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წიგნები: ISBN

77
მიმხმარებლის ინტერფეისის დაპროგრამება 

(AngularJS, ReactJS)
ნაბეჭდი დამხ.სახელმ.

სტუ, თბილისი, 

2019
978-9941-8-0625-4 106 გვ. ს. დოლიძე

76
პროგრამული აპლიკაციების აგება ვირტუალიზაციის 

პირობებში
ნაბეჭდი მონოგრაფია

სტუ, თბილისი, 

2019
978-9941-8-0627-8    159 გვ.

დ. გულუა, 

ბ.კახელი

75
ვიზუალური დაპროგრამება C# ენის ბაზაზე Visual 

Studio.NET 2019 პლატფორმაზე 
ნაბეჭდი დამხ.სახელმ.

სტუ, თბილისი, 

2019
978-9941-8-1708-3 110 გვ. ლ. პეტრიაშვილი

74
შავი ზღვის ეკოლოგიური მონიტორინგისა და 

კვლევის საინფორმაციო სისტემა
ნაბეჭდი მონოგრაფია

სტუ, თბილისი, 

2018
978-9941-8-0624-7 205 gv.

ა. გავარდაშვილი,    

ნ. თოფურია

73
პროგრამული აპლიკაციების ტესტირება, ვალიდაცია 

და ვერიფიკაცია
ნაბეჭდი დამხ.სახელმ.

სტუ, თბილისი, 

2018
978-9941-20-629-2 120 gv.

72
ვირტუალური რეალობა და თანამედროვე 

საინფორმაციო ტექნოლოგიები  
ნაბეჭდი დამხ.სახელმ.

სტუ, თბილისი, 

2018
978-9941-8-0626-1 112 gv. დ. წაწიშვილი 

71
მართვის საინფორმაციო სისტემების დაპროგრამების 

ჰიბრიდული ტექნოლოგიები და მონაცემთა 

მენეჯმენტი

ნაბეჭდი მონოგრაფია
სტუ, თბილისი, 

2017
978-9941-20-790-7 1001 gv.

გ. ჩოგოვაძე,             

ა. ფრანგიშვილი

70
ვიზუალური დაპროგრამება (C#.NET, Workflow 

Foundation.NET) 
ნაბეჭდი დამხ.სახელმ.

სტუ, თბილისი, 

2017
978-9941-20-880-5  232 gv. ლ. პეტრიაშვილი

69 ქსელური არქიტექტურები ბიზნესისათვის ნაბეჭდი დამხ.სახელმ.
სტუ, თბილისი, 

2017
978-9941-0-9842-0    269 gv. დ. გულუა

68 შესავალი NoSQL მონაცემთა ბაზებში ნაბეჭდი დამხ.სახელმ.
სტუ, თბილისი, 

2017
978-9941-0-9642-6 152 გვ. გ. კივილაძე

პროფესორ გია სურგულაძის წიგნების და სამეცნიერო ნაშრომთა სია /2019-სექტემბერი/

(სულ 391, მათ შორის 77 წიგნი, 253 სტატია/თეზისი/პროექტი, 62 ელ_სახელმძღვანელო)
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67
მონაცემთა მენეჯმენტის თანამედროვე 

ტექნოლოგიები (Oracle, MySQL, MongoDB,Hadoop) 
ნაბეჭდი დამხ.სახელმ.

სტუ, თბილისი, 

2017
978-9941-27-176-2  202 gv. ლ. პეტრიაშვილი

66
კორპორაციული მენეჯმენტის დაპროგრამების 

ტექნოლოგია (საკურსო პროექტებისთვის) 
ნაბეჭდი დამხ.სახელმ.

სტუ, თბილისი, 

2017
978-9941-0-9843-7  104 gv.

ლ. პეტრიაშვილი,    

მ. ბიტარაშვილი

65 დაპროგრამების ჰიბრიდული ტექნოლოგიები და 

მონაცემთა მენეჯმენტი 
ნაბეჭდი დამხ.სახელმ.

სტუ, თბილისი, 

2016
978-9941-0-8692-2  272 gv.

64 პროგრამული სისტემების მენეჯმენტის საფუძვლები  ნაბეჭდი სახელმძღვ.
სტუ, თბილისი, 

2016
978-9941-20-651-1 350 gv. ე. თურქია

63 პროგრამული სისტემების მენეჯმენტი 

(ლაბორატორიული პრაქტიკუმი) 
ნაბეჭდი დამხ.სახელმ. 

სტუ, თბილისი, 

2016
978-9941-0-8558-1 180 გვ. ე. თურქია

62
ორგანიზაციული მართვის ბიზნესპროცესების 

მოდელირება და დაპროექტება
ნაბეჭდი მონოგრაფია

სტუ, თბილისი, 

2016
978-9941-0-8259-7 204 გვ.

ც. ფხაკაძე,   

ა.კეკენეძე

61
Web-აპლიკაციების ტესტირება, ვალიდაცია და 

ვერიფიკაცია. 
ნაბეჭდი მონოგრაფია

სტუ, თბილისი, 

2015
978-9941-0-7682-4 205 გვ.

მ.გულიტაშვილი,    

ნ. კივილაძე

60
საწარმოო რესურსების მენეჯმენტის 

ბიზნეს-პროცესების მოდელირება და კვლევა
ნაბეჭდი მონოგრაფია

სტუ, თბილისი, 

2015
978-9941-20-557-6 216 გვ.

ხ.ქრისტესიაშვილი, 

გ. სურგულაძე

59 საინფორმაციო სისტემების აგება მულტიმედიური 

მონაცემთა ბაზებით 
ნაბეჭდი მონოგრაფია

სტუ, თბილისი, 

2014
978-9941-20-468-5 345 გვ.

კ.მეიერ-ვეგენერი 

(გერმანია),     

გ.ბასილაძე     

58
საინფორმაციო სისტემების მენეჯმენტის 

საერთაშორისო გამოცდილება (BSI, ITIL, COBIT)
ნაბეჭდი დამხ.სახელმ.

სტუ, თბილისი, 

2014
978-9941-20-458-6 320 გვ. ბ. ურუშაძე 

57
კორპორაციული მენეჯმენტის სისტემების Windows 

დეველოპმენტი (WCF ტექნოლოგია)
ნაბეჭდი

დამხ.სახელმ. 

(ნაწ.3)
სტუ, თბილისი, 

2015
978-9941-0-7878-1 154 გვ.

56
კორპორაციული მენეჯმენტის სისტემების Windows 

დეველოპმენტი (WF ტექნოლოგია)
ნაბეჭდი

დამხ.სახელმ. 

(ნაწ.2)
სტუ, თბილისი, 

2015
978-9941-0-7520-9  136 გვ.

55
კორპორაციული მენეჯმენტის სისტემების Windows 

დეველოპმენტი (WPF ტექნოლოგია)
ნაბეჭდი

დამხ.სახელმ. 

(ნაწ.1)

სტუ, თბილისი, 

2014

978-9941-0-7103-4 

978-9941-0-7104-1
202 გვ.

54

მართვის ავტომატიზებული სისტემების  

ობიექტ-ორიენტირებული დაპროექტების და 

მოდელირების ინსტრუმენტები (MsVisio, WinPepsy, 

PetNet, CPN )

ნაბეჭდი სახელმძღვ.
სტუ, თბილისი, 

2013
99940-56-77-8 232 გვ.

გ. ბოლხი (გერმ.) 

გ.გოგიჩაიშვილი, 

ლ.პეტრიაშვილი
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53
პროგრამული აპლიკაციების დეველოპმენტის 

საფუძვლები (C#, MsAccess, ADO & ASP.NET)
ნაბეჭდი დამხ.სახელმ.

სტუ, თბილისი, 

2013
978-9941-20-251-3 99 გვ.

მ.ბიტარაშვილი, 

ხ.ქრისტესიაშვილი

52
კორპორაციულ Web-აპლიკაციათა ინტეგრაცია და 

დაპროექტება
ნაბეჭდი მონოგრაფია

სტუ, თბილისი, 

2012
978-9941-20-165-3 324 გვ. ი. ბულია 

51 ვიზუალური დაპროგრამება C#_2010 ენის ბაზაზე  ნაბეჭდი სახელმძღვ.
სტუ, თბილისი, 

2011
978-9941-20-021-2 445 გვ.

50
ბიზნეს-პროგრამების ექსპერტულ შეფასებებში  

გადაწყვეტილებათა მიღების მხარდამჭერი მეთოდები 

და მოდელები  

ნაბეჭდი მონოგრაფია
სტუ, თბილისი, 

2009
978-9941-14-450-9 200 გვ.

