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გამოთვლითი ტექნიკის განვითარების ქრონოლოგია. ზოგიერთი 

კომპიუტერული ფირმის მოკლე ისტორია 

 

გამოთვლითი ტექნიკის განვითარების ქრონოლოგია. 
 

ყველაზე ადრინდელი გამომთვლელი მოწყობილობა იყო ‖აბაკი‖, რომელსაც 

იყენებდნენ ბაბილონელები ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 4-5 ათასი წლის წინათ. არისტოტელემ 

(384-322), ჩვ.წ. აღ-მდე 400 წლის წინათ, საფუძველი ჩაუყარა მათემატიკურ ლოგიკას.ლოგიკაში 

შემოიტანა ცვლადის ცნება და ასოები გამოიყენა ცნებათა აღსანიშნავად. IX საუკუნეში (820 

წელს) შუააზიელმა მათემატიკოსმა ალ-ხორეზმმა (787-850), წიგნის ‖კიტაბ ალ-ჯებრ ალ-

მუკაბალა‖-ას ავტორმა, საიდანაც წარმოიშვა სიტყვა ‖ალგებრა‖, შემოიტანა ალგორითმის ცნება. 

IX-X საუკუნეში ევროპაში ვრცელდება თვლის არაბული სისტემა, რომელიც წარმოადგენს 

პოზიციურს და გააჩნია ნულის ცნება.თვლის არაბულმა სისტემამ ნელ-ნელა განდევნა 

რომაული ციფრები. ეს პროცესი გაგრძელდა XVII საუკუნემდე. 

 1457 წელს იოჰან გუტენბერგმა გამოიგონა საბეჭდი მოწყობილობა. 1612 წელს 

შოტლანდიელმა ლორდმა, მათემატიკოსმა ჯონ ნეპერმა (1550-1617) შემოიტანა ათობითი 

ლოგარითმის ცნება და ორი წლის შემდეგ შექმნა ლოგარითმული ცხრილი.1622 წელს 

ინგლისელმა მეცნიერმა უილიამ ოუტრედმა გამოიგონა ლოგარითმული სახაზავი. 

 1623 წელს, გერმანიაში, ქალაქ შტუტგარდში, ვილჰელმ შიკარდის მიერ შეიქმნა 

პირველი გამოთვლითი მანქანა სახელწოდებით ‖გამომთვლელი საათი‖. შიკარდის მანქანა 6 

თანრიგა იყო. მას შეეძლო რიცხვების შეკრება და გამოკლება. იგი თანრიგების გადავსებას 

ზარის დარეკვით იტყობინებოდა. ერთი პერიოდი შიკარდის მანქანა თავისი ნახაზებიანად 

დაიკარგა. იგი იპოვეს 1935 წელს, მაგრამ მეორე მსოფლიო ომის დროს ისევ დაიკარგა. 1956 

წელს იპოვეს მხოლოდ ნახაზები. 1960 წელს აღნიშნული ნახაზების მიხედვით ენთუზიასტთა 

ჯგუფმა ააგო მანქანა და დაამტკიცა, რომ შიკარდის მანქანა ერთ-ერთი პირველი მუშა 

გამომთვლელი მანქანაა. აღნიშნული მანქანა დღესაც ინახება ქალაქ შტუტგარდის სამეფო 

ბიბლიოთეკაში. 

 1642 წელს პარიზში ფრანგმა მეცნიერმა ბლეზ პასკალმა (1623-1662) ააგო გამომთვლელი 

მანქანა სახელწოდებით ‖პასკალინი‖. პასკალის მანქანას შეეძლო მხოლოდ რიცხვების შეკრება. 

გამოკლებას კი ვერ აკეთებდა. შიკარდის ‖გამომთვლელ საათთან‖ შედარებით იგი ნაკლებად 

საიმედო იყო. მიუხედავად ამისა, გაურკვეველი მიზეზებით  ისტორიას აწყობდა 

დაევიწყებინათ შიკარდის მანქანა და პასკალი გაეხადათ გამოთვლითი მანქანების კონცეპციის 

ფუძემდებლად.მიუხედავად ასეთი მცდელობისა, გამოთვლითი მანქანის პირველ 

გამომგონებლად შიკარდი დარჩა. 

 1674 წელს გერმანელი მეცნიერის ვილჰელმ ლაიბნიცის (1646-1716) მიერ შემუშავებულ 

იქნა ‖ბიჯური გამომთვლელი‖, რომელიც ააგო ფრანგმა ოლივერმა. ლაიბნიცის მანქანას 

შეეძლო 5 და 12 ნიშნა რიცხვების გამრავლება 16 ნიშნა შედეგით. ლაიბნიცის მანქანამ 

გამოყენება ვერ ჰპოვა. 

 1812 წელს ინგლისელმა მეცნიერმა ჩარლზ ბებიჯმა (1791-1871) შეიმუშავა მექანიკური 

კალკულატორის პროექტი, რომლის მიხედვითაც 1823 წელს ააგო მთლიანად 

ავტომატიზებული მანქანა Difference Engine. ბებიჯის მანქანის საშუალებით შეიძლებოდა 

ექვსნიშნა რიცხვების შეკრება, გამოკლება, გამრავლება და გაყოფა. შემდეგ ბებიჯმა შექმნა 
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ანალიტიკური მანქანა Analytical Engine. აღნიშნულ მანქანას გააჩნდა ცენტრალური 

პროცესორული მოწყობილობა, მეხსიერება და პერფობარათები, რომელზეც დაიტანებოდა 

გარკვეული პროგრამები. ბებიჯის მანქანას შეეძლო ოცნიშნა რიცხვებზე ოპერირება. 

 1820 წელს შარლ კოლმარმა შექმნა არითმომეტრი, რომელიც აგებული იყო ლაიბნიცის 

მანქანის პრინციპით და ასრულებდა რიცხვების გამრავლებას. იგი იყო პირველი 

კალკულატორი, რომელიც ჩაშვებულ იქნა მასიურ წარმოებაში. აღნიშნულმა მანქანამ 

რეალიზაციის თვალსაზრისით მსოფლიორეკორდი დაამყარა. 

 1842 წელს ცნობილი ინგლისელი პოეტის ლორდ ბაირონის ქალიშვილმა-ადა ბაირონ 

კინგმა (1815-1852) ბებიჯის მანქანისათვის შეიმუშავა პროგრამა. გამოთვლითი ტექნიკის 

ისტორიაში ადა ბაირონი კინგი ცნობილია, როგორც პირველი პროგრამისტი. მის სახელს 

ატარებს 1979 წელს შექმნილი პროგრამირების უნიკალური ენა ADA.  

 1847 წელს ირლანდიელმა მათემატიკოსმა ჟორჟ ბულმა (1815-1864) გამოუშვა წიგნი ‖The 

Mathematical Analysis of Logic‖ (‖ლოგიკის მათემატიკური ანალიზი‖), სადაც ჩამოაყალიბა 

ახალი ალგებრული სისტემა, რომელსაც შემდგომში ‖ბულის ალგებრა ‖ეწოდა. 

 1935 წელს კორპორაცია IBM მსოფლიოს წარუდგინა მანქანა IBM 601, რომელიც 

აგებული იყო რელეებზე და შეეძლო გამრავლება გაეკეთებინა 1 წამში. ოპერაციათა 

შესრულების ასეთმა სიჩქარემ IBM 601-ს დიდი პოპულარობა მოუტანა მეცნიერებსა და 

ბიზნესმენებს შორის. 

 1936 წელს ინგლისელმა მეცნიერმა ალან ტიურინგმა (1912-1954) შექმნა კომპიუტერის 

მათემატიკური მოდელი, რომელსაც ‖ტიურინგის მანქანა‖ ეწოდა. ტიურინგის მანქანაში‖ 

მოცემული იყო კომპიუტერის აგების პრობლემების გადაწყვეტის გზები. 

 1945 წელს ჯონ ფონ ნეიმანმა წამოაყენა გარე დამამახსოვრებელი მოწყობილობების 

იდეა პროგრამებისა და მონაცემების შესანახად. ამავე წელს ჯონ ფონ ნეიმანი გაერთიანდა 

ამერიკული კომპიუტერის ENIAC-ის დაპროექტებულ ჯგუფთან და აღწერა ახალი 

კომპიუტერის EDVAC-ის მოწყობილობები. აქვე გააკეთა შენახული პროგრამის კონცეფციის 

განსაზღვრის დეტალური აღწერა. ამ ნაშრომიდან დაიწყო ე.წ. ‖ჯონ ფონ ნეიმანის 

არქიტექტურა‖. 

 1947 წელს ცნობილ ამერიკელ მეცნიერს (კიბერნეტიკის ფუძემდებელი) ნორბერტ 

ვინერს (1894-1964) შემოაქვს ტერმინი ‖კიბერნეტიკა‖. 

 1955 წელს IBM-ს თანამშრომლებმა ჯონ ბეკუსის ხელმღვანელობით შექმნეს 

ალგორითმული ენა FORTRAN (FORmuler TRANslator-ფორმულების გარდამქმნელი), რომელიც 

გამოიყენებოდა სამეცნიერო ტექნიკური და საინჟინრო ამოცანების დასაპროგრამებლად.ამავე 

წელს ფირმა Ferrant-იმ გამოუშვა კომპიუტერი Pegasus, რომელშიც გამოყენება ჰპოვა საერთო 

დანიშნულების რეგისტრების კონცეპციამ. აღნიშნული კომპიუტერისათვის, აშშ-ს სამხედრო 

საზღვაო ფლოტის ოფიცერმა (შემდგომში, ადმირალმა,ერთადერთმა ქალმა აშშ-ს სამხედრო 

საზღვაო ფლოტში), ფირმა Remington Rand-ის პროგრამისტების ჯგუფის ხელმძღვანელმა, 

კაპიტანმა გრეის ხოპერმა პირველმა შეიმუშავა მატრანსილებელი პროგრამა, რომელსაც უწოდა 

კომპილატორი.ეს პროგრამა მოხერხებულ ალგებრულ ფორმაში ჩაწერილ პროგრამებს მანქანურ 

ენაზე უკეთებდა ტრანსლიაციას. 

 1960 წელს მეცნიერების ჯონ მაკართის,ფრიც ბაუერის,ჯონ ვეგშტეინის,ჯონ 

ბეკუსის,პიტერ ნეუერის და ალან პერლისის მიერ შეიქმნა ალგორითმული ენა ALGOR 

(ALGOritmic Language-ალგორითმული ენა),რომელშიც შემოტანილი იყო ახალი 
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ცნებები.მაგალითად, ბლოკური სტრუქტურა.  ALGOR-60 კონცეპტუალური საფუძველი გახდა 

პროგრამირების მრავალი ენისათვის. 

 1962 წელს ფირმა ―Teletype‖ -მა გამოუშვა კლავიატურა და მონიტორი.1964 წელს 

ამერიკელმა მეცნიერმა დუგლას ენჯელბერტმა შექმნა დიალოგიური პროგრამული 

ინტერფეისი, რომელიც რეაგირებდა სპეციალური მაჩვენებლის კურსორის მოქმედებაზე. 

კურსორის ჩასართავად ენჯელბერტმა შექმნა მანიპულატორი, რომელსაც შემდგომში ‖თაგვი‖ 

ეწოდა. მანიპულატორი ‖თაგვი‖ დაპატენტებულ იქნა 1970 წელს. 

 1965 წელს დორტმუნდის კოლეჯის პროფესორების ტომ კურტცისა და ჯონ კემენის 

მიერ შემუშავებულ იქნა ალგორითმული ენა BASIC (Beginers all-purpouse simbolic instruction 

code-სიმბოლური ინსტრუქციების მრავალმიზნობრივი ენა დამწყებთათვის). 

 1967 წელს კორპორაცია IBM-მა გამოუშვა Floppy  დისკი. 

 1969 წელს შეიქმნა პირველი კომპიუტერული ქსელი ARPANET-ი ეს ინტერნეტის 

შექმნის საფუძველი გახდა. ამავე წელს შეიქმნა პირველი ლაზერული პრინტერი. ფირმა 

XEROX–მა წარმოადგიმა ლაზერული ბეჭდვა ქსეროგრაფიული ბეჭდვის საფუძველზე. 

 1970 წელს ჰილბერტ ჰაიატმა დააპატენტა ერთ ნახევარგამტარულ კრისტალზე 

დამზადებული კომპიუტერის პროცესორის სქემა. ამ უკანასკნელმა კი საფუძველი ჩაუყარა 

მიკროკომპიუტერის შექმნის ერას.ამავე წელს ციურიხის პოლიტექნიკური უნივერსიტეტის 

პროფესორმა ნიკოლას ვირტმა შექმნა ალგორითმული ენა, რომელსაც ფრანგი მეცნიერის ბლეზ 

პასკალის პატივსაცემად PASCAL-ი უწოდა. 

 1971 წელს ამერიკული კომპანია BBN–ის მთავარმა ინჟინერმა რეი ტომლინსონმა ერთი 

კომპიუტერიდან მეორე კომპიუტერზე გაგზავნა შეტყობინება „QWERTYUIOP‖-სტანდარტული 

კლავიატურის ზედა რეგისტრის სიმბოლოები, რომელშიც პირველმა გამოიყენა ნიშანი „@―. 

შეტყობინება ზუსტად იქნა მიღებული მეორე კომპიუტერზე. ამით დაიწყო ახალი ერა 

ადამიანთა ურთიერთობის ისტორიაში. 

 1974 წელს ბრაიან კერნიგმა და დენის რიტჩმა შექმნეს პროგრამირების ენა C. 

 1981 წელს კომპანია IBM უშვებს პერსონალურ კომპიუტერს IBM PC,რომელიც ხდება 

პერსონალური კომპიუტერის სტანდარტი. აქედან წამოვიდა ტერმინი ―IBM თავსებადი 

კომპიუტერები―.ამავე წელს კომპანია Microsoft -მა დაიწყო მუშაობა DOS-ის გრაფიკულ გარსზე, 

სახელწოდებით Interface manager. აღნიშნული გარსი გახდა Windows-ის შექმნის 

საფუძველი.1982 წელს კომპანია Philips-ი კომპიუტერისათვის უშვებს პირველ CD ROM-ს.1985 

წელს Microsoft-მა სავაჭრო ქსელში სარეალიზაციოდ გაუშვა Windows 1.0.1990 წელს კომპანია 

Microsoft-მა დაიწყო Windows 3.0. 2002 წელს კომპანია Microsoft-ი უშვებს Windows 2002–ს ანუ 

Windows XP Profesional-ს, Windows XP Home Edition-ს და Windows XP Server-ს. 

 

 

ზოგიერთი კომპიუტერული ფირმის მოკლე ისტორია 

1. IBM- აი-ბი-ემ 
1911 წელს ნიუ-იორკში რეგისტრაციაში გატარდა ფირმა სახელწოდებით Computing-

Tabuluting-Recordind (CTR). კომპანიის საშტატო ერთეული შეადგენდა 1300. კომპანიის 

საქმიანობა იყო პერფობარათებზე მომუშავე ელექტრული ტაბულატორების გამოშვება. 

კომპანია CTR-მა სწრაფად მოიპოვა პოპულარობა და გახსნა თავისი  ქვეგანყოფილებები, 

როგორც ამერიკის სხვადასხვა ადგილებში, ასევე კანადაში. 
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 კომპანიაში საქმისადმი უსაზღვრო ერთგულებისა და განსაკუთრებული ოპტიმიზმის 

სული სუფევდა. ტომას უოტსონი თანამშრომლებს მიმართავდა : ‖თქვენი გულები ეკუთვნის 

ჩვენს ბიზნესს‖, და მართლაც, კომპანიის ყოველი წარმატება თითოეული თანამშრომლის 

სიამაყე იყო. 

 1924 წელს კომპანია CTR-მა სახელი შეიცვალა და მას ეწოდება IBM (International Busines 

Machines Corporation). 1945 წელს IBM-მა კოლუმბიის უნივერსიტეტში გახსნა სამეცნიერო-

კვლევითი ლაბორატორია. ერთი წლის შემდეგ IBM-მა წარმოადგინა ელექტრონული 

გამომთვლელი მანქანის IBM Multiplier-ის პირველი კომერციული მოდელი. 1952 წელს IBM-ის 

პრეზიდენტად ირჩევენ თომას უოტსონ-უმცროსს.მისი ხელმძღვანელობით IBM-ი ხდება 

მსოფლიოს კომპიუტერული ბაზრის უპირობო ლიდერი.1957 წელს IBM-ის წლიურმა 

შემოსავალმა გადააჭარბა ერთ მილიარდ დოლარს. ევროპის კომპიუტერების 90% იყო IBM-ის 

მარკით. 1959 წელს IBM-ი უშვებს პრინტერს IBM 1401-ს, რომლის სიჩქარე 4-ჯერ მეტი იყო 

მანამდე არსებული პრინტერების სიჩქარეზე. 

 1969 წელს  IBM-ის კომპიუტერების დახმარებით NASA-მ პირველმა განახორციელა 

მთვარეზე ადამიანის გაფრენა.ამავე წელს იანვარში აშშ-ს იუსტიციის სამინისტრომ კომპანია 

IBM-ში დაიწყო მაშტაბური ანტიმონოპოლიური გამოძიება, რომელიც გაგრძელდა 13 

წელიწადს.ამ დროისათვის IBM-ს მსოფლიო კომპიუტერული ბაზრის 70%ჰქონდა 

დაპყრობილი.იუსტიციის სამინისტროს დაგეგმილი ჰქონდა IBM-ი დაეყო რამოდენიმე წვრილ 

ფირმებად, რომლებიც შემდგომში ერთმანეთის კონკურენტები გახდებოდნენ. 

 80-იან წლებსა და 90-იან წლების დასაწყისში  IBM-ი იძულებული გახდა გამოშვებული 

პროდუქციის ფასი დაეწია თვითღირებულებაზე დაბლა.აქედან გამომდინარე, 80-იანი წლების 

შუა პერიოდში IBM აღმოჩნდა მძიმე ფინანსურ მდგომარეობაში. IBM-მს 10 წელზე მეტი 

დასჭირდა ფინანსური კრიზისიდან გამოსასვლელად.  

 1984 წელს IBM-მა შექმნა კომპიუტერული ქსელი, რომელსაც შეეძლო 1000-ზე მეტი 

კომპიუტერის გაერთიანება.ამავე წელს შექმნამეხსიერების 1 მეგაბაიტიანი ჩიპი. 1994 წელს 

IBM-მა გამოუშვა სუპერკომპიუტერი, რომლის სიჩქარე იყო 136 მილიარდი ოპერაცია წამში. 

 1997 წელს შედგა ისტორიული მატჩი ჭადრაკში  IBM Deep Blue- სა და გარი კასპაროვს 

შორის, რომელიც გროსმაისტერის მარცხით დამთავრდა. 

2. INTL-ინტელი 
1968 წლის ივნისში რობერტ ნოისმა გორდონ მურმა დააფუძნეს კორპორაცია 

Intel(Integrated electronics). მათთან მივიდა ანდრეი გროვი, რომელიც Intel-ის დგევანდელი 

დირექტორთა საბჭოს თავჯდომარეა.1974 წელს კორპორაცია Intel-ში მოვიდა მათი მომავალი 

პრეზიდენტი კრეიგ ბარეტი. იმ დღიდან Intel გადაიქცა მსოფლიოში მიკროპროცესორების 

უმსხვილეს მწარმოებელ კორპორაციად.მიკროპროცესორების წარმოების პირველი ცდები 

ტარდებოდა ჯერ ფირმა Shockley Semiconductor Laboratory-ში, შემდეგ კი -Faichild 

Semyconductor-ში. ნოისი და გორდონი ზემოთ ხსენებული ორივე ფირმის თანამშრომლები 

იყვნენ.როცა ნოისმა და გორდონმა შექმნეს ფირმა Intel-ი, მათ ორივე ფირმაში მუშაობის დიდი 

გამოცდილებაა ჰქონდათ.  

 ერთ მშვენიერ დგეს ნოისს დაებადა იდეა, ეს უწვრილესი დეტალი შეეერTებინა 

ერთმანეთთან სილიციუმის ერთ კრისტალზე გამტარების გერეშე.1959 წელს ნოისმა გააკეთა 

განაცხადი თავისი ჩანაფიქრის განხორციელების შესახებ. ოდნავ მოგვიანებით ნოისმა ერთ 

კრისტალზე რამოდენიმე ელემენტის განლაგების შესაძლებლობა დაამტკიცა. ამ მომენტიდან 
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რეალური ხდება ინტეგრალური სქემის შექმნა. ტრანზიტორების საფუძველზე შექმნილმა 

ინტეგრალურმა სქემამ საფუძველი ჩაუყარა მიკროკომპიუტერების შექმნას. 

 ორი წლის მუშაობის შემდეგ ნოისმა და მურმა შექმნეს მეხსიერების ჩიპი 1103, რომლის 

ზომა ორი ნაბეჭდი სიმბოლოს ზომას არ აღემატებოდა. თითოეული ჩიპი შეიცავდა 4 ათას 

ტრანზიტორს. აღნიშნული უწვრილესი ჩიპები ცვლიდნენ ათასობით კერამიკულ გულანებს და 

სწრაფად მუშაობდნენ.1985 წელს იაპონელებმა გამოუშვეს ბევრად უფრო იაფი მეხსიერების 

ჩიპები, რამაც  Intel-ი აიძულა შეეწყვიტა კომპიუტერის მეხსიერების წარმოება. მურმა ამ 

მომენტს „პატარა წარუმატებლობა― უწოდა. 

 1982 წელს ფირმა  Intel-ისა და ფირმა AMD-ის (Advanced Micro Devices) გზები 

გადაიკვეთა იმის გამო, რომ 1991 წელს AMD-მ დაიწყო ფირმა ინტელის პროცესორის X86-ის 

გადაკეთებული ვარიანტის Am 386 პროცესორის გამოშვება, რომელიც საკმაოდ პოპულარული 

გახდა. ამან კი გამოიწვია Intel-სა და AMD-ს შორის სასამართლო პროცესების დაწყებაა, რაც 

Intel-ის გამარჯვებით დამთავრდა. 

 1997 წელს Intel-ი უკვე მზად იყო 300 მეგაჰერციანი Pentium II გამოსაშვებად. 

 
3. HEWLETT-PACARD- ჰიულეტ პაკარდი 

1934 წელს დევიდ პაკარდმა (1912-1996) და იულიამ ჰიულეტმა დაამთავრეს სტენფორდის 

უნივერსიტეტის ელექტრო ფაკულტეტი და დიპლომის აღების აღსანიშნავად ერთად წავიდნენ 

სათევზაოდ. სწორედ იმ დგეს დაებადათ იდეა ერთად დაეწყოთ საკუთარი 

ბიზნესი.მეგობრებმა გარაჟში დაიწყეს თავიანთი პირველი მოწყობილობის 

აუდიოოსცილიატორის HP200A-ს აწყობა, რომელიც განკუთვნილი იყო ბგერითი აპარატურის 

ტესტირებისათვის. 1939 წელს შეიქმნა კომპანია Hewlett Packard-ი. კომპანიის სახელწოდებაში 

მეგობრების სახელების თანმიმდევრობა გადაწყდა მონეტის აგდებით. 

1942 წელს Hewlett Packard-მა პალო-ალტოში ააშენა პირველი საწარმოო იმ გაანგარიშებით, 

რომ, თუ გაკოტრდებოდნენ, შენობა გადაქცეულიყო პროდუქტების მაღაზიად. მეორე 

მსოფლიო ომის დროს სახელმწიფო შეკვეთების მოცულობა ძალიან გაიზარდა და კომპანია  

Hewlett Packard-ი თავიანთი პროდუქციის „სასიგნალო გენერატორების ‗‘ წარმოებაში 

ლიდერები გახდნენ. 

 1959 წელს ჟენევაში იქმნება Hewlett Packard-ის ევროპული წარმომადგენლობა და 

პირველი საზღვარგარეთული წარმეობა დასავლეთ გერმანიაში. 60-იან წლებში კომპანია 

Hewlett Packard-ი პირველად მოხვდა აშშ-ს 500 უმსხვილესი ფირმების სიაში. Hewlett Packard-

მა იაპონიასთან შექმნა ერთობლივი საწარმო.1966 წელს შექმნეს ზოგიერთი საზომი 

ხელსაწყოების  მაკონტროლებელი პირველი კომპიუტერი HP2116A. 

1968 წელს შექმნეს პირველი სამაგიდო გამომთვლელი  Hewlett Packard-ი. 1969 წელს 

გამოუშვეს 16 მომხმარებლისათვის განკუთვნილი  მიკროკომპიუტერის ოპერაციული სისტემა. 

ამან კი გამოიწვია დევიდ პაკარდის საკმაოდ მაღალ თანამდებობაზე გადაყვანა. იგი დაინიშნა 

აშშ-ს უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილედ. 

 

4. MICROSOFT-მაიქროსოფტი 
 უილიამ ჰენრი გეიტს III დაიბადა 1955წელს, იგი  სწავლობდა კერძო სკოლაში, სადაც 

მას აღმოაჩნდა მათემატიკისაკენ მიდრეკილება და სხვა განსაკუთრებული შესაძლებლობები. 

ბილ გეიცმა იქვე გაიცნო პოლ ალენი. ორივე ფანტასტიკის მოყვარულები იყვნენ.მერვე 

კლასელი ბილ გეიტსი უკვე პროგრამებს წერდა თავისი პირველი alma mater-ისთვის, რაზეც მას 
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მანქანური დროის მიხედვით ფულს უხდიდნენ.ბოლო კლასში ყოფნისას ბილი პროგრამისტად 

მოეწყო აეროკოსმოსურ კორპორაცია TRW-ში, სადაც წელიწადში 20 ათას დოლარს უხდიდნენ. 

1975 წელს Microsoft-ი ხდება კერძო კორპორაცია,რომლის თავჯდომარეა ბილ გეიტსი, ხოლო 

პოლ ალენი აღმასრულებელი ვიცე-პრეზიდენტი. 

 ერთხელ ბილმა და ალენმა ჟურნალ Popular Electronics-ში ნახეს სტატია სამაგიდო 

კომპიუტერ Altair-ზე, სადაც მისი მწარმოებელი კომპანია MITS-ი ეძებდა კომპიუტერისათვის 

პროგრამირების ენას, რომლებიც სპეციალისტებს საშუალებას მისცემდა ემუშავათ Altair-

ზე.პოლმა და ბილმა სასწრაფოთ დაამყარეს კავშირი კომპანია MITS-თან და განუცხადეს, რომ 

გააჩნიათ ალგორითმული ენა BASIC-ის საუკეთესო ვერსია.ერთადერთი რაც მათ ქონდათ, იყო 

სამი კვირა კომპანია  MITS-ის ხელმძღვანელობასთან შეხვედრამდე.ბილმა კოდი 

გააკეთა.პოლმა პროგრამა დაწერა. მოკლედ, ორ კვირაში პროგრამული უზრუნველყოფა მზად 

იყო. კომპანიას არ ჰქონდა პროდუქციის გასაღების მენეჯერის აყვანის საშუალება. ამიტომ ეს 

საქმე თავისთავზე აიღო გეიტსის დედამ.იგი ყოველგვარი მორიდების გარეშე სთავაზობდა 

Microsoft-ის პროდუქციას ისეთ უზარმაზარ კორპორაციებს, როგორიცაა IBM და AT&T. 

 1977 წლის ივლისში  Microsoft-ი იწყებს პროგრამირების მეორე ენის ForTran-ის 

გაყიდვას. 1978 წლის აპრილში კი პროგრამირების მესამე  ენის COBOL-80-ის გაყიდვას, 

რომელიც განკუთვნილი იყო 8080,Z-80 და 8085 მიკროპროცესორული სისტემებისათვის. 

 BASIC 8080 პირველი პროგრამული პროდუქტია, რომელიც 1979 წლის 4 აპრილს ერთ 

მილიონიან პრემიას ღებულობს.პრემია, რომელიც გადაეცემა პოლ ალენს იყო  Microsoft-ის 

პირველი ჯილდო. 

 1982 წლის 1აპრილს Microsoft-ი ევროპაში ხსნის მარკეტინგისა და გასაღების 

წარმომადგენლობას.ასევე კომპანიის პირველ საზღვარგარეთულ განყოფილებას დიდ 

ბრიტანეთში.ამავე წლის ნოემბერში კომპიუტერების მწარმოებელმა 50-ზე მეტმა ფირმამ 

შეიძინა Microsoft-ის დისკური ოპერაციული სისტემის MS DOS-ის ლიცენზია. 

 1983 წელს Microsoft-მა პუბლიკას წარუდგინა MS DOS-თვის განკუთვნილი ტექსტური 

რედაქტორი Microsoft Word-ი. ამავე წელს იგი ქმნის ოპერაციულ სისტემა Windows-ს.1984 

წელს Microsoft-ი პროდუქტების მწარმოებელ ფირმებს შორის იკავებს პირველ ადგილს.ამავე 

წელს Microsoft-ი Windows-თვის ქმნის ელექტრონულ ცხრილს Excel-ს. 

 აშშ-ს ანტიმონოპოლიურ კანონმდებლობაში ერთ ერთ საკანონმდებლო აქტს 

წარმოადგენს შერმანის კანონი, რომელიც კრძალავს „ერთპიროვნულ კონტროლს ამა თუ იმ 

დარგში―. აღნიშნული კანონი, რომელიც ბრწყინვალედ მუშაობდა სხვა დარგში, ვერ მუშაობდა 

პროგრამული უზრუნველყოფის ბაზარზე.აქედან გამომდინარე შეგვიძლია გავაკეთოთ 

დასკვნა,რომ Microsoft-ს მისი დაარსებიდან დგემდე აშშ-ს მთავრობა ფარულად მხარს 

უჭერდა,რადგან  სახელმწიფოს შეუძლია მიიღოს საკმაოდ დიდი ეკონომიკური და 

პოლიტიკური სარგებლობა, კერძოდ: 

1. კორპორაციის მეპატრონე ქვეყნის პრესტიჟს მაღლა სწევს, რამდენადაც ის მსოფლიოში 

ყველაზე მდიდარი ადამიანია; 

2. კორპორაცია Microsoft-ი ქვეყანას უხდის უზარმაზარ გადასახადს, რადგანაც 

მონოპოლისტების გადასახადი ბევრად სჭარბობს ჩვეულებრივი საწარმოების გადასახადს. 

3. დაბოლოს, ბილ გეიტსი, არნახული შრომის მოყვარეა.იგი დღეღამეში 15 საათზე მეტს 

Microsoft-თვის ხარჯავს. Microsoft-ის შემყურე ქვეყანაში კი შრომისწარმოებლურობა მკვეთრად 

იზრდება. 

5. SAMSUNG-სამსუნგი 
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 ფირმა samsung-ი წარმოადგენს სამხრეთ-კორეისა და ჩინეთის ერთობლივ კომპანიას. 

―Samsung‖ ქართულად ნიშნავს „სამი ვარსკვლავი―.იგი დაარსდა 1938 წელს ქალაქ ტეგუში 

ახალგაზრდა ბიზნესმენის ლბიუნ გოლის მიერ, ორმოც კაციანი შტატით, როგორც სავაჭრო 

ფირმა.იგი ვაჭრობდა ბრინჯით. 

 1969 წელს კომპანია იცვლის პროფილს და თითქმის ნულიდან იწყებს ელექტრონული 

პროდუქციის წარმოებას. ფირმა Sanyo-სთან ერთად იქმნება Samsung Electronic Compani(SEC), 

რომელიც უშვებდა ნახევარგამტარებს. რამდენიმე წლის შემდეგ ეს ფირმა Samsung-ის 

საკუთრებაში გადავიდა. 

 1983 წელს დაიწყო 64 M DRAM მიკროსქემების გამოშვება, რომლის ტევადობა 64 

მეგაბაიტი იყო. Samsung-ი იყო პირველი ფირმა,რომელმაც გამოუშვა CD-ROM, VIDEO-

CD,PHOTO-CD. 

 Samsung-ი ელექტრონულ–სხივური მილაკების, კინოსკოპების (Samsung Display Devices 

Co (SDD) ერთ–ერთი უმსხვილესი მწარმოებელია.მას გააჩნია ქარხნები კორეაში,მალაიზიასა და 

გერმანიაში. Samsung-მა და LG-Electronics-მა გამოიგონეს ბიოტელევიზორები. 

ბიოტელევიზორების ერთ–ერთი მახასიაTებელია ინფრა წიTელი გამოსხივება.  

 

ინფორმაციის დამუშავება 

რას ნიშნავს ინფორმაციის დამუშავება? 
 

კომპიუტერის განვითარების საწყისს ეტაპზე იგი განიხილებოდა, როგორც 

გამომთვლელი მექანიზმი, რომელსაც დიდი რაოდენობის მათემატიკური  მოქმედებები უნდა 

შეესრულებინა და გამოთვლითი ტიპის ამოცანები უნდა გადაეჭრა. ბოლო ათეული წლების 

განმავლობაში განსაკუთრებით გაიზარდა მისი როლი, როგორც ინფორმაციის შენახვისა და 

დამუშავების მექანიზმისა. დღეს მასობრივად გავრცელდა კომპიუტერი მთელ მსოფლიოში და 

ადამიანთა დიდ უმრავლესობას იგი სწორედ ასეთი დანიშნულებით სჭირდება. 

მაინც რას ნიშნავს ინფორმაციის დამუშავება? მაგალითად უნივერსიტეტში, ერთ-ერთ 

ფაკულტეტზე, ირიცხება 4000 სტუდენტი. მათი სია შეიძლება იყოს ფურცელზე, კომპიუტერში. 

რა თქმა უნდა ფურცელზე დაწერილი სია ერთი შეხედვით უფრო მოსახერხებელია 

მოსახმარად, მაგრამ ინფორმაციის გამოყენება არ გულისხმობს მხოლოდ მის წაკითხვას, 

როგორ მოვიქცეთ, როდესაც გვინდა მხოლოდ ვაჟების ან გოგონების სიის შედგენა? ან 

კონკრეტული საგნის ამრჩევი სტუდენტების სია? და სხვა. ყოველი ასეთი შემთხვევის დროს 

საჭიროა სიის თავიდან ბოლომდე წაკითხვა და საჭირო ინფორმაციის ამოკრება, მაგრამ 

შეცდომისაგან არ ვართ დაზღვეულები.  

ასეთ შემთხვევაში აშკარაა კომპიუტერის უპირატესობა, რომელსაც შეუძლია აღწერილი 

საქმიანობა სწრაფად და უშეცდომოდ შეასრულოს და ამობეჭდოს საჭირო ინფორმაცია, 

მოცემული პარამეტრების მიხედვით. სწორედ ეს არის ინფორმაციის დამუშავების არსი-მისი 

დალაგება და გაფილტვრა მომხმარებლის მოთხოვნის შესაბამისად. 

 
მონაცემთა ბანკი და მონაცემთა ბაზა 

 
განვიხილოთ მაგალითი. ვთქვათ კომპიუტერში ჩაწერილია ინფორმაცია უნივერსიტეტების 

ფაკულტეების შესახებ. ამ ინფორმაციაში ანბანის მიხედვით ჩამოთვლილია ქვეყნები, ყოველ 
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ქვეყანაში-ქალაქები, უნივერსიტეტები, ფაკულტეტები. თვითოეული ფაკულტეტი 

გაშიფრულია-რა სპეციალობებს ამზადებს, რა პირობები აქვს, გადასახადის რაოდენობა, ასაკი, 

განათლების დონე, დაწესებულების ტელეფონი, საკონტაქტო პირი და სხვა.  

ასეთი სახით მოცემულ ინფორმაციას მონაცემთა ბანკი ჰქვია. დავუშვათ განხილულ 

მაგალითში მისი მოცულობა 300-400 თაბახის ფურცელია.  

მონაცემთა ბანკის შემთხვევაში ამ ინფორმაციის სხვადასხვა კრიტერიუმის მიხედვით 

დახარისხების შესაძლებლობა არ არსებობს, ამიტომ მონაცემთა ბანკიდან  საჭირო 

ინფორმაციის მოპოვება მომხმარებლისათვის არ არის ადვილი, რადგან ყოველი კონკრეტული 

ფაკულტეტის მოსაძებნად საჭიროა მთელი ინფორმაციის თავიდან ბოლომდე წაკითხვა. 

განსახილველ შემთხვევაში ინფორმაციის დახარისხება შეიძლება, მაგალითად, შემდეგი 

კრიტერიუმებით: 

 კონტინენტების ნიხედვით-ეს საჭიროა იმ შემთხვევასში, როცა კონკრეტულ პირს 

აინტერესებს ევროპის ქვეყნები და არა აზიის, ამერიკის  ან აფრიკის კონტინენტების 

ინფორმაცია; 

 სპეციალობის მიხედვით-მაგალითად თუ გვაინტერესებს კომპიუტერული ინჟინერია 

და არა დაპროგრამება, თუ სხვა სპეციალობები. 

 განათელბის მიხედვით-მაგალითად თუ გვაინტერესებს არა ბაკალავრიატი, არამედ 

მაგისტრატურა ან დოქტურანტურა. 

ინფორმაციის სათანადო პარამეტრებით დამუშავებისას (დახარისხების, დალაგების) 

შემთხვევაში 300-400 ფურცლის ნაცვლად შეიძლება 10-20 ან უფრო ნაკლები გვერდის 

გადარჩევა გახდეს საჭირო. 

როდესაც პროგრამისტის მიერ მონაცემთა ბანკისათვის შექმნილია ისეთი 

კომპიუტერული  პროგრამა, რომელიც ინფორმაციის ზემოთ აღწერის მსგავსად დალაგების 

საშუალებას იძლევა, მონაცემთა ბანკი გარდაიქმნება მონაცემთა ბაზად. 

ე.ი მონაცემთა ბაზა-ეს არის მონაცემთა ბანკს დამატებული გარკვეულ წესებზე 

დამყარებული მოქმედებების ერთობლიობა, რომელთა მიხედვითაც შესაძლებელი ხდება 

ბანკში არესებული ინფორმაციის დამუშავება. 

 
გამოთვლითი ტიპის ამოცანები 

 
გამოთვლითი ტიპის ამოცანებს განეკუთვნება მათემატიკის, ფიზიკის, ეკონომიკის, 

მედიცინის, ბიოლოგიისა თუ მეცნიერების სხვა დარგების, ან თუნდაც ყოველდღიური 

ცხოვრებიდან აღებული ამოცანები, რომლებიც მათემატიკური ფორმულებისა და 

განტოლებების საშუალებით აღიწერება და მათემატიკურ მოდელებამდე დაიყვანება. რა თქმა 

უნდა, იგულისხმება, რომ ამ ამოცანების ამოხსნას დიდი რაოდენობით გამოთვლების ჩატერება 

სჭირდება, რისი შესრულებაც წარმატებით შეუძლია კომპიუტერს. 

საზოგადოდ, მათემატიკური მოდელის სახით ჩამოყალიბებული პრობლემის 

რეალიზაცია რამოდენიმე ეტაპს მოიცავს: 

პირველად საჭიროა პრობლემის ჩამოყალიბება იმ დარგის ტერმინებით, რომელსაც იგი 

განეკუთვნება. ეკონონომიკური პროცესების აღმწერი მოდელი ეკონომიკური 

ტერმინოლოგიით უნდა ჩამოყალიბდეს, მედიცინისა-სამედიცინო ტერმინებით და ა.შ. 
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უნდა შეირჩეს ამოცანის ფიზიკური მიახლოება. ეს გულისხმობს იმის  განსაზღვრას, თუ 

რომელი ფაქტორებია მნიშვნელოვანი დასმული პრობლემისათვის და რომელი-

მეორეხარისხოვანი, რათა უგულველყოფილი იქნას ნაკლებმნიშვნელოვანი ფაქტორები,  

რომლებიც ამოცანის გართულებას იწვევენ. 

ამ ეტაპზე ამოცანის ფიზიკური მოდელი შექმნილია. ახლა საჭიროა მათემატიკური 

მოდელის შექმნა, ე.ი. ამოცანის ფორმულირება მათემატიკურ ტერმინებში. ამ პროცესში 

განისაზღვრება საძიებელი და მოცემული სიდიდეები, კავშირები და მათ შორის, რაც 

მათემატიკური ფორმულებისა და განტოლებების სახეს იღებს. 

მათემატიკური მოდელის აგების შემდეგ საჭიროა მისი გამოკვლევა შესაძლო 

თეორიული და რიცხვითი მეთოდები. უნდა შემოწმდეს, სწორედ ის არის თუ არა 

ფორმულირებული ამოცანა, საკმარისია თუ არა მონაცემები შედეგის მისაღებად, ხომ არ 

ეწინააღმდეგება ისინი ერთმანეთს, რა პირობებში გააჩნია ამოცანას ამონახსნი და ერთადერთია 

თუ არა ის, უნდა გაირკვეს, აქვს თუ არა ცხადი სახის ამონახსნი, შესაძლებლობის შემთხვევაში 

აიგოს კერძო ამონახსნები. 

ამის შემდეგ იწყება მათემატიკური მოდელის მომზადება კომპიუტრზე 

სარეალიზაციოდ. შეიძლება არსებობდეს მზა კომპიუტერული პროგრამა, რომელიც ხსნის 

ჩვენი მოდელის ამოცანებს. ამ დროს მიზანშეწონილია მისი გამოყენება. წინააღმდეგ 

შემთხვევაში საჭიროა ამოცანის მიახლოებითი ამოხსნის რიცხვითი მეთოდის შერჩევა და 

გამოთვლითი ალგორითმის აღწერა. 

მიღებული გამოთვლითი ალგორითმისათვის დაიწერება შესაბამისი პროგრამა.   

ბოლო ეტაპზე საჭიროა მიღებული შედეგების ანალიზი. 

შედეგების ანალიზისას შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ ისინი არ ასახავს რეალობას 

(მაგალითად, კერძო შემთხვევაში არ ემთხვევა ექსპერტის  შედეგებს). ასეთ დროს საჭიროა 

მოდელის დაზუსტება და დაზუსტებული მოდელის თავიდან რეალიზაცია. 

ამ საკითხს დაწვრილებით არ განვიხილავთ, რადგან ისინი შესაბამის სფეროს სპეციალისტების 

პრეროგატივას წარმოადგენს. 

 
კომპიუტერის შემადგენელი ნაწილები 

 
კომპიუტერი სხვადასხვა ტიპის მოწყობილობების ერთობლიობას წარმოადგენს. იგი 

ერთმანეთისაგან დამოუკიდებელი ნაწილებისაგან შედგება. ნაწილის ამოღება კომპიუტერის 

სისტემიდან, როგორც წესი, მისი მუშაობის შეჩერებას არ იწვევს. უბრალოდ, ამოღებული 

ნაწილის შესაბამის ფუნქციას კონმპიუტერი ვეღარ ასრულებს, სხვა საქმიანობას კი 

ჩვეულებრივ განაგრძობს. 

კომპიუტერის ძირითადი შემადგენელი ნაწილებია: 

 სისტემური ბლოკი; 

 ეკრანი, დისპლეი ანუ მონიტორი; 

 კლავიატურა; 

 მაუსი; 

 საბეჭდი მოწყობილობა ანუ პრინტერი; 

 სკანერი. 
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სისტემური ბლოკი  მონიტორი 

                                                                                                                                         

                          

 

  

              კლავიატურა                     

                                                 მაუსი    

 

         

რომელია ძირითადი მოწყობილობა და 

რომელი- დამხმარე, ამ საკითხს გადამწყვეტი მნიშვნელობა არა აქვს. ზოგიერთ 

სახელმძღვანელოში ძირითადად მიჩნეულია მხოლოდ ერთი მოწყობილობა-სისტემური 

ბლოკი, ზოგში-სამი: სისტემური ბლოკი, ეკრანი დაკლავიატურა. ზემოთ ჩამოთვლილია ის 

მოწყობილობები, რომლითაც აღჭურვილია თანამედროვე ოფისები.  

თანამედროვე ოფისში მომხმარებელი იხილავს აგრეთვე მიკროფონსა და დინამიკებს, 

რომლებიც უერთდება კომპიუტერს, ისევე, როგორც ჯოისტიკი-კომპიუტერული 

თამაშებისათვის, ვიდეოკამერა, მაგნიტოფონი, რადიო და სხვა ელექტრონული 

მოწყობილობები. საზოგადოდ კომპიუტრს შეიძლება უამრავი მოწყობილობა შეიძლება 

მიუერთდეს. ხშირად ეს არის სამეცნიერო აპარატურა: კოსმოსის, ფიზიკის, მედიცინისა და სხვა 

დარგების სპეციალური მოწყობილობები. 

 
 
 

სისტემური ბლოკი 
 

სისტემური ბლოკი კომპიუტერის მთავარი ნაწილია. შეიძლება 

ითქვას, რომ ეს არის თავად კომპიუტერი, იმ გაგებით, რომ მასში ხდება 

ყოველგვარი გამოთვლა და ინახება ინფორმაცია, იგი მართავს აგრეთვე 

კომპიუტერის დანარჩენი მოწყობილობებეის მუშაობას და ასრულებს სხვა 

ფუნქციებს. 

აქედან გამომდინარე, სისტემური ბლოკის სამი ძირითადი 

ფუნქციაა: 

 გამოთვლების შესრულება; 

 ინფორმაციის შენახვა; 

 კომპიუტერის მოწყობილობების მართვა; 

განვიხილოთ ეს ფუნქციები ცალ-ცალკე. 

 
 

გამოთვლების შესრულება 
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სისტემურ ბლოკში სრულდება არითმეტიკული და ლოგიკური ოპერაციები. ეს 

მოქმედებები კონკრეტულად სრულდება მიკროპროცესორში, რომელიც სისტემურ ბლოკშია 

მოთავსებული და გარედან არ ჩანს. 

სწორედ მიკროპროცესორი განსაძღვრავს კომპიუტერის რაობას. რაც ქვია 

მიკროპროცესორს, იგივე სახელი ჰქვია სისტემურ ბლოკს და რაც ჰქვია სისტემურ ბლოკს, 

იგივე სახელი აქვს მთელ კომპიუტერს, მაგ, Pentium IV. 

ყველაზე ცნობილი ფირმა, რომელიც უშვებს კომპიუტერებს, ეს არის IBM. 

კომპიუტერებს რა თქმა უნდა სხვა ფირმების უშვებენ. მათგან ყველაზე ცნობილია  Macintosh-

ის ფირმის კომპიუტერები. ისინი პრაქტიკულად არ ჩამოუვარდებიან IBM PC-ის ტიპის 

კომპიუტერებს, ხოლო ზოგიერთ პარამეტრით ჯობნიან კიდეც მათ, თუმცა ჩვენ სწორედ IBM 

PC-ის ტიპის კომპიუტერებს განვიხილავთ. 

ეს არჩევანი განპირობებულია იმით, რომ IBM PC-ის ტიპის კომპიუტერები ყველაზე 

მეტად არის გავრცელებული მსოფლიოში. როდესაც ვიხმართ ტერმინს  „IBM PC-ის ტიპის 

კომპიუტერი―, ეს ნიშნავს, მათ აჟამად არა მარტო IBM, არამედ მრავალი სხვა ფირმაც უშვებს, 

თუმცა ისისნი თავსებადია, ანუ ერთნაირ პროგრამულ სისტემაზე მუშაობენ. 

რაც შეეხება PC აბრივიატურას, იგი პერსონალურ კომპიუტერს (Personal Computer) 

აღნიშნავს. კომპიუტერი შეიძლება იყოს პერსონალური ან საერთო მოხმარების. 

საერთო მოხმარების კომპიუტერზე მიერთებულია რამოდენიმე ეკრანი (დავუშვათ, 20, 

ან 100) თვითოეულ ეკრანთან სხვადასხვა მომხმარებელი ზის და სხვადასხვა ამოცანას აკეთებს, 

მხოლოდ ეს ამოცანა ერთ კომპიუტერზე მუშავდება. 

პერსონალურ კომპიუტერზე ყოველ კონკრეტულ მომენტში მხოლოდ ერთი ადამიანი 

მუშაობს. 

 

ინფორმაციის შეტანა და გადატანა 
 

სისტემურ ბლოკში ინახება ინფორმაცია-მონაცემები და პროგრამები. კონკრეტულად იმ 

მოწყობილობას, რომელზედაც ინფორმაცია ინახება, დისკი ჰქვია. 

დისკი წარმოადგენს ფირფიტას, რომელზედაც ინფორმაცია (ანუ ტექსტი, სიმბოლოების 

მიმდევრობა) იწერება, მსგავსად იმისა, როგორც იწერება სიმღერები  

დისკი ჩასმულია სპეციალურ ჰერმეტულ გარსში, რომლიდანაც გამოტუმბულია ჰაერი. ამ 

მოწყობილობას (გარსს და დისკს ერთად) ვინჩესტერი ეწოდება. 

კომპიუტერის  ჩართვის მომენტში ვინჩესტერში მოთავსებული დისკი იწყებს ტრიალს 

და დიდი სიჩქარით ბრუნავს მანამ, სანამ კომპიუტერი არ გამოირთვება ვინჩესტერში შექმნილი 

ვაკუუმი ამცირებს ჰაერის წინაღობას და უზრუნველყოფს დისკის დიდი სიჩქარით ბრუნვას. 

მიუხედავად იმისა, რომ ტერმინებს-„დისკსა― და „ვინჩესტერს შორის განსხვავებაა, 

ხშირად მათ ერთი და იგივე გაგებით ხმარობენ, ასე, რომ, ჩვენც შეგვიძლია ამ სხვაობას 

ყურადღება არ მივაქციოთ და ვთქვათ: „პროგრამა ჩავწერე დისკზე―, ან „პროგრამა ჩავწერე 

ვინჩესტერზე― 

ინფორმაცია დისკის გარდა შეიძლება ჩაწერილი იყოს: 

 დისკეტაზე-Floppy Disk; (დღეისათვის აღარ 

გამოიყენება) 

 ფლეშ-მეხსიერებაში-USB ( Universal Serial Bus) flash 

memory; 

ვინჩესტერი 
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 კომპაქტ-დისკზე-CD (Compact Disk); 

 DVD-ზე  (Digital Video Disk). 

ვინჩესტერისაგან განსხვავებით, რომელიც მუდმივად სისტემურ ბლოკშია ჩადგმული, ეს 

მოწყობილობები მოსახერხებელია ერთი მომპიუტერიდან მეორეში ინფორმაციის 

გადასატანად. 

დისკის, კომპაქტ-დისკის და DVD-ს ბუდეები სისტემური ბლოკის წინა პანელზე თავსდება. 

კომპაქტ დისკი ორი სახისაა-CD ROM (Compact Disk Read-Only Memory) და CD RW 

(compact disc rewritable); 

 CD ROM-ზე შესაძლებელია ინფორმაციის ერთჯერადად 

ჩაწერა და მისი მრავალჯერადად გამოყენება იგივე ან სხვადასხვა 

კომპიუტერში. 

 CD RW-ასეთივე კომპაქტ-დისკია, მხოლოდ მასზე შეიძლება 

ინფორმაციის წაშლა და მის ადგილზე ახალი ინფორმაციის ჩაწერა. 

სისტემურ ბლოკზე დამონტაჟებული.  

 

მართვა 
 

სისტემური ბლოკი მართავს კომპიუტერის შემადგენელ ნაწილების მუშაობას, 

ინფორმაცია ერთი მოწყობილიბიდან მეორეზე (მაგალითად, კლავიატურიდან 

პრინტერისათვის მიწოდებული ბრძანება ქაღალდზე ბეჭდვის შესახებ) სისტემური ბლოკის 

გავლით გადაეცემა. 

მართლაც, თუ დავუკვირდებით, კომპიუტერული მოწყობილობები–ეკრანი, 

კლავიატურა, საბეჭდი მოწყობილობა და სხვა–ერთმანეთთან კი არ არის მიერთებული, არამედ 

ყოველი მათგანი სისტემურ ბლოკს უკავშირდება. შეერთება ხდება სპეციალური კაბელების 

საშუალებით. სისტემური ბლოკის უკანა პანელზე განსხვავებული ზომისა და ფორმის 

ბუდეებია განთავსებული, რომლებიც სხვადასხვა მოწყობილობის კაბელების შესაერთებლადაა 

განკუთვნილი. 

 

 

 

 

 

 

 

 

იმ შემთხვევაში, როდესაც საჭიროა რაიმე მოწყობილობის, მაგალითად, პრინტერის ან 

მაუსის მიერთება სისტემურ ბლოკზე, შეიძლება თამამად მოვძებნოთ სისტემურ ბლოკზე 

ისეთი ბუდე, რომელის მისაერთებელი მოწყობილიბის კაბელის ბოლოს მოერგება. ასეთი ბუდე 

ერთადერთი იქნება და შეცდომა გამორიცხულია. 

 
 

LTP პორტი 
COM პორტი 
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ეკრანი, დისპლეი ანუ მონიტორი 
 

ეკრანი, დისპლეი ანუ მონიტორი ერთსა და იმავე მოწყობილობას 

აღნიშნავს. სასურველია სამივე ტერმინის ცოდნა.  

კომპიუტერის ეკრანი, ისევე, როგორც ტელევიზორისა, პატარ–

პატარა წერტილებისაგან შედგება. მათი ნათების შედეგად ეკრანზე 

მიიღება გამოსახულება. სინამდვილეში ეკრანული გამოსახულება 

დისკრეტულია. თუ უწყვეტად აღვიქვამთ, იმიტომ, რომ მისი წერტილები 

პატარაა და ახლო–ახლოს არის განლაგებული ერთმანეთთან. ეს წერტილები მუდმივად 

ანათებენ. ისინი დიდი ციმციმებენ–ქრებიან და ინთებიან. როდესაც მათი ჩაქრობა–ანთების 

სისწრაფე დიდია, ეკრანული გამოსახულება მდგრადია. თუ ეკრანმა თვალისათვის შესამჩნევი 

ციმციმი დაიწყო, ეს ნიშნავს, რომ ეკრანული წერტილების ჩაქრობა–ანთების სიხშირემ 

მოიკლო. 

რაც უფრო მეტი აქვს მონიტორს ასეტი წერტილი, და შესაბამისად, რაც უფრო პატარაა 

თვითოეული წერტილის ზომა, მით უფრო მკვეთრია გამოსახულება. მომხარებელს თავად აქვს 

საშუალება შეარჩიოს მონიტორის მუშაობის რეჟიმი და განსაზღვროს მისი წერტილების 

რაოდენობა. თანამედროვე მონიტორს შეიძლება ჰქონდეს 1024X768, 1280X1024, 1920X1200 და 

ა.შ. წერტილი. 

მეორე მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელიც ეკრანის ხარისხს განსაზღვრავს, არის 

ფერების რაოდენობა. ეკრანს შეიძლება ჰქონდეს, მაგალითად, 2 (შავ, თეთრი), 4, 16, 256 ფერი. 

თანამედროვე მონიტორების ფერების რაოდენობას მომხმარებელი ირჩევს საკუთარი 

შეხედულებით და ეს რაოდენობა შეიძლება იყოს 16 bit, 32 bit, 64 bit, რაც 2, 4, და 8 მილიონ 

ფერს შეესაბამება. 

