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დრო ავტორი. თემის დასახელება ხელმძღვანელი 

11.00-11.15 ოთარ სირაძე, დათო მოსეშვილი. ველოსიპედების 

აპლიკაცია 

პაპუნა ქარჩავა 

11.15-11.30 გიორგი წიკლაური. სურათები ერთ სივრცეში  

11.30-11.45 ნოდარი მამაცაშვილი. კონტენტის მართვის სისტემები.  

11.45-12.00 მიხეილ ალექსიძე, დავით იაკობიძე, ზურა ნოზაძე, გიგი 

ნიკოლაიშვილი. კურსამთავრებულთა ბაზა. 
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12.00-12.15 გიორგი ტეტუნაშვილი, ბაჩანა ლობჟანიძე, გელა 

ალავიძე. მგრძნობელობის გაუმჯობესების მეთოდები. 

მაგდა ცინცაძე 

12.15-12.30 სოფიო ვარდიძე,ვაჟა ძნელაძე დათო მარჯანიშვილი. 

თსუ-ს საზოგადოება. 

მაგდა ცინცაძე 

12.30-12.45 ნათია ჩუბინიძე,სოფიკო წიკლაური, ნიკა ჯულაყიძე, 

სიმონ მელქონიან, სტეპან ევაჯიან. კომპიუტერული 

წიგნიერება საქართველოს სკოლებში. 

მაია არჩუაძე 

12.45-13.00 ავთანდილ უშიკიშვილი,  დავით ლომსაძე, თამაზი 

სეფიაშვილი, საბა ყოჩიაშვილი. დასაქმების 

მხარდამჭერი სისტემა დამწყებთათვის. 

მანანა ხაჩიძე 

13.00-13.15 არამ მელიქიანი, გევორგ მკრტიჩიანი. საზოგადოებრივი 

აზრის დადგენა Twitter სოციალური ქსელის 

სემანტიკური ანალიზის საშუალებით.  

პაპუნა ქარჩავა 

13.15-13.30 ზურაბი ბერიანიძე, ლაშა ტყემალაძე, გივი ტყემალაძე, 

გიორგი შალამბერიძე. აუგმენტირებული რეალობა 

ბიზნესისთვის. 

მაგდა ცინცაძე 

13.30-14.00 შესვენება 

14.00-14.15 ნოდარ გელაშვილი, ქეთი მოდებაძე, ლევან 

მარკოზაშვილი,გვანცა მეცხოვრიშვილი. ინფორმატიკის 

როლი ტურიზმის განვითარებაში. 

პაპუნა ქარჩავა 

14.15-14.30 სანდრო მირიანაშვილი, დავით ნიკოლეიშვილი, გიორგი 

პოღოსიანი, სოფიკო ფხიკიძე. დისტანციური სწავლების 

ელექტრონული პორტალი. 

მანანა ხაჩიძე 
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14.30-14.45 გიორგი ციცვიძე,  ბაჩო გიგინეიშვილი, სალომე 

ყაველაშვილი, გიორგი ცომაია, ნოდარ გინტური. 

ქართული მულტიპლიკაციური ფილმების არქივი. 

მანანა ხაჩიძე 

14.45-15.00 ალექსანდრე საბანაძე, ვიქტორია ცხონდია, გვანცა 

ქევხიშვილი. რესურსების სამართავი სისტემა. 

მანანა ხაჩიძე 

15.00-15.15 ამირანი ხაზარაძე, თეიმურაზ დეკანაძე. დამტვერილი 

თარო. 

მანანა ხაჩიძე 

15.15-15.30 ავთანდილი ბოლაშვილი,  გურამ ხასია, ავთო 

დიაკვნიშვილი, გიორგი ღონღაძე. პროექტი "ვენომი" 

მანანა ხაჩიძე 

15.30-15.45 რეზო ჯანჯღავა, ოთარ ბურჯანაძე, გელა ლომიძე. ECS, 

როგორც ოოპ-ს ალტერნატივა თამაშების 

წარმოებისთვის 

პაპუნა ქარჩავა 

15.45-16.00 ზაალ ძინძიბაძე, მათე ბერსენაძე, მიხეილ ლომიძე, 

ალექსანდრე სარჩიმელიძე. შეილა (აუტონომიური 

მანქანა). 

პაპუნა ქარჩავა 

16.15-16.30 დავით კობალაძე, გიორგი ბერიძე. უძრავი ქონების 

ფასების პროგნოზირება მანქანური სწავლების 

საშუალებით. 

მაია არჩუაძე 

16.30-16.45 გიორგი მღვდლიაშვილი, დავით ჯავახიშვილი. 

