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ანოტაცია – განხილულია მართვის საინფორმაციო 

სისტემების პროგრამული უზრუნველყოფის ობიექტ-

ორიენტირებული ანალიზის, დაპროექტების, დეველო-

პინგის, ტესტირების, დანერგვისა და რეინჟინერინგის 

საკითხები, UML/Agile/ITIL მეთოდოლოგიების, ბიზნეს-

პროცესების IT-სერვისების უსაფრთხოების BSI/COBIT 

სტანდარტების, მონაცემთა რელაციური და NoSQL / 

NewSQL ტიპის ბაზების მართვის სისტემების 

გამოყენების საფუძველზე. გადმოცემულია აგრეთვე 

დაპროექტების ავტომატიზაციის, კლინეტსერვერული 

და სერვისორიენტირებული სისტემების იმიტაციური 

მოდელების აგების და ანალიზის საკითხები პეტრის 

ფერადი ქსელებით (CPN). ექსპერიმენტული ნაწილი 

შესრულებულია უნივერსიტეტის, საფინანსო ბანკის, 

მულტიმოდალური გადაზიდვების სისტემის, ელექ-

ტრონული არჩევნების, შავი ზღვის ეკოლოგიის 

მონიტორინგის სისტემის და საწარმოო ფირმის 

მარკეტინგის საპრობლემო სფეროებისათვის. პრაქტი-

კული ამოცანები რეალიზებულია დაპროგრამების 

ჰიბრიდული ტექნოლოგიების (WPF,WF,WCF) გამო-

ყენებით MsVisual Studio .NET Framework 4.5-ის  

ინტეგრირებულ პლატფორმაზე. 

საკვანძო სიტყვები – ინფორმაციული 

საზოგადოება, მართვის საინფორმაციო სისტემა, 

ბიზნესპროცესი, ობიექტ-ორიენტირებული მოდე-

ლირება, UML, ITIL, სერვის-ორიენტირებული 

არქიტექტურა, დაპროგრამების ჰიბრიდული 

ტექნოლოგია, მონაცემთა მენეჯმენტი.    

I. შესავალი  

ინფორმაციული საზოგადოების ფორმირება 

ცხოვრების გარდაუვალი კანონზომიერებაა და 

მისი მხარდაჭერა, განვითარება და ჰუმანური 

მიმართულებით წარმართვა უდავოდ აქტუალური 

გლობალური ამოცანაა [1]. განსაკუთრებული 

როლი ამ პროცესებში მედიაინფორმატიკის, 

ინფორმატიკის დიდაქტიკის და მართვის საინ-

ფორმაციო სისტემების (Management Information 

Systems - MIS) სპეციალისტების მომზადებას 

ეკუთვნის. ასევე მნიშვნელოვანია გამოყენებითი 

პროგრამული სისტემების დამუშავება და დანერ-

გვა როგორც სამრეწველო-სამეურნეო, ასევე 

საგანმანათლებლო, საზოგადოებრივ, საყოფა-

ცხოვრებო და სხვა სფეროებში [2,3].  ობიექტ-, 

პროცეს- და სერვის-ორიენტირებული ანალიზის, 

დაპროექტების, დეველოპინგის, ტესტირების, 

დანერგვისა და რეინჟინერინგის საკითხების 

ინტენსიური კვლევა და სწავლება განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანია თანამედროვე კომპიუტერული 

ინდუსტრიისა და ინფორმაციული ტექნოლოგი-

ების უახლესი მიღწევების ფონზე [4].  

ნაშრომის მიზანია ინფორმაციული საზოგადო-

ების ჩამოყალიბების კონცეფციის თვალსაზრისით 

მართვის საინფორმაციო სისტემების შექმნის 

კომპლექსური ტექნოლგიის შემუშავება, რომელიც 

მოიცავს ობიექტების უნიფიცირებული მოდე-

ლირების, ავტომატიზებული დაპროექტების,  

ჰიბრიდული დაპროგრამებისა და ტესტირების 

ეტაპებს ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და 

კომუნიკაციების (ITC) მდგრადი განვითარების 

საფუძველზე, აგრეთვე ინფორმაციული უსაფრ-

თხოების საერთაშორისო სტანდარტების და 

მეთოდოლოგიების (BSI, ITIL, COBIT) გათვა-

ლისწინებას [5,6].  

სრულყოფილი და საიმედო მოქნილი პროგრა-

მული უზრუნველყოფის სრულფასოვნად და 

სწრაფად დაპროექტება, რეალიზაცია, დანერგვა 

და შემდგომი თანხლება სისტემის დამკვეთ 

ორგანიზაციაში მეტად მნიშვნელოვანი ამოცანაა 

და მისი ეფექტურად გადაწყვეტა ბევრადაა 

დამოკიდებული როგორც საპროექტო-დეველოპ-

მენტის გუნდის შემადგენლობასა და გამოცდილე-

ბაზე, ასევე IT-ინფრასტრუქტურასა და CASE-

ინსტრუმენტებზე, კერძოდ, UML და Agile მეთო-

დოლოგიების გამოყენებაზე.  

