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აბსტრაქტი 

ტექნოლოგიების განვითარების დონის ამაღლებასთან ერთად გაიზარდა 

გარკვეული პროცესების ავტომატიზაციის შესაძლებლობა. ერთ-ერთი ასეთი საკითხია 

უნივერსიტეტის ცხრილების შედგენის პროცესი, რომელიც ხშირ შემთხვევაში ხელით, 

ხორციელდება და რამდენიმე დღეს ან ზოგჯერ რამდენიმე კვირასაც კი გრძელდება 

ხოლმე. 

ნაშრომის მიზანია პროგრამის საშუალებით ცხრილის შედგენის პროცესის დიდი 

ნაწილის ეფექტურობის გაზრდა მისი ავტომატიზაციით. 

სამაგისტრო ნაშრომი განიხილავს უნივერსიტეტის სასწავლო ცხრილების 

შედგენის პროცესს, მისი ავტომატიზაციის მეთოდებს და მექანიზმებს. 

ნაშრომის ფარგლებში მოხდა პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება, 

რომელიც უზრუნველყოფს ცხრილის ავტომატურ შედგენას საწყის ინფორმაციაზე 

დაყრდნობით და შემდეგ მის რედაქტირებას პროგრამის გრაფიკული ინტერფეისის 

დახმარებით. ასევე მოხდა შემუშავებული პროგრამის ტესტირება და შედეგების 

განხილვა. 

ძირითადი თემატური საძიებო სიტყვები: უნივერსიტეტი, ცხრილი, 

ავტომატიზაცია, პროგრამა. 
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