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რა არის საინფორმაციო მეცნიერება?  
ტერმინი საინფორმაციო მეცნიერება ახალია, ისევე 
როგორც თვით ეს საქმიანობა, ამიტომ მისი ზუსტი 
განმარტება შეუძლებელია. იგი ორი მნიშვნელობით 

შეიძლება იქნეს გამოყენებული: 
ფართო გაგებით, საინფორმაციო მეცნიერება 
შეიძლება ეწოდოს ნებისმიერ სწავლებას, რომელიც იკვლევს ამა თუ იმ ფორმის და 
შინაარსის ინფორმაციას, მისი მოპოვების, შენახვის, გადამუშავების, გარდაქმნის და 
გადაცემის საკითხებს. ამ თვალსაზრისით საინფორმაციო მეცნიერებებს შეიძლება 
მივაკუთვნოთ ინფორმატიკა, ინფორმაციის თეორია, საარქივო საქმე, ბიბლიოგრაფია და ა.შ. 
 

ვიწრო გაგებით, საინფორმაციო მეცნიერებაში იგულისხმება ინფორმატიკა, მაგრამ არ 
არსებობს თვით ამ ტერმინის ერთნაირი გაგება სხვადასხვა ენებში. 
 

• Informatics ანუ Information Science ინგლისურ enaSi ჰქვია თეორიულ მეცნიერებას 
ინფორმაციის შესახებ, რომელიც თავის მხრივ ნაწილია ე.წ. კომპიუტერული მეცნიერებისა 
(Computer Science), რომლის სხვა ნაწილებია: Hardware Engineering (ტექნიკური აპარატი - 

მოწყობილობა) და Software Engineering (მათემატიკური აპარატი - პროგრამა).  
• კომპიუტერული მეცნიერების (Computer Science) შესატყვისი ფრანგულში, გერმანულში და 
სხვა ევროპულ ენებში არის ინფორმატიკა (Informatique, Informatik, Informatica).  
• ჩვენში დამკვიდრებული იყო საერთო ტერმინი - ინფორმატიკა და გამოთვლითი ტექნიკა, 
რაც მეცნიერების ამ დარგის ორივე მხარის, თეორიულის და ტექნოლოგიურის, 
გამომხატველი იყო.  
 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, ალბათ უპრიანი იქნება, თუ ე.წ. საინფორმაციო მეცნიერების 
თეორიულ ნაწილს ინფორმატიკად მოვიხსენიებთ, ხოლო მის ტექნიკურ მხარეს - 

კომპიუტერულ ტექნოლოგიად. 
 

რა არის ინფორმატიკა? 
ინფორმატიკა არის მეცნიერება გამომთვლელი მანქანის (კომპიუტერი) mier ინფორმაციის 
დამუშავების შესახებ. 
  ზოგადი ცნობები 
მე-20 საუკუნეში მეცნიერების და მრეწველობის სწრაფმა განვითარებამ და ინფორმაციის 
რაოდენობის მოზღვავებამ გამოიწვია ის, რომ ადამიანი უძლური აღმოჩნდა აღექვა და 
დანიშნულებისამებრ დაემუშავებინა ეს ინფორმაცია. შეიქმნა აუცილებლობა მომხდარიყო 
მისი კლასიფიცირება თემებად, აგრეთვე დამუშავებულიყო შენახვისა და გამოყენების 
მეთოდები, ინფორმაციის მოძრაობის კანონზომიერებების დადგენა და ა.შ. გამოკვლევებს, 
რომლებიც ამ პრობლემების მოსაგვარებლად წარმოებდა, უწოდეს ინფორმატიკა. 
ინფორმატიკა, მათემატიკის მსგავსად, სხვა მეცნიერებებს ემსახურება. იგი არ შეისწავლის 
კონკრეტულ მატერიალურ ობიექტებს ან პროცესებს. ინფორმატიკა სხვა სფეროებს ამარაგებს 
გამოთვლითი მეთოდებით, რომლებიც თავდაპირველად გამოიყენებოდა ატომური ფიზიკისა 
და საფრენი აპარატების მექანიკის დარგში, მოგვიანებით – ეკონომიკისა და 
ადმინისტრაციული მართვის სფეროში, ამჟამად კი მისი მომხმარებელია მეცნიერებისა და 
ტექნოლოგიების თითქმის ყველა დარგი. 
ინფორმატიკის განვითარებას დიდი სტიმული მისცა კომპიუტერის გამოგონებამ და 
კომპიუტერული ტექნოლოგიის განვითარებამ. 
 



