
მაგისტრატურაში მისაღები გამოცდების საკითხები 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების პროგრამაზე   - 2016  
 
1.   ინფორმატიკის საგანი და საწყისი ცნებები 

2.  ალგორითმი, მისი მოცემის ხერხები და თვისებები 

3.   ინფორმაციის დამუშავების პროცესთა ტიპები 

4.   კომპიუტერის სტრუქტურა და შემადგენელი ნაწილები. მათი დანიშნულებები. 

5.   კომპიუტერის აპარატურული უზრუნველყოფა 

6.   კომპიუტერის მეხსიერება და მისი საზომი ერთეულები 

7.   პროგრამული უზრუნველყოფა, სისტემური და გამოყენებითი პროგრამები 

8.   მანქანური ენა და ალგორითმული ენები 

9.    კომპილიატორი და ინტერპრეტატორი 

10. თვლის სისტემები, რიცხვის თვლის ერთი სისტემიდან მეორეში გადაყვანა 

11. კომპიუტერის გამოყენებით ამოცანის ამოხსნის ეტაპები 

12. პროგრამის გამართვის მეთოდები 

13. გამოთვლით პროცესთა მართვის ინსტრუქციები  

14. მონაცემთა ტიპები  

15. ASCII-ის კოდი 

16. ქვეპროგრამის ცნება 

17. ფუნქცია და პროცედურა  

18. სტანდარტული ფუნქციები  

19. გამოთვლით პროცესთა მართვის ინსტრუქციები ალგორითმულ ენა C-ში 

20. ფუნქციის ცნება C-ში 

21. ფუნქციის პროტოტიპი 

22. ფუნქციათა გადატვირთვა 

23. ლოკალური და გლობალური კომპიუტერული ქსელები 

24. კრიპტოგრაფიის ძირითადი ამოცანები და ტერმინოლოგია 

25. ინფორმაციის კონფიდენციალურობის დაცვის თანამედროვე სიმეტრიული  

ალგორითმი DES-ი. კონფიდენციალურობის დაცვის რეჟიმები.  

26. მონაცემთა დაცვა. მონაცემთა დაცვის სიმეტრიული ალგორითმები და რეჟიმები.  

27. ნაკადური შიფრები.  ფსევდოშემთხვევით მიმდევრობათა გენერატორები.   

28. ინტერნეტ-ტექნოლოგიები: ინტერნეტის მუშაობის პრინციპი; ინტერნეტის 

მისამართების სისტემა; ბრაუზერი; საძიებო სისტემები 

29.   ელექტრონული ფოსტა და კალენდარი: რეგისტრაცია, წერილების მიღება    და 

გაგზავნა. მიბმული ფაილები. ფილტრები 

30. კალენდრის შექმნა, გაზიარება, ღონისძიებების შექმნა და სხვების მოწვევა 

31. ტექსტური რედაქტორი:  ტექსტურ დოკუმენტზე ეფექტური მუშაობის წესები და 

მეთოდები 

32. ტექსტურ დოკუმენტში გრაფიკული ობიექტების ჩასმა და რედაქტირება. ტექსტურ 

დოკუმენტში მათემატიკური ფორმულების ჩასმა და რედაქტირება.  



33. ტექსტურ დოკუმენტში ცხრილების აგება: ცხრილის სტრუქტურის შექმნა, 

ელემენტების მონიშვნა, სტრიქონისა და სვეტის ჩამატება, ზომების შეცვლა, 

უჯრედების გაერთიანება და დაყოფა. 

34. ელექტრონული ცხრილების პროცესორი: ექსელში ეფექტური მუშაობის წესები და 

მეთოდები 

35. ელექტრონული ცხრილების პროცესორი  Ms Excel. ფორმულები და    ფუნქციები. 

ფარდობითი          და აბსოლუტური მიმართვები. სიმბოლოების დაფორმატება. 

მონაცემთა      გასწორება             უჯრედის შიგნით. 

36. ელექტრონულიცხრილი Ms Excel.  დიაგრამები: შექმნა, რედაქტირება, დაფორმატება  

და  ელექტრონული  ცხრილების ბეჭვდა 

37. საპრეზენტაციო პროგრამის გამოყენების ეფექტური საშუალებები 

38.    პრეზენტაციის  ასახვის რეჟიმები, სლაიდების გაფორმება სტანდარტული 

მაკეტისა და დიზაინის გამოტენებით;   ცხრილების, დიაგრამების შექმნა და 

რედაქტირება 

39. ალგორითმები გრაფებზე და მათი ანალიზი “სწრაფად გადაჭრადი” ამოცანები: 

გრაფის წვეროებს შორის უმოკლესი გზის ძებნა,  

40. დალაგება და ძებნა კვადრატული ალგორითმის მაგალითი - ბუშტულებით 

დახარისხება,  ლოგარითმული ალგორითმის მაგალითი - სწრაფი დახარისხება,  

41. წრფივი ალგორითმის მაგალითი - დახარისხება გადათვლით,  აბსტრაქტული 

ალგორითმის აგება  ბუშტულებით დახარისხების ალგორითმის მაგალითზე, 

42. არითმეტიკული ალგორითმები და მათი ანალიზიარითმეტიკული ოპერაციები n-

ბიტიან რიცხვებზე,  

43. უდიდესი საერთო გამყოფის ამოცანა, მატრიცების გამრავლება,  

44. წირების გადაკვეთის წერტილების დადგენა , დელონეს ტრიანგულაცია,  

45. ვორონოის დიაგრამები და მათი გამოყენება პრაქტიკაში; 

