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სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

მაგისტრატურაში მისაღები გამოცდების ტესტი 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების პროგრამაზე 

 

სექტემბერი. 2015წ.                                                                   ქ. ახალციხე 

 

 

 

 

1. რა განაპირობებს მონაცემთა ბაზის უფრო სრულყოფილ ფუნქციონირებას და რის 

საფუძველზე? 

ა). მონაცემთა ბაზის მთავარი ჩანართები და ინსტრუმენტების პანელი 

ღილაკებისა  და მართვის სხვადასხვა ელემენტების შემცველი ლენტი 

გ). კონტექსტური ჩანართების გამოყენების შესაძლებლობა. 

 

2. როდის ჩნდება დამატებითი ჩანართები ეკრანზე? 

ა). როცა მონაცემთა  ბაზის   ამა თუ  იმ   ობიექტს ვირჩევთ (ცხრილს, ფორმას და ა.შ.)  

დასამუშავებლად. 

ბ). როცა დავაწკაპუნებთ ჩაკეცილი ჩანართების  თავზე და შევასრულებთ მონიშვნას. 

გ). როცა საჭიროა ობიექტის კორექტირება  მოვახდინოთ 

3. რას  მიუთითებს ეს გზა?   Microsoft Office ButtonAccess OptionsPopular; 

ა). „მოკარნახის  „  გამოჩენას   

 ბ).   „მოკარნახის  „  კორექტირების  რეჟიმში  გადართვას    

გ). „მოკარნახის  „  გავრცელების  არეს  გაზრდას .    

4. რა სახით ლაგდება ეკრანზე ერთდროულად გახსნილი რამდენიმე დოკუმენტი  აქსესში? 

ა). ერთი აქტიური და დანარჩენი პასიური  ჩანართების სახით.   

 ბ). რამდენიმე ლურჯი და ბაცი  სათაურის მქონე  ჩანართების  სახით.    

გ). კასკადურად, მოზაიკურად, ვერტიკალურად და  ა.შ. 

5. რა არის საჭირო რომელიმე ჩანართის დასახურად?       

ა). მისი გააქტიურება და მარჯვნივ ზედა კუთხეში         - ზე    დაწკაპუნება        

ბ).   Office  bottum - ის მეშვეობით  Exit  - ით სარგებლობა. 

გ). მისი კონტექსტური მენიუს  გახსნა და ინსტრუქციის თანმიმდევრობით შესრულება 

 

6. რა თავისებურება ახასიათებს   აქსესში პარამეტრების   ცვლილებას?   

ა). ის ვრცელდება მხოლოდ მიმდინარე მონაცემთა ბაზაზე 

ბ). პარამეტრების „ახალი  მნიშვნელობები ძალაში შედის   პროგრამის    
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გაა ქტიურებამდე. 

გ). ეს ცვლილებები ავტომატურად  აისახება  მდგომასრეობის სტრიქონში. 

7. ლენტის  რომელი ჩანართი გამოიყენება მონაცემთა ბაზის  ობიექტების შესაქმნელად? 

ა).    Create  

 ბ).   Table             

გ).     Home 

8 . რას ემსახურება ცხრილურ რეჟიმში  მუშაობა? 

ა).     მონაცემების დათვალიერება, ცვლილება, ჩანაწერების დამატება, სორტირება....  

ბ).   სტრუქტურის შექმნა და მოდიფიკაცია ,  ველის ტიპისა და  თვისების განსაზღვრა.  

გ). მონაცემების ანალიზი ,ცხრილისა და დიაგრამის  მონაცემების დინამიური ცვლილება. 

9. როგორ ხდება კურსორის გადაადგილება კონსტრუქტორის რეჟიმში მუშაობისას? 

ა).სვეტებს შორის  -  Tab ღილაკით, სტრიქონებზე -  ისრიან კლავიშებით. 

ბ).სვეტებს შორის   -  Alt ღილაკით, სტრიქონებზე -  shift+  -  ისრიან კლავიშებით. 

 გ).სვეტებს შორის  -  Ctrl ღილაკით,  სტრიქონებზე - Caps -  ისრიან კლავიშებით. 

10. რა დანიშნულება აქვს ველის ნიღაბს? 