რა არის კომპიუტერი? 
 

კომპიუტერი ( ინგლ.'' computer) ინგლისური სიტყვაა და 
გამომთვლელს ნიშნავს. ეს არის ელექტრონული 
გამომთვლელი მანქანა, რომლის ძირითადი დანიშნულება 
ინფორმაციის სწრაფად დამუშავებაა; კომპიუტერი, ისევე 
როგორც ნებისმიერი მანქანა, ადამიანის ნება-სურვილს, 
ბრძანებას ემორჩილება. კერძოდ, იგი მუშაობს ადამიaნის 
მიერ წინასწარ შედგენილი პროგრამის მიხედვით. 

დამუშავებული ინფორმაცია მრავალი სახის შეიძლება იყოს 
- რიცხვები, ტექსტი, გამოსახულება ან ხმა. 
კომპიუტერის დანიშნულება საკმაოდ მრავალმხრივი 
შეიძლება იყოს. ფაქტობრივად,  

იგი უნივერსალური ინფორმაციის გადამამუშავებელი 
მანქანaa. თანამედროვე ელექტრონულ კომპიუტერებს ადრეულ ნიმუშებთან შედარებით, 

ინფორმაციის გადამუშავების უზარმაზარი სისწრაფე და შესაძლებლობები აქვს და ისინი 
ყოველწლიურად უფრო და უფრო იხვეწება და ძლიერდება. 
კომპიუტერი რამდენიმენაირი ფიზიკური ფორმით არსებობს. საწყისი კომპიუტერები დიდი 
ოთახის ზომის იყო და ასეთი კომპიუტერები დღესაც არსებობს სპეციალიზებული 
სამეცნიერო გამოთვლებისთვის მათ სუპერკომპიუტერებს უწოდებენ. მცირე კომპიუტერებს 
პირადი გამოყენებისთვის პერსონალურ კომპიუტერებს უწოდებენ, ხოლო მათ პორტაბელურ 
ექვივალენტს კი - ნოუთბუქ კომპიუტერებს (ან ლეპტოპს - პოპულარულ ხმარებაში) ეს 
კომპიუტერები ცხოვრების თითქმის ყველა სფეროში გვხვდება, როგორც ინფორმაციის 
დამუშავებისა და კომუნიკაციის საშუალება და, როგორც წესი, არა ექსპერტთა უმრავლესობა 
სწორედ მათ უწოდებს “კომპიუტერს”. თუმცა, კომპიუტერის ყველაზე გავრცელებული ფორმა 
დღეისთვის ე.წ. ჩაშენებული კომპიუტერია - მცირე ზომის manqana, რომlis მიზანი სხვა 
რაიმე ხელსაწყოს მართვა ან კონტროლია. თვითმფრინავებიდან დაწყებული მოყვარულთა 
ციფრული ფოტოკამერით დამთავრებული ყველა ამგვარი ხელსაწyო მათში ჩაშენებული 
კომპიუტერით იმართება. 
კომპიუტერული ტექნოლოგია 
 

კომპიუტერული ტექნოლოგია, ტელესაკომუნიკაციო და მიკროელექტრონულ 

ტექნოლოგიებთან ერთად, არის საინფორმაციო ტექნოლოგიების შემადგენელი ნაწილი. იგი 
შეისწავლის კომპიუტერების თვისებებს, მათი შექმნის და გამოყენების საკითხებს. იგი 
შედარებით ახალი დარგია, რომელსაც 
ფესვები აქვს მათემატიკაში, საინჟინრო 
საქმესა და ენათმეცნიერებაში. 
 