ა. ფრანგიშვილი, 

ი. ვაჭარაძე 

49 მარკეტინგის ბიზნეს-პროცესების უნიფიცირებული 

და იმიტაციური მოდელირება 
ნაბეჭდი მონოგრაფია

სტუ, თბილისი, 

2009
978-9941-14-377-9 170 გვ.

მ. ოხანაშვილი, 

გ. სურგულაძე 

48 ორგანიზაციულ სისტემებში ინფორმაციული 

რესურსების მართვა
ნაბეჭდი დამხ.სახელმ.

სტუ, თბილისი, 

2009
978-9941-14-447-6 128 გვ. მ. კაშიბაძე 

47
აპლიკაციების აგება ASP&ADO& C# პაკეტებით NET 

პლატფორმაზე
ნაბეჭდი დამხ.სახელმ.

სტუ, თბილისი, 

2009
978-9941-14-365-6 86 გვ.

ი. ბულია, 

ე. თურქია

46 დაპროგრამების საფუძვლები C ენის ბაზაზე ნაბეჭდი სახელმძღვ.
სტუ, თბილისი, 

2009
978-9941-14-375-5 150 გვ.

გ. ჯანელიძე, 

ე. ხუციშვილი 

45
Web-აპლიკაციების დამუშავება მონაცემთა ბაზების 

საფუძველზე (ADO.NET, ASP.NET, C#)
ნაბეჭდი სახელმძღვ.

სტუ, თბილისი, 

2009
978-9941-14-289-5 172 გვ.

ი. ბულია, 

ე. თურქია

44 ბიზნეს-პროცესების მოდელირება პეტრის ქსელებით ნაბეჭდი სახელმძღვ.
სტუ, თბილისი, 

2008
978-9941-14-125-6 128 გვ.

დ. გულუა, 

ე. თურქია

43
ობიექტ-ორიენტირებული დაპროგრამების მეთოდი 

(C++ენის ბაზაზე) 
ნაბეჭდი სახელმძღვ.

სტუ, თბილისი, 

2008
99940-56-18-2 164 გვ.

42
დაპროგრამების მეთოდები: საკურსო პროექტების 

აგება     (UML, MsVisio, C++)  
ნაბეჭდი მეთოდ.სახელმ.

სტუ, თბილისი, 

2007
978-9941-14-125-5 48 გვ.

41
საოფისე პროექტების დაპროგრამება

Visual Basic Application  ენაზე ნაბეჭდი დამხ.სახელმ.
სტუ, თბილისი, 

2007
99940-56-74-3 86 გვ.

ლ.პეტრიაშვილი,    

ნ. თოფურია,           

მ. ოხანაშვილი

40
მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემები: ობიექტ-

როლური მოდელირება ( ORM / ERM, SQL Server)  
ნაბეჭდი დამხ.სახელმ.

სტუ, თბილისი, 

2007
99940-995-3-7 56 გვ. ნ. თოფურია

39  ობიექტ-ორიენტირებული დაპროგრამების მეთოდი ნაბეჭდი დამხ.სახელმ.
სტუ, თბილისი, 

2007
100 გვ.

38   შესავალი დაპროგრამების ენებში: C და VBA ნაბეჭდი დამხ.სახელმ.
სტუ, თბილისი, 

2006
99940-56-11-5 64 gv ლ.პეტრიაშვილი
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37
განაწილებული ოფის-სისტემების მონაცემთა ბაზების 

დაპროექტება და რეალიზაცია UML-ტექნოლოგიით
ნაბეჭდი მონოგრაფია

სტუ, თბილისი, 

2006
99940-57-17-0 237 გვ.

ჰ. ვედეკინდი,     

ნ. თოფურია 

36 დაპროგრამების საფუძვლები (C&C++ ენების ბაზაზე) ნაბეჭდი დამხ.სახელმ.
სტუ, თბილისი, 

2006
99940-56-16-6 120 გვ.

35
კომპონენტურ-ვიზუალური დაპროგრამება: 

ინტერფეისების აგება C# და C++ ენებზე მონაცემთა 

განაწილებული ბაზებისათვის

ნაბეჭდი სახელმძღვ.
სტუ, თბილისი, 

2006
99940-48-99-6 205 გვ.

თ.დოლიძე,           

ლ. ყვავაძე

34
სასამართლო საქმეთა წარმოების ქსელური მართვის 

ავტომატიზებული სისტემა
ნაბეჭდი მონოგრაფია

სტუ, თბილისი, 

2006
99940-48-63-5 300 გვ.

მ. ახობაძე, 

ზ.ბოსიკაშვილი, 

გ.გოგიჩაიშვილი, 

თ.სუხიაშვილი, 

გ.ღვინეფაძე

33
Objektorientierte Modellierung und Programmierung mit der 

UML
ნაბეჭდი სახელმძღვ.

სტუ, თბილისი, 

2006
99940-56-01-8 60 გვ. K. Bothe
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organizational management consulting Print.
Trans. ACS -        

No 2(9), 2010

Georgian 

Techniucal 

University

თბილისი, 2010 0,45 nT.

Turkia E.,          

Topuria N.,           

Gulua D.,           

Iremashvili I. 

161
სასწავლო პროცესების ობიექტ-ორიენტირებული 

მოდელირება და მათი ასახვა ფერადი პეტრის 

ქსელებით განათლების სისტემაში 

ნაბეჭდი
სტუ შრ.კრებ..: 

`მას~-#2(9)
სტუ თბილისი, 2010 135-140

დ. გულუა,         მ. 

კაშიბაძე,          დ. 

კიკილაშვილი     

160
 Modelling and automation of monitoring and control 

processes for transporting oil products
Print.

Intern.Conf. of 

Comp. 

Inf.and Comp. 

Technologies, 

Modelling, Control  

 თბილისი, 

Georgia, Nov. 1-4, 

2010

0.1
N. Topuria, 

A.Burchuladze,       

I.Bulia

159
სოციალური მომსახურების სისტემაში 

მონიტორინგის პროცესების ავტომატიზაცია  
ნაბეჭდი

სტუ შრ.კრებ..: 

`მას~-#1(8)
სტუ თბილისი,    2010 0,5 nT.

ნ.თოფურია, 

ი.ბულია, 

დ.მარკოსიანი 

158

პროგრამული სისტემების სასიცოცხლო ციკლის 

პროცესის მოდელირება უნივერსალური და 

ექსტრემალური პროგრამირების პრინციპების 

კომპრომისული გადაწყვეტით

ნაბეჭდი
სტუ შრ.კრებ..: 

`მას~-#1(8)
სტუ თბილისი,    2010 0,5 nT.

მ.გულიტაშვილი, 

ი.კაკულია, 

გ.ჩერქეზიშვილი, 

ი.ჯავახიშვილი

157
Development and Research of the Computer System Models 

Supporting the Human Resource Selection for the Project 

Management

Print.
3 rd  Intern.         

Conf. 

Computational 

Intelligence 

(CI’09).

 თბილისი, 

Georgia, June 26-

28, 2009

0.35
E. Turkia,                                    

N. Topuria, 

M.Giutashvili

156
კრიმინალურ მოვლენათა აღრიცხვის და წარმოების 

მონიტორინგის ინფორმაციული სისტემა
ნაბეჭდი

სტუ შრ.კრებ..: 

`მას~-#2(7)
სტუ თბილისი, 2009 0,4 nT.

155
ვირტუალური სისტემების მოდელირება 

კორპორაციულ ქსელებში
ნაბეჭდი

სტუ შრ.კრებ..: 

`მას~-#2(7)
სტუ თბილისი, 2009 0,5 nT.

დ. გულუა,        თ. 

დოლიძე,       ე. 

თურქია

154
Unified modeling and simulation of processes of marketing 

with the new information technology
Print.

Internation. 

Conference 

Intern.Conf., 

Problems of High 

Educ., 

Moscow ,2009 926-928
Turkia E., 

Okhanashvili M.

153

მართვის ავტომატიზებული სისტემების 

მიმართულებით ინტერდისციპლინარული სწავლების 

კონცეფცია UML/2 ტექნოლოგიის ფონზე

ნაბეჭდი
სტუ შრ.კრებ..: 

`მას~-#1(6)
სტუ თბილისი, 2009 Nov-15
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152
ნავთობპროდუქტების გადაზიდვის მონიტორინგის 

და კონტროლის კომპიუტერული სისტემა
ნაბეჭდი

სტუ შრ.კრებ..: 

`მას~-#1(6)
სტუ თბილისი, 2009 0,5 nT.