მესამე, ასევე მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ეკრანული მეხსიერება. მონიტორი 

სისტემურ ბლოკს უკავშირდება ე.წ. კონტროლერის საშუალებით, რომელსაც გარკვეული 

მეხსიერება გააჩნია. ამ მეხსიერებაში ხდება ეკრანზე გამოსატანი კადრების დაგროვება, რაც 

უზრუნველყოფს დისპლეიზე გამოსახულების დიდი სისწრაფით გამოტანას. ეს 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მოძრავი გამოსახულებების დამუშავებისას, ვიდეო 

პროგრამების გამოყენების დროს. 

 

 

კლავიატურა 
 

სტანდარტული კლავიატურები შეიცავენ 101 ან 102 კლავიშს. 

კლავიატურასთან მუშაობის ჩვევებს პრაქტიკულად სჭირდება 

გამომუშავება, რასაც მომხმარებელი მიაღწევს მასთან ხშირი 

ურთიერთობის პირობებში. 

კლავიატურა რამოდენიმე ნაწილად არის დაყოფილი. ყველაზე 

დიდი განყოფილება შეიცავს ლათინური ანბანის ასოებს. 

მაგალითად, თითო კლავიშზე თითო ასო აწერია, მაგრამ ამ კლავიშით შეიძლება ეკრანზე 

როგორც დიდი (მთავრული), ისე პატარა ასოების დაბეჭდვა. 

კლავიშზე თითის დაჭერით პატარა ასო დაიბეჭდება, ხოლო თუ ამ მოქმედებას 

კლავიშთან შევასრულებთ, მაშინ დიდი ასო მიიღება.  კლავიატურაზე Shift კლავიში ორია: 
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მარცხენა და მარჯვენა. ორივე კლავიში თანაბარძალოვანია და შეიძლება იმის ხმარება, რომლის 

აკრეფაც უფრო მოსახერხებელია. იგივე შეეხება ყველა სხვა კლავიშს, რომელიც ორ 

ეგზემპლარად არის წარმოდგენილი კლავიატურაზე. 

დიდი ასოებით ბეჭდვა შეიძლება, აგრეთვე Caps Lock კლავიშის დახმარებით. მასზე 

თითის დაჭერით ჩაირთვება (თუ  ჩართულია, გაომოირთვება) კლავიატურის მარჯვენა ზედა 

კუთხეში მოთავსებული Caps Lock ნათურა. ჩართული ნათურით იწერება დიდი ასოები, 

გამორთულით–პატარა. 

ზოგიერთ კლავიშზე ორი სიმბოლოა გამოსახული, მაგალითად, რვიანი და ვარსკვლავი, 

ერთიანი და ძახილის ნიშანი და ა.შ. ასეთ შემთხვევაში კლავიშზე თითის დაჭერისას იბეჭდება 

ქვედა სიმბოლო. ზედა სიმბოლოს დასაბეჭდად იგი უნდა აიკრიფოს Shift კლავიშთან ერთად. 

Caps Lock კლავიში აქ ვერ დაგვეხმარება. იმის მიუხედავად, ჩართულია თუ გამორთული იგი, 

ეკრანზე მაინც ქვედა სიმბოლო იბეჭდება. ასე, რომ Caps Lock კლავიში მხოლოდ მთავრული 

ასოების ასაკრეფად გამოიყენება. 

კლავიატურის ამავე განყოფილების ქვედა რიგში მოთავსებულია ყველაზე გრძელი 

კლავიში, რომელსაც ქართულად ჰარი ჰქვია, ხოლო ინგლისურად Spacebar. იგი გამოიყენება 

სიტყვებს შორის ადგილის გამოსატოვებლად, ანუ ცარიელი სიმბოლოს დასაბეჭდად. 

მის მარცხნივ და მარჯვნივ მოთავსებულია Alt და Ctrl(Control) კლავიშები. ისინი 

მოქმედებენ სხვა კლავიშებთან კომბინაციაში და სხვადასხვა შემთხვევაში სხვადასხვა 

ფუნქციებს ასრულებენ. ასევე გარკვეულ ფუნქციებს ასრულებენ კლავიატურის ზედა რიგში 

მოთავსებული ფუნქციური კლავიშები: F1, F2,…,F12. მათ მოქმედებას, როგორც წესი, მომუშავე 

პროგრამა განსაზღვრავს. 

კავიატურის ორი ძირითადი კლავიში–ესენია მარცხენა ზედა კუთხეში მოთავსებული 

Esc (Escape-გაქცევა) და Enter კლავიშები, რომელიც ორია კლავიატურაზე. Esc ასოცირდება 

„აღარ მინდა―–სთან, გარკვეული მოქმედების გასაუქმებლად. ხოლო Enter კლავიშის მოქმედება 

პირიქით–„მინდა―–ს ასოციაციას იწვევს, მისი დანიშნულებაა კომპიუტერს დაუდასტუროს 

მომხმარებლის განაზრახი. ასევე: 

Tab-ბეჭდვისას გამოიყენება აბზაცის გასაკეთებლად. 

Back Space-ბეჭდვის რეჟიმში ტექსტში წაშლის კურსორის წინ მდგომ სიმბოლოს. 

Delete-(წაშლა)–ბეჭდვის რეჟიმში ტექსტში წაშლის კურსორის შემდგომ სიმბოლოს, სხვა 

რეჟიმში შეიძლება წაშალოს მთელი პროგრამა და ა.შ. 

Insert (ჩასმა)–ბეჭდვისას გამოიყენება ჩასმისა და ზემოდან გადაწერის რეჟიმებს შორის 

გადასართველად. ორივე რეჟიმში სიმბოლო იწერება მოციმციმე  კურსორის ადგილას. ჩასმის 

რეჟიმში კურსორის მომდევნო ტექსტი მარჯვნივ გადაინაცვლებს და ახალი სიმბოლო არსებულ 

ტექსტში ჩაჯდება, ხოლო ზემოდან გადაწერის რეჟიმში–აკრეფილი ტექსტი არსებულს შლის და 

თავზე გადაეწერება. 

ისრებიანი კლავიშები Home–საწყისი პოზიცია, End–ბოლო, Page Up–ეკრანული გვერდი 

ზემოთ, Page Down–ეკრანული გვერდი ქვემოთ–გამოიყენება ეკრანზე კურსორის 

გადასაადგილებლად და ტექსტის გადასაფურცლად. 

კლავიატურის მარჯვენა ნაწილში მოთავსებულია ცალკე განყოფილება, რომელიც 

შეიცავს ციფრებს და არითმეტიკულ მოქმედებათა ნიშნებს. გამრავლების ნიშნად გამოიყენება 

ვარსკვლავი * , ხოლო გაყოფის ნიშნად–დახრილი ხაზი /. Enter კლავიში–შედეგის 

დასაფიქსირებლად. იმ შემთხვევაში, როდესაც დიდი რაოდენობით ციფრები და ათმეტიკული 
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მოქმედებების სიმბოლოებია ასაკრეფი, უმჯიბესია ამ განყოფილებით ვისარგებლოთ, რადგან 

აქ ისინი კომპაქტურად არიან განლაგებულები. 

ამ განყოფილებაში ზედა/ქვედა რეგისტერების გადასართველად გამოიყენება Num Lock 

კლავიში. მასზე დაჭერით აინთება (თუ ანთია ჩაქრება)მის ზემოთ მოთავსებული Num Lock 

ნათურა. ანთებულ მდგომარეობაში იბეჭდება ზედა რეგისტრის სიმბოლოები–ციფრები ან 

წერტილი, ხოლო ჩამქრალ მდგომარეობაში სრულდება ქვედა რეგისტრით 

გათვალისწინებული ფუნქციები. 

 

 

მაუსი 
 

მაუსი, კლავიატურის მსგავსად, ინფორმაციის 

კომპიუტერში შესატანად გამოიყენება. მართალია, მისი 

საშუალებით სიმბოლოს აკრეფა არ შეიძლება, მაგრამ 

შეიძლება კომპიუტერს სხვადასხვა მოქმედებები 

შევასრულებინოთ. 

მაუსის ჰორიზონტალ ზედაპირზე მოძრაობისას ეკრანზე გადაადგილდება მაუსის 

მაჩვენებელი, რომელსაც სხვადასხვა შემთხვევაში დახრილი ისრის, ან ხელის, ან კიდევ სხვა 

ფორმა აქვს. მაჩვენებლის ეკრანზე საჭირო გამოსახულებასთან მიტანითა და მაუსის რომელიმე 

კლავიშზე დაწკაპუნებით გარკვეული მოქმედება სრულდება. 

მაუსი არსებობს ორკლავიშიანი, სამკლავიშიანი. Macintosh-ის ფირმის კომპიუტერებს 

ერთლკავიშიანი მაუსებიც აქვთ. სამკლავიშიანი მაუსის შუა კლავიში (ზოგიერთ მაუსზე შუა 

კლავიშის როლს პატარა ბორბალი ასრულებს) შედარებით იშვიათად გამოიყენება, მაგალითად 

ზოგიერთ შემთხვევაში ეკრანზე გამოსახული ფანჯრის შიგთავსის გადასაადგილებლად, რათა 

გამოჩნდეს მისი დაფარული ნაწილი. 

უფრო ხშირად მომხმარებელი მარცხენა და მარჯვენა კლავიშებს იყენებს. სისტემურად 

გამოიყენება მარცხენა კლავიში, შედარებით იშვიათად–მარჯვენა. ტერმინი–„მაუსის 

დაწკაპუნება―–როდესაც მითითებული არ არის კლავიში, გულისხმობს მაუსის მარცხენა 

კლავიშის დაწკაპუნებას. მარჯვენა კლავიშის შემთხვევაში აუცილებელად არის საჭირო მისი 

მითითება, მაგალითად, ასე: „დავაწკაპუნოთ მაუსის მარჯვენა კლავიშზე―. 

საზოგადოდ, მაუსზე სამი მოქმედება სრულდება: 

 Click-დაწკაპუნება; 

 Double Click-ორჯერადი დაწკაპუნება. ორჯერადი დაწკაპუნება სწრაფად სრულდება. 

წინააღმდეგ შემთხვევაში კომპიუტერმა იგი შეიძლება აღიქვას, როგორც ორი 

ერთჯერადი დაწკაპუნება. გარდა ამისა, პირველ და მეორე დაწკაპუნებას შორის მაუსი 

არ უნდა შეირხეს. 

 Drag–გადატანა. მაუსის მაჩვენებელი  დავაყენოთ ეკრანზე გამოსახულ ობიექტზე, 

დავაჭიროთ მარცხენა კლავიშს თითი და ასე გადავაადგილოთ მაუსი ჰორიზონტალურ 

ზედაპირზე. აღნიშნული ობიექტი ეკრანზე მაუსის მაჩვენებალს გაჰყვება. მაუსის 

მაჩვენებელზე თითს ავუშვებთ მხოლოდ მაშინ, როდესაც ობიექტი საჭირო ადგილზე 

დაფიქსირდება. 
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საბეჭდი მოწყობილობა, ანუ პრინტერი 
 

პრინტერი–ეს არის ქაღალდზე დასაბეჭდი მოწყობილობა. მისი 

დასახელება ინგლისური Print ტერმინიდან მომდინარეობს. Print არ 

გულისხმობს ეკრანზე რაიმეს ბეჭდვას. ეს ტერმინი ყოველთვის ქაღალდზე 

ბეჭდვის გაგებით გამოიყენება. 

კომპიუტერით ქაღალდზე ბეჭდვა ხელით  საბეჭდი მანქანისაგან 

განსხვავებული პრინციპით ხდება. კლავიატურაზე ტექსტის აკრეფის 

დროს იგი ეკრანზე ჩნდება. შემდეგ ტექსტი, როგორც წესი, უნდა 

გასწორდეს, გაფორმდეს და დისკზე ჩაიწეროს. 

როდესაც ტექსტი მომზადდება, სპეციალური ბრძანებით იგი ერთიანად დაიბეჭდება. ასე, რომ 

ქაღალდზე ბეჭდვის პროცესში მომხმარებელს ტექსტის აკრეფა არ უხდება. 

ჩვეულებრივ საბეჭ მანქანას აქვს გამზადებული, რკინაზე ამოტვიფრული სიმბოლოები. 

თუ ეს მანქანა ქართულია, მხოლოდ ქართულ ტექსტს დაბეჭდავს, თუ ინგლისური– 

ინგლისურს და ა.შ. შერეული ტექსტის დასაბეჭდად იგი არ გამოდგება. თუნდაც მხოლოდ 

ქართული ტექსტის პირობებში საბეჭდ მანქანას ფიქსირებული შრიფტი გააჩნია, რის გამოც 

შეუძლებელია სხვადასხვა ზომისა და მოხაზულობის შრიფტის ბეჭდვა. 

ასეთი პრობლემები მოხსნილია კომპიუტერის საშუალებით თანამედროვე პრინტერზე 

ბეჭდვის დროს. მათ შეუძლიათ სხვადასხვა ენაზე ასეულობით სხვადასხვა შრიფტის 

გამოყენება, თვითოეული შრიფტის ბეჭდვა სხვადასხვა ზომით, სხვადასხვა სტილით და ა.შ. 

ასევე, მათი საშუალებით იბეჭდება გრაფიკული გამოსახულებები, ფერადი ნახატები, 

სურათები და სხვა. 

უამრავი ფირმა ასობით სხვადასხვა პრინტერს უშვებს, მაგრამ მუშაობის პრინციპის 

მიხედვით ისინი შეიძლება სამ ძირითად ჯგუფად დაიყოს: მატრიცული (ნემსებიანი), მელნისა 

და ლაზერული. აჟამად მელნისა და ლაზერული პრინტერებია გავრცელებული. 

 
 

მელნის პრინტერი 
 

მელნის პრინტერი სპეციალური მელნით ბეჭდავს (ჩვეულებრივი მელანი აქ არ 

გამოდგება), რომელიც გამოიფრქვევა უმცირეს ნაწილაკებად და, ამასთან, უდიდესი 

სიზუსტით, ისე, რომ მიიღება სუფთა და ლამაზი სიმბოლოები და გრაფიკული 

გამოსახულებები. მუშაობის პრინციპის გამო ასეთ პრინტერს სხვა სახელებსაც უწოდებენ: 

მრფქვევანა, ჭავლური, შხეფიანი. 

ბეჭდვის სისწრაფე მელნისა და მატრიცულ პრინტერებს დაახლოებით ერთნაირი აქვთ. 

მელნის პრინტერის მნიშვნელოვანი უპირატესობაა ის, რომ მისი საშუალებით ადვილია 

ფერადი ბეჭდვის მოწყობა. მცირე მოცულობის სპეციალურ რეზერვუარში ისხმება სამი ფერის 

მელანი: წითელი, მწვანე და ლურჯი. მათი ერთმანეთთან სხვადასხვა პროცენტული 

რაოდენობით შერევის შედეგად კი უამრავი ფერი მიიღება. 

 
 

ლაზერული პრინტერი 
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ლაზერული პრინტერი სპეციალური ფხვნილის საშუალებით ბეჭდავს. ეს ფხვნილი 

ჩაყრილია პლასტმასის ჭურჭელში, რომელსაც კარტრიჯი ჰქვია. ფხვნილი უმცირესი 

ნაწილაკებისაგან შედგება. იგი ფაქტიურად მტვერია, რომელიც ეწებება ფურცელზე, ისე, რომ 

საჭირო გამოსახულება მიიღება. 

პრინტერიდან გამოსული ფურცელი ოდნავ შემთბარია. ტემპერატურის აწევა ხელს 

უწყობს ბეჭდვის ხარისხის გაზრდას. სხვათა შორის, ქსეროქსი–ნაბეჭდი პროდუქციის 

გასამრავლებელი აპარატი–ანალოგიური პრინციპით მუშაობს. 

ლაზერული პრინტერი სხვა სახის პრინტერზე უკეთესია, როგორც ნაბეჭდი 

პროდუქციის ხარისხით, ისე მუშაობის სისწრაფით. ამასთან ლაზერულ პრინტერს შეუძლია 

ტექსტი ასო–ასოდ კი არ ბეჭდოს, არამედ სტრიქონ–სტრიქონ. 

მაგალითად სხვა სახის პრინტერი, მაგალითად, მატრიცული, ამას ვერ შეძლებს. მისმა 

ნემსებიანმა დეტალმა მთელი სტრიქონი უნდა გაირბინოს და ნემსებმა ცალ–ცალკე უნდა 

დაბეჭდონ თვითოეული სიმბოლო. 

მეტიც, ძლიერი ლაზერული პრინტერი თითო გვერდს თითო დარტყმით ბეჭდავს. 

წარმოიდგინეთ, რამდენად იზრდება ბეჭდვის სისწრაფე. 

 
 

სკანერი 
 

სკანერი ფურცლიდან ეკრაზე ასლის გადამღები მოწყობილობაა. 

აქედან გამომდინარე, მისი საშუ ალებით შეიძლება კომპიუტერში ტექსტური 

და გრაფიკული ინფორმაციის შეტანა. 

სკანერში იდება ფურცელი, ხოლო ასლი შესაბამისი კომპიუტერული 

ბრძანების შესრულების შემდეგ გამოჩნდება ეკრანზე. რასაკვირველია, საჭიროა, რომ 

კომპიუტერში ჩაწერილი იყოს სათანადო პროგრამა. 

სკანერები განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან გარჩევადობითა და ფერების აღქმის 

მიხედვით. 

კლასიფიკაციის მიხედვით სკანერები იყოფა ორ ძირითად ტიპად: 

 შავ-თეთრი 

 ფერადი 

სახელწოდებიდან გამომდინარე, შავ-თეთრი ტიპის სკანერის მეშვეობით კომპიუტერში 

ვღებულობთ შავ-თეთრ გამოსახულებას, ხოლო ფერადი ტიპის სკანერით - ფერადს. 

 

უწყვეტი კვების ბლოკი (UPS)  

 

გარე მოწყობილობას მიეკუთვნება უწყვეტი კვების ბლოკი (UPS). 

მისი დანიშნულებაა უზრუნველყოს პერსონალური კომპიუტერის კვება 

ელექტროენერგიის შეფერხებისას. უწყვეტი კვების ბლოკში შედის 

აკუმულატორი. იგი უზრუნველყოფს ქსელში ელექტროენერგიის 

გამოთიშვისას კომპიუტერის კვებას გარკვეული დროის განმავლობაში. 

უწყვეტი კვების ბლოკის ერთერთი ძირითადი ფუნქციაა, 
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მიუხედავად ცვლილებისა შემავალი ძაბვის ისე რეგულირება, რომ გამომავალი ძაბვა იყოს 

მუდმივად 220 ვ და ასევე გამომავალი სიხშირე იყოს 50 ჰც. 

მასში მოთავსებული აკუმულატორის დამუხტვა ავტომატურად ხდება, თუ აკუმულატორის 

ძაბვა 10,5 ვოლტზე ჩამოვიდა დამუხტვას იწყებს და როდესაც ძაბვა მიაღწევს 14,5 ვოლტს, 

დამუხტვის პროცესი წყდება. 

მართვის ავტომატიზაციის დონით ზოგიერთი უწყვეტი ბლოკი იძლევა სიგნალს კვების 

შეწყვეტის შესახებ, შეწყვეტის შესახებ, რომლის საფუძველზე კომპიუტერში გაეშვება 

პროგრამა. პროგრამა ავტომატურად წყვეტს მანქანის მუშაობას და თიშავს მას. ასევე შეუძლია 

კომპიუტერის გამორთვისას გათიშოს ინტერნეტი. ამისთვის მას აქვს 2 ცალი RJ 45 პორტი 

(ADSL ინტერნეტის კაბელის) და ღილაკი სტაბილიზირებული 60 ჰც -ზე გადართვისთვის. ეს 

ფუნქციები შედარებით მაღალი კლასის და მძლავრ UPS -ს აქვს. 

 

ინფორმაციის წარმოდგენა კომპიუტერში 
 

ფაილი და საქაღალდე 

 კომპიუტერში ინფორმაცია წარმოდგენილია ფაილებისა და საქაღადლდეების სახით. 

ფაილი– ეს არის დისკზე ჩაწერილი სიმბოლოთა გარკვეული მიმდევრობა, რომელსაც 

დასახელება გააჩნია. ფაილი შეიცავს ინფორმაციას. ეს შეიძლება იყოს, ტექსტი, სურათი, მუსიკა 

და ა.შ. 

 ფაილები ერთიანდებიან საქაღალდეებში. საქაღალდეები მათში შემავალ ფაილებთან, 

აგრეთვე სხვა ფაილებთან და საქაღალდეებთან ერთად, შეიძლება გაერთიანდნენ უფრო დიდი 

დონის საქაღალდეებში და ა.შ. 

 საქაღალდეს სხვანაირად  დირექტორიას, აგრეთვე კატალოგსაც უწოდებენ. თუ 

გავატარებთ ანალოგიას წიგნთან, გამოდის, რომ ფაილი–ეს არის გარკვეული პუნქტის ანალოგი, 

რომელიც შეიცავს ტექსტს და რომელსაც სათაური გააჩნია. ეს პუნქტები ერთიანდებიან 

გარკვეულ პარაგრაფში (საქაღალდეში), პარაგრაფების ერთობლიობა ქმნის თავს (უფრო დიდი 

დონის საქარალდე), რამდენიმე თავი შეიძლება გაერთიანდეს ნაწილში (კიდევ უფრო დიდი 

დონის საქაღალდე) და ა.შ. 

 პრაქტიკულად კომპიუტერთან მუშაობის ცოდნა ნიშნავს არა იმდენად უშუალოდ 

ტექსტებთან, არამედ მათ სათაურებთან –ფაილებთან და დირექტორიებთან, ე.ი. სარჩევთან 

მუშაობას. 

 
 

ფაილისა და საქაღალდის დასახელება 
 

 ფაილის დასახელება ორი ნაწილისაგან შედგება : სახელისა და გაფართოებისაგან. ისინი 

ერთმანეთისაგან წერტილით გამოიყოფა. ფაილის სახელი შეიძლება შეიცავდეს არა უმეტეს 256 

სიმბოლოსა, ხოლო გაფართოება, როგორც წესი, მაქსიმუმ 3 სიმბოლოს. 

 ფაილისათვის სახელის დარქმევისას შეიძლება ნებისმიერი სიმბოლოს გამოყენება, 

გარდა შემდეგი 9 სიმბოლოსი : \ / : * ? ― < > | . 
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 ფაილის სახელის დარქმევისას სხვანაირად შეზღუდული არა ვართ. უბრალოდ, 

სახელის შერჩევა სასურველია იმგვარად, რომ იგი ფაილის შინაარსს შეესაბამებოდეს, რაც 

მომხმარებელს საშუალებას მისცემს, გარკვეული პერიოდის შემდეგ სახელის მიხედვით 

გაიხსენოს მისი შინაარსი. 

 რაც სეეხება გაფართოებას, იგი ფაილის ტიპს განსაზღვრავს და საჭიროა, რათა 

კომპიუტერმა გაარჩიოს ერთმანეთისაგან ტექსტი, გრაფიკული გამოსახულება, პროგრამა თუ 

სხვა რამ და მის ასამუშავებლად შესაბამისი მოქმედებები შეასრულოს. 

 ფაილის დასახელების მაგალითებია : 

 Command.com 

 Config.sys 

 My letter.doc 

 Xelfasis Amocana.pas 

 Ttt.tt 

 Color Palette და სხვა. 

ანალოგიური წესით ხდება სახელის დარქმევა საქაღალდისათვის. 

        

 

მთავარი დირექტორია 
 

 Windows სისტემისათვის დისკი, დისკეტა, კომპაქტ–დისკი, DVD დისკი და ფლეშ–

მეხსირება დიდი საქაღალდეებია, რომლებიც მათში ჩაწერილ ყველა საქაღალდესა და ფაილს 

შეიცავენ. მათ მთავარი დირექტორიები ეწოდება. მთავარი დირექტორიები ასე აღინიშნება : A: 

B: C: D: … ორიწერტილი შესაბამისი ასოს აუცილებელი ატრიბუტია, რათა კომპიუტერის მიერ 

მოხდეს არა ასოს, არამედ მთავარი დირექტორიის აღქმა. 

 A:  და B: – ით დისკეტის ბუდეები აღინიშნება. როდესაც, მაგალითად, A: საქაღალდეს 

გამოვიძახებთ, სისტემურ ბლოკზე დისკეტის ბუდესთან პატარა ნათურა აინთება და 

კომპიუტერი შეეცდება დისკეტიდან ინფორმაციის წაკითხვას. თუ კომპიუტერს დისკეტის ორი 

ბუდე აქვს, მეორე ბუდის სახელი იქნება B: , დისკის დასახელება კი იწყება C: – ით. იმ 

შემთხვევაში, თუ კომპიუტერს დისკეტის მხოლოდ ერთი ბუდე გააჩნია, B: გამოტოვებულია და 

დისკის დასახელება მაინც C: – ით იწყება. 

 C: შეიძლება მთელ დისკს აღნიშნავდეს, შეიძლება აგრეთვე, რომ დისკი დაყოფილი 

იყოს რამდენიმე ნაწილად, მაგალითად, თუ დისკი ოთხ ნაწილად არის დაყოფილი, მაშინ ამ 

ნაწილების სახელები იქნება C: D: E: F: . ის მომდევნო ასო ორწერტილთან ერთად (ამ 

შემთხვევაში – G: ) გამოიყენება კომპაქტ–დისკზე მისამართად. დღეს ხშირია კომფიგურაცია, 

როდესაც  A:  და B: იხმარება დისკეტის ბუდეებისათვის, C: მთელ ვინჩესტერს აღნიშნავს, 

ხოლო D: კომპაქტ–დისკის (ან DVD დისკის ) ბუდეს. 

 

 

      ინფორმციის ორგანიზაცია კომპიუტერში 
 
 ვთქვათ, D: დისკზე ჩაწერილია სამი სახის ინფორმაცია : 

 სამსახურებრივი დანიშნულების–საქაღალდეში, რომელსაც ჰქვია Work,  
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 პირადი წერილები – საქაღალდეში – Letters და 

 თამაშები – საქაღალდეში –Games. 

გავყვეთ ერთ–ერთ საქაღალდეს : ვთქვათ, Games საქარალდეში ჩაწერილია რამდენიმე 

თამაში: 

 ჭადრაკი– Chess, 

 ნარდი – Bachgammon, 

 პრინცი – Prince და 

 ტეტრისი –Tetris. 

მივიღებთ შემდეგ კონფიგურაციას : 

 Chess 

 Work Backgammon 

D :   Letters Prince 

  Tetris 

                                   Games     

ხაზი გავუსვათ, რომ დიაგრამაზე მხოლოდ საქაღალდეებია გამოსახული                                                                  

       გავხსნათ ერთ–ერთი საქაღალდე, მაგალითად, Chess. იმის მიხედვით, თუ ჭადრაკის რომელ 

ვერსიას წარმოადგენს აღნიშნული პროგრამა, მასში შეიძლება მოთავსებული იყოს სხვადასხა 

რაოდენობის ფაილი. ბუნებრივია, რომ მათ რაოდენობა იყოს რამდენიმე ათეული. 

 დავუშვათ, Chess საქაღალდე შეიცავს 20 ფაილს. იმისათვის, რომ კომპიუტერმა ჭადრაკი 

ითამაშოს, ოცივე ფალია საჭირო. ერთერთი მათგანის ამუშავების შედეგად დაიწყება ჭადრაკის 

პარტია (სხვა ფაილები თამაშის დასაწყებად არ გამოდგება ), ეს ფაილი საჭიროების 

შემთხვევაში  მიმართავს სხვა ფაილებს, რომელთაგან ზოგი საჭადრაკო დაფას ხატავს, ზოგი – 

ჭადრაკის ფიგურებს, ზოგი სვლების მოსაფიქრებლადაა განკუთვნილი და ა.შ. 

 ერთი სიტყვით, ერთ პროგრამა – ჭადრაკი – შედგება 20 სხვადასხვა ფაილისაგან. მეორე 

თამაში – ნარდი – შეიძლება შედგებოდეს ერთი ფაილისაგან, მესამე – პრინცი – ასი ფაილისაგან 

და ა.შ. შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ დისკზე ათასობით ფაილი დაგროვდა. ყველა ეს ფაილი რომ 

ერთ სიაში იყოს ჩამოთვლილი, საჭიროების შემთხვევაში ძალზე გაჭირდებოდა უზარმაზარ 

სიაში იმ 20 ფაილის მოძებნა, რომლებიც ჭადრაკს თამაშობენ. 

 ფაილებისა და საქაღალდეების სახით ინფორმაციის ორგანიზება ძალზე მოსახერხებელია 

და აღნიშნული სისტემა მომხმარებელს მნიშვნელოვნად უადვილებს მუშაობას. 

            

სრული მისამართი  
 
  ზოგიერთ შემთხვევაში მომხმარებელს კლავიატურის საშუალებით უხდება ფაილის 

დასახელების მითითება. ერთსა და იმავე საქაღალდეში არ შეიძლება ორ ობიექტს ერთნაირი 

დასახელება ჰქონდეს, ამის გაკეთების საშუალებას თავად კომპიუტერი არ მოგვცემს, თუმცა 

ერთი და იმავე დასახელების ობიექტი შეიძლება იყოს სხვადასხვა საქაღალდეში. 

 აქედან გამომდინარე, ფაილის დასახელების კლავიატურაზე აკრეფა საკმარისი არ არის 

იმისათვის, რომ კომპიუტერმა მას მიმართოს. ფაილის მითითებისას იგი ცალსახად უნდა იყოს 

განსაზღვრული. ამიტომ ფაილს მისი სრული მისამართის საშუალებით უკავშირდებიან. 
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 სრული მისამართი შეიცავს არა მარტო ფაილის დასახელებას, არამედ საქაღალდეთა 

იერარქიასაც, დაწყებულს მთავარი დირექტორიიდან და დამთავრებულს მოცემული ფაილის 

შემცველი საქაღალდით. ფაილისა და საქაღალდეების დასახელებები ერთმანეთისაგან 

დახრილი ხაზით ―\‖ გამოიყოფა. მაგალითად, თუ საჭადრაკო პროგრამის გამშვები ფაილის 

დასახელებაა Chess.exe, მისი სრული მისამართი ზემოთ მოყვანილ მაგალითში იქნება 

 D:\ Games \ Chess \ Chess.exe. 

 

 
ინფორმაციის საზომი ერთეულები 

 
 ინფორმაცია, ისევე, როგორც მანძილი, მასა, წონა და სხვა სიდიდეები, იზომება. 

ინფორმაციის გაზომვისას მისი შინაარსი არ მიიღება მხედველობაში. იგი იზომება ტექსტში 

შემავალი სიმბოლოების რაოდენობის მიხედვით. 

 ინფორმაციის უმცირესი საზომი ერთეულია ბიტი. ბიტი შეიძლება წარმოვიდგინოთ, 

როგორც კომპიუტერის უმარტივესი უჯრედი, რომელშიც ჩაწერილია 0 ან 1. 

 8 ბიტისაგან შემდგარ ერთობლიობას ბაიტი ეწოდება. 

 ერთი ბაიტი ერთ ასოს, ციფრს, უფრო ზუსტად, ერთ სიმბოლოს შეესაბამება. საზოგადოდ, 

კომპიუტერი ციფრებით მანიპულირებს, ამასთან, მას მხოლოდ ორი ციფრი - 0 და 1 ―ესმის‖. 

როდესაც კლავიატურაზე რაიმე ასოს აკრეფისას ეკრანზე ეს ასო გამოისახება, ისეთი 

შთაბეჭდილება რჩება, თითქოს მან ასო ―გაიგო‖. სინამდვილეში კლავიშზე დაჭერისას 

შესაბამისი კონტაქტის ჩართვის შედეგად კომპიუტერში შედის 8 ცალი 0 და 1-საგან შემდგარი 

სიგნალი - 1 ბაიტი. იმის მიხედვით, თუ რომელი კლავიში ავკრიფეთ, ნოლებისა და ერთების 

კომბინაცია სხვადასვაგვარი იქნება. 

 კონკრეტული სიგნალის მისვლისას კომპიუტერი აანალიზებს ამ კომბინაციას და ეკრანზე 

კურსორის პოზიციაზე გამონათდება ისეთი წერტილები, რომელიც აკრეფილი კლავიშის 

შესაბამის სიმბოლოს ქმნიან. სხვა კლავიშის აკრეფისას ნოლებისა და ერთების კომბინაცია 

სხვანაირი იქნება, კომპიუტერიც ―მიხვდება‖, რომ ამჯერად სხვა წერტილები უნდა აინთოს 

ეკრანზე. 

 

   ბიტი 

 ბიტი 

0 0 1 0 0 1 0 1 

 

 ბაიტი 

მიუხედევად იმისა, რომ კომპიუტერი მხოლოდ ნოლებითა და ერთებით მანიპულირებს, რჩება 

შთაბეჭდილება, რომ მას ―ესმის‖ ასოები და კლავიატურის სხვა სიმბოლოები. უფრო მეტიც, 

ანალოგიური პრინციპის გავრცობით კომპიუტერმა შეიძლება ―გაიგოს‖ მთელი სიტყვები და 

ა.შ. : დახატოს, გამოსცეს ხმოვანი სიგნალი, აამოძრაოს გამოსახულება და სხვა. სინამდვილეში 

ყველაფერ ამას საფუძვლად უდევს აღნიშნულ ორ ციფრზე მოქმედებები უდევს. 

 ბაიტის უჯრედებში ნოლებისა და ერთების სხვადასხვა კომბინაციების რაოდენობა სულ 

შეიძლება იყოს 2P

8
P = 256. ეს ნიშნავს, რომ კომპიუტერს 256 სხვადასხვა სიმბოლოს აღქმა 

შეუძლია. მათ შორის არის ლათინური და რომელიმე სხვა რეგიონული ანბანის ასოები, 
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ციფრები, სასვენი ნიშნები, ფსევდოგრაფიკული ნიშნები, დოლარის, პროცენტის, ფრჩხილების 

აღმნიშვნელი და სხვა სიმბოლოები. 

 ინფორმაციის უფრო დიდი საზომი ერთეულია კილობაიტი (კბ). 

 1 კილობაიტი = 1024 ბაიტს. ტერმინი ―კილო‖ ცნობილია, რომ ―ათასს‖ ნიშნავს და 

მიუხედავად იმისა, რომ 1 კილობაიტი ზუსტად ათასი ბაიტი არ არის, მასთან სიახლოვის გამო 

ერთეულს მაინც კილობაიტი ჰქვია. 

 საზოგადოდ, რიცხვები : 4 = 2P

2
P, 16 = 2P

4
P, 256 = 2P

8
P, 1024 = 2P

10 
P და მათი მსგავსნი, რომლებიც 

ორის ხარისხებს წარმოადგენენ, ხშირად ფიგურირებენ კომპიუტერთან დაკავშირებულ 

სხვადასხვა ასპექტში. ეს ფაქტი გამოწვეულია სწორედ იმით, რომ კომპიუტერი მანიპულირებს 

მხოლოდ ორი ციფრით და ორობით სისტემას განსაკუთრებული ადგილი უკავია მის 

სტრუქტურაში. 

 ინფორმაციის უფრო დიდი საზომი ერთეულია მეგაბაიტი. 1 მეგაბაიტი = 1024 კილობაიტს. 

 კიდევ უფრო დიდი საზომი ერთეულია გიგაბაიტი. 1 გიგაბაიტი = 1024 მეგაბაიტს. 

 დღეს-დღეობით ყველაზე დიდ საზომ ერთეულად ხმარობენ ტერაბაიტს. 1 ტერაბაიტი = 

1024 გიგაბაიტს. 

 როდესაც ინფორმაციის გაზომვა დიდი სიზუსტით არ არის საჭირო (მაგალითად, 

ვანგარიშობთ, თუ რამდენი თავისუფალი ადგილია დისკზე და დაეტევა თუ არა ინფორმაცია, 

რომლის ჩაწერასაც ვაპირებთ ), ზეპირი გამოთვლების გასაადვილებლად 1024-ის მაგივრად 

1000-ს ხმარობენ. ასე, რომ, მაგალითად, შეიძლება ითქვას, რომ 1 კილობაიტში დაახლოებით 

ათასი სიმბოლოა, 1 მეგაბაიტში- მილიონი, 1 გიგაბაიტში - მილიარდი, ხოლო 1 ტერაბაიტში-

ტრილიონი. 

 
პროგრამები და მონაცემები 

 
 კომპიუტერის ფაილებში ინახება ორი ტიპის ინფორმაცია : პროგრამები და მონაცემები. 

საზოგადოდ, კომპიუტერში ჩაწერილი ინფორმაცია - ეს არის რაღაც ტექსტი, სიმბოლოთა 

გარკვეული მიმდევრობა. 

 თუ ტექსტი შეიცავს კომპიუტერულ ბრძანებებს, რომლებიც მიუთითებენ კომპიუტერს, 

თუ რა მოქმედებები შეასრულოს (შეცვალოს ეკრანის ფერი, აამოძრაოს გამოსახულება, რაიმე 

გამოთვალოს, დაიწყოს ქაღალდზე ბეჭვდა და ა.შ.), მაშინ იგი პროგრამაა, წინააღმდეგ 

შემთხვევაში - მონაცემები. სხვა - მესამე ტიპის ინფორმაცია კომპიუტერში არ შეგვხდება.  

მონაცემები, სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ისეთი ტექსტია, რომელიც კომპიუტერის 

ასამუშავებლად არ არის განკუთვნილი. 

არ არის აუცილებელი, მონაცემები რიცხვები იყოს. ნებისმიერი საგაზეთო სტატია, 

რომელიც კომპიუტერში ჩაწერილია მხოლოდ იმისათვის, რომ შემდეგ ქაღალდზე დაიბეჭდოს, 

ან თუნდაც პირადი წერილი, მონაცემებს წარმოადგენს. 

უფრო დაწვრილებით განვიხილოთ პროგრამები. კომპიუტერული პროგრამები სამი 

სახისაა : 

 სისტემური პროგრამები; 

 გამოყენებითი პროგრამები; 

 ინსტრუმენტული სისტემები. 
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სისტემური პროგრამები 
 სისტემური პროგრამები - ეს ისეთი პროგრამებია, რომლებიც კომპიუტერისკენაა 

მიმართული და რომელთა დანიშნულებაც კომპიუტერის გამართული მუშაობის 

უზრუნველყოფაა. 

 კომპიუტერის ჩართვისთანავე ეკრანზე ავტომატურად იწერება გარკვეული სიტყვები, 

ფრაზები და გარკვეული გამოსახულებები გამოდის. ეს, რა თქმა უნდა, თავისთავად არ ხდება. 

მასში უკვე დევს კონკრეტული პროგრამა, რომელიც აღნიშნულ ფუნქციებს ასრულებს. 

 კლავიატურაზე კონკრეტული სიმბოლოს აკრეფისას კომპიუტერში შედის ნოლებისა და 

ერთების გარკვეული კომბინაცია, შედეგად კი აღნიშნული სიმბოლო გამოჩნდება  აკრეფილი 

კლავიშის შესაბამისი სიმბოლო, რა თქმა უნდა, შემთხვევითი არ არის. ამას სპეციალური 

პროგრამა უზრუნველყოფს. 

 ვინჩესტერიდან კომპაქტ-დისკზე ფაილების გადაწერის ბრძანების მიღებისას 

კომპიუტერმა უნდა მოძებნოს ეს ფაილები ვინჩესტერზე, მოძებნოს კომპადისკის ბუდე, 

შეამოწმოს, დევს თუ არა მასში კომპაქტ-დისკი, არის თუ არა მასზე თავისუფალი ადგილი და, 

რაც მტავარია, შეასრულოს კოპირების ოპერაცია. ამის გასაკეთებლად მას უნდა ჰქონდეს 

წინასწარი ინსტრუქცია, ანუ პროგრამა, რომელიც უშეცდომოდ შეასრულებინებს აღნიშნულ 

მოქმედებებს. 

 ერთი სიტყვით, გარკვეული კატეგორია პროგრამებისა მიმართულია იქითკენ, რომ 

კომპიუტერმა გამართულად იმუშაოს. ასეთ პროგრამებს სისტემური პროგრამები ეწოდება. 

           

 

გამოყენებით პროგრამა 
 
 პროგრამების მეორე ნაწილი უშუალოდ მომხმარებლისთვის არის გათვალისწინებული. ეს 

პროგრამები გამოიყენება ტექსტების გასაფორმებლად, საბუღალტრო ანგარიშებისათვის, 

სხვადასხვა სპეციალური ამოცანის გადასაჭრელად. მათ გამოყენებითი პროგრამები ეწოდება. 

გამოყენებით პროგრამებს განეკუთვნება აგრეთვე კომპიუტერული თამაშები და საერთოდ, 

ნებისმიერი პროგრამა, რომელსაც მომხმარებელი საკუთარი საჭიროებისათვის იყენებს. ასეთია 

პროგრამების უმეტესობა და სწორედ მათშია რეალიზებული კომპიუტერის დანიშნულება. 

 გამოყენებითი პროგრამებიდან განსაკუთრებით პოპულარულია საოფისე სისტემები, 

რომლებიც მომხმარებელთა დიდ რაოდენობას სჭირდება. ასეთი სისტემები ამჟამად ერთ დიდ 

ბლოკში ეთიანდება და Microsoft Office-ს სახელწოდებით. 

 ჩამოვთვალოთ Microsoft Office-ში შემავალი რამდენიმე პროგრამა : 

 Microsoft Word - გამოიყენება ტექსტების გასაფორმებლად და მათ დასაბეჭდად; 

 Microsoft Excel - ელექტრონული ცხრილების პროგრამა - უპირატესად გამოიყენება 

ეკონომისტების, ფინანსისტების, ბუღალტრებისა და, საზოგადოდ, იმ პირთა მიერ, 

რომელთაც დიდი რაოდენობის გამოთვლებთან აქვთ საქმე; 

 Microsoft Outlook - ელექტრონულ ფოსტასთან სამუშაო პროგრამა; 

 Microsoft PowerPoint - საპრეზენტაციო პროგრამა საკუთარი ნაწარმის, ოფისის, იდეის 

წარსადგენად, პრეზენტაციისათვის; 

 Microsoft Access - მონაცემთა ბაზების შესაქმნელად; 

 Microsoft FronPage - ინტერნეტის საიტების შესაქმნელად. 
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        ინსტრუმენტული სისტემები 
 
 მესამე სახის პროგრამები - ინსტრიმენტული სისტემები - წარმოადგენენ 

ინსტრუმენტებს, რომელთა მეშვეობითაც პროგრამისტი აწყობს კომპიუტერულ სისტემას - 

ადგენს მონაცემთა ბაზას, წერს საკუთარ პროგრამას. 

 თუ, მაგალითად, C# დაპროგრამების ენაზე იწერება ხელფასის პროგრამა, თვით C# - საც 

პროგრამას უწოდებენ და მისი საშუალებით შექმნილ ხელფასის პროგრამასაც. როგორც 

ვხედავთ, ტერმინი  ―პროგრამა‖ მრავალფეროვან ობიექტებს გულისხმობს. ამან გაუგებრობა არ 

უნდა გამოიწვიოს. 

 ერთსა და იმავე კომპიუტერზე შეიძლება დაპროგრამების რამდენიმე ენა იყოს 

ჩაწერილი. მაგალითად, Visual Basic, C++, C#, java. იმის მიხედვით, თუ რომელ მათგანს 

ავამუშავებთ, შეიძლება პროგრამის შექმნა სხვადასხვა ენაზე. 

 

 

მუდმივი და ოპერატიული მეხსიერება 
 

 კომპიუტერს რამდენიმე ტიპის მეხსიერება გააჩნია. აქ ყურადღებას გავამახვილებთ ორ 

მათგანზე: მუდმივსა და ოპერატიულ მეხსირებებზე. მათი არსის გაგება მომხმარებელს 

მნიშვნელოვანწილად დაეხმარება კომპიუტერის მუშაობის პრინციპების 

გასათვიცნობიერებლად. 

 მუდმივი მეხსიერება - ეს არის დისკებისა და დისკეტის, აგრეთვე ფლეშმეხსიერება. 

მათში ჩაწერილია (დამახსოვრებულია) ინფორმაცია - პროგრამები და მონაცემები. ეს 

ინფორმაცია მრავალი წლის განმავლობაში ინახება, მაგრამ ტერმინი ―მუდმივი‖ იხმარება იმ 

გაგებით, რომ ეს მეხსიერება არ არის დამოკიდებული კომპიუტერის ჩართვა-გამორთვაზე. 

კომპიუტერის გამორთვის შემდეგ ინფორმაცია მათზე არ იშლება და შემდეგი ჩართვისას 

მომხმარებელს საშუალება აქვს იგი გამოიყენოს. 

 მუდმივ მეხსიერებაში ჩაწერილი პროგრამის გაშვებისას კომპიუტერი პირველ რიგში 

მას გადაწერს ე. წ. ოპერატიულ მეხსიერებაში და იქიდან ამუშავებს. ეს საჭიროა პროგრამის 

შესრულების სისწრაფის გასაზდელად. 

 ოპერატიულ მეხსიერება მუდმივზე ბევრაად მცირეა, თუმცა 

მასთან კომპიუტერი გაცილებით სწრაფად მუშაობს, ვიდრე 

დისკებთან და დისკეტებთან. მუდმივისაგან განსხვავებით, 

კომპიუტერის გამორთვის შემდეგ ოპერატიული მეხსიერება 

მთლიანად იშლება და მასში მოთავსებული ინფორმაცია იკარგება. 

 საილუსტრაციოდ განვიხილოთ მაგალითი : ვთქვათ, 

დისკეტაზე ჩაწერილია საჭადრაკო პროგრამა. ჩავდოთ დისკეტა 

ბუდეში, ავამუშაოთ პროგრამა და დავიწყოთ თამაში. რამდენიმე სვლის შემდეგ დისკეტა 

გამოვიღოთ. კომპიუტერი ჭადრაკის პარტიას მაინც განაგრძობს. 

 საიდანაც თამაშობს იგი, როდესაც არც დისკეტა დევს ბუდეში და არც ვინჩესტერზეა 

საჭადრაკო მროგრამა? სწორედ ოპერატიული მეხსიერებიდან. თუ პარტიის დაუმთავრებლად 

გამოვრთავთ კომპიუტერს, ოპერატიული მეხსიერება გასუფთავდება და კომპიუტერის 
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თავიდან ჩართვისას შეწყვეტილ პარტიას ვეღარ გავაგრძელებთ. იგი სამუდამოდ დაიკარგება. 

შეიძლება მხოლოდ ახალი პარტიის თამაში, რისთვისაც ისევ უნდა ჩავდოთ დისკეტა ბუდეში 

და ავამუშაოთ საჭადრაკო პროგრამა. იგი ხომ არ დაკარგულა! 

 

 

მიკროპროცესორი 

 

მიკროპროცესორი (ბერძ. mikros და ნიშნავს „პატარას―) მინიატურული ელექტრონულ-

გამომთვლელი მანქანაა, რეალიზებული ერთი ზედიდი ინტეგრალური სქემით. ზესუფთა 

სილიციუმის ერთ კრისტალზე რთული, მრავალსაფეხურიანი და ზუსტი ტექნოლოგიით 

დატანილია რამდენიმე მილიონი ტრანზისტორი და სხვა სქემური ელემენტები. აგრეთვე 

დამაკავშირებელი გამტარები და გარე მოწყობილობების შემაერთებელი წერტილები. მათი 

ერთობლიობა ქმნის ლოგიკურ ბლოკს: არითმეტიკულ მოწყობილობას, მართვის 

მოწყობილობას, რეგისტრებს და სხვა. მსოფლიოში სხვადასხვა ფირმების მიერ გამოიშვება 

სხვადასხვა დანიშნულების ცენტრალური მიკროპროცესორების ტიპები. 

 

 

 

 

 

  

 

მიკროპროცესორის მთავარი პარამეტრებია: შესასრულებელ ბრძანებათა ერთობლიობა, 

თანრიგიანობა და ტაქტიკური სიხშირე. მიკროპროცესორების მთავარი პარამეტრი ტაქტიკური 

სიხშირეა. იგი გვიჩვენებს წამში რამდენ ელემენტარულ ოპერაციას-ტაქტს ასრულებს 

მიკროპროცესორი. ტაქტიკური სიხშირე იზომება მეგაჰერცებში (1 მეგაჰერცი უდრის 106 

ჰერცს). თანრიგიანობა გვიჩვენებს, ერთ ტაქტში თუ რამდენ ორობითი თანრიგის დამუშავებას, 

ან გადაცემას ახორციელებს მიკროპროცესორი, ასევე რამდენი ორობითი თანრიგი შეიძლება 

იქნას გამოყენებული მიკროპროცესორის ოპერატიული მეხსიერების დამისამართებისათვის. 

აღსანიშნია, რომ ტაქტიკური სიხშირე პროცესორის მწარმოებლურობის შეფარდებითი 

მახასიათებელია იმიტომ, რომ პროცესორის სქემური გადაწყვეტების გამო ზოგიერთი 

პროცესორი ერთ ტაქტში ასრულებს იმდენ ოპერაციას, რომლის შესრულებასაც სხვა 

პროცესორი ანდომებს რამდენიმე ტაქტს. გარეგნულად მიკროპროცესორი ოთხკუთხედი 

პლასმასის ფირფიტაა — 5x5x05 სანტიმეტრის ზომის, 940-მდე „ფეხით―. მიკროპროცესორებს 

გასაციებლად უყენებენ პატარა ვენტილიატორებს, რათა მიკროპროცესორი არ გადახურდეს. 

 

ვიდეობარათი 

 

მიკროპროცესორი 
ქულერი 
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ვიდეოადაპტერი 
 

 

 

ვიდეობარათი ეკრანზე გამოსასახ ინფორმაციას გარდაქმნის ვიდეოსიგნალად. 

ვიდეობარათი თავსდება სისტემურ ბლოკში დედაპლატაზე, PCIe სლოტში. რაში 

მდგომარეობს გარდაქმნის არსი? ცნობილია, რომ მონიტორზე გამოსახულება 

წარმოადგენს წერტილების ერთობლიობას. წერტილების ფორმირება ელექტრული 

სხივით იქმნება ჰორიზონტალური და ვ 

ერტიკალური გაშლის წყალობით. სხივის ტრაექტორია რამდენიმე ასეულ 

ჰორიზონტალურ ხაზს ქმნის. ელექტრონული სხივის ინტენსივობის მართვით მიიღწევა 

წერტილის სიკაშკაშე. ამრიგად, ეკრანზე გამოსახულების მისაღებად საჭიროა შესაბამისი წესით 

განხორციელდეს ელექტრონული სხივის მოდელირება. ამ ოპერაციების შესასრულებლად 

საჭიროა ოპერატიული დამახსოვრების მოწყობილობაში დასამახსოვრებელ სიმბოლოთა 

შესაბამისი კოდების გარდაქმნა ვიდეოსიგნალებად. 

აღსანისნავია, რომ მონიტორის ეკრანზე გამოსახულების აღდგენა უნდა 

განხორციელდეს წამში 25-30 კადრის სიჩქარით. ეს პროცესი უწყვეტად მიმდინარეობს. ეკრანზე 

გამოსატანი ინფორმაცია ინახება სპეციალურ მეხსიერებაში — GDDR ტიპის 

ვიდეომეხსიერებაში. ვიდეობარათის ხარისხი, Pixel Fillrate ( Pixel/s ) და Texture Fillrate ( Texel/s ) 

ამ პარამეტრებით განისაზღვრება. მარტივად შეიძლება მივხვდეთ რას ნიშნავს ეს პარამეტრები 

იმიტომ, რომ თვითონ განზომილება გეუბნება სიტყვასიტყვით ანუ რამდენი პიქსელის და 

ტექსტურის (2D გამოსახულების) დახატვა შეუძლია წამში,რაც მეტი შეუძლია, ე.ი. ვიდეო 

კარტა უფრო მძლავრი და სწრაფია. (აი რის მიხედვით უნდა შეირჩეს ვიდეობარათი) ასევე 

მნიშვნელოვანი პარამეტრებია Bus width (bit -ბში) ვიდეოადაპტერის ოპერატიულსა (VRAM) და 

(GPU) პროცესორს შორის ინტერფეისის ზომა, Bandwidth (GB/s -ში) ვიდეობარათის 

ოპერატიულსა და პროცესორს შორის ინფორმაციის რაოდენობა წამში, Bandwidth ეს პარამეტრი 

კი დამოკიდებულია, Memory clock -ზე (ვიდეოს ოპერატიულის სიხშირეზე) და ბოლოს 

ყველაზე ნაკლებად მნიშვნელოვანი (და არა უმნიშვნელო) არის ვიდეომეხსიერების ზომა. აქვს 

ვიდეო მესხსიერებას. 

ამჟამად ვიდეომეხსიერების რამდენიმე სტანდარტია: (სიხშირის მიხედვით) DDR, DDR2, 

GDDR3, GDDR4 (ყველაზე ნაკლებად გავრცელებული) და უახლესი GDDR5. რაც უფრო ახალი 

სისტემის მეხსიერება აქვს ვიდეობარათს, მით უფრო მეტი აქვს სიხშირე (Memory clock). ზომის 

მიხედვით: 128, 256, 384, 512, 768, 896, 1024, 1536, 1768, 2048, 4096 მბ. 
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ბიოსის დანიშნულება და მოწყობილობა,ბიოსში შესასვლელი 

პაროლის მოხსნა. 

 

BIOS რისთვის არის საჭირო? 
 

 კომპიუტერს თუ განვიხილავთ როგორც ცოცხალ ორგანიზმს, მაშინ შეტანა/გამოტანა  

საბაზო სისტემა–კომპიუტერის ცნობიერებაა. ეს სისტემა „აიძულებს― კომპიუტერს ადამაინის 

რეფლექსის მსგავსად კლავიატურის მდგომარეობის მუდმივ გამოკითხვას, მონიტორის 

ეკრანზე გამოსახულების გამოტანას და სხვა. კომპიუტერის „რეფლექსებს― შორის  არიან 

ისეთები, რომლებიც ადგენენ, კვების ჩართვის შემდეგ რა და როგორ გაკეთდეს, მომხმარებლის 

მოქმედებაზე როგორი რეაგირება უნდა იყოს. როდესაც MS-DOS-ის გარემოში ხდებოდა ყველა 

კომპიუტერული სამუშაო (ახლა იგი მხოლოდ და მხოლოდ შუამავლის როლს ასრულებს 

ოპერაციული სისტემა, მუშაობის პროცესს აადვილებს) მომხმარებელს ამავდროულად უამრავი 

კომპონენტების კავშირების ნიუანსების ცოდნა სჭირდებოდა სრულყოფილი მუშაობისთვის 

პერსონალურ კომპიუტერთან. თანამედროვე ოპერაციული სისტემები მსგავსი Windows-ისა 

თავისუფალია ამისგან. შეტანა/გამოტანაის (BIOS)  საბაზო სისტემის დანიშნულება დარჩა 

იგივე: კომპიუტერის კომპონენტების მომსახურება, ამ კომპონენტების მუშაობის რეჟიმში 

ურთიერთკავშირის მოძებნა და დამყარება. 