კომპიუტერული ტექნოლოგიის 
ისტორია 
თანამედროვე საანგარიშო მანქანების 
ისტორია იწყება მე-17 საუკუნიდან. ამ დროს 
ბევრი ცნობილი მათემატიკოსი ქმნიდა 
ტექნიკურ საანგარიშო აპარატებს, მათ შორის 
იყვნენ: პასკალი, ლაიბნიცი, ნეპერი და 
სხვები. განსაკუთრებით საინტერესოა 
პასკალის მიერ შექმნილი მანქანა. მისი 
ძირითადი პრინციპები და მექანიზმები გამოყენებულია თანამედროვე არითმომეტრში... 
 



კომპიუტერის მოწყობილობები  
ძირითადი მოწყობილობები:  
სისტემური ბლოკი - კლავიატურა - მონიტორი 
 

დამატებითი მოწყობილობa:  
პრინტერი - სკანერი - პლოტერი - მოდემი - მაუსი - გრაფიკული პლატა - ხმოვანი პლატა  
სისტემური პროგრამები 
ოპერაციული სისტემa:  
MS DOS - Windows - Linux - Unix  
rogor aris mowyobili kompiuteri? 
 
Tanamedrove kompiuterebis agebuleba mravalferovania. magram maTi struqtura 
dafuZnebulia saerTo logikur principebze. SegviZlia calsaxad gamovyoT yvela 
kompiuterSi arsebuli detalebi: 
 

• mexsiereba (damamaxsovrebeli mowyobiloba) - Sedgeba gadanomrili 
segmentebisgan; 

• procesori,  marTvis mowyobiloba da ariTmetikul-logikuri  mowyobiloba; 

• Setanis mowyobiloba; 

• gamotanis mowyobiloba. 
 
es mowyobilobebi dakavSirebulni arian sadenebiT, romelTa gavliT xdeba 
informaciis gagzavna.  
 
mexsierebis funqcia: 

• informaciis miReba sxva mowyobilobebidan; 

• informaciis damaxsovreba; 

• informaciis gatana sxva mowyobilobebis moTxovniT; 
 
procesoris funqciebia: 

• ariTmetikuli da logikuri monacemebis damuSaveba;  

• kompiuterSi momuSave mowyobilobebis programuli marTva. 
 
procesoris im nawils romelic asrulebs bZanebebs ewodeba ariTmetikul-logikuri 
mowyobiloba, xolo meore nawlis, romelic marTavs mowyobilobebs marTvis 
mowyobiloba ewodeba. 

 
 



ra aris deda plata? 
deda plata – personaluri kompiuretis yvelaze didi plata. masze 
moTavsebulia magistrali, romelic akavSirebs procesors 
mexsierebasTan. deda platas-Tan agreTve erTdeba kompiuteris sxva 

danarCeni Sida და გარე mowyobilobebi. deda platis muSaobas marTavs 
mikrosxemebis mikroprocesoruli nakrebi – e.w. Cipseti. 

 

 

 
 
ra aris centraluri procesori? 
 

centraluri procesori (CPU, Central 
Processing Unit) – es aris kompiuteris 
ZiriTadi muSa komponenti romelic 
programis miTiTebiT asrulebs 
ariTmetikul da logikur operaciebs, 

marTavs gamomTvlel procesorebs da ukeTebs koordinacias danarCen 
mowyobilobebs.  
 
centraluri procesori Sedgeba:  

• ariTmetikul-logikuri 
mowyobilobisagan; 

• monacemebis da misamarTebis 
sartyelisagan; 

• brZanebaTa mricxvelisagan; 

• keSi – mcire moculobis, Zalian 
swrafi mexsierebisagan  
 

 
Tanamderove procesorebi gamoiyurebian rogorc 
mikroprocesorebi. mikroprocesori Tavis mxriv warmoadgens integralur sqemas – es 
aris Txeli, kristaluri (kaJis), sworkuTxovani formis ramodenime kvadratuli 
milimetris mqone firfita. am firfitaze ganTavsebulia sqemebi, romlebic 
asruleben yvela bZanebas-funqcias. es kristaluri firfita jdeba plasmasis an 
keramikis masalis budeSi, romelic damagrebulia deda plataze. procesori am 
budeSi jdeba oqros xiStebiT (nemsebiT).  
 