ა). ცხრილის ველებში მონაცემების სწორად ჩაწერის კონტროლი 

ბ). მომხმარებლისათვის მხოლოდ რიცხვითი მონაცემების შეტანის გამარტივება  

 გ).მომხმარებლისათვის მხოლოდ სიმბოლოების  შეტანის გამარტივება 

11.  რა გამოითვლება ევკლიდეს ალგორითმით ? 

ა) საერთო უდიდესი გამყოფი 

ბ) საერთო უმცირესი ჯერადი 

გ) მთელრიცხვული განაყოფი 

12. რას ნიშნავს სიტყვა იტერაცია ? 

ა) განმეორებას               ბ) უკან დაბრუნებას                        გ) შესრულებას 

13.  რას ნიშნავს სიტყვა რეკურსია ? 

ა) უკან დაბრუნებას 

ბ) განმეორებას 

გ) შესრულებას 

14. როგორი მიმდევრობა განისაზღვრება  Xn+1=(Xn+A/Xn)/2  ფორმულით? 

ა) არაზრდადი 

ბ) ზრდადი 

გ) კლებადი 

დ) არაკლებადი 
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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. რამდენი თვისება უნდა ახასიათებდეს ალგორითმს ? 

ა) 7                             ბ) 5                                 გ) 3 

17. რამდენი სახის ციკლური პროცესია ცნობილი ? 

ა) 3                           ბ) 5                                         გ) 7 

18 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 

19. რას ეწოდება თვლის სისტემა? 

ა) რიცხვების ჩაწერისა და წაკითხვის წესების ერთობლიობას 

ბ) რიცხვებზე მოქმედებათა წარმოების წესებს 

გ) ათობითი რიცხვების ჩაწერისა და წაკითხვის წესებს 

დ) ორობითი რიცხვების ჩაწერისა და წაკითხვის წესებს 

20. თვლის რამდენი სისტემა არის ცნობილი? 

ა) ორი                    ბ) ერთი                                      გ) სამი 

21. თვლის რომელ სისტემას ეწოდება პოზიციური? 

ა) არაბულ სისტემას 

ბ) რომაულ სისტემას 

22. რას ეწოდება თვლის სისტემის ფუძე? 

ა) განსხვავებულ ციფრთა რაოდენობას 

ბ) განსხვავებულ რიცხვთა რაოდენობას 

23. როგორ ჩაიწერება თვლის ორობით სისტემაში ათობითი რიცხვი 1027? 

ა) 10000000011 

ბ) 11000000001 

გ) 11000000000 

დ) 0000011111 

24 რა განსხვავებაა ინტერპრეტატორსა და კომპილატორს შორის? 

ა) კომპილიატორი თარგმნის პროგრამას, ინტერპრეტატორი კი კიდევაც ასრულებს 

ბ) კომპილიატორი თარგმნის და ასრულებს პროგრამას, ინტერპრეტატორი თარგმნის  

25. როგორ ჩაიწერება თვლის რვაობით სისტემაში ათობითი რიცხვი 2050? 

ა) 4002            ბ) 2002                 გ) 4200                         დ) 2004 

26. რა იგულისხმება პროგრამის ტესტირების მეთოდში ? 

ა) კომპიუტერით მიღებული შედეგისა  და ხელით გამოთვლის შედარება  

ბ) პროგრამის გაშვება შესრულებაზე 

27. რა ნაწილებისაგან შედგება კომპიუტერის პროცესორი? 

ა) არითმეტიკული და მართვის მოწყობილობებისაგან  

ბ) არითმეტიკული მოწყობილობისა და მეხსიერებისაგან 

გ) მართვის მოწყობილობისა და მეხსიერებისაგან 

დ) მეხსიერებისა და მონიტორისაგან 
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28.  რა ნაწილებისაგან შედგება კომპიუტერი? 

ა) ტექნიკური აღჭურვილობისა და პროგრამული უზრუნველყოფისაგან 

ბ) კლავიატურისა და მონიტორისაგან 

გ) არითმეტიკული მოწყობილობისა და მეხსიერებისაგან 

დ) მართვის მოწყობილობისა და მეხსიერებისაგან 

29. რა სახის კლავიშები გვაქვს კლავიატურაზე? 