 შეტანა/გამოტანის (BIOS) საბაზო სისტემის პარამეტრების დაყენება–ერთ–ერთ 

სერიოზული  პრობლემაა, რომელიც კონფიგურაციის შეცვლის დროს წარმოიქმნება (ახალი 

კომპლექტური, პერიფერიული მოწყობილობების დაყენების დროს, მაგალითად, როგორიცაა 

პრინტერი, სკანერი), ხშირი დაკიდება, მოწყობილობის და გამოყენებითი პროგრამების 

არაკორექტული მუშობა ყველაფერი ეს შეიძლება–BIOS–ის პარამეტრების არასწორი დაყენების 

ბრალი  იყოს. აქედან შეიძლება გაკეთდეს დასკვნა: საჭიროა  მომხმარებელი თავისუფლად 

ორიენტირებდეს პროგრამის მრავალრიცხოვან განყოფილებებსა და ოფციებში, მათ დაყენებაში. 

 ოპერაციული სისტემის და გამოყენებითი პროგრამის გამართული მუშაობის 

უზრუნველყოფისთვის  BIOS–ში სპეციალური პროგრამებით შეიტანება კომპიუტერის ყველა 

კომპონენტის პარამეტრები, ოპერატიული მეხსიერებიდან დაწყებული, პროცესორის სიხშირის 

მუშაობა, პრინტერისა და სხვა პერიფერიული მოწყობილობების მუშაობით დამთავრებული. 

BIOS–ის სწორი გამართვა გაზრდის კომპიუტერის ქმედით უნარიანობას 30%–ით. 

 როგორ განვსაზღვროთ BIOS–ის  პარამეტრების შეცვლის აუცილებლობა: 

1. ახალი დედაპლატის დაყენება. 
დედაპლატის გამოშვებისას ხდება შუალედური პარამეტრების დაყენება რამაც შეიძლება 

გამოიწვიოს „სტაბილურობის― და „სიჩქარის― ურთიერთწინააღმდეგობაში მოყვანა. 

2. ახალი კომპ–ის ყიდვა. 
აწყობისას ხდება კომპიუტერის ქმედითუნარიანობის შემოწმება სხვადასხვა ტესტებით. ამ 

შემთხვევაში ხდება ძირითადი პარამეტრების ავტომატური დაყენება, ყოველივე ეს ვერ 

უზრუნველყოფს მაქსიმალური შესაძლებლობების გამოყენებას. 

3. კონფიგურაციის თვითნებური შეცვლა. 
გაფართოების პლატების დამატება. ძველის შეცვლა უფრო ძლიერებით–ყველაფერი ეს 

ითხოვს რომელიმე პარამეტრების შეცვლას. მეორე შემთხვევაში უკვე არსებული Plug and 

Ply უზრუნველყოფს ნაკლებად ჩავერიოთ მოწყობილობის პარამეტრების დაყენებაში, 
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მაგრამ ხშირად მაინც გვიწევს ამის ხელით გაკეთება მაგ: თუ USB არის დაკავებული არ 

არსებული მოწყობილობით (კომპიუტერში შეცდომით არის მითითებული USB მისამართი), 

ამ შემთხვევაში აუცილებელი ხდება ჩარევა და მისი ხელით შესწორება. 

4. დაყენებულ კომპონენტებს შორის წინააღმდეგობის წარმოშობის დროს. 
ამ შემთხვევაშიც BIOS–ის პარამეტრები უნდა დავაყენოთ მოცემულ კონფიგურაციასთან 

ახლოს მყოფი მნიშვნელობებით. 

 კიდევ ერთი მიზეზი რომლის გამოც მომხმარებელი უნდა ჩაერიოს BIOS–ში არის 

მატერიალური საშუალებების ეკონომია, რატომ უნდა იყიდო ახალი პროცესორი ან 

მეხსირების მოდელი, როცა შეიძლება არსებულის ოპტიმიზაცია. მაგალითად ცოტა რომ 

გავზარდოთ სისტემური სალტის სიხშირე, ამან შეგვიდძლია მიგვიყვანოს კომპიუტერის 

არასტაბილურ მუშაობამდე, მაგრამ თუ დავიცავთ ზოგიერთ წესებს შეიძლება გავზარდოთ 

კომპიუტერის ქმედითუნარიანობა. 

 

 

BIOS–ის არსი 
 

BIOS (ინგლისური სიტყვიდან Basic Input/Output System, შეტანა /გამოტანის საბაზო 

სისტემა)–პატარა ზომის პროგრამების ნაკრები, რომლის ფუნქციაში შედის 

მოწყობილობების  საწყისი ტესტირება და კომპიუტერის კომპონენტებზე მოქმედებების 

უზრუნველყოფა. გვაქვს რამოდენიმე სახის BIOS-ი: მაგალითად, ვიდეო პლატის მუშაობას 

უზრუნველყოფს BIOS-ვიდეო, დაწყებული ჩართვის მომენტიდან მისი ტესტირებით 

პროცესორთან ვიდეო პლატის ურთიერთ ქმედებით დამთავრებული. მაგრამ სისტემური  

BIOS-ი წარმოადგენს სხვებთან შედარებით უფრო მნიშვნელოვანს კომპიუტერში, რომლის 

ფუნქციაშიც შედის: 

1. სპეციალური სატესტო პროგრამებით კომპიუტერის ტესტირება დენის წყაროში 

ჩართვისას. 

2. დამატებითი მოწყობილობების BIOS-ების მოძიება და მიერთება (ქსელის დაფა, 

ვიდეო). 

3. კომპიუტერის კომპონენტებს შორის რესურსების განაწილება. 

BIOS-პროგრამების კრებული არის, რომელიც Windows-ის მომხმარებლის ბრძანებებს 

გადათარგმნის კომპიუტერისთვის გასაგებ ენაზე. დისკებთან მიმართვის გარეშე 

პროცესორისათვის მისაწვდომია BIOS-ის შემადგენლობა, რაც კომპიუტერს საშუალებას 

აძლევს იმუშაოს დაზიანებული დისკური სისტემის შემთხვევაშიც. BIOS-ის სისტემაში 

შემავალი პროგრამები უზრუნველყოფს პროცესორის ურთერთქმედებას ოპერაციულ და 

კეშ მეხსიერებასთან, ჩიფსეტების მიკროსქემების შიდა (გარე) მოწყობილობებთან, აგრეთვე 

ერთმანეთთან. 

CMOS (ინგლისური სიტყვიდანაა Complementary Metaal-Oxi-semiconductor) 

 ენერგო დამოუკიდებელი მეხსიერება რომელიც ინახავს ინფორმაციას კომპიუტერის 

კონფიგურაციის შესახებ. ეს სახელწოდება მიიღოო მიკროსქემის დამზადების 

ტექნოლოგიიდან. მას აქვს ძალიან დაბალი ელექტრო ენერგიის მოხმარების მაჩვენებელი, 

ამიტომ მასში შენახული ინფორმაციის შენარჩუნებისათვის საკმარისია მცირე ტევადობის 

ელემენტი, რომელიც განთავსებულია დედა პლატაზე. ბევრი მომხმარებელი BIOS-ის და 

CMOS-ის არს ერთმანეთში ურევენ. BIOS-ეს არის პროგრამების ნაკრები, რომელიც 
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კომპიუტერის მუშაობისთვის გამოიყენება, ხოლო CMOS-მიკროსქემების დამზადების 

ტექნოლოგია, რომელიც გამოიყენება BIOS-ის შეცვლადი ინფორმაციის შესანახად. 

კომპიუტერის ჩატვირთვისთვის აუცილებელ ინფორმაციას შეიცავს CMOS მეხსიერების 

მიკრო სქემა: მყარი დისკის პარამეტრს, კლავიატურის, მონიტორის, პროცესორის მუშაობის 

პარამეტრებს, ჩიპსეტების, ოპერაციული მეხსიერების და ა.შ. 

ESCD (ინგლისური სიტყვიდანაა Extended System Configuration Data, კონფიგურაციის 

გაფართოებული მონაცემები)-ენერგო დამოუკიდებელი მეხსიერების არე Plug and Play 

დინამიურად კონფიგურირებადი მოწყობილობის პარამეტრების შესანახად. ახალი 

მოწყობილობის დამატების დროს და არსებულის შეცვლისას. კონფიგურაციის ცხრილის 

შემდეგ მონიტორზე უნდა გამოჩნდეს წარწერა „Updating ESCD… Success‖, რომელიც ESCD 

არეში მონაცემებს წარმატებით განახლებას აღნიშნავს. BIOS-ის ეს არე კონფიგურაციის 

შეცვლისას მომხმარებლის ჩარევის გარეშე ავტომატურად ახლდება. 

NVRAM (ინგლისური სიტყვიდანაა Non Volatile)-ენერგოდამოუკიდებელი მეხსიერება. 

ენერგოდამოუკიდებელი მეხსიერების რამოდენიმე ტიპი არსებობს. მათ რიცხვს 

მიეკუთვნება ქვემოთ ჩამოთვლილები. 

 EPROM (ინგლისური სიტყვიდანაა ინგლისური სიტყვიდანაა Erasable Programmable 

Read Only Memory)- მუდმივი მეხსიერების მიკროსქემა, რომლის შიგთავსი ულტრა 

იისფერი გამოსხივების დახმარებით იშლება. 

 EEPROM (ინგლისური სიტყვიდანაა Electrically Erasable Programmable Read Only 

Memory)-მუდმივი მეხსიერების მიკროსქემა, რომლის შიგთავსი სპეციალური ელექტრო 

სიგნალის მეშვეობით იშლება. კვების წყაროს გამორთვის შემდეგაც ინახება მასში 

მონაცემები. მეხსიერების ამ სპეციალურ სახეს Flash ROM-ი ეწოდება. შესაძლებელია 

პირდაპირ კომპიუტერში მასში არსებული ინფორმაციის ახლიდან გადაწერა. 

 PnP BIOS (Plug and Play BIOS)-BIOS, რომელიც Plug and Play ტექნოლოგიას ხელს 

უწყობს. ის აუცილებლად Flash ROM მიკროსქემაზე უნდა იყოს ჩაწერილი. 

 RTC (Real Time Clock)-რეალური დროის საათი. როგორც წესი, CMOS მეხსიერების (იმავე 

აკუმულატორიდან იკვებებიან კვების წყაროდან გამორთვის შემდეგ) ერთ მიკროსქემაში 

არიან გაერთიანებული. 

 ჩვეულებრივ BIOS-ის პროგრამული უზრუნველყოფისათვის თანამედროვე 

დედაპლატის შექმნაზე, ამაზე სპეციალიზირებული რამდენიმე კომპანია მუშაობს. თუმცა 

პლატის რამოდენიმე წარმოებული (მაგალითად IBM,Intel) ხანდახან BIOS-ის შექმნას 

თავისთავზე იღებენ. ძირითადი წარმოებლებს შორის ოთხის გამოყოფა შეიძლება: 

 Award Software- ოფიციალური საიტია 35TUhttp://www.award.com/U35T , AWARD BIOS; 

 Phoenix Technologies LTD-ოფიციალური საიტია 35TUhttp://www.ptltd.com/U35T, Phoenix BIOS; 

 American Megatrends Ine-ოფიციალური საიტი 35TUhttp://www.megatrends.com/U35T, AMI 

BIOS; 

 Microid Research- ოფიციალური საიტი  35TUhttp://www.mrbios.com/U35T, MR BIOS. 

 

მწარმოებლების ოფიციალურ საიტზე BIOS-ის კონკრეტულ ვერსიაზე ყოველთვის 

შეგეძლებათ დაწვრილებითი ინფორმაციის ნახვა და გადმოწეროთ მისი განახლება. 

 ყველაზე პოპულარულ და გავრცელებულ ვერსიებს დღეს წარმოადგენს AWARB BIOS 

და AMI BIOS მაგიდური სისტემისთვის და ნოუთბუქებისთვის Phoenix BIOS. 

 

http://www.award.com/
http://www.ptltd.com/
http://www.megatrends.com/
http://www.mrbios.com/
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ინფორმავიის შეტანა/გამოტანის საბაზო სისტემა BIOS-ში შესასვლელი პაროლის მოხსნა. 
 

 თუ დაგვავიწყდა BIOS-ში შესასვლელი პაროლი, მაშინ კომპიუტერი არ ჩაიტვირთება. 

პაროლის მოხსნა შეიძება ისეთი პროგრამებით, როგორიცაა: Amipass, Passcmos და სხვ. მაგრამ 

ზოგჯერ აღნიშნული პროგრამები ვერ უზრუნველყოფენ პაროლის მოხსნას. ამ შემთხვევაში 

საჭიროა გავხსნათ სისტემური ბლოკის კორპუსი და ვნახოთ BIOS-ი, რომელიც დამაგრებულია 

დედა პლატაზე. BIOS-ის ყველა მონაცემი ჩაწერილია ე.წ. CMOS-ს მეხსიერებაში. თითქმის  

ყველა თანამედროვე სისტემურ პლატაზე  CMOS-ის გასუფთავების (წაშლის) შესაკრავი ე.წ. 

ჯამპერი (რუსულად-перемычка), იმყოფება ელემენტის გვერდით. ძირითადად გააჩნია 4 

კონტაქტი. ნორმალური მდგომარეობის შემთხვევაში მე-2 და მე-3 კონტაქტია შეერთებული. 

პაროლის მოხსნისათვის საჭიროა პირველი და მეორე ან მესამე და მეოთხე კონტაქტების 

გადაერთება. ზოგჯერ მეორე და მესამე კონტაქტების გადაერთებაც აკეთებს ჩამოყრას. თუ 

ასეთი შესაკრავი ვერ ვიშოვეთ, მაშინ უნდა ავიღოთ ელექტროსადენი  და ერთი წვერი 

მივადოთ კორპუსის შეუღებავ ნაწილს, რათა კარგი კონტაქტი გვქონდეს და მეორე წვერი 

მივადოთ ყველა მიკროსქემის გამომყვანებს (ფეხებს), გარდა პროცესორისა. თუ დედა პლატაზე 

დამონტაჟებულია მიკროსქემა ორ რიგად განლაგებული 24 გამომყვანით, მაშინ ჯობია 

დავიწყოთ ამ მიკროსქემიდან. ასეთ მოქმედებას CMOS მეხსიერების გაწმენდის დიდი 

ალბათობა გააჩნია. შემდეგ ჩავრთოთ კომპიუტერი და ვნახოთ გაეშვება თუ არა. თუ გაეშვა ე.ი. 

CMOS მეხსიერება გაწმენდილია და შესაბამისად პაროლიც მოხსნილია. 

 ზოგჯერ პაროლის მოსახსნელად ხსნიან ელემენტს ან ამოკლებენ, რომელსაც სასურველ 

შედეგამდე ვერ მივყავართ CMOS-ის დამოკლება იწვევს მის ნაადრევ გამოსვლას მწყობრიდან. 

 
ეხლა, როგორც ვიცით, კომპკომპიუტერს აქვს მეხსიერება, პროცპროცესორი  და სხვა 

დეტალები,რ ასაც უნდა ერთმანეთან დაკავშირება. 

 

მაგალითად ავიღოთ პლათფორმა 775 სოკეტზე. ამ დროს პროცესორი უკავშირდება 

MHC, ეს არის ჩიპსეტი. ასევე უკავშირდება ამ ჩიპსეტს, მეხსიერება და ვიდეო კარტა. ამით 

ერთდება ყველა ეს დეტალი და იქმნება სიხშირეების შეფარდება, ანუ მიღებული ინფორმაციას 

გადააკეთებს ჩიპსეტი სხვადასხვა სიხშირეზე, იმიტომ სხვადასხვა მეხიერების და პროცესორის  

სიხშირის მხარდაჭერა შეუძლია თანამედროვე პლათოფორმებს. 

ანუ მერე MHC უკავშირდება ICH. აი ICH-ზე, მიბმულია PCI სლოტები, ხმა, USB BIOS-ი, 

ვინჩესტერი. ეს არის უხეშად რომ ვთქვათ "მეორე ჩიპსეტი" რომელიც აკონტროლებს 

პერიფერიებს და MHC და ICH აკავშირებს ძირითად კომპონენტებს, რომელიც შეკრებილია 

MHC-ის და პერიფერიებს , რომელიც გაერთიენბულია ICH-ის. 

ახალ ინტელის არქიტექტურა ნაჰელემში ისაა შეცვლილი რომ RAM პროცესორს 

პირადპირ უკავშირდება, ანუ MHC ნაწილი პროცესორშივეა. და მერე პროცესორი უკავშირდება 

PQI-ის, რომელიც აკავშირებს ვიდეო კარტასთან და ICH-თან. 
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პროცესორები, კლასები და მწარმოებლები 

 

იმის გამო, რომ დამწყები მომხმარებელი გარკვეულ საკითხებში ვერ ერკვევა, მისი 

შეცდომაში შეყვანა იოლად შეიძლება გარკვეული ტერმინების ხსენებით. კონკრეტულად 

შეძენის დროს გამყიდველთან საუბრისას წარმოიქმნება ფსიფოლოგიური ბარიერი, მრჩეველი 

ირგვლივ არავინაა და როდესაც გამყიდველი გვეუბნება: კი როგორ არა საუკეთესოა და ამაზე 

კარგს ახლა ვერ იყიდი, ხოლო 2-3 წელიწადში ისეთი გამოვა, რომ ყველაფერი დაძველდებაო - 

სხვა გზა არა გვაქვს ქვეცნობიერად ეთანხმება მომხმარებელი და ყიდულობს იმას რასაც 

აძლევენ ხშირად ზედმეტად რეკლამირებული მარკით.  
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მაგალითად თბილისში საკმაოდ გავრცელებული იყო ტერმინი Pentium 5. მცოდნე 

ადამიანის თვალში ასეთი კურიოზი ღიმილს იწვევს, თუნდაც იმიტომ რომ Pentium 5 

არასდროს არსებობდა და აწი აღარც გამოვა, ბევრს კი ბოლო 2 წლის განმავლობაში 

სერიოზულად სჯეროდა, რომ სწორედ ამ კლასის პროცესორი ჰქონდა შეძენილი. 

მოდით გზა რომ არ აგვებნეს, თავიდანვე დავყოთ ყველა პროცესორი მწარმოებლების 

და კლასების მიხედვით. მწარმოებელი–ეს არის კომპანია (რომელიც როგორც წესი რამდენიმე 

ქარხანას და კვლევით ცენტრს ფლობს), რომელიც აწარმოებს ამა თუ იმ კლასის პროცესორს. 

თვითონ პროცესორები მოხმარების მიხედვით შეგვიძლია დავყოთ ოთხ ძირითად კლასად, 

პირველი და ყველაზე ძვირი არის სერვერული პროცესორები, ძირითადად ამ კლასის 

პროცესორები ჩვეულებრივი მომხმარებლებისთვის არ არის განკუთვნილი. შემდეგ შეიძლება 

ცალკე კლასად განვიხილოთ სამაგიდო სტანდარტული პროცესორები, მაგალითად ბევრი 

ახალბედასთვის ცნობილი სახელი intel Pentium 4.  

 
გასაკვირი არც არის რომ ეს სახელი ყველასთვის არის ცნობილია, კომპანია intel-ი, 

რომელიც ამ პროცესორებს აწარმოებს ლამის 11 წლის განმავლობაში აგრესიული 

რეკლამირების ხარჯზე, ყველაზე ცნობადი სახელის  მფლობელი გახდა. თვითონ კომპანია 

თავის ყოველწლიურ სემინარებზე არაერთხელ აფრთხილებდა თავის პარტნიორ მაღაზიებს და 

მათ წარმოადგენლებს, რომ სახელი Pentium შედის სახელების ყველაზე ცნობად  ხუთეულში. 

ამიტომ  მოუწოდებდა მაღაზიებს ცნობილი სახელი აქტიურად გამოეყენებინათ, რადგან 

მომხმარებლისთვის ლამის ბავშვობიდან ცნობილია ასეთი ბრენდი და უფრო ენდობა მას. 

სხვათაშორის მიდგომა ამართლებდა. დღეისათვის სახელმა აქტუალურობა დაკარგა, რადგან 

პროცესორების არქიტექტურა შეიცვალა და კომპანია intel-მა საბოლოოდ გადაარქვა თავის 

პროცესორებს სახელი. შედეგად დღესდღეისობით ცნობილი ბრენდი Pentium-ი არ არსებობს. 
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მისი სახელი დამთავრდა მეოთხე თაობის კლასთან ერთად. ამიტომაა რომ მე-5 თაობა ანუ 

Pentium 5-ი არც არასდროს გამოსულა და აღარც მომავალში გამოვა!  

დავუბრუნდეთ ჩვენს საკითხს. დაგვრჩა ორი განსხვავებული კლასი. ესენია 

ბიუჯეტური მოდელები, რომლებიც როგორც წესი წარმოადგენენ ძირითადი კლასის 

შესუსტებულ, ან შეკვეცილ ვერსიას  და საბოლოო კლასი არის მობილური პროცესორები. ეს 

კლასი ბოლო 2-3 წელია აქტიურად მიიწევს წინ და სამაგიდო კომპიუტერებს არაფრით არ 

ჩამოუვარდება.  

 
48Tმწარმოებლები 

 

პროცესორებს არ აწარმოებს მხოლოდ ერთი ფირმა. რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს 

ბევრისთვის, პროცესორებს ბევრი ფირმა თუ ქვეყანა აწარმოებს. სამაგიდო პროცესორების 

მწარმოებელი ფირმები არიან (ან იყვნენ): Cirux, VIA, Intel, IBM, AMD, SUN, IDT, Intersil, 

Motorola, Texas Instruments, ამ ბოლო დროს პროცესორების წარმოებას დიდი ჩინეთიც 

შეუდგა, მაგრამ ჯერჯერობით მათი სიმძლავრეები საკმაოდ სუსტია, თან ისინი მხოლოდ 

ჩინეთის შიდა ბაზრისთვისაა განკუთვნილი. საინტერესო ის არის, რომ ამ ჩამონათვალიდან 

ბევრი ფირმა ფიზიკურად დაიხურა, ზოგი ცენტრალური პროცესორის წარმოებას შეეშვა და 

სხვა ასპარეზი ნახა. შედეგად დღეს ბაზარზე კომპიუტერულ პროცესორებს უშვებენ შემდეგი 

ფირმები: VIA, Intel, IBM, AMD, SUN. აქედან ყველაზე ცნობილია ორი ფირმაა: კომპანია intel-ი 

და კომპანია AMD. 
   

სანამ კონკრეტულად საქმეზე გადავიდოდეთ განვიხილოთ რას ნიშნავს ორ ბირთვიანი 
პროცესორი. 

 
core 2 duo --ანუ მიკროპროცესორის პლატაზე მოთავსებულია ორი პროცესორის 

ბირთვი.აი მაგალითად პენტიუმ 4 ის პროცესორი 1 ბირთვისგან შედგება.core 2 duo 2.0 ghz- 
ნიშნავს იმას რომ პლატის თითოეული ბირთვი 2.0 ghz-ია და ეს იგივეა რაც პენტიუმის 4.0გჰზ. 
და პენტიუმისგან განსხვავდება სიხშირითაც თუ პენტიუმს მაქსიმუმ 1066მჰზ-ი აქვს, core 2 
duo-ს 1333მჰზ-მდე აქვს . ანუ შეგვიძლია ვთქვათ რომ ეს პროცესორი ორჯერ ძლიერია pentium 
4-ზე. არსებობს აგრეთვე ოთხბირთვიანი პროცესორი core 2 quad შესაბამისად ეს პროცესორი 
ოთხჯერ ძლიერია პენტიუმის პროცესორზე. 

 
48Tსანამ ძირითად კონკურენტებს შევუდგებოდეთ გადავხედოთ სამ დარჩენილ ფირმას, რატომ 

არ განიხილებიან ისინი ჩვენს მიერ.48T  

48Tკომპანია  VIA48T უშვებს დაბალი სიხშირის პროცესორებს, რომლებიც გამოიყენება 

იშვიათად და ძალიან იაფ სისტემებში. საქართველოში მისი შეძენის შანსი ცალკე პროცესორად 

პრაქტიკულად ნულის ტოლია. შეიძლება უცხოეთიდან შემოტანილი კომპიუტერის 

შემადგენლობაში იყოს, მაგრამ ესეც ძალიან ნაკლებად სავარაუდოა. იმის გამო, რომ ჩვენთან 

იგი ნაკლებადაა ცნობილი, თვითონ გამყიდვლებიც გაურბიან მას, უბრალოდ ეშინიათ, რომ 

ვერ გაყიდიან. 
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48Tკომაპნია SUN48T პრაქტიკულად გადასულია სერვერული პროცესორების წარმოებაზე და 

კონკრეტული დაკვეთის გარეშე მისი პროცესორების ხილვა შეუძლებელია. ბოლო ყველაზე 

წარმატებული პროექტია Niagara, რომელიც 8 ბირთვისგან შედგება, ამჯერად მიმდინარეობს 

პროექტ Niagara II-ზე მუშაობა. პროცესორები საკმაოდ წარმატებული აღმოჩნდა თავის 

სექტორში. მის შეძენას და თამაშებში გამოყენებას აზრი არაა აქვს, მისი ბრძანებები 

მულტიმედია ინსტრუქციებისათვის არაა განკუთვნილი, მაგრამ თუ გსურთ WEB სერვერის, 

ან სქელის კვანძის მართვა, მაშინ ვიტყოდით, რომ მშვენიერი არჩევანია. 

 
48Tკომპანია IBM48T სამაგიდო პროცესორებში დღემდე ძირითადად ცნობილი იყო 

პროცესორებით Power PC, რომლებიც განეკუთვნება ეგრეთწოდებულ RISK 

პროცესორებს.  სამწუხაროდ, ამ კლასის წარმოება პრაქტიკულად ჩაესვენა. მისი ძირითადი 

მომხმარებელი იყო კომპანია APPLE, რომელიც ამ პროცესორებს თავისი კომპიუტერ  Apple 

MAC-ში იყენებდა. იმის შემდეგ, რაც კომპანია Apple-მ გადაწყვიტა თავისი კომპიუეტერები 

Intel-ის პროდუქციაზე გადაეყვანა,  Power PC პრაქტიკულად მოთხოვნილების გარეშე დარჩა.  
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ძირითადი მიზეზი, რის გამოც მოხდა ამ პროცესორების უარყოფა, იყო ენერგიის დიდი 

მოთხოვნა და შედეგად  საკმაოდ ძლიერი გადახურება. დღეს ამ კლასის პროცესორები 

გამოიყენება ცნობილ სათამაშო  კონსოლში X Box 360. სამწუხაროდ ტემპერატურა ამ 

პროცესორებისთვის ისევ საკმაოდ ძლიერი თავსატეხია, ამიტომ არაერთი დასაცინი ტერმინი 

გაჩნდა X BOX-ის მიმართ. ერთერთის მიხედვით კონსოლს იმიტომ აწერია ციფრი 360, რომ 

აღნიშნოს დატვირთვისას კონსოლი 360 გრადუსზე ცხელდებაო. რა თქმა უნდა ეს სიმართლეს 

არ შეესაბამება, მაგრამ ასე მოიხსენია ცნობილი კონსოლი არანაკლებად ცნობილმა 

მომღერალმა მადონამ. 

 
თვითონ IBM-ი დღესდღეისობით მუშაობს სერვერულ კომპიუტერებზე, რომლებშიც 

ისევ თავის Power PC-ს იყენებს და ასევე სწორედ ეს კომპანია უშვებს მეორე ცნობილი 

კონსოლის Sony PlayStation 3-ისთვის საჭირო პროცესორებს CELL. იმის გამო რომ ეს 

პროცესორები ჩვეულებრივ ცხოვრებაში ამჯერად არ გვხვდება, ჩვენ მათ არ განვიხილავთ. 

დაგვრჩა ორი ძირითადი მწარმოებელი კომპანია 48Tintel48T-ი და კომაპნია 48TAMD48T. დღეს 

სწორედ მათზე ვისაუბრებთ. 

 
48Tპატარა გადახვევა 
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იმისათვის, რომ უფრო ნათელი წარმოდგენა გვქონდეს პროცესორებზე, 1-2 აბზაციანი 

ისტორია არ გვაწყენს. თავიდან პერსონალური სამაგიდო კომპიუტერების გამოშვება დაიწყო 

კომპანია APPLE-მა, რომელიც იყენებდა კომპანია MOTOROLA-ს პროცესორებს. კომპანია IBM-

ისთვის ეს დიდი დარტყმა იყო, რადგან იგი აწარმოებდა დიდი გამოთვლით მანქანებს და 

უცებ პატარა კომპანია მის ბიზნესში შეიჭრა, თან საკმაოდ წარმატებულად. გამოვიდა, რომ 

კომპანიამ ბაზრის სექტორი ვერ გაითვალისწინა და გარკვეული შესაძლებელი მოგება 

დაკარგა. ამიტომ სასწრაფოდ შეკრიბა ჯგუფი და შექმნა ალტერნატიული  პერსონალური 

კომპიუტერი.  

 
კომპანია დიდი იყო, ფულიც ბევრი ჰქონდა, ამიტომ მის მიერ დაწყებული წარმოება 

დიდად ფინანსდებოდა. რა თქმა უნდა, პირველ პერსონალურ კომპიუტერებში თვით IBM-ის 

პროცესორები გამოიყენებოდა, მაგრამ დროთა განმავლობაში ღია არქიტექტურის გამო 

შესაძლებელი გახდა სხვა კომპანიების პროცესორების გამოყენება. ყველაზე წარმატებული 

კომპანია intel-ის პროცესორები აღმოჩნდა. სწორედ ამ გარდამტეხი დღიდან იწყება კომპანია 

intel-ის თავბრუდამხვევი წინსვლა.  IBM-ს ეს არ მოეწონა, ამიტომ შეეცადა სადავეები ხელში 

ჩაეგდო. ასე გამოჩნდა კიდევ ერთი ტიპის პლატფორმა OS2, მაგრამ მომენტი ხელიდან 

გაშვებული იყო და დროთა განმავლობაში ამ პროექტმა ჩაყვინთა. 

 
ბოლოს ვახსენოთ, თუ საიდან გაჩნდა კონკურენტი AMD და რატომ არიან დღევანდელი 

ორი გიგანტი მოსისხლე მტრები. თავიდან კომპანია intel-ი აწარმოებდა თავის პროცესორებს, 

ხოლო როდესაც ახალ კლასზე გადადიოდა, მაგალითად 80286-დან 80386-ზე, მოძველებულ 

ტექნოლოგიაზე ლიცენზიას ყიდიდა და ძველ და შედარებით იაფიანი პროცესორების 

წარმოებას სხვა კომპანიები აგრძელებდნენ. ასეთი კომპანიები იყვნენ Cirux-ი  და AMD. ეს 

შეიძლება მეფეების ტრაპეზს შევადაროთ. მეფე მიირთმევს გემრიელ საჭმელს, 

ხოლო  ნარჩენებს  მოახლეებს უგდებს. ასე გაგრძელდა  პირველ Pentium-ამდე. აქ კომპანია 

AMD–მა უარი თქვა გამოყენებული ტექნიკის გამოშვებაზე მუშაობა და დააპირა თავისი 

პროცესორის გამოშვება. პირველი მცდელობები 80486-ის დროს მიმდინარეობდა, მაგრამ 



  მაკა ოდილაძე, თამუნა ბურჭულაძე 
 

 

37 

 

რეალურად დამოუკიდებლად შექმნილად შეიძლება ჩაითვალოს 80586 (ანუ Pentium 1-ის 

კლასის) მსგავსი პროცესორის წარმოება. მას სახელად K5-ი დაერქვა. 

 

48Tკლასები 
 

იდეაში ჩვენი ძირითადი თემა სწორედ ეს განყოფილებაა, მაგრამ ზემოთ განხილული 

საკითხების გარეშე ამ განყოფილებას შესაბამისი გამნარტემები აკლია. 

ჯერ განვიხილოთ კომპანია intel-ი, რადგან მისი პროდუქციას უფრო მეტი გაუგებრობა 

და ლეგენდები სდევს, შედეგად, არაკეთილსინდისიერი გამყიდვლებიც ამ გაუგებრობაზე 

ითბობენ ხელს. 

მაშ ასე გვახსოვს რა  ძირითადი კლასები, შევუდგეთ განხილვას: 

48Tსერვერული პროცესორები 48T - intel  itanium, intel itanium2, intel Xeon,  

48Tსამაგიდო პროცესორები 48T - intel Pentium 4, intel Pentium D, intel Core Solo, intel Core Duo, intel 

Core 2 Duo, i3, i5, i7 

48Tბიუჯეტური პროცესორები 48T - intel Celeron 

48Tმობილური პროცესორები 48T - intel Pentium M, intel Celeron M, intel Core Solo, intel Core Duo 

რა თქმა უნდა ეს არის უხეში მონახაზი, ზუსტი ჩამონათვალი და კლასიფიკაცია 

მსურველებს შეუძლიათ 35TUაი ამ მისამართზეU35T  

ახლა განვიხილოთ თვითონ კლასების მიხედვით პროცესორები. 

 

48Tსერვერული პროცესირები (Intel) 

როგორც ვთქვით, ეს არის ორი ძირითადი დასახელება intanium და Xeon. პირველი 

პროცესორი განკუთვნილია სპეციალური გამოთვლებისთვის, მასზე თქვენთვის საყვარელ 

ჩვეულებრივ ოპერაციულ სისტემას ვერ დააინსტალირებთ, რადგან მისი ბრძანებები სულ სხვა 

ინსტრუქციებით მოქმედებენ, გამოიყენება ძირითადად დიდი კლასტერული (ანუ 

მრავალი  კომპიუტერისა თუ პროცესორის ერთაინობა) სისტემების აგებისას რომლებსაც 

არნახული გამოთვლითი სიმძლავრეები აქვთ, ყველაზე ხშირად გამოიყენება ატომური 

ენერგეტიკისთვის საჭირო გამოთვლებში როგორც წესი ასეთ სისტემაში გაერთიანებულია 

1024, ან მეტი პროცესორი, წარმადობა ტერაფლოპებში აღირიცხება.  როგორც წესი ამ 

პროცესორის მიღება  ბევრი ქვეყნისთვის მიუწვდომელია, როგორც პოლიტიკური, ასევე 

ფინანსური მიზეზების გამო. საქართველოში ასეთი მხოლოდ ერთი კომპიუტერი მუშაობს, 

რომელიც სამხედროების ხელშია და მათ ეს კომპიუტერი ამერიკის მხარემ გადასცა. ბევრი 

არაბული ქვეყნისთვის ასეთი პროცესორები ხშირად ხელმიუწვდომელია პოლიტიკური 

სიტუაციის გამო.  

 

http://www.intel.com/products/processor/index.htm?iid=CorporateV3+Header_2_Product_Proc
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უფრო კონკრეტულად ჩვეული სერვერის კლასისთვის განკუთვნილია პროცესორი 

XOEN-ი რომელიც სპეციალურად ამ საქმისთვის არის შექმნილი, მუშაობს ჩვეულებრივი 

სამაგიდო ოპერაციული სისტემების ქვეშ, შეიძლება გამოიყენებოდეს მრავალ პროცესორული 

სისტემა, ან კლასტერული სისტემა. ხშირად რატომღაც ითვლება რომ ამ პროცესორის ბაზაზე 

შეიძლება გრაფიკული სადგურის აგება. იდეაში შეიძლება, მაგრამ მისგან სრულ წარმადობას 

ვერ მიიღებთ, რადგან მისი პირველადი დანიშნულებაა სერვერი და ნაკადების განაწილება. 

იმის გამო რომ სერვერულ ტექნლოგიაში სასურველია პროცესორის მთელი სიმძლავრე ერთმა 

პროცესმა არ შთანთქას, ხდება პროცესების გადანაწილება, შედეგად ერთ პროცესს 25-50%-ზე 

მეტი რესურსის მიღება ფიზიკურად არ შეუძლია, ამიტომ რეალურად სრული წარმადობის 

მიღება სამუშაო სადგურებში შეუძლებელია. რა თქმა უნდა ამ მტკიცებას ბევრი არ ეგუება, 

შექმნილია არა ერთი დამატებითი უტილიტა თუ ფიზიკური გადაკეთების სქემა, ხშირად 

ამის  გამო არა ერთი პროცესორი ფიზიკურად მწყობრიდან გამოდის. მიზეზი როგორც წესი–

გადახურებაა. 

 
 

48Tსამაგიდო პროცესორები  (Intel) 
 

ეს არის პროცესორების ის კლასი რომელიც ყველაზე ხშირად გვაინტერესებს და 

ვყიდულობთ, თუმცა თვითონ მწარმოებელი კომპანიები უფრო დიდ ფულს სერვერულ 

პროდუქციაში შოულობენ.  აქ განვიხილავთ ბოლო პროცესორებს Pentium 4, Pentium 

D,  Core Solo, Core Duo, I3,I5 და I7 წინა თაობის პროცესორები არააქტუალურობის გამო 

განხილვაში არ გვექნება.  სახელი Pentium 4 და Pentium D მგონი დიდ ახსნას არ საჭიროებს, 

ეს არის ლეგენდებით შემოსილი პროცესორი, რომლის ლეგენდარულმა წარმადობამაც უნდა 

გამოაცოცხლოს თქვენი კომპიუტერი. ძირითადად ეს არის ყველაზე ფართოდ გავრცელებული 

პროცესორები, ჩვენ აქ არ განვიხილავთ პროცესორის მთელის შესაძლებლობების შედარებების 

და ტესტირების შედეგებს, უბრალოდ ვახსენებთ რამდენიმე ძირითად პუნქტს.  

 
პირველი, რაც უნდა ვიცოდეთ, ეს არის ტაქტიკური სიხშირე. ამ კლასის პროცესორები 

იწყება 1,3 გიგაჰერცით და მთავრდება 3,8 გიგაჰერცით, intel-ის გადაწყვეტილებით 4 

გიგაჰერციანი ზღვარი გადალახული არ იყო შედეგად გიგა და მეგა ჰერცების რბოლა ამით 

შეწყდა. შემდეგი უნდა ვიცოდეთ პროცესორის ბირთვები, თავიდან ეს პროცესორი 

გამოდიოდა სამი ბირთვით Willamette, Northwood და Presscot, სამივეს თავიანთი 

შესაძლებლობები და პლიუს მინუსები ჰქონდა. ამას აქ არ განვიხილავთ.  
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ამის გარდა სამივე ბირთვს პრაქტიკულად ჰქონდათ სხვადასხვა სოკეტები, ანუ 

პროცესორის ჩასასმელი ბუდე. თავიდან იყო Socket 423,  ანუ 423 ფეხიანი ბუდე, შესაბამისად 

423 ფეხი ჰქონდა პროცესორს, შემდეგი გამოვიდა ახალი სტანდარტი Socket 478 (აღარ ვხსნი 

კონტაქტების რაოდენობას) და ბოლოს გამოვიდა Socket 775. დღეს აქტუალური არის Socket 

775 ანუ მეორენაირად LGA 775, თუმცა აქა იქ შეიძლება შეგხვდეთ შედარებით ძველი 

სტანდარტი Socket 478.  პროცესორებს გააჩნიათ 800 მეგაჰერციანი სისტემური სალტე, 

იძულებული ვარ ვახსენოთ რუსული სიტყვა „შინა―, ბევრი როგორც წესი საუბრისას ამბობს 

800 მაგაჰერციანი „შინა―. ეს არის დეტალი, ანუ ხიდი, რომელიც აკავშირებს ერთმანეთს დედა 

დაფას პროცესორს, მეხსიერებას ვიდეო სისტემას და სხვა მოწყობილობებს, რაც მეტია ამ 

სისტემური სალტის სიხშირე მით უფრო მეტი  ინფორმაცია გადაიცემა ერთ წამში.  ბოლო 

თაობის პროცესორებში ანუ CONROE-ს ბირთვში გამოიყენება LGA 775 სოკეტი და 1066 

მეგაჰერციანი სისტემური სალტე, ეს რაც შეეხება CORE 2 Duo-ს, ხოლო Pentium 4 და 

Pentium D ძირითადად იყო 800 მეგაჰერციანი, შედარებით სუსტი დღეისათვის არის 533 

მეგაჰერციანი, ხოლო სუპერ ძლიერი სათამაშო ვერსია სახელად Pentium D EE მუშაობს 1066 

მეგაჰერციან სალტეზე. აქვე ავღნიშნავ, რომ თავდაპირველად სისტემური სალტის სიხშირე 

იყო 400 მეგაჰერცი. 

 
 კომპანია Intel მა შექმნა ახალი მე 2 თაობის Sandy Bridge პროცესორები რომელთა შორს 

შედის I3,I5 და I7 სერია,დღეს მე წარმოგიდგენთ 2 მათგანის რივიუს და ტესტებს ,ესენია : Intel 

Core i5 2500K და Core i7 2600K .მოდით დავიწყოთ საუბარი იმით რომ აღნიშნული 

პროცესორები დაფუძნებულია 32 nm არქიტექტურაზე,იგი შედგება თავად პროცესორისა და 

Platform Controller Hub ანუ PCH სგან,იგი შეიცავს ინტეგრირებულ გრაფიკულ ბარათს ,ეს 

პროცესორები თავსებადია LGA1155 სოკეტთან და P67, H67, H61 ჩიპსეტთან,ყველა მათგანს 

აქვს Turbo Boost რეჟიმი,I5 და I7 პროცესორებს აქვთ 6MB და 8MB ქეშ მეხსიერება,I5 ებს 4 

ბირთვის და 4 ნაკადი ხოლო I7 ებს 4 ბირთვი და 8 ნაკადი,ყველა მათგანისტვის ერთნაერია 

TDP და გახლავთ 95W,უფრო ზუსტი დეტალები იხილეთ შემდეგ სურათზე > 
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საბოლოო ჯამში ამ Deskstop პროცესორების 14 მოდელი გამოვიდა და ესენია : 

 
Desktop Core i7 processors: i7-2600K, i7-2600S, i7-2600 

Desktop Core i5 processors: i5-2500K, i5-2500S, i5-2500T, i5-2500, i5-2400, i5-2400S, i5-
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2390T, i5-2300 
Desktop Core i3 processors: i3-2120, i3-2100, i3-2100T 

 პროცესორის შემადგენლობაში ასევე შედის ქეშ მეხსიერება (cache), ქეშ მეხსიერება ე.წ 

პროცესორში გამოყოფილი სათავსოა, საიდანაც პროცესორის ბირთვებს მიეწოდება 

თანმიმდევრულად ინფორმაცია დასამუშავებლად. ქეშ მეხსიერების მოცულობა პერსონალური 

კომპიუტერისათვის იწყება 512 კბ-დან და ჯერ-ჯერობით მისი მაქსიმუმია 15 მბ, რაც უფრო 

დიდია ქეშ მეხსიერების მოცულობა მით უფრო კარგია ის. რომელიც დღეისათვის უკვე სამი 

დონის არსებობს. იმისათვის რომ ქეშ მეხსიერება გავიგოთ დაახლოებით უნდა გვესმოდეს 

როგორ მუშაობს ზოგადად პროცესორი. პრინციპი დაახლოებით ასეთია: თუ თქვენ რაღაცას 

აკრიფავთ (თუნდაც უბრალოდ Enter) კლავიატურაზე ეს პროგრამის საშუალებით მაშინვე 

გარდაიქმნება ბრძანებად რომელიც იგზავნება ჯერ დედა დაფაში ჩიპსეტში, იქიდან ბრძანება 

გადადის ოპერატიულ მეხსიერებაში, შემდეგ მესამე დონის ქეშ მეხსიერებაში L3 cache, შემდეგ 

L2 cache, შემდეგ L1 cache და უშუალოდ პირველი დონის ქეშიდან კითხულობს პროცესორი 

ბრძანებას, ასრულებს მას და შემდეგ იგივე გზით აბრუნებს უკან პირიქით თანმიმდევრობით – 

L1 cache, L2 cache, L3 cache, ოპერატიული მეხსიერება და იმის მიხედვით თუ რა ბრძანება იყო 

დედა დაფა გასნაზღვრავს სად გაუშვას ეს სიგნალი, იქნება ეს ხმა, მაშინ გაისმება ხმა, იქნება ეს 

გამოსახულება მაშინ გამოვა გამოსახულება ეკრანზე, იქნება ეს ვინჩესტერის დაფორმატება, 

მაშინ დაიწყება ვინჩესტერის ფორმატირება და ა.შ. მაგრამ ბრძანებები ცალცალკე არ იგზავნება 

და მარტივი ოპერაციებიც კი რამოდენიმე ბრძანებისგან შედგება და ბრძანებების მთელი რიგი 

იგზავნება ერთდოულად, პროცესორმა კი ისინი თანმიმდევრობით უნდა შეასრულოს. ნუ 

ზოგიერთ შემთხვევაში ბრძანებები პარალელურ რეჯიმში სრულდება მაგრამ ყველა 

ბრძანება არ და ვერ სრულდება პარალელურ რეჟიმში, ამიტომ ბრძანებებს უწევთ რიგში დგომა 

და სწორედ აქ არის ქეშ მეხსიერება. პროცესორი რიგში პირველად იმ მეხსიერებას გაუშვებს 

რომელიც უფრო ახლოს არის მასთან, ანუ პრიორიტეტი ენიჭება ჯერ L1 cache დონის ქეშში 

შენახულ ბრძანებას შემდეგ L2 cache და ა.შ. ყველაზე ბოლოს მიმართავს პროცესორი 

ოპერატიულ მეხსიერებას. და რაც უფრო დაბალი დონის არის ქეშ მეხსიერება ანუ L1cache 

უფრო სწრაფია მასთან მიამართვა ხოლო ოპერატიულ მეხსიერებასთან მიმართვა ყოველთვის 

უფრო ნელია ვიდრე ქეშ მეხსიერებასთან, თუმცა ბევრად უფრო სწრაფი ვიდრე უშუალოდ 

ვინჩესტერთან(HDD)მიმართვა. 

 

48Tსამაგიდო ბიუჯეტური პროცესორები  (Intel) 
 

ეს კლასი ბევრი ლეგენდის საფუძველი გახდა. ძირითადად, ამ კლასში შედის Celeron-

ის პროცესორები, თუმცა იმის გამო, რომ გამყიდვლები თავს გვაჩვენებენ და არ ირჯებიან იმის 

ახსნით, რომ პროცესორები მუშაობისას აშკარად დაბალ შედეგებს იძლევა და იმის გამო, რომ 

ახალბედამ ინფორმაცია არ იცის ბევრის მიერ ჩათვლილია რომ სიტყვა Celeron-ს არაფერი 

აქვს საერთო Pentium-ის სახელგანთქმულ სიმძლავრესთან და თვითონ კომპანია Intel-თან. 

სინამდვილეში პროცესორების კლასი Celeron-ი გამოშვებულია კომაპნია intel-ის მიერ და 

არის pentium-ის შესუსტებული ვერსიაა. შინაარსი აქ შემდეგია: გამოვიდა ახალი კლასი, 

მაგალითად  Pentium 4, მას აქვს გარკვეული ბუდე, მონაცემები, სტანდარტები, რომელიც 

არათავსებადია ძველი სტანდარტების პროცესორებთან. მაგრამ პროცესორი არის ძლიერი და 

როგორც წესი ძვირი ღირს. ამ დროს, როგორც წესი, წყდება ძველი თაობის პროცესორების 

მასიური წარმოება, მაგრამ მომხმარებლების მოთხოვნა არ წყდება, იმისათვის რომ  არ მოხდეს 

ძველის გამოშვებაზე აქცენტირება, წარმოებაში ეშვება შესუსტებული პროცესორი, რომელიც 
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შედარებით იაფი ღირს (2-ჯერ, ზოგჯერ 3-ჯერ იაფი), მაგრამ ახალი სტანდარტს 

ექვემდებარება სიახლეებით, ბუდის ზომებით, კონტაქტების რაოდენობით.  

 
თავს მეორე ფაქტორიც იჩენს, ყველას არ აქვს ერთნაირი მოთხოვნა. ანუ ზოგს უნდა 

მაღალი წარმადობა, ზოგს კი ტექსტის აკრეფის მეტი არაფერი ევალება. ისმის კითხვა რატომ 

უნდა დაიხარჯოს ორივე მომხმარებელი ერთნაირად? სწორედ აქ ალტერნატივად ჩნდება 

Celeron-ის კლასი.  მას შეუძლია 2 დატვირთვა შეასრულოს, ერთი არის მარტივი 

სამუშაოებისთვის განკუთვნილი, მეორე კი მფლობელს დროებით ეხმარება და მომავალში 

აძლევს სერიოზულ პროცესორზე გადასვლის შესაძლებლობას. ანუ თუ ახლა თანხა არ 

გყოფნით ძლიერ პროცესორზე, ამასობაში თანახმა ხართ გარკვეული წარმადობა დროებით 

დათმოთ, შეიძენთ Celeron-ის პროცეოსრს, შემდეგ როდესაც ფინანსურად მოძლიერდებით 

შეგიძლიათ ახალი პროცესორი შეიძინოთ და სუსტი პროცესორი შეცვალოთ. 

ასევე დავძენდით დამატებით ერთ გარემოებას, კომაპნია intel-მა Celeron-ის 

პროცესორები გამოუშვა კომპანია AMD-ს ბიუჯეტური ბაზრის დასაპყრობად. ანუ ერთი 

პეროიდი intel-ის პროცესორები ძლიერი და ძვირი იყო, ეკავა გარკვეული სეგმენტი, 

სამაგიეროდ AMD-ს პროცესორები იაფი ღირდა და ნაკლები წარმადობით გამოირჩეოდა, 

ამიტომ უფრო ბიუჯეტური ბაზარი ეკავა. კომპანია intel-მა მოინდომა ბაზრის ამ სეგმენტის 

დაპყრობაც, შედეგად გამოჩნდა შეკვეცილი შესაძლებლობების პროცეოსრი, დღეს მას ვიცნობთ 

სახელით Celeron. ეს ფაქტი AMD-ს მიერ აღქმული იყო როგორც მის ტერიტორიაზე შეჭრა, 

შედეგად არა ერთი ღამე იყო გათენებული რომ AMD-ს პროცესორების მაღალი კლასის 

ბაზარზე შეჭრილიყო. 

 
Celeron-ის პროცესორები, როგორც წესი, ხასიათდებიან მიმდინარე Pentium-ის კლასის 

პროცესორზე 4-ჯერ ნაკლები L2, L 3ქეშ მეხსიერების რაოდენობით, 2-ჯერ ნაკლები სისტემური 

სალტის სიხშირით და HT ტექნოლოგიის მხარდაჭერა არ გააჩნიათ. დანარჩენი კი 

ჩვეულებრივი intel Pentium-ის იდენტურია. 
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ამ კლასის პროცესორი გამოიყენება ნებისმიერ საქმიანობაში, ანუ: მარტივი თამაშები (აქ 

იგულისხმება არა მარტო ოპერაციული სისტემის თამაშები, სურვილის დროს შეიძლება 

მაგალითად ითამაშოთ WOW, HL2, DOOM და სხვა, უბრალოდ მოძრაობა და სიჩქარე ისეთი 

კომფორტული არ იქნება როგორც Pentium-ის შემთხვევაში), შეიძლება გაჭირვებით  3D 

პროგრამებში მოდელირება, თუმცა მოდელირებული საგნის რენდერი საკმაოდ დიდი ხნით 

გაიჭიმება. უპრობლემოდ შეიძლება არქივირება, ინტერნეტში მოგზაურობა, სიმღერების და 

ფილმების მოსმენა და ნახვა, სურათების დათვალიერება და ასე შემდეგ, მოკლედ ეს არის 

იდენტური Pentium-ის პროცესორი, შედარები ნელი რეაქციით და დაბალი ფასით.  

 

48Tმობილური პროცესორები  (Intel) 
მობილური პროცესორების თემა ბოლო 3 წელია აქტუალური გახდა, მანამდე მობილურ 

სისტემებში ანუ ნოუთბუქებში ჩვეულებრივი, სამაგიდო პროცესორები გამოიყენებოდა. ამ 

საქმეს რამდენიმე მინუსი აღმოაჩნდა. პირველი, რომ პროცესორები მიჩვეული არიან მუდმივი 

კვების წყაროდან ენერგიის მიღებას და უზომოდ ხარჯვას, ნოუთბუქებში კი მუდმივი კვების 

წყარო კი ყოველთვის არ არის შეერთებული, შედეგად, პროცესორის სიმძლავრის ზრდასთან 

ერთად აკუმულატორიდან ავტონომიური მუშაობის დრო   კატასტროფული სიჩქარით 

მცირდებოდა. ბოლოს საქმე იქამდე მივიდა, რომ აკუმულატორი ნოუთბუქებს 25-30 წუთი 

ყოფნიდათ. გასაგები გახდა, რომ რაღაც ახალი იყო მოსაფიქრებელი.   

გარდა ენერგიის უზომო ხარჯვისა, იზრდებოდა პროცესორის მიერ გამოყოფილი 

სითბოს რაოდენობა. ბევრი საკმაოდ ძლიერი პროცესორი იმდენად ხურდებოდა,  რომ მისი 

მუხლებზე დადება უსიამოვნო და აუტანელიც იყო.  

 
მოკლედ, მთავარი აზრი-მობილურობა, ნელ-ნელა დაიკარგა. ამიტომ საჭირო გახდა 

ახალი არქიტექტურის პროცესორების შექმნა. ამ საქმეში Pentium 4-ის ბირთვმა  და Netbrust 

ტექნოლოგიამ არ გაამართლა. კომპანია intel-ი პირველი შეუდგა კონკრეტულად მობილური 

პლატფორმებისთვის პროცესორების შემუშავებას და  პირველი Pentium M-ი გამოუშვა. 

პროცესორი აგებული იყო Pentium 3-ის ბირთვის გათვალისწინებით, ოღონდ, რა თქმა უნდა, 

უამრავი რამ იყო შეცვლილი. გაჩნდა ახალი შესაძლებლობა, როდესაც პროცესორს საქმე არ 

აქვს, იგი თავის სიხშირეს აგდებს, ამით სითბოც ნაკლები გამოიყოფა და ენერგიაც ნაკლები 

იხარჯება. გარდა ამისა შეიცვალა ბუდე და კონტაქტების რაოდენობა, სამაგიდო 

პროცესორებისგან განსხვავებით გამოიყენება 479 კონტაქტიანი ბუდე. პროცესორს აქვს 

საკმაოდ დაბალი სიხშირე, მაგრამ საკმაოდ მაღალი წარმადობა. ასე მაგალითად, 1,7 

გიგაჰერციანი Pentium M-ი თავისი წარმადობით უტოლდება 2,8-3,0 გიგაჰერციან Pentium 4-

ს.  ამასობაში ენერგია მოიხმარება 21 ვატი, ნაცვლად 130 ვატისა. პროცესორის პირველად 

გაუჩნდა 2 მეგაბაიტიანი L2 დონის ქეშ მეხსიერება, მხოლოდ იმის შემდეგ, რაც ფაქტად იყო 
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აღიარებული, რომ მობილურ სისტემაში გაორმაგებულმა ქეშ მეხსიერებამ წარმადობის ზრდა 

გამოიწვია, მოხდა სამაგიდო პროცესორებშიც ქეშ მეხსიერების 2 მეგაბაიტამდე გაზრდა 

(საუბარია 6xx სერიაზე). 

