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სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

მაგისტრატურაში მისაღები გამოცდების ტესტი - 1 

ბიზნეს-ინფორმატიკის  პროგრამაზე 

 

ქ. ახალციხე 

 

 

 

1. პროგრამა    ექსელი    გამოიყენება: 

ა).  ქვემოთ ყველა პასუხი სწორია     ბ).   ტექსტური დოკუმენტის  შექმნისათვის     

გ). ელექრტონული ცხრილის შექმნისათვის   დ).  გრაფიკული გამოსახულების შექმნისათვის 

2.  აქტიური კლავიშების მნიშვნელობის გამოტანას ემსახურება კლავიში: 

ა)   <F7>      ბ)   <F9>            გ).     < F11>                          დ)     < F6>              

3. მონიშნულ უჯრედში მიმდინარე თარიღის გამოსატანად საჭიროა ავკრიფოთ  კომბინაცია: 

ა).       SHIFT +:                    b)  CTRL+ /     g)    CTRL +;                                     d) CTRL + &   

4. ქვემოთ მოცემული მიმართვებიდან რომელია აბსოლუტური? 

     ა).        R5 T9                       ბ).     G67                          გ).          $H$34                    დ).     #S#18        

5. შეიძლება თუ არა და როგორ  Word - ში   web - გვერდის შექმნა? 

     ა). კი.   View Web Layout ღილაკის გააქტიურებით.  ბ). არა. ამისათვის საჭიროა HTML 

     ტექნოლოგიის გამოყენებაგ). კი. File View Web Layout გააქტიურებით. 

6.   შესაძლებლად მიგაჩნიათ თუ არა უკვე არსებული ტექსტისათვის  ტექსტური  ჩარჩოს                        

გამოყენება?  

ა). ჯერ უნდა შევქმნათჩარჩო და მერე ჩავწეროთ  მასში ტექსტი.     ბ). კი.  

  გ). კი. მხოლოდ  მაშინ,თუ  გავააქტიურებთ ბრძანებას   Draw  text box 

7. რით მთავრდება  ტექსტში  მზა სურათის  ჩასმის ოპერაცია? 

ა).  ok  ბრძანებით       ბ).    Insert clip art   ბრძანებით      გ).    Insert  ბრძანებით 

8. შესაძლებელია თუ არა და როგორ,  ერთდროულად ელფოსტიდან შეტყობინების მრავალ 

მომხმარებელთან გაგზავნა? 

ა).  არა.    ბ). კი. Cc   ველში ერთდროულად რამდენიმე ადრესატის მითითებით. 

გ). კი.   Choose ველში ერთდროულად რამდენიმე ადრესატის მითითებით. 

9. სად ინახავს  Download  -ის   Save    ბრძანება გადმოწერილ ფაილს? 

ა). მომხმარებლის მიერ არჩეულ  ლოკალურ ადგილას  ბ).    Inbox-ში 

      გ). Attachment   კატეგორიაში 

10. . ტექსტის მხატვრული გაფორმების დროს  ტექსტის  რედაქტირებას  ჩანართის რომელი ბრძანება 

ემსახურება?   ა).   Edit  text    ბ).    Edit fonts   გ).  Word ART 
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11. რას ეწოდება პროგრამა ? 

ა) ინსტრუქციათა მიმდევრობას 

ბ)მოქმედებათა მიმდევრობას  

გ)მოქმედებას 

12. რისგან შედგება ალგორითმი ? 

ა)  ინსტრუქციებისაგან 

ბ)  რიცხვებისაგან 

გ ) მოქმედებებისაგან 

13. ბლოკ-სქემაში რა ინსტრუქციის აღსანიშნავად გამოიყენება მართკუთხედი? 

ა)  მინიჭების ინსტრუქციის აღსანიშნავად 

ბ)  კომპიუტერში შეტანის ან გამოტანის ინსტრუქციის აღსანიშნავად 

გ ) ციკლის ინსტრუქციის აღსანიშნავად 

14.  რა გამოითვლება ევკლიდეს ალგორითმით ? 

ა)  საერთო უდიდესი გამყოფი 

ბ)  საერთო უმცირესი ჯერადი 

გ ) მთელრიცხვული განაყოფი 

15. რა არის Xn=(Xn+a/Xn)/2  ფორმულით განსაზღვრული მიმდევრობის ზღვარი ? 

ა) კვადრატული ფესვი a-დან 

ბ)კუბური ფესვი a-დან 

გ )  a კვადრატში 

16.  განშტოებად პროცესს რა შემთხვევაში ეწოდება ალტერნატიული ? 