ა) ალფავიტურ-ციფრული, 

ბ) მმართველი და ფუნქციონალური 

გ) ალფავიტის, რიცხვების და ფუნქციების 

30. რა განსაზღვრავს მონიტორის გარჩევადობას? 

ა) წერტილთა რაოდენობა ეკრანზე 

ბ) მხოლოდ სტრიქონთა რაოდენობა 

გ) მხოლოდ სვეტთა რაოდენობა 

დ) ეკრანის ზომები 

31. რამდენი სახის პრინტერი არის გავრცელებული დღეისათვის? 

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

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

ა) მმართველ 

ბ) ალფავიტურ-ციფრულს 

გ) ფუნქციონალურ 

33. კლავიატურის ღილაკთა(კლავიშთა) რომელ ჯგუფს მიეკუთვნება shiftკლავიშა? 

ა) მმართველი 

ბ) ფუნქციონალურ  

გ) ალფავიტურ–ციფრულს 

34.  კლავიატურის ღილაკთა(კლავიშთა) რომელ ჯგუფს მიეკუთვნება Caps lock კლავიშა? 

ა) მმართველი 

ბ) ალფავიტურ-ციფრულს 

გ) ფუნქციონალურ 

35. კლავიატურის ღილაკთა(კლავიშთა) რომელ ჯგუფს მიეკუთვნება page Up და Page 

Down კლავიშები? 

ა) მმართველი 

ბ) ალფავიტურ-ციფრულს 

გ) ფუნქციონალურ 

36.   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 

37.  რისთვის გამოიყენება return (a); ინსტრუქცია ? 

ა)ა ცვლადის მნიშვნელობის ფუნქციიდან გადაცემისათვის 

ბ)ციკლური პროცესის შეწყვეტისათვის 

გციკლურ პროცესში იტერაციის შემდგომ ბიჯზე გადასვლისათვის 

38.   რისთვის გამოიყენება continue; ინსტრუქცია ? 
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ა)ციკლურ პროცესში იტერაციის შემდგომ ბიჯზე გადასვლისათვის 

ბ)რაიმე მნიშვნელობის ფუნქციიდან გადაცემისათვის 

გ)ციკლური პროცესის შეწყვეტისათვის 

39.  რისთვის გამოიყენება break ინსტრუქცია ? 

ა). ციკლური პროცესის შეწყვეტისათვის 

ბ)ციკლურ პროცესში იტერაციის შემდგომ ბიჯზე გადასვლისათვის 

გ)რაიმე მნიშვნელობის ფუნქციიდან გადაცემისათვის 

40. 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 

41. 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 

42.   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; 

ა)6 -10 

ბ)შეუძლებელია გარკვევა 

გ)3 14 

დ)12 4 

43. repeat i:=i+1;l:=i mod 2=1;if l then x:=x+i; write(x); until (i>10)ინსტრუქციის შესრულების 

პროცესში რა გამოვა ეკრანზე, თუ s-ის და i-ის  საწყისი მნიშვნელობები ნულია 

ა) 1  1   4   4   9  9  16  16  25   25 36 

ბ) 1  4   9   16  25 36 

გ) 2  2   4    4   6   6   8  8  10  10 

დ) 6 12  20  30 

44.repeat l:=i mod 2=1; i:=i+1;if l then x:=x+i; write(x) until (i>10)ინსტრუქციის შესრულების 

პროცესში რა გამოვა ეკრანზე, თუ s-ის და i-ის  საწყისი მნიშვნელობები ნულია 

ა) 0  2  2  6  6   12  12  20  20  30  30 

ბ) 2  6  6  12  12  20  20  30  30 

გ) 0  0  1  1  4   4   9   9  16  16  25 25 

დ) 1  1   3  3  5  5  7  7  9  9 

45. for i:=1 to 10 do if i mod 2 =1 then write(i)ინსტრუქციის შესრულების პროცესში რა 

დაიბეჭდება ეკრანზე ? 

ა) 1  3  5  7  9 

ბ) 4  6  8  10 

გ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

დ) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

46. რამდენი პარამეტრი აქვს gets () ფუნქციას ? 