რა თქმა უნდა, ამ პროცესორებშიც გამოჩნდა ბიუჯეტური ვერსია, ეს არის Celeron M-ი, 

მაჩვენებლები აქაც თითქმის იგივეა, მაგრამ აქაც შეზღუდულია ქეშ მეხსიერება, 512 

კილობაიტი 2 მეგაბაიტის ნაცვლად. გარდა ამისა ბიუჯეტურ მოდელში არ არის 

გათვალისწინებული პროცესორის სიხშირის ჩამოგდების ტექნოლოგია. ასე რომ Celeron M-ი 

უფრო მეტ ენერგიას მოიხმარს, ვიდრე Pentium M-ი.  ამით მობილური პლატფორმებიც 

ამოვწურეთ და  გადავიდეთ კონკურენტის პროდუქციაზე 

48TAMD-ს პროდუქცია 
 

დროა გადავიდეთ კომპანია  AMD-ს პროცესორებზე. იმის გამო, რომ ბევრი ძირითადი 

პრინციპი უკვე ახსნილია, აღარ დავიწყებთ მათ თავიდან განხილვას და შევეცდებით 

მაქსიმალურად მოკლედ ავღწეროთ ყველაფერი, თუმცა კომპანია AMD-ს პროდუქცია 

არანაკლებ მრავალფეროვანია და არც ნაკლები ტექნოლოგიები გამოიყენება. 

მაშ ასე გვახსოვს  რა ძირითადი კლასები, შევუდგეთ განხილვას: 

48Tსერვერული პროცესორები 48T- Opteron 

48Tსამაგიდო პროცესორები 48T- AMD Athlon 64, AMD Athlon 64 X2 Dual-Core, AMD Athlon 6x FX 

AMD FX 8-Core Processor Black Edition 

48Tბიუჯეტური პროცესორები 48T- AMD Sempron 

48Tმობილური პროცესორები 48T- Mobile AMD Sempron, Mobile AMD Athlon 64, AMD Turion 64 

Mobile, AMD Turion 64 X2 Mobile 

რა თქმა უნდა ეს არის უხეში მონახაზი, ზუსტი ჩამონათვალი და კლასიფიკაცია მსურველებს 

შეუძლიათ 35TUაი ამ მისამართზეU35T 

ახლა კი შევუდგეთ კლასების დეტალურ განხილვას. 

 

48Tსერვერული პროცესორები  (AMD) 

ამ კომპანიას სერვერულ სეგმენტში მხოლოდ ერთი კლასის პროცესორი აქვს, მუშაობს 

ჩვეულებრივ ოპერაციულ სისტემებთან, intel Itanium-ის გან განსხვავებით აქ არანაირი სუპერ 

ბრძანებები არ გამოიყენება, აქვს ბევრი დადებითი მხარე. მაგალითად, პროცესორში 

ინტეგრირებული მეხსიერების კონტროლერი, რომელიც დედა დაფას და ჩიფსეტებს 

ანთავისუფლებს კონტროლების ინტეგრირების აუცილებლობისგან. შედეგად იდეაში 

პროცესორის განახლებისას მომხმარებელს არ უწევს ახალი მეხსიერების კონტროლერზე 

ფიქრი, თან ინტეგრირებული კონტროლერი შედარებით ჩქარია, ვიდრე დედა დაფაზე 

არსებულ ჩიფსეტში რეალიზებული კონტროლერი.  პროცესორს სჭირდება განსხვავებული 

კლასის ბუდე, რომელიც 940 კონტაქტისგან შედგება. თუმცა არის მოდელები, რომლებიც 939 

კონტაქტიან ბუდეში ჯდება, ეს კი სამაგიდო სისტემების ანალოგია. შედეგად ამ პროცესორის 

გამოყენება შეიძლება როგორც  სერვერის, ასევე  ძლიერი სამაგიდო სისტემისთვის, 

პროცესორს მართლაც შთამბეჭდავი სიმძლავრეები გააჩნია, რის გამოც ძალიან ძლიერი 

კონკურენციას უწევს intel-ის შესაბამისი კლასის პროდუქციას, ერთი პერიოდი ჰოლივუდის 

ბევრმა სტუდიამ სწორედ AMD-ს სერვერულ პროცესორზე შეაჩერა არჩევანი, შედეგად intel-ი 

სამუდამოდ გადაეკიდა AMD-ს, მაგრამ როდესაც გინდა  წარმადობა და არა სახელი, 

ყიდულობთ ძლიერ პროცესორებს. დღეს სიტუაცია ცოტათი შეიცვალა, მაგრამ აშკარად არა, 

AMD-ს სასარგებლოდ. პროცესორები უნივერსალურია როგორც სერვერული 

http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html
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გადაწყვეტილების, ასევე სამაგიდო სისტემებისთვის, ასე ვთქვათ გრაფიკული და სამუშაო 

სადგურებისთვის.   

 
პროცესორებს აქვთ 1 ან 2 მეგაბაიტი L2 დონის ქეშ მეხსიერება. იმის და მიხედვით, თუ 

რამდენი ბირთვი გამოიყენება. ასევე პროცესორს აქვს სხვადასხვა სისტემურ სალტესთან 

მუშაობის შესაძლებლობა. არის 800 და 1000 მეგაჰერციანი ვერსიები. საერთო ჯამში შეიძლება 

ითქვას, რომ intel-ი, რომელიც ახლა გადადის მასიურად 1066 მეგაჰერციან სისტემურ 

სალტეზე, AMD-მმა ამ კომპონენტში კონკურენტი აშკარად დაჩაგრა. ორბირთვიანი 

სერვერული პროცესორის ფასი თითქმის იდენტურია სამაგიდო ორპროცესორიანი სისტემის 

ფასის, ასე რომ სურვილის შემთხვევაში სახლში უპრობლემოდ შეგიძლიათ საკმაოდ ძლიერი 

პროცესორი დაიდგათ. 

 

48Tსამაგიდო პროცესორები  (AMD) 
 

თავის დროზე AMD პროდუქცია წარმადობაში მოიკოჭლებდა, ამიტომ მას უფრო 

ბიუჯეტური სეგმენტი ჰქონდა ათვისებული, მაგრამ როდესაც მოსისხლე კონკურენტი ბაზრის 

ამ სეგმენტშიც შემოიჭრა, AMD-ს სხვა გზა არ ჰქონდა და იძულებული გახდა ეფიქრა ძლიერ 

სეგმენტში გადასვლაზე. შედეგად მოხდა წლების მანძილზე ახალი არქიტექტურის 

შემუშავება, ღამეების თენება, აურაცხელი თანამშრომლის განთავისუფლება, რომ 

გამონთავისუფლებული თანხები კვლევაში ყოფილიყო გამოყენებული. კომპანია ლამის 

კვარტალს კვარტალზე წაგებით ხურავდა, მაგრამ მოახერხა და გამოუშვა სანაქებო AMD Athlon 

64. ამ პროცესორში ყველაფერი იყო ჩადებული. შემთხვევით პროცესორს რომ არ 

გაემართლებინა, კომპანია გაკოტრდებოდა და დღეს პროცესორების ბაზარზე ერთი ძირითადი 

ძვირადღირებული მონსტრი გვეყოლებოდა. საბედნიეროდ, არქიტექტურამ გაამართლა, თან 

გაამართლა იმდენად, რომ ადრინდელი თაობის პროცესორებზე თუ კიდევ იყო კამათი, ღირდა 

თუ არა გადასვლა, ახალ პროცესორებს ბევრი აშკარად ალტერნატივად განიხილავდა. 

მოკლედ, AMD-მმა მიიღო რეალურად კონკურენტუნარიანი პროცესორი, შეიჭრა მაღალი 

დონის პროცესორების სეგმენტში და intel-ს ბაზრის საკმაოდ დიდი ნაწილი დააკარგვინა. 

ახალ პროცესორში ძალიან დიდი როლი შეასრულა 64 ბიტიანი ბრძანებების არსებობამ. 

იმდენად ძლიერი ლეგენდები წარმოიქმნა, რომ მომხმარებელი გაოცებული უყურებდა ამ 64-ს. 

რეალურად არავინ იცოდა, თუ რას ნიშნავდა და რაში შეიძლებოდა ყოფილიყო გამოყენებული 
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(ამას AMD-ის დუმილიც უწყობდა ხელს, მას უბრალოდ არაფერი ჰქონდა სათქმელი), მაგრამ 

ეს იყო ფსიქოლოგიური დარტყმა. ანუ იფიქრეთ ფართოდ, რაღა დროის 32 ბიტიანი 

პროცესორებია, აი 64 ბიტიანი და გეხსნებათ აურაცხელი შესაძლებლობა. რეალურად კი 64 

ბიტიანი ინსტრუქციები იძლევა მხოლოდ ერთს -  უფრო მეტი ოპერატიული მეხსიერების 

აღქმის შესაძლებლობას.     

32 ბიტიან რეჟიმში პროცესორს შეუძლია 4 გიგაბაიტი ოპერატიულის ადრესაცია, ანუ 

მიმართვა, ხოლო 64 ბიტიან რეჟიმში ეს მოცულობა 64 გიგაბაიტამდე იზრდება. სულ ესაა, 

მაგრამ როდესაც არ იცი, უფრო მეტს ელი, ვერ დაიჯერებ რომ ორჯერ გაზრდილი 

თანრიგიანობა მხოლოდ ერთს და პრაქტიკულად არასაჭირო პლიუსს გთავაზობს 

(სინამდვილეში 64 გიგაბაიტ ოპერატიულს დღევანდელი 64 ბიტიანი პროცესორები აღიქვავნ, 

თეორიულად მათ შეუძლიათ 18 ექსაბაიტის აღქმა,  ეს კი ძალიან, ძალიან ბევრია. აქვე 

განვმარტავთ, რომ 1 ექსაბაიტი უდრის ათას ტერაბაიტს, 1 ტერაბაიტი თავის მხრივ უდრის 

1000 გიგაბაიტს, საქმე იმაშია რომ 64 გიგაბაიტი რეალურად არის 36 ბიტიანი რეჟიმი, დღეს 

უბრალოდ მეტი საჭირო არ არის სამომხმერებლო კომპიუტერებში, სხვათაშორის წარმოებაც კი 

ვერ ეწევა ჯერჯერობით იგივე 64 გიგაბაიტს ასე რომ თუნდაც 1 ტერაბაიტზე საუბარიც კი არ 

არის, 18 ექსაბაიტზე კი საერთოდ გავჩუმდეთ ის აჯობებს.).  

რა თქმა უნდა ეს არავის აინტერესებდა, უყურებდა მაგიურ ციფრ 64-ს და თავფეხიანად 

ახალ ტესტებში ვარდებოდა, ბევრისთვის სამწუხაროდ ტესტებმა არანაირი განსხავავება არ 

წარმოაჩინა, მაგრამ იმდენად ძლიერი იყო სარეკლამო კომპანია და სურვილი რაღაც 

ზებუნებრივისა, რომ ყველას 64 ბიტიანი პროცესორი უნდოდა. რეალურად ასეთმა 

პროცესორმა რომ დაამუშავოს 64 ბიტიანი ბრძანებები, საჭიროა 64 ბიტიანი ოპერაციული 

სისტემა. რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, ასეთი იმ დროს არ არსებობდა.  ასე თუ ისე მომუშავე 

64 ბიტიანი ოპერაციული სისტემები მხოლოდ 2 წლის თავზე გამოჩნდა.  

 
პროცესორს პლიუსად ეთვლება ერთი ფრიად საინტერესო შესაძლებლობა. მას 

შეუძლია 32 ბიტიან რეჟიმში მუშაობა, მაგრამ თუ საჭიროება მოითხოვს (ანუ არსებობს 

შესაბამისი გარსი), გადადის 64 ბიტიან რეჟიმში. სხვათაშორის ბევრს ავიწყდება ის, რომ 64 

ბიტიანი პროცესორი პირველს AMD-ს არ გამოუშვია. პირველი იყო intel itanium-ი, მაგრამ 

Athlon 64-ისგან განსხვავებით მას მხოლოდ 64 ბიტიან გარსში შეეძლო მუშაობა, რამაც მისი 

ვიწრო სპეციალიზაცია განაპირობა. 

კურიოზი 64 ბიტთან იმდენად ძლიერი იყო, რომ როდესაც კომპანია intel-მა თავის 

პროცესორებშიც ჩაამატა 64 ბიტიანი ინსტრუქციების მხარდაჭერა, ბევრმა ჩათვალა, რომ ეს არ 

იყო რეალური 64 ბიტიანი პროცესორი, იმიტომ რომ არავინ არ იცოდა რეალურად 64 ბიტი 

რას ნიშნავდა. თბილისში intel-ის სემინარზე ერთერთი კომპანიის წამოძახილსაც კი ჰქონდა 

ადგილი:  

48T-  და ეს რეალური 64 ბიტია თუ უბრალოდ წარწერისთვის გააკეთეთო.48T  

ამასობაში intel-ის წარმომადგენელი ხსნიდა, რომ პროცესორში ჩამატებულია ახალი 
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ინსტრუქციები და აქვს 64 გიგაბაიტი მეხსიერების აღქმის შესაძლებლობა (ისე Pentium-ის 

პროცესორების ახალ თაობას Presscot-ის ბირთვზე ეს შესაძლებლობა ყოველთვის ჰქონდა, 

ოღონდ აქტივირებული არ იყო, intel-მა დააგვიანა 64 ბიტიანი პროცესორის გამოსვლა ვითომ 

და არ საჭიროების გამო არ უშვებდა შესაბამის პროცესორებს, სინამდვილეში კი ყველაფერი 

მზად იყო, უბრალოდ კონკურენტის სვლას რომ არ აყოლოდა დარბაისლობის თამაში 

გადაწყვიტა და მხოლოდ 2 წლის თავზე გააქტიურა ხსენებულ ბირთვში 64 ბიტიანი 

ინსტრუქციების მხარდაჭერა, ზუსტად მაშინ როდესაც პირველი 64 ბიტიანი Windows-ები 

გამოჩნდა). მეტი რა უნდა ყოფილიყო ჩამატებული არავინ იცის, მაგრამ ინფორმაციის არ 

არსებობის გამო და ლეგენდების გამო ძალიან ბევრს (ბევრ წამყვან სპეციალისტსაც კი) 

სჯეროდა, რომ 64 ბიტიანი ინსტრუქციები მხოლოდ AMD-ს პრეროგატივაა და სხვა კომპანია 

მას ვერ უზრუნველყოფს, ამასობაში სამომხმარებლო პროცესორებისთვის იგივე 64 ბიტიანი 

ინსტრუქციებით აღჭურვილი პროცესორები პირველად IBM-მა გამოუშვა, რომლებიც Apple 

MAC-ში გამოიყენებოდა, უბრალოდ იმის გამო, რომ მათ მსოფლიო ბაზრის მხოლოდ 2%-ი 

ეკავათ ამის შესახებ ბევრმა არ იცოდა. 

 
სუპერ გარღვევა აღმოჩნდა კომპანია AMD-ს ორბირთვიანი პროცესორები. ის intel-ს 

ასწრებდა ახალი პროდუქციის ანონსირებას, რითაც ბაზრის დიდ ნაწილს ჩაიგდებდა ხელში, 

მაგრამ შეცდომა დაუშვა - ანონსირების თარიღი ადრე დაასახელა. ამით ისარგებლა intel-მა და 

ზუსტად 5 დღით დაასწრო. თუმცა საერთო ჯამში მაინც AMD აღმოჩნდა მოგებული. მისი 

პროცესორები უფრო ნაკლებად ხურდებიან და მეტი წარმადობა აქვთ  (უფროსწორედ 

ხურდებოდნენ და მეტი წარმადობა ჰქონდათ. დღეს Core 2 Duo-ს პროცესორები უფრო 

გრილია და ჩქარია). 

 
AMD-ს ახალ პროცესორებს გაუჩნდათ ერთი თავისებურება. მათი ბირთვის სიხშირე 

ვერაფრით ვერ ეწეოდა intel-ის სიხშირეს. ეს იმიტომ, რომ AMD-მ სხვა ტექნოლოგია აირჩია. 

არა მეგაჰერცების უზომო ზრდა, არამედ ერთ ტაქტში უფრო მეტი ამოცანის შესრულება. 

შედეგად უფრო დაბალი სიხშირის AMD-ს პროცესორები წარმადობით იგივე შედეგს 

იძლეოდნენ, რასაც მაღალი სიხშირის intel-ის პროცესორები.  იმისათვის, რომ 

მომხმარებლისთვის რაღაც პარალელი გაევლოთ და მიეხვედრებინათ, AMD იძულებული იყო 
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ახალი ათვლის სისტემა შემოეღო, რათა მეგაჰერცებზე გადარეული მომხმარებლებისთვის 

თავისი პროდუქციის intel-ისთან შედარების საშუალება მიეცა. ამიტომ პროცესორების 

აღნიშვნა ორი მეთოდით მიმდინარეობს, ბირთვის სიხშირე  პლიუს PR რეიტინგი.  

PR რეიტინგი ნიშნავს, რომ ეს პროცესორი კლასით და წარმადობით მიუხედავად 

თავისი ბირთვის დაბალი სიხშირისა უტოლდება intel-ის ამა და ამ სიხშირის პროცესორს. 

მაგალითად მოდელი AMD Athlon 64 3200+ ნიშნავს, რომ იგი წარმადობით მოგცემთ იგივე 

შედეგს, რასაც მოგცემდათ  3.2 გიგაჰერციანი intel Pentium 4. ოღონდ AMD-ს 

წარმომადგენლებმა ცოტა გადაამეტეს. რეალური ტესტებისას 3200+ არ უდრის 3,2 

გიგაჰერციან P4-ს, იგი უტოლდება 3,0 გიგაჰერიან P4-ს. შესაბამისად 3000+ რეალურად 

უტოლდება 2,8 გიგაჰერციან P4-ს თუმცა ცოტათი მასზე ჩქარია და ასე შემდეგ.   

 
აქ მეორე სამწუხარო ფაქტი მოხდა, AMD აქამდე თავისი PR რეიტინგით 

ორიენტირებული იყო intel-ის პროცესორებზე და ეს სისტემა ამართლებდა მანამდე, სანამ 

Intel-მა უარი არ  განაცხადა უაზროდ მეგაჰერცების ზრდაზე და  4 გიგაჰერციანი ბარიერი 

აღარ გადალახა. AMD-მმა მიღებული რეიტინგების სისტემა ვეღარ გააჩერა და დღეს გამოდის 

პროცესორები რეიტინგით 4200+, 4400+, 4800+, 5000+ და ასე შემდეგ. რეალურად 

მომხმარებელი ვეღარ იგებს, რომელი პროცესორი რისი ექვივალენტია იმიტომ, რომ intel-ის 

მეგაჰერცების საზომი ერთეული 3800 მეგაჰერცზე თავდება. შემდეგ intel-ი ორ ბირთვზე და 

ქეშ მეხსიერების გაზრდაზე გადავიდა, საბოლოოდ კი CORE 2 DUO-ს შემთხვევაში AMD-

სავით დააგდო ბირთვის სიხშირე და წარმადობა გაზარდა (ანუ ერთ ტაქტში ამოცანების 

დამუშავების რაოდენობა გაზარდა).  

 
AMD Athlon 64-ს აქვს ორი სისტემური სალტის მხარდაჭერა, ესენია 800 და 1000 

მეგაჰერცი, ჩვეულებრივ ერთბირთვიან პროცესორს აქვს 512 კილობაიტი L2 ქეშ მეხსიერება 

(არსებობს 1 მეგაბაიტიანი L2 ქეშ მეხსიერების მქონე ერთბირთვიანი პროცესორები, მაგრამ 2 

მეგაბაიტიანი ერთბირთვიანი მოდელები არ არსებობს), თუმცა მისი ნაკლებობა 

კომპენსირდება L1 დონის 128 კილობაიტი მეხსიერებით. ორბირთვიან პროცესორებში 

მეხსიერების მოცულობა თითო ბირთვზე აღწევს 1 მეგაბაიტს, საერთო ჯამში 2 მეგაბაიტი 
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გამოდის. პროცესორები როგორც ერთ ბირთვიანი, ასევე ორ ბირთვიანი intel Conroe-ს 

გამოჩენამდე ლიდერის პოზიციაში იყვნენ და პრაქტიკულად ჩაგრავდნენ intel-ის ყველა 

შესაბამისი დონის პროცესორებს, განსაკუთრებით ეს სათამაშო სექტორს ეხებოდა (აქ 

გამოიყენებოდა სპეციალური ვერსიის პროცესორები FX ინდექსით), მაგრამ ამჯერად 

სიტუაცია შეიცვალა. ლიდერობა ისევ intel-ის ხელში გადავიდა. დროთა განმავლობაში 

შეიძლება სიტუაცია კვლავ შეიცვალოს, რადგან AMD მუშაობს ახალ ბირთვზე სახელად K8L. 

ჯერ მის შესახებ არაფერია ცნობილი გარდა AMD-ის სიტყვიერი შეპირებისა - პროცესორი 

ძლიერი იქნება. მანამდე კი კონკურენტულ ბრძოლაში გასაძლებად AMD მიმართავს ნაცად 

მეთოდს, აიაფებს პროცესორების ფასს და იძახის თუ იაფი მიჯდება, როტომ უნდა გავყიდო 

ძვირადო, თუმცა აქ ჩნდება სამართლიანი კითხვა, თუ იაფი უჯდებოდა პროცესორები, აქამდე 

რატომ ყიდიდა ძვირად? .  

 

 

48Tსამაგიდო ბიუჯეტური პროცესორები  (AMD) 
 

ისევე როგორც intel-ის შემთხვევაში, AMD-ს სჭირდებოდა ბიუჯეტური ბაზრის 

ათვისება. რისთვისაც იგივე მეთოდი იყო გამოყენებული, შედეგად ბაზარზე გამოჩნდა 

Sempron-ის პროცესორები. აღარ ვხსნი, რომ ეს პროცესორებიც AMD-ს ეკუთვნის, უბრალოდ 

განსხავავებული სახელი გამოიყენება იმის აღსანიშნად, რომ პროცესორი არის სუსტი და 

განეკუთვნება იაფიან კლასს.  სამწუხაროდ კომპანია AMD თავის დროზე ძალიან გაერთო 

ძლიერი პროცესორებით და ბიუჯეტური ბაზარი გვიან გაახსენდა (ეს ერთგვარი 

ფსიქოლოგიური ბარიერი, იყო, აქამდე სულ ბიუჯეტურზე მუშაობდა და როდესაც ბაზრის 

სხვა ნაწილშიც შეიჭრა რამდენიმე ხანი, ძირითადად ძლიერ პროცესორებს უშვებდა), შედეგად 

ბიუჯეტური სეგმენტი საკმაოდ ძლიერად იყო ათვისებული intel Celeron-ის მიერ.  

გამოშვებული Sempron თავიდან დიდი შეძახილებით იყო მიღებული, მაგრამ 

როდესაც გაირკვა რომ პროცესორს არ აქვს 64 ბიტიანი ინსტრუქციების მხარდაჭერა, აქვს 

მხოლოდ 256 კილობაიტი ქეშ მეხსიერება, რაც Celeron D-სთან შედარებით 2-ჯერ ნაკლებია, 

აქვს 333 მეგაჰერციანი სისტემური სალტის მხარდაჭერა (Celeron D-ს კი 533 მეგაჰერციანი 

სალტის მხარდაჭერა აქვს), არის ძველ Socket 754-ზე გათვლილი (ამ სოკეტზე დედა დაფები 

სულ უფრო და უფრო ცოტა გამოდის), მომხმარებელმა იგი საშინელებად შერაცხა.   

 
მიუხედავად ამისა, პროცესორი თავის საქმეს აკეთებს ზუსტად ისევე, როგორც 

Celeron-ი თავის სექტორში. თუ თქვენი საქმიანობის არეალია ტექსტებზე მუშაობა, მუსიკის 

მოსმენა, სურათების დათვალიერება, კინოფილმების ყურება და ინტერნეტში ნავიგაცია, მაშინ 

ამ პროცესორზე მეტის ყიდვას ნამდვილად არ აქვს აზრი. რა თქმა უნდა, თუ თქვენ AMD-ს 

მომხრე ხართ. ასე რომ, გააჩნია თქვენს მოთხოვნებს. მთლიანობაში პროცესორი მშვენიერი 

გამოვიდა, თუმცა შედარებით ცხელია იმიტომ, რომ არ აქვს AMD Athlon 64-ის ნაირი 
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Cool'n'Quiet ტექნოლოგიის მხარდაჭერა, რომელიც პროცესორის უმუშევრობის შემთხვევაში 

ბირთვის სიხშირეს აგდებს და ენერგიას ნაკლებს ხარჯავს,რის გამოც ნაკლებად ცხელდება. 

 

48Tმობილური  პროცესორები  (AMD) 
 

intel-ის თავბრუდამხვევი შედეგები, რომელიც კონკურენტმა Intel Pentium M-ის 

გამოშვებით და სუპერ წარმატებული პლატფორმა Centrino-ს შექმით გამოიწვია, AMD-ს 

უყურადღებოდ არ დარჩენია, თუმცა იმავე სიმძლავრის და ისეთივე ნაკლებად ენერგო 

მოხმარების პროცესორის შექმნას საკმაოდ დიდი დრო დასჭირდა. რეალურად პროცესორი 

AMD Turion 64 არ აღმოჩნდა კონკურენტუნარიანი. აქ ბევრმა ფაქტორმა იმოქმედა, პირველი 

იყო ის, რომ შემოთავაზებული იყო არა მთლიანი ეკონომიური პლატფორმა, არამედ მხოლოდ 

პროცესორი, რომელიც რეალური ტესტირებისას აშკარად ჩამორჩებოდა კონკურენტის 

პროცესორს ენერგიის ეკონომიაშიც და წარმადობაშიც, დღეს ამ კლასის პროცესორები 

არსებობს როგორც AMD-ს პროდუქციის მოყვარულების ალტერნატივა, მაგრამ არა Pentium M-

ის სრული ჩანაცვლების ვარიანტი.  ასევე ეკონომ ვარიანტად გამოშვებული იყო მობილური 

Mobile AMD Sempron, რომელსაც დიდი ქება-დიდება არ შეხვედრია და დღეს უბრალოდ 

ფაქტის სახით არსებობს.   

 
სამწუხაროდ, კომპანია AMD-ს ამჯერად პრობლემა შეექმნა არა მარტო მობილურ, 

არამედ სამაგიდო და სერვერულ პლატფორმებშიც. გასაგებია, რომ მთელი ძალები 

გადატყორცნილი იქნება სერვერული და სამაგიდო პროცესორების მოდერნიზაციაში, 

ნაკლებად ათვისებული მობილური ბაზარი კი სავარაუდოდ ყურადღების გარეშე დარჩება, 

კომპანია intel-ი კი ამ ბაზარზე საუცხოო აგრესიით მიიწევს წინ. როდესაც AMD-ს ბაზრის ეს 

სეგმენტი გაახსენდება, სავარაუდოდ საკმაოდ გვიანი იქნება, თუმცა ჩემგან დიდი 

წინასწარმეტყველი ვერ გამოვა, ამიტომ დაველოდოთ ფაქტებს. 

 

ვირტუალური მანქანა  
სპეციალური პროგრამით (საუკეთესოა VMWare, ასევე გამოდგება Microsoft Virtual Machine, 

Oracle VM VirtualBox ) ქმნით ახალ ვირტუალურ კომპიუტერს, რომელზეც ჩვეულებრივად 

წერთ რამე ოპერაციულ სისტემას და ატარებთ ყველა ჩვეულებრივ მოქმედებას, რომელსაც 

თქვენს კომპიუტერზე ჩაატარებდით. ანუ, გაშვებული გაქვთ თქვენი კომპიუტერი თავისი 

ოპერაციული სისტემით, მასზე კი კიდევ ერთ (ან რამდენსაც გინდა, მსაზღვრელი აქ 

რესურსებია) კომპიუტერს უშვებ თავისი ოპ. სისტემით. ძირითადი უპირატესობაა ტესტირება. 

ანუ, თუ გაქვს რაღაც პროგრამა, რომელიც, თქვენი აზრით, გამოიწვევს სისტემის 

არასტაბილურობას, უშვებთ ვირტუალურ კომპიუტერს, ტესტავთ ზედ ამ პროგრამას და 

http://www.google.ge/url?sa=t&rct=j&q=Virtual+box&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCYQFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.virtualbox.org%2F&ei=hWKvUIPIBoXAtAbJmYCIAQ&usg=AFQjCNHpshI_45ZdaFl7Mvf-glSeroKujQ
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აკვირდებით შედეგებს - თუნდაც ამან ვირტუალური სისტემა დააზიანოს, მთავარს მაინც 

არაფერი მოუვა. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oracle VM VirtualBox 

კიდევ ერთი ნიუანსი-ვირტუალური კომპიუტერი იყენებს თქვენი კომპიუტერის 

რესურსებს, ოღონდ იმდენს, რამდენსაც მისცემ. 

მაგალითად უნდა გქონდეთ მინიმუმ Celeron 1.8 (სასურველია მეტი) 

მაგალითად გაქვთ დაინსტალირებული Windows XP-ი, და ამასობაში გინდა დააინსტალირო 

იმავე კომპიუტერზე Windows 98-ი, ოღონდ გინდა ამ Windows 98-ში პირდაპირ Win XP-ს 

გადაუტვირთავად შეხვიდე, გატესტო, დააკვირდე. 

ამისათვის აყენებთ ასეთ ვირტუალურ კომპიუტერს, იდეაში ეს არის ჩვეულებრივი 

პროგრამა. მას აკეთებინებთ ვირტუალურ კომპიუტერს, ანუ ასევ თქვათ ერთერთ კომპიუტერს 

რომელიც რეალურად წარმოადგენს თქვენი კომპიუტერის სიმულირებულ ასლს. ამ 

ვირტუალურ კომპიუტერს აქვს თქვენაირი კომპიუტერის მსგავსი პროცესორი (მაგრამ 

რეალაურისგან განსხვავებით ცოტა ნელა მუშოაბს) ასევე უყენებთ ქსელს, ხმას ირჩევთ რა 

მოცულობის დისკი გინდათ გამოყოთ მისთვის (სხვათაშორის რეალური დისკი არ იყოფა, 

არამედ კეთდება ფაილი როემლიც იმისდამიხედვით ივსება თუ რამდენ ადგილს საჭიროებ, ასე 

რომ შეიძლება გქონდეთ 20 გიგაბაიტიანი ვინჩესტერი, მაგრამ გაინტერესებთ როგორ 

იმუშავებს ვთქვათ ესა თუ ის ოპერაციული სისტემა ან მასზე დაყენებული პროგრამა ვთქვთ 

500 გიგაბაიტიან დისკზე, მაშინ ვირტუალურ კომპიუტერს უთითებთ რომ ამ ვირტუალურ 

მოჩვენებას აქვს 500 გიგაბაიტიანი დისკი, რეალობაში თქვენი 20 გიგაბაიტიანია, უფროსწორედ 

ის სივრცე რაც თავისუფალი გაქვს, მაგრამ სისტემა ტყუვდება), ირჩევთ დისკი IDE 

http://www.google.ge/url?sa=t&rct=j&q=Virtual+box&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCYQFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.virtualbox.org%2F&ei=hWKvUIPIBoXAtAbJmYCIAQ&usg=AFQjCNHpshI_45ZdaFl7Mvf-glSeroKujQ
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სტანდარტისაა თუ SCSI, და ასე შედმეგ, მოკლედ გაწერთ სასურველ პარამეტრებს, ურფო 

სწორედ ამოირჩევ ჩამონათვალიდან.  

შედეგ, უთითებთ კომპაქტ დისკის ან რეალურ კომპაქტში დებთ საინსტალაციო დისკს, 

ვირტუალურ გარსში დააჭერ ხელს კომპიუტერს ჩართვას და ეკრანზე ცალკე ფანჯარაში იშვება 

სიმულირებული კომპიუტერი, რომელსაც თავისი სიმულირებული BIOS-ი აქვს, თუ ძალიან 

გინდათ შეხვალთ და რაღაცეებს შეცვლით. მერე უშვებთ ინსტალაციას და უყურებთ თქვენი 

Win XP-დან ცალკე ფანჯარაში როგორ დგება Win 98-ი, რომ დაყენდება. ჩატვირთათვ 

ჩვეულებრივად და გექნება Windows-ში კიდევ ერთი Windows-ი. 

გარდა ამისა, შეიძლება სხვა ოპერაციული სისტემების დაყენება Linux, Solaris, Nowel და 

სხვა. შეგიძლიათ ერთდროულად ამუშავოთ ყველა თუ მეხსიერება გაძლებს მაგის საშუალებას, 

შედეგად შეგიძლიათ პატარა ლოკალური ქსელი მოაწყო და ნახო ესა თუ ის პროგრამა როგორ 

მუშაობს. მოკლედ, რეალური გარსიდან გაუსვლელად არ არსებულ ახალ გარს ქმნი. 

ის ოპერაციული სისტემები რომელბსაც აყენებთ, ამ გარსს აღიქვავენ ისე თითქოს 

რეალური ცალკე მდგომი კომპიუტერია. 

შედეგად შეგიძლია გატესტოთ სოფთი, ოპერაციული სისტემები და სხვა. იმის რისკის 

გარეშე რომ რაიმეს დააზიანებთ ან გააფუჭებთ. 

ასევე ერთხელ რომ დააყენებთ რაღაც პროგრამას და გინდა ექსპერიმენტების ჩატარება, 

აიღებთ და დაინსტალირებულ ვირტუალურ კომპიუტერს გამორთავ, შედმეგ კი მის ფაილებს 

ან დირექტორიას სხვაგან შეინახავ ასლის სახით. შემდეგ ისევ გაუშვებ შენს ვირტუალურ 

მანქანას და შეგიძლიათ მასზე ბევრი ივარჯიშო. თუ მოკვდება დიდი არაფერია, უბრალოდ 

გამორთეთ და თავზე გადააწერეთ შენახული ვირტუალური კომპიუტერის ფაილები, 

დააჭირეთ ხელი ჩართვას ისევ ყევლაფერი ადგილზეა და შეგიძლიათ  ექსპერიმენტების 

გაგრძელება. 

მოკლედ კარგია რაიმეს გასატესტად და ახალი შესაძლებლობების გასაცნობად. 

 

რა არის და რისთვის არის განკუთვნილი Windows XP 
 მთელი რიგი ოპერაციული სისტემების ლოგიკურ გაგრძელებას წარმოადგენს, კომპანია 

Microsoft-ის მიერ შექმნილი ოპერატიული სისტემა Windows XP. ამ დრომდე ოპერაციული 

სისტემის ორ „ხაზს― ამზადებდა მომხმარებლისთვის ეს კომპანია: 

1. ოპერაციული სისტემა Windows 95, Windows 98 და Windows Millennium. 

2. ოპერაციული სისტემა Windows NT, Windows 2000 და Windows XP. 

ამ მომენტისათვის კომპანია Microsoft-ი Windows 95, Windows 98 და Windows Millenium-ის 

შემდგომ განვითარებაზე უარი თქვა მათი ხარვეზების გამო. ძირითადი პრეტენზიები ამ 

ოპერაციული სისტემების სტაბილურ მუშაობასა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფაზე იქნა 

წამოყენებული. 

სრულყოფილი გაგებისთვის გავარკვიოთ, „ოპერაციული სისტემა― რა არის. ამაზე ნათელი 

წარმოდგენის გარეშე შეუძლებელია გაიგო რა არის Windows XP პრინციპში და შეაფასო, 

რაუნდა მოითხოვო და რას უნდა ელოდე მისგან. 

ოპერაციული სისტემა (ОС)-პროგრამების ერთობლიობას წარმოადგენს რომლებიც 
უზრუნველყოფს კომპიუტერის ცალკეულ მოწყობილობებთან კავშირს. ის წარმოადგენს 
შუალედურ რგოლს  კომპიუტერის მოწყობილობასა და პროგრამებს შორის. ოპერაციულ 
სისტემას ძირითად ნაწილს წარმოადგენს ბირთვი, რომელიც განსაზღვრავს მის 
შესაძლებლობებს. 
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ჩვენ ოპერაციულ სისტემას რასაც ქვია „შიგნიდან― შევხედეთ. მომხმარებლის 

თვალსაზრისით კი, ანუ ჩვენთვის, ოპერაციული სისტემა გვჭირდება პერსონალურ 

კომპიუტერთან და მასში დაყენებულ პროგრამებთან მოხერხებული ურთიერთობისთვის. ან 

„კომპიუტერული ენით― რომ ვთქვათ, სხვადასხვა პროგრამებისთვის და კომპიუტერის 

რესურსებისთვის მოხერხებული ინტერფეისის უზრუნველსაყოფად. 

„ინტერფეისის ცნებას აქვს ყველაზე ფართო გამოყენება არა მარტო კომპიუტერულ 

გარემოში. მაგალითად, სიტყვად შეთანხმება „სარეცხი მანქანის ინტერფეისი― როგორ ჟღერს 

თქვენთვის? სისულელედ შეიძლება მოგეჩვენოს მიუჩვევლობის გამო, სინამდვილეში კი 

ყველაფერი ნათელია: სარეცხი მანქანის ინტერფეისი-სხვადასხვა გადამრთველების და 

ღილაკების ერთობლიობა არის და ა.შ., რომლის მეშვეობით მიეთითება რეცხვის საჭირო 

რეჟიმი, მიეთითება მისი პარამეტრები. ამიტომ როცა ამბობენ: „მოხერხებული ან 

მოუხერხებელი ინტერფეისი―, ეს გვიჩვენებს, რამდენად მოხერხებული ან მოუხერხებელია 

რეცხვის რეჟიმის მიცემა (სარეცხი მანქანის ინტერფეისი), გაუშვა პროგრამა და ფაილებთან 

იმუშაო (ოპერაციული სისტემის ინტერფეისი), მოძებნო და ამოირჩიო სატელევიზიო პროგრამა 

(ტელევიზორის ინტერფეისი) და ა.შ. 

ოპერაციული სისტემის ინტერფეისმა უნდა უზრუნველყოს მოხერხებული წვდომა 

ფაილებთან და საქაღალდეებთან, პროგრამების გაშვებას ინსტალაციაზე და მათი 

ინსტალირება. შესაბამისად, რაც უფრო მოხერხებული და თვალსაჩინოა, მით უფრო ადვილია 

თქვენთვის კომპიუტერთან მუშაობა. 

ოპერაციული სისტემის არსის განხილვის ბოლოს აუცილებელია აღვნიშნოთ, რომ 

ოპერაციული სისტემა თავისი არსით მომხმარებლის სხვადასხვა ამოცანების შესრულებისთვის 

არ არის განკუთვნილი, როგორიცაა: ვიდეოს გაშვება, კომპაქტ დისკების ჩაწერა და ა.შ. ამაზე 

შესაბამისი პროგრამები არიან პასუხისმგებელი, რომელთაც რესურსებს ოპერაციული სისტემა 

უთმობს, რომელთა გაშვება, გაგება და შესრულება ოპერაციულ სისტემას უნდა შეეძლოს. 

მაგრამ თვითონ ოპერაციული სისტემა არ არის ვალდებული ასრულებდეს ასეთ ამოცანებს. 

სხვა საქმეა, რომ თანამედროვე ოპერაციული სისტემა დამატებითი პროგრამების 

კრებულით არიან აღჭურვილი, რომლებიც მათ შემადგენლობაში შედიან, მაგალითად, აუდიო 

და ვიდეოფაილების გამშვებისათვის   Windows XP-ში ჩაშენებულია Windows Media პროგრამა. 

მაგრამ, მისი გამოყენება არ გამოყენება, თქვენ თითონ შეგიძლია გადაწყვიტოთ. ასეთი 

სურვილის შემთხვევაში შეგიძლიათ სხვა პროგრამით ისარგებლოთ მათი არჩევანი დიდია. 

Windows Media პლეიერის გარდა Windows XP–ში ჩაშენებულია უამრავი სხვა პროგრამები: 

უმარტივესი ტექსტური რედაქტორი, Internet Explorer (ბრაუზერი) ინტერნეტი, Paint 

უმარტივესი სახატავი პროგრამა, Movie Maker ვიდეო რედაქტორი და სხვა უამრავი. მაგრამ 

ისინი არ წარმოადგენენ ოპერაციული სისტემის შემადგენელ ნაწილს. ეს პროგრამები 

შეგიძლიათ გამოიყენოთ ან არ გამოიყენოთ, ან შეცვალოთ ალტერნატიულით. 

ნათქვამიდან შეიძლება შემდეგი დასკვნა გამოვიტანოთ, მაგალითად როდესაც თქვენ 

რომელიღაც ვიდეო ფაილი არ გეხსნებათ, ეს არ ნიშნავს, რომ ოპერაციული სისტემა 

მწყობრიდან გამოვიდა ან ის რომ იგი ცუდია. ეს მხოლოდ იმას ნიშნავს, რომ თქვენი პროგრამა–

გამშვები ასეთ ამოცანას ვერ გაუმკლავდა. მოცემული პროგრამა–გამშვების პრობლემა არის და 

არა ოპერაციული სისტემის. ამას ოპერაციულ სისტემასთან არანაირი კავშირი არააქვს. 

მსჯელობა იმაზე, რომ ოპერაციული სისტემა „კარგია― თუ „ცუდია― არ უნდა ხდებოდეს 

იმით, რომ მას შეუძლია თუ არა ესა თუ ის ვიდეოფაილი გახსნა, არამედ კომპიუტერის 

სტაბილური მუშაობის მიხედვით, კომპიუტერის რესურსების ეფექტური და სრული 
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გამოყენებით და მართვით, ინფორმაციის დაცვის რა პრინციპებია და ა.შ. ესენი უკვე ძალიან 

სერიოზული საკითხებია, რომლებიც სერიოზულ დასაბუთებას ითხოვენ. 

XP-ს დაყენება რეკომენდირებულია ასეთი ან უკეთესი შესაძლებლობების მქონე 

კომპიუტერზე: 

  

 
 
 
 

Windows XP-ს ვერსიები 
არსებობს მინიმუმ 4 ვარიაცია სახლის მომხმარებლებისთვის, ესენია Windows XP Media Edition, 

Windows XP Pro, Windows XP Home Edition და Windows XP Starter Edition 

1.Windows XP Media Edition - არის ვითომ მაქსიმალურად შექმნილი გართობისთვის, აქვს 

მედია სადგურის ჩანასახები, რა თქმა უნდა გათვლილია უძლიერეს კომპიუტერებზე, 

პრაქტიკულად არანაირი შეზღუდვები არა აქვს, გარდა დომენში ჩართვის შეზღუდვისა, 

შექმნილია თამაშებისთვის და გართობისთვის, უნდა აამუშაოს ყველანაირი სისტემა. მოკლედ 

გათვლილია გეიმერებზე, მედია სადგურების მოყვარულებზე და რა თქმა უნდა გათვლილია

 ძლიერ კომპიუტერებზე; 

2. Windows XP Pro - დიდად პირველისგან არ განსხვავდება იმ პუნქტების გარდა რაც მედია 

სადგურს შეეხება, ანუ პულტების მხარდაჭერა და გასართობი ცენტრი, პლიუს Microsoft Plus-ის 

არ მოყვება, ცალკე უნდა დააყენო, სამაგიეროდ მუშაობს დომენებში, ანუ დომენზე აწყობილი 

კორპორაციებისთვის ყველაზე კარგი გამოსავალია. დანარჩენში შეზღუდვა პრაქტიკულად არა 

აქვს, მოკლედ ამ ვერსიას ყველაფერი აქვს რაც XP-სთვისაა შექმნილი, წინა ვერსიისგან 

განსხვავებით გულისხმობის პრინციპით არ აქვს რამდენიმე კომპონენტი დაყენებული, მაგრამ  

ნებისმიერ დროს აბდეიტების სახით ან ცალკე პაკეტად შეიძლება დაინსტალირება და მიიღებთ 

იგივე Media Edition-ს პლიუს დომენ კონტროლერის მხარდაჭერას. გათვლილია ძლიერ 

კომპიუტერებზე, თამაშებზე, პროგრამებზე, გეიმერებზე და სხვ. თუ თქვენ გინდათ ეფექტური 

Windows-ის  ფონები პლუს მაშინ გვინდა Media Edition-ი სხვა მხრივ კი მხოლოდ PRO-ს 

გამოგვადგება.  

3. Windows XP Home Edition - თავიდან ამ ვერსიაში შეზღუდული იყო LAN მხარდაჭერა, მაგრამ 

შემდეგ ეს მოხსნეს, სამაგიეროდ დღემდე ამ ვერსიას არ აქვს დომენური კონტროლერის 

მხარდაჭერა, ასევე თითქოსდა არა აქვს 1 გიგაბაიტ მეხსიერებაზე მეტის მხარდაჭერა და სხვა 

მინიმალური პაკეტების მხარდაჭერა, ძირითადად ეხება ქსელს და ადმინისტრირებას, 

მაგალითად Home ვერსიაში ისე სრულად ვერ მართავთ მომხმარებლების ექაუნთებს 

კონსოლიდან როგორც PRO ვერსიაში, შედეგად იაფიც ღირს და როგორც წესი საშუალო კლასის 

ნოუთბუკებზე აინსტალირებენ, ასევე აინსტალირებენ უმეტეს სამომხმარებლო 

კომპიუტერებზე და ბიზნეს კლასის ნოუთბუკებზე. თუ მომხმარებლის საქმიანობა 

შემოიფაქრგლება სახლში მუშაობით, არ გჭირდებათ დომენ კონტროლერი, არ გაქვთ 

კომპიუტერებზე ბევრი მომხმარებლის ექაუნთები რომლებსაც კვოტირება და სხვადასხვა სახის 

მართვა სჭირდებათ, მაშინ ეს სისტემა უნივერსალური გამოსავალია. ინეტრნეტზე, ფილმებზე, 

პროგრამებზე პრობლემა არა აქვს, (2 გიგაბაიტი მეხსიერებასაც მშვენივრად აღიქვავს).  

4. Windows XP Starter Edition - შექმნილია განვითარებადი ქვეყნებისთვის, ინდოეთი, ჩინეთი, 

რუსეთი და ასე შემდეგ, ანუ ქვეყნები სადაც ფული ნაკლებად აქვთ, ან ბევრია ძველი 

პროცესორი 800Mhz Celeron 

RAM 256 MB 

HDD 20 GB 

CD ROM; Keyboard; Mouse 
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კომპიუტერებზე და ასე შემდეგ. ძირითადად გამოიყენება სიიაფის გამო, კერძოდ გამოსვლის 

დღესვე მისი მაქსიმალური ფასი იყო 32$ დღეს კიდევ უფრო დაეცა და კომპანიის საიტზე 

დაახლოებით 12-15$ ღირს. გამოირჩევა გარკვეული შეზღუდვებით. რა თქმა უნდა არ აქვს 

დომენ კონტროლერის მხარდაჭერა, მუშაობს მხოლდო ერთი მომხმარებლისათვის, არ 

შეიძლება 3 პროგრამაზე მეტის გაშვება (უფროსწორედ სამ ფანჯარაზე მეტს ვერ გახსნი, გინდა 

ეს სამი ფანჯარა იყოს WORD-ი ან Internet Explorer-ი, სხვა ვეღარაფერს გაუშვებთ სანამ 

ერთერთ ფანჯარას ამ სამიდან არ დახურავთ), აქვს შეზღუდვა მეხსიერებაზე, თავიდან 

მაქსიმუმ 128 მეგაბაიტს აღიქვავდა, ახლა დაახლოებით 256-მდე აწიეს ეს ლიმიტი, არ აქვს 2 

ბირთვიანი პროცესორების, HT და სხვა ახალი ტექნოლოგიური მიღწევების მხარდაჭერა 

 

დაფორმატების სიტემები FAT და NTFS 

FAT  და  NTFS  დისკზე  ინფორმაციის  შენახვის  და  განლაგების  ცნობილ  და გავრცელებულ 

მეთოდებს წარმოადგენენ. 

ყველას, ვისაც კი თავის კომპიუტერში ოპერაციული სისტემა გამოუცვლია (და 

არა მარტო მათ), შეხება ჰქონია ამ აბრევიატურებთან, მაგრამ არც ისე ბევრმა იცის მათი 

შინაარსი და პლიუს-მინუსები. შესაბამისად არც ის, თუ რომელი და როგორ მოარგოს 

თავის კომპიუტერს. მოდით ცოტა მიმოვიხილოთ ეს ორი ფაილური სისტემა. 

დისკის ორგანიზება სანამ უშუალოდ კონკრეტულ სისტემებზე გადავიდოდეთ, 

ზოგადად გავეცნოთ იმ განლაგებისა და შენახვის მეთოდს, რომელსაც ორივე სისტემა იყენებს. 

იმისათვის,  რომ  ოპერაციულმა  სისტემამ  დისკზე  მუშაობა  შეძლოს,  დისკი 

იყოფა       კონცენტრირებულ       ნაწილებად       (ბილიკებად),       მათ       ინგლისური 

ტერმინოლოგიით ტრეკებს ეძახიან. ყოველი ბილიკი წარმოადგენს კონცენტრულ წრეს, 

რომელსაც იდეაში არც თავი აქვს და არც ბოლო. მაგრამ რეალობაში ეს ასე არ არის. 

იმისათვის, რომ არეულობა არ მოხდეს, დისკის თითოეული ბილიკი დაყოფილია რამდენიმე 

ერთნაირი ზომის ნაწილად. ასეთ ნაწილს სექტორს ეძახიან და მასში ინახება მინიმალური 

ინფორმაციის რაოდენობა. დღესდღეისობით არსებულ ყველა დისკში ერთ სექტორში 512 

ბაიტი ინახება. როგორც იცით, დისკის ფირფიტა ძალიან გავს კომპაქტ დისკს. ადვილი 

მისახვედრია, რომ გარე ბილიკი უფრო გრძელი იქნება, ვიდრე შიდა ბილიკი. შესაბამისადაც 

არის განლაგებული ყოველ ბილიკზე სექტორების რაოდენობა, თუმცა თავიდან დისკების 

პირველ ეპოქაში ყოველ ბილიკზე მიუხედავად მისი სიგრძისა, სექტორების ერთნაირი 

რაოდენობა იყო განთავსებული. შემდეგ ეს (კორექტულად) მიჩნეული იყო ადგილის უაზრო 

ხარჯვად. ასე რომ სისტემაც შეიცვალა. 

დისკზე არის სპეციალური ადგილი ამ სექტორების მისამათებისათვის. იმის 

გამო რომ დისკზე სექტორები ძალიან ბევრია, ხოლო მათი მისამართების ჩასაწერი 

ადგილი მხოლოდ გარკვეულ რაოდენობას იტევს, იძულებული ვართ სათითაო სექტორის 

მაგივრად ჩავწეროთ სექტორების ერთაინობა ერთ მისამართზე. სექტორების ერთიანობას 

დაერქვა კლასტერი. კლასტერში შეიძლება იყოს გაერთიანებული 1 ან რამდენიმე ათეული 

სექტორი, დღეისათვის მაქსიმალური რაოდენობა ერთ კლასტერში 128 სექტორია. ეს 

რაოდენობა განისაზღვრება იმის და მიხედვით, თუ რა ზომისაა დისკი და რამდენია მასზე 

სექტორების რაოდენობა. მაგალითად თუ დისკზე გაქვთ 16 ათასი სექტორი, ხოლო სარჩევში 

მხოლოდ 2 ათასი ჩაწერის   ადგილი,   მაშინ   თქვენ   8   სექტორის   გაერთიანება   და   

მათთვის ერთი 
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მისამართის, ანუ კლასტერის მითითება მოგიწევთ. თუ დისკის ზომა უფრო დიდია, მაშინ 

ერთ კლასტერში უფრო მეტი სექტორის გაერთიანება მოგიწევთ და პირიქით. ახლა კი, 

თვითონ ფაილურ სისტემებზე გადავიდეთ, სწორედ მათი მეშვეობით ხდება ინფორმაციის და 

სექტორების შენახვა, ასევე კლასტერებად კლასიფიცირება. 

რა არის FAT? File Allocation Table  ანუ შემოკლებულად FAT, იყენებს მონაცემთა ბაზას (ჩვენ 

წეღან უფრო გავამარტივეთ ეს ტერმინი  და მისამართების ჩამონათვალად  განვიხილეთ), 

რომელშიც თითოეულ კლასტერს თავისი ნომერი და ადგილი აქვს. ეს სისტემა პირველად 

DOS 1-ში იქნა გამოყენებული ბილ გეიტსის მიერ. დრო გავიდა და ფაილურმა სისტემამ 

გარკვეული ცვლილებები განიცადა. განახლებულ ვერსიებს FAT12, FAT16 და FAT32 

დაერქვათ. აბრევიატურის ბოლოს ჩაწერილი ციფრები თანრიგებზე მიგვითითებს, მაგრამ 

მათ აქ არ განვიხილავთ. 

დღევანდელი გადასახედიდან დაუჯერებელია, მაგრამ 1987 წელს (DOS 3-ში) 

კომპიუტერებისთვის 32 მეგაბაიტიანი დისკის წაკითხვა ბოლო მიღწევა იყო. DOS 6-ის ეპოქაში 

ეს ზომა 2 გიგაბაიტამდე გაიზარდა, მაგრამ დისკის მწარმოებლების მიღწევები ოპერაციული 

სისტემისგან სულ უფრო მეტს ითხოვდნენ. ასე რომ, Windows 98-თან ერთად FAT32 გამოვიდა 

(მანამდე ახალი ფაილური სისტემა გამოცდილი იყო Windows 95 SR2-ში), რომელიც ლიმიტს 

(თეორიულად) 2 ტერაბაიტამდე  ზრდიდა. მომდევნო პრობლემა ისევ დისკების გაზრდილი 

მოცულობიდან მომდინარეობდა. მაგალითად, FAT16-ს თეორიულად 2 -ზე მეტი კლასტერის 

დატევა არ შეუძლია (პრაქტიკაში ეს რიცხვი კიდევ უფრო ნაკლებია), ასე რომ დიდ დისკზე 

მას კლასტერებში ბევრი სექტორის ჩაწერა უწევდა, რაც დისკის მოცულობის დაკარგვას 

იწვევდა. ანუ თუ სისტემა მუშაობს 16-დან 32 GB-მდე განყოფილებაზე, ის თითოეულ 

კლასტერს 16 KB-ს უთმობს. ასეთ შემთხვევაში 1-დან 16 KB-მდე ფაილი, მიუხედავად იმისა, 

16 კილობაიტი ინფორმაციაა შიგნით ჩაწერილი თუ მხოლოდ ერთი ბაიტი, მაინც 16 

კილობაიტის ადგილს იკავებდა დისკზე. ეს კი დისკის მოცულობის 30-40 პროცენტს 

გამოუყენებელს ტოვებდა. 