ა)  როცა ორი მიმართულებიდან ასარჩევია ერთერთი 

ბ) როცა სამი მიმართულებიდან ასარჩევია ერთერთი 

გ) როცა ორზე მეტი მიმართულებიდან ასარჩევია ერთერთი 

17. როგორ ჩაიწერება თვლის ორობით სისტემაში ათობითი რიცხვი 1027? 

ა)  10000000011 

ბ) 11000000001 

გ) 11000000000 

დ) 0000011111 

18. როგორ ჩაიწერება თვლის რვაობით სისტემაში ათობითი რიცხვი 2050? 

ა)  4002 

ბ) 2002 

გ) 4200 

დ) 2004 

19. არითმეტიკულ მოწყობილობაში თვლის რომელ სისტემაში წარმოებს ოპერირება რიცხვებზე? 

ა)  თვლის ორობით სისტემაში 

ბ) თვლის ათობით სისტემაში  

გ) თვლის თექვსმეტობით სისტემაში 

დ) თვლის რვაობით სისტემაში 

20. რომელი მეხსიერება არის პირდაპირი წვდომის მეხსიერება? 

ა)  ოპერატიული მეხსიერება 

ბ) მუდმივი მეხსიერება 

გ).        გარე მეხსიერება 

21. რა სიმბოლო გამოჰყოფს ერთმანეთისაგან ფაილის ძირითად და დამატებით სახელებს? 

ა ) წერტილი 

ბ) პრობელი 
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გ) ორი წერტილი 

დ) დეფიზი 

22. რა ინფორმაციას შეიძლება შეიცავდეს ფაილის დამატებითი სახელი ანუ გაფართოება? 

ა)      ინფორმაციას ფაილის ტიპის შესახებ 

ბ) ინფორმაციას ფაილის მოცულობის შესახებ 

გ) ინფორმაციას ფაილის შექმნის თარიღის შესახებ 

23. ფაილის სრულ სახელში რა ინფორმაციას შეიცავს ~გზა~ ფაილისაკენ? 

ა)  ინფორმაციას ფაილის მდებარეობის შესახებ გარე მეხსიერებაში 

ბ) ინფორმაციას ფაილის მდებარეობის შესახებ ოპერატიულ მეხსიერებაში 

24. ფაილის სახელში რა მიზნით გამოიყენება * და ? სიმბოლოები? 

ა)            ფაილთა ჯგუფური სახელის მითითებისათვის  

ბ) სისტემური ფაილის სახელის მითითებისათვის 

გ) შესრულებადი ფაილის (პროგრამის) სახელის მითითებისათვის 

25. რა განსხვავებაა ფაილის სახელში გამოიყენებულ ორ * და ? სიმბოლოს შორის? 

ა)      ? მიუთითებს ერთ, ხოლო * ნებისმიერი რაოდენობის სიმბოლოს 

ბ) * მიუთითებს ერთ, ხოლო ? ნებისმიერი რაოდენობის სიმბოლოს  

გ) ორივე მათგანი გამოიყენება ერთი და იგივე დანიშნულებისათვის 

26. რა განსაზღვრავს მონიტორის გარჩევადობას? 

ა)  წერტილთა რაოდენობა ეკრანზე 

ბ) მხოლოდ სტრიქონთა რაოდენობა 

გ). მხოლოდ სვეტთა რაოდენობა 

დ) ეკრანის ზომები 

27. რამდენი სახის პრინტერი არის გავრცელებული დღეისათვის? 

ა)  ოთხი სახის         ბ) ორი სახის           გ) სამი სახის 

28. კლავიატურის ღილაკთა(კლავიშთა) რომელ ჯგუფს მიეკუთვნება Esc კლავიშა? 

ა)         მმართველ       ბ) ალფავიტურ-ციფრულს         გ) ფუნქციონალურ 

29. კლავიატურის ღილაკთა(კლავიშთა) რომელ ჯგუფს მიეკუთვნება Shift კლავიშა? 

ა)  მმართველი       ბ) ფუნქციონალურ         გ) ალფავიტურ–ციფრულს 

30.  კლავიატურის ღილაკთა(კლავიშთა) რომელ ჯგუფს მიეკუთვნება Caps Lock კლავიშა? 

ა)  მმართველს        ბ) ალფავიტურ-ციფრულს    გ) ფუნქციონალურს 

31. კლავიატურის ღილაკთა(კლავიშთა) რომელ ჯგუფს მიეკუთვნება Page Up  Page Down  და  

კლავიშები? 

