter. J. Sci. Tech.,4(3) (2013), 

21--27] ნაშრომში და ნაჩვენები იყო რომ R სივრცის -თითქმის ყველა ელემენტი არის   

უნიფორმულად განაწილებული [– 1/2,1/ 2] ინტერვალზე. აღნიშნულმოხსენებაშიჩვენვაჩვენეთ, 

რომიგივესიმრავლეწარმოადგენსჰაარისნულსიმრავლეს Rსივრცეში. ასევე,ჩვენვაჩვენეთ, 

რომსოლოვეისმოდელში [ –1/ 2,1/ 2] ინტერვალზეუნიფორმულად (მოდულით 1) 

განაწილებულიმიმდევრობებიწარმოადგენენჰაარისნულსიმრავლისდამატებას Rსივრცეში. 

5 

 

G. Pantsulaia, N. Rusiashvili On A Certain Version of The Erdos 

Problem 

Workshop in Discrete 

Mathematics 
Date: 31 October - 1 November, 

2016 
Location: TICMI (Tbilisi) 
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მოხსენების ანოტაცია  

შესწავლილია ერდოშის  პრობლების ერთი  ვერსია. უფრო ზუსტად, ნაჩვენებია რომ   არ  არსებოს 

ისეთი  კონსტანტა  c  რომელიც  უზრუნველყოფს   c -ზე მეტი    -გარე  ზომის  მქონე  ბრტყელ 

სიმრავლეში ისეთი სამი წერტილის არსებობას, რომელთა მიერ განსაზღვრული სამკუთხედის 

ფართობი 1-ის ტოლია ნაჩვენებია, ასევე რომ წინადადება ‘’ ყოველი ბრტყელი    გარე ზომის 

სიმრავლე  შეიცავს სამ წერტილს,რომელთა მიერ განსაზღვრული სამკუთხედის ფართობი 1-ის 

ტოლია’’ დამოუკიდებელია სიმრავლეთა (ZF)&(DC) თეორიისაგან. ერდოშის ამოცანა შესწავლილია 

shy-ზომებისათვის და ნაცვენებია რომ ყოველი რიცხვი [0,1[  ინტერვალიდან წარმოადგენს 

ერდოშის კოეფიციენტს. აგებული ჰაარის აზრით მასიური სიმრავლე ჰილბერტის  
2l  სივრცეში, 

რომელიც არ შეიცავს ისეთ სამ წერტილს,რომელთა მიერ განსაზღვრული სამკუთხედის ფართობი 

1-ის ტოლია.ასევე, ნაჩვენებია, რომ   თავისთავზე  მკვრივ  არათვლად არალოკალურად 

კომპაქტურ პოლონურ ჯგუფზე  განსაზღვრული  ყოველი ძვრების მიმართ ინვარიანტული კვაზი-

ფინიტური  დიფუზიური  ბორელის    ზომისათვის არ არსებობს ისეთი დადებითი კონსტანტა  

c  რომელიც  უზრუნველყოფს   c -ზე მეტი    -ზომის  მქონე  სიმრავლეში ისეთი სამი წერტილის 

არსებობას, რომელთა მიერ განსაზღვრული სამკუთხედის ფართობი 1-ის ტოლია.  ეს შედეგი  

უარყოფითად პასუხობს  პ.ერდოშის მიერ   

[P. ErdЁos, Set-theoretic, measure-theoretic, combinatorial, and numbertheoreticproblems concerning point 

sets in Euclidean space, Real Anal.Exchange, 4(2), (1978/79), 113–138]  ნაშრომში დასმულიამოცანის  

ერთ მოდიფიკაციას.  

6 

 
DD.Ugulava,D.Zarnadze, 

M.Kublashvili, P.Tsereteli 

On calculation of the inverse of 

multidimensional harmonic 

oscillator on Schwartz space 

South-Caucasus Computing and 

Technology Workshop-

SCCTW’2016. 

October 3-7, 2016 . 

Tbilisi, Georgia 

anotacia 

განხილულია მრავალგანზომილებიანი ჰარმონიული ვრცეში. ეს არის შრედინგერის 

ამოცანა, რომელიც მნიშვნელოვანია თეთრი ხმაურის შესწავლისათვის და აგრეთვე 

დაკავშირებულია სუპერსიმეტრიულობასთან ქვანტურ მექანიკაში. თეორიული გამოკვლევები 

განხორციელდა ევკლიდეს მრავალგანზომილებიან სივრცეზე განსაზღვრულ შვარცის 

ფუნქციათა სივრცეში. გამოყენებულ იქნა უმცირეს კვადრატთა მეთოდი: ბაზისურ ფუნქციებად 

აღებულია ერმიტის ფუნქციების ნამრავლი, რომელიც ქმნის ბაზისს ამ სივრცეში და 

წარმოადგენს განხილული ოპერატორის საკუთრივ ფუნქციებს. დამტკიცებულია მიახლოებითი 

ამონახსნების კრებადობა ზუსტი ამოხსნისაკენ. 

7 DD.Ugulava Approximation in mean on VII Intern. Joint conference of the 

Georgian  Math. Union and 



166 

 

 

 

 homogeneous spaces 

 

Georgian Mechanical Union, 

September 5-9, 2016 Batumi, 

Georgia. Book of Abstracts, p. 240 

anotacia 

ზოგიერთი სახის ერთგვაროვან სივრცეებზე განსაზღვრულ კვადრატით ინტეგრებად 

ფუნქციათა სივრცეებისათვის დამტკიცებულია ჯეკსონის ტიპის თეორემა. ამ მიზნით 

შემოყვანილი და შესწავლილია გარკვეული ტიპის უწყვეტობის მოდულები. თეორემა 

ილუსტრირებულია იმ შემთხვევისათვის, როდესაც ერთგვაროვან სივრცედ აღებულია 

სამგანზომილებიანი ევკლიდეს სივრცის ერთეულოვანი სფერო. 

 

8 S.Kharibegashvili On the solvability of one 

multidimensional boundary 

value problem for a semilinear 

hyperbolic equation 

International Workshop on the 

Qualitative Theory of 

Differential Equations 

"QUALITDE-2016" dedicated to 

the 100th birthday anniversary 

of academician A. Bitsadze, 

Tbilisi, Georgia, December 24 - 

26, 2016. 

9 O.Jokhadze, S.Kharibegashvili On the solvability of the mixed 

problem for the semilinear wave 

equation with a nonlinear 

boundary condition 

International Workshop on the 

Qualitative Theory of 

Differential Equations 

"QUALITDE-2016" dedicated to 

the 100th birthday anniversary 

of academician A. Bitsadze, 

Tbilisi, Georgia, December 24 - 

26, 2016. 

 S.Kharibegashvili Life and scientific activities of 

academician Andria Bitsadze 

The Second International 

Conference on Applications of 

Mathematics and Informatics in 

Natural Sciences and 

Engineering dedicate to the 

Centenary of Andro Bitsadze. 

Tbilisi, Georgia, September 21-

23, 2016. 

moxsenebaTa anotaciebi 

8.გამოკვლეულია ერთი სასაზღვრო ამოცანა მრავალგანზომილებიან არაწრფივ ჰიპერბოლურ 

განტოლებათა ერთი კლასისათვის იტერირებული ტალღისოპერატორით მთავარ ნაწილში. 

ნაპოვნიაპირობებიამოცანის მონაცემებზე, რომლებიც უზრუნველყოფენ ამონახსნის არსებობასადა 
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ერთადერთობას. განხილულია აგრეთვე  შემთხვევები, როდესაც ამოცანას არ გააჩნია ამონახსნი. 

9.ტალღის ნახევრად წრფივი განტოლებისათვის შესწავლილია შერეული ამოცანა ნეიმანის 

ტიპისწრფივი და არაწრფივი სასაზღვრო პირობებით. გამოკვლეულია გლობალური ამონახსნის 

არსებობისა და არარსებობის საკითხები. განხილულია შემთხვევა, როცა მოტანილი საკმარისი 

პირობებიდან ერთ - ერთი მაინც ირღვევა. ნაჩვენებია, რომ ამ შემთხვევაში არსებობს ფეთქებადი 

ამონახსნი. 

10 

 
Yuri Bezhuashvili Asymtotic distribution of the 

eigenvalues and eigenfuctons in 

basic boindary volue oxciffation 

problems in hemitropic elasticity 

saqarTvelos 

maTematikosTa kavSiris 

da meqanikosTa kavSiris 

VII gaerTianebulil 

saerTaSoriso 

konferencia, 

baTumi, 

5-9 seqtemberi, 2016 

moxsenebis anotacia 

 ganxilulia hemitropuli drekadobis Teoriis rxevis samganzomilebiani amocanebi. 

dadgenilia sakuTrivi ricxvebisa da sakuTrivi funqciebisaTvis asimptoturi 

formulebi. 

 

 

11 

 

 

 

 

J.Peradze 

 

 

 

A numerical algorithm of sol-

ving a nonlinear Kirchhoff string 

equation and its error  

http://conference.ens-

2016.tsu.ge/en/lecture/view/334 

 

The Fourth Scientific Confe-

rence in Exact and Natural 

Sciences ENS-2016, Tbilisi State  

University, January 26- 29, 2016 

Mმoxsenebის anotaciა 

განხილულია საწყის-სასაზღვრო ამოცანა ჰიპერბოლური ტიპის კვაზიწრფივი განტოლებისათვის. 

სივრცული და დროის ცვლადების მიმართ ლოკალური ამონახსნის მიახლოებისმიზნით 

გამოყენებულია გალიორკინის მეთოდი და სიმეტრიული სხვაობიანი სქემა. შედეგად მიღებული 

დისკეტულ განტოლებათა სისტემა ამოხსნილია პიკარის იტერაციული მეთოდით. შეფასებულია 

ალგორითმის სრული ცდომილება. 

12 J.Peradze,  

Z.Tsiklauri  

 

A numerical algorithm for the 

Woinowsky-Krieger nonlinear 

static beam problem 

http://www.viam.science.tsu.ge/

old/others/2016/abstracts.html 

XXX Enlarged Sessions of the Seminar of 

VIAM TSU, Tbilisi, 20–22 

April, 2016  

 

 
 

Mმoxsenebის anotaciა 
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განხილულია სასაზღვრო ამოცანა არაწრფივი ინტეგრო-დიფერენციალური განტოლები-სათვის, რომელიც 

აღწერს ძელის სტატიკურ მდგომარეობას. მიახლოებითი ამონახსნის საპოვნელად გამოყენებულია 

გალიორკინის მეთოდი და ნიუტონის იტერაციული პრო-ცესი.  შერმან-მორისონის ფორმულის 

გამოყენებით მიღებულია იაკობიანის შებრუნებუ-ლი მატრიცის ცხადი სახე. 

13 

 

 

 

J.Peradze 

 

 

 

The convergence of an iteration 

method for the plate under the 

action of an symmetric load 

http://www.viam.science.tsu.ge/

old/others/2016/abstracts.html 

XXX Enlarged Sessions of the 

Seminar of VIAM TSU, Tbilisi, 

20–22 April, 2016  

 

Mმoxsenebის anotaciა 

განხილულია ტიმოშენკოს ჩვეულებრივ დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემა u, w დაψ  

ფუნქციების მიმართ.  u= u(w ) დაψ= ψ(w ) დამოკიდებულებების მიღების შედეგად  გამოყვანილია 

არაწრივი ინტეგრო-დიფერენციალური განტოლება wფუნქციის მიმართ. ამ განტოლებისათვის 

მიახლოებითი ამონახსნის მისაღებად გამოყენებულია გალიორკი-ნის მეთოდი და იაკობის 

იტერაციული პროცესი. დადგენილია იტერაციული პროცესის კრებადობის პირობები და 

შეფასებულია მისი ცდომილება. 

14 

 

 

 

 

 

J.Peradze 

 

 

 

 

 

On a integro-differential 

equation for a nonlinear static 

plate,  Book of  Abstracts,                   

178-179 

http://www.gmu.ge/Batumi2016/ 

 

VII International Conference of 

the Georgian Mathematical 

Union and Georgian Mecha-

nical Union, Batumi, Septem-ber  

5-9, 2016 

 

Mმoxsenebის anotaciა 

სტატიკური ფირფტისათვის დონელ-ვლასოვის არაწრფივ განტოლებათა სისტემიდან 

გამოყოფილია კირჰოფის ტიპის არაწრფივი ინტეგრო–დიფერენციალური განტოლება განივი 

გადაადგილების ფუნქციის მიმართ. 