ყველა  ზემოთ  ჩამოთვლილი  პრობლემის  მიუხედავად  FAT თავის  საქმეს 

 მშვენივრად ასრულებდა პატარა მეხსიერებისა და სიმძლავრის მქონე კომპიუტერებზე, 

მაგრამ ტექნოლოგიურმა სიახლეებმა სისტემის  განახლება და სრულყოფა მოითხოვეს. 

ნელნელა სიტუაცია მომწიფდა და საფუძველი NTFS-ს ჩაეყარა. 

რა არის NTFS? 

90-იანების  დასაწყისში  კომპანია  Microsoft-ი  მიხვდა,   რომ  DOS   სისტემაზე 

დაფუძნებული Windows-ი სულ უფრო მზარდი ბაზრის მოთხოვნას ვეღარ 
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აკმაყოფილებდა, ამიტომ ახალ პროგრამულ უზრუნველყოფაზე დაიწყო მუშაობა. თავიდან 

ის IBM-თან ერთად მუშაობდა, რამაც მსოფლიოს ახალი სისტემა, HPFS (High Performance file 

system) მოუვლინა. სამწუხაროდ, ამ ორმა კომპანიამ ერთობლივი მუშაობით მეტი ვერაფერი 

შექმნა. ცოტა ხანში მაიკროსოფტმა NTFS (New Technology File System) შეიმუშავა, რომელიც 

თავდაპირველად Windows NT-ში, ხოლო შემდეგ Windows 2000-სა და Windows XP-ში გამოიყენა. 

NTFS-ი FAT-ზე მოქნილია - თითქმის ბოლომდე იყენებს დისკის მოცულობას. კლასტერის 

ზომა 4 KB-ს არასდროს აჭარბებს, თუმცა თეორიულად შეიძლება ერთ კლასტერში ერთი 

სექტორის ჩატევაც (მიუხედავად დისკის მოცულობისა), ხოლო თუ ფაილის ზომა კლასტერის 

ზომაზე მცირეა, მაშინ სისტემა ამ ფაილს MTF-ში (Master File Table) ინახავს, რაც მას 

თავდაპირველ ზომას უნარჩუნებს და შესაბამისად დისკის მოცულობის უაზრო ხარჯვასაც 

თავიდან გვაცილებს. ყველაფერი ეს მიიღწევა იმის ხარჯზე რომ NTFS-ში, ფაილების 

განლაგების ცხრილის ზომა და ჩანაწერების რაოდენობა წინასწარ განსაზღვრული არ არის, 

იგი დინამიურად იცვლება საჭიროების და მიხედვით. 

NTFS ფაილების უკეთეს დაცვასაც უზრუნველყოფს. მაგალითად, XP Pro-ს დაცვის 

ინტეგრირებული ფუნქცია გააჩნია. მაგრამ აქ მედლის მეორე მხარეც გვაქვს - მომხმარებელი 

პაროლთან ფრთხილად უნდა იყოს – მის დაკარგვას Windows-თან შედარებით მეტი 

გართულებები მოაქვს. 

თუმცა  NTFS  მინუსებიც  ბლომად  აქვს.  მწირი  შესაძლებლობის  კომპებთან 

ძალიან ჭირვეულია. მის სისტემურ ფაილებს პატარა მოცულობის დისკებზე საგრძნობი 

ადგილი მიაქვს (იგრძნობა დინამიური ცხრილის ფუნქციები), ხოლო თვითონ სისტემა ნელა 

მუშაობს და ხშირად იჭედება კიდეც. ეს გამოწვეულია იმით რომ ოპერაციული სისტემა FAT-

ისაც  და NTSF-ის ცხრილებს ოეპრატიულ მეხსიერებაში ინახავს, შესაბამისად ფიქსირებული 

FAT-ი ყოველთვის ერთ რაოდენობას მოითხოვს, ხოლო NTFS-ი კი ცვალებადია. 

ბოლო ბოლო (FAT თუ NTFS?) მოდით, მთელი ზემოთ მოყვანილი ინფორმაცია შევაჯამოთ და 

დადებითი და უარყოფითი მხარეების მოკლე ჩამონათვალი გავაკეთოთ. ასეთი ჩამოთვლის 

მეშვეობით ადვილად გავარკვევთ, თუ რომელი სისტემა გჭირდებათ თქვენი 

კომპიუტერისათვის. მაშ ასე: 

FAT პლიუსები 

 უფრო  სწრაფად  მუშაობს  10  გიგაბაიტისა  და  ნაკლები  მოცულობის  მქონე 

დისკებზე (განყოფილებებზე); 



  მაკა ოდილაძე, თამუნა ბურჭულაძე 
 

 

58 

 

 კარგად მუშაობს დისკის პატარა ქეშ მეხსიერებისა და ნაკლები ოპერატიული 

მეხსიერების (96 მეგაბაიტზე ნაკლები) ქონის შემთხვევაში; 

 იოლია დიდი მოცულობის ფაილებთან მუშაობა (არაუმეტეს 2 გიგაბაიტი). 

მინუსები 

 დისკზე ფაილების რაოდენობისა და დისკის მოცულობის ზრდათან ერთად 

ნელდება მუშაობის სიჩქარე; 

 ბევრი   წვრილი   ფაილების  შენახვისას  ხდება   დისკის   ფრაგმენტირება   და 

სისტემის შენელება იგრძნობა; 
 

 

 

 შეუძლია ინდექსირება, რაც ფაილების ძებნას აჩქარებს; 

 აქვს უკეთესი დაცვა; 

 გააჩნია კვოტირების ფუნქცია; 

 შეუძლია ფაილების კომპრესირება; 

 ამცირებს ინფორმაციის დაკარგვის შანსს; 

 

NTFS პლიუსები 

 შეუძლია შეინახოს უფრო დიდი მოცულობის ფაილები, ვიდრე FAT-ს (4 GB-ზე 

დიდი); 

 შეუძლია იმუშაოს დიდ დისკებზე (>1 TB); 

 შეუძლია დისკი გადაიყვანოს დინამიურ ფორმატში (ეს ფუნქცია არ მუშაობს 

WinXP Home ვერსიაში); 

 კარგად მუშაობს დიდი მოცულობის ქეშ მეხსიერებიან დისკებთან  და ბევრი 

ოპერატიული მეხსიერების (96 მეგაბაიტზე მეტი) არსებობისას; 

 20  GB-ზე  მეტი  მოცულობის  მქონე  დისკებზე  FAT-თან  შედარებით  უფრო 

სწრაფად მუშაობს; 

 8 GB-ზე მეტი მოცულობის მქონე …დისკებზე უფრო მეტი ადგილის 

გამოყენება შეუძლია; 

 მეტად დაცულია ფრაგმენტირებისაგან. 

მინუსები 

 ცუდად მუშაობს ნაკლები ქეშ მეხსიერების მქონე სისტემებთან (96 

მეგაბაიტზე ნაკლები ოპერატიული); 

 ცუდად მუშაობს ნელ დისკებსა და კონტროლერებთან; 

 პატარა დისკებზე მოცულობის მხრივ უფრო არაეკონომიურია, ვიდრე FAT-ი. 

უკეთესია  ამ  ზედაპირული  ჩამოთვლის  შემდეგ პრაქტიკაში  განვიხილოთ. 

ამისათვის შემდეგი რჩევები გამოგადგებათ: 

FATჯობია იმ შემთხვევაში თუ 
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 კომპიუტერში გაქვთ 96 მეგაბაიტზე ნაკლები ოპერატიული მეხსიერება; 

 გაქვთ ნელი დისკი (<5400 ბრ/წთ) ან კონტროლერი(ATA33ი ან უფრო ნელი); 

 გაქვთ 10 GB-ზე ნაკლები მოცულობის დისკებთან (განყოფილებებთან); 

 გსურთ Win 9x ოპერაციული სისტემის თქვენს დისკზე გამოყენება 

ხოლო NTFS-სი უნჯობესია, თუ: 

 გაქვთ 20 GB-ზე მეტი მოცულობის დისკი; 

 გაქვთ 128 მეგაბაიტზე მეტი მეხსიერება (რეალურად ჯობია 256 მეგაბაიტზე მეტი 

გქონდეთ); 

 გიწევთ ბევრი წვრილი ფაილების შენახვა (>100,000) 

 იყენებთ 4 GB-ზე მეტი ზომის ფაილებს 

 იყენებთ დინამიურ დისკებს და RAID სისტემებს; 

 გსურთ უფრო სწრაფი ძებნის სისტემა (და კომპიტერიც ხელს გიწყობთ); 

 გსურთ ფაილების დაცვის გაფართოებული შესაძლებლობა; 

 გსურთ აკონტროლოთ სხვა მომხმარებლების მიერ გამოყენებული 

მოცულობა (კვოტირების შესაძლებლობა); 

 გსურთ ფაილების კომპრესია; 

 გსურთ ინფორმაციის უკეთესი ფიზიკური განლაგება; 

 გსურთ გამოიყენოთ გაფართოებული სიმბოლოების (მათ შორის ქართულის) 

ნაკრები. 

შენიშვნა 

 ერთდროულად ორივე სისტემის ერთ დისკზე არსებობა შესაძლებელია, ოღონდ 

სხვადასხვა განყოფილებების სხვადასხვა ფაილურ სისტემაზე დაფორმატდება; 

 დისკეტები  როგორც  წესი,  FAT-ზეა  დაფორმატებული  და  თითო  კლასტერი 

თითო სექტორს შეიცავს,  მაგრამ NTFSflp  საშუალებას იძლევა,  ისინი NTFS-ზე 

დავაფორმატოთ. 

 CD დისკები ISO-9660 ან UDF-ზე ფორმატდება, მაგრამ არასდროს FAT-ზე, ან NTFS-ზე, 

გამონაკლისს DVD-RAM დისკები წარმოადგენენ რომელბიც FAT32-ზე ფორმატირდება; 

 დასაშვები და შესაძლებელია ერთი სისტემიდან მეორეზე გადასვლა ინფორმაციის 

დაკარგვის გარეშე, ოღონდ გარკვეული პირობებით. Windows-ის შიდა შესაძლებლობებით 

შესაძლებელია მხოლოდ მაღალი დონის ფაილურ სისტემაზე გადასვლა, ანუ FAT32-დან NTFS-

ზე. აი უკუღმა უტილიტებით არაფერი გამოგივათ. თუ სურვილი, ან საჭიროება შეიქმნა, 

მოგიწევთ სხვა პროგრამული უზრუნველყოფით სარგებლობა,  ძირითადად ჩვენთან 
Paragon 
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Partition Manager და PowerQvest Partition Magic-ია გავრცელებულია. მათი მეშვეობით 

უმტკივნეულოდ შეიძლება ნებისმიერი ფორმატიდან ნებისმიერ ფაილურ სისტემაში 

გადასვლა, როგორც წესი გამოიყენება NTFS, FAT32, FAT16, FAT12, EXT3. 

 

 

 Windows XP-ის ინსტალაცია 
ინსტალაციის წინ გაამზადეთ ყველა საჭირო პროგრამა, დრაივერები და შრიფტი. არ 

დაგავიწყდეთ C: დისკიდან საჭირო ინფორმაციის კოპირება  სხვა დისკებზე, ან 

მოწყობილობებზე, ასევე My Document-ში და Desktop-ზე არსებული საჭირო ფაილების შენახვა. 

არ გამოგრჩეთ საფოსტო ყუთი და საფოსტო ექაუნთები.  

1. ჩავდოთ Windows XP-ს საინსტალაციო დისკი დისკწამყვანში; 

2.  BIOS-ში შესასვლელად კომპიუტერის ჩართვისთანავე დააჭირეთ ღილაკს [Delete] ან [F10] 

BIOS-ს გააჩნია, წესით კომპიუტერმა ჩართვისას ”შავ ეკრანზე” უნდა დაგიწეროთ როგორ 

შეხვიდეთ BIOS-ში. მოვძებნოთ first boot device, პარამეტრი : და პირველ ჩამტვირთავ 

მოწყობილობად მიუთითოთ CD/DVD მოწყობილობა ან შეგვიძლია პირველ 

ჩამტვირთავად არ მივუთითოთ, რაც მთავარია CD/DVD მოწყობილობა HardDiskDrive 

(HDD)-ზე ანუ ვინჩესტერზე პირველი უნდა იყოს რაინსტალაციის დაწყებამდე 
კომპიუტერის ბიოსში ჩამტვირთველის პრიორიტეტი უნდა განვსაზღვროთ და 
პრიორიტეტულ მოწყობილობაში სათანადო სადისტრიბუციო დისკი ჩავდოთ.
 იმისათვის, რომ მივანიჭოთ პრიორიტეტი რომელიმე მოწყობილობას (DVD ან 
FLASH), საჭიროა 
შევიდეთ ბიოსში (BIOS). გვაქვს ბიოსში შესასვლელი რამდენიმე 
ღილაკი,სტანდარტულად ითვლება DELETE ღილაკი, ხოლო ნოუთბუქებისთვის 
ძირითადად გამოიყენება ESC ან F2 ღილაკი.  
ბიოსში შესვლისას გამოჩნდება შემდეგი ფანჯარა 

 
მოწყობილობების პრიორიტეტის განსასაზღვრელად გადავდივართ Boot ჩანართში 

http://boriti.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11090647/6390435_orig.png
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მოცემულ ფანჯარაში გვაქვს: 
ა)Removable Devices–Flash  მეხსიერება 
ბ)Hard Drive-მყარი დისკი (ვინჩესტერი) 
გ)CD\DVD Drive-CD\DVD  წამკითხველი 
დ)Network Boot-ქსელიდან ჩატვირთვა 
ჩვენს შემთხვევაში პირველ ადგილზე ვაყენებთ CD\DVD წამკითხავს,  რადგან ვინდოუსის
 ინსტალაცია ხდება CD\DVD დისკიდან.  ამისათვის ჩამოვდივართ CD\DVD-Drive-ზე და 
+ ან - ღილაკით აგვაქვს ზევით 1-ლ ადგილზე,  ხოლო მეორეზე ვტოვებთ ვინჩესტერს (Hard
 Drive)        
შენიშვნა: CD დისკი არ არის საკმარისი Windows 7-ის საინსტალაციო ფაილების შესანახად,U  
Uამიტომ გამოიყენება DVD დისკი. შესაბამისად დაგვჭირდება DVD დისკწამკითხავი 

 
 
ამ ყველაფრის შემდეგ უნდა მოხდეს ცვლილებების შენახვა. გვაქვს ორი ვარიანტი: 
1) ვაწვებით F10 ღილაკს და გამოსულ მენიუში ვაჭერთ OK ღილაკზე; 
2) გადავდივართ EXIT მენიუში (სურ. 6.4) და ვირჩევთ Exit Saving Changes და შემდეგ OK 
შენიშვნა: თუ აგვერია ბიოსში რაიმე ვაწყებით Discard Changes (ცვლილებების უგულებელყოფა) 
და ვინახავთ. 

http://boriti.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11090647/9548190_orig.png
http://boriti.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11090647/5401643_orig.png
http://boriti.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11090647/9548190_orig.png
http://boriti.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11090647/5401643_orig.png
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დგან კომპიუტერმა ჯერ CD/DVD-ს მიაკითხოს და შემდეგ ვინჩესტერს. 

 

 

 

 

 

თავდაპირველად გამოვა შავი ფანჯარა, ამ დროს ინსტალერი კომპაქტიდან კითხულობს 

საჭირო ფაილებს და დაეწერება რომ თუ გსურთ დისკიდან ჩატვირთვა დააჭირეთ ნებისმერ 

ღილაკს.... დააჭირეთ და დაელოდეთ. თუ ყველაფერი წესრიგშია ეკრანი გაშავდება , ამ დროს 

ინსტალერი დისკიდან საჭირო ფაილებს შეაგროვებს. 

 

 
რამდენიმე წამში დაიწყება ინსტალერის გრაფიკული ინტერფეისისთვის საჭირო ფაილების 

მეხსიერებაში გადაწერა. როდესაც ეს პროცედურა დამთავრდება როგორც წესი მიიღებთ 

შემდეგ ფანჯარას. 

http://boriti.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11090647/640130_orig.png
http://boriti.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11090647/640130_orig.png
http://boriti.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11090647/640130_orig.png
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აქ ამოსარჩევია სამი პუნქტიდან ერთ-ერთი: 

-  დააჭირეთ Enter-ს თუ გსურთ სისტემის ინსტალაციის დაწყება; 

-  დააჭირეთ ღილაკ R-ს თუ გსურთ ავარიული აღდგენის მენიუში შესვლა და სისტემური 

კონსოლის რეჟიმის გამოძახება; 

-  თუ გადაიფიქრეთ ინსტალაცია დააჭირეთ ღილაკს F3. 

 

ეკრანზე გამოვა ლიცენზიის შეთანხმების წესები: 

 

•ვეთანხმებით-F8 

•არ ეთანხმებით-ESC 

• ლიცენზიის შემდეგი გვერდის წაკითხვა - PAGE DOWN 

ვაჭერთ ღილაკს Enter და ვაგრძელებთ ინსტალაციას. 

შემდეგ ფანჯარაში მიიღებთ შეტყობინებას, რომელიც იდეაში ნიშნავს შემდეგს  

‖საინსტალაციო პაკეტმა აღმოაჩინა დაინსტალირებული Windows-ის ვერსია ამა და ამ 

მისამართზე, თუ გსურთ რომ აღადგინოთ დაზიანებული ვერსია დააჭირეთ ღილაკს R, ხოლო 

თუ გსურთ ახალი ვერსიის ინსტალირება 

აღდგენის გარეშე, მაშინ  დააჭირეთ ღილაკს 

ESC‖. 
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ვაჭერთ ღილაკს Enter და ვაგრძელებთ ინსტალაციას. შემდეგ ფანჯარაში შემოთავაზებული 

იქნება დისკის ამორჩევა სად უნდა დაინსტალირდეს Windows-ი. თუ კომპიუტერი სულ 

ახალია და ჯერჯერობით ჩვენი ვინჩესტერი ლოგიკურ დისკებად დაყოფილი არ არის, 

შემოთავაზებული იქნება როგორც ერთი მთლიანი დისკი. შეგიძლიათ პირდაპირ 

დააინსტალიროთ და შემდეგ დამატებითი პროგრამების მეშვეობით დისკი სასურველ 

ზომებად დაანაწევროთ, მაგრამ უმჯობესია აქვე გავნსაზღვროთ რა ზომის განყოფილება 

გვჭირდება სისტემური დისკისთვის.  რა თქმა უნდა დისკის ზომა თქვენი ამოსარჩევია 

 
გავეცნოთ ამ ფანჯარაში ჩამოთვლილ პუნქტებს: 

- დააჭირეთ Enter-ს, რომ ამოირჩიოთ მონიშნული დისკი; 

- დააჭირეთ ღილაკ C-ს რომ შექმნათ გარკვეული ზომის დისკის განყოფილება; 

- დააჭირეთ ღილაკს D თუ გსურთ უკვე შექმნილი დისკის განყოფილების წაშლა (გამოიყენეთ 

იმ შემთხვევაში თუ თქვენს მიერ შექმნილი ან არსებული დისკი არ გაწყობთ სხვადასხვა 

მიზეზების გამო). 

 იმის გამო, რომ ჩვენ საერთოდ არ გვაქვს არანაირი განყოფილება შექმნილი ვირჩევთ 

მეორე პუნქტს, ანუ ვაჭერთ ღილაკს C. ამ დროს გამოდის ახალი ფანჯარა, 

სადაც  აქტიურად ციმციმებს მთლიანი დისკის ზომა, შეგვიძლია გავაკეთოთ სამი 

მოქმედება: 

- დავაჭიროთ ღილაკს ESC და დავბრუნდებით წინა მენიუში; 

- დავაჭიროთ ღილაკს Enter და მთლიანი დისკის მოცულობა ერთ ლოგიკურ დისკად; 

- ჩაწერეთ ხელით სასურველი დისკის მოცულობა და დააჭირეთ Enter-ს. 

 
 ჩვენს მიერ განხილულ ფანჯარაში ჩანს 122872 მეგაბაიტი, აქ უნდა იცოდეთ ერთი 

საიდუმლოება, ყოველი 1024 მეგაბაიტი ტოლია ერთი გიგაბაიტის, ასე რომ თუ გსურთ 

მაგალითად 8 გიგაბაიტიანი დისკის შექმნა უნდა ჩაწეროთ 8192, რაც მივიღეთ 

ფორმულიდან  8x1024=8192 მეგაბაიტის. შეგიძლიათ ამდენი არ იწვალოთ და ჩაწეროთ 

პირდაპირ 8000, ამ შემთხვევაში შექმნილი დისკი 8 გიგაბაიტზე ოდნავ პატარა იქნება. 
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მოკლედ ამოირჩიეთ სასურველი ზომა,   დააჭირეთ Enter-ს და დაბრუნდებით წინა 

ფანჯარაში, განსხვავება იქნება ერთი მთლიანი დისკი ორად გაიყო. გვაქვს ერთი 

მიახლოებით 12 გიგაბაიტიანი 

განყოფილება და დანარჩენი 

გამოუყენებელი მოცულობა.  

 

გამოვყოთ 12 გიგაბაიტიანი განყოფილება, დანარჩენი დავტოვოთ ისე როგორც არის, Windows-

ის ინსტალაციის დასრულების შემდეგ შეგვიძლია იგი ან ერთ მთლიან  D: დისკად 

გადავაკეთოთ, ან დავყოთ სასურველ მოცულობებად.   

 
 გამოვა ახალი ფანჯარა, რომელშიც შემოთავაზებულია დისკის დაფორმატების 

მეთოდი. აქ შეიძლება იყოს შემოთავაზებული 5 ან 2 მეთოდი, ეს დამოკიდებულია იმაზე თუ 

როგორ ინსტალაციას ირჩევთ (ახალ კომპიუტერზე ინსტალაცია, თუ სისტემის 

გადაინსტალირება), ასევე რა ზომის დისკი ამოირჩიეთ, თუ თქვენს მიერ ამორჩეული დისკის 

ზომა არ აღემატება 20 გიგაბაიტს, მაშინ შემოთავაზებული იქნება FAT 32 ან NTFS ფაილური 

სისტემა, თუ თქვენს მიერ ამორჩეული დისკის ზომა 20 გიგაბატს აღემატება, მაშინ 

შემოთავაზებული იქნება მხოლოდ NTFS ფაილური სისტემა.  

 

 

 

 

 

 

   თუ დისკის ზომა არ 

აღემატება 20 გეგაბაიტს 

მოცემული გვექნება  FAT32 

და NTFS ფაილური სისტემა 

,ხოლო თუ აღემატება 20 გეგაბაიტს მაშინ მხოლოდ NTFS. 
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·NTFS(ჩქარი დაფორმატება) 

·NTFS(სტანდარტული დაფორმატება, საჭიროა დიდი დრო) 

·FAT32(ჩქარი დაფორმატება) 

·FAT32(სტანდარტული დაფორმატება, საჭიროა დიდი დრო) 

· დარჩეს დისკის ფორმატი უცვლელი, არაა ფორმატირება საჭირო. 

1. თუ თვლი რომ შენი კომპიუტერი (უფრო მეტად ვინჩესტერი) მოძველებულია აირჩიე FAT32 

სტანდარტული დაფორმატება 

2.თუ თანამედროვეა აირჩიე NTFS სტანდარტული დაფორმატება. 

თითოეულ ფაილურ სისტემაზე შეგიძლიათ ამოირჩიოთ 2 დაფორმატების მეთოდი: 

- სტანდარტული (მოითხოვს დროს) 

- ჩქარი ―Quick‖ (3-5 წამში მთავრდება ფორმატირება) 

დემონსტრირებისთვის ავირჩიოთ NTFS ფაილურ სისტემა და ჩქარი ფორმატირება 

 
 დასტური  ფორმატირებაზე: 

•დაფორმატებაF 

• სხვა პარტიციის არჩევა ESC 

დაიწყება დისკის ფორმატირება. 

 
როდესაც დამთავრდება ფორმატირების ეტაპი, დაიწყება დისკზე საინსტალაციო პაკეტის 

გადაწერა. 

 
ამის შემდეგ კომპიუტერი გადაიტვირთება და ავტომატურად გააგრძელებს ინსტალაციას 
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თუ საინსტალაციო დისკი დრაივში დევს, გამოვა ჩატვირთვის საწყისი მენიუ, ამ დროს თქვენ 

თუ კომპაქტიდან ჩატვირთვა გსურთ რაიმე ღილაკს უნდა დააჭიროთ ხელი, მაგრამ იმის გამო 

რომ ჩვენ კომპაქტიდან ჩატვირთვის ეტაპი უკვე გავიარეთ ეს პუნქტი აღარ გვჭირდება, ამიტომ 

კლავიატურას ხელს არ ვახლებთ. სისტემა თვითონ მიხვდება რომ კომპაქტიდან ჩატვირთვა არ 

გვჭირდება და 5 წამიანი დაცდის შემდეგ თვითონ გააგრძელებს Windows XP-ს ინსტალაციას 

ვინჩესტერიდან. 

 
საინსტალაციო კომპაქტს დრაივიდან ნუ ამოიღებთ ინსტალერს კიდევ არა ერთი ათეული 

ფაილი ექნება გადმოსაწერი დისკიდან. მოკლედ გამოჩნდება WIndows-ის ჩატვირთვის მენიუ, 

რამდენიმე წამში გაქრება და გაგრძელდება ინსტალაციის მეორე ეტაპი. 

 
მეორე ეტაპის დროს პირველად დაინახავთ მარცხენა მხარეს, რომ Windows-სი სრულ 

ინსტალაციამდე კიდევ 39 წუთი დარჩა, ეს ციფრი რეალობას არ აღნიშნავს და დამოკიდებულია 

კომპიუტერის სიმძლავრეზე, მაგალითად Pentium 3-ზე, რომელსაც 120 მეგაბაიტი 

ოპერატიული აქვს, შეიძლება მართლად დასჭირდეს 39 წუთი ან მეტი, მაგრამ Pentium 4-ის 

შემთხვევაში მითუმეტეს თუ მას 512 მეგაბაიტზე მეტი ოპერატიული გააჩნია, ეს ციფრი უცებ 

გაირბენს და შეიძლება სულ რაღაც 15-20 წუთი გამოვიდეს. 

პირველ რიგში ინსტალერი დაიწყებს აპარატურის დეტექტირებას, ამ ეტაპის გავლის შემდეგ 

გამოიტანს რეგიონალური პარამეტრების ფანჯარას. აქ უნდა მივუთითოთ სად ვცხოვრობთ, რა 

ენებზე ვსაუბრობთ და რა ენები უნდა ჩანდეს ჩვენს Windows-ში კორექტულად. იმის გამო, რომ 
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აქ განსაზღვრული პუნქტები შემდეგში შეიძლება თქვენი სისტემის ლინგვისტური 

თვისებებისთვის ძალზედ აქტუალური აღმოჩნდეს, ეს პუნქტი დეტალურად განვიხილოთ. 

 
დააჭირეთ ღილაკს Customize: -> Language -> და მონიშნეთ: "Install files for complex script and 

right-to-left languages (Including Thai)"   

აქ ჩვენს სისტემას უნდა ვასწავლოთ უნიკოდის აღქმა, რომ შემდგომში ქართული უნიკოდ 

საიტები კორექტულად გაიხსნას, და ასევე უნდა ავუხსნათ რა ენაზე გამოიტანოს არა უნიკოდ 

მენიუებში აღწერილი ტექსტები 

 
 

აღნიშვნის შემდეგ მიიღებთ შეტყობინებას, რომ დაინსტალირდება ახალი ენების მხარდაჭერა 

(ამ პუნქტის ამორჩევის შემდეგ თქვენი WIndows-ი კორექტულად იმუშავებს უნიკოდ 

ტექსტებთან და ქართულ ვებ-გვერდებთან). დაეთანხმეთ და დააჭირეთ ძირს ღილაკს Apply, არ 

დააჭიროთ ღილაკს OK. ამის შემდეგ მოხდება კომპაქტ დისკიდან საჭირო შრიფტების და 

ფაილების გადმოწერა. ახლა გადავიდეთ ჩანართში 

Advanced. 

აქ ვირჩევთ არაუნიკოდ მენიუების გამოსაჩენ ენას, 

სასურველია აქ ამოირჩიოთ Russian. დააჭირეთ 

ღილაკს Apply.  
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ახლა გადავდივართ საწყის ჩანართში Regional Options. აქ გვაქვს ორი ჩამოსაშლელი მენიუ, 

ორივეში შეგიძლიათ ამოირჩიოთ Georgian, ამის შემდეგ მაგალითად საათი და სისტემური 

კალენდარი ქართულად იმუშავებს, შეგიძლიათ სურათს დააკვირდეთ, მაგრამ იმის გამო, რომ 

ჩვენმა თანამემამულეებმა გარკვეული შეზღუდული აზროვნება გამოიჩინეს, და Microsoft-ს 

არასრული ინფორმაცია გაუგზავნეს, ვიღებთ არასასურველ შედეგს. კერძოდ, ქართული 

რეგიონის ამორჩევისას კი ეთითება ქართული ენით საათი, კალენდარი და ვალუტად ეთითება 

ლარი, მაგრამ მთელი ციფრების გამყოფ ნიშნად ეთითება მხოლოდ მძიმე, ანუ თუ გინდათ 

დაწეროთ 10.20 ვერაფრით ვერ დაწერთ წერტილით, მოგიწევთ მძიმით დაწერა, ანუ მიიღებთ 

10,20-ს. თუ შეეცდებით წერტილის გამოყენებას ნებისმიერ პროგრამაში მიიღებთ შეცდომის 

შეტყობინებას. თან ზოგიერთი პროგრამა არ არის ორიენტირებული ქართულ რეგიონზე, 

ამიტომ თავიდან პრობლემები, რომ ავიცდინოთ მოგიწევთ ზედა მენიუში English (Unites States) 

ამორჩევა, ხოლო ქვემოთა მენიუში კი Georgia-ს ამორჩევა.  ვაჭერთ Apply, შემდეგ კი OK. 

 
დააჭირეთ ღილაკს Details და ამოირჩიეთ ჩატვირთვისას რომელი ენა იყოს ავტომატურად 

ამორჩეული, დაუკითხავად ინგლისურია ამორჩეული. 

თუ ცვლილებას არ აკეთებთ ვაჭერთ ამ ფანჯარაში OK-ს და დაბრუნებულ რეგიონალური 

თვისებების ფანჯარაში ვაჭერთ ღილაკს Next, ანუ ვაგრძელებთ ინსტალაციას. 

 
ახალ ფანჯარაში მოითხოვება კომპიუტერის მფლობელის სახელი და ორგანიზაციის სახელი, 

შეგიძლიათ ორგანიზაციის სახელი არ ჩაწეროთ. დააჭირეთ ღილაკს Next. 



  მაკა ოდილაძე, თამუნა ბურჭულაძე 
 

 

70 
 

 
შემდეგი ფანჯარა უნდა შეიყვანოთ თქვენი Windows-ის CD-Key. 

 
შემდეგი ფანჯარა არანაკლებად აქტუალური და საყურადღებოა. აქ გვაქვს ორი რამ 

გასაკეთებელი. პირველი კომპიუტერს უნდა მივცეთ სახელი (რომლითაც იგი შემდგომში 

ქსელში გამოჩნდება), მეორე უნდა დავარეგისტრიროთ ძირეული ადმინისტარტორის ექაუნთის 

პაროლი. ორივე აუცილებელი პუნქტია. 

ქვედა ველში უნდა გავნსაზღვროთ ექაუნთი 

Administrator-ისთვის საჭირო პაროლი. ეს ექაუნთი 

ავტომატურად იქმნება. ჩანს მხოლოდ Save Mode 

რეჟიმში, ან მაშინ როდესაც Wellcome ეკრანის 

გამოჩენისას დააჭერთ სამ კლავიშს Control + ALT + 

Delete. ამ დროს გამოვა მენიუ სადაც უნდა შეიყვანოთ 

მომხამრებლის სახელი და პაროლი. მოკლედ თუ ჩვენ 

ახლა აქ პაროლს არ გავნსაზღვრავთ შემდეგში 

მებისმიერ ელემენტს შეეძლება ჩვენს კომპიუტერში 

ქსელით შესვლა, ან ადმინისტრატორის ექაუნთით 

ჩატვირთვა თან ისე რომ არანაირი პაროლი არ 

დასჭირდება. გასაგებია რომ ეს უსიამოვნო ფაქტია, ამიტომ ასეთთან საქმე რომ არ გვქონდეს, 

მოიგონეთ თქვენთვის მარტივი, მაგრამ სხვისთვის ძნელად მისახვედრი პაროლი 

შემდეგი ფანჯარა გთხოვთ მიუთითოთ რომელი დროის სარტყელში ცხოვრობთ.  გრინვიჩის 

მიხედვით ჩვენ განაწილებული ვართ +4 სარტყელში, მაგრამ აქ გარკვეული სირთულეები 

წარმოიქმნება. პირველი რეალუარად ჩვენი დროის სარტყელი ვარდების რევოლუციის შემდეგ 

შეიცვალა, ხან გადაგვყავდა ზამთრის რეჟიმზე საათები ხან არა. ამჯერად საათები აღარ 

გადაგვყავს, მაგრამ Windows-ში ჩვენი სარტყელი უკვე გაწერილია. ამოირჩიეთ +4 თუმცა 

შეგიძლიათ ასევე +3 ამოირჩიოთ, მაგრამ ძირს აღნიშნული პუნქტი აუცილებლად უნდა 

გამორთოთ, ეს პუნქტი ნიშნავს იმას, რომ მსოფლიო სტანდარტის მიხედვით ზაფხულის 
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დროიდან ზამთრის დროზე გადასვლისას თქვენი კომპიუტერის საათის ერთი საათით წინ 

წაიწევს, ან უკან გადმოიწევს. 

 
გაგრძელდება ინსტალაცია, ამჯერად მოხდება ქსელის პარამეტრების განსაზღვრა, ჯერ 

ინსტალერი შეეცდება აღმოაჩინოს და დააყენოს თქვენი ქსელის დაფის დრაივერები, შემდეგ 

თუ აღმოჩენილი იქნება ქსელის დაფა (მიუხედავად იმისა იქნება მისი მოდელი და დრაივერი 

შერჩეული თუ არა)  გამოვა მოთხოვნა ამოირჩიოთ ქსელის პარამეტრები და  სამუშაო ჯგუფის 

სახელი. დატოვეთ მონიშნული Tipical Settings  დააჭირეთ ღილაკს Next. 

 
შემდეგ გამოვა სამუშაო ჯგუფის სახელის მოთხოვნა, როგორც წესი ნაგულისხმევად გამოვა 

სახელი Workgroup შეგიძლიათ დატოვოთ ასე, ან თუ იცით თქვენი ქსელის ჯგუფის სახელი 

ჩაწერეთ იგი და დააჭირეთ ღილაკს Next. 

 
ამჯერად ინსტალერი მინიმუმ 15-20 წუთი არ შეგაწუხებთ თუ სუსტი კომპიუტერი გაქვთ 

შეიძლება მთელი 1 საათიც არ შეგაწუხოთ ყველაფერი თქვენი ჩარების გარეშე გაგრძელდება და 

საბოლოო გადატვირთვამდე მივა.  

ინსტალერის მიერ გამოთვლილი სავარაუდოდ საჭირო დროს კი შეგიძლიათ მარცხენა მხარეს 

ადევნოთ თვალი. შეგიძლიათ დაელოდოთ მეორედ გადატვირთვას. 
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მოკლედ ყველაფერი თავისით დამთავრდება და კომპიუტერი მეორედ გადაიტვირთება, 

 
გადატვირთვის შემდეგ დაიწყება სრულად დაინსტალირებული Windows-ის ჩატვირთვა, 

ჩვეულებრივი ჩატვირთვისგან განსხვავებით პირველი ჩატვირთვა მოითხოვს გარკვეული 

პარამეტრების მითითებას. 

 
ასე მაგალითად პირველი ჩატვირთვისას გამოტანილი იქნება შეტყობინება, რომ თქვენი ვიდეო 

დაფის რეჟიმი შეიცვალა და გადაყვანილია ეკრანის გარჩევადობა მინიმალურად მისაღებ 

მნიშვნელობაზე, ანუ ეკრანი ირთვება გარჩევადობით 800x600-ზე. შემდეგ შეგიძლიათ 

დააინსტალიროთ ვიდეო დაფის დრაივერები და უკეთესი გარჩევადობა ამოირჩიოეთ ახლა კი 

დაეთანხმეთ გამოსულ ფანჯარას, დააჭირეთ ღილაკს OK. 
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გამოვა შეტყობინება თუ თქვენს ვიდეო დაფას არ შეუძლია ამ გარჩევადობის აღქმა მაშინ 

ეკრანი გადავა უფრო დაბალ გარჩევადობაზე. ან დროს მიმდინარეობს 30 წამიანი ათვლა. 

 
როგორც წესი დღევანდელი ყველა ვიდეო დაფა და მონიტორი ამ მინიმალურ გარჩევადობას 

უძლებს, ასე რომ დაეთანხმეთ შეტყობინებას და დატოვეთ არჩეული გარჩევადობა. თუ ამ 

დროს  გამოსახულება ვერ დაინახეთ და ეკრანი გაშავდა, მაშინ თქვენი ვიდეო დაფა ან 

მონიტორი ამ გარჩევადობას ვერ აღიქვავს, ამ შემთხვევაში 30 წამიანი ათვლის შემდეგ, 

WIndows-ი მონიტორის გარჩევადობას შეცვლის უფრო დაბალზე, ანუ 640x480-ზე. მოკლედ თუ 

ეკრანი და ვიდეო დაფა ნორმალურია, მაშინ დაინახავთ Windows XP-ს მისასალმებელ 

ანიმირებულ ფანჯარას, შემდეგ ეს ფანჯარა გაქრება და პირველადი კონფიგურირების 

ფანჯარას მიიღებთ. 

 ამასობაში, თუ თქვენი აუდიო დაფა კორექტულად იქნება 

ამოცნობილი საკმაოდ სასიამოვნო მელოდიასაც მოისმენთ.  

როგორც წესი ამ მუსიკაზე პროფესიონალური ორკესტრები მუშაობენ, ასე რომ მას 

დასაწუნებელს ვერაფერს უპოვით და სანერვიულო ინსტალაციის შემდეგ დამამშვიდებლადაც 

მოქმედებს. თუ ხმას ვერ გაიგებთ ესე იგი ინსტალერმა იგი ვერ ამოიცნო და დრაივერები ვერ 

დააინსტალირა. მოგიწევთ მოგვიანებით დრაივერების ხელით დაინსტალირება. ახლა კი 

პირველად კონფიგურირებას შევუდგეთ.დავაჭირეთ ღილაკს Next.შემდეგ გვერდზე 

ვიღებთ  ჩვენი კომპიუტერის დაცვის შემოთავაზებას, Windows XP SP2-ის გამოსვლის შედმეგ 

ეს პროცედურა აუცილებელი გახდა, სასურველი ამოირჩიოთ Help Protect My PC, ამ დროს 

ჩაირთვება დაცვის სამსახური და Windows XP-ს ინტეგრირებული Fire Wall-ი, მართალია 

ძლიერი არ არის, მაგრამ მინიმალური ინტერნეტ შეტევებისგან ნამდვილად დაგიცავთ. 

დააჭირეთ ღილაკს Next. 
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შემდეგ გვერდზე მოთხოვნილი იქნება ინტერნეტთან დაკავშირება, ონლაინ რეგისტრაცია და 

საჭირო დრაივერების ავტომატური ჩამოქაჩვა, იმის გამო რომ ქსელის პარამეტრები ჯერ 

განსაზღვრული არ არის, დრაივერები არ აყენია და ალბათ დიდად არ გახარებთ ონლაინ 

რეგისტრაციის გავლა ვირჩევთ ძირს არსებულ პუნქტს Skipp. შემდეგ ფანჯარაში გვთავაზობენ 

რეგისტარცას, აქ ვირჩევთ: NO, Not at this time  და ძირს ვაჭერთ ღილაკს next. 

 
შემდეგ გვერდზე ვარეგისტრირებთ ჩვენი კომპიუტერის მომხმარებლების სახელებს. აქ 

შეგიძლიათ რამდენიმე მომხმარებელი დაარეგისტრიროთ, ოღონდ გაითვალისწინეთ თუ 

ერთზე მეტი მომხმარებელი იქნება მაშინ Windows-ი თავისით არ ჩაირთვება, 

Welcome  ეკრანზე გამოტანილი იქნება ყველა რეგისტრირებული მომხმარებლის სახელი. თუ 

მხოლოდ ერთი მომხმარებელი იქნება სახელები ამოსარჩევი აღარ იქნება, პირდაპირ 

ჩაიტვირთება ხოლმე Windows XP. დააჭირეთ ღილაკს Next 

 
გამოვა ბოლო გვერდი, სადაც წერია: დიდი მადლობა, იმისათვის რომ Windows XP-ს იყენებთ, 

გილოცავთ მთელი Microsoft-ის სახელით, რადგან ინსტალაცია წარმატებით იქნა 

დასრულებული! დავაჭირეთ საბოლოოდ ღილაკს Next, გამოჩნდება Welcome ეკრანი, გაისმება 

მელოდიის ხმა (თუ აუდიო დაფა ამოცნობილია), გამზადდება თქვენი პროფილი და შეხვალთ 

თქვენს ექაუნთში. 

 
პირველად დაგხვდებათ Start მენიუ გახსნილი. დააწკაპუნეთ ნებისმიერ თავისუფალ ადგილზე 

და მენიუ გაქრება. სამაგიეროდ გაამოჩნდება შეტყობინება, რომ თქვენი ანტივირუსი 

დაინსტალირებული არ არის. 
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Linux 

 

 

ლინუქსის დისტრიბუტივები (Linux Distributions) -- 

35TUლინუქსისU35T ბაზაზე შექმნილი პროგრამული პაკეტებია. 
51T151T 52TUზოგადი მიმოხილვაU52T  

 51T251T 52TUUbuntu LinuxU52T  

 51T351T 52TUSUSE LinuxU52T  

 51T451T 52TUMandriva LinuxU52T  

 51T551T 52TUFedora CoreU52T  

 51T651T 52TUMEPIS LinuxU52T  

 51T751T 52TUDamn Small LinuxU52T  

 51T851T 52TUDebian GNU/LinuxU52T  

 51T951T 52TUKNOPPIXU52T  

 51TU10U51T 52TUGentoo LinuxU52T  

 51TU11U51T 52TUSlackware LinuxU52T  

 51TU12U51T 52TURed Hat (Enterprise) LinuxU52T  

 

 

 ზოგადი მიმოხილვა 

 

 ლინუქსი (Linux) წარმოადგენს მრავალფუნქციონალურ მძლავრ უფასო ოპერაციულ 

სისტემას, რომელიც იუნიქს (UNIX) მაგვარი ოპერაციული სისტემების ერთ-ერთი 

http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A3%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/#.E1.83.96.E1.83.9D.E1.83.92.E1.83.90.E1.83.93.E1.83.98_.E1.83.9B.E1.83.98.E1.83.9B.E1.83.9D.E1.83.AE.E1.83.98.E1.83.9A.E1.83.95.E1.83.90
http://ka.wikipedia.org/wiki/#Ubuntu_Linux
http://ka.wikipedia.org/wiki/#SUSE_Linux
http://ka.wikipedia.org/wiki/#Mandriva_Linux
http://ka.wikipedia.org/wiki/#Fedora_Core
http://ka.wikipedia.org/wiki/#MEPIS_Linux
http://ka.wikipedia.org/wiki/#Damn_Small_Linux
http://ka.wikipedia.org/wiki/#Debian_GNU.2FLinux
http://ka.wikipedia.org/wiki/#KNOPPIX
http://ka.wikipedia.org/wiki/#Gentoo_Linux
http://ka.wikipedia.org/wiki/#Slackware_Linux
http://ka.wikipedia.org/wiki/#Red_Hat_.28Enterprise.29_Linux
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ნაირსახეობაა. 

  ოპერაციული სიტემა UNIX შეიქმნა სამოციან წლებში, კომპანიაში Bell Telephone 

Laboratories (ახლა AT&T Bell Laboratories) მიერ. UNIX-ის შექმნისას გათვალისწინებული იქნა 

მისი მულტიპლატფორუმულ ოპერაციულ სისტემად ჩამოყალიბება ანუ უნდა ყოფილიყო 

შესაძლებელი მისი სხვადასხვა არქიტექტურის მანქანებზე უპრობლემოდ მუშაობა. სწორედ 

მისმა მულტიპლატფორმულობამ განაპირობა UNIX-ის უდიდესი პოპულარულობა. UNIX-ის 

პოპულარულობასთან ერთად სხვადასხვა კომპანიებმა დაიწყეს UNIX-ის ბაზაზე ოპერაციული 

სისტემების შექმნა. 

  Linux არის თავისუფალად გავრცელებადი GPL ლიცენზიაზე დამყარებული ოპერაციული 

სისტემა, რომელიც შეიქმნა UNIX მაგვარი ოპერაციული სისტემა Minix-ის ბაზაზე. მისი 

თავდაპირველი შემქმნელია ფინეთის ჰელსინკის უნივერსტიტეტის სტუდენტი ლინუს 

ტორვალდსი (Linus Torvalds). Linux შექმნილია მრავალრიცხოვან UNIX პროგრამისტთა და 

ინტერნეტის ქსელში მომუშავე ენთუზიასტთა დახმარებით. Linux-ში არ არის გამოყენებული 

AT&T UNIX-ის პროგრამული კოდი, ასევე არცერთი სხვა UNIX-ის პროგრამული კოდი. Linux-ის 

მეტი წილი პროგრამები შექმნილია GNU Free Software Foundation პროექტის ჩარჩოში, 

კემბრიჯში მასაჩუსეტსის შტატში , ასევე მის შექმნაში მონაწილეობა მიიღეს თითქმის მთელი 

მსოფლიოს პროგრამისტებმა. 

არსანიშნავია ის რომ Linux-ის ბაზაზე შექმნილი პროგრამების უმეტესობა არის უფასო და 

არის გახსნილი პროგრამული კოდით (open source). 

    Linux თავდაპირველად შეიქმნა Intel-ის 32-ბიტიანი x86-ბაზაზე შექმნილ 386 ან უფრო 

მძლავრ პროცესორებზე სამუშაოდ. Linux-ის მუშაობა ასევე შესაძლებელია შემდეგი 

პლატფორმის მანქანებზე: Compaq Alpha AXP, Sun SPARC ,UltraSPARC, Motorola 680x0, PowerPC, 

PowerPC64, ARM, Hitachi SuperH, IBM S/390, MIPS, HP PA-RISC, Intel IA-64, DEC VAX, AMD x86-

64, CRIS. Linux წარმატებით შეიძლება გამოვიყენოთ როგორც Workstation ასევე Server 

პლატფორმად. 

  დღესდღეობით Linux UNIX მაგვარი ოპერაციული სისტემების ღირსეული კლონი არის, 

Linux სრულყოფილი მრავალფუნქციონალური მრავალდარგობრივი ოპერაციული სისტემა 

გახლავთ რომელიც პასუხობს თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების მზარდ 

მოთხოვნილებებს. 

  მასზე შესაძლებელია X windows-თან, (გრაფიკულ გარემოში ) თუ console (ბრძანების 

სტრიქონში) მოსახერხებელი მუშაობა. Linux-ის მომხმარებელთათვის არსებობს საკმაოდ კარგი 

თანამედროვე გრაფიკული და საოფისე პროგრამები, ასევე მათთვის ინტერნეტში 

სრულყოფილად სამუშაოდ უამრავი პროგრამა არსებობს რომლებითაც შესაძლებლობა 

გექნებათ დაათვალიეროთ ვებ გვერდები, მიიღოთ და გააგზავნოთ ელექტრონული ფოსტა, 

გამოიყენოთ IRC, ICQ, Yahoo Messanger, AOL Instant Messanger, Microsoft Messanger და სხვა 

პოპულარული საკომუნიკაციო საშუალებები. არანაკლები რაოდენობით არსებობს 

პროგრამირებით დაინტერესებულ პირთათვის განკუთვნილი პროფესიონალური დონის 

გრაფიკული ინტერფეისიანი პროგრამული პროდუქტები. რათქმაუნდა ყველანაირი 

პროგრამული უზრუნველყოფა არსებობს Linux-ის როგორც ინტერნეტ, ბეჭდვით თუ ფაილ 

სერვერად გამოსაყენებლად. Linux-ისთვის არსებობს უმძლავრესი პროგრამული პროდუქტები 

მონაცემთა ბაზების შესაქმნელად რომლის ნათელი მაგალითია კომპანია Oracle რომელიც 

თავის პროდუქციას სხვა ოპერაციულ სისტემებთან ერთად ასევე Linux პლატფორმისათვის 

ქმნის. 
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  აღსანიშნავია ის გარემოება რომ Linux საკმაოდ კარგად და დეტალურად არის 

დოკუმენტირებული, ასევე დოკუმენტირებულია Linux-ის ბაზაზე შექმნილი პროგრამები, 

მომხმარებელს უპრობლემოდ აქვს შესაძლებლობა ინტერნეტში მოძებნოს და წაიკითხოს 

ნებისმიერი ინფორმაცია ნებისმიერი პროგრამის შესახებ და თანაც ამ ყველაფრის მოწოდება 

ხდება უფასოდ, რაც იქიდან გამომდინარეობს რომ Linux-ის პრინციპია: მომხმარებელს 

უფასოდ მივაწოდოთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია და პროდუქტი (პროგრამა) აქედან 

გამომდინარე ეს ყოველივე შესაძლებლობას გვაძლევს ზოგიერთი ოპერაციული 

სისტემებისაგან განსხვავებით (მაგალითად Microsoft Windows) უარი ვთქვათ საკმაოდ 

ძვირადღირებული წიგნების დოკუმენტაციისა თუ პროგრამების შეძენაზე. 

  ზემოთ მოყვანილი მაგალითებიდან კარგად ჩანს თუ როგორ გადაიქცა ენთუზიასტი 

სტუდენტის ლინუს ტორვალდსის მიერ დაწყებული ესპერიმენტი ერთერთ უმძლავრეს და 

თანამედროვე ოპერაციულ სისტემად. 

ოპერაციული სისტემა ლინუქსი შედგება ბირთვისგან და სხვადსხვა უტილიტებისგან. 

ლინუქსის ბირთვი, როგორც ადრე ავღნიშნეთ, შექმნა ლინუს ტორვალდსმა 1991 წელს, ამის 

შემდეგ მთელი მსოფლიოს ენთუზიასტმა პროგრამისტებმა დაიწყეს ბირთვის განვითარებაში 

მონაწილეობის მიღება და დისტრიბიუტივების შექმნა. ლინუქსის ბირთვი ვრცელდება 

სრულიად უფასოდ GNU ლიცენზიის შესაბამისად. დღესდღეისობით არსებობს როგორც 

სრულიად უფასო დისტრიბიუტივები ასევე ფასიანებიც. ყველა დისტრიბიუტივის მიმოხილვა 

ძნელია, რადგან დღესდღეისობით უკვე რამდენიმე ასეული დისტრიბიუტივი არსებობს, 

ამიტომ აქ განხილულია მხოლოდ ყველაზე პოპულარული ნიმუშები. კომპანია 35TUDistrowatchU35T-ის 

მონაცემებით უკანასკნელი 6 თვის მანძილზე დისტრიბუტივების პირველ ათეულში შემდეგნი 

მოხვდნენ და ხმები ასე განაწილდა: 

1. Ubuntu  

2. SUSE  

3. Mandriva  

4. Fedora  

5. MEPIS  

6. Damn Small  

7. Debian  

8. KNOPPIX  

9. Gentoo  

10. Slackware  

 

Ubuntu Linux 

 

უბუნტუ დებიანზე დაფუძნებული ახალი პროექტია. იგი ძალიან სწრაფად გახდა 

პოპულარული, მას ლინუქსების ცაზე ამომავალ ვარსკვლავსაც უწოდებენ. პროექტი უბუნტუ 

დაფუძნებულია "უბუნტუს ფილოსოფიის" იდეებზე: კომპიუტერული პროგრამები უფასო, 

პროგრამული ხელსაწყოები კი ლოკალურ ენებზე უნდა იყოს და მოხმარებელს უნდა შეეძლოს 

საკუთარი საჭიროებისამებრ პროგრამების მორგება და შეცვლა. დისტრიბიუტივი შეიცავს 

ყველა აუცილებელ კომპონენტს, ასევე ლოკალიზაციას და უტილიტებს შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე ადამიანებისთვის, რათა მისი მოხმარება დედამიწის ნებისმიერმა 

მცხოვრებმა შეძლოს. სიტყვა უბუნტუ ძველ 35TUაფრიკულU35T ენაზე ნიშნავს ჰუმანურობას. 

http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A3%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%93%E1%83%A1%E1%83%98%2C_%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A3%E1%83%A1&action=edit
http://ka.wikipedia.org/wiki/1991
http://ka.wikipedia.org/wiki/GPL
http://distrowatch.com/
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90
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უბუნტუ უფასოა და მისი შეკვეთა დისკზე შესაძლოა მისი ოფიცილური ვებ გვერდიდან: 

35TUhttps://shipit.ubuntu.com/U35T 

 

 

საშინაო გვერდი: Uhttp://www.ubuntulinux.org/U 

მომხმარებელთა ფორუმები: 

Uhttp://www.ubuntuforums.org/U, 

Uhttp://www.LinuxQuestions.orgU 

ქართველ თარჯიმანთა გვერდი: 

Uhttps://launchpad.net/people/ubuntu-l10n-kaU 

სამუშაო გვერდი*: 

Uhttps://launchpad.net/distros/ubuntu/dapper/+lang/ka U 

გაქართულების კარიბჭე: Uhttp://www.gia.geU 

დოკუმენტაცია: Uhttp://www.ubuntu.com/supportU 

 

გამოსვლის თარიღი 2006/06/01 

ოფიციალური ფასი უფასო 

მატარებელი 1 CD 

უფასო ჩამოქაჩვა Uhttp://www.ubuntulinux.org/download/ 

პროცესორების არქიტექტურა amd64, i386, ppc 

ინსტალაცია ტექსტური 

სტანდარტული გრაფიკული სისტემა GNOME 

პაკეტების მენეჯერი DEB 

საოფისე პროგრამები GNOME Office, OpenOffice 

ფაილური სისტემები ext3, JFS, ReiserFS, XFS 

 უბუნტუს გაქართულების პროექტი ღიაა ყველასთვის, დარეგისტრირდით და 
შეუერთდით!  