ა)  მმართველი        ბ) ალფავიტურ-ციფრულს         გ) ფუნქციონალურ 

32. ინფორმაციის დამუშავების პროცესთა რამდენი ძირითადი ტიპი არის ცნობილი ? 

ა)   3                                ბ) 7                                       გ).  5 

33. რამდენი სახის ციკლური პროცესია ცნობილი ? 

ა)  3                               ბ) 5                                 გ) 7 

 

34. რა დაიბეჭდება int x=7, y=2,b=1,k=2;while(b&&x>=y){if(x==5) b=0;k*=2; x-=1;} cout<<x<<k; ფრაგმენტის 

შესრულების დროს? 

ა).4 16         ბ). 7  2        გ). 12 3           დ). 40 

35. რას გაუტოლდება c ცვლადი შემდეგ ინსტრუქციათა შესრულებისას:   
switch(b+a%5){case3:c=a+b;b*=7;case 5:case 8:c=a/2+b%4;break;case 9:a-

=2;c++;break;default:b*=3;c=a/3+b+1;} 

ა)12           ბ)12          გ)6           დ)125 

36.  რა დაიბეჭდება შემდეგ ინსტრუქციათა შესრულებისას:   int k=2,m=14,n=5; while(k<=n) {if 
(k%6==0) break; ++k; m-=6;} cout<<k<<' '<<m; 
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ა)6 -10 

ბ)შეუძლებელია გარკვევა 

გ)3 14 

დ)12 4 

37.  char m[80],I; int j=0; gets(m); for(i=0;i<strlen(m);++i) if(m[i]=='v') 

j++; cout<<j; ფრაგმენტის შესრულების დროს შევიტანეთ: გამოცდა ჩატარდა მკაცრად; რა 

დაიბეჭდება? 

ა)  0        ბ)  231        გ)  7            დ)  4 

38.  ფუნქციის ტანში შეიცვალა პარამეტრი მნიშვნელობა, რა იქნება მისი მნიშვნელობა ფუნქციის 

გარეთ? 

ა)რა მნიშვნელობაც ჰქონდა მას ფუნქციის გამოძახებამდე 

ბ)რა მნიშვნელობაც მიიღო მან ფუნქციაში 

გ)მნიშვნელობა არ ექნება 

39. რისთვის გამოიყენება return (a); ინსტრუქცია ? 

ა)ა ცვლადის მნიშვნელობის ფუნქციიდან გადაცემისათვის 

ბ)ციკლური პროცესის შეწყვეტისათვის 

გ)ციკლურ პროცესში იტერაციის შემდგომ ბიჯზე გადასვლისათვის 

40.  რისთვის გამოიყენება continue; ინსტრუქცია ? 

ა)ციკლურ პროცესში იტერაციის შემდგომ ბიჯზე გადასვლისათვის 

ბ)რაიმე მნიშვნელობის ფუნქციიდან გადაცემისათვის 

გ)ციკლური პროცესის შეწყვეტისათვის 

41. რისთვის გამოიყენება break ინსტრუქცია ? 

ა). ციკლური პროცესის შეწყვეტისათვის 

ბ)ციკლურ პროცესში იტერაციის შემდგომ ბიჯზე გადასვლისათვის 

ც)რაიმე მნიშვნელობის ფუნქციიდან გადაცემისათვის 

42. რა მოქმედებას ასრულებს strcat (s1,s2) ფუნქცია? 

ა)          s1 სტრიქონს წააბამს s2 სტრიქონს და ჩაწერს s1-ში 

ბ)           s2 სტრიქონის ასლს ჩაწერს s1-ში 

გ)           s1 სტრიქონის ასლს ჩაწერს s2-ში 

43. რა განსხვავებაა gets(a); და  puts(a);  ფუნქციებს შორის ? 

ა) gets(a); არის სტრიქონის შეტანის, puts(a);გამოტანის ინსტრუქცია 

ბ) gets(a); არის სტრიქონის გამოტანის, puts(a);შეტანის ინსტრუქცია 

გ)არ განსხვავდებიან 

44. სავალდებულოა თუ არა ფუნქციის პროტოტიპი შეიცავდეს პარამეტრთა იდენტიფიკატორებს ? 

ა). არაა სავალდებულო 

ბ). სავალდებულოა 

45. რა განსხვავებაა ფუნქციის ფორმალურ და ფაქტიურ პარამეტრს შორის ? 