1-ელ ნახაზზე მოცემულია პროგრამული 

სისტემების აგების ზემოაღნიშნული კონცეფციის 

სტრუქტურული სქემა, რომლის საფუძველზე 

შესაძლებელია გუნდში ეფექტური და საიმედო 

მენეჯმენტის განხორციელება სასურველი შედეგე-

ბის მისაღებად. 
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ნახაზზე ილუსტრირებულია პროგრამული 

სისტემებისა და IT-სერვისების მენეჯმენტის 

მეთოდოლოგიების კვეთა, სადაც OGC (Office of 

Government Commerce) არის სახელმწიფო სავაჭრო 

პალატა (დიდი ბრიტანეთი), ISACA  (Information 

Systems Audit and Control Association) კი -  

საინფორმაციო სისტემების აუდიტის და 

კონტროლის ასოციაცია (აშშ) [6].  

II. ძირითადი ნაწილი 

სტატიაში განიხილება „მაიკროსოფთის“ 

კორპორაციის დაპროგრამების ჰიბრიდულ 

ტექნოლოგიები (WPF, WF, WCF), რომლებიც 

VisualStudio.NET_Framework_4.5 ინტეგრირებული 

პროგრამული პაკეტის სახითაა წარმოდგენილი 

[2]. ეს სწრაფად განვითარებადი ტექნოლოგია 

გამოიყენებს დაპროგრამების თანამედროვე ენებს 

და ინსტრუმენტულ საშუალებებს, როგორებიცაა 

C#.NET, XAML და სხვა (ნახ.2).  

ნახ.2  ფირმის მდგომარეობის შეფასების 

 

 

ასეთი ინტეგრირებული სამუშაო გარემო 

იძლევა ჰიბრიდული პროგრამული აპლიკაციების 

(Windows- და Web დანართები) შეიქმნის შესაძ-

ლებლობას. მომხმარებელი ქმნის პროგრამულ 

აპლიკაციებს Windows Forms კომპონენტებით ან 

ASP.NET-ის (ან Silverlight, MVC) საშუალებით. 

ორივე მხარეს აქვს თავისი უპირატესობები და 

ნაკლოვანებანი. კერძოდ, Desktop-დანართები 

ძალზე მოქნილი და რეაქციულია, ხოლო Web-

დანართები ინტერნეტის საშუალებით იძლევა 

დისტანციური წვდომის საშუალებას ერთდროუ-

ლად მრავალი მომხმარებლისთვის.  

ჩვენი მიზანია ჰიბრიდული ტექნოლოგიების 
საფუძველზე გამოყენებითი სფეროს აპლიკაციის 
აგება, რომელიც იქნება მართვის საინფორმაციო 
სისტემა კლიენტ-სერვერზე ან სერვისებზე 
ორიენტირებული არქიტექტურით. 

ჩვეულებისამებრ, რამდენი გამოყენებითი 
სფეროც გვაქვს ასაგები, იმდენივე პროგრამული 
აპლიკაცია უნდა შევქმნათ (App_1,.., App_N). 
ობიექტ-ორიენტირებული დაპროგრამების იდეო-
ლოგიის საფუძველზე, კერძოდ კი ad_hoc 
პოლიმორფიზმის თვისების რეალიზაციით, უნდა 
ავაგოთ ერთი ინტერფეისი, რომელიც 
გამოყენებადი იქნება რამდენიმე საპრობლემო 
სფეროსთვის. ინტერფეისში მომხმარებელი 
შეიტანს მისი ობიექტის შესაბამის მონაცემთა 
ერთობლიობას, რომელსაც გააანალიზებს ავტომა-
ტიზებული სისტემა და სპეციალური ფუნქციების 
საშუალებით (გადატვირთვის ოპერატორის მსგავ-
სად) ააწყობს პროგრამულ კოდს.  

როგორც 1-ელი ნახაზიდან ჩანს, გამოყენებითი 
სფეროს მართვის საინფორმაციო სისტემების 
დაპროექტება, ჩვენი თვალსაზრისით, ეყრდნობა 
უსაფრთხოების საერთაშორისო სტანდარტებს,  
IT სერვისების მართვის მეთოდოლოგიებს და 
პროგრამული სისტემების მენეჯმენტისა და 
ინტეგრაციის თანამედროვე ტექნოლოგიებს [2,5-7].      

ნახ.1. კორპორაციული საიტის გვერდი 
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საპრობლემო სფეროს პროგრამული უზრუნ-
ველყოფის აგების სასიცოცხლო ციკლის პროცე-
სების მენეჯმენტის ზოგადი მოდელი შეიძლება 
წარმოვადგინოთ განტერის იტერაციული „ფაზა-
ფუნქციების“ სახით (ნახ.3) [2]. 