 

   

Ubuntu-ს ინსტალაცია 

 

• როგორც ნებისმიერი ოპერაციული სისტემის ინსტალაციის დროს, ამჯერადაც 

ჩავდოთ დისკი CD/DVD Rom-ში, BIOS-ში ჩამტვირთავ მოწყობილობად მივუთითოთ 

დისკის წამკითხველი (CD/DVD Rom) გადავარესტარტოთ კომპიუტერი და 

დავიწყოთ ინსტალაცია! 

 

https://shipit.ubuntu.com/
http://www.ubuntulinux.org/
http://www.ubuntuforums.org/
http://www.linuxquestions.org/
https://launchpad.net/people/ubuntu-l10n-ka
https://launchpad.net/distros/ubuntu/dapper/+lang/ka
http://www.gia.ge/
http://www.ubuntu.com/support
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• როგორც ვხედავთ, პირველ ფანჯარაში ავტომატურად მონიშნულია პირველი 

პუნქტი “Start or install Ubuntu”  დავაჭიროთ პირდაპირ Enter-ს. ამ დროს 

კომპიუტერი ჩაიტვირთება CD-ან და ვნახავთ რომ დესკტოპზე გვაქვს იკონა 

რომელსაც აწერია Install. 

 
 

დავაჭიროთ Install. 

პირველ ფანჯარაში გვთავაზობენ ამოვირჩიოთ ენა რომლითაც გავაგრძელებთ 

ინსტალაციას, ავტომატურად არის მონიშნული English თქვენ შეგიძლიათ იგი შეცვალოთ 

სხვა ენაზე, შემდეგ ვაწვებით პირდაპირ Forward-ს. 
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შემდეგ ფანჯარაში, გვთავაზობენ ამოვირჩიოთ ჩვენი ადგილმდებარეობა ანუ უნდა 

მივუთითოთ, რუკაზე საქართველო და თბილისი, უბრალოდ მიიტანეთ თაგუნას ისარი, 

საქართველოზე და მონიშნეთ, ან უბრალოდ ჩამოშალეთ, ქვემოთ არსებული 

ჩამოსაშლელი მენიუ, და მიუთითეთ თბილისი! ამის შემდეგ დააჭირეთ ისევ Forward-ს 

და გადავიდეთ შემდეგ ფანჯარაზე, აქ გვთავაზობენ ავირჩიოთ კლავიატურის 

განლაგება. დატოვეთ ავტომატურად არჩეული, ანუ English და ისევ დააჭირეთ Forward-

ს. 

გადავალთ შემდეგ ფანჯარაზე სადაც უნდა მივუთითოთ ადგილის სადაც 

დაინსტალირდება Ubuntu, როგორც სურათზეა მოცემული, მონიშნეთ Manual და 

დააჭირეთ ღილაკს Forward, გადავალთ შემდეგ ფანჯარაზე, სადაც ჩანს ჩვენი 

ვინჩესტერი თავისი განყოფილებებით (Partition-ებით). 

 
 

როგორც სურათზეა ნაჩვენები, ავტომატურად გვაქვს დისკის ორი განყოფილება, აქედან 

ერთის მოცულობა არის 21,410 MB და დაკავებული აქვს 3,200 MB, ანუ ეს არის ჩვენი 

Windows-ი, ასევე არის მეორე Free Space მოცულობით 21,533 MB, უნდა მოვნიშნოთ 

სწორედ ეს ცარიელი ადგილი (Free Space) და დავაჭიროთ ფანჯრის ქვემოთ არსებულ 

ღილაკს New Partition, გამოვა ახალი ფანჯარა აუცილებლად უნდა იყოს მონიშნული 
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Primary და Beginning, ფაილური სისტემა დატოვეთ ext3 და დააჭირეთ OK, ამის შემდეგ 

ინსტალერი თვითონ შექმნის ახალ განყოფილებას და დააფორმატირებს ამ 

განყოფილებას Linux_ის მოთხოვნილებით! 

 

 
შემდეგ მონიშნეთ ახლად შექმნილი Partition, დააჭირეთ ღილაკს Edit partition. 

 

 

ველში Mount Point მიუთითეთ ‖/‖ (როგორც 

სურათშია ნაჩვენები) დაააჭირეთ ღილაკს OK და

 შემდეგ Forward.  

 

დავაჭიროთ ისევ Forward და გადავიდეთ შემდეგ ფანჯარაზე სადაც უნდა შევიყვანოთ 

ჩვენი ექაუნთის მონაცემები. 
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პირველ ველში შეგვყავს ჩვენი სახელი, მეორეში ჩვენი User Name, ქვემოთ შეგვყავს 

პაროლი (ორჯერ, მეორედ ხრება დამოწმება სწორედ შევიყვანეთ თუ არა პაროლი) 

ხოლო სულ ქვემოთა ველში შეგვყავს კომპიუტერის სახელი, რომლითაც 

გამოვჩნდებით ქსელში! შევიყვანეთ ყველაფერი, დავაჭირეთ ისევ Forward-ს.  

 

გადავედით ინსტალიციის ბოლო ფანჯარაზე, სადაც ინსტალერი გვიმეორებს ჩვენს 

მიერ შეყვანილ მონაცემებს: ენა გვაქვს ინგლისური, კლავიატურაც ინგლისურზე, 

თქვენი სახელი, მომხმარებლის სახელი, ადგილმდებარეობა Asia/Tbilis, და სხვადასვა 

პარამეტრებს რაც ინსტალაციის პროცესში შევიყვანეთ, თუ რაიმეს შეცვლას 

მოისურვებთ დააჭირეთ ღილაკს Back-ს და დაბრუნდებით წინა გვერდებზე სადაც 

სასურველი ცვლილებების შეტანა შეგიძლიათ. 

თუ ყველაფერი რიგზეა დავაჭიროთ Install და დავიწყოთ ინსტალაცია! ინსტალაციის 

გავლის შემდეგ ინსტალერი გამოიტანს ფანჯარას სადაც შეგვატყობინებს, ინსტალაცია 

დამთავრდა და გადატვირთეთ კომპიუტერიო. დავაჭიროთ ―Restart Now‖-ს თუ გვინდა 

გადავიტვირთოთ, ხოლო თუ გვინდა რომ გავაგრძელოთ დისკიდან (ანუ Live CD-დან) 

მუშაობა, მაშინ დააჭირეთ, ―Continue using the live CD‖. 

 
 

დავაჭიროთ ―Restart Now‖-ს და გადავტვირთე კომპიუტერი, გადატვირთვის დროს, 

ინსტალერი ერთ მომენტში გაჩერდება და გვეტყვის დისკი ამოიღეთო! ამოვიღოთ 

დისკი დავაჭიროთ Enter-ს და გავაგრძელოთ გადატვირთვა. ჩატვირთვის დროს Fedora-

სგან განსხვავებით 10 წამიანი შეყოვნება დაგვხვდება, იმისათვის, რომ ჩავიტვირთოთ 

ამა თუ იმ ოპერაციული სისტემით. როგორც სურათზე ჩანს, ჩვენ გვაქვს 4 არჩევანი, 

აქედან პირველი არის თვითონ Ubuntu, მეორე ისევ Ubuntu ოღონდ ამჯერად აღმდგენი 

რეჟიმი (Recovery Mode), მესამე არის მეხსიერების გასატესტი უტილიტა (პროგრამა), 

მეოთხე კი Microsoft Windows XP Professional 
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სისტემური მოთხოვნა აპარატურისთვის Windows 7 დასაყენებლად 

 

თუ ჩვენ მოვახდენთ ოპერაციული სისტემა Windows 7-ის შედარებას მის წინა 

ვერსიასთან Windows Vista-თან, ეს უკანასკნელი არ უყენებს დიდ მოთხოვნებს იმ კომპიუტერს 

რომელზედაც ის უნდა განთავსდეს. ის შეიძლება თავისუფლად დადგეს იმ კომპიუტერებზეც, 

რომლებიც ითვლებოდნენ თანამედროვედ 4-5 წლის წინ. სხვანაირად არის საქმე, როდესაც 

Windows XP- დან გვინდა გადასვა Windows 7-ზე, ამ შემთხვევაში შეიძლება წარმოიშვას 

პრობლემები დრაივერებთან (პროგრამები რომლებიც მართავენ მანქანებს) მაგ: თუ 

პერსონალურ კომპიუტერში არის ინტეგრირებული ვიდეო ან ხმოვანი კარტა, უნდა ვიყოთ 

მზად რომ Windows 7-ში რომელიმე მათგანმე შეიძლება არ იმუშაოს. ამის საფუძველზე თუ 

თქვენ გინდათ თავი აარიდოთ უსიამოვნო „სურპრიზებს―, შეამოწმეთ გამოჩნდა თუ არა 

კომპიუტერის მწარმოებლის საიტზე დრაივერები ახალი სისტემისათვის. თუ რომელიმე 

მოწყობილობისათვის არსებობს დრაივერები, რომლებიც გათვლილია Windows Vista-თვის, 

დიდი ალბათობით შეიძლება მისი გამოყენება Windows 7-თვის. თუ თქვენ არ იცით 

დრაივერების მოძიება ინტერნეტში, შესაძლებელია ისარგებლოთ სპეციალური პროგრამით, 

რომელიც გეტყვით რამდენად უმტკივნეულოდ შეიძლება გადახვიდეთ ერთი სისტემიდან 

მეორეზე. ამ უტილიტს ეწოდება Windows 7-ზე გადასვლის მრჩეველი. მისი საშუალებით 

შეიძლება ტესტირება გაუკეთოთ თქვენ კომპიუტერს. მიუხედევად იმისა, თუ რომელი 

ოპერაციული სისტემა არის დაყენებული მასზე და მიიღოთ პასუხი მთავარ შეკითხვაზე, 

შეიძლება თუ არა მოცემულ კომპიუტერზე Windows 7-ის დაყენება. ამის გარდა პროგრამამ 

შეიძლება მოგვცეს რამდენიმე სასარგებლო რჩევა.  

თუ თქვენ გადაწყვიტეთ გამოიყენოთ მოცემული მრჩეველი, თქვენი მოქმედების 

ალგორითმი იქნება შემდეგი :  

1. tinyurl.com/no4xb7 მისამართიდან ჩამოტვირთეთ პროგრამა, მიუთითეთ სასურველი ენა. 

2. გაუშვით ჩამოტვირთული პროგრამა. 

ყურადღება:  

შეიძლება ამ პროგრამის გარდა შეიძლება დაგვჭირდეს სპეციალური Microsoft 

.NET Framework  ვერსია 2.0 ან მეტი. 

3. პროგრამის დაყენების შემდეგ ორჯერ დააწკაპებთ სამუშაო მაგიდაზე გამოსახულ ნიშანზე 

და გახსნილ ფანჯარაში დააწკაპებთ ღილაკზე „დაიწყე შემოწმება ―. პროგრამა დაიწყებს 

კომპიუტერის ტესტირებას (ნახ.1.1) 

 
ნახ.1.1 
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4. მიღებულ ანგარიშის ფანჯარაში, „sistem― განყოფილებაში შეიძლება ვნახოთ გზავნილი 

„სისტემის ყველა მოთხოვნის დათვალიერება―. აქ თქვენ შესაძლებელია ნახოთ ინფორმაცია 

იმაზე თუ რომელ პროგრამებს აქვს პრობლემები ახალ სისტემასთან ურთიერთობაში ან არა 

აქვს მისი მხარდაჭერა, ასევე ვნახოთ დრაივერების რომელი კომპონენტების განახლებაა 

საჭირო (ნახ.1.2) 

    
ნახ.1.2 

5. იმისათვის რომ დავბრუნდეთ ანგარიშის ფანჯარაში, განყოფილებაში „drivers―, შეიძლება 

ვნახოთ გზავნილი „ყველა მოწყობილობის ნახვა―. აქ იქნება კომპიუტერის ყველა 

მოწყობილობის სია. ამ სიიდან შეიძლება გავიგოთ, დაყენებული არის თუ არა ყველა 

შესაბამისი დრაივერი. აუცილებელი ინფორმაციის მიღების შემდეგ თქვენ შეიძლება 

დახუროთ ეს პროგრამა. 

 

Windows 7-ის მიმოხილვა 

 

Microsoft-მა მიიღო, რა მხედველობაში მომხმარებელთა სხვადასხვა ჯგუფის 

მოთხოვნები, ბაზარზე გამოუშვა Windows 7-ის რამოდენიმე ვერსია. ისინი განსხვავდებიან 

ერთმანეთისაგან შესაძლებობებით და შესაბამისად ფასით. მოცემულ განყოფილებაში 

განვიხილავთ Windows 7-ის სხვადასხვა ვერსიების შედარებით დახასიათებას, იმისათვის რომ 

თქვენ შეგეძლოთ ამოირჩიოთ ის ვარიანტი, რომელიც შეესაბამება თქვენ მოთხოვნას. 

არსებობს Windows 7-ის 5ვერსია : „Windows 7  Starter‖, ―Windows 7 Home bazic‖, ―Windows 7 

Home Premium‖, ―Windows 7 professional―, ―Windows 7 ultimate‖ და ―Windows 7  Enterprise‖ 

მოცემულ სიაში გამოშვებები განთავსებულია ფუნქციების (ფასის) ზრდის მიხედვით. 

 „Windows 7  Starter‖ ეს ვერსია არის Windows 7-ის ყველაზე გამარტივებული ვარიანტი-

მისი მთავარი მიზანია-ამ ოპერაციული სისტემის „netbook‖–ში გამოყენება. მოცემულ 

ვერსიაში თქვენ არ შეგიძლებათ შეცვალოთ სამუშაო მაგიდის ფონი, არ არსებობს Aero 

ინტერფეისი, სისტემას არა აქვს ავტომატური მხარდაჭერა, რომ შექმნას რეზერვირებული 

ასლები ლოკალური ქსელის სხვა კომპიუტერებზე, არ არის პროგრამა Windows Media 
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Center, ჩანაწერები, მაკრატელი. გასაგებია, რომ ეს იყო იმისათვის, რომ ძვირი არ 

ყოფილიყო ის „netbook‖–ბი რომელზეც Windows 7-ი იქნებოდა დაყენებული. 

 ―Windows 7 Home bazic‖, ეს არის Windows 7-ის საბაზო ვერსია, ორიენტირებულია სახლის 

კომპიუტერებისათვის, რომლებიც არ გამოირჩევიან განსაკუთრებული სიძლიერით. ისევე 

როგორც „Windows 7  Starter‖ -ში აქაც არ არის Aero სტილი, ასევე ზოგიერთი 

მულტიმედიური საშუალებები. 

 ―Windows 7 Home Premium‖, მოცემული ვერსია ასევე განკუთვნილია სახლის 

კომპიუტერებისათვის, მხოლოდ მასში არსებობს Aero ინტერფეისი, მაგრამ  როგორც წინა 

ვერსიებში სისტემას არა აქვს ავტომატიური მხარდაჭერა, რომ შექმნას რეზერვირებული 

ასლები ლოკალური ქსელის სხვა კომპიუტერებზე. თქვენ ასევე არშეგიძლიათ მართოთ 

კომპიუტერი შორიდან. 

 ―Windows 7 professional― ეს ვერსია თავის თავში მოიცავს ―Windows 7 Home Premium‖-ის 

ყველა ფუქციას, ამას გარდა  აქვს საშუალება მიუერთდეს კომპიუტერი   რომელიც 

იმართება დასახელებული ვერსიით კორპორატიულ ლოკალურ ქსელს, რომელსაც აქ  

Home მხარდაჭერა , ასევე აქვს საშუალება შორიდან მართოს სამუშაო მაგიდა და აქვს 

მონაცემების დაშიფრვის ტექნოლოგიური მხარდაჭერა BitLocker. 

 ―Windows 7 ultimate‖ და ―Windows 7  Enterprise‖ მოცემული ვერსიები არის სხადასხვა 

დასახელების ერთიდაიგივე პროდუქტი. მთელი განსხვავება მდგომარეობს იმაში, რომ 

„Windows 7 ultimate‖ -ი განკუთვნილია მომხმარებელთა ფართო წრისათვის, ხოლო  

„Windows 7 Enterprise‖ ხელმისაწვდომია მხოლოდ სპეციალური  კორპორატიული 

ლიცენზიით. ეს პროდუქტები აერთიანებენ თავის თავში ყველა იმ მონაცემს რომლებიც  

ზევით იქნა აღწერილი, ასევე აქვს დამატებითი შესაძალებლობები. მაგალითად: მონაცემთა 

დაცვის ახალი ტექნოლოგიები (მონაცემთა დაშიფრვა BitLocker  to  Go )აქვს ყველა ენის 

პაკეტი, ტექნოლოგია BranchCache არის იმისათვის, რომ მოხდეს დიდ კორპორატიულ 

ქსელში წვდომის სიჩქარის გაზრდა, ვირტუალური დისკის მხარდაჭერა. 

თქვენს კომპიუტერზე იმისათვის, რომ დაინსტალირებული იქნას Windows 7-ი, 

შემდეგი მინიმალური პარამეტრებია საჭირო:  

 

 

 

Minimum hardware requirements for Windows 7 

 

Architecture 

 

32-bit 64-bit 

35TUProcessorU35T 1 GHz 35TUx86U35T processor 1 GHz 35TUx86-64U35T processor 

35TUMemory (RAM)U35T 1 GB 2 GB 

http://en.wikipedia.org/wiki/Central_processing_unit
http://en.wikipedia.org/wiki/X86
http://en.wikipedia.org/wiki/X86-64
http://en.wikipedia.org/wiki/Random_Access_Memory
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35TUGraphics CardU35T 35TUDirectX 9U35T graphics processor with 35TUWDDMU35T driver model 1.0 

(Not absolutely necessary; only required for 35TUAeroU35T) 

35TUHDDU35T free space 16 GB of free disk space 20 GB of free disk space 

35TUOptical driveU35T DVD drive (only to install from DVD/CD Media) 

 

 

 

Physical memory limits for Windows 7 versions 

 

 

Version Limit in 32-bit Windows Limit in 64-bit Windows 

35TUWindows 7 UltimateU35T 4 GB 192 GB 

35TUWindows 7 EnterpriseU35T 4 GB 192 GB 

35TUWindows 7 ProfessionalU35T 4 GB 192 GB 

35TUWindows 7 Home PremiumU35T 4 GB 16 GB 

35TUWindows 7 Home BasicU35T 4 GB 8 GB 

 

35TUWindows 7 StarterU35T 2 GB N/A 

 

 

WINDOWS 7–ის, როგორც ერთი ოპერაციული სისტემის დაყენება  პ.კომპიუტერზე 

თუ თქვენი მყარი დისკი ცარიელია ან მასზე უკვე არსებობს Windows–ის წინა ვერსია, 

რომლის მთლიანად დაფორმატება გსურთ, რათა შეცვალოთ იგი Windows 7–ით. უნდა 

შესრულდეს შემდეგ ინსტრუქცია. 

 

 

Windows7–ია დაყენების ინსტრუქცია 

http://en.wikipedia.org/wiki/Graphics_Card
http://en.wikipedia.org/wiki/DirectX_9
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Display_Driver_Model
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Aero
http://en.wikipedia.org/wiki/Hard_Disk_Drive
http://en.wikipedia.org/wiki/Optical_drive
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_7_editions#Windows_7_Ultimate
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_7_editions#Windows_7_Enterprise
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_7_editions#Windows_7_Professional
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_7_editions#Windows_7_Home_Premium
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_7_editions#Windows_7_Home_Basic
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_7_editions#Windows_7_Starter


  მაკა ოდილაძე, თამუნა ბურჭულაძე 
 

 

87 
 

  

მას შემდეგ რაც BIOS-ში პირველ წამკითხველ აპარატურად დავაყენებთ CD/DVD-ს 

დავაინსტალიროთ სისტემა DVD დისკიდან,  ამისათვის ჩავდოთ დისკი  და

ჩავიტვირთოთ. თუგამოვიდა ასეთი შეტყობინება დააწექით ნებისმიერ ღილაკს.ინსტალერი 

დაიწყებს საჭირო ფაილების წაკითხვას  

 

შავი ფანჯარა იცვლება ლურჯი ეკრანითპროგრამა დააყენებს ინსტალაციისთვის საჭირო ყველა 

დრაივერს და გამოიტანს შეტყობინებას, რომ უნდა ავირჩიოთ სასურველი ენა  

 
16Tმომდევნო ეტაპზე ვირჩევთ წერის, თარიღის და ფულად ფორმატებს 

http://boriti.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11090647/3855706_orig.png
http://boriti.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11090647/3206976_orig.png
http://boriti.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11090647/9809457_orig.png
http://boriti.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11090647/3855706_orig.png
http://boriti.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11090647/3206976_orig.png
http://boriti.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11090647/9809457_orig.png
http://boriti.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11090647/3855706_orig.png
http://boriti.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11090647/3206976_orig.png
http://boriti.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11090647/9809457_orig.png
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16Tმომდევნო ფანჯარაში გვაქვს 3 ვარიანტი 

 
16T1) Install now – ამ ღილაკზე დაჭერით ვადასტურებთ, რომ სისტემას ვაყენებთ თავიდან;16T 

16T2) What to know before instaling Windows – მოკლე ინსტრუქციები თუ  რა უნდა  ვიცოდეთ 16T 

16TWindows7 ინსტალაციის წინ.16T 

16T3) Repair your computer - თუ გვინდა სისტემის დაზიანებული კომპონენტების აღდგენა (ეს იმ16T 

16Tშემთხვევაში თუ დაზიანება არ არის სერიოზული);16T 

16TInstall now  ღილაკის დაჭერის შემდეგ გამოვა ფანჯარა, სადაც  უნდა ავირჩიოთ ოპერაციული 16T 

16Tსისტემა, რომლის დაყენებაც გვინდა. ერთმანეთს შორის განსხვავება არის ტექნიკური 

მოთხოვნები 16T 

16Tდა დამატებითი ფუნქციები. X86 ნიშნავს 32-ბიტიან ოპერაციულ სისტემას, ხოლო X64  64 

ბიტიან ოპერაციულ სისტემას 

http://boriti.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11090647/5084833_orig.png
http://boriti.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11090647/5084833_orig.png
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16Tრას ნიშნავს x32, x86, x64 . პირველ რიგში გეტყვით რომ x32 და x86 

ერთიდაიგივეა.  ამაზე ცოტა მოგვიანებით,  ეხლა კი განვასხვაოთ ერთმანეთისგან x86(x32)

 და x64. დავიწყოთ. 

არსებობს x86(x32) და ახალი x64 ტიპის არქიტექტურა. 

x64 ტიპის პროცესორები პირველად AMD - მ გამოუშვა ასე რომ ეს მისი ტექნოლოგიაა და 

შემდგომში აიტაცეს სხვა ფირმებმა... 

1.  x86(x32) ტიპის არქიტექტურაში იგულისხმება ის რომ,  კომპიუტერის მუშაობის 

დროსპროცესორს (ცენტრალურ პროცესორს)  ინფორმაცია მიეწოდება 32 bit - ის 

რაოდენობით. შესაბამისად  ამ ტიპის არქიტექტურისთვის 

(კომპიუტერისთვის)გამოიყენება 32 ბიტიანი ოპერაციული სისტემა და 

რათქმაუნდა პროგრამებიც. 

2.  ხოლო x64    ტიპის არქიტექტურაში იგულისხმება რომ,  კომპიუტერის მუშაობის დროს 

პროცესორს (ცენტრალურ პროცესორს) ინფორმაცია მიეწოდება 64  ბიტის 

ოდენობით. შესაბამისად ამ ტიპის არქიტექტურისათვის (კომპიუტერისთვის) გამოიყენება

 64 ბიტიანი ოპერაციული  სისტემა და პროგრამები. 

 რაც უფრო მეტი ბიტი გადაეცემა პროცესორს ერთი გადაცემით მით უფრო სწრაფია 

კომპიუტერი... 

x86(x32) ტიპის არქიტექტურაზე (ანუ კომპიუტერზე)  არ შეიძლება დავაყენოთ x64 ტიპის 

ოპერციული სისტემა.  ზოგიერთ შემთხვევაში დაყენების დროს ამოვარდება შეცდომასისტემის 

შეუთავსებლობის შესახებ ან მსგავსი შინაარსის მქონე შეტყობინება. ზოგიერთ შემთხვევაში

 კი შესაძლებელია მოხდეს ოპერაციული სისტემის დაყენება მაგრამ იმუშავებს 

ხარვეზებით. 

x64 ტიპის არქიტექტურაზე შესაძლებელია დავაყენოთ x86(x32) ტიპის ოპერაციული 

სისტემა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ ვერ გამოვიყენებთ x64 ტიპის არქიტექტურის 

სრულშესაძლებლობებს. როგორც ზევით აღვნიშნე x86(x32) ტიპის არქიტექტურაში 

ინფორმაციის  გადაცემა ხდება 32 ბიტის ოდენობით,  ხოლო x64 ტიპის 

არქიტექტურას შეუძლია გადასცეს 64  ბიტი.  ანუ გამოდის რომ ამ 

შემთხვევაში ჩვენ ვკარგავთ 64  ბიტის გადაცემის საშუალებას და ცენტრალურ პროცესორს 

გადაეცემა მხოლოდ 32 ბიტი. სისტემა იმუშავებს ისეთივე სიჩქარით როგორს მუშაობდა 

x86(x32)-ის შემთხვევაში.  ასე რომ ამ ტიპის არქიტექტურაზე უნდა დაინსტალირდეს 

შესაბამისი x64  -ოპერაციული სისტემა და x64 - პროგრამები. 

http://boriti.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11090647/1878921_orig.png
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ამის მერე გამოვა ლიცენზიის ამსახველი ფანჯარა Microsoft software license terms. „ალმით― 

მონიშნეთ სადაც წერია I accept license terms და დააჭირეთ Next 

 
16Tმომდევნო ფანჯარაში უნდა ავირჩიოთ ინსტალაციის ტიპი. გვაქვს ორი ვარიანტი Upgrade და16T 

16TCustom (Advanced)  

 

http://boriti.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11090647/6524574_orig.png
http://boriti.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11090647/217646_orig.png
http://boriti.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11090647/6524574_orig.png
http://boriti.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11090647/217646_orig.png
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Upgrade  -  ის შემთხვევაში Windows 7-ის მოძველებული ვერსია შეგვიძლია გავაახლოთ,  

ამასთანავე შევინახოთ ფაილები, პროგრამები და სხვა საჭირო ინფორმაცია. ამ ფუნქციის  

გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, როდესაც  გაშვებული არსებულია Windows-ი (ანუ

 ის ვერსია რომლის გაახლებაც გვინდა). რეკომენდებულია თუ გააკეთებთ შესანახი 

ფაილების ასლს.Custom (Advanced) - ის შემთხვევაში დაინსტალირდება windows 7-ი 

თავიდან.ამ შემთხვევაში არ შეინახება არსებული ფაილები და პროგრამები (საუბარია

 იმ დისკზე სადაც ხდება Windows- 

ინსტალაცია).Custom (Advanced)- ზე დაჭერით გამოვა შემდეგი ფანჯარა 

 
16Tგვაქვს ორი ვარიანტი:16T 

16T1. დაინსტალება შეიძლება მყარი დისკის ლოგიკურ დისკებად დაყოფის გარეშე მთლიან 16T 

16Tვინჩესტერზე, შემდეგ კი, სპეციალური პროგრამების მეშვეობით, შესაძლებელია მისი დაყოფა16T 

16Tსასურველი ზომის ლოგიკურ დისკებად;16T 

16T2. წინასწარ განვსაზღვროთ, რა ზომის დანაყოფი (განყოფილება) გვჭირდება სისტემისათვის, 16T 

16Tგამოვყოთ ამ ზომის ლოგიკური დისკი და შემდეგ სწორედ მასზე დავაინსტალოთ სისტემა. 16T 

16Tბუნებრივია,ეს დისკი იქნება პირველადი ლოგიკური დისკი.თავიდანვე გაითვალისწინეთ: 

თუ ერთ კომპიუტერზე ორი ოპერაციული სისტემის ჩაწერას 16T 

16Tაპირებთ, უმჯობესია, პირველი სისტემისათვის წინასწარ გამოყოთ ლოგიკური დისკი და 16T 

16Tდარჩენილი ნაწილი დაუფორმატებელი დაუტოვოთ მეორე სისტემას. 16T 

16Tროგორც აღვნიშნეთ, ამ დროს წინასწარ უნდა განისაზღვროს სისტემური დისკის ზომა. 16T 

16Tგაითვალისწინეთ: თუ თქვენი კომპიუტერის დანიშნულება მხოლოდ საოფისე პროგრამების 16T 

16Tგამოყენებით და ინტერნეტით სარგებლობით ამოიწურება, მაშინ საკმარისია 20 გიგაბაიტის 16T 

16Tგამოყოფა. თუ გსურთ გრაფიკული პაკეტების დაინსტალებაც და სხვა დამატებითი 

პროგრამების16T 16Tდაყენება,  მაშინ გამოყავით  25 გიგაბაიტი,  სხვადასხვა შემთხვევაში შეიძლება 

დაგჭირდეთ  30გიგაბაიტამდე დისკის მოცულობის გამოყოფაც, მაგრამ მეტის გამოყოფას 

Windows  7-ისთვის დასისტემური კომპონენტებისთვის უბრალოდ აზრი არ აქვს. თამაშები და 
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სხვა განსაკუთრებით დიდი16T 16Tპროგრამული პაკეტები, როგორც წესი, მიზანშეწონილია, 

დაინსტალდეს დამატებით დისკზე, მაგალითად D:-ზე.მონიშნულია დაუყოფელი, 

მთლიანი მყარი დისკი. აქ უნდა განსაზღვროთ სისტემური 16T 

16Tდისკის ზომა.ფანჯარაში შემოთავაზებულია მოქმედების გაგრძელების შემდეგი 

საშუალებები (სურ.6.14):- მონიშნული ელემენტის  Windows  7-ის ინსტალაციისათვის 

გამოყენების მიზნით დააჭირეთ Next-ს; - ახალი დანაყოფის შესაქმნელად დააჭირეთ 

New-ს;16T 

16Tშევქმნათ ახალი დანაყოფი 

 
16Tჩვენს მიერ განხილულ ფანჯარაში  ჩანს 20478 მეგაბაიტი, ეს ამ შემთხვევაში, მყარი 16T 

16Tდისკის სრული მოცულობაა. თუ გვინდა, რომ ახალი დანაყოფის ზომა იყოს 10 

გიგაბაიტი,ჩაწერეთ 10000 დააჭირეთ Apply-ს და დაბრუნდებით წინა ფანჯარაში განსხვავება 
იქნება  ის, რომ ერთი მთლიანი დისკი ორად გაიყო.  მივიღეთ ერთი 10 ათას 

მეგაბაიტიანი განყოფილება დადანარჩენი დისკის დაუყოფელი მოცულობა. ჩვენს შემთხვევაში 

რადგან მყარი დისკის ზომა გვაქვს 20 გიგაბაიტი, ამის გაყოფას აზრი არ აქვს და ეგრევე Apply 

ღილაკს ვაწვებით. 
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16Tამგვარად, სისტემის დაინსტალებისთვის გამოვყავით  20 ათას მეგაბაიტიანი (20 

გიგაბაიტი)განყოფილება დაბლითა მხარეს ჩანს ღილაკები Delete (დანაყოფის 

წასაშლელად) დაFormat16T 16Tდასაფორმატებლად). ავირჩიოთ სასურველი ლოკალური დისკი 

(რომელზეც გვინდა Windows7-ისდაყენება) და დავაჭიროთ NEXT-ს.16T 

16Tდაიწყება დისკზე საინსტალაციო პაკეტის გადაწერა , შემდეგ კოპირებული ფაილების 16T 

16Tინსტალაცია  

 

http://boriti.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11090647/9328671_orig.png
http://boriti.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11090647/6038462_orig.png
http://boriti.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11090647/9328671_orig.png
http://boriti.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11090647/6038462_orig.png
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16Tსაჭირო ფაილების გადაწერისა და ინსტალაციის შემდეგ კომპიუტერი თვითონ 
გადაიტვირთებადა დაიწყებს ხელახალ ჩატვირთვას 

 

http://boriti.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11090647/1918383_orig.png
http://boriti.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11090647/4584243_orig.png
http://boriti.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11090647/1918383_orig.png
http://boriti.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11090647/4584243_orig.png
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ჩატვირთვის შემდეგ სისტემა დაიწყებს ინსტალაციის დასრულებას 

 
 

16Tრომელიც გაგრძელდება გადატვირთვის შემდეგ 

http://boriti.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11090647/7571769_orig.png
http://boriti.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11090647/2909324_orig.png
http://boriti.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11090647/7571769_orig.png
http://boriti.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11090647/2909324_orig.png
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დაიწყება მომზადება კომპიუტერის პირველად გამოსაყენებლად 

 

16Tავტომატურად მოხდება ვიდეო გამოსახულების გამოტანის გასწორება 

 

http://boriti.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11090647/3198385_orig.png
http://boriti.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11090647/1712582_orig.png
http://boriti.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11090647/1770378_orig.png
http://boriti.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11090647/3198385_orig.png
http://boriti.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11090647/1712582_orig.png
http://boriti.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11090647/1770378_orig.png
http://boriti.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11090647/3198385_orig.png
http://boriti.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11090647/1712582_orig.png
http://boriti.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11090647/1770378_orig.png


  მაკა ოდილაძე, თამუნა ბურჭულაძე 
 

 

97 
 

 

 

გამოვა ფანჯარა, სადაც უნდა შეიყვანოთ მომხმარებლის და კომპიუტერის სახელი 

 
16Tმოცემულ ფანჯარაში უნდა მიუთითოთ თქვენი პაროლი და პაროლის შემახსენებელი 

რაიმესიტყვა ან ფრაზა 

 

http://boriti.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11090647/2995774_orig.png
http://boriti.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11090647/1179111_orig.png
http://boriti.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11090647/2995774_orig.png
http://boriti.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11090647/1179111_orig.png
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როგორც ყოველთვის გამოვა ფანჯარა  სადაც უნდა მიუთითოთ სერიული ნომერი,  

რომელიც DVD-ს ყუთს აწერია.  

 
16Tმომდევნო ფანჯარაში აირჩიეთ Use Recommended Settings  რითაც ეთანხმებით რომ16T 

16Tოპერაციულ სისტემას ჰქონდეს  ავტომატური განახლების მხარდაჭერა 

 

http://boriti.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11090647/3910101_orig.png
http://boriti.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11090647/2695432_orig.png
http://boriti.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11090647/3910101_orig.png
http://boriti.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11090647/2695432_orig.png
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ავირჩიოთ სასურველი დროის სარტყელი საქართველოსთვის . გრინვიჩის მერიდიანის 

მიხედვით ჩვენ ვართ +4 სარტყელში (UTC +04:00) Tbilisi. ქვემოთ აღნიშნული პუნქტი 

Automatically adjust clock for Daylight Saving Time უზრუნველყოფს მსოფლიო სტანდარტის 

მიხედვით ზაფხულისდროიდან ზამთრის დროზე გადასვლისას კომპიუტერის საათის 

ერთი საათით წინ ან უკან ავტომატურად გადაწევას.რადგან ჩვენთან დრო 

აღარ იცვლება, ეს პუნქტი გამორთეთ. 

 
16Tბოლოს კი უნდა აირჩიოთ კომპიუტერის ადგილმდებარეობა. მოცემული გექნებათ სახლის 

 
16Tსამსახურის და ინტერნეტ კაფეს ოპციები. აირჩიეთ შესაბამისი დანარჩენს სისტემა ჩვენს 

ჩაურევლად გააგრძელებს 

http://boriti.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11090647/1028755_orig.png
http://boriti.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11090647/1028755_orig.png
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16Tდა ბოლოს გამოჩნდება ფანჯარა,  რაც იმის მანიშნებელია,  რომ Windows 7-ის16T 

16Tინსტალაცია დასრულდა. 

http://boriti.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11090647/8793465_orig.png
http://boriti.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11090647/4034555_orig.png
http://boriti.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11090647/6123936_orig.png
http://boriti.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11090647/8793465_orig.png
http://boriti.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11090647/4034555_orig.png
http://boriti.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11090647/6123936_orig.png
http://boriti.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11090647/8793465_orig.png
http://boriti.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11090647/4034555_orig.png
http://boriti.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11090647/6123936_orig.png
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შეიძლება ითქვას, რომ Windows 7 დაყენებულია.  მაგრამ გირჩევთ,რომ ახალი ოპერაციული 

სისტემის ინსტალაცია დაასრულოთ დრაივერების შემოწმებით. იმისათვი, რომ ვნახოთ 

ყველაფერი წესრიგში არის თუ არა, თქვენ უნდა მიმართოთ მოწყობილობის Manager-ს. 

ამისათვის უნდა შესრულდეს შემდეგი ბრძანება: Start->Control Panel->System and Security-

>System->Manager Drivers, ან Star მენიუს საძიებო არეში შევიტანოთ ასთოთშეთანხმება Manager 

Drivers. გაიხსნება ფანჯარა (ნახ. 1.10) 

 
ნახ. 1.10. Manager Drivers. 
თუ Manager Drivers–ში რაიმე ნაწილი გახსნილია და აღნიშნულია პატარა ყვითელი კითხვის 

ნიშნით. მაშინ აუცილებელია რეკომენდაციაა, რომ დაყენდეს დრაივერები კომპიუტერის 

მითითებული  კომპონენტებისათვის. ამისათვის თქვენ შეიძლება მოიქცეთ შემდეგნაირად. 

 ავტომატური განახლება. დააწკაპუნეთ მარჯვენა ღილაკით განუსაზღვრელ ან 

მხარდაუჭერელ მოწყობილობაზე და ამოირჩიეთ ბრძანება: განაახლე მოწყობილობის 

კონფიგურაცია. თუმცა ეს მეთოდი ხშირად არ შველის. მაგრამ შეიძლება მისი 

მოსინჯვა. 

http://boriti.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11090647/7375008_orig.png
http://boriti.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11090647/7375008_orig.png
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 განახლება ინტერნეტში მოძიების გზით.  ეს მეთოდი ოპტიმალურია წინასთან 

შედარებით. დააწკაპუნეთ მარჯვენა ღილაკით და ამოირჩიეთ ბრძანება განაახლე 

დრაივერები. შემდეგ დავალებათა ფანჯარაში განახლების მეთოდებში მიუთითეთ 

დრაივერების გნახლების ავტომატიური ძებნა. 

 

WINDOWS 7–ის, როგერც მეორე ოპერაციული სისტემის დაყენება  პ.კომპიუტერზე 

შესაძლებელია, იმისათვის, რომ თანდათან მივეჩვიოთ ახალი ოპერაციული სისტემის 

თავისებურებებს, ან სხვა რაიმე მიზეზის გამო თქვენ გინდათ დააყენოთ  Windows 7, და ამავე 

დროს შეინარჩუნოთ Windows–ის წინა ვერსია. ამის შევასრულოთ ეს შემდეგი მოთხოვნების 

დაცვით: მყარი დისკი უნდა იყოს გაყოფილი, როგორც მინიმუმ ორ ნაწილად(ერთ–ერთ 

მათგანზე იქნება Windows–ის წინა ვერსია ), ხოლო თავისუფალ ადგილზე არა ნაკლები 20 გბ. 

იქნება დაინსტალირებული Windows 7. 

შენიშვნა: 

თუ ვინჩესტერი გაყოფილია ორ მაწილად, რომელთაგან ერთ–ერთი აკმაყოფილებს 

Windows 7–ის მოთხოვნას, ხოლო მეორე პრაქტიკულად მთლიანად სავსეა. ინსტალალაციის 

პროგრამამ შეიძლება მოითხოვოს არა ნალებ 500 მბ. თავისუფალი სივრცე პირველ ნაწილზე 

ინსტალაციის პერიოდისათვის,(ამის შემდეგ ეს მოცულობა იქნება განთავისუფლებული). 

ხართ, რა Windows–ის ძველ ვერსიაში, ჩადეთ დისკწამკითხველში Windows 7–ის 

საინსტალაციო დისკი და დაელოდეთ ფანჯრის გამოსვლას (ნახ1.11). დააწკაპუნეთ ღილაკზე 

Install  და გაიარეთ ეტაპები, რომელიც აღწერილია წინა თავში. ერთადერთი განსხვავება 

წარმოიშვება დასაინსტალირებელი ადგილის ამორჩევისას, 

  
ნახ 1.11 Windows 7 ინსტალაციის ფანჯარა.  
როცა Windows 7–ის ინსტალაცია დასრულდება, მოხდება კომპიუტერის გადატვირთვა. თქვენ 

დაინახავთ ეკრანზე ჩატვირთვის დისპეჩერის ფანჯარას, რომელშიც ისრებიანი ღილაკების 

საშუალებით დაუყოვნებლივ უნდა ამოირჩიოთ სასურველი ოპერაციული სისტემა და 

დააჭიროთ ხელი Enter–ს, რათა დაიწყოს ამორჩეული სისტემის ჩატვირთვა. თუ მოცემულ 

ეტაპზე თქვენ არ მოახდენთ არანაირ ქმედებას, მაშინ 30 წამის გასვლის შემდეგ დაიწყებს 

ჩატვირთვას  Windows 7–ი, როგორც ოპერაციული სისტემა რომელიც არჩეულია გულისხმობის 

პრინციპით. 
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Windows Vista –ს განახლება  Windows 7–მდე 

 

თუ ბოლო ოპერაციულ სისტემა, რომელიც იყო დაყენებული კომპიუტერზე იყო 

Windows Vista, თქვენ ადვილად შეგიძლიათ მისი განახლება Windows 7–მდე. ამ ხერხით ახალი 

ოპერაციული სისტემის ინსტალაციის   დიდი უპირატესობა არის ის, რომ ყველა ფაილი, 

პროგრამები და პარამეტრების მოწყობა ინახება და არ იკარგება უკვალოდ. 

განახლების პროცესი ძალიან გავს ზემოთ აღწერილ ინსტლაციას. მხოლოდ ერთადერთი 

განსხვავება დროშია: განახლებას შეიძლება  დასჭირდეს საათები, და არა რამოდემიმე წუთი, 

როგორც „სუფთა― ინსტალაციისას. 

ოპ.სისტემის განსაახლებლად ჩადევით Windows 7–ის საინსტალაციო DVD 

წამკითხველში და ჩატვირთულ ფანჯარაში დააჭირეთ Install ღილაკს ხელი. გაივლით, რა 

ზემოთ აღწერილ ინსტალაციის ეტაპებს, იმ ბიჯზე, სადაც იქნება ინსტალაციის ვარიანტების 

ამორჩევის შემოთავაზება, მიუთითეთ „განახლება―. 

ამის შემდეგ ინსტალაციის პროცესი შეამოწმებს თავსებადობას. შედეგად იქნება 

წარმოდგენილი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ  განახლების დამთავრების შემდეგ რომელი 

პროგრამების  გადაყენება გახდება საჭირო.  იმის შემდეგ, რაც განახლება დასრულდება, ყველა 

თქვენი მონაცემები, პროგრამები და პარამეტრები, სამუშაო მაგიდის  სახის ჩათვლით იქნება 

გადატანილი ახალ ოპ.სისტემაში. 

 

 

Windows 7–ის გაცნობა და ინტერფეისის მომართვა 
 Windows Aero 

 სხვა სასიამოვნო ხერხები 

 გაჯეტები, ანუ სხვა, რაც დარჩა გვერდითი პანელიდან 

 სამუშაო მაგიდის მომართვა 

 ამოცანათა პანელი 

 Start მენიუ 

ოპერაციული სისტემის დაყენების შემდეგ მის მიერ თქვენთვის შემოთავაზებული იქნება 

მასში შესვლა, დააწკაპუნეთ თქვენ მისალმების ეკრანზე სააღრიცხვო ჩანაწერის ნიშანზე 

(Account). ისი არსებობენ იმისათვის, რომ ერთ კომპიუტერზე რამოდენიმე მომხმარებელმა  

მოხერხებულად  იმუშაოს. ყოველი მომხმარებელს სისტემაში შეაქვს თავისი   სააღრიცხვო 

ჩანაწერი, შეუძლია მომართოს ინტერფეისი თავისი სურვილისამებრ და შეინახოს ფაილები 

საკუთარ საქაღალდეებში. თუ სააღრიცხვო ჩანაწერებს  დავიცავთ  პაროლით, არავის არ 

შეეძლება შევიდეს სისტემაში თქვენი სახელით და ქონდეს წვდომა თქვენ პირად 

დოკუმენტებთან. ახლა დავბრუნდეთ მისალმების ეკრანთან. თუ თქვენ ხართ კომპიუტერის 

ერთადერთი მომხმარებელი და თქვენი სააღრიცხვო ჩანაწერი არა  დაცული პაროლით, 

მომდევნო ჩატვირთვისას მისალმების ფანჯარა არ გამოვა და სისტემაში შესვლა 

ყოველთვის შესრულდება თქვენი სახელით. 

იმის შემდეგ, რაც მოხდება ოპერაციული სისტემის ჩატვირთვა, ეკრანზე გამოვა სამუშაო 

მაგიდა და ამოცანათა პანელი მასზე განთავსებული Start ღილაკით. Windows 7-ის პირველი 

გაშვებისას სამუშაო მაგიდაზე შეიძლება დავინახოთ მხოლოდ ერთი პიქტოგრამა „სანაგვე 

ყუთი―. მუშაობისას მომხმარებელი თვითონ განათავსებს ხოლმე სამუშაო მაგიდაზე 
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პიქტოგრამებს, ისინი ასევე შეიძლება ავტომატურად განთავსდნენ პროგრამის 

დაყენებისას(ნახ.2.1). 

 
ნახ. 2.1 Windows 7-ის სამუშაო მაგიდა 

Windows Aero 

დავიწყოთ ლაპარაკი Windows Aero–სტილიდან, რომელიც არის ინტერფეისის ერთერთი 

ძირითადი ელემენტი  და გადმოსულია Windows Vista-დან. 

Windows Aero იძლევა ბრწყინვალე ვიზუალურ ეფექტს და ამის გამო ახალ ოპერაციულ 

სისტემაში მუშაობა სასიამოვნო და მოსახერხებალია. 

ნახევრად გამჭივირვალე ფანჯრები და Start მენიუ, ახალი ფერადოვანი სქემა, 

ერგონომიული გადაფურცვლა, ფანჯრების ესკიზი ამოცანათა პანელზე, ანიმაცია 

ფანჯრებზე მუშაობისას(ჩახვევა, გაშლა, დახურვა)–ყველა ეს შესაძლებლობები 

უზრუნველყოფილია Windows Aero სტილით, რომელიც ასეთი ნაცნობია მათთვის, ვინც 

გარისკა და დააყენა Windows Vista. 

სათაურის ნახევრადგამჭვირვალობა შესამჩნევია ფანჯრის გადაადგილებისას მის ქვეშ 

არსებულ ობიექტზე–მისი შინაარსი ამონათდება აქტიური ფანჯრიდან. (ნახ.2.2) 

 
ნახ. 2.2.ნახევრადგამჭვირვალე ფანჯრის ეფექტი. 
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ერგონომიული გადაფურცვლის ეფექტი გახდა თავისებური სავიზიტო ბარათი, როგორც 

Windows Vista–თვის ასევე ახალი Windows 7 ოპერაციული სისიტემისათვის(ნახ2.3). ახლა 

თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა მიიღოთ ისეთივე სურათი საკუთარ მონიტორზე. 

ერგონომიული გადაფურცვლა მოწოდებულია უზრუნველყოს  დიდი რაოდენობის 

გახსნილ ფანჯრებს შორის გადასვლის მოხერხებულობა, რადგანაც ორიენტაცია მსხვილ 

ესკიზებთან უფრო მარტივია, ვიდრე ინსტრუმენტულ პანელზე განთავსებულ მრავალ 

ღილაკთან. იმისათვის, რომ შევასრულოთ გადაფურცვლა, დააჭირეთ შემდეგ ღილაკთა 

შეთანხმებას ხელი Windows+Tab. შედეგად სამუშაო მაგიდაზე  გამოვა გახსნილი ფანჯრების 

სამგანზომილებიანი გამოსახულება, ისე, როგორც ეს ნაჩვენებია სურათზე 2.3. გააგრძელეთ 

Windows ღილაკზე ხელის დაჭერა, დააჭირეთ ღილაკ Tab–ს ხელი ან გადართეთ თაგვის წრე 

ესკიზების გადაფურცვლაზე. როცა საჭირო ნიმუში გადმოადგილდება წინა პლანზე, აიღეთ 

ხელი Windows ღილაკიდან. შედეგედ ესკიზი გადმოადგილდება და გაიშლება მთელ 

ეკრანზე. იმისათვის, რომ შევასრულოთ გადაფურცვლა Windows ღილაკზე ხელის დაჭერის 

გარეშე, დააჭირეთ  ხელი კლავიშთა შეთანხმებას Ctrl+Windows+Tab. 

 
ნახ. 2.3 ერგონომიული გადაფურცვლა. 

Windows 7–ში შენარჩუნდა ფანჯრებსშორის სტანდარტული გადასვლის ფუნქცია კლავიშთა 

შემდეგი კომბინაციის დახმარებით Alt+Tab: ნახევრადგამჭვირვალე პანელზე გამოჩნდება 

ფანჯრების ესკიზები. და არა მათი პიქტოგრამები. 

  
ნახ. 2.4. ფანჯრებს შორის გადაადგილება Alt +Tab–ის დახმარებით. 

დააჭირეთ Alt ღილაკს ხელი და გიჭირავთ, რა იგი ამავდროულად დააჭირეთ ხელი Tab 

ღილაკსაც საჭირო ესკიზთან გადასაადგილებლად. შემდეგ აუშვით ხელი Alt ღილაკს, 

იმისათვის, რომ ფანჯარა გაიხსნას მთელ ეკრანზე. 

Windows Aero–ს სტილის კიდევ ერთი სასიამოვნო თავისებურება–გაშვებული ფანჯრების 

ესკიზების მიკუთვნება  დანართის ღილაკისათვის, ამოცანათა პანელზე. მიიტანეთ თაგვისს 

მიმთითებელი ნებისმიერ მათგანთან და ამოცურებული ესკიზი იმწუთასვე თქვენ მოგცემთ 

ინფორმაციას ფანჯრის შიგთავსზე(ნახ.2.5). 
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ნახ.2.5. ამოცანათა პანელის ესკიზის ღილაკის ამოცურებული ესკიზი. 

სხვა სასიამოვნო წვრილმანები 

Windows Aero–ს და Windows 7–ის ინტერფეისი გამდიდრდა ახალი „თანამედროვე― 

შესაძლებლობებით. 

 ფანჯრების  „მიბმა―.  ახლა თაგვის უბრალო მოძრაობით თქვენ შეგიძლიათ 

მოაწესრიგოთ ნებისმიერი დანართის ფანჯრები სამუშაო მაგიდაზე. შეიძლება 

მომენტალურად გასწორდეს ფანჯარა სამუშაო მაგიდის საჭირო ნაწილში. 

მაქსიმალურად გავშალოთ ვერტიკალზე. აშკარად ამას აქვს თავისი უპირატესობა. 

ამრიგად, ჩქარი და ერთდროული განთავსება ორი დოკუმენტისა საშუალებას იძლევა 

მომენტალურად შევადაროთ მათი შინაარსი ან გავაადვილოდ კოპირება ან გადატანა 

ერთი საქაღალდიდან მეორეში. თქვენ ასევე შეგიძლიათ ჩქარა გაშალოთ დოკუმენტი  

მთელ ეკრანზე, ან ელვისებურად შეცვალოთ ფანჯრის ზომა. ბოლო ძალიან 

მოსახერხებელია ეკრანებზე ფანჯრების გადაადგილებისათვის, თუ თქვენ გიყენიათ 

ერთ მონიტორზე მეტი. 

ფანჯრის  გასწორებისათვის ეკრანის  მარჯვენა ან მარცხენა კიდესთან, იმისათვის, რომ მან 

დაიჭიროს ზუსტად მისი ნახევარი, გადაიტანეთ თაგვით ფანჯრის სათაური შესაბამის 

კიდესთან, და როდესაც თაგვის მიმთითებელი შეეხება ნაპირს, აუშვით ღილაკს (ნახ. 2.6) 

 
ნახ.2.6 ფანჯრის გასწორება მარცხენა კიდესთან(კონტური უკანა ფონზე აღწერს ფანჯრის 

შემდგომ მდგომარეობას). 

იმისათვის, რომ გავშალოთ ფანჯარა მთელ ეკრანზე, გადმოათრიეთ ფანჯრის სათაური ეკრანის 

ზედა ნაპირში, და როდესაც მაჩვენებელი შეეხება ეკრანის ნაპირს, გაუშვით თაგვისს ღილაკი 

(ნახ2.7). 
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ნახ. 2.7. ფანჯრის გაშლა მთელ ეკრანზე (კონტური უკანა ფონზე აღწერს ფანჯრის შემდგომ 

მდგომარეობას). 

ფანჯრის მთელ სიგრძეზე ჩქარი გაწელვისათვის, მიიტანეთ თაგვისს მაჩვენებელი მის ზედა ან 

ქვედა ნაპირთან, დაელოდეთ, როდესაც მაჩვენებელი მიიღებს ორმაგი ისრის ფორმას. ხოლო 

შემდეგ გაქაჩეთ ეკრანის უახლოეს ნაპირამდე. როცა მაჩვენებელი მივა კიდემდე, აუშვით 

თაგვისს ღილაკს ხელი (ნახ.2.8) 

 
ნახ. 2.8. ფანჯრის გაწელვა მთელ სიგრძეზე(კონტური უკანა ფონზე აღწერს ფანჯრის შემდგომ 

მდებარეობას). 

 ყველა ფანჯრის დახვევა „დაფერთხვის― მეთოდით.  ამ მოქმედების საშუალებით თქვენ 

ჩაკეცავთ ყველა გახსნილ ფანჯარას, გარდა აქტუიურისა. ამისათვის „ჩაავლეთ― იმ 

ფანჯარის სათაურს, რომლის დატოვებაც გინდათ და ჩქარა გადაათრიეთ იგი მარჯვნივ–

მარცხნივ. თითქოს ფერთხავდეთ. ყველა ფანჯარა ჩაიხურება დარჩება მხოლოდ ის ერთი, 

რომელიც დაფერთხეთ. თუ თქვენ დაფერთხავთ ამ ფანჯარას მეორეჯერ ყველა ჩაკეცილი 

ფანჯარა აღდგება. 

 Aero „შეხედულება― ღილაკი ჩაკეცე ყველა ფანჯარა Windows 7-ში გადატანილია 

ჩვეულებრივის საწინააღმდეგოდ ამოცანათა პანელის ბოლოს. ამასთან ერთად ამ ღილაკის 

შესაძლებლობები გაფართოვდა. მოსინჯეთ მიიტანოთ თაგვის  მაჩვენებელი ღილაკთან 

ჩაკეცე ყველა ფანჯარა–ყველა ღია ფანჯარა გახდება გამჭვირვალე. დარჩება მხოლოდ მათი 

კონტური და გამოჩნდება სამუშაო მაგიდა(ნახ.2.9.) ასეთი Aero–„შეხედულება“ 
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დაგეხმარებათ თქვენ ჩქარა დაინახოთ სამუშაო მაგიდა. მოაშორეთ თაგვის მაჩვენებელი 

ღილაკს ჩაკეცე ყველა ფანჯარა– ყველაფერი დაბრუნდება ძველ ადგილას. 