ა)ერთი 

ბ). ორი 

გ).სამი 

47. რა ტიპის პარამეტრი აქვს puts () ფუნქციას ? 
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ა). მასივის 

ბ). სტრიქონული 

გ). ნამდვილი 

48, ფუნქციის აღწერაში რა უნდა მივუთითოთ ფუნქციის სახელის წინ? 

ა). დასაბრუნებელი სიდიდის ტიპი 

ბ). ბიბლიოთეკის სახელი 

გ). პარამეტრის ტიპი 

49. ფუნქციის გამოძახების დროს საჭიროა თუ არა ტიპის მითითება? 

ა). არაა საჭირო 

ბ). საჭიროა 

50. სავალდებულოა თუ არა ფუნქციის პროტოტიპში მივუთითოთ პარამეტრთა ტიპები ? 

ა). სავალდებულოა 

ბ). არაა სავალდებულო 

51.  კომუტაციურ ჯგუფს მეორენაირად უწოდებენ: 

ა)აბელის ჯგუფს 

ბ)კოშის ჯგუფს 

გ)ფერმას ჯგუფს 

52.ველში აუცილებლად მოითხოვება: 

ა)გაყოფის ოპერაციის არსებობა 

ბ)გაწარმოების ოპერაციის არსებობა 

გ)ინტეგრების ოპერაციის არსებობა 

53. ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლე: 

ა)წარმოადგენს ველს 

ბ)წარმოადგენს არაკომუტაციურ ჯგუფს შეკრების მიმართ 

გ)წარმოადგენს ცარიელ სიმრავლეს 

54.რგოლში აუცილებელი მოთხოვნაა: 

ა)დისტრიბუციულობა 

ბ)კომუტაციურობა გამრავლების მიმართ 

გ)ერთეულოვანი ელემენტი გამრავლების მიმართ 

55. ველი აუცილებლად უნდა შეიცავდეს: 
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ა)ერთეულოვან ელემენტს 

ბ)0–ზე გაყოფის ოპერაციას 

გ) მატრიცულ ელემენტს 

56.ჯგუფში აუცილებლად მოითხოვება 

ა)ასოციაციურობა მისი ოპერაციის მიმართ 

ბ)0–ზე გაყოფის ოპერაციის არსებობა 

გ)მატრიცული ელემენტის არსებობა 

57.რომელი წინადადება არ არის სამართიანი: 

ა)ნატურალურ რიცხვთა სიმრავლე წარმოადგენს რგოლს. 

ბ)რგოლი წარმოადგენს აბელის ადიტიურ ჯგუფს 

გ)რგოლზე განსაზღვრულია შეკრების და გამრავლების ოპერაცია 

58.მატრიცათა სიმრავლე წარმოადგენს: 

ა)აბელის ადიტიურ ჯგუფს 

ბ)აბელის მულტიპლიკაციურ ჯგუფს 

გ)ცარიელ სიმრავლეს 

59.კომპლექსურ რიცხვთა სიმრავლე წარმოადგენს: 

ა)ველს 

ბ)ცარიელ სიმრავლეს 

გ)ვექტორულ სივრცეს 

60. რაციონალურ რიცხვთა სიმრავლე წარმოადგენს: 

ა)ჯგუფსაც და ველსაც 

ბ)მხოლოდ ჯგუფს 

გ)ცარიელ სიმრავლეს 

61.რომელი წინადადება არ არის ჭეშმარიტი 
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ა)არ არსებობს ერთ ელემენტიანი ჯგუფი 

ა)არსებობს ერთელემენტიანი ჯგუფი 

ბ)არსებობს ორ ელემენტიანი ჯგუფი 

62.  ერთ ელემეტიანი ჯგუფის მაგალითია 

ა)სიმრავლე ერთადერთი ნულოვანი ელემენტით 

ბ)ცარიელი სიმრავლე 

გ)ნატურალურ რიცხვთა სიმრავლე 

63.ორ ელემენტიანი ჯგუფის მაგალითია: 

ა)სიმრავლე ნულოვანი და ერთეულოვანი ელემენტით 

ბ)ცარიელი სიმრავლე 

გ)რაციონალურ რიცხვთა სიმრავლე 

64.ველისგან განსხვავებით რგოლს არ გააჩნია: 