15 

 

 

G.Berikelashvili,  

J.Peradze 

 

 

Iterative solution of a non-linear 

static beam equation 

http://www.viam.science.tsu.ge/f

iles/conferences/bitsadze100/abst

racts/Peradze.pdf 

The Second International Con-

ference on Application of Ma-

thematics and Informatics in 

Natural Sciences and Engine-ering 

Dedicated to the Cente-nary of 

Andro Bitsadze, 21-23 September, 

2016 

Mმoxsenebის anotaciა 

მეოთხე რიგის არაწრფივი დიფერენციალური განტოლება, რომელიც აღწერს ძელის 

სტატიკურ მდგომარეობას, შეცვლილია ინტეგრალური განტოლებით. ამ განტოლების 

ამოსახსნელად გამოყენებულია პიკარის ტიპის იტერაციული პროცესი. დამტკიცებულია 
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პროცესის კრებადობა და შეფასებულია კრებადობის სიჩქარე. 

16 

 

 

Z.Kalichava, 

J.Peradze 

 

 

Approximation with respect 

to the spatial variable of the 

solution of a nonlinear dyna-

mic beam problem 

http://cadcamge.ch/2016/inde

x.php?do=pro 

South-Caucasus Computing and 

Technology Workshop, 

SCCTW’2016, Tbilisi, 3-7 

October, 2016 

 

Mმoxsenebის anotaciა 

განხილულია საწყის-სასაზღვრო არაწრფივი ამოცანა ტიმოშენკოს  დინამიური ძელისათვის. 

სივრცული ცვლადის მიმართ ამონახსნის მიახლოების მიზნით გამოყენებულია გალიორკინის 

მეთოდი. შეფასებულია ამ მეთოდის ცდომილება.  

17 

 
A. Kirtadze On the classification of sets and 

function from the of view of 

their measurability 

 

VII International Conference of 

the Georgian Mathematical Union 

and Georgian Mechanical Union, 

September  5-9, 2016, Batumi, 

Georgia 

განხილულ იქნა სიმრავლეთა და ფუნქცია თა ზომადობის  საკითხის განსხვავებული მიდგომები და მათი 

გამოყენებები. (ვიყავი სამეცნიერო კომიტეტის წევრი) 

18 

 

A. Kirtadze Some applications of set-

theoretical and algebraic methods 

to measurability of sets and 

functions 

Workshop in Discrete 

Mathematics, 31.10-01.11, 2016, 

Tbilisi, Georgia 

მოყვანილი იქნა ზომის გაგრძელების სიმრავლურ-თეორიული და ალგებრული მეთოდები. 

მოყვანილ იქნა ზომის გაგრძელების სიმრავლურ-თეორიული მეთოდი აბსტრაქტული 

სივრცეებისათვის. (ვიყავი მიწვეული მომხსენებელი). 

19 

 

B. Kirtadze Small sets from the point of view 

of the measure extension 

problem 

Seminar of Department od 

Complex Analysis and Potential 

Theory, 14-20 March, 2016, Kiev, 

Ukraine 

განხილულ იქნა ზომის თვალსაზრისით მცირე სიმრავლეების როლი ზომის გაგრძელების 

ამოცანაში. 

20 

 

T. Vekia, D. Shulaia The Green’s function for one time 

independent multi-Velocity 

transport equation  

ივ. ჯავახიშვილის თსუ გმი-ს 

სემინარის XXX 

საერთაშორისო 

გაფართოებული სხდომები. 

20-22 აპრილი 2016 წ. 

მოხსენების ანოტაცია 

ნაშრომის მიზანია გრინის ფუნქციის აგება ერთი არასტაციონარული გადატანის მრავალსიჩქარიანი 
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განტოლებისათვის, რომლითაც აღიწერება ნეიტრონების დიფუზია ერთგვაროვან უსასრულო გარემოში. ამ 

მიზნით გამოიყენება შესაბამისი მახასიათებელი განტოლების ელემენტარული რეგულარული და 

სინგულარული საკუთრივი ფუნქციებით გაშლის მეთოდი. განხილილია ბოლცმანის ინტეგროდიფერენ-

ციალური განტოლების ერთ-ერთი სახე. 

21 თ. ვეკუა, გ. მაქაცარია 

ია რამიშვილი 

„უმნიშვნელო“ არაწრფივობის 

„მნიშვნელოვანი“ გავლენა ერთი 

კლასის სინგულარულ ელიფ-

სურ სისტემათა ამონახსნთა 

ყოფაქცევაზე სინგულარობის 

მახლობლობაში  

ივ. ჯავახიშვილის თსუ გმი-ს 

სემინარის XXX 

საერთაშორისო 

გაფართოებული სხდომები. 

20-22 აპრილი 2016 წ. 

მოხსენების ანოტაცია 

მოხსენება შეეხება  არაწრფივი სინგულარულ ელიფსურ სისტემათა საკმარისად ფართო კლასებს, 

რომელთა არაწრფივობა, გარკვეული აზრით, უმნიშვნელოა. დადგენილია, რომ ამ სისტემათა ამონახსნებს 

აქვთ პრინციპიალურად განსხვავებული სტრუქტურა შესაბამის წრფივ სინგულარულ ელიფსურ სისტემათა 

ამონახსნებთან შედარებით.  

22 

 

თ. ვეკუა, გ. მაქაცარია 

ნ. მანჯავიძე 

ლიუვილის ტიპის თეორემები 

პირველი რიგის სინგულარული 

ორგანზომილებიან დიფერენ-

ციალურ განტოლებათა სის-

ტემებისათვის 

ივ. ჯავახიშვილის თსუ გმი-ს 

სემინარის XXX 

საერთაშორისო 

გაფართოებული სხდომები. 

20-22 აპრილი 2016 წ. 

მოხსენების ანოტაცია 

მოხსენება შეეხება პირველი რიგის ორგანზომილებია სინგულარილ სისტემათა საკმარისად ფართო 

კლასების ამონახსნთა სტრუქტურის კვლევას, რომელთაც უსასრულოდ შორეული წერტილის 

მახლობლობაში აქვთ მოცემული ასიმპტოტიკა. მიღებულია ლიუვილის ტიპის თეორემათა - გარკვეული 

აზრით ზუსტი ანალოგები. 

იმავდროულად უნდა აღინიშნოს, რომ დადგენილია თვისობრივად ახალი ფაქტები, რომელთაც არა აქვთ 

ადგილი კლასიკურ  შემთხვევაში (კოში-რიმანის კლასიკური სისტემის ანუ ჰოლომორფული ფუნქციების 

შემთხვევაში). 

23 

 

n. SavlayaZe ინტეგრო-დიფერენციალური 

განტოლების ამოხსნა და მისი 

გამოყენება დრეკადობის 

წრფივ თეორიაში 

საერთაშორისო 

კონფერენციაVII International 

Joint Conference of Georgian 

Mathematical Union and 

Georgian Mechanical Union,  

5.09-9.09,  2016, ქ.ბათუმი, 

საქართველო 
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moxsenebis anotacia 

დასმულიადრეკადობის ბრტყელი თეორიის საკონტაქტო ამოცანები სხვადასხვა მასალისაგან 

შედგენილი დრეკადი ფირფიტისა და თხელკედლიანი არაერთგვაროვანი დრეკადი 

ელემენტის(ჩართვის, სტრინგერის) ურთიერთქმედების შესახებ, როდესაც საკონტაქტო პირობა 

ითვალისწინებს წებოს თხელი ფენის არსებობას.მიღებულია ექვივალენტური სინგულარული 

ინტეგრო-დიფერენციალური განტოლება. ჩატარებულია ამ განტოლების ასიმპტოტური 

გამოკვლევა.  ორთოგონალურ პოლინომთა მეთოდის გამოყენებით  მიღებული  უსასრულო 

წრფივი ალგებრულ განტოლებთა სისტემები გამოკვლეულია  რეგულარობაზე.  

24 

 

n. SavlayaZe ერთი კლასის ინტეგრო-

დიფერენციალური 

განტოლების ეფექტური 

ამოხსნა. 

 

Tsu i. vekuas sax. 

gamoyenebiTi maTematikis 

institutis 

gafarToebuli seminaris 

sxdomebi. 

20-22 აპრილი, თბილისი, 2016 

 

moxsenebis anotacia 

ერთი კლასის სინგულარული ინტეგრო-დიფერენციალური განტოლება სხვადასხვა სახის 

კოეფიციენტისათვის  ფურიეს ინტეგრალური გარდაქმნების და ანალიზურ ფუნქციათა თეორიის 

მეთოდებისგამოყენებითდაიყვანებაა კარლემანის ტიპის (გადაადგილებიანი) სასაზღვრო 

ამოცანაზე ან რიმანის ამოცანაზე, რომელთა ამოხსნები წარმოდგენილია ცხადი სახით.  

მიღებულია ამონახსნის ასიმპტოტური შეფასებები სინგულარულ წერტილებში. 

25 

 

L.Giorgashvili , M.Kharashvili, , 

R.Meladze 

,  Boundary  Value Problems  for 

the    Navier-Stokes  Equations in 

the Half-Space. 

1. .VIIAnnual International 

Conference of the Georgian 

Mathematical Union.  

Batumi, 2016, September 5-

9,  pp. 124. 

მოხსენების ანოტაცია  

     მოხსენებაში გადმოცემული იყო მომხსენებლის მიერ  თანამომხსენებლებთან ერთად შესრუ- 

 ლებული  სამეცნიერო ნაშრომი, რომელიც ეხება ნავიე-სტოქსის განტოლებისათვის სასაზღვრო 

ამოცანების  შესწავლას ნახევარ-სივრცისათვის. განხილულია ის შემთხვევა , როდესაც ნახევარ-   

სივრცის საზღვარზე მოცემულია ძაბვის ვექტორის მხები მდგენელები და სიჩქარის ვექტორის 

ნორმანული მდგენელი და პირიქით. დამტკიცებულია ერთადერთობის თეორემები. ამოხსნები 

მიღებულია კვადრატურებში. 

26 

 

L.Giorgashvili, Sh.Zazashvili Mathematical Problems of 

Thermoelasticity of Bodies with 

Microstructure and 

Microtemperatures.  

Mathematical Problems of 

Thermoelasticity of Bodies with 

Microstructure and 

Microtemperatures. VIIAnnual 
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International 

მოხსენების ანოტაცია  

    მოხსენებაში გადმოცემული იყო მომხსენებლების მიერ ერთად შესრულებული სამეცნიერო 

ნაშრომი, რომელიც ეხება  მიკროსტრუქტურული სხეულებისათვის თერმოდრეკადობის ფსევდო-  

რხევის სასაზღვრო ამოცანების შესწავლას მიკროტემპერატურის, მიკრობრუნვის და 

მიკროდაჭიმულობის გათვალისწინებით. აგებულია შესაბამისი დიფერენციალური განტოლება 

თა  სისტემის  ამონახსნის ფუნდამენტური მატრიცი გამოსახული ელემენტარულ  ფუნქციებში. 

გრინის ფორმულების გამოყენებით დამტკიცებულია დირიხლესა და ნეიმანის სასაზღვრო 

ამოცანების ამონახსნის ერთადერთობის თეორემები. შედგენილია მარტივი, ორმაგი და 

მოცულობითი პოტენციალები, შესწავლილია მათი თვისებები. პოტენციალთა  და სინგულარულ 

ინტეგრალურ განტოლებათა მეთოდის გამოყენებით შესწავლილია სასაზღვრო ამოცანების 

ამონახსნის არსებობის თეორემები.            

27 

 

ვ. პაატაშვილი განზოგადებულ ანალიზურ 

ფუნქციათა სმირნოვის 

ცვლადმაჩვენებლიანი 

კლასების შესახებ 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ილია ვეკუას 

სახელობის გამოყენებითი 

მათემატიკის ინსტიტუტის 

სემინარის  ოცდამეათე 

საერთაშორისო სხდომები                      

20-22 აპრილი, თბილისი 

ანოტაცია 

 შესწავლილია აღნიშნული კლასის ფუნქციათა კოშის განზოგადებული ინტეგრალით 

წარმოდგენადობის და კოშის ტიპის განზოგადებული ინტეგრალის სმირნოვის კლასისადმი 

მიკუთვნების საკითხები. 

28 

 

 

  Z.Tsiklauri  

 

 

On the iterative solution of a 

system of discrete beam equations. 

Book of Abstracts, 238  

http://www.gmu.ge/Batumi2016/ 

VII International Conferece of the Georgian 

Mathematical Union and Georgian 

Mechanical Union, Ba 

Batumi, September 5-9, 2016 
 

მოხსენების ანოტაცია 

განხილულია საწყის-სასაზღვრო არაწრფივი ამოცანა ტიმოშენკოს დინამიური ძელისათვის. მის 

ამოსახსნელად გამოყენებულია ვარიაციული და სხვაობიანი მეთოდები. მიღებული ალგებრულ 

განტოლებათა სისტემის ამოსახსნელად გამოყენებულია იტერაციული მეთოდი. შეფასებულია 

მისი ცდომილება. 

29 
 Z.Tsiklauri  

 

Approximate Solution of a 

Nonlinear Itegro-Differential 

Beam Equation 

http://www.viam.sciece.tsu.ge/fil

The Second International 

Conference on Application of 

Mathematics and Informatics in 

Natural Sciences and 
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es/conferences/bitsadze100/abstr

acts/Peradze.pdf 

A 

Engineering Dedicated to the 

Centenary of Andro Bitsadze, 

21-23 September, 2016. 