ა). ფორმალური პარამეტრი ფუნქციის აღწერაშია, ფაქტიური კი მისი გამოძახებაში 

ბ). ფაქტიური პარამეტრი ფუნქციის აღწერაშია, ფორმალური კი მისი გამოძახებაში 

46. ფუნქციის აღწერაში რა უნდა მივუთითოთ ფუნქციის სახელის წინ? 

ა). დასაბრუნებელი სიდიდის ტიპი 

ბ). ბიბლიოთეკის სახელი 

გ). პარამეტრის ტიპი 

47. ფუნქციის გამოძახების დროს სავალდებულოა თუ არა ფორმალურ და ფაქტიურ პარამეტრთა 

იდენტიფიკატორები  იყოს ერთნაირი? 

ა). არაა სავალდებულო 

ბ). სავალდებულოა 
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48. ფუნქციის გამოძახების დროს საჭიროა თუ არა ტიპის მითითება? 

ა). არაა საჭირო          ბ). საჭიროა 

49. რამდენი პარამეტრი აქვს     puts ()  ფუნქციას ? 

ა). ერთი      ბ). ორი         გ). სამი 

50. რა ტიპის პარამეტრი აქვს gets ()     ფუნქციას ? 

ა). მასივის             ბ). სტრიქონული                          გ). ნამდვილი 

51. რას წარმოადგენს პროფესიული პროგრამირება? 

      ა). ესაა  ღონისძიებათა სისტემა მიმართული  შემოსავლის  მისაღებად პროგრამირების 

მეშვეობით.  

                    ბ). ესაა პროგრამული პროდუქტი, რომელსაც გააჩნია გარკვეული მიზანი. 

                    გ). ესაა პროგრამული პროდუქტი, რომელიც შეიძლება განთაცსდეს  შეერთებულ 

კომპიუტერების ქსემში  და       გამოიყენებოდეს მანქანურ ბრძანებებში 

52. რას უწოდებენ პროგრამულ პროდუქტს? 

ა). ესაა პროგრამების  კომპლექტი რომლის დანერგვას  ახორციელებს  დამოუკიდებელი 

პროექტის დანერგვის  სამსახური.      ბ). - ესაა პროგრამების  კომპლექტი პროგრამების და 

დოკუმენტაცია  ინსტალაციაზე, კონფიგურაციაზე, გამოიყენებაზე და გაუმჯობესებაზე.   გ). 

ესაა კომპლექტი, რომელიც უზრუნველყოფს პროგრამული უზრუნველყოფის  შექმნას და  

განვითარებას. 

53. რას მოიცავს  პროგრამული უზრუნველყოფის ეკონომიკის ასაპექტში  სასიცოცხლო  ციკლი ? 

ა). მოიცავს  დამუშავებას,  გაფართოებას, განლაგების, მხარდაჭერა და თანხლებას. 

ბ).სისტემაში აღმოჩენილი ხარვეზების აღმოფხვრასა და განახლებას 

 გ).   პროგრამული უზრუნველყოფის  ფუნქციონირების მისამართების  დამუშავებას 

54. რას ნიშნავს   პროგრამული უზრუნველყოფვის დამუშავება „ისე, როგორც   გამოუვათ."  

ა). ეს  ნიშნავს, რომ პროცესი  არ არის   დოკუმენტირებული, ის  არის "ცოდნა ხალხში და   

როგორც ასეთი, გადაეცემა თაობიდან  თაობას     ბ).  როგორც წესი უზრუნველყოფს 

მხარდაჭერას ახალი ფუნქციონალური  თვისებების დამუშავებისა და უკვე არსებულის 

გადამუშავებას   გ). ეს  ნიშნავს, რომ პროცესი  არის   დოკუმენტირებული, ის  არის "ცოდნა 

ხალხში და   როგორც ასეთი,  არ   გადაეცემა თაობიდან  თაობას. 

55. რას გულისხმობს პროგრამული უზრუნველყოპვის განვითარების პროცესის მეთოდოლოგია? 

ა).  ესაა პროგრამული უზრუნველყოფის  მოთხოვნების ნუსხა 

ბ).  - ესაა პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავების  პროცესის  ფორმალიზებული წარმოდგენა.    

გ). ესაა პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავების  პროცესის  წარმოების სფეროს გაფართოება 

56. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი არ მიეკუთვნება პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავების 

პროცესის  ცოდნის ძირითად სფეროს? 