ა. ბურჭულაძე,     

ი. ირემაშვილი      

151
პროდუქციის მიწოდების პროცესის იმიტაციური 

მოდელირება ფერადი პეტრის ქსელებით
ნაბეჭდი

სტუ შრ.კრებ..: 

`მას~-#1(6)
სტუ თბილისი, 2009 0,7 nT.

მ. ოხანაშვილი,     

გ. ბასილაძე       

150
Perfection of Object-Oriented Projecting with a Process-

Oriented Approach
Print.

Internation. 

Conference 

Educat, science and 

economics at 

univ.Integrat.to 

intern.educ.area 

Płock, Poland,   

2008 
0.8

E. Turkia,                                    

D. Gulua

149
Construction of Multi-dimensional Analysis 

Packet of Commercial Objects with Decision Cube 

Components

Print.
Internation. 

Conference 

Educat, science and 

economics at 

univ.Integrat.to 

intern.educ.area 

Płock, Poland,   

2008 
0.8

L. Petriashvili,                                   

N. Topuria

148
ბიზნეს-პროექტების მართვის ავტომატიზებული 

სისტემის სრულყოფა თანამედროვე საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების ბაზაზე

ნაბეჭდი
სტუ შრ.კრებ..: 

`მას~-#2(5)
სტუ

თბილისი,    

2008
0,6 nT.

გ. გოგიჩაიშვილი,   

ე. თურქია,                  

ნ. თოფურია      

147
ბუღალტრის ავტომატიზებული სამუშაო ადგილის 

ინფორმაციული უზრუნველყოფა
ნაბეჭდი

komersanti-

#1(5)
Teusu

თბილისი,    

2008
0,55 nT.

ნ. თოფურია,      

ლ. პეტრიაშვილი       

146
მარკეტინგული პროცესების მართვის ერთი მოდელის 

შესახებ ფერადი პეტრის ქსელებით
ნაბეჭდი

სტუ შრ.კრებ..: 

`მას~-#2(5)
სტუ

თბილისი,    

2008
0,6 nT.

ე. თურქია,                  

მ. ოხანაშვილი       

145
ბიზნეს-პროცესების მოდელირებისა და 

დაპროგრამების თანამედროვე ტექნოლოგიები
ნაბეჭდი

საერთ.სამეცნ. 

კონფ.შრ.კრებ. 
სტუ

თბილისი,    

2008
0,4 nT.

ლ. პეტრიაშვილი,  

ნ. თოფურია  

144
Обучение автоматизации проектирования 

распределенных  организационных систем на базе         

UML /ORM –технологии

Печ.

Тез.Докл. 

Международн. 

Конф. 

Московский 

Университ..

Москва,          

2008
0.05

Топурия Н., 

Петриашвили Л. 

143
Об автоматизированном усовершенствовании 

структуризации учебной информации
Печ.

Тез.Докл. 

Международн. 

Конф. 

Киевский 

Университ..
Киев,2008 0.08

Николаишвили В., 

Топурия Н., 

Петриашвили Л. 

142
პროგრამული აპლიკაციების მონაცემთა ბაზების 

დაპროექტება კატეგორიალური მიდგომით
ნაბეჭდი

სტუ შრ.კრებ..: 

`მას~-#1(4)
სტუ

თბილისი,     

2008
0,6 nT.

ნ. თოფურია,                  

მ. კაშიბაიძე,       

დ. საღინაძე

141
კრიმინალურ საქმეთა ელექტრონული წარმოების 

პროცესების ავტომატიზაცია
ნაბეჭდი

სტუ შრ.კრებ..: 

#1(467)
სტუ

თბილისი,     

2008
0,65 nT.
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140
ბიზნეს-პროცესების მოდელირების თანამედროვე 

პრინციპები და ინსტრუმენტული საშუალებები
ნაბეჭდი

სტუ შრ.კრებ..: 

`მას~-#1(4)
სტუ თბილისი,    2008 0,6 nT.

ე. თურქია,                  

მ. გიუტაშვილი

139 MODELLIERUNG-2008: ახალი ხიდი მეცნიერებასა და 

წარმოებას შორის
ნაბეჭდი

სტუ შრ.კრებ..: 

`მას~-#1(4)
სტუ თბილისი, 2008 0,6 nT.

ვ. რეისიგი,                  

დ. გულუა

138
ობიექტ-როლური მოდელირება მონაცემთა ბაზის 

სტრუქტურის ავტომატიზებულ რეჟიმში ასაგებად
ნაბეჭდი

სტუ შრ.კრებ..: 

`მას~-#2(3)
სტუ თბილისი, 2007 0,6 nT.

ნ. თოფურია,                  

ნ. მოწონელიძე

137
Aвтоматизация проектирования распределенных 

офис-систем на базе UML/ORM –технологии
Печ.

Georgian Fed.for 

Inform.&Docum.

Georgian 

Engineering News, 

No 3

Тбилиси,          

2007
82-84

ნ. თოფურია,                  

ი. ვაჭარაძე

136
ინფორმატიკა, პროგრამული ტექნოლოგიები და მათი 

განვითარების და სწავლების თანამედროვე 

მიმართულებანი

ნაბეჭდი
სტუ შრ.კრებ..: 

`მას~-#1(2)
სტუ თბილისი,    2007 0,6 nT.

გ.გოგიჩაიშვილი, 

ა.ფრანგიშვილი           

135
პროგრამული სერვერების ორგანიზაცია 

კორპორაციულ ქსელებში
ნაბეჭდი

სტუ შრ.კრებ..: 

`მას~-#1(2)
სტუ თბილისი,   2007 0,45 nT.

ვ. რეისიგი,       დ. 

გულუა       

134
ავტომატიზებული ანალიზის სისტემის დაპროექტება 

სატენდერო კომისიის ექსპერტებისთვის
ნაბეჭდი

სტუ შრ.კრებ..: 

#1(463)
სტუ თბილისი,   2007 19-23

ნ. თოფურია,                  

ი. ვაჭარაძე

133
განაწილებული მონაცემთა ბაზების აგების 

ავტომატიზაცია NET გარემოში
ნაბეჭდი

სტუ შრ.კრებ..: 

`მას~-#1(2)
სტუ თბილისი,   2007 0,4 nT.

ნ. თოფურია,                  

ი. ვაჭარაძე,     ლ. 

ყვავაძე

132

ელექტროენერგიის ტექნიკური დანაკარგების 

კონტროლის კომპიუტერული სისტემის აგება 

ORM/ERM ბაზაზე

ნაბეჭდი
სტუ შრ.კრებ..: 

`მას~-#1(2)
სტუ თბილისი,   2007 0,4 nT.

ნ. თოფურია,                  

გ. ბახია

131
საქართველოს ჰიდრორესურსების მონიტორინგის 

კომპიუტერული სისტემა 
ნაბეჭდი

სტუ შრ.კრებ..: 

#3(461)
სტუ თბილისი,   2006 0,8 nT.

ნ. მოწონელიძე,         

თ. ფიფია

130
ენერგეტიკული ობიექტების კონტროლის სისტემა 

კლიენტ-სერვერული არქიტექტურის ბაზაზე
ნაბეჭდი

სტუ შრ.კრებ..: 

#4(462)
სტუ თბილისი,   2006 0,75 nT.

გ. არაბიძე,        ნ. 

თოფურია

129

Категориальный подход разработки абстрактных моделей 

данных для объектно-ориентированных,  реляционных 

баз данных
Печат.

Тез.Докл. 

Международн. 

Конф. 

Киевский 

Университ..
Киев, 2006 0.08

Николаишвили В., 

Топурия Н., 

Кашибадзе М. 
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128
ექსპერტულ შეფასებათა პროცესების ავტომატიზაცია 

ობიექტ-ორიენტირებული მეთოდებით
ნაბეჭდი

სტუ შრ.კრებ..: 

`მას~-#1
სტუ თბილისი,   2006 0,55 nT.

ი. ვაჭარაძე,          ნ. 

ფოლადაშვილი,       

ნ. ტყეშელაშვილი

127
ბიზნესის ინტელექტუალური რესურსების 

სრულყოფა პროცესების ავტომატიზაციის 

საფუძველზე

ნაბეჭდი
სტუ შრ.კრებ..: 

`მას~-#1
სტუ თბილისი,   2006 0,5 nT.