  ა.  

 ბ.  

 ნახ. 2.9. Aero–„შეხედულება―: ა.მდე და ბ. შემდეგ. თაგვის მაჩვენებლის  მოქმედება 

ღილაკთან ჩაკეცე ყველა ფანჯარა. 

გაჯეტები, ანუ სხვა, რაც დარჩა გვერდითი პანელიდან 

Windows Vistas სიახლე– გვერდითი პანელი–წავიდა ძლიერად გაკრიტიკებულ Windows 

Vistas ერთად. მხოლოდ გვერდითმა  პანელმა დატოვა რაღაცა თავის შემდეგ, ზუსტად–მინი 

დანართი, ანუ გაჯეტები. გაჯეტები–ესაა პატარა პროგრამები, რომელიც განკუთვნილია 

ჩქარი და მოხერხებული ყოველდღიურობისათვის. საჭირო გასართობი ინფორმაციისათვის.  

Windows 7–ის შემადგენლობაში შედის ასეთი 9 მინი დანართი. იმისათვის, რომ დავამატოთ 

სამუშაო მაგიდაზე ნებისმიერი მათგანი, ამისათვის საჭიროა თაგვის მარჯვენა ღილაკით 

დავაწკაპუნოთ სამუშაო მაგიდის ნებისმიერ ცარიელ ადგილას და გამოსულ  მენიუში 

ავირჩიოთ ბრძანება გაჯეტები. გაიხსნება ფანჯარა, რომელიც შეიცავს მინი ჩანართების სიას 

(ნახ. 2.10). უბრალოდ გადაათრიეთ მოწონებული მინი პროგრამა ამ ფანმჯრიდან სამუშაო 

მაგიდაზე და ორჯერ დააწკაპუნეთ საჭირო გაჯეტზე. შედეგად იგი ავტომატურად 

განთავსდება სამუშაო მაგიდაზე. 
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ნახ. 2.10 Windows 7–ის მინი დანართი. 

ზოგიერთ მინი–დანართს გააჩნია მომართვის ფანჯარა, რომელშიც შეიძლება მისი მუშაობის 

პარამეტრების მითითება. იმისათვის რომ გახსნათ ის დააწკაპუნეთ , რომელიც განთავსებულია 

დანართის საზღვრის მარჯვნივ. 

მიაქციეთ ყურადღება, რომ იმ ფანჯრის ქვედა ნაწილში, სადაც არის მინი–პანელის კოლექცია, 

არის გზავნილი იპოვე გაჯეტები ინტერნეტში (Get more gadgets online). დააწკაპებთ რა მასზე 

თქვენ მოხვდებით Microsoft–ის ოფიციალურ საიტზე, რომელიც შეიცავს მინი–დანართების 

დამატებით გალერეას. თქვენ შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ნებისმიერი მათგანი. ფაილის 

ჩამოტვირთვის  შემდეგ მასზე ორჯერ დააწკაპეთ  რათა მოხდეს მათი ავტომატური დაყენება. 

 

 

სამუშაო მაგიდის მომართვა 

როგორც წესი სამუშაო მაგიდაზე მომხმარებელი ინახავს იმ ფაილებისა და საქაღალდეების 

პიქტიგრამებს, რომელთანაც უფრო ხშირად უწევს მუშაობა. ამიტომაც საჭიროა მოიმართოს 

სამუშაო მაგიდის გარეგნული მხარე მოთხოვნის შესაბამისად. 

იმისათვის, რომ მოვმართოთ სამუშაო მაგიდა Windows 7-ში, უნდა მივმართოთ personalization 

ფანჯარას (ნახ.2.11). ამისათვის სამუშაო მაგიდაზე  თაგვის მარჯვენა ღილაკით დაწკაპებით 

გამოვიძახოთ კონტექსტური მენიუ და ავირჩიოთ ბრძანება personalization. 
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ნახ. 2.11 personalization ფანჯარა 

თემის  გაფორმების შეცვლა 

 თემა წარმოადგენს მომართვების კოლექციას, რომლებიც არეგულირებენ თქვენი კომპიუტერის 

საერთო „მომართვას―, უფრო ზუსტად, ოპერაციული სისტემის გარეგნულ მხარეს. 

იმისათვის, რომ დავაყენოთ გაფორმების სხვა თემა, personalization ფანჯარაში ამოირჩიეთ 

ერთერთი Aero თემა იქ წარმოდგენილი შვიდი თემიდან. თქვენ აგრეთვე შეგიძლიათ მოიძიოთ 

ისინი დამატებით Get more themes online ღილაკით, რომელიც განთავსებულია ამავე 

ფანჯარაში. იმისათვის, რომ ვნახოთ თუ როგორი იქნება ვიზუალურად ჩვენი არჩეული თემა, 

საკმარისია მოვნიშნოთ იგი–თემის პარამეტრები იმწუთასვე იქნება მიღებული. თუ მიღებულმა 

შედეგმა თქვენ არ დაგაკმაყოფილათ, უბრალოდ ამოირჩიეთ შემდეგი. თუ თქვენ უკვე 

არსებულ თემებში თქვენ ვერ ამოირჩიეთ თქვენთვის მისაღები თემა, შეიძლება შექმნათ 

საკუთარი ნებისმიერი სტანდარტული თემის ბაზაზე. 

ყოველი თემა თავისთავში აერთიანებს სამუშაო მაგიდის ფონის პარამეტრებს, ფანჯრის ფერს, 

ხმოვან სქემას და მიწოდებას. ყველა ესენი აისახება პერსონალიზაციის ფანჯრის ქვედა 

ნაწილში, შესაბამისი პიქტოგრამებიი სახით. ნებისმიერი მათგანის შესაცვლელად დააწკაპუნეთ 

მათზე და მიეცით შესაბამისი მომართვა. 

ფონური სურათის შეცვლა 

Windows 7–ში გაჩნდა ლამაზი გამოსახულებების მთელი გალერეა (ნახ.2.12), რომლითაც თქვენ 

შეგიძლიათ გაალამაზოთ თქვენი სამუშაო მაგიდა. იმისათვის, რომ გავხსნათ ის დააწკაპეთ  

personalization ფანჯარაში Desktop Background ღილაკზე.  
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ნახ.2.12 სამუშაო მაგიდის ფონის შეცვლის ფანჯარა 

სურათის შესაცვლელად უბრალოდ საჭიროა მოწონებულ ესკიზე დაწკაპება. ყველა 

შემოთავაზებულ გამოსახულებას გააჩნია მაღალი ხარისხი და ზომა, რომელიც შეესაბამება 

ეკრანის ზომას. 

სურვილის შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ განათავსოთ სამუშაო მაგიდაზე საკუთარი სურათი 

ან სხვა რომელიმე ფოტო. ამისათვის გახსენით Picture Location სია და ამოირჩიეთ საქაღალდე, 

რომელშიც ინახება სურათები. გულისხმობის პრინციპით შემოთავაზებული იქნება სურათების 

შესანახი სტანდარტული საქაღალდეები. თუ არცერთ მათგანში არ ინახება თქვენი სურათი 

მაშინ დააწკაპუნეთ ღილაკზე Browse, ხელით მიუთითეთ საქაღალდე და დაწკაპებით 

გამოყავით თქვენთვის საჭირო გამოსახულება. 

თქვენს მიერ ამორჩეული სურათის პროპორცია შეიძლება არ დაემთხვეს ეკრანის გეომეტრიულ 

ზომას. ამ შემთხვევაში სურათის ხარისხი იკარგება და ხდება მისი ძლიერ დამახინჯება. 

იმისათვის, რომ თავი ავარიდოთ არასასურველ ეფექტებს, შეეცადეთ აირჩიოთ  სიაში Picture 

position შესაფერისი ვარიანტი 

 Fill. სურათი დაფარავს მთელ ეკრანს და, თუ ის ეკრანზე დიდი ზომისაა, ზედმეტი 

ნაწილები ჩამოეჭრება. განთავსების ეს ხერხი მოცემულია გულისხმობის პრინციპით. 

 Fit. აღიბეჭდება  ფონური სურათის აქტუალური ზომა. 

 Stretch. სისტემა ცდილობს გაწელოს სურათის  ზომები ეკრანულ ზომამდე და მათი არ 

დამთხვევის შემთხვევაში შეიძლება მოხდეს დამახინჯება. ამ შემთხვევაში უნდა უარი 

ვთქვათ მოცემულ ვარიანტზე და ამოვირჩიოთ რაიმე სხვა. 

 Tile. ხდება სურათის ტირაჟირება მთელ ეკრანზე. მოცემული ვარიანტი განსაკუთრებით 

კარგია მცირე ზომის სურათებისათვის. 

 Center. ამ შემთხვევაში სურათის ზომები არ შეიცვლება და იგი იქნება განთავსებული 

ცენტრში. ეკრანის იმ არისათვის, რომელზეც არაა დაკავებული სურათი, შეიძლება 

შევარჩიოთ სხვა ფერი. ამისათვის დავაწკაპოთ მარჯვნივ გზავნილზე  Change 

Background color  
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თუ თქვენ არ გინდათ სამუშაო მაგიდაზე განათავსოთ რაიმე სურათი, არამედ გინდათ იგი 

შეავსოთ რაიმე განსაზღვრული ფერით, სიაში Picture Location  შეარჩიეთ პუნქტი Solid colors და 

დააწკაპეთ თქვენ რომელი ტონიც მოგეწონებათ იმაზე. თუ თქვენ არცერთი მათგანი არ 

გაწყობთ, დააწკაპეთ გზავნილზე More და შეარჩიეთ ტონი დამოუკიდებლად. ცვლილების 

დასაფიქსირებლად გამოსვლისას დააწკაპეთ OK-ზე. 

უკვე კლასიკურად ქცეული ფონური სურათისა და სამუშაო მაგიდის ერთი მთლიანი ფერით 

შევსების გარდა, თქვენ შეგიძლიათ ისარგებლოთ Windows 7–ის აბსოლუტურად ახალი 

შესაძლებლობით–სლაიდ შოუ სამუშაო მაგიდაზე. ეს შესანიშნავი სიახლე თავის თავში 

აერთიანებს, როგორც კლასიკურ სტატისტიკურიკურ ფონურ სურათს, ასევე სლაიდ შოუს 

დინამიურ ეფექტს. თუ ჩართავთ სლაიდ შოუს სამუშაო მაგიდაზე, მაშინ თქვენ არასოდეს არ 

დაიღლებით ფონური სურათით, იმიტომ, რომ გამოსახულება შეცლის ერთმანეთსს 

მითითებული ინტერვალით. იმისათვის, რომ ჩავრთოთ სლაიდ შოუ, სამუშაო მაგიდის 

სურათის შეცვლის ფანჯარაში, მიიყვანეთ თაგვის მიმთითებელი ფონური გამოსახულების სხვა 

ნიმუშთან და დააყენეთ ალამი იმასთან რომელი სურათებიც გინდათ, რომ ჩართული იყოს ამ 

სლაიდ–შოუში. თქვენ შეგიძლიათ სლაიდ–შოუს დაუმატოთ თქვენი სურათებიც. ფანჯრის 

ქვედა ნაწილში Change picture every ...  შეიძლება მივცეთ ის ინტერვალი, რომლი 

ინტერვალითაც გამოსახულებები შეიცვლება. 

ფერი და ფანჯრის გარე სახე 

სხვა ფერადოვანი გამის ასარჩევად დააწკაპუნეთ გზავნილზე Window Color გახსნილ 

ფანჯარაში თქვენ დაინახავთ 16 ნიმუშისაგან შედგენილ პალიტრას. მიმდევრობით 

დააწკაპუნეთ თვითოეულ მათგანზე და დააკვირდით ფანჯრის სათაურის ფერის ცვლილებას 

და აირჩიერთ შესაბამისი ფერი. ფერის სიხასხასე შეიძლება დავარეგულიროთ მცოცავის 

საშუალებით, რომელიც მდებარეობს პალიტრის ქვემოთ. გულისხმობის პრინციპით Windows 

7–ის ფანჯარა არის ნახევრადგამჭვირვალე. ამ ეფექტის გამოსართავად საკმარისია მოვხსნათ 

ალამი Enable transparency–დან. 

თუ თქვენ გინდათ დამოუკიდებლად აირჩიოთ ფანჯრის ფერი, დააწკაპუნეთ გზავნილზე Show 

color mixer და მცოცავის საშუალებით ამოირჩიეთ ტონი და დაარეგულირეთ მისი სიმკვეთრე 

და სიკაშკაშე. Windows 7–ი საშუალებას იძლევა გამოვრთოთ სტილი Aero და გადავიდათ 

Windows 7–ის გამარტივებულ სტილზე. ეს აქტუალურია მაშინ, როცა  Windows Aero სტილის 

ამორჩევისას კომპიუტერის რესურსები არაა საკმარისი კარგი წარმადობისათვის. იმისათვის, 

რომ შევცვალოთ სტილი დავაწკაპოთ გზავნილზე. შედეგად გაიხსნება ფანჯარა Advanced 

appearance settings რომელიც ანალოგიურია იმისა, რაც არსებობდა Windows –ის წინა ვერსიებში 

(ნახ.2.13). 
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ნახ.2.13 ფანჯარა Advanced appearance settings 

ამ ფანჯარაში შეასრულეთ აუცილებელი მომართვები და გამოსვლისას დააწკაპეთ ღილაკზე 

OK, იმისათვის, რომ დაფიქსირდეს ცვლილება. 

ხმის მომართვა 

Windows–ში სხვადასხვა სისტემემურ მოვლენებს თან ერთვის ესა თუ ის ხმა. ხმების ნაკრები, 

რომელიც მიღებულია გულისხმობის პრინციპით, არის სტანდარტული ხმოვანი სქემა. თქვენ 

შეგიძლიათ შეცვალოთ ხმები, რომელიც თან ერთვის მოვლენებს და შევინახოთ შეტანილი 

ცვლილება ცალკეული ხმოვანი სქემის სახით. 

დააწკაპეთ გზავნილზე personalization/sound ფანჯარაში. გახსნილ ფანჯარაში თქვენ დაინახავთ 

პროგრამული მოვლენების სიას, რომელთათვისაც ხელმისაწვდომია ხმოვანი გაფორმება. 

გამოარჩევთ რა დაწკაპებით რომელიმე მათგანს, მიეცით თქვენს მიერ მოწონებული ხმა, sound 

ჩამოშლად სიიდან. ახა ლი ხმის მოსასმენად დააჭირეთ ღილაკს test. თქვენ ასევე შეგიძლიათ 

ამოირჩიოთ  რაიმე პროცესის გასახმოვანებლად საკუთარი ფაილი, დააწკაპუნებთ, რა ღილაკზე 

Browse. 

იმისათვის, რომ შევინახოთ შეტანილი ცვლილება ახალი ხმოვანი სქემის სახით, დააჭირეთ 

ღილაკს Save As, შეიტანეთ სქემის სახელი და დააჭირეთ ხელი OK. 

სურვილის შემთხვევაში შეიძლება საერთოდ უარი ვთქვათ სისტემური მოვლენის 

გახმოვანებაზე. ამისათვის სიაში Sound Scheme აირჩიეთ პუნქტი No Sounds. ფანჯრის 

დაკეტვისას არ დაგავიწყდეთ ხელი დააჭიროთ ღილაკს OK. 

Screen saver–ესაა უბრალო ანიმაცია ან სურათი, რომელიც გამოვა მონიტორის ეკრანზე 

კომპიუტერის დასვენებისას. ამოირჩიეთ ერთერთი არსებული Screen saver, ასევე შეიძლება 

მისი პარამეტრების მომართვა, დააწკაპუნეთ personalization ფანჯარაში არსებულ გზავნილზე 

Screen saver (ნახ.2.14). 
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ნახ.2.14 Screen saver ფანჯრა 

იმისათვის, რომ შევცვალოთ Screen saver, ამოარჩიეთ ნებისმიერი ჩამოშლადი სიიდან. 

ზოგიერთი მიწოდებისათვის შეიძლება შევცვალოთ მომართვა (მაგალითად, მივცეთ წარწერა, 

მისი მოძრაობის ტიპი, ამოვარჩიოთ გამოსახულებიანი საქაღალდე, სურათების შეცვლის 

სიჩქარე) ფანჯარაში, რომელიც იხსნება ღილაკით settings. იმისათვის, რომ ვნახოთ ამორჩეული 

მიწოდება მოქმედებაში, დავაჭიროთ ღილაკზე preview. მიწოდების ჩვენების დემონსტრაცია 

წყდება იმის შემდეგ, რაც თქვენ შეარხევთ მაუსს ან დააჭერთ რომელიმე ღილაკს ხელს. დროის 

ინტერვალი, რომლის გასვლის მერეც იქნება ჩართული Screen saver ჩვენება, შეიძლება 

დავაყენოთ რიცხვით ველში Wait. 

ალამი On resume, display logon screen განკუთვნილია კომპიუტერის დასაცავად 

არასანქცირებული წვდომისათვის, იმ დროს როცა მომხმარებელი იქვე არაა. მოცემული ალამის 

ჩართვას აზრი აქვს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენი კომპიუტერი დაცულია პაროლით. 

მაშინ მიწოდებიდან გამოსვლისას გამოჩნდება სისტემაში შესვლის ფანჯარა, რომელიც ითხოვს 

პაროლს. მანამ სანამ დავიცავთ კომპიუტერს მსგავსი ხერხით, მიაქციეთ ყურადრება Screen 

saver ჩართვის ინტერვალს–თუ ის საკმაოდ დიდია, შეიძლება უცხო მომხმარებელმა 

მოახდინოს თქვენ კომპიუტერში უხეში ჩარევა, სანამ ეს პაროლის ფანჯარა გამოვა. 

ფანჯრის ქვედა ნაწილში არის გზავნილი Change power settings.  დააწკაპებთ რა მასზე, თქვენ 

გადახვალთ  ელექტრო მომარაგების რეჟიმის ფანჯარაში. აქ შეიძლება ამოვირჩიოთ 

სტანდარტული სამი გეგმიდან ერთერთი, ასევე მოვმართოთ ყოველი მათგანი, დააწკაპუნებთ, 

რა გზავნილზე control panel  settings. 

სამუშაო მაგიდის პიქტოგრამების შეცვლა 

როგორც ადრე იყო ლაპარაკი თავის დასაწყისში Windows 7–ის დაყენების შემდეგ, სამუშაო 

მაგიდაზე არის მხოლოდ ერთი პიქტოგრამა–ნაგვის ყუთი სისტემურ საქაღალდეებთან წვდომა 

შესაძლებელია, მხოლოდ start-იდან. თქვენ შეგიძლიათ განათავსოთ სამუშაო მაგიდაზე 

მთავარი სისტემური საქაღალდეები. ამისათვის personalization ფანჯარაში დააწკაპუნეთ 

გზავნილზე Change  desktop icons/ desktop icons  და გახსნილ ფანჯარაში (ნახ.2.15) აღნიშნეთ 

ალმებით ის საქაღალდეეები, რომლის დანახვაც გინდათ სამუშაო მაგიდაზე. 

მოცემული ფანჯრის ცენტრში შეგიძლიათ დაინახოთ ის პიქტოგრამები, რომლებიც 

გულისხმობის პრინციპით გამოყენებულია სისტემური საქაღალდეებისათვის.თქვენი 
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სურვილის მიხედვით ნებისმიერი ამ საქაღალდისათვის შეიძლება აირჩიოთ სხვა ნახატი. 

ამისათვის დააწკაპეთ მის ნიშანზე და დააწკაპეთ ღილაკზე   Change icons  და გახსნილ 

ფანჯარაში მრავალი ნიმუშიდან მიუთითეთ ერთ–ერთი. ნიშნის სტანდარტულ სახეზე 

დასაბრუნებლად შეიძლება გამოვიყენოთ ღილაკი Restore default.   

სამუშაო მაგიდაზე ასევე შეიძლება ნიშნების ზომის შეცვლა, ასევე შეიძლება მათი მოწესრიგება 

განსაზღვრული ნიშნით. 

დააწკაპეთ მარჯვენა ღილაკით სამუშაო მაგიდის თავისუფალ ადგილზე, აირჩიეთ ქვემენოიუ 

View და აირჩიეთ ნიშნების ზომების სამი ვარიანტიდან ერთ–ერთი ზომა. 

იმისათვის, რომ მოვაწესრიგოთ ნიშნები, დააწკაპუნეთ სამუშაო მაგიდის თავისუფალ 

ადგილზე თაგვის მარჯვენა ღილაკი და ამოირჩიეთ ქვემენიუ სორტირება. არის საშუალბა 

დავახარისხოთ ნიშნები სახელის, ტიპის და ცვლილების დროის მიხედვით. 

 
ნახ.2.15   desktop icons settings 

 

თაგვის მიმთითებლის ამორჩევა 

Windows 7–ს  ინტერფეისის კიდევ ერთი განსხვავებული თავისებურებაა ულამაზესი თაგვის 

მიმთითებლების ნაკრები. როგორც Windows–ის წინა ვერსიებში, არის თაგვის მიმთითებლის 

შეცვლის საშუალება სხვადასხვა სიტუაციებში. დააწკაპუნეთ გზავნილზე personalization/ 

Change mouse pointers ფანჯარაში. ღია ფანჯარაში თქვენ ნახავთ მიმთითებლების ნიმუშებს 

ამორჩეული სქემისათვის. (ნახ.2.16). 

 

ნახ. 2.16. თაგვისს მიმთითებლის ამორჩევის ფანჯარა. 

Windows–ის შემადგენლობაში არის თაგვის მიმთითებლების დიდი რაოდენობა. მიმდინარე 

ნაკრების შეცვლა შეიძლება Scheme ჩამოშლადი სიიდან. 

თქვენ შეგიძლიათ შექმნათ საკუთარი სქემა, ამოირჩევთ რა ყოველი მდგომარეობისათვის 

მიმთითებლის განსაზღვრულ სახეს. ამისათვის სიაში customize  გამოყავით საჭირო რეჟიმი, 

დააწკაპუნეთ ღილაკზე Browse, გახსნილ ფანჯარაში დააწკაპეთ მოწონებულ მიმთითებელზე 

და დააწკაპეთ ღილაკზე Open. არსებობს მიმთითებელების ორი ტიპი: უბრალო (CUR–
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ფილტრი) და ანიმირებული (ANI–ფაილი). შეტანილი ცვლილების დასაფიქსირებლად, სქემის 

ხედზე დააწკაპეთ ღილაკზე Save as, შეიტანეთ Scheme სახელი და დააწკაპუნეთ ღილაკზე OK. 

მონიტორის პარამეტრების მომართვა 

გამოიძახეთ display  კონტექსტური მენიუ გახსნილ ფანჯარაში ამოირჩიეთ ბრძანება Adjust 

resolution , ამაზეა დამოკიდებული გამოსახულების ხარისხი და თქვენი თვალების სიჯანსაღე 

(ნახ2.17). 

 
ნახ.2.17. Adjust resolution ფანჯარა. 

resolution  ჩამოშლადი სიის საშუალებით შეიძლება დავაყენოთ შესაბამისი რეზოლუცია 

თქვენი მონიტორისათვის. მიაქციეთ ყურადღება, რომ თხევადკრისტალური მონიტორისათვის 

უნდა ავირჩიოთ ის მნიშვნელობა, რომელიც რეკომენდირებულია ტექნიკური რეკომენდაციით 

(ე.წ. ოპტიმალური განთავსება, რომელიც საშუალებას იძლევა მივაღწიოთ გამოსახულების 

საუკეთესო ხარისხს). 

 

ტექსტის ზომის შეცვლა 

თუ შრიფტის ეკრანული ზომა თქვენთვის ძალიან წვრილია, შეგიძლიათ გაზარდოთ მისი 

ზომა. ამისათვის Adjust resolution ფანჯარაში დააწკაპუნეთ გზავნილზე make text and other items 

large or smaller (ნახ.2.18). 

 
ნახ.2.18. ტექსტის ზომის შეცვლა. 
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გახსნილ ფანჯარაში დააყენეთ გადანრთველი Make it easier to read what‘s on your screen 

ჩანართში Medium ან Large  ტექსტის ზომის გასადიდებლად. 

CLEARTYPE–ის აქტივაცია და მოწყობა 

არასწორი ეკრანის განთავსების არჩევისას, შეიძლება შრიფტი არაკორექტულად აისახოს. ეს 

შეიძლება გამოვასწოროთ CLEARTYPE ტექნოლოგიის სპეციალური ოსტატის საშუალებით. მის 

გამოსაძახებლად დააწკაპეთ გზავნილზე CLEARTYPE–ის ტექსტის მომართვა (ნახ.2.18). 

თქვენგან მოითხოვება ის, რომ დააყენოთ შესაბამისი ალამი და ამოირჩიოთ ტექსტის 

შესაბამისი სახე შემოთავეზებული  გასწორების ზუსტი ვარიანტებიდან. 

შრიფტის ზომის შეცვლა 

ტექსტის ზომისა და გასწორების გარდა, თქვენ ასევე დამატებით შეგიძლიათ მომართოთ 

შრიფტების ზომა. ამისათვის დააწკაპუნეთ ღილაკზე Set custom text size (DPI) და გახსნილ 

ფანჯარაში გაწიეთ სახაზავი მარჯვნივ ან მარცხნივ იქამდე, სანამ სახაზავის ქვეშ სიმბოლოების 

ზომა თქვენთვის სასურველი არ იქნება. მხედველობაში მიიღეთ ის, რომ მაშტაბის შეცვლა 

რეალურად აისახოს, კომპიუტერი უნდა გადავტვირთოთ. 

ამოცანათა პანელი 

ამოცანათა პანელი განკუთვნილია იმისათვის, რომ აისახოს ღია ფანჯრების იარლიყები და 

მომუშავე პროგრამებს შორის გადასართველად. 

აქ ასევე განთავსებულია კომპიუტერის მთავარი მენიუ–მენიუს ღილაკი Start. Windows 7–ის 

ამოცანათა პანელი ძალიან შეიცვალა და თავისთავში მოიცავს ბევრ სტრუქტურულ და 

გრაფიკულ სიახლეებს. მაგალითდ, აშკარად სახით ჩქარი გაშვების პანელი, რომელიც 

განთავსებული იყო მარცხენა ნაწილში აღარაა. ცნობადობის არე, რომელიც განთავსებულია 

მარჯვნივ, თავისთავში  მოიცავს იმ  პროგრამების სიმბოლოებს და ნაწილებს, რომლებიც 

მუშაობენ ფონურ რეჟიმში, და განთავსებულია განახლებულ ღილაკთან show desktop. ეს რა 

თქმა უნდა ყველაფერი არაა. განვიხილოთ ყველა სიახლე და პანელის გაუმჯობესება 

დაწვრილებით. 

ამონაცემთა პანელის მდგომარეობა 

გულისხმობის პრინციპით იარლიყები, რომლებიც აღნიშნავენ გაშვებულ პროცესს, მთლიანად 

უსახურია. ისისნი მხოლოდ აღნიშნავენ გაშვებულ პროცესს ან პროგრამას, უფრო დეტალური 

წვრილმანები შეიძლება დავინახოთ მხილოდ თაგვის მიმთითებლის მიტანით საჭირო 

იარლყთან. ახლა უყურებთ, რა ახალ ამოცანათა პანელს (taskbar), არ შეგვიძლია ზუსტად 

ვთქვათ იმის შესახებ, რომ სულ რამდენი ფანჯარაა გახსნილი ან გაშვებულია პროცესი. ეს 

იმიტომ, რომ ერთი ნიშნის ქვეშ შეიძლება იყოს ერთი ან რამდენიმე ფანჯარა. 

ეცადეთ მიიტანოთ თაგვის მიმთითებელი გაშვებული პროგრამის ნიშანთან, რომელიც 

განთავსებულია ამოცანათა პანელზე. შედაგად თქვენ ნახავთ ამ ღია ფანჯრის ესკიზს. როგრც 

ადრე იყო უკვე ნათქვამი, თუ ერთნაირი ფანჯარა ან პროცესი გაშვებულია ერთდროულად, 

მაშინ ეს ყველა ერთად იქნება ასოცირებული ერთი ნიშნით. ამასთან ესკიზების რაოდენობა 

იქნება ტოლი გაშვებული კოპიოების რაოდენობისა (ნახ.2.19). 

ამის გარდა, გადაირბენთ თაგვის მიმთითებლით გამოსახულ ესკიზებზე, მაშინ ამასთან ერთად 

იქნება გამომჟღავნებული შესაბამისი პროგრამების სრულყოფილი ფანჯარები. 
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ნახ.2.19. გაშვებული  პროგრამების ესკიზი. 

ამგვარად, შეიძლება ჩქარა გავეცნოთ ველას შიგთავს. მხოლოდ როდესაც თქვენ მოაშორებთ 

თაგვის მიმთითებელს ესკიზებს, დაბრუნდება თავდაპირველი აქტიური ფანჯარა. 

ამგვარად, ჩქარი გაშვების პანელი უკვე აღარ არსებობს. ახლა ამ როლს ასარულებს თვითონ 

იარლიყები, რომელთაც გადაცემული აქვთ აღწერონ გაშვებული პროცესი. იარლიყები გვაქვს 

ორი სახით. 

 მონაცემთა პანელზე ჩამაგრებული. ასეთი იარლიყები შეიძლება ნახოთ ნახ.2.19–ზე 

მარცხნივ. გულისხმობით ეს იარლიყებია Internet Explorer,  Windows Explorer და 

Windows Media Player. 

 ჩაუმაგრებელი იარლიყები, რომლებიც ასოცირდებიან კონკრეტულ გაშვებულ 

უტილიტთან. ყოველი პროგრამა ასოცირდება ერთ იარლიყთან, ამასთან ამოცანათა 

პანელზე არ შეიძლება იყოს ორი ერთნაირი იარლიყი: ყველა გაშვებული კოპიოები 

იმალება ამ ერთის ქვეშ. ერთადერთი, რაც გვეუბნება, რომ მოცემული პროგრამის ერთ 

ფაბჯარაზე მეტია გახსნილი, ესაა იარლიყების გროვის ნახატი, როგორც Mozilla Firelox–

ის იარლიყების შემთხვევაში(ნახ.2.20). 

რითი განსხვავდება პირველი სახის იარლიყები მეორესაგან? განსხვავება მდგომარეონს იმაში, 

რომ იმის შემდეგ, რაც პროგრამის ყველა ფანჯარა დაიხურება. „ჩვეულებრივი― 

არაჩამაგრებული იარლიყები გაქრება ამოცანატა პანელიდან, ხოლო ჩამაგრებულები 

დაგაიქცევა ბრტყელ სურათად, რომლებიც ელოდებიან სანამ მათზე არ დააწკაპუნებთ. იმ 

შემთხვევაში, როცა პროგრამა გაშვებულია ჩამაგრებული და არაჩამაგრებული იარლიყებისა 

გარჩევა შეუძლებელია. 

ამოცანათა პანელზე შეიძლება ჩავატაროთ შემდეგი მოქმედება: 

 გადავაადგილოთ ჩამაგრებული იარლიყები. უბრალოდ დავაწკაპოთ და გადავათრიოთ 

ისინი ისე, როგორც გვინდა. შეიძლება მაგალითად განვათავსოთ ჩაუმაგრებელი 

იარლიყი ორ ჩამაგრებულ იარლიყს შორის. თუ პროგრამის იარლიყი არ არის 

ჩამაგრებული ამოცანათა პანელზე, მაშინ, როცა დანართი, არ ასოცირდებული 

იარლიყთან იქნება დახურული და იარლიყი გაქრება. ჩამაგრებული იარლიყები ისევ 

გადაინაცვლებენ და გვერდიგვერდ განთავსდებიან. 

 შევცვალოთ პროგრამები ამოცანათა პანელიდან შესაბამისი კონტექსტური მენიუს 

საშუალებით. ეს მოქმედება ანალოგიურია ჩქარი წვდომის პანელიდან პროგრამის 

იარლიყის წაშლისა. 
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მიაქციეთ ყურადღება, რომ ამოცანათა პანელზე არ შეიძლება დავამაგროთ ცალკეული 

დოკუმენტები და საქაღალდეები. მაგრამ აქაც არის გამოსავალი, რადგანას თქვენ არავინ 

არ გიშლით ჩაამაგროთ შესაბამისი ფაილი ან საქაღალდე ეგრეთწოდებულ Windows 

Explorer სიაში ან პროგრამაში, რომელთანაც ასოცირდება საჭირო ფაილი. 

მაგალითად თუ თქვენ დააწკაპებთ თაგვისს მარჯვენა ღილაკით  ამოცანათა პანელის 

ნებისნმიერ (ჩამაგრებულ თუ ჩაუმაგრებელ) იარლიყზე, თქვენ დაინახავთ გადასვლის 

სიას. ამ სიის შიგთავსი დამოკიდებულია იმაზე, თუ რომელ პროგრამასთან ასოცირდება 

მოცემული იარლიყი. ამრიგად სია შეიძლება წარმოადგენდეს ბოლო გახცნილ ფაილებს, 

როგორც მაგალითად Microsoft Word–ის შემთხვევაში (ნახ.2.20). 

 
ნახ.2.20 Microsoft Word–ის ახლახანს გახსნილი დოკუმენტების სია 

Word–ის პროგრამისათვის და სხვა მსგავსი დანართისათვის შეიძლება ბოლო დროის 

გახსნილებიდან შეიძლება ჩავამაგროთ მოცემულ სიაში და დავტოვოთ იქ პრაქტიკულად 

მუდამ. ამისათვის უნდა დავაწკაპუნოთ ღილაკზე        ,რომელიც განთავსებულია ფაილის 

სახელის მარჯვნივ. 

გადასვლის სიის შიგთავსის დამოუკიდებლად, მის ბილო ნაწილში განთავსებულია შემდეგი 

ბრძანებები: 

 პროგრამის დასახელება. ისაა ასევე ბრძანება, რომელიც ხსნის დანართის ახალ კოპიას. 

 ბრძანება ჩაამაგრე კოპია ამოცანათა პანელზე ჩაუმაგრებელი იარლიყისათვის ან ამოიღე 

პროგრამმა ამოცანათა პანელიდან–ჩამაგრებულისათვის. 

 ბრძანება დახურე ფანჯარა. 

რჩევა 

თუ თქვე გინდათ გაშვებული პროგრამის კოპიის გახსნა, ამისათვის, რომ არ გამოიყენოთ 

შესაბამისი ბრძანება გადასვლის სიაში, შეიძლება დავაწკაპუნოთ შესაბამის იარლიყზე 

ამოცანათა პანელზე გვეჭირება რა ხელი ამასთან ერთად ღილაკზე Shift. 

ამოცანათა პანელზე შეიძლება განთავსდეს დამატებითი პანელები. ასეთი პანელების 

დასაყენებლად დააწკაპეთ ამოცანათა პანელის თავისუფალ ადგიზე მარჯვენა ღილაკით და 
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აირჩიეთ ქვემენიუ პანელი. შემდეგ აირჩიეთ სტანდარტული პანელის ინსტრუმენტებიდან 

ერთ–ერთი. 

 Address. შეიცავს სტრიქონს, რომელშიც შეიძლება შევიტანოთ საქაღალდის, ფაილის ან 

ინტერნეტ–რესურსის მისამართი. ამის შემდეგ გავხსნათ ობიექტი დავაჭერთ, რა ხელს 

Enter. 

 links. გვიხსნის წვდომას links საქაღალდის შინაარსზე, რომელიც განთავსებულია 

დირექტორიაში Favorites მომხმარებლის პირად კატალოგში. 

 Tablet  PC Input Panel. საშუალებას გვაძლევს ყოველთვის ვიქონიოთ ხელქვეშ 

ხელნაწერი ტექსტის და ვირტუალური კლავიატურის ამოცნობის პროგრამა.   

 desktop  საშუალებას იძლევა, რომ გვქონდეს იმ ობიექტებთან წვდომა, რომლების 

მდებარეობენ სამუშაო მაგიდაზე, ისე, რომ არ ჩავკეცოთ ღია ფანჯარა. 

ნახატზე (2.21)ნაჩვენებია ამოცანათა პანელზე დამატებითი პანელის განთავსების 

მაგალითი.  

 
ნახ 2.21 სამუშაო მაგიდის პანელი ამოცანათა პანელზე 

იმისათვის, რომ დავხუროთ დამატებითი პანელი, უნდა მივმართოთ ქვე მენიუს Toolbar  და 

მოვხსნათ შესაბამისი ალამი. 

თქვენ ასევე შეგიძლიათ ნებისმიერი საქაღალდე აქციოთ თავისებურ ინსტრუმენტულ 

პანელად და განათავსოთ ის ამოცანათა პანელზე. ეს მოსახერხებელია, თუ აუცილებელია 

გადანაცვლება დიდი რაოდენობის საქაღალდეებს შორის, და ყოველთვის გვიხდება 

დაბრუნება ერთიდაიგივე პროგრამასთან. ამისათვის დროებით შეიძლება დავთმოთ 

თავისუფალი ადგილი ამოცანათა პანელზე და განვათავსოთ მასზე ახალი 

ინსტრუმენტული პანელის ჩამოშლადი მენიუ. ამისათფვის გამოიყენეთ ქვემენიუ  Toolbar 

და აირჩიეთ ბრძანება New toolbar . გახსნილ ფანჯარაში მიუთითეთ საჭირო საქაღალდე და 

დააჭირეთ ხელი ღილაკს Select folder. 

ამოცანათა პანელის თვისების შეცვალა 

ამოცანათა პანელის ზოგიერთი პარამეტრის შეცვლა შესაძლებელია. ამისათვის დააწკაპეთ 

მასზე თაგვის მარჯვენა ღილაკით და კონტექსტურ მენიუში ამოირჩიეთ ბრძანება Properties. 

გაიხსნება ფანჯარა (ნახ2.22) 
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ნახ2.22. Taskbar and Start Menu Properties 

თუ მოცემულ ფანჯარაში ალამი დაყენებულია Lock the taskbar,  მააშინ იგი იქნება 

დაფიქსირებული. ხოლო, თუ მოვხსნით ამ ალამს, მაშინ შეგიძლიათ შეცვალოთ ამ the taskbar 

სისქე. ამისათვის უბრალოდ გასწიეთ პანელის ნაპირი და გაქაჩეთ იგი საჭირო ზომამდე. ამის 

გარდა, თქვენ შეგიძლიათ გადაიტანოთ ის ეკრანის სხვა საზღვარზე. ამისათვის უბრალოდ 

უნდა გადავათრიოთ იგი, ან თუ რამე არ ხერხდება, გამოვიყენოთ ჩამოშლადი სიით  Taskbar 

location on screen. Taskbar and Start Menu Properties მომართვის ფანჯარაში. 

თუ გინდათ, რომ პროგრამის ფანჯარამ გაშლილ მდგომარეობაში დაიკავოს ეკრანის მთელი 

არე, უნდა დავაყენოთ ალამი Auto-hide the taskbar. 

ამ შემთხვევაში იგი გამოჩნდება, მხოლოდ თაგვის მაჩვენებლის მიახლოებისას ეკრანის ქვედა 

ნაპირთან, ან იმ ადგილთან, სადაც თქვენ ის განათავსეთ. სხვა დროის განმავლობაში პანელი 

იქნება დაფარული. ამის გარდა, მოცემულ ფანჯარაში თქვენ შეგიძლიათ გადაწყვიტოთ, 

გჭირდებათ თუ არა ერთნაირი დანართის ფანჯრების დაჯგუფება, რომელიც დაყენებულია 

გულისხმობის პრინციპით. ამ პარამეტრის შესაცვლელად უნდა გამოვიყენოთ ჩამონათვალი 

Taskbar buttons შეიძლება ავირჩიოთ სამი შესაძლებელი ვარიანტიდან ერთი. მაგალითად, 

მივუთითოთ მუდმივ დაჯგუფებაზე, დაგჯუფება თუ შემთხვევით Taskbar შეივსო და 

საერთოდ გამოვრთოდ ის. თუ თქვენ მაინდამაიც გინდათ აირჩიოთ ბოლო ვარიანტი, მაშინ 

მიაქციეთ ყურადღება იმას, რომ დაჯგუფება Windows 7–ში ბოლოს გაფორმდა, როგორც 

ხარისხობრივად საჭირო იარლიყების ორგანიზაციისათვის  ამოცანათა პანელზე. ის 

ნამდვილად ღირს იმად, რათა გამოვიყენოთ იგი. 

 

 

დასტურის არე  (Notification area) 
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დასტურის არე განთავსებულია Taskbar-ის მარჯვენა ნაწილში და ემსახურება იმ პროგრამების 

პიქტიგრამების განთავსებას, რომლებიც მუშაობენ ფონურ რეჟიმში. ამასთან ერთად დასტურის 

არეში განთავსებულია, ასევე, საათი და ენის პანელის პიქტოგრამები. 

დასტურის არის მომართვა 

Windows 7–ში რეალიზებულია შესაძლებლობა, რომელიც საშუალებას იძლევა  დავმალოთ 

დასტურის არეში იშვიათად გამოყენებადი პროგრამის იარლიყები. ეს იქნება გაკეთებული, 

იმისათვაის, რათა შემცირდეს ადგილი, რომელიც დაკავებულია დასტურის არეში Taskbar-ზე. 

დამალულ პიქტოგრამებზე რომ გვქონდეს წვდომა, ამისათვის საკმრისია დავაწკაპოთ ისრიან 

ღილაკზე დასტურის არეში (ნახ.2.23.) 

როგროც მთელი Windows–ი, ასევე დასტურის არის შესახედაობა  შეიძლება მოვმართოთ ჩვენი 

სურვილისამებრ. მაგალითად, თქვენ შეგიძლიათ მისცეთ პიქტოგრამების აღბეჭდვის და 

დასტურის არის აღბეჭვდის რეჟიმი. ამისათვის შეასრულეთ ბრძანება Properties (ნახ.2.23). 

გამოსულ ფანჯარაში დააწკაპუნათ ჩამოშლად სიაში საჭირო ნიშნაკის გასწვრივ და ამოირჩიეთ 

მისთვის შესაფერისი სტატუსი (ნახ.2.2.4) 

იმისათვის, რათა გამოვრთოთ დაფარული ნიშნაკები დასტურის არეში, დააყენეთ ალამი 

Always show all icons and notifications on the taskbar. რომელიმე სისტემური ნიშნაკის 

გამოსართველად გამოიყენეთ ბრძანება Turn system icons on or off 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნახ 2.23ფარული პიქტოგრამების ასახვა დასტურის არეში 

 
ნახ2.24 დასტურის არეში პიქტოგრამების ქცევის მომართვის ფანჯარა 

თარიღისა და დროის მომართვა 
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როგორც ადრე, საათი Windows 7–ში ძველებურად აჩვენებს დროსა და თარიღს. მაგრამ თუ ჩვენ 

შევადარებთ  taskbar-ის  ამ არის შესაძლებლობას Windows XP–თან, ვნახავთ, რომ მოხდა დიდი 

ცვლილება გამოყენებასა და მომართვაში. 

დააწკაპეთ საათზე დასტურის არეში. შედეგად გაიხსნება პანელი, რომელიც შეიცავს 

მიმდინარე თვის საათსა და კალენდარს. ასევე შეგიძლიათ მომართოთ დამატებითი საათის 

ასახვა (ნახ.2.25). 

საათობრივი სარტყელი შეიძლება მივუთითოთ, როგორც Windows–ის დაყენების დროს, ასევე 

სპეციალურ ფანჯარაში, რომელიც იხსნება Change data and time settings–ის გზავნილზე 

დაწკაპებით(ნახ.2.26 მარცხნივ). ღილაკი  Change data and time საშუალებას იძლევა რიცხვით 

ველში მივუთითოთ ზუსტი დრო. ხოლო თვის შესაცვლელად გამოიყენება ისრები, რომლებიც 

განთავსებულები არიან თვის დასახელების მარჯვნივ და მარცხნივ.  (ნახ.2.26მარჯვნივ). 

იმისათვის, რათა შევცვალით წელი, აუცილებელია ორჯერ დავაწკაპოთ წლის მიმდინარე 

მნიშვნელობაზე. საათობრივი სარტყელის შესაცვლელად მიმართეთ ღილაკს Change time zone 

და გამოსულ ფანჯარაში, ჩამოშლადი სიიდან აირჩიეთ შესაბამისი რეგიონი. 

ჩანართი Additional clocks საშუალებას იძლევა აისახოს საათის კიდევ ორი ვარიანტი, 

რომლებიც გვიჩვენებენ სხვა საათობრივი სარტყელის დროს. ჩანართში Internet Time თქვენ 

შეგიძლიათ მოახდინოთ დროის სინქრონიზირება თქვენ კომპიუტერსა და სპეციალურ 

სერვერს შორის. 

 
ნახ.2.25 Windows 7-ში საათის მდგომარეობა 

 
ნახ.2.26. თარიღისა და დროის მომართვის ფანჯარა 
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ენის პანელი 

ენის პანელი საშუალებას იძლევა მოვახდინოთ გადართვა შესატან ენებს შორის. მისი 

საშუალებით შეიძლება ასევე გამოვიძახოთ შეტანის ენების მომართვის ფანჯარა. რომელიც 

საშუალებას იძლევა გავიგოთ კლავიშთა კომბინაცია, რათა მოვახდინოთ მათ შორის გადართვა. 

ამისათვის არის პანელის კონტექსტური მენიუს ბრძანება settings- გახსნილ ფანჯარაში თქვენ 

შეგიძლიათ დაამატოთ დამატებითი ენა, ასევე დააყენოთ სიაში Default input language-ში ენა, 

რომელიც იქნება აქტიური კომპიუტერის ჩატვირთვისას (მახ.2.27მარცხნივ). 

ჩანართი Advanced Key Settings  საშუალებას იძლევა შევცვალოთ ენებს შორის გადართვის 

ღილაკების კომბინაცია (ნახ.2.27 მარჯვნივ).  

 
 

ნახ.2.27.  შესატანი ენის და კლავიატურის გადართვის მომართვის ჩანართი 

თუ თქვენ სარგებლობთ სპეციალური პროგრამებით, რომლებიც საშუალებას იძლევიან 

ავტომატურად შეცვალონ კლავიატურის განლაგება, მაშინ დასტურის არეში გამოჩნდება ამ 

დანართის ნიშნაკები. ამ შემთხვევაში უკეთესია გამოვრთოთ Windows–ის ენის პანელების 

ნიშნაკების ანასახი, თავისუფალი ადგილის გასაზრდელად. ამისათვის უნდა შევასრულოთ 

ბრძანება Close the language bar პანელის კონტექსტურ მენიუში. 

Start მენიუ 

Start მენიუ ეს არის  taskbar-ის  კომპონენტი და ყველაზე საჭირო მენიუ, რომელსაც თქვენ 

მიმართავთ მუდამ. ესაა „ჭიშკარი― ნებისმიერი იმ პროგრამისაკენ მიმავალ გზაზე, რომელიც 

დაყენებულია თქვენს კომპიუტერზე. ამის გარდა, მენიუ Start–ი წარმოადგენს სწრაფ წვდომის 

საშუალებას  გამოყენებულ საქაღალდეების ნაწილთან. როგროც წესი, მომხმარებელი 

მომთხოვნია ამ მენიუს გარეგნული სახის მიმართ და აქვს სურვილი, რომ იგი შეიცავდეს 

მხოლოდ იმ ელემენტებს, რომლებიც ხშირადაა საჭირო. 

მენიუ იხსნება Start ღილაკზე დაწკაპუნებით, რომელიც მდებარეობს taskbar-ის   მარცხნივ. იგი 

შეიცავს სისტემის ყველაზე მოთხოვნადი ობიექტების იარლიყებს (ნახ.2.28). მენიუ Start–ი 

ორგანიზებულია განსაზღვრული პრინციპებით. 
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ნახ.2.28. Start მენიუ 

მენიუ Start შეიძლება პირობითად გავყოთ ორ სვეტად. მარცხენა შეიცავს ზოგიერთი დანართის 

იარლიყებს, რომელიც მდებარეობს მენიუში All Programs, და შედგება სამი არისაგან: 

 ზედა (დახურული) არეები; 

 ხშირად გამოყენებადი დანართების არეები; 

 მენიუ All Programs; 

 ძებნის სტრიქონი; 

ყველა ჩამაგრებული არე განსაზღვრავს დანართის იარლიყებს, რომლებიც არსებობენ ამ სიაში 

ყოველთვის. მოცემული სია შეიძლება შვცვალოთ ჩვენთვის საჭირო სახით. 

ხშირად გამოყენებადი პროგრამების არეში  გამოყენების სიხშირე განისაზღვრება დანართის 

დაშვების სიხშირით. პროგრამების „რეიტინგი―განთავსებულია კლებადობით ზემოდან 

ქვემოთკენ. 

მენიუში All Programs დანართის დაყენებისას იარლიყები ავტომატურად განთავსდებიან, 

რომელთაც უნდა მივმართოთ, თუ გვინდა გავუშვათ რამე უტილიტა. ამის გარდა, მენიუ All 

Programs შეიცავს დანართების იარლიყებს, რომელიც Windows–შია დართული. 

Start მანიუს მარცხენა ნაწილში Windows 7–ში გაჩნდა პრინციპულად ახალი ელემენტი–საძიებო 

სტრიქონი. მისი საშუალებით შეიძლება ჩქარა მოვძებნოთ პროგრამის იარლიყები, ამასთან 

ერთად თავს ავარიდებთ მთელი All Programs მენიუს დათვალიერებას. მივმართოთ 

ფაილებს,რომლებიც ინახებიან My Documents-ში, გავუშვათ სტანდარტული უტილიტები. Start 

მენიუს გამოყენებით, შეგვიძლია, ასევე, შევასრულოთ  ძებნა favorites საქაღალდის  გზავნილზე  

და საფოსტო შეტყობინების შინაარსზე. 

Start მენიუს მარჯვენა სვეტში განთავსებულია სისტემური საქაღალდეების იარლიყები და 

გზავნილები სხვა მნიშვნელოვან ობიექტებზე. 

შენიშვნა 

თუ მივიტანთ თაგვისს მიმთითებელს Start მენიუს მარჯვენა სვეტში განთავსებულ ნებისმიერ 

ობიექტთან, მაშინ სვეტის ზემოთ ჩვენ დავინახავთ მის ნიშნაკს. 
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კომპიუტერის მთავარი მენიუს მომართვისათვის, დააწკაპეთ თაგვისს მარჯვენა ღილაკი Start 

ღილაკზე და ამოირჩიეთ ბრძანება Properties.  გამოსულ ფანჯარაში (ნახ.2.29 მარცხნივ) 

დააჭირეთ ხელი ღილაკს customize. შედეგად გაჩნდება ფანჯარა (ნახ.2.29 მარჯვნივ). 

 
ნახ.2.29. Start მენიუს მომართვა 

Start მენიუს მომართვა 

ფანჯარაში „Start― მენიუს მომართვა შეიძლება მოვმართოთ მთავარი მენიუში ელემენტების 

ასახვის ვარიანტები. ამისათვის უნდა ვისარგებლოთ გადამრთველებით, რომელთა 

სახელწოდება შესაბამისობაშია მენიუს ელემენტების სახელებთან. ასახვის პარამეტრებს 

შორიის შეიძლება ვნახოთ შემდეგი. 

 Display as a link თუ დავაყენებთ გადამრთველს მოცემულ მდგომარეობაში, მაშინ 

შესაბამისი ელემენტის ამორჩევისას მთავარ მენიუში, მისი საქაღალდე გაიხსნება 

Explorer. ასეთი ასახვის ვარიანტი ცნობილია Windows–ის ნებისმიერი ვერსიის 

მომხმარებლისათვის. 

 Display as a menu (ნახ.2.30). გადამრთველისათვის ასეთი მდგომარეობის არჩევისას, 

მენიუს ელემენტის შიგთავსი იქნება წარმოდგენილი, როგორც ქვემენიუ. საჭირო 

დოკუმენტზე გადასაადგილებლად მომხმარებელმა აუცილებლად უნდა გააკეთოს 

ერთი ან რამდენიმე ბიჯი ქვემენიუს ჯაჭვში (ქვემენიუს ელემენტები გამოჩნდება, თუ 

საქაღალდეს აქვს შიგა საქაღალდეები). 
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ნახ.2.30. საქაღალდის შიგთავსის ასახვა მენიუს სახით 

 Don‘t display this item თუ გადამრთველი ამ მდგომარეობაშია გადართული, მაშინ 

საქაღალდეების იარლიყები იქნება ამოღებული Start მენიუდან. 

ასევე შეიძლება შეიცვალოს ჩამაგრებული არე, განვათავსოთ იქ საჭირო პროგრამის იარლიყი. 

ამისათვის უნდა დავაწკაპოთ თაგვის მარჯვენა ღილაკით დანართის იარლიყზე ქვემენიუში All 

Programs და ავირჩიოთ გამოსულ მენიუში ბრძანება „Pin to Start Menu―. იმისათვის, რომ 

მოვაშოროთ იარლიყები ჩამაგრებული არედან, დააწკაპუნეთ მათზე თაგვის მარჯვენა 

ღილაკით და გამოიყენეთ ბრძანება Remove from this list. 

ბრძანება „Pin to Start Menu― ხელმისაწვდომია პროგრამების იარლიყების კონტექსტური 

მენიუდან. თუ თქვენ ხშირად მუშაობთ განსაზღვრულ საქაღალდეებთან და დოკუმენტებთან, 

მაშინ მათი იარლიყები ასევე შეგიძლიათ მოათავსოთ ჩამაგრებულ ადგილში. უბრალოდ ჩქარა 

გადაადგილეთ ობიექტის ნიშნაკი ღილაკთან Start და უნდა გამოჩნდეს წარწერა „ Pin to Start 

Menu―. 

უფრო ხშირად გამოყენებადი პროგრამენის სია Start მენიუს მარცხენა სვეტში ავტომატურად 

თავსდება, და თქვენ არ შეგიძლიათ დაამატოთ იქ იარლიყები. მაგრამ შეგიძლიათ მოაშოროთ 

ისინი ამორჩეული იარლიყის კონტექსტური მენიუს ბრძანებით ბრძანება Remove from this list. 

რჩევა 

კომპიუტერიდან პროგრამების ამოშლისას მათი იარლიყები, როგორც წესი, ავტომატურად 

მოშორდება ყველა პროგრამის ქვემენიუებიდან. მაგრამ, ზოგიერთ შემთხვევებში შეიძლება ეს 

ასე არ მოხდეს. მაშინ ზედმეტი იარლიყი უნდა მოვაშოროთ ხელით, გამოვიყენებთ, რა 

კონტექსტური მენიუს ბრძანებას Delete. 