ა)გაყოფის ოპერაცია 

ბ)ნულოვანი ელემენტი 

გ)შეკრების ოპერაცია 

65. რომელი წინადადება არ არის ჭეშმარიტი 

ა)არსებობს ერთ ელემენტიანი ველი 

ბ)არსებობს 2 ელემეტიანი ველი 

გ)არსებობს მარვალ ელემენტიანი ველი 

66. ვექტორული სივრცისთვის აუცილებელი მოთხოვნაა: 

ა)ასოციაციურობა 

ბ)გაყოფის ოპერაციის არსებობა 

გ)რომ ის უნდა წარმოადგენდეს ცარიელ სიმრავლეს 

67. ვექტორული სივრცე არ შეიძლება იყოს: 
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ა)ცარიელი სიმრავლე  

ა)მხოლოდ მარცხენა 

ბ)მხოლოდ მარჯვენა 

68. ორ ელემენტიან ველზე შეიძლება განსაზღვრული იყოს: 

ა)ვექტორული სივრცე 

ბ)მესამე ელემენტი 

გ)მეოთხე ელემენტი 

69. ვექტორების წრფივი კომბინაცია ეწოდება:   

ა)შემდეგ ჯამს: kkvcvcv  ...11  

ბ)შემდეგ ნამრავლს
1 1 ... k kv c v c v    

გ) ვექტორების კვადრატულ ჯამს 

70. ვექტორები არ შეიძლება იყოს: 

ა)ცარიელი სიმრავლეების გაერთიანება 

ბ)წრფივად დამოკიდებული 

გ)წრფივად დამოუკიდებელი 

71.წრფივად დამოკიდებულ ვექტორთა სისტემაში: 

ა)ერთი ვექტორი შეიძლება გამოისახოს როგორც დანარჩენების წრფივი კომბინაცია 

ბ)ყველა კოეფიციენტი ნულია 

გ)ამ ვექტორთა ჯამი აუცილებლად ნულია 

72. წრფივად დამოუკიდებელ ვექტორთა წრფივი კომბინაცია ნული ხდება მხოლოდ მაშინ 

როდესაც: 

ა)ყველა კოეფიციენტი ნულია 

ბ)მხოლოდ ერთი კოეფიციენტია ნული 

გ)ყველა კოეფიციენტი ერთის ტოლია 

73. წრფივი ასოციაციური ალგებრისთვის აუცილებელი მოთხოვნაა: 

ა)ბიწრფივობა 

ბ)ბიკვადრატულობა 

გ)უწყვეტობა 

74. მოსაზღვრე კლასები ნორმალური გამყოფით წარმოადგენს: 
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ა)ფაქტორჯგუფს 

ბ)ფაქტორიალს 

გ)ფრაქტალს 

75.მოსაზღვრე კლასი შეიძლება იყოს: 

ა)როგორც მარცხენა ისე მარჯვენა 

ბ)ცარიელი სიმრავლე 

გ)მხოლოდ მარჯვენა 

76. წრფივი ალგებრა აუიცლებლად უნდა იყოს: 

ა)ვექტორული სივრცე 

ბ) კომლექსურ რიცხვთა სიმრავლე 

გ)ნატურალურ რიცხვთა სიმავლე 

77. წრფივი ალგებრისთვის აუცილებელი მოთხოვნაა: 

ა)რომ მოცემული ვექტორული სიმრავლის ყოველ 2 ვექტორთან ერთად ის უნდა შეიცავდეს 

მათ ნამრავლსაც, 

ბ)რომ ის წარმოადგენდეს მატრიცათა სიმრავლეს 

გ)ის წარმოადგენდეს რაციონალურ რიცხვთა სიმრავლეს. 