მ. გიუტაშვილი,       

გ. შავთვალაძე

126

კორპორაციული მართვის სისტემის ჭებ-აპლიკაციის 

დამუშავება Internet-Intranet გარემოში .NET-

პლატფორმაზე

ნაბეჭდი
სტუ შრ.კრებ..: 

`მას~-#1
სტუ თბილისი,   2006 0,55 nT.

ი. ბერძენიშვილი,        

ი. ვაჭარაძე,          

ნ. ხელაძე,           

ი. ბულია

125

კონცეპტუალური მოდელის დაპროექტება UML-

ტექნოლოგიით უნივერსიტეტის მონაცემთა ბაზების 

აგებისას    

ნაბეჭდი
სტუ შრ.კრებ..: 

`მას~-#1
სტუ თბილისი,   2006 0,5 nT.

ვ. ქაჩიბაია,       ი. 

ილდიზი,       ნ. 

თოფურია,      ნ. 

გელიტაშვილი

124
უნიფიცირებული პეტრის ქსელების კონცეფცია და 

რეალიზაცია მართვის ავტომატიზებულ სისტემებში    
ნაბეჭდი

სტუ შრ.კრებ..: 

`მას~-#1
სტუ თბილისი,   2006 0,54 nT.

ზ. წვერაიძე,      თ. 

კაიშაური,      დ. 

გულუა,        მ. 

კაშიბაძე

123
განაწილებულ ოფის-სისტემებში საქმიანი 

პროცესების ობიექტ-ორიენტირებული მოდელირება 

და ანალიზი პეტრის ქსელებით

ნაბეჭდი

Georgian 

Electronic 

Scientific Journal, 

2006, N3

0,8
ნ. თოფურია,                  

ი. ვაჭარაძე

122
Автоматизированое проектирование классов и 

межклассовых отношений для распределенных, 

реляционных баз данных

Печ.
Georgian Fed.for 

Inform.&Docum.

Georgian 

Engineering News, 

No 3

Тбилиси,       2006 0.5

 Топурия Н., 

Петриашвили Л., 

Кикнадзе М.

121
Моделирование процессов актуализации распределенных 

баз данных на основе системных сетей петри
Печ.

Georgian Fed.for 

Inform.&Docum.

Georgian 

Engineering News, 

No 2

Тбилиси,       2006 0.5

 Гулуа Д., 

Петриашвили Л., 

Витанаге Д.

120

მონაცემთა ოპერატიული ბაზის აგებისა და მისი  

ავტომატიზებული დამუშავების სისტემის 

ინტერფეისი  
ნაბეჭდი saq.mecn.akad.  

“mecnier. da 

teqnolog.”, #1-

3

თბილისი,   2006 0.5
ო. შონია,        

დ. შონია

119

ბიზნეს-პროცესების მართვის ინტერნეტული 

სისტემის დაპროექტება და რეალიზაცია ASP და C#  

.NET ტექნილოგიებით

ნაბეჭდი saq.mecn.akad.  

“mecnier. da 

teqnolog.”, 

#10-12

თბილისი,   2005 0.45

ლ.პეტრიაშვილი, 

ლ. ყვავაძე,         

ი. ბულია

http://gesj.internet-

academy.org.ge

http://gesj.internet-academy.org.ge/#
http://gesj.internet-academy.org.ge/#
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118

კომპიუტერული სისტემის დაპროექტება და 

რეალიზაცია UML-ტექნოლოგიით ოპერატიულ-

სამძებრო სამსახურის მაგალითზე
ნაბეჭდი saq.mecn.akad. 

“mecnier. da 

teqnolog.”, 

#10-12

თბილისი,   2005 0.5
ო. შონია,        

აკ. შონია

117
Construction of Multi-dimensional Analysis 

Packet of Commercial Objects with Decision Cube 

Components

Print.
Georgian Fed.for 

Inform.&Docum.

Georgian 

Engineering News, 

No 4

თბილისი,   2005 0.4
L. Petriashvili,                

L. Kvavadze,,                     

M. Okhanashvili

116
The Visual, Objectoriented Modelling, Design, Analysis and 

Implementation using .NET technology and Petri Nets
Print.

cfm&vtwy&frfl&-

bc 

vtwy& frfl& 

@vjfv,t# 
თბილისი,   2005 0.4

L. Petriashvili,                

O. Shonia,                     

Gr. Surguladze

115
მართვის ავტომატიზებულ სისტემებში დინამიკური 

პროცესების ობიექტ-ორიენტირებული მოდელირება
ნაბეჭდი

saerT.samecn. 

konf.Sr.kreb. 

saq.mecn.akad., 

marTvis 

sistemebis 

instituti 

თბილისი,   2004 0.4
გ.გოგიჩაიშვილი,  

ო. შონია

114
სასამართლო საქმეთა წარმოების ქსელური 

კომპიუტერული სისტემის დამუშავების პროექტი
ნაბეჭდი

saerT.samecn. 

konf.Sr.kreb. 
სტუ თბილისი,   2004 0,4 nT.

მ. ახობაძე, 

გ.გოგიჩაიშვილი,  

თ. სუხიაშვილი,   

გ. ღვინეფაძე      

113
სისხლის სამართლის საქმეთა წარმოების პროცესების 

მოდელირება UML-ტექნოლოგიით
ნაბეჭდი

saerT.samecn. 

konf.Sr.kreb. 
სტუ თბილისი,   2004 0,4 nT.

გ. გოგიჩაიშვილი,        

ლ. ყვავაძე,        ლ. 

გარსევანიშვილი.

112
OLAP-კუბში მონაცემთა აგრეგაცია გრაფების 

თეორიის გამოყენებით
ნაბეჭდი

`inteleqti~ 

#3(20)
per.samec.Jurn. თბილისი,   2004 0,5 nT. ლ. პეტრიაშვილი

111

სასამართლო საქმეთა წარმოების ქსელური 

კომპიუტერული სისტემის ტექნიკური პროექტი 

(სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეთა 

წარმოება I-ინსტანციის, აპელაციის და კასაციის 

დონეებზე)

xelnaw.

msoflio 

bankis 

proeqti

saq. saerTo 

sasamarTl. 

Ddepartamenti
თბილისი,   2003 500 გვ.

გ.გოგიჩაიშვილი,   

თ. სუხიაშვილი,     

გ. ღვინეფაძე        
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110

რესტრუქტურიზებულ საავადმყოფოთა ჭარბი 

ქონების განსაზღვრისა და ძირითად პარამეტრებზე 

მისი გავლენის ანალიზის კონცეპტუალური 

მოდელების დამუშავება

xelnaw.

msoflio 

bankis 

proeqti

saavadmy. 

restruqtur. 

centri

თბილისი,   2003 90 გვ.

109

ჯანდაცვის ობიექტების პრივატიზების პროცესის 

მონიტორინგისა და ანალიზის კომპიუტერული 

სისტემა

xelnaw.

msoflio 

bankis 

proeqti

saavadmy. 

restruqtur. 

centri

თბილისი,   2003 100 გვ.

108

სასამართლო საქმეთა წარმოების ქსელური 

კომპიუტერული სისტემის ტექნიკური დავალების 

პროექტი

xelnaw.

msoflio 

bankis 

proeqti

saq. saerTo sasam. 

Ddepartamenti
თბილისი,   2003 250 გვ.

გ.გოგიჩაიშვილი,   

თ. სუხიაშვილი,     

გ. ღვინეფაძე        

107
საქართველოს საავადმყოფოთა რესტრუქტურიზაციის 

ფონდის მას-ის აგების კონცეფცია
ნაბეჭდი

სტუ-Sr.kreb. 

#4(443)
სტუ

თბილისი,    

2002
0,5 nT.

თ. დოლიძე,        

ბ. შარაშიძე,         

დ. გულუა

106

საავადმყოფოთა ქონების აღრიცხვისა და შეფასების 

კომპიუტერული სისტემის დაპროექტება და აგება  

UML-ტექნოლოგიით

ნაბეჭდი
სტუ-Sr.kreb. 

#4(443)
სტუ

თბილისი,    

2002
0,5 nT.

თ. დოლიძე,        

ბ. შარაშიძე,         

დ. გულუა

105
ეკონომიკური რეფორმების მართვის სრულყოფა 

უახლესი ინფორმაციული ტექნოლოგიებით
ნაბეჭდი

სტუ-Sr.kreb. 