ნახაზზე 11 საკონტროლო წერტილია, რომლე-

ბიც შეესაბამება პროგრამული სისტემის შექმნის 

ცალკეული ეტაპების ანალიზის შედეგად მიღე-

ბულ მდგომარეობებს. იტერაციულობა გარდაუვა-

ლია რთული პროგრამული სისტემების დასაპრო-

ექტებლად. ამიტომაც მიზანშეწონილია ასეთი 

პროცესების დაგეგმვა. ისინი უნდა იქნას აღქმული 

არა როგორც „შეცდომების“ გასწორების იტერაცი-

ული პროცედურები, არამედ როგორც სისტემის 

გაფართოების აუცილებელი იტერაციები. ეს 

საკითხი განსაკუთრებით საყურადღებოა ობიექტ-

ორიენტირებული დაპროგრამების პრინციპების 

გამოყენებისას [5,7-9].       

ნახაზზე განსაკუთრებით გამახვილებულია 

ყურადღება მე 5-8 წერტილებზე. ამ დიაპაზონში 

სრულდება პროგრამული დეველოპმენტის ამოცა-

ნები, ანუ დაპროექტებული სავარაუდო სისტემის 

პროგრამირება. მას მოსდევს მიღებული პროგრა-

მული სისტემის ტესტირების პროცესი [11]. 

სისტემის ბიზნეს-ანალიტიკოსი პასუხისმგებელია 

პროგრამისტ-დეველოპერების სამუშაოს შედეგე-

ბის შეფასებაზე. წარმატების შემთხვევაში პაკეტი 

ინერგება [10,12].     

თითოეული ეტაპის რეალიზაცია დაკავშირე-

ბულია დაპროგრამების გარკვეულ პროცედუ-

რებთან დიზაინის (XAML) და ლოგიკის (C#) 

კოდების შექმნის თვალსაზრისით [2,10-12]. ჩვენ 

განვიხილავთ რამდენიმე საპრობლემო სფეროს და 

„კლიენტ-სერვერ“ რეალიზაციას.  

კერძოდ, შემოთავაზებულია ისეთი საპრობლე-
მო სფეროები, როგორიცაა: უნივერისტეტი, 
ბიბლიოთეკა, საფინანსო ბანკი, პროდუქციის 
საწარმოოო ფირმის მარკეტინგი, ელექტრონული 
საარჩევნი სისტემა, შავი ზღვის ეკოლოგიური 

მონიტორინგი, მულტიმოდალური გადაზიდვების 
სისტემა და ა.შ. [2,8,12]. 

თითოეული საპრობლემო სფეროს პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა შემუშავებულია ინდივიდუ-
ალური ბიზნესპროცესებისა და ბიზნესწესების 
საფუძველზე, მაგრამ ჰიბრიდული დაპროგრამების 
ტექნოლოგიის გამოყენების საფუძველზე შესაძლე-
ბელი გახდა გარკვეული რთული პროცესების 
უნიფიკაცია და ავტომატიზაცია, რაც კიდევ 
ერთხელ ადასტურებს სისტემების ზოგადი 
თეორიის უნივერსალობის კონცეფციას. 

მე-4 ნახაზზე ნაჩვენებია სისტემის ორი მხარე: 
ინფორმაციის გადამცემი და მიმღები (კლიენტი და 
სერვერი). ეს პროცესი ერთ კომპიუტერზე 
მოდელირდება ორი სხვადასხვა პორტის დახმა-
რებით. მაგალითად, მარკეტინგის სფეროსათვის 
გვაქვს: პროდუქციის „დამკვეთი ფირმა“ და 
„მიმწოდებელი“ (ასეთივე შეიძლება იყოს, 
მაგალითად, ცენტრალური და რეგიონალური 
საარჩევნო კომისიები, ეკოლოგიური მონიტორინ-
გის ცენტრალური სერვერი და საკონტროლო 
პუნქტის მობილური აპლიკაცია  და ა.შ.).     

III. დასკვნა 

მართვის საინფორმაციო სისტემების დაპროგ-

რამების და მონაცემთა ბაზების თანამედროვე 

ჰიბრიდული ტექნოლოგიები მნიშვნელოვნად 

უწყობს ხელს მოქნილი და მაღალხარისხიანი 

პროგრამული აპლიკაციების შექმნას და მათ 

ეფექტიან გამოყენებას.  

ნახ.3 პროგრამული სისტემის აგების იტერაციული მოდელი „ფაზა-ფუნქციები“ 
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განსაკუთრებით თვალსაჩინოა მათი როლი 

მობილური კლიენტ-სერვერული და სერვის-

ორიენტირებული არქიტექტურის სისტემების 

ასაგებად. დიდი და რთული სისტემების შესაბა-

მისი ჰიბრიდული პროგრამული აპლიკაციების 

აგების ტექნოლოგია, მისი სასიცოცხლო ციკლის 

ეტაპების და ფაზების შემდგომი სრულყოფა 

მოითხოვს ობიექტ-, პროცეს- და სერვის-ორიენტი-

რებული მეთოდოლოგიების კომპლექსურ გამოყე-

ნებას, მათ საფუძველზე კი დეველოპმენტის 

ცალკეული პროცესების ავტომატიზაცას.     
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