46. “რთულ” ამოცანათა სწრაფი გადაჭრის მცდელობა,   ერთჲ ამოცანის მეორეზე დაყვანის 

მაგალითები, სწრაფი დაყვანის ცნება, 

47. ქსელური მოწყობილობები.  ქსელური 7 დონე 

48. პაკეტების სტრუქტურა და დანიშნულება.  ადრესაცია IP-ქსელებში 

49. სტანდარტული ქსელური ტექნოლოგიები 

50. LAN -ის ფუნქციონირების ორგანიზაცია ოპერაციული სისტემის ბაზაზე. 

მომხმარებელთა ექაუნთების მართვა 

51. ინტერნეტის მისამართების IPv4 სისტემა 

52. მომხმარებელთა ექაუნთების მართვა; ინტერნეტის მისამართების სისტემა 

53. ინფორმაციის გაცვლის მეთოდები.  TCP/IP ეტალონური მოდელის დახასიათება 

54. C++–პროგრამაში მონაცემების ფორმატირება, ფუნქციის ცვლადი პარამეტრი, 

ფუნქციის არგუმენტები გაჩუმებით, inlineფუნქცია, ფუნქციათა გადატვირთვა 



55. სტრუქტურა, გაერთიანება და ჩამოთვლა  C++-ში   სტრუქტურების მასივის 

გადაცემა ფუნქციაში, სტრუქტურების მასივის დალაგება ერთ-ერთი ველის 

მიხედვით  
56. მონაცემთა ტიპები, ცვლადების გამოცხადება და ინიციალიზაცია C# -ში. 

მუდმივები.  
57. ოპერაციულ სისტემებთან დაკავშირებული ძირითადი ცნებები: პროცესი, დაგეგმვა, 

წყვეტა, სისტემური გამოძხება, განსაკუთრებული სიტუაცია, ოპერაციული 

სისტემების არქიტექტურა, ერთპროგრამული და მრავალპროგრამული 

ოპერაციული სისტემები. 

58. პროცესების ურთიერთქმედება; პროცესებს შორის ინფორმაციის გაცვლის 

საშუალებები; კავშირის არხები და მათი საიმედოობა; ინფორმაციის გადაცემის 

თავისებურებები;  შეტანა/გამოტანის ნაკადები. 

59. კომპიუტერის მეხსიერების ფიზიკური ორგანიზაცია; ფიზიკური და ლოგიკური 

მისამართების დაკავშირება; მეხსიერების მართვის სქემები. 

60. ფაილური სისტემა (მომხმარებლის და განზოგადებული თვალსაზრისით); 

ფაილებთან დაკავშირებული ძირითადი ცნებები: ფაილის სახელი, ტიპი, 

ატრიბუტები, ოპერაციები ფაილებზე და მათი დაცვა. 

61. სინქრონიზაციის ალგორითმები, კრიტიკული სექცია; პროცესების 

ურთიერთქმედების პროგრამული ალგორითმები. 

62. მონაცემთა მოდელები, მონაცემთა მოდელების კლასიფიკაცია, მონაცემთა 

მოდელების მოკლე მიმოხილვა, 

63. მონაცემთა ბანკი, ფიზიკური და ლოგიკური დამოუკიდებლობა, მოდელი „არსი-

კავშირი“, ატრიბუტი, იდენტიფიკატორი, კავშირები რეკურსიული კავშირი 

64. რელაციური მონაცემთა ბაზების  დაპროექტება, საპროექტების მეთოდები, 

ინფოლოგიკური მოდელირება 

65. მონაცემთა ბაზის ფიზიკური ორგანიზაცია, ძირითადი ამოცანები და მოთხოვნები, 

მეხსიერების სივრცე და შესანახი მონაცემების განთავსება, მონაცემთა 

დამისამართების ხერხები. 

66. მომხმარებლისმიერგანსაზღვრულიტიპებიC++ -ში 

67. სტრუქტურა (struct),გაერთიანება (union),ჩამოთვლა (enum). 

68. განაცხადი ტიპზე, ობიექტის შექმნა, ინიციალიზება, ელემენტებზეწვდომა. 

ობიექტის ველებზე წვდომა მიმთითებლის გამოყენებით. 

69. ვირტუალური ფუნქციები და პოლიმორფიზმი; სტატიკური და დინამიკური ბმა, 

ვირტუალური ფუნქციის ცნება, ვირტუალობის მექანიზმი. სუფთა(pure) ვირტუალური 

ფუნქციები.   

70. აბსტრაქტული საბაზო კლასები და კონკრეტული კლასები. ვირტუალური 

დესტრუქტორები.  ვირტუალური კლასები. 
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