#7(446)
სტუ

თბილისი,    

2002
0,5 nT.

გ.გოგიჩაიშვილი,   

თ.დოლიძე, ო.შონია,         

ს.პოჩოვიანი, 

ე.თურქია, დ.გულუა, 

ლ.პეტრიაშვილი

104
ბიზნეს-პროცესების მართვის ინფორმაციული 

სისტემების დამუსავების უახლესი ტექნოლოგია
ნაბეჭდი

სტუ-80 wlis 

saiub.konfer.
სტუ

თბილისი,    

2002
0,05 nT.

გ.გოგიჩაიშვილი, 

ს.იაბლონსკი,  

ე.თურქია 
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103

Разработка прикладного программного 

обеспечения интегрированных информационных 

систем управления на основе UML

Эл-Печ.

Georgian 

Electronic 

Scientific Journal, 

2002, N1,  42-48

7 стр. Гогичаишвили Г.Г.

102

საავადმყოფოთა რესტრუქტურიზაციის პროცესის 

მართვა პეტრის ქსელების თეორიისა და მონაცემთა 

ბაზის სერვერის იდეოლოგიის საფუძველზე

ნაბეჭდი
სტუ-80 wlis 

saiub.konfer.
სტუ

თბილისი,    

2002
0,05 nT.

თ.დოლიძე, 

ვ.რეისიგი, 

ლ.პეტრიაშვილი, 

დ.გულუა 

101
Проектирование и реализация многоуровневой АСУ 

процессом образования на базе -технологии и клиент-

серверной архитектуры

ნაბეჭდი
სტუ-80 wlis 

saiub.konfer.
სტუ

თბილისი,    

2002
0,05 nT.

ო. შონია,  დ.ვიტანაგე      

(შრი-ლანკა),       ი. 

ილდიზ    

(თურქეთი), 

ნ.თოფურია

100
საავადმყოფოთა ქონების აღრიცხვისა და შეფასების 

კომპიუტერული სისტემა 
xelnaw.

msoflio 

bankis 

proeqti

saavadmy. 

restruqtur. 

centri

თბილისი,    

2002
200 გვ. დ. გულუა

99

ექსპერტულ შეფასებათა დამუშავების პროცესების 

პროგრამული სისტემის დაპროექტება და რეალიზაცია 

UML–ტექნოლოგიით.  

ნაბეჭდი

“mecniereba da 

teqnolog.”, 

#7-9,

saq. mecn. akad. 
თბილისი,    

2002
0,35 nT.

ო. შონია,         

ო.ნიკოლეიშვილი

98

მულტიპროცესორული სისტემების რესურსების 

მართვის პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება  

Borland-C++Builder  ინსტრუმენტით  

ნაბეჭდი
საერთ.კონფ. 

შრ.კრებ. N4(437) 
სტუ თბილისი,   2001 0,6 nT.

გ.ბოლხი,        

ლ.პეტრიაშვილი,   

ბ.ჩიხრაძე

97
ბიზნეს-პროცესების ნაკადთა მართვის 

ავტომატიზებული სისტემაM
ნაბეჭდი

საერთ.კონფ. 

შრ.კრებ. N4(437) 
სტუ თბილისი,   2001 0,5 nT.

ს. იაბლონსკი,      

ე. თურქია,         

ბ. ჩიხრაძე

96

კათედრის მართვის ავტომატიზებული სისტემის 

დაპროექტება და აგება UML ტექნოლოგიის 

გამოყენებით

ნაბეჭდი
საერთ.კონფ. 

შრ.კრებ. N4(437) 
სტუ თბილისი,   2001 0,5 nT.

ნ. თოფურია,       

ო. შონია,           

ი. ილდიზი

95

ინფორმაციული სისტემების დაპროექტება სამუშაო 

ნაკადების მართვისა და ობიექტ-ორიენტირებული 

მეთოდების გამოყენებით

ნაბეჭდი
საერთ.კონფ. 

შრ.კრებ. N4(437) 
სტუ თბილისი,   2001 0,5 nT.

ი.ილდიზი,    

ო.შონია, 

მ.ოხანაშვილი

http://gesj.internet-

academy.org.ge

http://gesj.internet-academy.org.ge/#
http://gesj.internet-academy.org.ge/#
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94

საწარმოო ფირმებში მარკეტინგული პროცესების 

მართვის ინფორმაციული სისტემის დაპროექტება და 

რეალიზაცია UML-ტექნოლოგიით

ნაბეჭდი
საერთ.კონფ. 

შრ.კრებ. N4(437) 
სტუ თბილისი,   2001 0,5 nT.

თ. დოლიძე,        

ე. თურქია,         

მ. ოხანაშვილი

93

მემკვიდრეობითობა მართვის ინფორმაციული 

სისტემების დაპროგრამებაში: მონაცემთა ბაზებიდან 

UML-ტექნოლოგიამდე. 

ნაბეჭდი
საერთ.კონფ. 

შრ.კრებ. N4(437) 
სტუ თბილისი,   2001 55-62

კ. ბოტჰე (გერმ.),            

მ. კაშიბაძე

92

ინტერნეტის Web-გვერდების დაპროექტებისა და 

აგების ტექნოლოგია თანამედროვე პროგრამულ 

სისტემებში 

ნაბეჭდი
საერთ.კონფ. 

შრ.კრებ. N4(437) 
სტუ თბილისი,   2001 0,5 nT.

გ. გოგიჩაიშვილი,  

გრ. სურგულაძე

91
დაპროგრამების სწავლებისა და სერტიფიცირების 

პროცესის მოდელირება სისტემური პეტრის 

ქსელებით 

ნაბეჭდი
საერთ.კონფ. 

შრ.კრებ. N4(437) 
სტუ თბილისი,   2001 0,55 nT.

ვ. რეისიგი,  

დ.გულუა

90
მართვის ინფორმაციული სისტემების პროგრამული 

უზრუნველყოფის აგება UML-ტექნოლოგიით
ნაბეჭდი

საერთ.კონფ. 

შრ.კრებ. N4(430) 
სტუ თბილისი,   2000 0,5 nT.

ო.შონია, 

ნ.ძამაშვილი

89

ობიექტ-ორიენტირებული მოდელირება 

AMIS–ტექნოლოგიისა და პეტრის ქსელების 

გამოყენებით განათლების სისტემაში 

ნაბეჭდი
"ინტელექტი", 

#1(7), 
პერიოდ.სამეცნ. 

ჟურნალი
თბილისი,   2000 0,45 nT.

გ. ჩაჩანიძე,  

დ.გულუა  

88

 თურქ სტუდენტთა საზღვარგარეთ სწავლების 

ორგანიზაციისა და მართვის კომპიუტერული 

სისტემა

ნაბეჭდი
"ინტელექტი", 

#1(7), 
პერიოდ.სამეცნ. 

ჟურნალი
თბილისი,   2000 0,45 nT.

ი. ილდიზ 

(თურქეთი)

87
განაწილებული ინფორმაციული სისტემების აგება 

თანამედროვე ტექნოლოგიების ინტეგრირებული 

გამოყენებით

ნაბეჭდი
"ინტელექტი", 

#1(7), 
პერიოდ.სამეცნ. 

ჟურნალი
თბილისი,   2000 0,45 nT.

ი. ილდიზ 

(თურქეთი),         

ო. შონია.

86  ბიზნეს-გეგმის დამუშავების ექსპერტული სისტემა ნაბეჭდი

htcg&cfvtw&-

ntmy& rjya&- 

ufvja&     

SoftTEC-'99

სტუ თბილისი,   1999 0,3 nT.  ე. თურქია

85

 ბიზნეს–გეგმის ავტომატიზებული დამუშავების 

პროცესის სამუშაო ნაკადების მარღრთვის სისტემა ნაბეჭდი შრ.კრებ სტუ თბილისი,   1999 0,4 nT.  ე. თურქია



# დასახელება ნ-ხ დანიშნულება გამომცემლობა ინდექსი თაბახი თანაავტორები

84

კომპიუტერული ქსელის რესურსების სინქრონიზების 

პროცესის მოდელირება და ანალიზი პეტრის 

ქსელებით 
ნაბეჭდი

საერთაშ. 

სიმპოზიუმის 

შრ.კრებული 

სტუ თბილისი,   1997 0,6 nT.
ო. შონია,         

დ.მაკასარაშვილი

83
მართვის სისტემების დაპროექტებისა და აგების 

თანამედროვე ტექნოლოგია
ნაბეჭდი

სტუ–75, 

საიუბილეო 

კონფ.