mikroprocesori Intel Pentium 4 aris yvelaze ufo გავრცელებული procesori მაგ. 
(3.8MHz) igi swrafad amuSavebs video, xmovan da grafikul failebs da gasarTob 
TamaSebs. 
ახლა კი ბაზარზე უკვე არის ორბირთვიანი პროცესორები, რაც კიდევ უფრო ამარტივებს 
მონაცემების სწრაფ დამუშავებას. 
 
 

rogor aris mowyobili mexsiereba?  
 
kompiuteris mexsiereba Sedgeba orobiTi elementebis – bitebisagan. isini 
erTiandebian 8-8 bitad, romelTac ewodebaT baitebi. mexsierebis sazomi erTeulebi 

emTxveva informaciis sazom erTeulebs  - ბაიტს. 



 
yvela baiti danomrilia, baitis nomers ewodeba baitis misamarTi, baiti ki  SeiZleba 
gaerTianebuli iyvnen segmentebSi romlebsac ewodebaT sityvebi. TiToeuli 
kompiuterisaTvis damaxasiaTebelia gansazRvruli sigris sityva. 2,4 an 8 baiti es ar 
gamoricxavs sxva sigrZis segmentis arsebobas mexsierebaSi (magaliTad naxevari 
sityva an ormagi sityva)  
 

8 biti = 1 baiti 
1024 baiti = 1 kilobaiti 
1024 kilobaiti = 1 megabaiti 
1024 megabaiti = 1 gigabaiti 
1024 gegabaiti = 1 terabaiti 
1024 terabaiti = petabaiti 

 
Tanamedrove kompiuters aqvs mravalferovani mexsiereba romlebic gansxvavdebian 
erTmaneTisagan. arsebobs ori saxis mexsiereba, gare da Sida.  
 

rogori mowyobilobebi qmnian Sida mexsierebas? 
 
Sida mexsierebaTa jgufSi Sedis:  
 

• operatiuli mexsiereba 

• keS mexsiereba 

• specialuri mexsiereba 

 
 

1. operatiuli mexsiereba (om) 
 
es aris patara moculobis swrafad dammaxsovrebeli mowyobiloba. operatiuli 

mexsiereba (RAM, Random Access Memory) gamoiyeneba mxolod droebiTi Sეmnaxvelis 
rolSi, igi inaxavs informacias romelic swored konkretul dros muSavdeba 

kompiuterSi da rodesac kompiuteri 
iTiSeba xdeba am mexsierebis ganuleba.  
operatiuli mexsiereba ZiriTdad aris 
32MB-dan 1024MB-mde. arc Tu ise rTuli 
administraciuli brZanebebis 
Sesasruleblad sruliad sakmarisia 32 
megabaitiani om. xolo rTuli amocanebis 
SemTxvevaSi ki rac ufro maRalia 
operatiuli mexsiereba, miT ufro 
swrafqmedia manqana.  
 
Tanamedrove kompiuterebis umravlesoba 
kompleqtdeba DIMM (Dual in Line Memory 

Module) moduliT. mexsierebis moduli  xasiaTdeba Semdegi parametrebiT: 
moculoba – (16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 mb), mikrosqemebis ricxvi, sapasporto 
sixSire (100 an 133 mh),  

 

2. keS mexsiereba 
keS (Cache) super operatiuli mexsiereba aris Zalian swrafi, magram arc Tu ise 
didi moculobis mqone, romelic gamoiyeneba mikroprocesorsa da operatiul 
mexsierebas Soris informaciis gacvlisaTvis, drois konpensaciis mizniT.  