მოხსენების ანოტაცია 

განხილულია საწყის-სასაზღვრო ამოცანა არაწრფივი ინტეგრო-დიფერეციალური 

განტოლებისათვის, რომელიც აღწერს ძელის დინამიურ მდგომარეობას. მიახლოებითი 

ამონახსნის საპოვნელად გამოყენებულია გალიორკინის მეთოდი კრანკ-ნიკოლსონის სხაობიანი 

სქემა და იაკობის იტერაციული პროცესი. შეფასებულია იტერაციული პროცესის ცდომილება. 

31 V. Tsutskiridze,   L. Jikidze The nonstationary flow of a conducting 

fluid a plane pipe in    the presence a 

transverse magnetic field.  

 

VII  International joint 

conference  of the 

Georgian Mathematical 

Union &  Georgian 

Mechanical Unions: 

Continuum mechanics 

and related problems  

of analysis (Dedicated to 

125-th birthday 

anniversary of 

academician                     

 N. Muskhelishvili). 

Batumi,   2016,  

30 A.Jaghmaidze, G.Karseladze, 

G.Sadunishvili 

Of a nonclasical problem of 

statics microstretch materials 

with microstretch materials 

with microtemperatures for 

bool 

საქართველოს 

მათემატიკოსთა კავშირის 

VII საერთაშორისო 

კონფერენცია, ბათუმი,04-

10სექტემბერი 2016წ. 

მოხსენების  ანოტაცია 

ნაშრომში განხილულია თერმოდრეკადობის სტატიკის არაკლასიკური სასაზღვრო ამოცანები 

ბირთვისთვის მიკროგაჭიმვების მქონე სხეულისათვის, მიკროტემპერატურების 

გათვალისწინებით. შესაბამის განტოლებათა სისტემის ამოხსნის ზოგადი წარმოდგენების 

საშუალებით დასმული ამოცანების ამოხსნები მიღებულია აბსოლუტურად და თანაბრად 

კრებადი მწკრივების სახით. 
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September  5-9,   

Georgia. Book of 

Abstracts,   p. 239         

 

აბსტრაქტი: შესწავლილია ბლანტი არაკუმშვადი გამტარი სითხის  დინება ორ უსასრულო სიგრძის 

მქონე  ბრტყელ  მილში(კედლებს შორის) ,  როდესაც მოძრაობის  მართობულად 

მოდებულია გარეგანი ერთგვაროვანი მაგნიტური ველი. ლაპლასის ინტეგრალური 

გარდაქმნების გამოყენებით მიღებულია მაგნიტოჰიდროდინამიკის განტოლებათა 

სისტემის ამონახსნები, როდესაც სითხის გამტარებლობის და კედლების გამტარებლობის 

კოეფიციენტი ნებისმიერია.  

                 კოპლექსური ინტეგრალები , რომლის  მეშვეობითაც გამოსახულია ამონახსნები 

გამოთვლილია კონკრეტულ შემთხვევებში. გამოთვლილია სითხის ფიზიკური 

მახასიათებლები(ხახუნის ძალა სითხეში და მილის კედლებზე, სითხის საშუალო სიჩქარე 

და სითხის ხარჯი).  

 

32 

 

T. Jangveladze, 

M. Gagoshidze 

Hoph Bifurcation and its 

Computer Simulation for One-

Dimensional Maxwell Model 

 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფოუნივერსიტეტის 

ი.ვეკუას სახელობისგამოყე-

ნებითი მათემატიკის 

ინსტიტუტის სემინარის 

გაფართოებული სხდომების 

მოხსენებები. 22–24 აპრილი, 

2016 წ., თბილისი. 

კერძოწარმოებულებიანი 

დიფერენციალური 

განტოლებების სექციის 

თავმჯდომარე 

მოხსენების ანოტაცია  

მაქსველის სისტემაზე დაფუძნებული ერთგანზომილებიანი არაწრფივი მოდელისათვის მოცემულია ჰოფის 

ბიფურკაციული პროცესის აღწერა და მისი კომპიუტერული მოდელირება.   

33 

 

T.Jangveladze, 

Z.Kiguradze 

 

Stabilization of Solution and 

Discrete Analogs for One 

Nonlinear Integro-Differential 

Equation Based on Maxwell 

System  

The Second International 

Conference on "Application of 

Mathematics and Informatics in 

Natural Sciences and Engineering" 

Dedicated to the Centenary of 

Andro Bitsadze. September 21-23, 
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 Tbilisi, Georgia, 2016.  

(Vice-Chairman) 

მოხსენების ანოტაცია  

მაქსველის სისტემაზე დაფუძნებული ერთი არაწრფივი ინტეგრო-დიფერენციალური განტოლებისათვის 

გამოკვლეულია საწყის-სასაზღვრო ამოცანის ამონახსნის სტაბილიზაცია და დისკრეტული ანალოგები. 

34 

 

Z.Kiguraze, М.Kratsashvili Finite Difference Scheme for 

One Nonlinear Partial Integro-

Differential Equation. 

Rep. Enlarged Sess. Semin. 

I.Vekua Appl. Math. 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფოუნივერსიტეტის 

ი.ვეკუას სახელობისგამოყე-

ნებითი მათემატიკის 

ინსტიტუტის სემინარის 

გაფართოებული სხდომების 

მოხსენებები. 22–24 აპრილი, 

2016 წ., თბილისი. 

კერძოწარმოებულებიანი 

დიფერენციალური 

განტოლებების სექციის 

თანახელმძღვანელი 

35 

 
Z.Tediashvili The Basic BVP of  Thermo-

Electro-Magneto-Elasticity for 

Half Space 

International conference: VI 

Annual Meeting of the Georgian 

Mathematical Union & the 

Georgian Mechanical Union,   

05.09-09.09 , 2016, Batumi, 

Georgia 

მოხსენების ანოტაცია  

მოხსენებაში განხილულია თერმო-ელექტრო-მაგნეტო-დრეკადობის თეორიის ძირითადი სასაზღვრო 

ამოცანა ნახევარსივრცისათვის. ფურიეს გარდაქმნის გამოყენებით დამტკიცებულია  ერთადერთობის 

თეორემები. გარკვეულ ბუნებრივ შეზღუდვებში, რომლებსაც ვადებთ სასაზღვრო ვექტორ–ფუნქციას, 

შესაბამისი დირიხლეს ამოცანის ერთადერთი ამონახსნი წარმოდგენილია ცხადი სახით  შებრუნებული 

ფურიეს გარდაქმნის მეშვეობით.  

 

36 

 
მ. ბერიაშვილი ზომადობისცნებისლოგიკურიდა

სიმრავლურ-

თეორიულიასპექტები 

ახალგაზრდა მეცნიერთა 

კონფერენეცია, ბაკურიანი, 26-28 

თებერვალი 

მოხსენების ანოტაცია  
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ჩვენ განვიხილავთ სიმრავლეთა და ფუნქციათა ზომადობის მოდიფიცირებულ ვერსიას და გავაანალიზებთ 

ლოგიკური და დამატებითი სიმრავლურ-თეორიული აქსიომების დახმარებით. მთავარი განსხვავება ამ 

მიდგომასა და კლასიკურ განსაზღვრებას შორის მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ არა რამე კონკრეტულ 

ზომას, არამედ ზომათა სხვადასხვა კლასებზე გვექნება საუბარი. 

37 

 
M. Beriashvili Some Applications of Projective 

Sets in Study 

of Absolutely Non-

measurableFunctions 

VII International Joint Conference 

of 

Georgian Mathematical Union & 

Georgian Mechanical Union, 5-9 

September, Batumi 

მოხსენების ანოტაცია  

ჩვენგანვიხილავთისეთ აბსოლუტურად არაზომად ფუნქციებს, რომელთაც ექნებათ პროექციული გრაფები 

სიმრავლეთა თეორიის კონკრეტულ მოდელში. 

38 

 
M. Beriashvili Absolutely nonmeasurable 

functions with good descriptive 

properties 

Workshop in Discrete 

Mathematics, 31.10-01.11, 2016, 

Tbilisi 

მოხსენების ანოტაცია  

მოხსენებაში განხილულია და აგებულია  სიმრავლეთა თეორიის სხვადასხვა მოდელები, რომელ 

მოდელებშიც აბსოლუტურად არაზომადი ფუნქციები ფლობენ კარგ დესკრიფციულ სტურქტურებს. 

39 f. dvaliSvili, 

 i. ramiSvili 

ganawilebuli dagvianebis 

Semcveli erTi klasis 

optimizaciis amocanis 

koreqtulobis Sesaxeb 

iv. javaxiSvilis sax. Tbi-

lisis saxelmwifo 

universitetis i. vekuas 

sax. GgamoyenebiTi 

maTematikis institutis 

seminaris XXX  saerTa-

Soriso gafarToebuli 

sxdomebi. 20-22 aprili 

2016 

moxsenebaTa anotacia  

Ggamokvleulia integraluri funqcionalis minimumis uwyvetobis sakiTxi gantole-

bis marjvena mxarisa da integrantis SesfoTebebis mimarT, roca SeSfoTebebi mcirea 

integraluri azriT. 

 

40 
Shakro Tetunashvili A Note on N. Bary’s One 

Conjecture 

VII International Joint 

Conference of 

Georgian Mathematical Union 

&Georgian Mechanical 

UnionContinuum Mechanics 

and Related Problems of 

AnalysisDedicated to 125-th 

birthday anniversary of 

academician N. Muskhelishvili; 

September 5 – 9 
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2016;  

Batumi,Georgia.   

მოხსენების ანოტაცია  

მოხსენებაში მოყვანილია ჩვენ მიერ დამტკიცებული თეორემა, საიდანაც კერძოდ, 

გამომდინარეობს უარყიფითი პასუხი ნ. ბარის (1960) ჰიპოთეზაზე იმის შესახებ, რომ, თუ 

ტრიგონომეტრიული მწკრივის კერძო ჯამების ქვემიმდევრობა ყველგან კრებადია ნულისაკენ, 

მაშინ კერძო ჯამების ინდექსთა მიმდევრობა უნდა იზრდებოდეს ნებისმიერ გეომეტრიულ 

პროგრესიაზე უფრო სწრაფად.  

41 

 

თ. ტეტუნაშვილი სიმრავლეთა სასრული 

ოჯახების კონსტიტუენტების 

შესახებ 

ილია ვეკუას სახელობის 

გამოყენებითი მათემატიკის 

ინსტიტუტის სემინარის XXX 

გაფართოებული სხდომები;  

2016 წლის 20-22 აპრილი; 

თსუი. 

ვეკუასსახელობისგამოყენები

თიმათემატიკისინსტიტუტი, 

თბილისი, საქართველო. 

მოხსენების ანოტაცია  

განხილულია საკითხი სიმრავლეთა ნებისმიერი სასრული ოჯახისგეომეტრიული რეალიზაციის შესახებ. 

განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა სიმრავლეთა დამოუკიდებელი ოჯახების გეომეტრიულ 

რეალიზაციებს და იმფიგურებს, რომელთა საშუალებით შეიძლება განხორციელდეს 

აღნიშნულირეალიზაციები. წარმოდგენილია ზემოაღნიშნული რეალიზაციების შედეგადწარმოქმნილი 

კონსტიტუენტების ზოგიერთი  გეომეტრიული  თვისება. 

42 

 

Z. Kvatadze 

T. Shervashidze 

Limiting properties of the Nonparametric 

of a Density Function Constructed by 

means of conditionally Independent 

Obserca-tions from the Keilson-

Woshart Class  

Estimation XXX Enlanged Sessions 

of the Seminar of Ilia Vekua 

Institute of applied Mathematics 

(VIAM), of Ivane Javakhishvili. 

Tbilisi (TSU) April 20-22, 2016. 

მოხსენების ანოტაცია  

ნაშრომში განხილულია pP  )1( 1  და pP  1)0( 1  კანონით განაწილებული  
1nn   

სტაციონარული მიმდევრობით მართვადი პირობითად დამოუკიდებელი  n  შემთხვევითი სიდიდეების 

მიმდევრობა. 

როდესაც 111 YP  და 011 YP  პირობით განაწილებებს გააჩნიათ )(1 xf  და )(0 xf  სიმკვრივეები 

),(2 L  კლასიდან, გარკვეულ პირობებში დადგენილია )()1()()( 01 xfpxpfxf   სიმკვრივესა და  nY  

დაკვირვებების საშუალებით მიღებულ მის გულოვან შეფასებას შორის სიახლოვის სიზუსტე. 