სტუ თბილისი,   1997 0,05 nT.
გ. გოგიჩაიშვილი, 

ნ.თოფურია

82
 განაწილებული კომპიუტერული სისტემების აგებისა 

და რესურსების ეფექტური მართვის მოდელები
ნაბეჭდი

საერთაშ. 

სიმპოზიუმ. 

შრ.კრებ., „მას"

სტუ თბილისი,   1997 0^25 
ო. შონია,         

გ.მაისურაძე

81
განაწილებული სისტემების დაპროექტების 

ტექნოლოგია ობიექტ–ორიენტირებული თეთოდების 

საფუძველზე 

ნაბეჭდი

საერთაშ. 

სიმპოზიუმ. 

შრ.კრებ., „მას"

სტუ თბილისი,   1996 0^5 ys
 ჰ. ვედეკინდი 

(გერმანია)

80
  ძირითადი მოთხოვნები მას–ის ქვესისტემა 

"ხელმძღვანელისადმი" ნაბეჭდი

საერთაშ. 

სიმპოზიუმ. 

შრ.კრებ., „მას"

სტუ თბილისი,   1996 0^25 
გ. გოგიჩაიშვილი, 

თ. დოლიძე

79

Обектно-ориентированное моделирование систем на 

базе создания интегрированной среды зависимостей  и 

сетей Петри

Печ.
Сб.тр. Межд.н-т. 

Конф. “АСУ”
ГТУ Тбилиси,1996 0.5 Шония О.

78
კომპიუტერული ქსელის რესურსების სინქრონიზების 

პროცესის მოდელირება და ანალიზი 

მრავალმომხმარებლურ რეჟიმში 

ნაბეჭდი "ინტელექტი" per.samec.Jurn. თბილისი,1995 0.7
ო. შონია,         

ლ.პეტრიაშვილი

77

Технология построения экспертной системы расчета 

цен и себестоймости на единицу продукции для 

больших и средних предприятий мелкосерийнного 

производства

Печ.
Сб. Трудов      

ГТУ и КПУ
Интеллект Тбилиси,1995 0.7 Долидзе Т.

76
პროფილური დიფერენცირებული სწავლების 

მათემატიკური მოდელი
ნაბეჭდი

სტუ-ქუთ. ტუ. 

შრ.კრებ. 

"ინტელექტი"

სტუ თბილისი 0,5 nT.
გ.ჩაჩანიძე,         

ვ. ქელბაქიანი
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75

პედაგოგ-ექსპერტის ავტომატიზებული სამუშაო 

ადგილი პროფილური დიფერენცირებული 

სწავლების sისტემაში

ნაბეჭდი

სტუ-ქუთ. ტუ. 

შრ.კრებ. 

"ინტელექტი"

სტუ თბილისი 0,6 nT.

გ.ჩაჩანიძე,          

მ. კაშიბაძე,          

მ. ბეციაშვილი

74

განაწილებულ სისტემებში ინფორმაციული ბაზების 

და პროგრამული პაკეტების აგების, ანალიზის და 

მოდიფიკაციის ერთი ინსტრუმენტის შესახებ 

მთლიანობის დაცვის უზრუნველყფით 

ნაბეჭდი
"მოამბე",        

N1, 149
საქ.მეცნ. აკად. თბილისი,1994 0^5 y'& გ. ჩოგოვაძე

73
Построение эффективных алгоритмов 

синхронизации обработки многопользовательских 

запросов в распределенных системах

Печ.

Òåç.Äîêëaд. í/ò. 

Конф.  Проф.-

препод. ГТУ 

ÃÒÓ Лагодехи,1994 0.1
М.Кашибадзе, 

Д.Чиковани

72
Technology of constructing decision support system (DSS) for 

"Whole-Sale Fair"
Print

Abstr.First Int. 

Scientific Pedag. 

Seminar

GTU თბილისი,1994 0.1
Dolidze T.,         

Rayamajhi S.

71
Decision support system for operational management of 

production
Print

Abstr.First Int. 

Scientific Pedag. 

Seminar

GTU თბილისი,1994 0.1
Dolidze T.,              

Ahmed D.

70
Экспертная система поддержки öåëîñòíîñòè áàç 

äàííûõ è çíàíèé экспертных систем
Печ.

Òåç.Äîêëaд. 1-

Ìåæä.í/ò. 

Школы 

"Интел.СУУП"

ÃÒÓ Лагодехи,1994 0.1

Øîíèÿ Î. 

М.Кашибадзе, 

Д.Чиковани

69

განაწილებული სისტემების დაპროექტების 

ტექნოლოგია რელაციურ დამოკიდებულება, 

ფრეიმული სტრუქტურებისა და პეტრის ქსელების 

ინტეგრაციის ბაზაზე

ნაბეჭდი
საქ.მეცნ.აკად. 

"მოამბე" N2, 148 
მეცნ.აკადემია თბილისი,1993 0^4 y'& გ. ჩოგოვაძე

68

რელაციური ალგებრის ოპერაციების შესრულების 

ეფექტური პროცედურის რეალიზების ერთი 

ალგორითმის შესახებ

ნაბეჭდი
საქ.მეცნ.აკად. 

"მოამბე" N2, 148 
მეცნ.აკადემია თბილისი,1993 0^6 y'& გ. ჩოგოვაძე

67
Ðàçðàáîòêà èíñòðóìåíòàëüíûõ ñðåäñòâ çàùèòû 

öåëîñòíîñòè áàç äàííûõ è çíàíèé â ðàñïðåäåëåííûõ 

ñèñòåìàõ

Печ.
Òåç.Äîêë.Ìåæä.í-

ò. Êîíô.
ÃÒÓ Òáèëèñè,1993 0.1

Øîíèÿ Î. 

М.Кашибадзе
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66
Применение èíñòðóìåíòàëüíûõ ñðåäñòâ сетей 

Петри в дисциплинах Операционные системы и  

ñèñòåìное моделирование

Печ.

Òåç.Äîêë.Респ. 

н/пед. Êîíô. 

"Методы 

активн.обуч.в 

ВУЗах"

ÃÒÓ Òáèëèñè,1993 0.1
Чачанидзе Г., 

Кашибадзе М.

65
Ðàçðàáîòêà èíñòðóìåíòàëüíûõ ñðåäñòâ çàùèòû 

öåëîñòíîñòè áàç äàííûõ è çíàíèé â ðàñïðåäåëåííûõ 

ñèñòåìàõ

Печ.
Òåç.Äîêë.Ìåæä.í-

ò. Êîíô.
ÃÒÓ Òáèëèñè,1993 0.1

Øîíèÿ Î. 

М.Кашибадзе

64
საგანთაშორისი კავშირების ასახვის კონცეპტუალური 

მოდელი
ნაბეჭდი

პროფ.მასწ. 

სამეცნიერო– 

ტექნ. კონფ.

სტუ თბილისი,1993 0.1
გ.ჩაჩანიძე,         

მ. ყარაულაშვილი

63
ინფორმაციული ბაზის მთლიანობის დაცვა 

განაწილებულ სისტემებში საწარმოო გაერთიანებათა 

მარკეტინგული უზრუნველყოფის მაგალითზე

ნაბეჭდი
სტუ-Sr.kreb. 

#8 (391) 
სტუ თბილისი,1992 0,6 nT.

მ. კაშიბაძე,         

დ. ჩიქოვანი

62
დაგეგმვის ექსპერტული სისტემის ერთი 

რეალიზაციის შესახებ ქალაქვაჭრობის მაგალითზე
ნაბეჭდი

სტუ-Sr.kreb. 

#6 (389) 
სტუ თბილისი,1992 0,5 nT.

61
Êîíöåïöèÿ îáúåêòíî-îðèåíòèðîâàííîãî ìîäåëèðîâàíèÿ 

ðàñïðåäåëåííûõ ñèñòåì íà áàçå интеграции теории 

ðåëÿöèîííûõ çàâèñèìîñòåé è ñåòåé Ïåòðè 

Печ.

Всемирн.Конгр. 

IIS-92 

"Инф.коммуник.

сети,системы и 

технологии"

Конгр. Москва,1992 0.15 Øîíèÿ Î. 

60 БД ИАСУ в условиях персонализации рабочих мест Печ.

Òåç.Äîêë.    6ой 

Всесоюз. Шк-

сем. "ИБД-90" 

Мифи, ГПИ Бакуриани,1990 0.15

Áóêèÿ Ã.,    

Долидзе Т., 

Шарашидзе Б.