 



3. specialuri mexsiereba 
BIOS (Basic input output system) mexsierebaa romelic aris mxolod kiTxvadi, masSi 
cvlilebebis Setana SeuZlebelia, igi marTavs yvela mowyobilobas. es mexsiereba 
iwereba qarxnuli wesiT.  
 

rogori mowyobilobebi qmnian gare mexsierebas? 
 

gare mexsiereba Seqmnilia didxniani Senaxvis mizniT, nebismier SemTxvevaSi 
kompiuteri CarTulia Tu gamorTulia masze Cawerili informacia ar iSleba. 
gansxvavebiT operatiuli mexsierebisa mas ar aqvs pirdapiri kavSiri 
procesorTan.  

 

gare mexsierebebia: 
• xisti magnituri diski 

• drekadi magnituri diskebi 

• kompaqtdiskebi (CD) 
• magnitur optikuri kompaqtdiskebi 

• magnituri lenti  

• da sxva 
 

1. drekadi magnituri disketa 
 

drekadi diski (Floppy disk) - 
disketa, - arc Tu didi 
informaciis matarebelia. 
disketaSi moTavsebulia 
mrgvali polimeruli 
firfita, romelsac orive 
mxridan aqvs damcavi fena 
(dafaruli magnituri 
mJaviT). informacia 
Cawerilia koncentrul 
bilikebze romlebsac 
trekebs uwodeben. diski aris 
dayofili seqtorebad da 
TiToeuli seqtori moicavs 512 baits. dResdReobiT gavrcelebulia Semdegi 
tipis disketebi 3.5 diumi = 99mm da moculobiT 1.44mb. bilikebis raodenobaa: 
80 biliki da 18 seqtori. misi brunvis siCqare aris 360 bruni wamSi. bolo 
periodSi gavrcelda 3.5 diumiani disketebi romelT moculoba aris 3 
gigabaiti.  
 

2. xisti magnituri diski 
 
HDD Hard  Disk Drive – 
vinCesteri, yvelaze 
gavrcelebuli Semnaxveli 
mowyobilobaa, romelsac gaaCnia 
didi moculoba. masSi 
gamoyenebulia mrgvali 
aluminis firfitebi- 
platerebi. isini ormxrivad 
dafarulia magnituri feniT. 
gamoiyeneba informaciis da 
programebis mudmivi 



SenaxvisaTvis. maTi moculoba Seadgens 1 gigabaitidan terabaitebamde. maTi 

brunvis sixSire aris wuTSi 5400 ან 7200 bruni. informaciis moZiebis 
siCqarea 9 mili/wm. monacemebis gadacemis siCqare aris 80 megabaiti/wm da 
CaSenebuli mexsiereba 2 an meti megabaiti. 
 

3. kompaqt diskebi (CD-ROM) 
kompaqt diskis  (READ ONLY MEMORY) diametria 12 
santimetri da sisqe 1.2 milimetri. misi erTi mxare 
dafarulia Suqamrekli aluminis feniT romelzec 
datanilia damcavi laqi. aqvs 16 aTasi biliki. moculoba 
SeiZleba iyos 600, 650, 700, 800 megabaiti.   
informaciis wakiTxva kompaqt diskidan xdeba specialuri 
Tavakis saSualebiT romelzedac damagrebulia lazeri.  
dResdReobiT yvela personalur kompiuters gaaCnia CD-
ROM magram Tanamedrove programebisTvis misi moculoba 
sakmarisi ar aris da swrafad viTardeba DVD 
teqnologia, am diskis moculoba 17 gigabaitamde aRwevs. 
aseve arsebobs mravaljeradi gamoyenebis kompaktdiskebic  

(CD-RW და DVD-RW) 
 
ra aris video adapteri? 

 
video adapteri warmoadgens 
eleqtronul platas romelic 
amuSavebs video monacemebs (teqsti, 
grafika). igi uzrunvelyofs video 
signalebis miwodebas kompiuteridan 
monitorze.  