ა)  პროგრამული უზრუნველყოფის ტექნიკური  მოვლა ექსპლუატაცია(მხარდაჭერა) 

ბ). პროგრამული საინჟინრო მენეჯმენტი 

გ). პროექტის მენეჯმენტი. 

57. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი  მიეკუთვნება პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავების 

პროცესის  ცოდნის დამატებით  სფეროს? 

                   ა). სისტემური პროექტირება.     ბ).  პროგრამული საინჟინრო იარაღები და მეთოდები - 

ინსტრუმენტები და        ტექნიკა.       გ).  პროგრამული უზრუნველყოფის კონფიგურირების მენეჯმენტი 

58. რა წარომოადგენს პროგრამული უზრუნველყოფის პროექტირების  წარმოების სფეროს? 

ა). ელ.კომერცია     ბ). ფსიქოლოგია    გ). კომპიუტინგი 

59. რას წარმოადგენდს  პროგრამისტების შრომის ნაყოფი? 

ა). არსებითად, ეს არის კოლექტიური გონებრივი მოდელები, დაწერილი პროგრამირების ენაზე 

                         ბ).ესენია  პასუხის გაცემა მარადიულ კითხვაზე  "რა უნდა გავაკეთოთ".  

                      გ). დამუშავებების მართვის არაადეკვატური მეთოდების გამოყენება. 
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60. რა საერთო აქვს შთაგონებას პროგრამირებასთან? 

ა).  შთაგონების გარეშე პროგრამირება შეუძლებელია. და უფრო რთული ამოცანაა, უფრო 

რთულია გამოხსნა ქვეცნობიერიდან   შთაგონების საწყისი.  ბ). სამუშაო დროის 

ხანგრძლივობაში გამოიხატება    გ). პროგრამისტის ხელოვნებასაც   შეუძლია მოგვიტანოს 

ჭეშმარიტი ესთეტიკური სიამოვნება 

61. რა არის პროექტის ამოცანა? 

ა). კონკრეტული ბიზნეს მიზნის  მიღწევა,  რომელიც  ექვემდებარება "რკინის სამკუთხედის  

შეზღუდვებს " 

ბ).  ეს არის  საფუძველი ინოვაციისა. მისდიო იმას,რაც  სხვა კომპანიებს ჯერ აზრად არ მოსვლიათ,  

და ეს გააკეთო  რაც შეიძლება სწრაფად,  - დიდი მიზანია.     

 გ). პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება, ყველაფერი რაც ამ დარგში ხდება, 

 ყველაფერი, რაც    ინტელექტით  იზომება.  

62. პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავების   ყოველი პროექტის სასიცოცხლო   ციკლის   

ფაზებია:   

ა).ინიციალიზაციის;  რეალიზაციის;  „უკუკავშირის“ ; შეცდომების კორექტირების    

ბ).   ინიციალიზაციის;  დაგეგმვის;   რეალიზაციის; პროდუქტის მიღება-ჩაბარების გამოცდა 

გ). იტერაციული და ინკრემენტალური მიდგომების შეთანაწყობის; პროდუქტის მიღება-ჩაბარების 

63. ვისგან შედგება  ანალიზის ჯგუფი? 

ა). პროექტის ხელმძღვანელი,  კურატორი, სისტემური არქიტექტორი, ტესტირების ჯგუფის  

ხელმძღვანელი   ბ). ბიზნეს-ანალიტიკოსი, არქიტექტორი, სისტემური ანალიტიკოსი, მოთხოვნების 

სპეციალისტი, პროექტის  მენეჯერი  გ). დამპროექტებელი,  ხელმძღვანელი მონაცემთა ბაზის, 

ინტერფეისის მომხმარებლის, დამმუშავებელი. 

64.  ვისგან შედგება  მართვის  ჯგუფი? 

ა). პროექტის ხელმძღვანელი,  კურატორი, სისტემური არქიტექტორი, ტესტირების ჯგუფის  

ხელმძღვანელი   ბ). ბიზნეს-ანალიტიკოსი, არქიტექტორი, სისტემური ანალიტიკოსი, მოთხოვნების 

სპეციალისტი, პროექტის  მენეჯერი  გ). დამპროექტებელი,  ხელმძღვანელი მონაცემთა ბაზის, 

ინტერფეისის მომხმარებლის, დამმუშავებელი. 

65.  ვისგან შედგება  საწარმოო  ჯგუფი? 