59
ფუნქციური ავტომატიზებული სამუშაო ადგილების  

დაპროექტების მეთოდოლოგია
ნაბეჭდი

საქ. მეცნ. 

ტექნიკის 

კომიტეტი 

საქ.რესპ. 

სახ.მეურნ. 

მართვ.ინსტ.

თბილისი,1990 0^5 

გ. ბუკია,         

თ. დოლიძე,     

ბ. შარაშიძე
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58

ინტეგრირებული მართვის ავტომატიზებული 

სისტემის ინფორმაციულ–ტექნოლოგიური 

პროცესების ავტომატიზაცია ტრიკოტაჟის დარგის 

საწარმოო–სავაჭრო გაერთიანებისათვის

ნაბეჭდი

საქ. მეცნ. 

ტექნიკის 

კომიტეტი 

საქ.რესპ. 

სახ.მეურნ. 

მართვ.ინსტ.

თბილისი,1990 1^1 

გ. ბუკია,         

თ. დოლიძე,    ბ. 

შარაშიძე

57
Ðàçðàáîòêà è âíåäðåíèå "ÀÐÌ - Ðóêîâîäèòåëÿ" äëÿ 

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé
Печ.

Ñá.Òð.ÃÏÈ. 

No_4(346)
ÃÒÓ Òáèëèñè,1989 0.3

Áóêèÿ Ã.,    

Долидзе Т., 

Шарашидзе Б.

56
Об одной интерпретации алгоритмов представления 

знаний в реляционных БД
Печ.

Ñá.Òð.ÃÏÈ. 

"Прим.Мат.мет.

и ВТ в управл."

"Сабчота 

Сакартвело"
Òáèëèñè,1989 0.5

55
Комплексная диалоговая система аâòîìàòèçàöèи 

конструкторско-технологических и планово-

экономических работ для тðикотажной фабрики

Печ.

Òåç.Äîêë. Âñåñ. 

êîíô. "Соц. 

Экон.пробл.  

Н/Тпрогресса"

ИУНХ Кутаиси,1989 0.15

Áóêèÿ Ã.,    

Долидзе Т., 

Шарашидзе Б.

54
ПС экспертной учебно-исследовательской системы 

ОРГТЕХ
Печ.

Гос.фонд 

"алгор. и 

программ"  

СССР, 

Рег.N50890001

1364 

Гос.фонд АП Москва,1989 102 стр.

Áóêèÿ Ã.,    

Долидзе Т., 

Шарашидзе Б.

53
ПС АРМ-Р сельскохозяйственного предприятия 

(СЕЛО)
Печ.

Гос.фонд 

"алгор. и 

программ"  

СССР, 

Рег.N50890001

1365 

Гос.фонд АП Москва,1989 260 стр.

Áóêèÿ Ã.,    

Долидзе Т., 

Шарашидзе Б.

52
Диагностика информационных процессов на объекте 

с целью повышения качества принимаемых решений 

путем их автоматизации на базе ЭВМ

Печ.
Сб. научных 

трудов      
ИУНХ Òáèëèñè,1989 0,45

Áóêèÿ Ã.,    

Долидзе Т., 

Шарашидзе Б.
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51
 Автоматизированное рабочее место руководителя  

сельскохозяйственного предприятия 
Печ.

Сб. научных 

трудов      
ИУНХ Òáèëèñè,1989 0,8

Áóêèÿ Ã.,     

Шарашидзе Б.

50
Àâòîìàòèçàöèÿ ðåàëèçàöèè ñèñòåìû îáðàáîòêè äàííûõ, 

îðèåíòèðîâàííûõ íà ðóêîâîäèòåëÿ 
Печ.

Òåç.Äîêë. Âñåñ. 

í/ò êîíô. "Теор. и 

практ. 

авт.упр.отрасл. 

н-х"

ВДНХ Ìîñêâà,1988 0.08

Áóêèÿ Ã.,    

Долидзе Т., 

Шарашидзе Б.

49
Схема функционирования диалоговой "оболочки" 

автоматиз. анализа учетно-стататистической 

информации

Печ.

Òåç.Äîêë. Âñåñ. 

Í-êîíô. 

"Комп.информ. 

проц.в управл.  

н-х"

МЭСИ Ìîñêâà,1988 0.08

Áóêèÿ Ã.,    

Долидзе Т., 

Шарашидзе Б.

48
Проблемы обучения САПР и ИПК руководящих 

работников
Печ.

Òез.Междунар. 

конф.  

"Обуч.САПР в 

инж.ВУЗах-х"

ИУНХ Òáèëèñè,1987 0,1
Бабунашвили М., 

Áóêèÿ Ã.

47
Совершенствование организации оперативного 

управления в РАПО в условиях компьютеризации
Печ.

Òез.докл.Симп.  

"Пробл.соверш.

орган.структур 

управления"

ИУНХ Òáèëèñè,1987 0,08

Бабунашвили М., 

Áóêèÿ Ã.    

Абалаки Г.,         и 

др.

46
Проблемы обучения САПР и ИПК руководящих 

работников
Печ.

Òез.докл.Межд. 

конф.  

"Обуч.САПР в 

инж.ВУЗах"

ИУНХ Òáèëèñè,1987 0,1
Бабунашвили М., 

Áóêèÿ Ã.

45
Ñèñòåìà àâòîìàòèçèðîâàííîé èíôîð-ìàöèîííîé ïîääåðæêè 

âûðàáîòêè ïëàíîâûõ ðåøåíèé ïî ïîâûøåíèþ îðãàíèçàöèîííî-

òåõíè÷åñêîãî óðîâíÿ ïðîèçâîäñèâà

Печ.
Ñá.Òð.ÈÓÍÕ 

ÃÊÍÒ Ãðóçèè
ИУНХ Òáèëèñè,1986 1

Áóêèÿ Ã.,    

Шарашидзе Б.

44
Автоматизированная система построения 

приложений конечных пользователей 
Печ.

Òез.Докл.Респ. 

Н/Т-конф.  
ИУНХ Òáèëèñè,1986 0,1 Áóêèÿ Ã.
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43
Диалоговая система автоматизации проектирования 

целевой программы  повышения организационно 

технического уровня предприятий

Печ.

Òез.Докл. 

Всесоюз. Н/Т-

конф.  

ИУНХ Òáèëèñè,1985 0,1 Áóêèÿ Ã.

42 Диалоговая САПР ОРГТЕХ-84 Печ.
Ñá.Òð.ÈÓÍÕ 

ÃÊÍÒ Ãðóçèè
ИУНХ Òáèëèñè,1985 0,35 Шарашидзе Б.

41
Метод определения минимальной структуры 

функциональных зависимостей
Печ.

"Al.I.Cusa", Iasi, 

TomXXX, s.I.a, 

Mate-matica, N5

Analele stiintifice 

ale Universitatii 
Roumania,1984 1

Чоговадзе Г., 

Чачанидзе Г., 

Качибая В.

40
Программа дальнейщей декомпозиции структуры 

функциональных зависимостей
Печ.

Гос.фонд 

"алгор. и 

программ"  

СССР, N5(56), 

Гос.фонд АП Москва,1983 0.5
Реттер В.,    

Шония О.

39
База данных системы автоматизации 

проектирования электронных преобразователей
Печ.

Òез.Докл. Н/Т-

конф.  
ГПИ Тбилиси,1983 0.05 Двали Д.

38
О выборе приемлемых нормальных форм 

логической схемы реляционных БД
Печ.

Сб.Труд. 

"Техн.Киберн". 

№10(267) 

ГПИ Тбилиси,1983 0.45
Качибая В.,   

Кортуа Т.

37
Банк данных для подсистемы упрапвления 

молодыми кадрами ВШ
Печ.

Òез.Докл. Н/Т-

конф. 

Молод.учен. 

ГПИ Тбилиси,1983 0.08

36 Автоматизация проектирования реляционных БД Печ.

Òез.Докл. Н/Т-

конф. 

Молод.учен. 

ГПИ Тбилиси,1983 0.09
Качибая В.,   

Реттер В.

35
Об алгоритмах  автоматизации построения 

физической структуры БД
Печ.

Сб.Труд. 

"Техн.Киберн".  
ГПИ Тбилиси,1982 0.3
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34
Проектирование концептуальной схемы 

реляционных БД в сетевой СУБД
Печ.

Òез.Докл.3-ей 

Вс.Школ/Сем. 