78. ვექტორული სივრცე განისაზღვრება: 

ა)ველზე 

ბ)ჯგუფზე 

გ)რგოლზე 

79. ვექტორული სივრცე არ შეიძლება იყოს: 

ა)ცარიელი 

ბ)მრავალგანზომილებიანი 

გ)სამგანზომილებიანი 

80.წრფივად დამოუკიდებელ ვექტორთა მაგალითებია: 

ა)საკოორდინატო ღერძების ორტ–ვექტორები 

ბ)პარალელური ვექტორები სამგანზომილებიან ვექტორულ სივრცეში 

გ)სამი ნულოვანი ვექტორი 

81. ჯგუფი შეიძლება წარმოადგენდეს 

ა)რგოლსაც 

ბ)ცარიელ სიმრავლესაც 

გ)მხოლოდ ოპერაციას ელემენტების გარეშე 

82. როგორ გესმით  - „ოპერაციული სისტემა მომხმარებელს შეიძლება წარმოუდგეს 

როგორც ვირტუალური მანქანა?“ 

ა).  გვექმნება ილუზია ოპერატიული მეხსიერების და პროცესორების შეუზღუდავი 

რაოდენობით გამოყენების შესაძლებლობაზე. ბ). მასთან მუშაობა უფრო რთულია 

ვიდრე უშუალოდ კომპიუტერის მოწყობილობებთან   გ). მასთან  მუშაობა უფრო 

ადვილია ვიდრე უშუალოდ კომპიუტერის მოწყობილობებთან  

83. როგორ გესმით  - „ოპერაციული სისტემა როგორც რესურსების მენეჯერი“?  
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ა). ოპერაციული სისტემა განკუთვნილია კომპიუტერის საკმაოდ რთული 

არქიტექტურის ყველა ნაწილის სამართავად. 

ბ). ოპერაციული სისტემა ემსახურება ბეჭდვის თანმიმდევრობის ორგანიზაციას   

 გ ). ოპერაციული სისტემა ემსახურება კომპიუტერის უსაფრთხოების დაცვას 

84. რა შემთხვევაში შეიძლება ურთიერთბლოკირება გაჩნდეს სხვადასხვა კომპიუტერებს 

შორის  ბევრ ოფისის  ლოკალურ ქსელში? 

ა). წარმოიშობა  მხოლოდ  შეტანა-გამოტანის მოწყობილობებისათვის.     ბ).როცა 

რესურსები წვდომადი არ  არიან ნებისმიერი მომხმარებლისათვის ნებისმიერ 

მანქანაზე.     გ). როცა რესურსები წვდომადი არიან ნებისმიერი მომხმარებლისათვის 

ნებისმიერ მანქანაზე. 

85. რა არის  სისტემური გამოძახება (system calls) ? 

ა).  ეს არის ოპერაციულ სისტემასა და მომხმარებლის პროგრამებს შორის 

ინტერფეისი.          ბ).  ეს არის სერვისული სისტემების ერთობლიობა   გ). ეს არის 

პროგრამა, რომელიც ახდენს მიმდინარე გამოძახების დამუშავებას. 

86. რა არის პროგრამული წყვეტა? 

ა). იგივე  სისტემური გამოძახებაა   ბ). მისამართების სივრცეში  შესრულებადი 

წყვეტაა. 

გ).  პრივილეგირებულ რეჟიმში მუშაობის შესაძლებლობაა 

87. როგორ   რეჟიმში გადადის ამოცანა  სისტემური გამოძახებისას? 

ა).პასიურ ანუ თვლემის რეჟიმში    ბ).    პრივილეგირებულ ანუ ბირთვის რეჟიმში   

 გ). დირექტორიის ანუ სისტემურ რეჟიმში   

88. როგორ  ხორციელდება უმეტეს ოპერაციულ სისტემებში სისტემური გამოძახება ? 

ა). პროგრამული წყვეტის ბრძანებით  ბ).  მიმდევრობითი წყვეტის ბრძანებით    

 გ). პარალელური  წყვეტის ბრძანებით   

89. რა არის აპარატურული წყვეტა (hardware interrupt)? 

ა).  ეს არის  გარე მოწყობილების მიერ გენერირებული მოვლენა. აპარატურა 

აპარატული წყვეტის მეშვეობით  ახდენს ცენტრალური პროცესორის ინფორმირებას 

იმაზე, რომ მოხდა გარკვეული მოვლენა    ბ). ეს არის პროცესორთან მიმართებაში 

მომხდარი წყვეტა   გ). ეს არის სისტემურ ბლოკთან დაკავშირებული პერიოდული 

მოვლენა  

90. რას უწოდებენ განსაკუთრებულ სიტუაციას (exception)? 