43 Z. Kvatadze 

T. Shervashidze 

Precision of estimation of nonparamet-

rical core density constructed by 

VII INTERNATIONAL JOINT 

CONFERENCE OF THE 
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observation with chain dependence GEORGIAN MATHEMATICAL 

UNION&GEORGIAN MEXANICAL 

UNION september 5-9 2016. 

Batumi. Georgoan. Book of 

Abstracts, p. 228.  

მოხსენების ანოტაცია  

განხილულია  
1nnnY  ვიწრო აზრით სტაციონარული მიმდევრობა, სადაც  

1nnY  ჯაჭვურად 

დამოკიდებული მიმდევრობა მართვადია. როდესაც ორმდგომარეობითი მარკოვის რეგულარული ჯაჭვით. 

როდესაც 11 )1(  P  და 21 )0(  P  განაწილების პირობებში 111 YP  და 011 YP  პირობით 

განაწილებებს გააჩნიათ )(1 xf  და )(2 xf  სიმკვრივეები 2L  კლასიდან დადგენილია )()()( 2211 xfxfxf    

სიმკვრივესა და  nY  დაკვირვებებით აგებულ მის გულოვან შეფასებას შორის სიახლოვის სიზუსტე. 

44 

 
L. Mdzinarisvili On homotopy groups of infinity 

wedge. 

International conference: VI 

Annual Meeting of the Georgian 

Mathematical Union & the 

Georgian Mechanical Union,   

05.09-09.09 , 2016, Batumi, 

Georgia  

მოხსენების ანოტაცია  

უსასრულო თაიგულისთვის დამტკიცებულია ფორმულა ჰომოტოპიური ჯგუფების შესახებ. 

 

 

2) ucxoeTSi 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis dasaxeleba, Cata-

rebis dro da adgili 

1 

 

J.Gwinner,  D. Natroshvili,   Contact Problems in 

Piezoelectricity -Mathematical 

Modelling and Boundary Element 

Approximation 

CMIS 2016 (Contact 

Mechanics International 

Symposium) -Warsaw, 

Poland-11-13 May-2016. 

მოხსენების ანოტაცია 

მოხსენებაში განხილულია  პიეზოელექტრული სხეულების დრეკადობის თეორიის სამგანზომილებიანი 

უნილატერალური საკონტაქტო ამოცანები პიეზოელექტრული სხეულებისათვის და ამ ამოცანებისათვის 

დაფუძნებულია სასაზღვრო ელმენტთა მეთოდი. 

2 D. Natroshvili, S. Mikhailov Nonlinear boundary-domain 

integral equations method for 

MAFELAP 2016 ( THE 

MATHEMATICS OF FINITE 
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 scalar quasi-linear elliptic PDEs. ELEMENTS AND APPLICATIONS),   

2016, London, UK, 14 - 17 June, 

2016.  

(Member of the Scientific 

Committee) 

მოხსენების ანოტაცია 

არაწრფივი ელიფსური სკალარული განტოლებების ერთი კლასისათვის დამუშავდა  სასაზღვო ამოცნების 

ამოხსნის ახალი მეთოდი კლასიკურ ფუნქციათა სივრცეებში,  რომელიც დამყარებულია განზოგადებულ 

ლოკალიზებულ პოტენციალთა მეთოდზე.   

3 

 

D. Natroshvili Nonlinear boundary-domain 

integral equations method for 

scalar quasi-linear elliptic PDEs. 

IMSE  2016 (14th conference on 

Integral Methods in Science and 

Engineering), Padova, Italy, 25-29 

July, 2016. 

(Member of the Scientific 

Committee) 

მოხსენების ანოტაცია 

არაწრფივი ელიფსური სკალარული განტოლებების ფართო კლასისათვის დამუშავდა  სასაზღვო ამოცნების 

ამოხსნის ახალი მეთოდი კლასიკურ და განზოგადებულ ფუნქციათა სივრცეებში,  რომელიც დამყარებულია 

განზოგადებულ ლოკალიზებულ პოტენციალთა მეთოდზე. გამოკვლეულია სხვადასხვა ტიპის 

კვაზიწრფივი განტოლებები და  კეძო შემთხვევებში დადგენილია მიღებული არაწრფივი ინტეგრალური 

განტოლებებისათვის მიმდევრობითი მიახლობის  მეთოდის კრებადობა.  

 

4 

 

 

O. Jokhadze, S.Kharibegashvili Global and bow-up solutions of a 

mixed problem with nonlinear 

boundary conditions for a one-

dimensional semilinear wave 

equation 

ICNAAM, Rodos Palace Hotel, 

Rhodes, Greece, September 19-

25, 2016. 

Q 

moxsenebaTa anotaciebi 

1. სივრცით ერთ - განზომილებიანი ტალღის ნახევრად წრფივი განტოლებისათვის  შესწავლილია 

შერეული ამოცანა რობენის ტიპის არაწრფივი და დირიხლეს წრფივი სასაზღვრო პირობებით. 

განტოლებასა და სასაზღვრო პირობაში მონაწილე არაწრფივობის ბუნების გათვალისწინებით 

გამოკვლეულია ლოკალური, გლობალური და ფეთქებადი ამონახსნების არსებობისა და 

ერთადერთობის საკითხები. 

5 

 
A. Meskhi,  Sublinear perators in weighted 

grand Morrey spaces 

The 11th AIMS Conference on 

Dynamical Systems, Differential 

Equations andApplications, July 

1-5, 2016, Orlando, Florida, 

USA. 
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მოხსენების ანოტაცია  

მოხსენებაში გადმოცემული იყო მომხსენებლის მიერ ვ. კოკილაშვილთან და ჰ. რაფეიროსთან 

ერთად მირებული შედეგები მრავლადწრფივი ოპერატორების შემოსაზღვრულობის შესახებ 

წონიან გრანდ მორის სივრცეებში. განხილული ოპერატორები, გარდა მაქსიმალური, 

სინგულარული და პოტენცუალის ოპერატორებისა, მოიცავს ასევე მათ კომუტატორებს. 

მოხსენებაში გადმოცემული იყო ჰიპოელიფსური ოპერატორების შეფასებები  ნილპოტენტურ  

ლის ჯგუფებზე განსაზღვრულ წონიან მორის სივრცეებში. 

6 

 

Л.Шанкишвили, 

Р.Арсанукаев 

Оценки типа Зигмунда-

Магнарадзе для дробного 

интегродифференцирования 

чисто мнимого порядка α=iθ 

Актуальные проблемы 

математики и смежные 

вопросы  

(Материалы международной 

конф.”Мухтаровские 

чтения”) Махачкала, 15-16 

апреля -2016.  
ანოტაცია 

ცნობილია, რომ წარმოსახვითი რიგის წილადი ინტეგრალები და წარმოებულები იქცევიან 

სინგულარული ინტეგრალის  ანალოგიურად. ამ ინტეგრალებისთვის ჰელდერის სივრცეში 

მიღებულია ზიგმუნდ–მაგნარაძის შეფასებები. 

7 

 

Л.Шанкишвили, 

Ф.Юнусова 

Оценки типа Зигмунда-

Магнарадзе  дробных 

интегралов и производных в 

модулях гладкости 

комплексного порядка. 

Актуальные проблемы 

математики и смежные 

вопросы 

(Материалы международной 

конф.”Мухтаровские 

чтения”) Махачкала, 15-16 

апреля -2016. 

 ანოტაცია 

კომპლექსური რიგის წილადი ინტეგრალების  და წარმოებულებისთვის ჰელდერის სივრცეში 

მიღებულია ზიგმუნდ–მაგნარაძის შეფასებები და ნაჩვენებია რომ ეს ინტეგრალები 

შემოსაზღვრულად მოქმედედებენ გაფართოებულ ჰელდერის სივრცეში. 

8 

 

n. SavlayaZe ორგანზომილებიანი 

ინტეგრო-დიფერენციალური 

განტოლებები და მათი 

გამოყენება 

ბლანტიდრეკადობის 

თეორიაში. 

საერთაშორისო კონფერენცია 

IMSE 2016, 25-29 ივნისი, ქ. 

პადუა, იტალია 

 

moxsenebis anotacia 

განიხილება ეფექტური ამოხსნები ორგანზომილებიანი ინტეგრო-დიფერენციალური 

განტოლებისა, რომლებიც დაკავშირებულია დრეკადი თხელი სასრული ჩართვისა და  დრეკად 

ფირფიტის ურთიერთქმედებასთან, როდესაც ჩართვისა და ფირფიტის მასალები ექვემდებარებიან 
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ცოცვადობის თვისებას. დრეკადი  ჩართვის გეომეტრიული პარამეტრების   პარაბოლური და 

წრფივი კანონით ცვლილების პირობებში, ანალიზურ ფუნქციათა თეორიის სასაზღვრო 

ამოცანების გამოკვლევის გზით მიღებულია ზუსტი ამოხსნები და დადგენილია უცნობი 

საკონტაქტო ძაბვების ასიმპტოტური ყოფაქცევა დრეკადი ჩართვის ბოლოების მიდამოში. 

9 

 
n. SavlayaZe, ა. სააკიანი საკონტაქტო ამოცანა უბან-

უბან ერთგვაროვანი 

ფირფიტისათვის, რომელიც 

გამაგრებულია ცვლადი 

სიხისტის სასრული დრეკადი 

სტრინგერით. 

საერთაშორისო კონფერენცია 

40th Solid Mechanics 

Conference,  29.08-2.09,  2016, 

ქ.ვარშავა, პოლონეთი  

 

moxsenebis anotacia 

განიხილება საკონტაქტო ამოცანა უსასრულო შედგენილ ფირფიტაზე ცვლადი სიხისტის მქონე 

თხელი დრეკადი სტრინგერისაგან მხები დატვირთვების გადაცემის შესახებ. დაშვებულია, რომ 

სტრინგერი მოქმედებს ერთ-ერთ ნახევრად უსასრულო ფირფიტაზე და პერპენდიკულარულია 

მასალათა გამყოფი საზღვრის მიმართ. სტრინგერის სიხისტის ცვლილების ხარისხთან 

მიმართებაში დადგენილია ამონახსნის ყოფაქცევის განსაკუთრებულობები სტრინგერის 

ბოლოებში. 

10 n. SavlayaZe, ა. სააკიანი საკონტაქტო ამოცანის რიცხვითი 

ანალიზი  ცვლადი სიხისტის 

დრეკადი დაკვრისათვის , 

რომელიც  გადის დრეკადი 

შედგენილი სიბრტყის მასალათა 

გამყოფ საზღვარზე 

XVIII საერთაშორისო 

კონფერენცია „უწყვეტ ტანთა 

მექანიკის თანამედროვე 

პრობლემები” 7-10  ნოემბერი, 

2016, ქ. როსტოვი, რუსეთი 

moxsenebis anotacia 

განიხილება საკონტაქტო ამოცანა უსასრულო შედგენილ ფირფიტისათვის, რომელიც შედგება ორი 

სხვადასხვა მასალის ნახევრადუსასრულო ფირფიტისათვის და რომელიც გამაგრებულია  ცვლადი 

სიხისტის მქონე თხელი დრეკადი სტრინგერით.  დაშვებულია, რომ სტრინგერი მოქმედებს ერთ-

ერთნახევრად უსასრულო ფირფიტაზე და დატვირთულია მხები ძალებით. სტრინგერის სიხისტის 

ცვლილების ხარისხთან მიმართებაში დადგენილია ამონახსნის ყოფაქცევია  სტრინგერის ბოლოებში. 

მექანიკური კვადრატურების მეთოდის გამოყენებით ჩატარებულია დასმული ამოცანის რიცხვითი 

ანალიზი. 

11 

 

A. Lashkhi,  T.Kvirikashvili  On the fundamental theorem of 

geometric algebra over SF-rings 

Lie groups, Differential 

equations and geometry (4th  

International Conference) -

Modica, Italy -11-15June-2016. 

მოხსენების ანოტაცია 

ნაშრომში განხილულია პროექციული გეომეტრიის ძირითადი თეორემები პროექციული სივრცეებისათვის 

SF-რგოლის მიმართ, პერსპექტივების წარმოდგენა ალგებრული ასახვებით. R  რგოლს ვუწოდებთ IB -

რგოლს, თუ ყოველი სასრული რანგის თავისუფალი R-მოდულის ნებისმიერი n-ელემენტიანი 

წარმომქმნელი სიმრავლე არის ბაზისი. R IB-რგოლს ვუწოდებთ SF-რგოლს, თუ ნებისმიერი თავისუფალი R-
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მოდულის ყოველი ქვემოდული არის თავისუფალი.   კომუტაციური R SF-რგოლისათვის 

(კომუტაციურობის პირობა არსებითია) ნაჩვენებია, რომ n რანგის თავისუფალი R-მოდულის მიმართ 

პროექციული სივრცის თავისთავში პროექციული ასახვა, რომელიც უცვლელად ტოვებს რაიმე სიმპლექსის 

ყველა წერტილს, იქნება იგივური ასახვა. 