ა). პროექტის ხელმძღვანელი,  კურატორი, სისტემური არქიტექტორი, ტესტირების ჯგუფის  

ხელმძღვანელი   ბ). ბიზნეს-ანალიტიკოსი, არქიტექტორი, სისტემური ანალიტიკოსი, მოთხოვნების 

სპეციალისტი, პროექტის  მენეჯერი  გ). დამპროექტებელი,  ხელმძღვანელი მონაცემთა ბაზის, 

ინტერფეისის მომხმარებლის, დამმუშავებელი. 

66.  რომელი როლების შეთავსებაა უკიდურესად  არასასურველი? 

ა). დამმუშავებელი+პროექტის ხელმძღვანელი, დამმუშავებელი+ სისტემური ანალიტიკოსი 

ბ).დამპროექტებელი+პროექტის ხელმძღვანელი, სისტემური არქიტექტორი+სისტემური 

ანალიტიკოსი   

გ).პროექტის ხელმძღვანელი+დამმუშავებელი; პროექტის ხელმძღვანელი+ სისტემური 

ანალიტიკოსი 

67. მენეჯმენტის და მარკეტინგის ინფორმაციული უზრუნველყოფის სისტემის ცნება გამოიყენება  
ა). არაკონკრეტულად  და ფართოდ.     ბ). გამოიყენება გადაწყვეტილებათა მიღების ყველა ეტაპზე - 

სტრატეგიულიდან - ოპერატიულამდე.    გ).გამოიყენება გადაწყვეტილებათა მიღების ყველა ეტაპზე - 

ერთგვაროვანიდან - არაერთგვაროვნამდე. 

68. სხვადასხვა ორგანიზაციებისთვის,  ფუნქციონალური სამსახურებისთვის, ქვეგანყოფილებისთვის 

და ცალკეული თანამშრომლებისთვის  - ინფორმაციის გამოყენების აუცილებლობის აღქმა:  ა).  

არაერთგვაროვანია.   ბ). ერთგვაროვანია   გ). მკაფიოა 
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69. როცა ინფორმაციის გაცვლა ორგანიზებულია ზოგად /საერთო პრინციპებზე   და ემორჩილება 

კომპანიაში მოქმედ  საერთო სტანდარტებს, მაშინ :   

 ა).  ადვილია  მონაცემების უნიფიცირება   მაგრამ   სტიმული  ეკარგება  ახალ მიდგომებს 

სამმართველო ამოცანების გადასაწყვეტად.    

 ბ).  ადვილია  მონაცემების უნიფიცირება   და  სტიმულს აძლევს ახალ მიდგომებს სამმართველო 

ამოცანების გადასაწყვეტად.    გ). რთულია  მონაცემების უნიფიცირება   რის გამოც   სტიმული 

უჩნდება  ახალ მიდგომებს სამმართველო ამოცანების გადასაწყვეტად. 

70. საწარმოთა  მოღვაწეობის  წინაშე დასმული ყველაზე მარტივი ამოცანები ქმნიან: 

 ა).  სრულად ფორმალიზებული( კორექტულად სტრუქტურირებული) პროცედურების კლასს, 

რომელთა შესრულებაც, დროის დანახარჯის გარდა, შემსრულებელთათვის სირთულეს  არ 

წარმოადგენს.  ბ). სუსტად  სტრუქტურირებად ამოცანებს, რომლებიც შეიცავენ უცნობებს ან არა 

გაზომვად კომპონენტებს(რომელთა რაოდენობრივად შეფასება ვერ ხერხდება.)  გ).  ამოცანებს. 

რომელთათვისაც  დამახასიათებელია ამოხსნის მეთოდების არ არსებობა მონაცემთა უშუალო 

გარდასახვების საფუძველზე.   

71. როგორ ამოცანებს  მოიცავს არაფორმალიზებული  პროცედურები?     

ა). პროგნოზირების, პერსპექტიული დაგეგმვის და ა.შ პრობლემათა უმრავლესობა. ბ).   

ამოცანებს. რომელთათვისაც  დამახასიათებელია ამოხსნის მეთოდების არ არსებობა მონაცემთა 

უშუალო გარდასახვების საფუძველზე.  გ). მათ მიეკუთვნება: აღრიცხვა  და კონტროლი,  

დოკუმენთა გაფორმება, მათი ტირაჟირება და დაგზავნა და სხვა. 

72. რა წარმოადგენს  ნებისმიერი, თუნდაც მცირე საწარმოს არსებობის მთავარ კრიტერიუმს?   

  ა).  მის მოღვაწეობის შედეგად მიღებული მოგება     ბ). ბიზნეს-გეგმის მკაფიოდ  წარმოდგენა.   

