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სტუდენტური მოხსენებები

ჯგუფური პროექტების დაცვა

დრო

მომხსენებელი
/მომხსენებლები

მოხსენების სათაური

ხელმძღვანელი

10.00-10.15

გიორგი ბეჟანიშვილი,
ნიკოლოზ ბახტაძე,
ალექსანდრე
ხარიტონაშვილი,
მიხეილ მარღიშვილი

FromScratch - შენი დამხმრე
სამუშაო გამოცდილების
დაგროვებაში

მანანა ხაჩიძე

10.15-10.30

ნიკოლოზი ხიტირი
გიორგი წულაია, ოთარ
ქართლელიშვილი,
დავით
მარტყოფლიშვილი

სპორტის აპლიკაცია
ანდროიდზე

მანანა ხაჩიძე

10.30-10.45

გიორგი ბეროზაშვილი,
გოგიტა გოგოლიძე,
ვარუჟან შახმურადიანი

ფსევდო-ინტელექტუალური
მოსაუბრე ბოტი

მანანა ხაჩიძე

10.45-11.00

ნინო ნიკოლაიშვილი
ნიკა ქვათაძე

დედების მზრუნველობა

მანანა ხაჩიძე

11.00-11.15

დავითი ჩხეიძე
დავით ანთაძე, დემეტრე
ხუხუნაიშვილი

ქოლცენტრი

მანანა ხაჩიძე

11.15-11.30

მარიამ ქარელი
გიორგი ტაბატაძე, ოთარ
მაჩალაძე, გიერგ
წიფიანი, იზაბელა
ოგანეზოვი

როგორ შევქმნა IT პროდუქტი

მანანა ხაჩიძე

11.30-11.45

ანა თეზელაშვილი
თინიკო კობიაშვილი,
ანინო ზარიძე, ვახტანგ
მუსხელიშვილი, გეორგი
ბერიძე

ციფრული სამზარეულო

მანანა ხაჩიძე

11.45-12.00

ლუკა კვარაცხელია
გიორგი შუბითიძე,
გევორქ ქეროფიანი

სტუდენტური კარიერა

მანანა ხაჩიძე

12.00-12.15

თამარ ბაჩალიაშვილი
თამარ ბაჩალიაშვილი,
მიშიკო სამხარაძე

ვებ აპლიკაცია კომპანიების
შეფასებისთვის

მანანა ხაჩიძე

12.15-12.30

ნიკა სეფისკვერაძე
გიორგი კილტავა, ზურა
ჩაჩანიძე

ადამიანური რესურსების
მართვის სისტემა

მანანა ხაჩიძე

12.30-12.45

ნინო მამნიაშვილი
თეა ქენქაძე, სალომე
გაჩეჩილაძე, ლუკა
გოგოჭური, გიორგი
ზარდიაშვილი

სტომატოლოგიური
კლინიკების საძიებო
პლატფორმა

მანანა ხაჩიძე

12.45-13.00

იკო მარგიშვილი, მარიამ
ფილაური

მონაცემთა ბაზების
შემსწავლელი ცნობარი

მაია არჩუაძე

13.00-13.15

ანა გვენცაძე
ლია ხარაზიშვილი,
დემეტრე ძმანაშვილი,
ნოდარ ალექსაშვილი

დაპროგრამება Raspberry Pi-ზე

მაია არჩუაძე

13.15-13.30

ვლადიმერ ქავთარაძე

ფილმების სარეკომენდაციო
სისტემა

პაპუნა ქარჩავა

13.30-13.45

ნინო მამნიაშვილი
თეა ქენქაძე, სალომე
გაჩეჩილაძე, ლუკა
გოგოჭური, გიორგი
ზარდიაშვილი

სტომატოლოგიური
კლინიკების საძიებო
პლატფორმა

პაპუნა ქარჩავა

13.50-14.00

ბექა ტიტვინიძე
დავით კაპანაძე,
ნიკოლოზ კასრაძე,
გიორგი ნადირაძე,
ალექსანდრე კახეთელიძე