"Интел.БД" 

ГПИ Бакуриани,1982 0.06 Качибая В.,   

33
Zur Projektierung der relationalen Datenbasen in 

automatisierten Steuerungssystemen
Print

Beiträge zur 

"Informatins-

verarbeitung", 

Konferenz

Universität-Halle, 

Germany
Halle,1981 0,05

32
Об одном подходе реализации физической 

структуры реляционных БД
Ïå÷.

Сб.Труд. 

"Техн.Киберн". 

№7(239)  

ГПИ Тбилиси,1981 0.33 Шония О.

31
Выбор эффективного алгоритма построения 

логической структуры базы данных
Ïå÷.

Сб.статей ГПИ, 

"АСУ"  
ГПИ Тбилиси,1981 0.2

30
Человеко-машинная процедура определения 

множества функциональных отношений проблемной 

области в имитационном моделировании

Ïå÷.
Сб.статей ГПИ, 

"АСУ"  
ГПИ Тбилиси,1981 0.25 Шония О.

29
Алгоритмическая схема определения логической 

структуры базы данных с бинарными отношениями
Ïå÷.

Сб.статей ГПИ, 

"АСУ"  
ГПИ Тбилиси,1981 0.2

28
Семантическое эквивалентирование модели 

проблемной области в оптимальную реляционную 

схему 

Ïå÷.

Òез.Докл.Респ. 

Н/Т-конф. 

"Методы разр. 

Опыт 

экспл.АСУ" 

ГПИ Тбилиси,1981 0.07

27
Модель физической структуры БД и некоторые 

проблемы ее реализации 
Ïå÷.

Òез.Докл.Респ. 

Н/Т-конф. 

"Методы разр. 

Опыт 

экспл.АСУ" 

ГПИ Тбилиси,1981 0.08 Чачанидзе Г. 
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26
Процесс проектирования РБД и дальнейщая 

декомпозиция реляционной схемы 
Ïå÷.

Òез.Докл.Респ. 

Н/Т-конф. 

"Мет.разр.Опыт 

экспл. АСУ" 

ГПИ Тбилиси,1981 0.06 Качибая В. 

25
Разработка информационного обеспечения ИАСУ  

трубопрокатным агрегатом
Ïå÷.

Òез.Докл.1-ой 

Вс. Н/Т-конф. 

"Банки данных" 

ГПИ Тбилиси,1981 0.05
Чоговадзе Г., 

Чачанидзе Г. 

24
Реляционные банки данных в АСУ трубопрокатным 

производством
Рук.

Госрег. 

№79017933
ГПИ Тбилиси,1981 4

Чоговадзе Г., 

Чачанидзе Г. 

23
Построение структур реляционных баз данных в 

АСУ 
Рук.

Автореферат 

канд.диссерт.
ЛЭТИ Ленинград,1980 1.1

22
Алгоритм и программный комплекс проектирования 

и модификации логических структур баз данных
Печ.

Инф.бюллет. 

"Алг. И Прогр." 

№1(33), н-124

Фонд Алг-

Прогр.СССР
Москва,1980 1,3 Чоговадзе Г.

21
Алгоритм и программное обеспечение разработки 

оптимальной  организации n-арных отношений баз 

данных

Печ.

Инф.бюллет. 

"Алг. И Прогр." 

№1(33), н-125

Фонд Алг-

Прогр.СССР
Москва,1980 0,65 Чоговадзе Г.

20
Об одном алгоритме формирования неизбыточного 

множества функциональных отношений в 

реляционных БД

Печ.
Сообщ. АН 

ГССР, 96 №1
Акад.Наук ГССР Тбилиси,1979 0,4 Чоговадзе Г.
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19
Применение систем малых ЭВМ для 

информационного обеспечения на примере трубного 

производства

Печ.

Òез.Докл.4-ой 

Вс. Н/Т-конф. 

"Нов.Технол. 

Процессы... 

малых  ЭВМ" 

Инст.Тахометри

иАкад.Наук 

ГССР

Тбилиси,1979 0,4
Гогичаишвили Ш., 

Чачанидзе Г.

18
Реляционный падход к проектированию структур БД 

трубного производства
Печ.

Òез.Докл.22ой 

Респ. Н/Т-конф. 

ГПИ

ГПИ Тбилиси,1979 0,05
Чоговадзе Г., 

Чачанидзе Г.

17
Разработка реляционного БД для АСУ 

трубопрокатных станов применительно к ТПЦ 

Руставского металлургического завода 

Печ.
Госрег. 

№78019174
ГПИ Тбилиси,1979 120 Чоговадзе Г., 

16
Вопросы автоматизированного проектирования 

структур интеллектуальных БД в АСУ
Печ.

Òез.Докл.Всес. 

Н/Т-конф. 

"Структуры БД"

ВНИИТМЭ Телави,1978 0,05
Чоговадзе Г., 

Чачанидзе Г.

15
Методика выбора оптимального множества 

индексов при проектировании систем реляционных 

БД

Ïå÷.

Сб.Труд. 

"Техн.Киберн". 

№5(206)  

ГПИ Тбилиси,1978 0.32
Чоговадзе Г., 

Чачанидзе Г.

14
Об одном подходе проектирования модели 

естественного языка в интеллектуальных БД
Печ.

Òез.Докл.21ой. 

Н/Т-конф. ГПИ
ГПИ Тбилиси,1978 0,05 Чачанидзе Г.

13
Частично упорядоченные системы и вопросы 

организации реляционных БД
Печ.

Сб.Òр. ГПИ 

№5(206)
ГПИ Тбилиси,1978 0,08

12
Логико-алгебраические методы автоматизированной 

актуализации структур реляционных БД
Печ.

Сб.Òр. ГПИ 

№5(206)
ГПИ Тбилиси,1978 0,08 Чоговадзе Г., 
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11
Об одном методе проектирования структур 

реляционных БД
Печ.

Сб.Òр. ГПИ 

№5(206)
ГПИ Тбилиси,1978 0,20

10
Программное обеспечение АСУ ТО аглофабрики №2 

Руставского металлургического завода
Рук.

Госрег. 

№77042792
ГПИ Тбилиси,1977 4 Чоговадзе Г., 

9
Проектирование реляционных банков информации и 

вопросы общения в них
Печ.

Òез.Докл.1ой 

Всес. Шк-сем. 

"Интелл.Банки 

Информ."

Мифи, ГПИ Сухуми,1977 0,05
Чоговадзе Г., 

Чачанидзе Г.

8
К вопросу разработки логико-алгебраических 

методов проектирования структур реляционных БД 

АСУ ВШ

Печ.

Òез.Докл.19ой  

н.т конф. 

ВУТЗов 

Закавказ.Респ.

ГПИ Тбилиси,1977 0,05
Чоговадзе Г., 

Чачанидзе Г.

7
Некоторые вопросы общения в системах  

реляционных БД на примере АСУ ВШ
Печ.

Òез.Докл.19ой  

н.т конф. 

ВУТЗов 

Закавказ.Респ.

ГПИ Тбилиси,1977 0,05 Чачанидзе Г.

6
Об одном подходе управления данными в 

реляционных системах банка данных
Печ.

Òруды ГПИ, 

№8(190) 
ГПИ Тбилиси,1976 0,15

5
Система общения и диалоговая форма 

использования банка данных
Печ.

Òруды ГПИ, 

№8(190) 
ГПИ Тбилиси,1976 0,1 Чачанидзе Г.

4 Реляционные модели БД в АСУ ВШ Печ.

Òез.Докл.9ой  

Респ. н.т конф. 

ГПИ и 

производства

ГПИ Тбилиси,1976 0,05 Чачанидзе Г.

3
Некоторые вопросы выбора оптимальных структур 

информационных данных при проектировании БД
Печ.

Òруды ГПИ, 

№8(190) 
ГПИ Тбилиси,1976 0,1 Чачанидзе Г.
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2
Оптимальное регулирование уровня расплава в 

болотце плавильной головки прядильной машины 

на электрообогревателе 

Печ.
ГрузНИИТИ и 

ТЭИ, №10
ГрузНИИТИ Тбилиси,1972 0,5

Гугушвили А., 

Гвенетадзе Н., 

Зотикишвили Н., 

Хведелидзе Г.

1
Оптимальная настройка регуляторов для 

колебательных и двухемкостных объектов 

регулирования

Печ.

Òез.докл.Студ.  

н.т конф.     

ГПИ и 

производства

ГПИ Тбилиси,1971 0,05 Исакадзе С.






































