გ). განისაზღვროს ტექნოლოგიური პროცესის ავტომატიზაციის საკითხი. 

73. რა არის ინფორმაციული სისტემის  ИС საწარმოებში წარუმატებელი დანერგვის  

ერთერთი მთავარი მიზეზი ?   

             ა).   ამოსახსნელად   საჭირო მზა პროგრამული პროდუქტების შეძენა. 

 ბ). არის ИС პროექტის სუსტად დამუშავება სამმართველო კონსალტინგის ეტაპზე.  გ). ИС 

ინტეგრირება კომპანიის მართვის საერთო სისტემასთან. 

74. კიბერნეტიკული სისტემის მაგალითებია: 

ა)ადამიანის თავის ტვინი, კომპიუტერი, ბილოგიური პოპულაცია და სხვ. 

ბ)ადამიანის თვალი, კომპიუტერის შექმნის საწყისი ეტაპები და მათემატიკური აპარატი 

გ)ფიზიკა, ქიმია და სხვა სამეცნიერო დარგები 

75. ინფორმაციის კოდირების მაგალითებია: 

ა) გენეტიკური კოდი, სამეტყველო ენა და დამწერლობა ინტერნეტში ციფრული ინფორმაციის 

გადაცემა და სხვ. 

ბ)წრფივი ალგებრის აქსიომები 

გ) კომპიუტერის პერიფერიული მოწყობილობა 

76. დისკრეტული ინფორმაცია წარმოადგენს: 

ა)ზუსტი მნიშვნელობების ცალკეული სიდიდეების მიმდევრობას 

ბ)რაიმე სიდიდის უწყვეტი ცვლის პროცესს 
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გ)ინფორმაციის ერთეულს 

77.  უწყვეტი ინფორმაცია წარმოადგენს: 

ა)რაიმე სიდიდის ცვლილების უწყვეტ პროცესს 

ბ)ზუსტი მიშვნელობების ვალკეული სიდიდეების მიმდევრობას 

გ) ინფორმაციის აღმწერ ცვლადს 

78. დისკრეტული ინფორმაციის მაგალითია: 

ა)ციფრული მიმდევრობა კავშირის არხში 

ბ)ბარომეტრის ისარის პოზიცია 

გ)ინფორმაციის დარგობრივი განვითარება 

79.  უწყვეტი ინფორმაციის გვაწვდის: 

ა)ბარომეტრის ისარი 

ბ)ციფრული მიმდევრობა კავშირის არხში 

გ)ინფორმაციის ეტაპობრივი განვითარება 

80.  მოდემი არის მოწყობილობა რომელსაც ციფრული ინფორმაცია გადაჰყავს: 

ა)ელექტრომაგნიტურ რხევებში და პირიქით 

ბ)ვიზუალურ ინფორმაციაში და პირიქით 

გ)ტექსტურ ინფორმაციაში და პირიქით 

81.  უწყვეტი ინფორმაციის ციფრულში გადაყვანა ხორციელდება: 

ა)უწყვეტი სიდიდის დისკრეტიზაციით 

ბ)უწყვეტი სიდიდის გაზომვით 

გ)უწყვეტი სიდიდის აჯამვით 

82. ნაიკვისტის თეორემის თანახმად დისკრეტიზაციის სიხშირე საჭიროა გავზარდოთ: 

ა)მხოლოდ გარკვეულ სიდიდემდე 

ბ)უსასრულობამდე 

გ)და შემდეგ შევამციროთ 

83. ნაიკვისტის თეორემის გამოყენების მაგალითია: 

ა)ლაზერული კომპაქტ დისკი 

ბ)მაუსი 

გ)კლავიატურა 

84.  ინფორმაციული გარემო განაპირობებს: 

ა)თვისობრივად მსგავს და საერთო სტრუქტურათა წარმოქმნას 

ბ)ბუნების კანონების შესაბამისობას ჩვენს წარმოდგენებთან 

გ)მათემატიკური მეთოდებიდან ოპტიმალური მეთოდის შერჩევას 

85. ინფორმაცია არის: 

ა) მონაცემები, ცნობები სინამდვილის შესახებ რომლებიც მიიღება და გადაიცემა სიგნალების 

საშუალებით 

ბ) მატერია და ენერგია 

გ) ბუნების ამსახველი კანონები 

86.  ინფორმაციის რაოდენობის განსაზღვრება: 

ა)ფიზიკური ფაქტების შემთხვევითობასთან არის დაკავშირებული 

ბ)ფიზიკური სიდიდის ერთეულთან არის დაკავშირებული 
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გ)მათემატიკური ობიექტის ასახვასთან არის დაკავშირებული 

87.  ცდისწინა გაურკვევლობა გამოიყენება როგორც: 

ა) ზომა ინფორმაციის რაოდენობის განსაზღვრების მისაღებად. 