 
 

ra aris monitori? 
 

monitori anu displei 
warmoadgens 

mowyobilobas, romlis ekranzec xdeba informaciis asaxva. 
arsebobs teqsturi da grafikuli monitorebi. teqsturi 
monitori gankuTvnilia mxolod teqsturi 
informaciisaTvis. rogorc wesi, is Sav-TeTri ekrania, 
romlis ganzomilebebia: 80 simbolo vertikalurad 
TiTeul striqonSi da 25 striqoni horizontalurad. 
 

grafikul monitorze SesaZlebelia rogorc teqsturi, 
aseve grafikuli informaciis gamosaxva. informacia aseT 
monitorze isaxeba specialuri umciresi mnaTi wertilebis 
saSualebiT, romlebsac piqselebi ewodeba. grafikuli 

monitoris ZiriTad maxasiaTebel parameters warmoadgens gadawyvetis (რეზოლუცია) 
SesaZlebloba, romelic miuTiTebs Tu ramdeni piqseli Tavsdeba monitoris ekranze 
Seasabamisad horizontaluri da vertikaluri mimarTulebebiT. 

Tanamedrove kompiuterebSi ganasxvaveben Semdegi tipis monitorebs: 

• CGA-  gadawyvetis SesaZleblobiT 320X200 piqselze oTxi feriT; 
• EGA  640X350 pixel– 16 feriT; 
• VGA  640X480 pixel -  256 feriT; 
• SVGA  1024X768 pixel – 1 milionamde feriT. 



ra aris klaviatura? 
klaviatura warmoadgens kompiuteris erT-erT ZiriTad mowyobilobas, romlis 
saSualebiTac xdeba informaciis Seyvana mexsierebaSi. farTod gavrceleba hpova e.w. 
103 klaviSianma klaviaturam, romelzec klaviSebis ganlageba mocemulia suraTze.  
 
klaviaturaze klaviSebi daniSnulebis mixedviT dayofilia Semdeg jgufebad: 

1) teqstis akrefis klaviSebi: ganlagebulia klaviaturis Sua nawilSi da 
Seicavs inglisuri anbanis yvela asos, cifrebs, sasven niSnebsa da specialur 
simboloebs, maT Soris e.w. carieli simbolos klaviSsac. 

2) redaqtirebis klaviSebi: 
SHIFT _ teqstis akrefis klaviSebis gadayvana qveda registridan zedaSi, 
ixmareba klaviS + kombinaciiT. 
CAPS teqstis Seyvanis klaviSebis gadarTva nusxuridan mTavrulSi an piriqiT.  
INS teqstis Seyvanis gadarTva:  

• axali simboloebis Camateba (Cadgma) arsebul simboloebs Soris – reJimi 
INSERT 

• akrefili simbolos gadawera  reJimi OVER  
del – im sibolos waSla, romlis qveSac imyofeba kursori. am dros marjvniv 
mdgomi kursorebi inacvleben marcxniv.  
Back SPACE   – im simbolos waSla romlis marcxnivac imyofeba kursori. am 
dros xdeba kursorisa da mis marjvniv mdgomi simboloebis gadaadgileba 
marcxniv.  
Num Lock – cifruli klaviSebis gadarTva cifrebis Seyvanis reJimidan 
kursoris gadaadgilebis klaviSebis reJimSi da piriqiT. 

3) kursoris gadaadgilebis klaviSebi:  
Up - erTi striqoniT zeviT 
Down - erTi striqoniT qvemoT  
Left - erTi poziiciiT marcxniv 
Right - erTi poziciiT marjvniv 
PgUp - erTi furcliT zemoT 
PgDn - erTi furcliT qvemoT 
Home - striqonis pirvel 

poziciaSi  
End - striqonis bolo 

poziciaSi 
4) marTvis klaviSebi 

Enter - brZanebis gaSveba da 
teqstur redaqtorSi axali abzacis Seqmna. 

Esc - rogorc wesi gamoiyeneba arasasurveli brZanebis mosaxsnelad an raime 
muSaobis reJimidan gamosasvlelad.  

Ctrl - ixmareba sxva klaviSebTan erTad, klaviS + kombinaciiT, rogorc wesi, 
damatebiTi funqciebisaTvis.  