12 

 

T.Jangveladze, 

M.Kratsashvili 

On the Stability of Stationary Solution 

and Numerical Approximation for 

One Nonlinear Model 

SIAM Annual Meeting (AN16) July 11-

15, 2016. The Westin Boston 

Waterfront, Boston, Massachusetts, 

USA 

მოხსენების ანოტაცია  

განხილულია მაქსველის სისტემაზე დაფუძნებული არაწრფივი ერთგანზომილებიანი მოდელი. შესწავლი-

ლია საწყის-სასაზღვრო ამოცანა შერეული სასაზღვრო პირობებით. მოცემულია სტაციონარული ამონახსნის 

წრფივად მდგრადობის აუცილებელი და საკმარისი პირობა. დაფიქსირებულია ჰოფის ბიფურკაციის შესაძ-

ლებლობა. კერძო შემთხვევისათვის დამტკიცებულია გლობალური ექსპონენციალური სტაბილიზაცია. არა-

წრფივობის ამ შემთხვევისათვის აგებული და შესწავლილია სასრულ-სხვაობიანი სქემა. ჩატარებულია რიც-

ხვითი ექსპერიმენტები და მოყვანილია შესაბამისი შედეგები.  

13 

 

T.Jangveladze, 

G.Jangveladze, 

Z.Kiguradze 

Economical Finite-Difference 

Scheme for One System of 

Nonlinear Multi-Dimensional 

Partial Differential Equations 

SIAM Annual Meeting (AN16) July 

11-15, 2016. The Westin Boston 

Waterfront, Boston, 

Massachusetts, USA  

მოხსენების ანოტაცია  

ერთი არაწრფივი კერძოწარმოებულებიანი დიფერენციალური განტოლებათა მრავალგანზომილებიანი სის-

ტემისათვის აგებულია ეკონომიური სასრულ-სხვაობიანი სქემა. კერძო შემთხვევაში მოდელი აღწერს მცენა-

რეთა ფოთლებში ძარღვოვანი განვითარების პროცესს. დამტკიცებულია შესასწავლი სქემის აბსოლიტურად 

მდგრადობა და კრებადობა. სამგანზომილებიანი შემთხვევისათვის ჩატარებულია რიცხვითი ექსპერიმენტე-

ბი, რომლებიც ადასტურებენ თეორიული კვლევის შედეგებს. მოყვანილია შესაბამისი გრაფიკული ილუს-

ტრაციები.  

14 

 

M. Beriashvili One Concrete 

Application of Point Set Theory in 

Measure Theory 

Winter School in Abstract 

Analysis 2016, Hejinice, 

Czechs republic, 27.01-03.02, 

2016 

მოხსენების ანოტაცია 

მოხსენებაში განხილულია  ბერნშტეინის სიმრავლეების ტრანსფინიტული კონსტრუქცია და მისი როლი 

ზომის თეორიის შესწავლაში, კერძოდ ნაჩვენებია, რომ არსებობს ლებეგის ზომის გაგრძელებების მიმართ 

ფარდობითად ზომადი ბერნშტეინის სიმრავლე 

15 

 

M. Beriashvili Some set theoretical aspects of 

measurability 

University of Münster, 

Obersemminar,  June, 2016, 

Germany 

http://wwwmath.uni-

muenster.de/logik/Lehrveranstalt

ungen/16ss/         
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OberseminarSS16/ 

მოხსენების ანოტაცია 

წარმოდგენილ მოხსენებაში მოყვანილია ზომადობის მოდიფიცირებული ცნებები, რომლებიც ეყრდნობა 

სიმრავლურ-თეორიულ სპეციფიკაციებს და ასევე სხვადასხვა პარადოქალური სიმრავლეების ზომადობის 

საკითხები. 

17   I.Ramishvili Perturbations in Optimal Control 

Problems with Distributed Delay  

Lie grups, Differential equations, 

And  Geometry 

4th International Conference 

Sala Auditorium Triberio Palazzo 

Della  Cultura  

Modica, 8-15 june 2016 

moxsenebaTa anotacia 

cnobila,rom, rogorc wesi, realuri procesebi (biologiuri, ekonomikuri, fizikuri 

da sxva) Seicaven informacias warsulSi maTi yofaqcevis Sesaxeb da aRiwerebian 

ganawilebuli winaistoriis Semcveli diferencialuri gantolebebiT. optimizaciis 

amocanebis miaxloebiTi amoxsnisas xdeba sxvadasxva mcire sidideebis 

ugulebelyofa, amitom mniSvnelovania dadgenili iqnes kavSiri sawyis da 

SeSfoTebul amocanebs Soris. 

warmodgenil naSromSi, ganxilulia optimaluri amocana diferencialuri gantole-

bisaTvis ganawilebuli winaistoriiT fazur koordinatebsa da marTvebSi. 

Mmoyvanilia Teorema funqcionalis minimumis uwyvetobis Sesaxeb diferencialuri 

gantolebis marjvena mxxarisa da integrantis ( integrants uwodeben integraluri 

funqcionalis integralqveSa funqcias) SeSfoTebis mimarT, roca SeSfoTebebi 

mcirea integraluri azriT. 

18 

 

L. Mdzinarisvili On homotopy groups of infinity 

wedge. 

Twelfth Symposium on General 

Topology and its Relations to 

Modern Analysis and Algebra- 

Toposym 2016, 25-29 July, 

2016, Prague, Czech Republic,  

მოხსენების ანოტაცია 

უსასრულო თაიგულისთვის დამტკიცებულია ფორმულა ჰომოტოპიური ჯგუფების შესახებ, 

რომელიც ცნობილი იყო მხოლოდ სასრულო თაიგულისათვის. 

 

 

 

 

VI. ucxoeTis samecniero/saswavlo dawesebulebnebTan TanamSromloba:  
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daviT natroSvili: 

a) samecniero TanamSromloba britaneTis universitetebTan: 

  1) londonis brunelis universitetTan (maTematikis departamenti, profesori  

     sergei mixailovi). 2016 wlis1 ivnisidan 30 seqtembris CaTvliT erToblivi  

samecniero muSaobis Casatareblad mivlinebiT vimyofebodi londonis  

     brunelis universitetSi britanuli samecniero grantis dafinansebiT  

EPSRC (Engineering and Physical Sciences Research  Council), UK EP/M013545/1 

2)kilis universitetTan (maTematikis departamenti, profesori iulius    

   kaplunovi), 2016 wlis 21-25 seqtembers vimyofebodi kilis universitetSi 

erToblivi samecniero muSaobis Casatareblad. 

b) samecniero TanamSromloba miunxenis bundesveris universitetTan  

(maTematikis departamenti, profesori ioaxim gvineri). 

g) samecniero TanamSromloba aTenis universitetTan (maTematikis  

departamenti, profesori ioanis stratisi, qristos aTanasiadisi). 

d)543868-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS -JPCR, MathGeArtempusis sagranto proeqtiსmonawile 

saqarTvelos universitetebiskoordinatori da proeqtis sakoordinacio sabWos 
wevri.  (stu, saqarTvelos universiteti, baTumis SoTa rusTavelis saxelmwifo 

universiteti, akaki wereTlis saxelobis quTaisis saxelmwifo universiteti)  

e) saswavlo meToduri TanamSromloba tempusis proeqtis farglebSi  

(543868-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS -JPCR, MathGeAr): 

 saarbrukenis universitetTan (germania) 

 lionis universitetTan  (safrangeTi) 

 tamperes teqnologiur universitetTan  (fineTi) 

   sauniversiteto saganmanaTleblo programebTan dakavSirebuli mivlinebebi  

   tempusis proeqtis farglebSi (543868-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS -JPCR, MathGeAr): 

 lionis universitetSi  (safrangeTi) – 17-25 marti, 2016 

 saarbrukenis universitetSi (germania) – 31ივლისი-6 აგვისტო, 2016 
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გოგი ფანცულაია: 

a) samecniero TanamSromloba ამერიკის  ჰავარდის universiteტTan(HOWARD UNIVERSITY): ვარ  

ტიმოთე მეიერის(Timothy Myers) მიერ ფილოსოფიის დოქტორის ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი 

სადისერტაციო ნაშრომის Foundations for Analysis on Banach Spaces  დასაცავად  ჰავარდის  

უნივერსიტეტის მათემატიკის დეპარტამენტის ასპირანტურის  განყოფილებასთან შექმნილი  

სადისერტაციო კომიტეტის წევრი, რომლის შემადგენლობაში  ჩემს გარდა შედიან:  Amir Maleki 

(Ph.D.Chairperson); Tepper Gill, Ph.D.; Louise Raphael, Ph.D. 

ალექსი კირთაძე: 

1) 2016 წელს სამუშაო ვიზიტით ვიმყოფებოდი უკრაინის ნაციონალური მეცნიერებათა აკადემიის   

     მათემატიკის ინსტიტუტში პროფესორ ი. ზელინსკის მიწვევით.  

2) 2016 წელს ვიყავი შემდეგი ჟურნალების რევიუერი:Publicationes Mathematicae;Georgian Mathematical 

Journal;Transactions of A. Razmadze Mathematical Institute;Annals Mathematicae Silesianae;Journal Enlarged 

Sessions of the Seminar of I. Vekua Institute of Applied Mathematics. 

ალექსანდრე მესხი: 

1) სამეცნიერო თანამშრომლობა სანდიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის მათემატიკის 

დეპარტამენტთან. 2016 წლის 25 იანვრიდან 25 თებერვლი სჩათვლით ,ათასწლეულის 

გამოწვევის ფონდის ჩარჩოებში ,ვიმყოფებოდი სანდიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში 

(აშშ). აღნიშნული უნივერსიტეტის მათემატიკის დეპარტამენტის სემინარზე გამოვედი 

მოხსენებით‘’On Some Mapping Properties of Multilinear Integral Operators’’.  საფუძველი 

ჩაეყარა ამავე დეპარტამენტის პროფესორ    ჯ. გილესთან თანამშრომლობას, რომელთან 

ერთადაც გამოვაქვეყნე საერთო სამეცნიერო ნაშრომი და გამოიკვეთა მომავალი 

სამეცნიერო თანამშრომლობის კონტურები. 

2)  სამეცნიერო თანამშრომლობა ჯავერიანას პონტიფის უნივერსიტეტის  მათემატიკის 

დეპარტამენტის პროფესორი ჰ. რაფეიროსთან. პროფ. რაფეირო სტუმრობდა თსუ ა. 

რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტის მათემატიკური ანალიზის განყოფილებას 2016 წლის 

5-11 ოქტომბერს. მისი ვიზიტის ფარგლებში მომზადდა ერთობლივი სამეცნიერო 

სტატიები. გარდა ამისა, 2016 წელს ჩართული ვიყავი პოსტდოქტორატურის პროგრამაში 

‘’ "Study of boundedness of some operators in generalized Morrey spaces" (კონტრაქტის ნომერი:  

DPE-040-15 and ID-PRJ: 6576), ჯავერიანას პონტიფის უნივერსიტეტის  მათემატიკის 

დეპარტამენტი, მეცნიერების ფაკულტეტი, ბოგოტა, კოლუმბია, რაც გამოიხატება 

პოსტდოქტორანტ  

მ. ა. ზაიგუმის თანახელმძღვანელობაში ჰ. რაფეიროსთან ერთად. 

3) სამეცნიერო თანამშრომლობა ალგარვეს (პორტუგალია) უნივერსიტეტის პროფესორ  

ს. სამკოსთან. 2016 წელს გამოქვეყნდა ერთობლივი ორტომეული მონოგრაფია, Birkhäuser-

Springer-ში. 
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4) სამეცნიერო თანამშრომლობა სარგოდას (პაკისტანი) უნივერსიტეტის მათემატიკის 

დეპარტამენტთან: ვიყავი ამ დეპარტამენტში მომზადებული სადოქტორო დისერტაციის ‘’ 

OPIAL, HARDY AND RELATED INEQUALITIES INVOLVING KERNELS’’ ოპონენტი. დისერტანტი: 

მუჰამად სამრაიზ. 

5) სამეცნიერო თანამშრომლობა ისლამანადის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების 

ნაციონალური უნივერსიტეტის  ფუნდამენტირ მეცნიერებათა სკოლასთან: ვიყავი ამ 

სკოლაში მომზადებული სადოქტორო დისერტაციის ‘’On Means and Inequalities for C_0 – 

Semigroups of Operators” ოპონენტი. დისერტანტი: გულჰინა ასლამი. 