ა).ეს არის  პროცესების დაგეგმვისას გამოყენებადი  მიდგომა.    ბ).ბრძანების 

შესრულების მცდელობის  უარყოფა  გ).   ეს არის პროგრამის მიერ  წარმოშობილი 

მოვლენა, რომელიც გარკვეული მიზეზების გამო შეუძლებელია შესრულდეს. 

91. როდის  წარმოიშობა გამოუწორებელი განსაკუთრებული სიტუაციები? 

ა).  ძირითადად პროგრამული შეცდომებისას (მაგალითად, ნულზე გაყოფა).   ბ). 

ტაიმერის ჩვენების შესაბამისად    გ). მეხსიერების გადავსების დროს    

92. 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. 
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93. დაბლოკვის რა პირობაა ქვემოთ ფორმულირებული:  „ყოველი რესურსი მოცემულ 

მომენტში ან მოცემულია ზუსტად ერთი    პროცესისთვის, ან ჩამოშორებული“ ?        ა). 

შეკავების და ლოდინის პირობა.    

  ბ). ურთიერთგამორიცხვის პირობა.    გ). ციკლურად ლოდინის პირობა. 

94. რამდენი სახისაა მრავალპროცესორული სისტემები? 

ა). სიმეტრიული და ასიმეტრიული.  ბ).    სინქრონული და ასინქრონული     გ). 

დამოუკიდებელი და  დამოკიდებული 

95. სად გამოიყენება რეალური დროის სისტემები ? 

ა).   სადაც  ყოველი პროცესორისათვის მთლიანი მეხსიერება ხელმისაწვდომია 

სრულად.  

ბ). გამოიყენება სხვადასხვა ტექნიკური ობიექტების ან ტექნოლოგიური პროცესების 

სამართავად.   გ). სადაც შეიძლება შესრულებული იყოს ობიექტების მმართველი 

პროგრამები. 

96. რომელი  ტიპის რესურსები   არსებობს? 

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

გაძევებადი და გაუძევებადი 

97. ra mizeziT SeiZleba procesi gamovides mdgomareobidan „Sesruleba“?;   

ა). procesis SeCereba SeiZleba moxdes ori miziziT: misi Semdgomi 
SesrulebisTvis saWiro gaxda garkveuli movlenis dafiqsireba an 

mimdinare procesisTvis gankuTvnili dro amoiwura. ბ).  მკაცრი შეზღუდვის 

ასახვით რეალური დროის სისტემების არქიტექტურაზე,  

გ).   პროგრამის შესრულების პროცესში შეიძლება მისი შენელება, რისი 

წინასწარმეტყველებაც შეუძლებელია   

98. სად inaxeba informacia operaciuli sistemis mier procesebze 

Sesrulebuli aucilebeli moqmedebebis ganxorcielebis Sesaxeb? 

ა).  procesis marTvis blokSi    ბ). მეხსიერების დისპეჩერში   გ). ვირტუალურ  

მეხსიერებაში 

99. რას ნიშნავს მრავალამოცანიანობა ფიქსირებული განყოფილებებით(ნაწილებით)? 

ა). როცა ერთი პროცესი შეჩერებულია შეტანა-გამოტანის ოპერაციის დასრულების 

მოლოდინში, მაშინ მეორეს შეუძლია გამოიყენოს ცენტრალური პროცესორი.      ბ). 

გამოიყენება   დროის დაყოფვის სისტემაში  ათობით მომხმარებლისათვის     გ). იმას, 

რომ მთელი სივრცე განყოფილებაში, რომელსაც არ იყენებს  მიმდინარე მუშა 

პროცესი,  - იკარგება. 

100. რა ეწოდება  მიდგომას, როცა „შესასვლელი ამოცანა დგას რიგში მანამ, სანამ 

ხელმისაწვდომი, მიღწევადი არ გახდება  შესაბამისი განყოფილება.  შემდეგ ის  

იტვირთება მეხსიერების ამ განყოფილებაში და იქ მუშაობს პროცესის 

დასასრულამდე“? 

ა).   მულტიპროგრამირება  ამოცანათა ფიქსირებული რიცხვით.  

ბ). მულტიპროგრამირება  ამოცანათა შემთხვევითი  რიცხვით. 

გ). მულტიპროგრამირება  ამოცანათა თანაბარი  რიცხვით. 