ფიზიკის ონლაინ პორტალი 

მანანა ხაჩიძე 

16.45-17.00 ანრი კერესელიძე, ნატო ალიბეგაშვილი, დიმიტრი 

ჯანელიძე. მობილური აპლიაკცია საკვები 

ობიექტებისთვის 

მაგდა ცინცაძე 

17.00-17.15 ვახტანგ ნოდაძე, კონსტანტინე კუტალია, გიორგი 

ებრალიძე. ფილმების შეფასებების სენტიმენტ ანალიზი 

პაპუნა ქარჩავა 
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დოქტორანტების მოხსენებები  

11.00-11.15 გურამი ასანიშვილი. ტექსტის ანალიზი და ყალბი ინფორმაციის 

აღმოჩენა. 

11.15-11.30 თორნიკე გეგეშიძე. SPAM-ის აღმოჩენის გავრცელებული 

მეთოდები.  

11.30-11.45 ვახტანგი ლალუაშვილი. JNZ ფორმატის განვითარება მეხსიერების 

შემცირების თვალსაზრისით.  

11.45-12.00 მელქისადეგ ჯინჯიხაძე. აბელის მატრიცული 

მულტიპლიკაციური სასრული ჯგუფის აგების განზოგადებული 

მეთოდი და ახალი ცალმხრივი მატრიცული ფუნქცია. 

პლენარული მოხსენებები 

12.20-12.45 გია სირბილაძე.  შესაძლებლობითი პროგნოზის ამოცანა სუსტად 

სტრუქტურირებული პროცესებისთვის. 

12.45-13.00 ალექსანდრე გამყრელიძე. სტატიკურიდან დინამიურისკენ: 

კლასიკური ამოცანების თანამედროვე ინტერპრეტაცია 

I სექცია: თეორიული ინფორმატიკა, ტექნიკური ინფორმატიკა 

13.00-13.15 ბეჟან ღვაბერიძე, ბ. მაცაბერიძე. განთავსების ამოცანების გადაჭრა 

მრავალკრიტერიუმიან დაყოფის ამოცანაზე დაყვანის გზით. 

13.15-13.30 რევაზ ქურდიანი, ე. ხმალაძე, მ.ლადრა. ლაიბნიცის ალგებრების 

ზოგიერთი თვისების შესახებ 

13.30-13.45 გურამ კაშმაძე.  კვანტური უპირატესობა და კვანტური 

კომპიუტინგის სამომავლო ამოცანები. 
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13.45-14.15 შესვენება 

14.15-14.30 ჯულიეტა გაგლოშვილი. იდეების მართვის ინტელექტუალურ 

სისტემა „გეოიდეამეტრიკაში“ გამოყენებული შეფასებათა 

მრავალკრიტერიუმიანი ექსპერტული მეთოდი. 

14.30-14.45 მაგდა ცინცაძე, მ.ხაჩიძე, მ.არჩუაძე. ქართულ ენოვანი 

ხელნაწერებისათვის სიმბოლოთა ინტელექტუალური ამოცნობის 

შესახებ 

14.45-15.00 მაია არჩუაძე, მ.ხაჩიძე, მ.ცინცაძე, გ.ბესიაშვილი. ამოცანაზე 

დაფუძნებული სწავლების და ცოდნის შეფასების მეთოდები ICT 

წიგნიერებაში 

15.00-15.15 მანანა ხაჩიძე, მაია არჩუაძე, მაგდა ცინცაძე, დავით ხაჩიძე. 

მედიცინაში გამოყენებადი გამზომი ხელსაწყოს პროგრამული 

უზრუნველყოფის არქიტექტურის შესახებ სკანირებადი 

მიკროკალორიმეტრის მაგალითზე 

15.15-15-30 გელა ბესიაშვილი, პაპუნა ქარჩავა. რეკურენტული ნეირონული 

ქსელები სენტიმენტ ანალიზის ამოცანებში . 

II სექცია: გამოყენებითი ინფორმატიკა, პრაქტიკული ინფორმატიკა  

13.00-13.15 ტარიელი ხვედელიძე. ზოგიერთი კლასის სასრული ავტომატების 

ქცევის შესახებ ფაზი გარემოში 

13.15-13.30 ზურაბ ქოჩლაძე.  გენეტიკური ალგორითმების გსმოყენება 

სიმეტრიული კრიპტოალგორითმების ასაგებად. 

13.30-13.45 ირინა ხუციშვილი. სერვისის ცენტრების განთავსების დაგეგვმის 

ამოცანა ფაზი გარემოში. 

13.45-14.00 ნათელა არჩვაძე. ქვანტური გამოთვლების მოდელის რეალიზების 

საკითხები ფუნქციონალური პროგრამირების საშუალებით. 
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