 

nugzar SavlayaZe: 

AAa)სამეცნიერო თანამშრომლობა უკრაინის ქ ოდესის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან  

(პროფესორი ვ. პოპოვი) 
  b)Asamecniero TanamSromloba somxeTis mecnierebaTa erovnuli  

akademiis meqanikis institutTan (profesori a. saakiani,  

profesori v. akopiani) 

 

ზურაბ კიღურაძე: 

1. სამეცნიერო თანამშრომლობა მისურის ტექნოლოგიების უნივერსიტეტთან (როლა, აშშ, 

ელექტრომაგნიტური თავსებადობის ლაბორატორია, პროფესორები ჯეიმს დრევნიაკი, 

მიხეილ წიკლაური). სამეცნიერო თანამშრომლობა ჩეხეთის აკადემიის მათემატიკის 

ინსტიტუტთან (ბრნო, ჩეხეთისრესპუბლიკა, პროფესორი ალექსანდრე ლომთათიძე, 

პროფესორი სულხან მუხიგულაშვილი).  

2. სამეცნიერო თანამშრომლობა პიერდამარიკიურის უნივერსიტეტთან  (პარიზი, 

საფრანგეთი, ჟაკ-ლუი ლიონსის ლაბორატორია, პროფესორები ფედერიკ ჰექტი, ოლივერ 

პირონაუ).  

3. სამხედრო-საზღვაო სადოქტორო სკოლა (მონტერეი, აშშ, გამოყენებითი მათემატიკის 

დეპარტამენტი, პროფესორი ბენინეტა).  

 

 

 

 

თემურ ჯანგველაძე: 
 

სამეცნიერო თანამშრომლობა სამხედრო-საზღვაო სადოქტორო სკოლასთან  (მონტერეი, აშშ, 

გამოყენებითი მათემატიკის დეპარტამენტი, პროფესორი ბენინეტა). 

4. სამეცნიერო თანამშრომლობა პიერდამარიკიურის სახელობის უნივერსიტეტთან  (პარიზი, 

საფრანგეთი, ჟაკ-ლუი ლიონსის ლაბორატორია, პროფესორები: ფედერიკ ჰექტი, ოლივერ 

პირონაუ).  
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5. სამეცნიერო თანამშრომლობა იოჰან კეპლერის სახელობის უნივერსიტეტთან  (ლინცი, 

ავსტრია, მათემატიკის დეპარტამენტი, პროფესორი თეიმურაზ კუცია). 

6. სამეცნიერო თანამშრომლობა მისურის ტექნოლოგიების უნივერსიტეტთან (როლა, აშშ, 

ელექტრომაგნიტური თავსებადობის ლაბორატორია, პროფესორები: ჯეიმს დრევნიაკი, 

მიხეილ წიკლაური).   

7. სამეცნიერო თანამშრომლობა ჩეხეთის აკადემიის მათემატიკის ინსტიტუტთან (ბრნო, 

ჩეხეთის რესპუბლიკა, პროფესორი ალექსანდრე ლომთათიძე, პროფესორი სულხან 

მუხიგულაშვილი). 
 

 

მარიამ  ბერიაშვილი: 

01.06.2016 - 30.06. 2016, ვიმყოფებოდი მიუნსტერის უნივერსიტეტში პროფ. რალფ 

შინდლერთან ერთობლივი სამეცნიერო სამუშაოს ჩასატარებლად,რომლის ფარგლებში 

მზადდება სტატია გამოსაქვეყნებლად. 

 

 

შოთა ზაზაშვილი: 

ა) 543868-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS -JPCR, MathGeArtempusis sagranto proeqtiს 

monawile. 

ბ) saswavlo meToduri TanamSromloba tempusis proeqtis farglebSi  

(543868-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS -JPCR, MathGeAr): 

 saarbrukenis universitetTan (germania) 

 lionis universitetTan  (safrangeTi) 

 tamperes teqnologiur universitetTan  (fineTi) 

   sauniversiteto saganmanaTleblo programebTan dakavSirebuli mivlinebebi  

   tempusis proeqtis farglebSi (543868-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS -JPCR, MathGeAr): 

 lionis universitetSi  (safrangeTi) – 17-25 marti, 2016 

 saarbrukenis universitetSi (germania) – 31ივლისი-6 აგვისტო, 2016 

 

გივი ბერიკელაშვილი: 

a) samecniero TanamSromloba jorj vaSingtonis universitetTan (Murli M. Gupta, 

Professor of Mathematics in the Columbian College of Arts and Sciences at George Washington University in 

Washington, DC.  

 

VII. saswavlo procesTan kavSiri 2016 wlis manZilze (დოქტორანტურა, მაგისტრატურა): 
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daviT natroSvili: 

saqarTvelos teqnikur universitetSi maTematikis departamentSi Cemi      

xelmZRvanelobiT doqtorantma  gela maneliZem daicva disertacia (2016 wlis 

ivlisi). 

სერგო ხარიბეგაშვილი: 

 ვარ  მეორე წლის დოქტორანტის – გიორგი დეკანოიძის ხელმძღვანელი. 

aleqsi kirTaZe: 

1) 2016 წელს დაიცვა ჩემი ხელმძღვანელობით დაცული იყო 1 სადოქტორო დისერტაცია (რუსუდან 

ჩართოლანი) და 1 სამაგისტრო ნაშრომი (ირინე ცუცქირიძე). 

2) ამჟამად ვარ 2 დოქტორანტის ხელმძღვანელი (ნინო რუსიაშვილი, შალვა ბერიაშვილი) და 1 

მაგისტრანტის ხელმძღვანელი (ნიკოლოზ ბარბაქაძე). 

3) დამხმარე სახელმძღვანელო: თ. შერვაშიძე, ზ. ქვათაძე, ა. კირთაძე, გ. ფანცულაია, მათემატიკური 

სტატისტიკა ბიზნესსა და ეკონომიკაში, გამომცემლობა „უნივერსალი“, 2016, თბილისი, 225 გვ. 

ალექსანდრე მესხი: 

ვხელმძღვანელობ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მათემატკის დეპარტამენტის ორ 

მაგისტრანტს. 

ვახტანგ პაატაშვილი: 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მათემატიკის დეპარტამენტში ჩემი 

ხელმძღვანელობითსამაგისტრო ნაშრომები დაიცვეს მაგისტრანტებმა: გვანცა გვარამაძემ და ნინი 

ნინიძემ. 

ლევან გიორგაშვილი: 

2016 წელს ჩემი ხელმძღვანელობით  დაცულია ერთი სადოქტორო დისერტაცია 

( დავით მეტრეველი). 
 

nugzar SavlayaZe: 

a) saqarTvelos teqnikur universitetSi, maTematikis departamentSi vxelmZRvanelob 

2 magistrants. 

 

 

ზურაბ კიღურაძე: 
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1. საქართველოსტექნიკურუნივერსიტეტშიმათემატიკისდეპარტამენტშივხელმძღვანელობ 1 

დოქტორანტისსამეცნიერომუშაობას: გიორგი წულაია.  

2. საქართველოსტექნიკურუნივერსიტეტშივხელმძღვანელობდი დოქტორანტ                                   

მაია აფციაურს, რომელმაც 2016 წლის4 ივლისსდაიცვადისერტაცია.  

3. ივ. 

ჯავახიშვილისსახელობისთბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტშიმათემატიკისდეპარტამე

ნტშივხელმძღვანელობდი დოქტორანტ მაია ნიკოლიშვილს, რომელმაც 2016 წლის27 

მაისსდაიცვადისერტაცია.  

4. სოხუმისსახელმწიფოუნივერსიტეტშიმათემატიკისადაკომპიუტერულმეცნიერებათაფაკუ

ლტეტზევხელმძღვანელობ 1 დოქტორანტისსამეცნიერომუშაობას: ბესიკტაბატაძე. 

5. საქართველოსტექნიკურუნივერსიტეტშიმათემატიკისდეპარტამენტშივხელმძღვანელობ 2 

მაგისტრანტისმუშაობას: დავითადამაძე, შაფაგმამედოვა. 

 
თემურ ჯანგველაძე 

1. საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში მათემატიკის დეპარტამენტში ჩემი ხელმძღვანელობით 

დოქტორანტმა  მაია აფციაურმა დაიცვა დისერტაცია (2016 წლის ივლისი). 

2. ივ. 

ჯავახიშვილისსახელობისთბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტისზუსტდასაბუნებისმეტყველომეც

ნიერებათაფაკულტეტზეჩემიხელმძღვანელობით დოქტორანტმა მაია ნიკოლიშვილმა დაიცვა 

დისერტაცია (2016 წლის მაისი). 

3. საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტისმათემატიკისდეპარტამენტშივ  ხელმძღვანელობ 3 

დოქტორანტის სამეცნიერო მუშაობას: ციცინო კაცაძე, კახაბერ შენგელია, გიორგი წულაია.  

4. სოხუმისსახელმწიფოუნივერსიტეტისმათემატიკისადაკომპიუტერულმეცნიერე-

ბათაფაკულტეტზევხელმძღვანელობ 2 დოქტორანტის სამეცნიერო მუშაობას: ბესიკ ტაბატაძე, მაია 

კრაწაშვილი. 

5. ივ. 

ჯავახიშვილისსახელობისთბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტისზუსტდასაბუნებისმეტყველომეც

ნიერებათაფაკულტეტზევხელმძღვანელობ 1 მაგისტრანტის მუშაობას: სოლომონ კურტანიძე. 

 

გივი ბერიკელაშვილი: 

saqarTvelos teqnikur universitetSi maTematikis departamentSi Cemi      
xelmZRvanelobiT doqtorantma  gela maneliZem daicva disertacia (2016 
wlis ivlisi). 

 

ზურაბ ქვათაძე: 

ა) საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში მათემატიკის დეპარტამენტში ჩემი ხელმძღვანელობით 

დოქტორანტმა რუსუდან ჩართოლანმა დაიცვა დისერტაცია (2016 წლის ივლისი).  

ბ) საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში მათემატიკის დეპარტამენტში ჩემი და ივ. ჯავახიშვილის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებილი პროფესორის გრიგოლ სოხაძის ხელმძღვანელობით (2016 
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წელს) გრძელდებოდა მუშაობა მეორე წლის დოქტორანტ ლევან ლაბაძესთან თემაზე „ამერიკული 

ოფციონების ფასდადების ამოცანები დივიდენდების განუზღვრელობის პირობებში“. 

გ) თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის სოციოლოგიისა და სოციალური მიმართულების პირველი წლის დოქტორანტ ქეთევან 

ჩოქურთან მიმდინარეობდა ჩემი და ხსენებული დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორის ნინო 

დურგლიშვილის ხელმძღვანელობით მუშაობა თემაზე „Ssip საჯარო სკოლების რესურსების 

განაწილება სოციალური კვლევების საფუძველზე“. 

დ) საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში მათემატიკის დეპარტამენტის მაგისტრანტმა ბექნუ 

ფარჯიანმა 2016 წლის ივნისში ჩემი ხელმძღვანელობით დაიცვა სამაგისტრო ნაშრომი „პროფესიათა 

მობილობის საკითხის გადაჭრა მარკოვის ჯაჭვების გამოყენებით“. 

 

 

 

sainJinro fizikis departamenti 

 

 

I. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2016 wlis gegmiT 

Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi  

(exeba samecniero-kvleviT institutebs) 

# 

Sesrulebuli proeqtis 

dasaxeleba mecnierebis 

dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  proeqtis Semsruleblebi 

1 „maqsimaluri mqk-is mqone 

gamaTbobelis sacdeli 

maketis Seqmna“ 

 

a. gerasimovi k. gorgaZe, m. vefxvaZe, v. 

kldiaSvili, l. 

macaberiZe, S. 

xizaniSvili,              

v. xubieraSvili,             

T ratiani 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebis 

Sesaxeb vrceli anotacia (qarTul enaze) 

 

I. 3. saxelmwifo grantiT (rusTavelis fondi) dafinansebული  

samecniero-kvleviTi proeqtebi (exeba rogorc umaRles 
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saganmanaTleblo, ise samecniero-kvleviT dawesebulebebs  

 

# proeqtis dasaxe-

leba mecnierebis 

dargisa da samec-

niero mimarTule-

bis miTiTebiT 

 

damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 

1 ნანოკომპოზიტების 

სინთეზი Ti-Al-B-C  

ფხვნილების 

მექანიკური 

ლეგირებით და 

აფეთქებით 

ადიაბატური 

კომპაქტირებით 

SoTa rusTavelis 

erovnuli 

samecniero fondi 

m.CixraZe Mm.CixraZe 

2 Automated System for 

Protection from 

Accidental Explosions in 

Underground Structures, 

სამთო ინჟინერია, 

ხიდები და 

სატრანსპორტო 

გვირაბები; 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

ტექნოლოგიური 

ცენტრი (ISTC) 

m.CixraZe 

 

m.CixraZe 

 

3 Hg-1223 

მაღალტემპერატურუ

ლ ზეგამტარში ფაზის 

ფორმირებაზე და 

ზეგამტარულ 

თვისებებზე 

დარიშხანისა და 

სტიბიუმის შემცველი 

ნაერთების 

დოპირების გავლენის 

გამოკვლევა  

 შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

ძირითადი 

შემსრულებელი 

ძირითადი 

შემსრულებელი 

4 Hg-1223 

მაღალტემპერატურუ

ლ ზეგამტარში ფაზის 

 შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

ძირითადი 

შემსრულებელი 

ძირითადი 

შემსრულებელი 
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ფორმირებაზე და 

ზეგამტარულ 

თვისებებზე 

დარიშხანისა და 

სტიბიუმის შემცველი 

ნაერთების 

დოპირების გავლენის 

გამოკვლევა  

სამეცნიერო ფონდი 

5 „gabneuli 

radiotalRebis 

statistikuri 

maxasiaTeblebis 

Seswavla dedamiwis 

atmosferoSi“, 

samecniero 

mimarTuleba: 

„dedamiwis 

Semswavleli 

mecnierebebi da 

garemo“. 

 შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

გიორგი ჯანდიერი ჟუჟუნა დიასამიძე, 

მზია დიასამიძე, 

ნატალია ჟუკოვა 

6 „ნანო-სენსორული 

სისტემებით 

პათოგენური 

მიკროორგანიზმების 

დეტექტირების 

მოდელის შესწავლა - 

შემუშავება“, FR/430/3-

250/13, 

 შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

Tamar bJalava Tamar bJalava 

7 “Development and 

Application of Radio 

Waves Propagation in a 

Turbulent Magnetized 

Collision Plasma”  

ISTC # G-2126 George Jandieri Zhuzhuna Diasamidze, 

Natalya Zhukova 

dasrulebuli proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebis Sesaxeb 

vrceli anotacia (qarTul enaze) 

 

II. 1. publikaciebi: 
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ა) saqarTveloSi 

 

saxelmZRvaneloebi 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 Никурадзе Дж.Гр., 

Квинтрадзе В.И., 

Меладзе В. Д., Эсиава 

Н.А. 

"Вопросы определения 

интеллектуальных 

возможностей 

человека. Среда и 

наследственность" 

Tbilisi. 

saqarTvelos 

teqnikuri 

universiteti. 

ganaTleba #2. 

16 

2 n. doliZe. nanoteqnologiebi 

biomedicinaSi. 

sagamomcemlo 

saxli “teqnikuri 

universiteti”. 

142 

3 a.bibilaSvili, 

n.doliZe. 

naxevargamtar–

dieleqtrikis 

gamyof sazRvarze 

energetikuli 

donis gansazRvris 

xerxi. 

saqpatenti.  

4 A.Bibilashvili, N.Dolidze, 

R.Gulyaev, Z.Jibuti, 

G.Skhiladze 

 Low-

TemperatureMethod of 

Formation of Group III 

Nitride.  Nanofilms. 

J. Nano Studies,  14 

vrceli anotacia qarTul enaze 

 

 

statiebi 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTauri, 

Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 M.R. 

Metskhvarishvili, 

T.O. Razmadze,                 

„Determination of 

the share of the electric 

quadruple admixture for 

Georgian 

Engineering 

News, No.2 

Tbilisi  
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M.G. Kvirikashvili, 

K.K. Baramidze,                   

M.G. Beridze,                 

M. Kh. Shogiradze. 

the 169Tm 93.61 keV –

transition“. 

(Vol. 78), 2016, 

p.92. 

 

2 T. xaCiZe,                     

i. avaliani 

mzis 

fotoeleqtruli 

gardamqmnelebis 

Termosifonuri 

gacivebis sistema. 

GEORGIAN 

ENGINEERING NEWS   

№2, 2016,  p.p. 

69-73 

Tbilisi 5 

3 Paata Kervalishvili, 

Archil Chirakadze, 

Zakaria Buachidze, 

David Jishiashvili, 

Tamar Bjalava,  

Giorgi Kervalishvili 

WilliamToscano, 

VakhtangGvakharia, 

Giorgi Sergeenko. 

Microwave in 
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technologies and 

synthesis of nano-

materials: Georgian 

experience. In NUCLEAR 

RADIATION SENSORS 

AND NANOSENSORY 

SYSTEMS. 

 
Selected paper 

from the Advanced 

Research 

Workshop which 

was held in Tbilisi, 

March 6-9, 2014, 

Springer 2016  

 

22-86. 

4 Paata Kervalishvili, 

Archil Chirakadze, 

Akaki Gigineishvili, 

Zakaria Buachidze, 

David Jishiashvili 

Mike Wireman, William 

Toscano, Giorgi 

Kervalishvili, Giorgi 

Sergeenko, 

VakhtangGvakharia. 

Microwave enhanced 

producing of high-purity 

metallic manganese and 

composite manganese 

based  alloys. In 

NUCLEAR RADIATION 

SENSORS AND 

NANOSENSORY 

SYSTEMS 

 
Selected paper 

from the Advanced 

Research 

Workshop which 

was held in Tbilisi, 

March 6-9, 2014, 

Springer 2016 

 

87-94. 

5 A. Chirakadze, Z. ,,Simulation and design SromaTa Tbilisi.  
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Buachidze, A. 

Gigineishvili, L. 

Gurchumelia, N. 

Kvlashvili, P. 

Kervalishvili. 

of the applicator 

saqarTvelos 

teqnikuri 

universitetis 

arCil eliaSvilis 

marTvis sistemebis 

instituti. 

krebuli, #20  

6 nikuraZe j; 

melaZe v; 

kvintraZe v; 

cxakaia k. 

"momavlis 

didaqtika" 
№1 saqarTvelos 

teqnikuri 

universiteti. 

ganaTleba 2016  

15 

7 Никурадзе Дж.Гр., 

Квинтрадзе В.И., 

Меладзе В. Д., 

ЭсиаваН.А. 

."Вопросы 

определения 

интеллектуальных 

возможностей 

человека. Среда и 

наследственность" 

№2 saqarTvelos 

teqnikuri 

universiteti. 

ganaTleba 

Tbilisi. 

 

16 

8 iamze kalandaZe, 

manon CxaiZe, 

qeTevan baramiZe 

Sedegze 

orientirebuli 

swavleba fizikis 

gakveTilebze 

#3 "mecniereba da 

teqnologiebi" 

 

9 e.zeragia,    

l.daCiaSvili,  

z.CaCxiani   

struqturis 

damaxinjeba 

fazuri 

gadsvlisas 

prozeodiumi  

aluminatSi 

#2(78) .„energia“   73-76 

10 З.  Чачхиани  , М. 

Бочоришвили, Л. 

Дарчиашвили   

Дарчиашвили     

«Идеальный кристалл» 

#1(15) stu 

„ganaTleba“   
218-224 

11 ზ.ასლამაზაშვილი, 

გ.ზახაროვი, 

გ.მიქაბერიძე, 

მ.ჩიხრაძე, 

გ.თავაძე, 

გ.ონიაშვილი 

B-C-N სისტემაში თმს 

მეთოდით 

წვრილდისპერსული 

სტრუქტურის მქონე 

ფხვნილოვანი 

კომპოზიტების BN, 

B4C, და BxCyNz 

ქიმიის სერია 

2016 #4, tomi 

42, gv 575-579 

თბილისი,  

საქართველოს 

მეცნიერებათა 

ეროვნული 

აკადემიის მაცნე 

5 
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მიღების 

ტექნოლოგიის 

შემუშავება 

12 Ketevan G. 

Kapanadze, Tamara 

N. Bzhalava, Guram 

G. Chikhladze 

Theoretical 

Fundamentals of 

Spectral Analysis and 

Spectroscopic Facilities 

in Nano and Micro Bio-

Objects Investigations 

 j. Nanostudies  

13 Mzia Tsirekidze, 

Tamar Bzhalava, 

Manoni Chxaidze, 

Manana Sixarulidze 

Study of Energy 

Structure of Multi-

Ionized Atoms 

 GEN  

14 ramaz esiava,  

natalia 

qavTaraZe 

eqsperimentebis da 

sainformacio 

teqnologiebis  

roli  fizikis  

swavlaSi. 

saerTaSoriso 

referirebadi da 

recenzirebadi  

samecniero-

praqtikuli 

Jurnali  XXIII  “ 

moambe“   

 Tbilisi. 2016w. 

 

 

15 m. bibiluri ,,neitronebiT 

dasxivebuli 

cirkoniumis 

sakonstruqcio 

Senadnobebis 

meqanikuri 

Tvisebebis 

cvlilebaTa 

Taviseburebani~  

#3 energia. 

Tbilisi. 
79 

16 J.Marchulia, 

V.Mikelashvili, 

Sh.Kekutia, 

L.Saneblidse, 

Some physical 

parameters of peg-

modified magnetic 

nanofluides. Journal of 

№2  33-37 
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Z.Jabua,  D.Daraselia, 

D.Jafaridze. 

Pharmaceutical and 

Applied Chemistry 

17 З.У.Джабуа Технология 

приготовления тонких 

плёнок TbSb2 и 

электрофизические 

свойства. Журнал 

физики и иеженерии 

поверхности 

№2  102-105 

18 i. janjRava, l. 

CageliSvili, m. 

kiknaveliZe. 

,,eleqtromagnituri 

talRebis 

urTierTqmedeba~ 

#1 ,,energia~. 110 

19 i. janjRava, r. 

amaSukeli 

,,uxilavi 

gamosaxulebis 

xilulad 

gardaqmnis 

meTodebi~ 

#1 ganaTleba 38 

20 A. Gerasimov, G. 

Kvesitadze, M. 

Vepkhvadze 

Chemical Bonds in the 

Processes of Plasticity, 

Fluidity and Mechanical 

Destruction of 

Materials. BULLETIN OF 

THE GEORGIAN 

NATIONAL ACADEMY OF 

SCIENCES 

, vol. 10, no. 2, 

2016. 

 98-104 

21 G. Chiradze, A. 

Gerasimov, G. 

Kvesitadze, M. 

Vepkhvadze 

Chemical Bonds in 

Changing the Hardness 

of  Nanomaterials. 

BULLETIN OF THE 

GEORGIAN NATIONAL 

ACADEMY OF SCIENCES 

vol. 10, no. 2, 

2016, 

 108-110 

22 a. janeliZe,   g. 

janeliZe,   b. 

osiaSvili, x. 

mawiaSvili, m. 

wiklauri 

 

"avto 

satransporto - 

trasologiuri 

eqspertiza, 

rogorc 

kriminalistikuri 

informaciebis 

2 Tbilisi 226-230 
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eqpertuli kvlevis 

obieqti." 

samecniero 

Jurnali ganaTleba 

vrceli anotacia qarTul enaze 

 

II. 2. publikaciebi: 

ბ) ucxoeTSi 

 

monografiebi 

# avtori/avtorebi 
monografiis 

saTauri 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 G. Nabakhtiani, 

V.Gedevanishvili 

"Radioactive Waste 

Management System in 

Georgia" // International 

Conference on Safety of 

Radioactive Waste 

Management 

21-25 November, 

Vienna, Austria 

 

 

vrceli anotacia qarTul enaze 

 

 

krebulebi 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 Archil Chirakadze, 

Zakaria Buachidze,           

Akaki Gigineishvili,               

Lali Gurchumelia,  

Nugzar Kavlashvili,                   

Paata Kervalishvili. 

Numerical simulation, 

design and testing of 

rectangular shape planar 

microwave applicators 

for use in “green” 

biosynthesis of metal 

nanoparticles 

ssip arCil 

eliaSvilis 

marTvis sistemebis 

institutis 

SromaTa krebuli, v. 

20, 2016 

85–89 
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2 T.Khechiashvili, 

K.Kotetishvili 

HUMAN BRAIN STUDY 

WITH WATER DIFFUSION 

European Chemical 

Bulletin.2016. 

 

vrceli anotacia qarTul enaze 

 

 

statiebi 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTauri, 

Jurnalis/krebu-

lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis nomeri 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 T. Pagava, L 

Chkhartishvili and 

M. Beridze. 

Formation and 

Annealing of Nano-sized 

Atomic Clasters in n-Si 

Crystals Irradiated with 

High energy Protons. 

Springer 

Science+Business Media 

Dordrecht  

DOI 10.1007/978-94-

017-7468-0.4. 2016. 

 

NATO Science for Peace 

and Security Series B: 

Physics and Biophysics 

 

2 L. Chkartishvili, 

M.Beridze,           

Sh. Dekanosidze,           

R. Esiava,                       

I. kalandadze, 

N.MamisaSvili, 

G.Tabatadze 

How to Calculate 

Nanocapacitance 

/Amerikan Journal of 

Nano Research and 

Applications. Special 

Issue: Nanotexnologies. 

Vol.5, No. 3-1, 

2017,pp.9-12. Doi: 

10.11648/ 

j.nano.s.2017050301.13.   

Reccved:  Augist21;  

Accepted: augist 29. 

2016;  PublishedL: 

Septenber 14, 2016. 