TAB - abzacis gamoyofa teqstis akrefisas, an ekranis erTi poziciidan meoreSi 
gadayvanisas (spec programebSi).   

5) specialuri klaviSebi: 
Alt - ixmareba sxva klaviSebTan erTad, klaviS + kombinaciiT, specifiur 

SemTxvevebSi 
Print Screen - ekranze gamosaxuli informaciis beWdva printerze 
Pause – programis Sesrulebis droebiTi SeCereba. 
 

6) funqcionaluri klaviSebi  
F1 - F12 – gamoiyeneba sxvadasxva dasrulebuli funqcionaluri moqmedebebis 
Sesasruleblad. 



 
ra aris printeri? 
printeri warmoadgens mowyobilobas romlis 
saSualebiTac xorcieldeba teqsturi da 
grafikuli informaciis beWdva. arsebobs sami 
saxis printeri: 

1. matriculi (Dot-Matrix) – beWdva 
xorcieldeba specialuri Tavakisa da 
lentis saSualebiT. sabeWd Tavakze 
moTavsebulia nemsebis (Pin) matrica, 
romliTac xdeba sxvadasxva 
simboloebisa da gamosaxulebebis ageba 
da lentis saSualebebiT qaRaldze gadatana. arsebobs 9 da 48 nemsiani 
matriculi printerebi, romlebic iZlevian SedarebiT karg xarisxs magram 
beWdvis procesi aris neli 60 wm-dan 5 wuTamde erTi gverdis beWdvaze. 

2. Wavluri – beWdva xorcieldeba specialuri sabeWdi Tavakis saSualebiT, 
romelzedac moTavsebulia sxvadasxva feris melniT avsebuli tumboebi. 
iZleva maRal xarisxs (rogorc Sav-TeTr, asee ferads) magram momTxovnia 
qaRaldisadmi da SedarebiT nelia 100 wm-dan 10 wuTamde gverdze  

3. lazeruli - beWdva xorcieldeba specialuri fxvnilis saSualebiT 
romelic magnitdeba lazeris sxiviT da xdeba erTgvari `mobneva~ qaRaldze. 
amis Semdeg `fxvnilmobneuli~ qaRaldi tardeba gacxelebuli rulonis qveS 
da fxvnili fiqsirdeba qaRaldze. iZleva saukeTeso xarisxs da SedarebiT 
swrafia – 5 wmdan -15 wm-mde 

 
printeris ZiriTad maxasiaTebel parameters warmoadgens dpi (dot per inch) romelic 
gviCvenebs, Tu ramdeni wertilis (dot) dabeWdva SeuZlia printers erT diumSi anu 2.5 
santimetrSi. mag.: Tu printeris maxasiaTebelia 600 DPI es imas niSnavs mas 2.5 
santimetrSi SeuZlia 600 wertilis dabeWdva. rac ufro metia es maxasiaTebeli, mit 
ufro kargia beWdvis xarisxi, gansakuTrebiT fotosuraTebis beWdvisas.  
 

ra aris skaneri? 
 
skaneri gamoiyeneba kompiuterSi grafikuli 
informaciis `suraTebis Sesayvanad”. 
 

 
ra aris ploteri? 
ploteri gankuTvnilia 
kompiuteriT momzadebuli naxazebis dasaxazad. 
 
 
 
 
ra aris draiveri? 
Tanamedrove kompiuteris arqiteqtura sakmaod martivia. Tqven 
SegiZliaT SecvaloT, daamatoT an gamoakloT romeliRac 

detali. damatebis SemTxvevaSi, Tqveni axali mowyobilobebis koreqtulad 
muSaobisaTvis saWiroa gqondeT mowyobilobis draiveri. Windows XP-s aqvs 
draiverebis didi monacemTa baza. miuxedavad amisa, axali mowyobilobis dayenebis 
dros sasurvelia gamoviyenoT specifiurad am mowyobilobisaTvis gankuTvnili 
draiveri, romelic Tqvens mier SeZenil detals moyveba.  