მოლარის გარემო მცირე
ბიზნესისთვის

პაპუნა ქარჩავა

14.00-14.15

სალომე შეყილაძე, გიგია
აფციაური, დავით
ხანჯალაძე

უსაფრთხო კომუნიკაციის
ახალი მეთოდი

ალ.გამყრელიძე

14.15-14.30

ლუკა მეტრეველი,
გიგი ზურაბაშვილი,
მიხეილ მაღალდაძე

Aurevoir

მაგდა ცინცაძე

სამაგისტრო ნაშრომის დაცვა
15.00-15.15

გრიგოლი ბაბაჯანიანი

ქართული ხელნაწერი ასოების
ამოცნობა

მაია არჩუაძე

15.15-15.30

მიხეილ წიკლაური

ნაკრძალების ვიდეო
მონიტორინგის სისტემის
არქიტექტურა

პაპუნა ქარჩავა

15.30-15.45

ირაკლი კერვალიშვილი

დიდი მონაცემები და ბიზნეს
ინტელექტი

მანანა ხაჩიძე

დოქტორანტის
15.45-16.00

გიორგი კობაიძე

შიფრაციის და კომპრესირების
ალგორითმები მედია
ფაილებისთვის
სტუდენტური მოხსენებები
სახის ამოცნობა
კონვოლუციური ნეირონული
ქსელით

16.00-16.15

დათო ნეფარიძე

16.15-16.30

გიორგი ბეროზაშვილი

Rabin-Karp-ის ქვესტრიქონების
ძებნის ალგორითმის
იმპლემენტაცია ჰასკელის
გამოყენებით

მანანა ხაჩიძე

გია სირბილაძე

ნათელა არჩვაძე

16.45 – 17.00

ანანო თურქიაშვილი,
ერეკლე შიშნიაშვილი,
ლიზი მამისაშვილი

Autoencoder და
ლოჯისტიკური რეგრესია,
როგორც საკრედიტო
ბარათების თაღლითობის
გამოვლენის ალგორითმები და
მათი შედეგები

მაგდა ცინცაძე
მანანა ხაჩიძე
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თეორიული ინფორმატიკა
11.00-11.15

ალექსანდრე
გამყრელიძე,
რევაზ ქურდიანი

კომპიუტერული ტოპოლოგია და ლის ალგებრა
ხელოვნურ ინტელექტში

11.15-11.30

ბეჟან ღვაბერიძე

11.30-11.45

გურამ კაშმაძე

11.45-12.00

გამოყენებითი ინფორმატიკა
ექსპერტული ცოდნის ნაკადის პროგნოზის
გია სირბილაძე
ამოცანის მანქანური სწავლების ახალი
ტექნოლოგიის შესახებ

12.00-12.15

ზურაბ ქოჩლაძე

ინტელექტუალური აგენტების ცოდნი ბაზის შექმნა

12.15-12.30

თეიმურაზი
მანჯაფარაშვილი

პიროვნების ტემპერამენტისა და ხასიათის ტიპის
გამომცნობი სისტემის აგება კერსის ტემპერამენტის
დამხარისხებელისა და ფაზი-ინფორმაციული
ტექნოლოგიების საფუძველზე.

12.30-12.45

ტარიელი
ხვედელიძე

ალბათობათა ნაკადები და სასრული ავტომატების
ქცევა შემთხვევით გარემოშ

12.45-13.00

გელა ბესიაშვილი

ამხსნელი ხელოვნური ინტელექტი: გამოყენებები

დანიშვნის ორკრიტერიუმიანი ამოცანის შესახებ
კვანტური ლამბდა აღრიცხვა

ტექნიკური ინფორმატიკა
13.00-13.15

ჯულიეტა
გაგლოშვილი

ინოვაციური იდეების შეფასება TOPSIS მეთოდის
ბაზაზე - „გეო იდეამეტრიკაში“
მრავალკრიტერიუმიანი ექსპერტული შეფასებათა
სისტემა

13.15-13.30

ლელა
მირცხულავა

ბლოკჩეინი მედიცინაში

13.30-13.45

მაია არჩუაძე

მონაცემებზე მანიპულაციის სცენარი და შედეგების
ვიზუალიზაცია Power BI –ს გამოყებით

13.45-14.00

მანანა ხაძიძე

ქართულენოვანი ტექსტების საწყისი დამუშავების
თავისებურებანი NLP ამოცანებისათვის

14.15-14:30

მაგდა ცინცაძე

ლოგ ფაილების დამუშავება მანქანურუ სწავლების
მეთოდებით

14.30-14:45

13.15-13.30
13.30-13.45

დავით ხაჩიძე

ბიომეტრიკულ პარამეტრებზე სპორტსმენის წონის
ცვლილების გავლენის განსაზღვრა სპორტული
შედეგის დაგეგმვაში

პრაქტიკული ინფორმატიკა
დაპროგრამების ენა F#-ის ზარმაცი და ენერგიული
ნათელა არჩვაძე
გამოთვლების შესახებ, მემოიზაცია
საინვესტიციო პროექტების შერჩევის ამოცანა
ირინა ხუციშვილი
მერყევ ფაზი გარემოში