 

 

3 K. Davitadze,                        

Z. Gogua,                         

T. Minashvili 

"Despersion of 

electronics on ionized 

admistures in 

semiconductors in 

quasi-demensional 

siemiconductor 

systems"  

N1 (1), 2016 

 

International Scientific 

Journal “Air Transport”  

 

1 

4 David Jishiashvili, 

Zeinab Shiolashvili, 

Archil Chirakadze, 

Alexander 

Jishiashvili, Nino 

Development of low 

temperature technology 

for the growth of wide 

band gap 

semiconductor 

DOI: 

10.3934/matersci.2016. 

 

AIMS Materials Science, 

3(2):. 

470-485 
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Makhatadze, Kakha 

Gorgadze. 

nanowire. 

5 Archil Chirakadze, 

Zakaria Buachidze, 

Akaki Gigineishvili, 

Paata Kervalishvili, 

Teimuraz Chichua, 

Lali Gurchumelia, 

Tamar 

Berberashvili, Irina 

Khomeriki, Giorgi 

Kervalishvili, 

Garegin Zakharov, 

Giorgi Oniashvili, 

Mike Wireman, 

William A Toscano, 

Vakhtang 

Gvakharia, Izolda 

Basghadze, Irine 

Geleishvili 

Combined processing of 

waste organic polymers 

and manganese bearing 

waste/low grade ores 

into fuels and low-

carbon manganese 

alloys. 

 International Journal of 

Global Warming, 10, 1-3, 

, 2016 

242-262 

6 Archil Chirakadze, 

Lali Gurchumelia, 

Irina Khomeriki, 

William A Toscano, 

Izolda Bazghadze, 

Irine Geleishvili, 

Vakhtang 

Gvakharia, Tengiz 

Geleishvili. 

Complex processing of 

manganese bearing 

waste and low-grade 

ores by autoclaving 

methodInternational. 

 

Journal of Global 

Warming, 10,1-3,  2016. 

 

291-306 

7 Archil Chirakadze, 

Zakaria Buachidze, 

Irina O Khomeriki, 

Vakhtang 

Gvakharia, Maia 

Stamateli, Neli 

Chakvetadze, 

Maiko Chokheli, 

William A Toscano, 

Ketevan 

Chigogidze, Leila 

Arsenic pollution of soils 

and morbidity 

prevalence in Racha-

Lower Svaneti district of 
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International Journal of 

Global Warming, 10,1-3, 

2016. 

 

82-114 
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Gvertsiteli, Nino 

Bagrationi. 

8 Archil Chirakadze, 

Vakhtang 

Gvakharia and 

Zakaria Buachidze. 

Archil Chirakadze, 

Vakhtang Gvakharia and 

Zakaria Buachidze. 

 Proceedings of the 6th 

International Congress on 

Arsenic in the 

Environment (As2016), 

June 19-23, 2016, 

Stockholm, Sweden.  

 

183-184, 

9 ნ.ჩიხრაძე 

გ.აბაშიძე 

მ.ჩიხრაძე 

ა.გიგინეიშვილი 

გ.მესტვირიშვილი 

Fabrication of Ultrafine 

Grained Composites by 

Mechanical Alloying and 

Dynamic Consolidation 

of Powders 

Book 6: 

16thInternational 

Multidisciplinary 

Scientific 

GeoConference 

SGEM2016;  “Nano, Bio 

and Green-

Technologies for a 

sustainable future”, 

Indexed in  Thomson 

Reuters ISI Web of 

Knowledge, 

SCOPUS, 

CrossRef Database, 

Volume 1, pp 119-125, 

2016 

Indexed in  Thomson 

Reuters ISI Web of 

Knowledge, SCOPUS 
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10 Paata J. 

Kervalishvili , 

Tamar N. Bzhalava 

Investigations of 

Spectroscopic 

Characteristics of 

Virus-Like 

Nanobioparticles, 

American Journal of 

Condensed Matter 

Physics   
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10.5923/j.ajcmp.20160

601.02      

Scientific&Academic 

Publishing Co. (SAP) 
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11 მ.ჩიხრაძე, 

გ.ონიაშვილი, 

ნ.ჩიხრაძე, 

ტიტანის, ალუმინის, 

ბორის და 

ნახშირბადის 

ფხვნილების  
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”გამომცემლობა იოპ” 

IOP Publishing 

44 (2016) 052014 

doi:10.1088/1755-

”გამომცემლობა იოპ” 

IOP Publishing 

 

IOP Conf. Series: Earth 
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ფ.მარკისი   ფხვნილების 
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კონსოლიდირება.  

1315/44/5/052014 and Environmental 
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052014 

doi:10.1088/1755-
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12 L. Chkartishvili, 
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How to Calculate 
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Nano Research and 
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3. Reccved: Augist 21; 
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2016; PublishedL: Vol.5 
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j.nano.s.2017050301.13 

 

13 K.Kotetishvili,     

Natia Kobalia, 

Guram Chikhladze 

 

SOLUTIONS OF THE 

EQUATION OF MOTION 

OF POISEUILLE’S  

LAMINAR FLOW FOR A 

MAGNETIC FLUID 

JAE  Greece  

2016.vol.18. N.2 

  

14 K.Kotetishvili,  

Elene Iordanishvili, 

Natia Kobalia, 

Guram Chikhladze 

 

STUDYING THE 

EQUATION OF MOTION 

FOR MAGNETIC FLUIDS 

WITH NANO-PARTICLE 

INCLUSIONS 
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2016.vol.18 .N.1pp. 

 31-36 

15 Nino Kobala, Farida 

Grinberg, Ezequiel 

Farrher, Ketevan 

Kotetishvili, and Jon 

N Shah 

Comparison of 

between-subject and 

single-subject between-

session variability in in 

vivo DKI brain studies 

ISMRM 25th Annual 

Meeting & Exhibition.  

Honolulu. Hawaii 

 

  

16 Jandieri G., 

Zhukova N. 

 

“On the theory of the 

passive impurity 

distribution in the 

turbulent air flow” 

Journal of Advances in 

Physics, vol. 11,  

# 7, 2016 

USA 3535-3545 

17 Jandieri G. ““Double-Humped 

Effect” in the turbulent 

collision magnetized 

plasma”  

Progress In 

Electromagnetic 

Research  

(PIER M), vol. 48, 2016  

USA 95-102 
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18 Jandieri G., 

Ishimaru A., Rawat 

B.S., Gavrilenko 

V.G., Zhukova N.N. 

Scintillation effects in 

the turbulent collision 

magnetized plasma 

Journal of Applied 

Science and Research, 

vol. 4, 

# 5, 2016 

USA 1-12 

vrceli anotacia qarTul enaze 

 

III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 T. Pagava, M. Beridze,                    

D. Khocholava, N. Esiava 

Oscillating Dependence of 

Electron Concentration on 

Measuring Temperature in 

Irradiated n-Type Silicon 

October 24-27, 2016, Tbilisi, 

Georgia NANO-2016 

2 A.Bibilashvili, N.Dolidze, 

R.Gulyaev, Z.Jibuti, G.Skhiladze. 

LOW-TEMPERATURE 

METHOD OF FORMATION OF 

GROUP III NITRIDE (GaN, 

AlN) NANOFILMS. 

October, 24-27, Tbilisi, Georgia. 

“Nano-2016” 

3 

 

T. Pagava, M. Beridze,                                    

D. Khocholava, N. Esiava. 

Oscillating Dependence of 

Electron Concentration on 

Measuring Temperature in 

Irradiated n-Type Silicon. 

October 24-27, 2016, Tbilisi, 

Georgia NANO-2016. Abstracts, 

2016, p.162. 

 

4 V. Berkovits, V. Ulin, G. Iluridze,    

T. Minashvili, K. Davitadze,                         

A. Baranov, R. Arinero   

"New chemical methods to form 

metallic nanoparticles on 

semicinductor surface" 

.  October 24-27, 2016, Tbilisi, 
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5 G. Benemanskaya, G. Iluridze,                   

T. Minashvili, A. Gigineishvili,                      

P. Kervalishvili,                                 

G. Frank-Kamenetskaya 

"Syncjrotron-radiation 

photoemission study of thr Ba 

atomic layer deposition on 

multiferroic BiFeO3 

October 24-27, 2016, Tbilisi, 

Georgia 

 

6 N.Gapishvili, K. Davitadze,                               Nardaia " Mechanical properties 

of dysprosium monoantimonide 

October 24-27, 2016, Tbilisi, 
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Z. Jabua, T. Minashvili, I. Nardaia thin films" Georgia 

7 I. M. Avaliani, T. I. Khachidze,                              

G. G. Dekanozishvili,                                       

Z. V. Berishvili 

 

ANTIREFLECTIVE AND 

HYDROPHOBIC COATED 

LENSES FOR PHOTOVOLTAIC 

MODULS 

 

4th International Conference 

“Nanotechnologies” 

October 24 – 27, 2016, Tbilisi, 
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Nano – 2016 

8 T.BereberaShvili, Z.Buachidze, A. 

Chirakadze, L.ChakhvaSvili, 

D.Jishiashvili, P.Kervalishvili, 

S.Aleqsanian, H.Gyulasaryan, 

A.Manukyan, A.Papoian, 

E.Sharoyan, L.Sajti. 

Carbon coated (Fe-Fe3C) AND Ag-

doped lanthanum manganite 

(AgxLa1-xMnO3) nanocomposites 

for magnetic hypetermia of 

cancer cells. 4th International 

Conference “Nanotechnologies” 

October 24-27, 2016, Tbilisi, 
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9 m.CixraZe SYNTHESIS OF ENERGETIC 

COMPOSITES IN Ti-Al-B-C SYSTEM 

24 სექტემბერი 2016 

ნანო-2016,  

სტუ, თბილისი, საქართველო 

10 A. Gerasimov, A. Gigineishvili,                      

M. Vepkhvadze, M. Shengelia,                        

L. Matsababeridze 

,,The mechanism of long-range 

interaction with external impact~. 

4th International Conference 

,,Nanotechnologies~. 

October 24-27, 2016, Tbilisi, 
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11 N. Chikhradze, G. Abashidze,                         

M. Chikhradze, A. Gigineishvili,                    

G. Mestvirishvili. 

,,FABRICATION OF ULTRAFINE 

GRANED COMPOSITES BY 

MECHANICAL ALLOYING AND 

DYINAMIC CONSOLIDATION OF 

POWDERS~. 16TH 

INTERNATIONAL 

MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC 

GEOCONFERENCE SCEM 

2016. TBILISI. 

12 T. Pagava, L. Chkhartishvili,                           

T. Bzhalava, M. Metskhvarishvili, 

Peculiarities of changing hall 

mobility in dependence of 

measuring temperature in n-type 

silicon irradiated with protons. 4th 

International Conference 

“Nanotechnologies” 

October 24-27, 2016, Tbilisi, 

Georgia NANO-2016 

13 m. cirekiZe, T. bJalava,                     

m. sixaruliZe 

fizikis swavlebaSi 

zogierTi Tanamedrove 

Sromebi, akaki wereTlis 

saxelmwifo universitetis 
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meTodis gamoyenebis 

Sesaxeb, VII saerTaSoriso  

samecniero-meToduri 

konferencia „swavlebisa 

da aRzrdis aqtualuri 

problemebi“ 

gamomcemloba, quTaisi, 

ISSN: 2298-0539, 2016, 4-5 

ivnisi, gv. 387-390 

 

14 K.Kotetishvili, A.Gogishvili Brain tumor research methods. 

4th International Conference 

“Nanotechnologies” 

October.Tbilisi. 2016 

15 Z.U. Jabua, A.V.Gigineishvili. Technology of therbium 

monotelluride nanofilms. 

Abstracts. 4th Internationale 

Conference “Nanothechnologies”. 

October 24-27,Tbilisi, 

Georgia.Nano – 2016.p.88. 

16 A. Gerasimov, A. Gigineishvili,                     

M. Vepkhvadze, M. Shengelia,                   

L. Matsaberidze. 

The mechanism of long-range 

interaction with external impact, 

4th International Conference 

“Nanotechnologies”, Nano – 2016 
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17 A. Gerasimov, M. Vepkhvadze,              

G. Kvesitadze, G. Chiradze 

On the physical nature of the 

long-range interaction through 
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4th International Conference 

“Nanotechnologies”, Nano – 2016 

October 24 – 27, 2016, Tbilisi, 

Georgia, p. 78 
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m. wiklauri,              

g. janeliZe 

"avto satransporto - 

trasologiuri 

SemTxvevebis meqanizmebisa 

da kritikuli situaciebis 
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saerTaSoriso onferencia  

"verbaluri komunikaciuri 

teqnologiebi - 2016" 
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moxsenebaTa anotacia qarTul enaze 
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# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 
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A. Gigineishvili, G. Iluridze 

"Mechanical properties of TbSb 

thin films"  2the international 

Conference and exhibition on 

Mesoscopic and Condensed 
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A. Chogoshvili, Z. Buachidze. 

Assessment  of the Possibility of 
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Under Conditions of Severe 

Potassium Deficiency and 
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