ბ) ძირითადი ატრიბუტი მათემატიკური სტრუქტურების აღწერისათვის. 

გ) ცდის შემდეგი განსაზღვრულობა. 

88. ინფორმაციის რაოდენობის განსაზღვრება ეფუძნება: 

ა)ალბათობის თეორიის აპარატის გამოყენებას 

ბ)პლანიმეტრიის გამოყენება 

გ)სტერეომეტრიის გამოყენებას 

89.  ინფორმაციის წარმოქმნის პროცესი დაკავშირებულია:  

ა) დასაკვირვებელი ობიექტის შემთხვევით ცვლილებებთან 

ბ)დასაკვირვებელი ობიექტის უცვლელობასთან 

გ)სტატიკურ მოვლენასთან 

90.  ობიექტის ცვლილება შეიძლება განვიხილოთ როგორც: 

ა)  ხდომილობა ან შემთხვევითი X სიდიდე შესაძლო nxx ,...,1
 მნიშვნელობებით 

ბ)მუდმივი სიდიდე X 

გ) აბსტრაქტული  სიდიდე X 

91. გამტარუნარიანობა არის გადაცემის სისწრაფის შესაძლო: 

ა)მაქსიმალური მნიშვნელობა 

ბ)მინიმალური მიშვნელობა 

გ)უარყოფითი მნიშვნელობა 

92.  თუ ინფორმაციის წყაროს სიმბოლოთა და მათი კომბინაციათა ალბათობები არ არის 

დამოკიდებული დროზე მაშინ ინფორმაციის წყარო: 

ა)სტაციონარულია 

ბ)არასტაციონარულია 

გ)ტემპორალურია 

  

93. ოპტიმალური კოდირების მისაღწევად ინფორმაცია სიმბოლოზე ნებისმიერი სიზუსტით უნდა 

მიუახლოვდეს: 

ა) მაქსიმალურს 

ბ) მინიმალურს 
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გ   )0–ს 

94. ინფორმაციის შემცველობის მაქსიმალურობა მიიღწევა: 

ა)ოპერაციათა სირთულის გაზრდის შედეგად 

ბ)ოპერაციათა გამარტივების შედეგად 

გ)ოპერაციათა სირთულის შემცირების შედეგად 

95.  უდანაკარგოდ ინფორმაციის გადაცემა ნიშნავს: 

ა)გადაცემას მაქსიმალური საიმედოობით 

ბ)გადაცემას მინიმალური საიმედოობით 

გ)ინფორმაციის არ გადაცემას 

96.  ტიპურ  ჯგუფს შეადგენს მიმდევრობები: 

ა) დაახლოებით თანაბარი ალბათობებით 

ბ) არათანაბარი ალბათობებით 

გ) 0–ის ტოლი ალბათობებით 

97. ტიპურ  მიმდევრობებს შეიძლება შევუსაბამოთ ტოლი განზომილების: 

ა)კოდური ვექტორები 

ბ)კოდური მატრიცები 

გ)არაკოდური მატრიცები 

98. რომელი  ტიპის რესურსები   არსებობს? 

ა).     ჩატვირთვადი და ჩაუტვირთვადი    ბ). სახისმიერი და პროცესისებური    გ). გაძევებადი და 

გაუძევებადი 

99. რა არის ქვემოთ ჩამოთვლილი? 
FCFS, RR, SJF, garantirebuli dagegmva, prioritetuli dagegmva, mravaldoniani 

mimdevrobebi ukukavSiriT 

ა). დაგეგმვის პრიორიტეტები      ბ). dagegmvis algoriTmebi გ).  dagegmvis სტადიები 

100. რით ხასიათდება მონოლიტური ოპერაციული სისტემა (monolithic operating system)? 

ა).  სისტემის ყოველი კომპონენტი ინტეგრირებულია ბირთვში და უშუალოდ შეუძლია 

ურთიერთქმედება სხვა კომპონენტებთან.    ბ). ყველაზე ადრეული და გავრცელებული 

არქიტექტურაა.   გ). შესაძლებელია მოდიფიცირებული იყოს სხვა დონეებისაგან დამოუკიდებლად. 

 

 

 