შეიძლება ასევე შევცვალოთ  მენიუ All Programs. ის ხსნის გზას პრაქტიკულად ყველა 

პროგრამისაკენ, რომლებიც დაყენებულია კომპიუტერზე. ზედა ნიშნაკები ასახავს 

განსაზღვრულ დანართებს, ხოლო ნიშნაკები, რომლებიც განთავსებულია, როგორც 

საქაღალდეები, წარმოადგენენ პროგრამების ჯგუფს. თუ თქვენ კომპიუტერზე დაყენებულია 

დიდი რაოდენობით ერთნაირი ტიპის დანართები, მაგალითად თამაშები, თქვენ შეგიძლიათ 

მოათავსოთ ყველა ეს ნიშნაკი ცალკე საქაღალდეში. ეს მოსახერხებელია, რამდენადაც 

საშუალებას იძლევა არ ვეძებოთ საჭირო თამაში დაყენებულ პროგრამების ჩამონათვალს 

შორის, რომელიც შეიძლება იყოს დიდი. ჩანაფიქრი შეიძლება შევასრულოთ რამდენიმე 

ხერხით, ჩვენ განვიხილოთ აქ ყველაზე მოსახერხებელი. 

გამოყავით All Programs მენიუ, დააწკაპეთ თაგვის მარჯვენა ღილაკზე და ამოირჩიეთ ბრძანება 

Open. შედეგად გაიხსნება Programs საქაღალდეების ფანჯარა, რომელიც შეიცავს ყველა 
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დაყენებული დანართების იარლიყებს. აქ შექმენით ახალი საქაღალდე, დაარქვით მას 

მაგალითად games. გადაიტანეთ იქ  კომპიუტერზე დაყენებული მსგავსი უტილიტების  ყველა 

იარლიყი, ხოლო შემდეგ დაბრუნდით მენიუში All Programs, იმისათვის, რომ ვნახოთ 

მიღებული შედეგი. 

როგორც ადრე იყო ნათქვამი, Start მენიუს საძიებო სტრიქონი გამოიყენება საჭირო უტილიტის 

სწრაფად მოსაძებნად. მაგალითად, თქვენ გჭირდებათ სწრაფად გაუშვათ ტექსტური 

რედაქტორი  Word. იმისათვის, რომ არ დავკარგოთ დრო All Programs ქვემენიუში საჭირო 

იარლიყის მოსაძებნად დაიწყეთ სიტყვა Word–ის აკრეფა საძიები სტრიქონში. უკვე პირველი 

ასოების შეტანის შემდეგ სისტემა გადაახარისხებს ობიექტებს და წარმოადგენს პროგრამების, 

დოკუმენტების და საფოსტო შეტყობინებების სიას, რომელიც აკმაყოფილებს მოთხოვნას 

(ნახ.2.31). 

მუშაობის დამთავრება 

Start მენიუდან არა მხილოდ იწყება კომპიუტერზე  მუშაობა, არამედ მთავრდება კიდეც. Start 

მენიუს მარჯვენა სვეტის ქვედა ნაწილში განთავსებულია ღილაკი, რომელიც პასუხს აგებას 

Windows მუშაობის სეანსის დამთავრებაზე, კომპოუტერის გამორთვაზე, ასევე სხვა 

მოქმედებაზეც გადაჰყავს ის მოცდის რეჟიმში ელ.ენერგიის დაზოგვის მიზნით, ასრულებს 

სისტემის გადატვირთვას. დასახელება და გულისხმობით წარმოება შესაბამისი ქმედებისა ამ 

ღილაკისა მოიცემა მენიუს Start მომართვის ფანჯარაში სიაში  Power button action (ნახ.2.29, 

მარცხნივ). 

 
ნახ.2.31. Search Srart მენიუში 

იმისათვის, რომ ამოვირჩიოთ შესაბამისი მოქმედება, უნდა დავაწკაპოთ Start მენიუში 

სამკუთხედზე  Shut down ღილაკიდან მარჯვნივ. შედეგად გამოვა ფანჯარა (ნახ.2.32). 

 
ნახ.2.32.დამატებიტი მენიუ კვების ღილაკები 



  მაკა ოდილაძე, თამუნა ბურჭულაძე 
 

 

129 
 

 Switch user საშუალებას იძლევა ჩქარა გადავერთოთ სხვა მომხმარებლის სააღრიცხვო 

ჩანაწერზე, ისე, რომ არ გამოვიდეს სისტემიდან და არ დახუროს მიმდინარე დანართები 

და დოკუმენტები. 

 Log off საშუალებას იძლევა დამთავრდეს მუშაობის მიმდინარე სეანსი და  გადავიდეს 

სისტემაში შესვლის ეკრანზე, სადაც განთავსებულია მოცემული კომპიუტერის ყველა 

მოხმარებლის ნიშნაკები. რის შედეგად სხვა მომხმარებელს შეუძლია შევიდეს 

სისტემაში თავისი სააღრიცხვო ჩანაწერით. 

 Lock . ბლოკირებას უკეთებს კომპიუტერთან სხვა გარეშე პირის წვდომას. მოცემულ 

შესაძლებლობას აზრი აქვს გამოვიყენოთ იმ შემთხვევაში, როცა სააღრიცხვო ჩანაწერი 

დაცულია პაროლით, რომლის შეტანა აუცილებელია სისტემაში შესასვლელად.  

 Restart . ამთავრებს Windows–ის მუშაობას, ამზადებს კომპიუტერს გამოსართავად, 

ხოლო შემდეგ ასრულებს სტანდარტულ მოქმედებას მის ჩასართავად. 

 sleep. გადაჰყავს კომპიუტერი ენერგო მოხმარების შემცირებულ რეჟიმში. 

 ჰიბერნაცია. პასუხს აგებს ინფორმაციის შენახვაზე მყარი დისკზე მიმდინარე სიანსზე, 

როცა ხდება კომპიუტერისთვის ელექტრო მომარაგების სრული შეწყვეტა. რის 

შედეგადაც თქვენ არ მოგიწევთ ახლიდან გახსნათ პროგრამები, რომლებთანაც თქვენ 

მუშაობდით აქამდე. 

 

პიქტოგრამა 
სამუშაო მაგიდაზე თავსდება პიქტოგრამები და ფანჯრები. პიქტოგრამები ეს 

მინიატურული ნახატებია, რომელსაც ქვეშ წარწერა აქვს გაკეთებული. თვითოეული 

პიქტოგრამა დაკავშირებულია გარკვეულ საქაღალდესთან ან ფაილთან. საქაღალდეთა 

პიქტოგრამები ერთნაირია, ისინი ყვითელი ფორმისაა და შემდეგი ფორმა აქვთ :  სხვადასხვა 

ფაილის პიქტოგრამა სხვადასხვა გვარია და დამოკიდებულია ფაილის ტიპზე. 

პიქტოგრამაზე მაუსის ორჯერადი დაწკაპუნებით გაიხსნება შესაბამისი საქაღალდე ან 

ფაილი. 

საქაღალდის გახსნა ნიშნავს, რომ ეკრანზე გამოვა მართკუთხედის ფორმის ფანჯარა და 

მასში გამოჩნდება ამ საქაღალდეში შემავალი ფაილებისა და საქაღალდეების პიქტოგრამები. 

ფაილის გახსნა ნიშნავს, რომ ამუშავდება შესაბამისი პროგრამა და ეკრანზე გამოჩნდება ფაილის 

შიგთავსი–ტექსტი, ცხრილი, ნახატი და სხვა რამ. 

პიქტოგრამის სახელის ქვეშ გაკეთებული წარწერა ობიექტის სახელს გვიჩვენებს. 

ობიექტის სახელის ქვეშ არ იგულისხმება კონკრეტული ფაილის სრული მისამართი. 

მაგალითად, იგივე chess.exe.-სთან დაკავშირებულ პიქტოგრამას შესაძლებელია გაუკეთდეს 

წარწერა „ჭადრაკი―, რათა უფრო გასაგები იყოს, რომ სწორედ ამ პიქტოგრამაზე ორჯერადი 

დაწკაპუნებით ამუშავდება საჭადრაკო პროგრამა. 

საზოგადოდ, მაუსის ორჯერადი დაწკაპუნება შეიძლება, როგორც პიქტოგრამის 

ნახატზე, ისე მის წარწერაზე, თუმცა უნჯობესია ამის გაკეთება  ნახატზე. ხოლო წარწერაზე  

ორჯერადი დაწკაპუნების არასწორად შესრულების შემთხვევაში (მაგ. თუ ამ მომენტში მაუსი 

ოდნავ შეირხა), შეიძლება კომპიუტერმა იგი ორ სხვადასხვა დაწკაპუნებად აღიქვაას. ასეთ 

შემთხვევაში კურსორი აციმციმდება, რაც იმის მაჩვენებელია, რომ პიქტოგრამის სახელის 
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შეცვლა შეიძლება, ეს მაშინ, როცა ჩვენ პროგრამის ამუშავებას ვაპირებდით. მსგავს 

უხერხულობას თავიდან ავიცილებთ, თუ მოვერიდებით და ზედ ნახატზე დავაწკაპუნებთ. 

საზოგადოდ, ყოველი მომხმარებელი საკუთარი ინტერესების შესაბამისად ახდენს 

სამუშაო მაგიდაზე განსათავსებელი პიქტოგრამების შერჩევას. სასურველია, რომ სამუშაო 

მაგიდაზე განთავსებული პიქტოგრამების რაოდენობა დიდი არ იყოს. ასეთ შემთხვევაში 

საჭირო პროგრამის მოძებნა გაჭირდება. 

Windows Explorer-ის ფანჯარა 

 

განვიხილოთ   Windows Explorer-ის ფანჯარა, რომელიც Window 7 სისტემაში სამუშაო 

პროგრამას წარმოადგენს. შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ ეს თავად Window 7 სისტემის 

ფანჯრებია.  

მიუხედავად ამისა, აქ განხილული ინსტრუმენტებისა და ბრძანებების დიდი ნაწილი 

კონკრეტული პროგრამების ფანჯრებშიც არის რეალიზებული. 

Windows Explorer-ის ფანჯარის ელემენტები 

 

Windows Explorer-ის ფანჯარებს გააჩნია საერთო ელემენტები, რომლებსაც აქ 

განვიხილავთ.სურათზე ფანჯრის შუაში–მის ძირითად მაწილში ჩანს საქაღალდეები და 

ფაილები. საქაღალდეებს ერთნაირი პიქტოგრამები აქვთ, ფაილებს–სხვადასხვა, მათი ტიპების 

მიხედვით. ჩვენს შემთხვევაში ჩანს 7 საქაღალდე და 5 ფაილი. ძირითადი ნაწილის მარცხნივ 

მოთავსებულია სანავიგაციო პანელი, ხოლო მარჯვნივ–წინასწარი დათვალიერების პანელი. 

სანავიგაციო პანელი გამოიყენება კომპიუტერში ნავიგაციისათვის–რათა ფანჯარაში 

გამოვიდეს ბიბლიოთეკები, საქაღალდეები, სხვადასხვა ტიპის დისკებისა და ლოკალური 

ქსელის სხვა კომპიუტერების შიგთავსი და ა.შ. 

 სანავიგაციო პანელი სამისამართო ველი 

 მენიუს ზოლიინსტრუმენტების პანელი 

 

 საძიებო ველი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

დეტალების პანელი  

  რბია      წინასწარი დათვალიერების პანელი 

 დათვალიერების ბილიკი 
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წინასწარი დათვალიერების პანელში გამოჩნდება მონიშნული ფაილის შიგთავსი–ამ 

შემთხვევაში ჩანს Excel-ის ფაილის შემცველობა. წინასწარი დათვალიერების პანელის 

გამოყენება შეიძლება ელექტრონული წერილების, ტექსტური ფაილების ან სურათების 

გაუხსნელად დასათვალიერებლად. 

 

ნავიგაცია მონახულებულ საქაღალდეებზე 

Window 7 სისტემა ფანჯრის დახურვამდე იმახსოვრებს ყველა მისამართს, რომლის 

შესაბამისი ობიექტიც კი გამოჩნდება ამ კონკრეტულ ფანჯარაში. ობიექტის ფანჯარაში 

განმეორებით გამოსაჩენად მათი თავიდან გამოძახება არ არის აუცილებელი. ამაში გვეხმარება 

ფანჯრის ზედა მარცხენა კუთხეში მოთავსებული Back და Forward სანავიგაციო ღილაკები:

  
Back და Forward ღილაკების საშუალებით ფანჯარაში გამოვა ის ობიექტები, რომლებიც 

ნავიგაციის პროცესში ამ ფანჯარაში იყო გამოძახებული. უფრო ზუსტად, ამ ფანჯრის, 

შესაბამისად, წინა და მომდევნო შიგთავსი. ამ ღილაკებზე მაუსით მითითებისას მაუსის 

მაჩვენებლის კუდზე გამოჩნდება იმ ობიექტის დასახელება, რომელზედაც დაწკაპუნების 

შემთხვევაში. 

Back და Forward ღილაკების მარჯვენა კიდეში მოთავსებულ სამკუთხედის 

გამოსახულებაზე დაწკაპუნებით გადმოიშლება ამ ფანჯარაში მონახულებულ ობიექტთა სია. 

სიის ელემენტზე დაწკაპუნებით შეიძლება ერთბაშად რამდენიმე ბიჯით უკან (წინ) გადასვლა. 

წინა გვერდზე დასაბრუნებლად შეიძლება კლავიატურის Back Space კლავიშის 

გამოყენება. 

მსგავსი დანიშნულება აქვთ აგრეთვე კლავიშთა შემდეგ კომბინაციებს: 

 Alt+        –ასრულებს იგივე მოქმედებას, რასაც Back ღილაკი. 

 Alt+        –ასრულებს იგივე მოქმედებას, რასაც Forward ღილაკი. 

 

სამისამართო ველი 

 

სანავიგაციო ღილაკების მარჯვნივ მოთავსებული სამისამართო ველიც 

ნავიგაციისათვის გამოიყენება. სამისამართო ველში ჩანს ფანჯარაში მოცემულ მომენტში 

გამოტანილი ობიექტების სრული მისამართი. ამ მისამართის იერარქიაში შემავალ ნებისმიერ 

ელემენტზე დაწკაპუნებით ფანჯარაში შესაბამისი ობიექტის შიგთავსი სწრაფად გამოიძახება. 

მეტიც, თუ ამ ელემენტის მარჯვნივ სამკუთხედზე  დავაწკაპუნებთ, აქვე ჩამოიშლება მისი 

ქვესაქაღალდეების სია, რომელიც რომელიმე მათგანის უშუალოდ გამოძახების საშუალებას 

იძლევა. 

 

 

სამისამართო ველს გაააქტიურებს ამ ველის თავისუფალ ადგილზე დაწკაპუნება ან 

კლავიშთა Alt+D კომბინაცია. ამ დროს შესაძლებელია სამისამართო ველში სრული მისამართის 

ხელით აკრეფა. შესაძლებელია აგრეთვე ველის მარჯვენა კიდეში მოთავსებულ სამკუთხედის 

გამოსახულებაზე  დაწკაპუნებით გადმოშლილი სიის ელემენტის გამოძახება. 

სამისამართო ველის ბოლო ღილაკი –Refresh-ფანჯრის არსებულ შიგთავსს 

განაახლებს. Refresh ბრძანების შესრულება კლავიატურიდან შეიძლება F5 კლავიშის 

დახმარებით. 
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საძიებო ველი 

სამისამართო ველის მარჯვნივ განთავსებულია საძიებო ველი: . 

ძიება ხდება მიმდიინარე საქაღალდის შიგნით, მისი ყველა საქაღალდის ჩათვლით. 

საძიებო ველი გააქტიურდება მასზე მაუსის დაწკაპუნებით, F3 კლავიშით, ან კლავიშთა 

Ctrl+E ან Ctrl+F კომბინაციებით. საძიებო ველში პირველივე სიმბოლოს აკრეფისთანავე 

ფანჯარაში იმ ფაილების სია გამოჩნდება, რომლებიც ამ სიმბოლოს შეიცავს. შემდეგი 

სიმბოლოს აკრეფასთან ერთად სია თანდათან გაიფილტრება და ფაილების რაოდენობა 

შემცირდება. ფაილისა და საქაღალდის ძიების საკითხები ქვემოთ დაწვრილებით იქნება 

განხილული. 

 

მენიუ და ინსტრუმენტული პანელი 

სურათზე სამისამართო სტრიქონის ქვეშ მოთავსებულია მენიუს ზოლი–Menu Bar, და 

ინსტრუმენტული პანელი–Toolbar. ინსტრუმენტების ეს ორი ჯგუფი შეიცავს Windows 7 

სისტემის ძირითად სამუშაო ბრძანებებს. ბრძანების ნაწილი საერთოა ორივე მათგანისათვის. 

ერთი და იგივე ბრძანება მენიუდან ზოგჯერ გაცილებით სრულყოფილად შეიძლება 

შესრულდეს. საზოგადოდ, ინსტრუმენტების პანელი განკუთვნილია სწრაფად მუშაობისათვის, 

მენიუდან კი უფრო დეტალურად და სრულყოფილად შეიძლება შესრულდეს სამუშაო. 

სურათზე მენიუს ზოლი ხუთი მენიუსაგან შედგება: File, Edit, View, Tools და Help. 

მენიუს ზოლში რომელიმე ამ სიტყვაზე დაწკაპუნებით გადმოიშლება მართკუთხედი, 

რომელიც ასევე სიტყვებისა და ფრაზების ჩამონათვალისაგან შედგება. სხვადასხვა მენიუს 

სხვადასხვა ჩამონათვალი ექნება, რომელთა პუნქტები ცალკეულ კომპიუტერულ ბრძანებებს 

წარმოადგენენ. 

მენიუს პუნქტზე დაწკაპუნებით შესაბამისი ბრძანება შესრულდება. ზოგი ბრძანება 

უპირობოდ სრულდება, ზოგი კი ეკრანზე დიალოგურ ფანჯარას გამოაჩენს პარამეტრების 

ჩასაწერად, რათა ბრძანების შესრულების პირობები სწორედ იქნას შერჩეული. ამ ბრძანებებს 

მოგვიანებით დაწვრილებით განვიხილავთ. 

თუ ინსტრუმენტულ პანელში მაუსის მაჩვენებელს რომელიმე ინსტრუმენტზე 

დავაყენებთ, მაჩვენებლის კუდთან წანაწერი გამოჩნდება, რომელიც ამ ღილაკის ფუნქციას 

განმარტავს. ინსტრუმენტულ პანელში სხვადასხვა ინსტრუმენტი ჩნდება–იმის მიხედვით, თუ 

რა ტიპის ობიექტია მონიშნული ფანჯარაში. 

 

საინფორმაციო პანელები 

ზედა სურათზე მოყვანილ ფანჯარაში ბოლო ორ სტრიქონს საინფორმაციო 

დანიშნულება გააჩნია. ესენია: დეტალების პანელი–Details pane და სტატუსის ზოლი–Status bar. 

დეტალების პანელი ფანჯარაში მონიშნული ობიექტის ზოგად პარამეტრებს გვიჩვენებს. 

ეს შეიძლება იყოს ფაილის ავტორი, მისი ბოლო მოდიფიკაციის თარიღი, შექმნის თარიღი, 

ზომა და სხვა. 

სტატუსის ზოლში ჩანს, რამდენი 

ობიექტია მონიშნული. თუ გადმოვშლით მენიუს 

და მაუსის მაჩვენებელს მივიტანთ მის რომელიმე 

პუნქტთან, სტატუსის ზოლში გამოჩნდება 

ტექსტი, რომელიც ხსნის ამ პუნქტის 

დანიშნულებას. ერთი სიტყვით, საინფორმაციო 
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სტრიქონებს სხვადასხვა საცნობარო ფუნქცია გააჩნია 

 

 

 

 

 

          დიალოგური ფანჯარა 

არსებობს ფანჯრების გარკვეული კატეგორია, რომელსაც დიალოგურ ფანჯარას 

უწოდებენ. მას არ გააჩნია ზემოთ აღწერილი ფანჯრის ატრიბუტები. ასეთი ფანჯარა 

გამოიყენება რაიმე მოქმედების, მაგალითად, მენიუს ბრძანების შესრულების დროს. 

დიალოგური ფანჯარა საჭიროა გარკვეული პარამეტრების მისათითებლად, რომლებიც 

უზრუნველყოფენ ბრძანების სათანადოდ შესრულებას. 

ზოგი დიალოგური ფანჯარა მხოლოდ ინფორმაციას იძლევა და არ მოითხოვს 

პარამეტრების დაყენებას. ასეთ დიალოგურ ფანჯარას საინფორმაციო ხასიათი აქვს. 

 
საიფორმაციო ფანჯარა ჩვეულებრივი დიალოგური ფანჯრისაგან იმითი განსხვავდება, 

რომ აქ ინფორმაციის შეტანა ან რაიმე პარამეტრის დაყენება არ არის საჭირო. სანამ ასეთ 

ფანჯარას არ ვუპასუხებთ (მაგ. დავაწკაპ[უნებთ OK ღილაკზე), როგორც წესი, სხვა 

მოქმედებები არ სრულდება. 

საიფორმაციო ფანჯარა შეიძლება ჰქონდეს შეცდომის მაუწყებელი , 

გამაფრთხილებელი , ან საინფორმაციო  ნიშნები. 

 
 

დიალოგური ფანჯრისა და მენიუს ელემენტები 

Windows 7–სა და მისი პროგრამების მენიუებსა და დიალოგურ ფანჯრებთან მუშაობა 

ერთიანი წესების საფუძველზე ხდება, რაც მნიშვნელოვნად აადვილებს მათ გამოყენებას. 

თუ მენიუს ან დიალოგური ფანჯრის რომელიმე პუნქტი მქრალია, ეს ნიშნავს, რომ ამ 

მომენტში იგი არ მუშაობს. მაგალითად, თუ ფანჯარაში ობიექტი არ არის მონიშნული, წაშლის 

ბრძანება მენიუში მქრალი იქნება, რადგან გაურკვეველია რა წაიშალოს. 
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ჰორიზონტალური ხაზით ხდება გარკვეული ასპექტით ერთმანეთის მსგავსი პუნქტების 

დაჯგუფება. 

მენიუს ზოგიერთი პუნქტის გასწვრივ მარჯვენა ბოლოში მითითებულია კლავიშთა 

კომბინაცია, რომლითაც მენიუს გარეშე იგივე ბრძანება სრულდება. 
„٧―სიმბოლო მიუთითებს, რომ ბრძანების შესაბამისი რეჟიმი ჩართულია. ამ პუნქტზე 

დაწკაპუმებით შეიძლება რეჟიმის  გამორთვა. მოცემულ პუნქტზე განმეორებითი 

დაწკაპუნებით რეჟიმი კვლავ ჩაირთვება. მსხვილი „― არის გადამრთველი, რომელიც 

ალტერნატიული ჩამონათვლის წინ იხმარება. ასეთ ჩამონათვალში ერთდროულად ერთზე 

მეტი პუნქტი არ შეიძლება იყოს მონიშნული. მაგალითად, თუ საჭიროა წითელი, მწვანე და 

ლურჯი ფერებიდან ერთ–ერთის არჩევა, ორი ან სამი ფერი ერთდროულად ვერ იქნება 

მონიშნული. მოუნიშნავ პუნქტზე დაწკაპუნებით იგი მოინიშნება, მაგრამ მანამდე მონიშნული 

პუნქტი ავტომატურად დაკარგავს წერტილს. 

 ნიშანი მენიუს პუნქტის გასწვრივ აღნიშნავს, რომ ამ პუნქტს თავისი 

ქვეპუნქტები გააჩნია. მათ გამოსაჩენად დაწკაპუნება არ არის საჭირო. ამისათვის ,მაუსის 

მაჩვენებელი, უბრალოდ, უნდა დავაყენოთ მენიუს პუნქტზე. 
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სამი წერტილი „...― ბრძანების ტექსტის ბოლოს იმის მაუწყებელია, რომ ეს ბრძანება 

პირდაპირ კი არ სრულდება, არამედ ჯერ გამოჩნდება დიალოგური ფანჯარა კითხვარით, 

რომელშიც მომხმარებელს ბრძანების შესასრულებელი პარამეტრების შეცვლის საშუალება 

ეძლევა. 

დიალოგური ფანჯარა რამდენიმე ჩანართისაგან შეიძლება შედგებოდეს. ზემოთ 

მოყვანილ ფანჯარაში სამი ჩანართია: General, View და Search. თვითოეული მათგანი 

ფაქტიურად ცალკე ფანჯარას წარმოადგენს. ერთი ჩანართიდან მეორეზე გადასვლა ხდება 

ჩანართის ყუაზე დაწკაპუნების შედეგად. ყუა–ის ღილაკია, რომელზედაც ჩანართის სახელია 

დაწერილი. ამ შემთხვევაში აქტიურია General ჩანართი. 

ამავე ფანჯარაში ჩანს ჩამრთველები და გადამრთველები. 

ფანჯრის ქვედა ნაწილში მოთავსებულია სამი ღილაკი–OK, Cancel და Apply. ეს 

ღილაკები ტიპიურია მრავალი დიალოგური ფანჯრისათვის: 

 OK თანხმობას ნიშნავს, მასზე დაწკაპუნებისას დიალოგურ ფანჯარაში შეტანილი 

ცვლილებები ძალაში შევა, ხოლო ფანჯარა–დაიხურება. 

 Cancel გააუქმებს ამ დიალოგურ ფანჯარას და მასში შეტანილი ცვლილებები 

ანულირებული იქნება. 

 Apply იგივეა, რაც OK, იმ განსხვავებით, რომ დიალოგური ფანჯარა ისევ ეკრანზე 

დარჩება. 

მათ გარდა აქ შეიძლება შევხედეს: 

 სხვა საბრძანებო ღილაკები, 

 ჩამონათვალი, 

 ზრდადობა–კლებადობის ველი, 

ჩამონათვალი–ეს არის გარკვეული სია, რომლის მხოლოდ ერთი ელემენტი ჩანს 

ეკრანზე. –ნიშანი ღილაკის ველის მარჯვენა ბოლოში სწორედ იმას გვიჩვენებს, რომ სიაში 

სხვა ელემენტებიც შეიძლება იყოს. მასზე დაწკაპუნების შედეგად გადმოიშლება მთელი სია. 

თუ ამ ჩამონათვალში სხვა ელემენტზე დავაწკაპუნებთ, სია დაიხურება და ერთ სტრიქონიან 

ველში ამჯერად ახლად არჩეული ელემენტი გამოჩნდება. 

 
ზრდადობა–კლებადობის ველში შეიძლება ახალი მონაცემების უშუალოდ ჩაწერა. 

გარდა ამისა, შეიძლება მისი გაზრდა ან შემცირება, შესაბამისად, ან –ნიშნიან ღილაკებზე 

დაწკაპუნებით.  

 
 

მოქმედებები ფაილებსა და საქაღალდეებზე 

მოქმედებები Window 7 სისტემაში შემდეგი ხერხებით სრულდება: 

 მენიუს ბრძანებით; 

 ღილაკზე ან ობიექტზე დაწკაპუნებით; 

 კლავიშთა კომბინაციით. მათ აქტიურ კლავიშებს უწოდებენ; 

 ობიექტის უშუალოდ მაუსის გადატანის გზით. 

 როგორც წესი, ერთი და იგივე მოქმედება სისტემაში მრავალნაირად, რამოდენიმე 

ხერხით შეიძლება შესრულდეს. 

 ამასთან დაკავშირებით ცალკე განვიხილოთ კონტექსტური მენიუ.  
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კონტექსტური მენიუ 

 Window 7 სისტემაში მუშაობისას ხშირად მოსახერხებელია კონტექსტური მენიუს 

გამოყენება. იგი გამოიძახება მაუსის მარჯვენა კლავიშზე დაწკაპუნებით. კონტექსტური მენიუ 

მკაცრად განსაზღვრული პუნქტებისაგან არ შედგება: იმის მიხედვით, თუ გამოძახების 

მომენტში მაუსის მაჩვენებელი რომელ ობიექტზე იყო დაყენებული, იგი შეიძლება სხვადასხვა 

პუნქტებს შეიცავდეს. 

 ესე იგი, ობიექტს მისი შესაბამისი კონტექსტური მენიუ გააჩნია. ეს იმ მოქმედებათა 

კრებულია, რომლებიც ამ ობიექტზე შეიძლება შესრულდეს. 

 კონტექსტური მენიუ უმრავლეს შემთხვევაში იმეორებს ჩვეულებრივ მენიუს, ან 

ღილაკების საშუალებით შესასრულებელ ბრძანებებს, ამასთან, მოსახერხებელია 

გამოსაყენებლად. 

აქტიური ობიექტის კონტექსტური მენიუს გამოძახება შეიძლება კლავიატურიდან კლავიშთა 

Shift+F10 კომბინაციის საშუალებით. 

Windows Explorer 

 ზემოთ ზოგადად მიმოვიხილეთ Windows Explorer–ის ფანჯრის ელემენტები. ამჟამად 

დაწვრილებით შევჩერდეთ სისტემაში სამოგზაურო მთავარ იარაღზე–ეს არის სანავიგაციო 

პანელი. 

 სისტემაში მოგზაურობის დაწყება სხვადასხვანაირად შეიძლება მაგალითად:  

 დავაწკაპუნოთ სამუშაო მაგიდაზე განთავსებულ Computer           პიქტოგრამაზე; 

 დავაწკაპუნოთ პროგრამულ პანელზე განთავსებულ საქაღალდის  

  პიქტოგრამაზე; 

 დავაწკაპუნოთ ეკრანის მარცხენა ქვედაკუთხეში მოთავსებულ 

Start ღილაკზე         და გამოსულ სასტარტო მენიუში შევასრულოთ 

Computer ბრძანება; 

 Start ღილაკის კონტექსტური მენიუდან შევასრულოთ Open 

Windows Explorer ბრძანება; 

 ამ მოქმედებიდან რომელიმეს შესრულების შემდეგ მიიღება 

Windows Explorer–ის ფანჯარა, რომელიც საშუალებას იძლევა, 

წავიკითხოთ ვინჩესტერზე ან სხვადასხვა სახის დისკზე ჩაწერილი 

საქაღალდეებისა და ფაილების სია, გადავიდეთ ერთი საქაღალდიდან 

მეორეში, შევქმნათ ახალი ფაილი და საქაღალდე, წავშალოთ ისინი, 

გადავწეროთ ერთი ადგილიდან მეორეზე და ა.შ. 

 Windows Explorer–ის ფანჯარა შეიცავს სანავიგაციო პანელს, 

რომელიც ცალკეა ქვედა ნახატზე ამოღებული და რომელიც ოთხი 

განყოფილებისაგან შედგება: 

 Favorites–რჩეული ობიექტები; 

 Libraries–ბიბლიოთეკები; 

 Computer–ლოკალური კომპიუტერი; 

 Network–ლოკალური ქსელის კომპიუტერები; 

Favorites განყოფილებიდან ფანჯარაში შეიძლება ყველაზე საჭირო ობიექტების 

გამოტანა: 
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 Desktop–სამუშაო მაგიდაზე განთავსებული პიქტოგრამების სია; 

 Downloads–ინტერნეტიდან გადმოწერილი ფაილების სია; 

 Recent Places–ბოლო დროს გამოყენებული საქაღალდეების სია. 

Libraris განყოფილება ბიბლიოთეკებს ემსახურება. ბიბლიოთეკის დახმარებით 

მომხმარებელს შეუძლია ერთად მოუყაროს თავი კომპიუტერში გაფანტულ დოკუმენტებს 

(Documents), მუსიკალურ ფაილებს (Music), სურათებსა (Pictures) და ვიდეო ფაილებს (Videos). 

მაგალითად, ვინჩესტერზე სხვადასხვა საქაღალდეში სხვადასხვა დოკუმენტი შეიძლება 

იყოს ჩაწერილი. მომხმარებელს შეუძლია ეს საქაღალდეები მიაკუთვნოს Documents 

ბიბლიოთეკას, რითაც ერთად მოუყრის მათ თავს. იგივე შეიძლება ითქვას მუსიკალ, 

სურათებისა და ვიდეო ფაილებზე. 

ნებისმიერი საქაღალდის ჩართვა ბიბლიოთეკაში ადვილია: ამ საქაღალდის 

კონტექსტური მენიუდან უნდა შესრულდეს Include in library ბრძანება. ამ ბრძანების 

ქვემენიუში საჭიროა სათანადო ბიბლიოთეკის დასახელებაზე დაწკაპუნება ან Create new library 

ბრძანების შესრულება, რითაც ზემოთ ჩამოთვლილ სიას ახალი ბიბლიოთეკა დაემატება. 

Computer განყოფილებიდან გამოიძახება: 

 კომპიუტერის დისკი ან მისი ნაწილები–ნახატზე–Local Disk (C:) და Local Disk (D:); 

 კომპაქტ–დისკი–CD Drive (H:); 

 ფლეშ მეხსიერება–KINGSTON(I:). 

 Network გამყოფილებიდან შეიძლება კომპიუტერული ქსელის სხვა კომპიუტერებთან 

დაკავშირება და მისი რესურსების გამოყენება. 

 სამკუთხედის გამოსახულება სანავიგაციო პანელის რომელიმე პუნქტის წინ, მაგ. ამ 

პუნქტის ქვესაქაღალდეების არსებობაზე მიუთითებს. სამკუთხედზე დაწკაპუნებით შეიძლება 

ქვესაქაღალდეების გამოჩენა/დამალვა. 

 

ინსტრუმენტული პანელი 

 ინსტრუმენტულ პანელში ინსტრუმენტების სხვადასხვა ჯგუფი შეიძლება გამოჩნდეს, 

იმის მიხედვით,  რომელი ობიექტია მონიშნული ფანჯარაში. განვიხილოთ საქაღალდის 

შესაბამისი ინსტრუმენტები. 

 

საქაღალდესთან სამუშაო ინსტრუმენტები 

 

 როდესაც ფანჯარაში საქაღალდეა მონიშნული, ინსტრუმენტების პანელი შემდეგ სახეს 

მიიღებს: 

 
  

ამ ინსტრუმენტების განხილვა დავიწყოთ ბოლოში განთავსებული ჯგუფით, რომელიც სამი 

ღილაკისაგან შედგება. 

 Get Help  ღილკით გამოიძახება Windows 7–ის დახმარების სიტემა, რომლის 

მუშაობის პრინციპის შესახებ ქვემოთ დაწვრილებით გვექნება საუბარი. 

  Show the preview pane  ღილკი ფანჯარაში გამოაჩენს წინასწარი დათვალიერების 

პანელს, ხოლო განმეორებითი დაწკაპუნებით ამ პანელზე ამ პანელს ისევ დამალავს. იგივეს 

გაკეთება შეიძლება კლავიშთა Alt+P კომბინაციით. 

 მესამე ღილაკი ცალკე პუნქტათ განვიხილოთ. 
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ფანჯარაში პროგრამების გამოჩენა სხვადასხვა სახით 

Change your view       ღილაკი ფანჯრის ობიექტებს სხვადასხვა სახით გამოაჩენს. ამ ღილაკის 

სამკუთხედზე დაწკაპუნებით გადმოიშლება ვარიანტების ასარჩევი ქვემენიუ. მისი ზედა 

ნახევარი ოთხ ბრძანებას შეიცავს: 

 Extra Large Icons–ძალიან დიდი პიქტოგრამები;  

 Large Icons–დიდი პიქტოგრამები;   

 Medium Icons–საშუალო ზომის  პიქტოგრამები; 

 Small Icons–მცირე  პიქტოგრამები; 

 
ეს ბრძანებები, როგორც მათი დასახელებიდანაც ჩანს პიქტოგრამების ზომას ცვლის 

ფანჯარაში. ცხადია დიდი პიქტოგრამების შემთხვევაში უფრო ადვილია მათი გარჩევა, თუმცა, 

როდესაც საჭიროა, რომ პიქტოგრამების დიდი რაოდენობა ერთდროულად ჩანდეს ფანჯარაში, 

შეიძლება მათი უფრო მცირე პიქტოგრამების სახით წარმოდგენა სჯობდეს. ოთხივე 

შემთხვევაში ობიექტები ლაგდება ანბანის მიხედვით, მარცხნიდან მარჯვნივ. 

დანარჩენი ელემენტები ობიექტებს ფანჯარაში სპეციფიკური სახით გამოაჩენენ. ესენია: 

 List–სია. სიაში ელემენტები დალაგდება ანბანის მიხედვით, ზემოდან ქვემოთ; 

 Details–სია დეტალებით. ეს არის ერთ სვეტში ჩამოწერილი საქაღალდეებისა და 

ფაილების დასახელებები, რომელთაც მეზობელ სვეტში მიწერილი აქვთ მათი შექმნის 

(ან ბოლო მოდიფიკაციის) დრო და თარიღი, ტიპი და ზომა. შესაბამისი სვეტის 

დასახელებაზე დაწკაპუნებით შესაძლებელია ობიექტების მიმდევრობის შეცვლა; 

 Tiles–პიქტოგრამები ლაგდება მატრიცული სახით; 

 Content–დეტალებიანი სიის მსგავსია, მხოლოდ ობიექტები ცალკე სექციებში 

გამოიყოფა.  

ხაზი გავუსვათ, რომ არავითარ შემთხვევაში ფანჯრის შიგთავსი არ იცვლება. ერთი და 

იგივე ობიექტები–ამ ფანჯარაში მოთავსებული ფაილებისად ასაქაღალდეების პიქტოგრამები–

სხვადასხვა სახით ჩნდება ეკრანზე. 

გარადა ამისა, ბიბლიოთეკის ფანჯარაში ამ ინსტრუმენტის ქვეშ ჩნდება Arrange by 

ინსტრუმენტი, რომელიც ფანჯრის ობიექტების სხვადასხვა კრიტერიუმის 

მიხედვით დალაგების საშუალებას იძლევა, მაგალითად, წლის, თვის, ტიპის, რეიტინგის, 

ჟანრის, და სხვათა მიხედვით. 
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ბუფერთან სამუშაო იარაღები 

ბუფერი–ეს არის საშუალედო მეხსიერება იგი ოპერატიული მეხსიერების ნაწილია და 

გამოიყენება რაიმე ობიექტის გადასატანად ერთი პროგრამიდან მეორეში, დისკიდან კომპაქტ–

დისკზე ან პირიქით და ა.შ. ბუფერთან სამუშაოდ გამოიყენება Organize ინსტრუმენტის 

პირველი სამი ბრძანება: 

 Cut–ბუფერში გადატანა; 

 Copy–ბუფერში კოპირება; 

 Paste–ბუფერიდან კოპირება; 

Cut ბრძანებით ამოვჭრით და Paste ბრძანებით სხვა ადგილზე ჩავსვამთ. როდესაც 

საჭიროა ტექსტის ისე გადატანა, რომ ძველ ადგილზეც დარჩეს, Cut–ის ნაცვლად გამოიყენება 

Copy ბრძანება. 

მოსახერხებელია ბუფერის ბრძანებების კლავიატურით შესრულება: 

 Ctrl+X–ბუფერში გადატანა; 

 Ctrl+C–ბუფერში კოპირება; 

 Ctrl+V–ბუფერიდან კოპირება; 

რადგან ბუფერი ოპერატორული მეხსიერების ნაწილია, კომპიუტერის გამორთვასთან 

ერთად იგი სუფთავდება და მასში ჩაწერილი ინფორმაცია იკარგება. 

 

საქაღალდის პარამეტრები 

Organize ინსტრუმენტის Folder and search options ბრძანება ეკრანზე გამოიტანს Folder 

options დიალოგურ ფანჯარას, რომელშიც განისაზღვრება საქაღალდის პარამეტრები. 

ამ ფანჯარას სამი ჩანართს გააჩნია: General, View და Search. 

პირველი ჩანართის ზედა გადამრთველი–Browse folders–გადართავს Windows Explorer–ს 

ერთფანჯრიანი რეჟიმიდან მრავალფანჯრიანში და პირიქით. ერთფანჯრიანი რეჟიმი ნიშნავს, 

რომ საქაღალდის გახსნისას ახალი საქაღალდე არსებულ ფანჯარაში გაიხსნება, ესე იგი, 

ფანჯარაში წინა საქაღალდის შიგთავსი შეიცვლება ახლად გახსნილი საქაღალდის შიგთავსით. 

 მრავალფანჯრიანი რეჟიმი გულისხმობს, რომ ყოველი გახსნილი საქაღალდე ახალ 

ფანჯარაში თავსდება და ეკრანზე რჩება ძველი ფანჯარაც. ახალ საქარალდეს დამოუკიდებელი 

ზომა და მდებარეობა გააჩნია. 

მეორე გადამრთველი–Click items as follows–სისტემას გადართავს მაუსის ერთჯერადი 

დაწკაპუნების რეჟიმიდან ორჯერადში და პირიქით. 

View ჩანართიდან შეიძლება სხვადასხვა ტიპის (მაგალითად, სისტემური) ფაილებისა 

და საქაღალდეების ფანჯარაში გამოჩენის აკრძალვა/ნების დართვა. 

Search ჩანართიდან ობიექტის ძიების პარამეტრები ყენდება. ძიების საკითხებს ქვემოთ 

განვიხილავთ. 
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Organize ინსტრუმენტის სხვა ბრძანებები 

 Organize ინსტრუმენტის Undo ბრძანება გამოიყენება მომხმარებლის მიერ 

შესრულებული ბოლო მოქმედებების გასაუქმებლად, ხოლო Redu–გაუქმებული მოქმედების 

კვლავ აღსადგენად. მომხმარებლის მიერ შესრულებული ბოლო მოქმედება შეიძლება იყოს, 

მაგალითად, ობიექტის წაშლა, სახელის გადარქმევა, კოპირება და ა.შ. 

 Undo ბძანება შეიძლება შესრულდეს კლავიშთა Ctrl+z კომბინაციით, ხოლო Redu–

კლავიშთა Ctrl+y კომბინაციით. 

 შემდეგი ბრძანება–Select all–ფანჯარაში ყველა ობიექტს მონიშნავს. ეს იგივეა, რაც 

კლავიშთა Ctrl+A კომბინაცია. 

 Layout ბრძანება ეკრანზე გამოაჩენს/დამალავს მისი ქვეელემენტების შესაბანმის 

ატრიბუტებს: 

 Menu bar–მენიუს ზოლო; 

 Details pane–დეტალების პანელი; 

 Preview pane–წინასწარი დათვალიერების პანელი; 

 Navigation pane–სანავიგაციო პანელი; 

 Library pane–ბიბლიოთეკის პანელი. იგი ჩნდება ბიბლიოთეკის გააქტიურების 

შემთხვევაში. ბიბლიოთეკის პანელი განთავსდება ინსტრუმენტული პანელის ქვეშ, 

ობიექტების თავზე. 

 Delete ბრძანება წაშლის მონიშნულ ობიექტს (ან ობიექტებს). 

 Rename ბრძანებით შეიძლება ფაილის ან საქაღალდისათვის სახელის გადარქმევა. 

 Properties ბრძანება ამ მომენტში მონიშნული ობიექტების ტიპის მიხედვით ეკრანზე 

გამოიტანს სხვადასხვა დიალოგურ ფანჯარას–ერთი, ორი და ექვსი ჩანართითაც კი. მათ 

შემდგომში განვიხილავთ, ამჯერად მხოლოდ General ჩანართზე ვისაუბროთ: 
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General ჩანართში ჩანს ფაილის (საქაღალდის) პიქტოგრამა და სახელი, მისი ტიპი, 

ადგილმდებარეობა და ზომა, ინფორმაცია ობიექტის შექმნის, ბოლო მოდიფიკაციისა და ბოლო 

გამოძახების თარიღისა და დროის შესახებ. 

 ამ ფანჯარაში მომხმარებელს შეუძლია ობიექტის ატრიბუტების შეცვლა.  

 ობიექტის თვისებების Properties ფანჯრის ეკრანზე გამოტანა შეიძლება აგრეთვე საჭირო 

ობიექტის მონიშვნითა და კლავიატურაზე კლავიშთა Alt+Enter კომბინაციის აკრეფით, აგრეთვე 

თავად ობიექტის კონტექსტური მენიუდან. 

 Organize ინსტრუმენტის Remuve Properties ბრძანება ფაილისთვის არის განკუთვნილი. 

ამ ბრძანებით მიღებული ფანჯრიდან შეიძლება ფაილის კონკრეტული ატრიბუტების წაშლა. 

 Organize ინსტრუმენტის Close ბრძანებით ფანჯარა დაიხურება. 

ინსტრუმენტული პანელის სხვა ინსტრუმენტები 

ინსტრუმრნტული პანელიდან შესაძლებელია აგრეთვე შემდეგი ბრძანებების შესრულება: 

 Open–გახსნის მონიშნულ ობიექტს_ფაილს ან საქაღალდეს; 

 Include in Library–მონიშნულ საქაღალდეს ჩართავს ბიბლიოთეკაში. 

 Share with–განსაზღვრავს საქაღალდის მიმართ სხვა მომხმარებლის უფლებებს; 

 Burn–ობიექტს გადაწერს CD ან DVD დისკზე; 

 Print–ფაილს დაბეჭდავს ქაღალდზე; 

 Save Search–ინსტრუმენტების პანელზე გამოჩნდება ობიექტის მოძიებისას. მისი 

საშუალებით შეიძლება ძიების შედეგების შენახვა დისკზე. შენახული ფაილების 

დასახელება დაემატება სანავიგაციო პანელს Favorites განყოფილებაში; 

 New Folder–ამ ბრძანებით შეიქმნება ახალი საქაღალდე. 

 

საქაღალდის შექმნა 

საქაღალდის შესაქმნელად საჭიროა New Folder ბრძანების შესრულება ინსტრუმენტული 

პანელიდან. იგივე ბრძანება შეიძლება შესრულდეს File მენიუდან ან ამ ფანჯრის კონტექსტური 

მენიუდან. 

New Folder ბრძანების შესრულების შემდეგ ფანჯარაში გამოჩნდება ახლად შექმნილი 

საქაღალდე. მისი სახელი იქნება New Folder. იმ მომენტში, სანამ „New Folder― მონიშნულია 

შეიძლება კლავიატურიდან სხვა სახელის აკრეფა, რომელიც შეცვლის New Folder. 

 საქაღალდის სახელს კომპიუტერისათვის მნიშვნელობა არა აქვს. სახელის შერჩევის 

პრინციპი გამომდინარეობს მომხმარებლის მოთხოვნილებიდან. 

 

მენიუს ბრძანებები 

Windows Explorer–ის სტანდარტული ფანჯრის მენიუს ზოლი ხუთი მენიუსაგან შედგება. 

ესენია:  File, Edit, View, Tools და Help. 

 

იარლიყი 

 ერთი პროგრამის პიქტოგრამის მოთავსება შესაძლებელია რამოდენიმე საქაღალდეში. ეს 

საშუალებას იძლევა, სხვადასხვა საქაღალდიდან ამუშავდეს იგი. ამ შემთხვევაში პროგრამის 

გამშვები ფაილი ვინჩესტერზე რამდენჯერმე იქნება სხვადასხვა ადგილას ჩაწერილი, რაც 

დისკზე თავისუფალი ადგილის შემცირებას იწვევს. 

 ამ პრობლემის გადასაჭრელად გამოიყენება იარლიყი. პიქტოგრამა, როგორც წესი, ერთ 

საქაღალდეში თავსდება, სხვა საქაღალდეში მიზანშეწონილია მისი იარლიყის განთავსება. ამ 
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შემთხვევაში პროგრამა დისკზე ერთადერთ ადგილას იქნება ჩაწერილი და ყველა იარლიყი მას 

მიმართავს ასამუშავებლად. 

იარლიყის ზომა გაცილებით ნაკლებია პროგრამის გამშვები ფაილის ზომაზე, რადგან 

იარლიყის ქვეშ მხოლოდ გამშვები ფაილის მისამართი იმალება. 

 იარლიყზე ორჯერადი დაწკაპუნება ისევე აამუშავებს პროგრამას, როგორც შესაბამისი 

პიქტოგრამა. იარლიყი ჩვეულებრივი პიქტოგრამისაგან მხოლოდ იმით განსხვავდება, რომ 

მარცხენა ქვედა კუთხეში მოხრილი ისრის გამოსახულება გააჩნია: 

 

 

 თავიანთი არსით ჩვეულებრივი პიქტოგრამა და იარლიყი ერთმანეთიდსაგან 

მნიშვნელოვნად განსხვავდება: პიქტოგრამის წაშლის შემდეგ დისკზე იშლება შესაბამისი 

პროგრამა, ხოლო იარლიყის წაშლით პროგრამა არ იშლება, მხოლოდ მოცემული 

საქაღალდიდან მასზე მიმართვის საშუალება იკარგება. 

 იარლიყის შესაქმნელად გამოიყენება File/New ბრძანების Shortcut პუნქტი. ამ 

შემთხვევაში პროცესი ორი ეტაპისაგან შედგება: პირველ ეტაპზე მიღებულ ფანჯარაში საჭიროა 

მისამართის მითითება, თუ სად უნდა განთავსდეს იარლიყი, ხოლო მეორე ეტაპზე საჭირა 

იარლიყის სახელების ჩაწერა. 

 გაცილებით მარტივად შეიძლება იარლიყის შექმნა კონტექსტური მენიუდან. ამისათვის 

უნდა შევასრულოტ კონტექსტური მენიუს Create shortcut ბრძანების შესრულება. 

 იარლიყის შექმნა შესაძლებელია, აგრეთვე ობიექტის კოპირებითა და შემდეგ საჭირო 

საქაღალდეში Paste shortcut ბრძანების შესრულებით კონტექსტური ან Edit მენიუდან. 

 

ფაილებისა და საქარალდეების მოძიება 

ფაილებისა და საქაღალდეების ძიება ფანჯრის საძიებო ველიდან 

გაფართოებული ძიება 

  

როგორც ადრე ავღნიშნეთ, საძიებო ველში პირველი სიმბოლოს აკრეფისთანავე ფანჯარაში 

გამოჩნდება იმ ფაილებისა და საქაღალდეების სია, რომელიც ამ სიმბოლოს შიცავს. შემდეგი 

სიმბოლოების აკრეფასთან ერთად სია თანდათან გაიფილტრება და ფაილების რაოდენობა 

შემცირდება. 

 ძიების აღწერილი პროცესი ხორციელდება იმ საქარალდისა და მისი ქვე საქაღალდეების  

იერარქიის ფარგლებში, რომელიც მოცემულ საქაღალდეშია გახსნილი. იმ შემთხვევაში, თუ 

ძიების შედეგები არადამაკმაყოფილებელია, შესაძლებალია ძიების გაფართოება. ამისათვის 

საჭიროა საძიებო ფანჯრის გადახვევა ბოლომდე და ძიების შედეგების ქვეშ გამოჩნდება 

შენდეგი პანელი: 

 
აქ ავირჩიოთ ძიების საჭირო არეალი: 

 Libraries–ბიბლიოთეკებში; 

 Computer–მთელ კომპიუტერში. ამ შემთხვევაში დაუინდექსებელი ფაილების ძებნა 

მოხდება, რაც ძებნას შეანელებს; 

 Custom–მომხმარებლის მიერ მოთხოვნილ ადგილას; 

 Internet–ინტერნეტში. 
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საძიებო ინდექსი 

 ფაილების გავრცელებული ტიპების მოსაძებნად Windows 7 იყენებს ინდექსს. ინდექსი–

ეს არის დეტალური ინფორმაცია მოცემულ კომპიუტერში არსებული ფაილების შესახებ. 

მთელი დისკის შემოწმების მაგივრად ძიების პროცესში Windows 7 გადახედავს ინდექსს და 

შედეგს მყისიერად იძლევა. 

 ინდექსში გულისხმობით ჩართულია კომპიუტერში არსებული ყველაზე 

გავრცელებული ფაილები, მათ შორის–ყველა ბიბილიოთეკა და ელექტრონული ფოსტის 

ფაილები. არ ინდექსდება სხვადასხვა პროგრამისა და სისტემის ისეთი ფაილები, რომელიც 

იშვითად შეიძლება დასჭირდეს მომხმარებელს. 

 ინდექსში საქაღალდის დამატების უმარტივესი ხერხია მისი ჩართვა ბიბლიოთეკაში. 

 თუ საქაღალდის ჩართვა მიზანშეწონილი არ არის, შესაძლებელია მისი ინდექსის 

დამატება მოქმედებათა შემდეგი მიმდევრობის შესრულებით: 

1. დავაწკაპუნოთ ეკრანის მარცხენა ქვედა კუთხეში მოთავსებულ Start ღილაკზე    და 

გამოსულ სასტარტო მენიუში შევასრულოთ Control Panel ბრძანება. ეკრანზე გამოვა 

მართვის პანელის ფანჯარა; 

2. მართვის პანელის ფანჯარაში საძიებო ველის ქვეშ მოთავსებულია View by 

ჩამონათვლის ველი, რომელშიც დავაყენოთ Large icons; 

3. მართვის პანელიდან გამოვიძახოთ Indexing Options დიალოგური ფანჯარა. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ამ ფანჯარაში გამოტანილია დაინდექსებული ობიექტების მთლიანი რაოდენობა და 

ჩამოთვლილია დაინდექსებული არეების სია; 
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4. დავაწკაპუნოთ Modify ღილაკზე. მიიღება Indexed Locations დიალოგი; 

5. Indexed Locations დიალოგური ფანჯრის ზედა ნაწილში გავხსნათ ობიექტი და 

მოვძებნოთ საჭირო საქაღალდე; 

6. ჩავრთოთ ამ საქაღალდის ჩამრთველი. საქაღალდის დასახელება გამოჩნდება ქვედა 

ნაწილში; 

7. დავაწკაპუნოთ OK ღილაკზე. 

 

რას ეძებს Windows 7–ის საძიებო სისტემა 

 იმისათვის, რომ გავიგოთ, რისი მიხედვით წარმოებს ძიება ჩვენ კომპიუტერში, საჭიროა: 

1. გამოვიძახოთ Folder Options დიალოგური ფანჯარა. ამის გაკეთება შეიძლება Organize 

ინსტრუმენტის Folder and search options ან Tools Folder Options ბრძანებით; 

2. Folder Options დიალოგურ ფანჯარაში გავააქტიუროთ Search ჩანართი; 

3. ზედა გადამრთველი–What to search 

გულისხმობით ჩართულია პირველ პოზიციაში– In 

indexed locations, search file names and contents. In 

nonindexed locations, search the file names only, რაც  

ნიშნავს, რომ დაინდექსებული ფაილების ძიებისას 

ფაილის სათაური და შინაარსი გაითვალისწინება, 

დაუინდექსებელისას–მხოლოდ სათაური; 

 

 

4. What to search გადამრთველის მეორე პოზიცია–Always search file names and contents (the 

might take several minutes)–ყველა შემთხვევაში ძებნისას ფაილის სათაურისა და შინაარს 

ითვალიწინებს, თუმცა ამ დროს მოსალოდნელია ძებნის პროცესის მნიშვნელოვანი 

შენელება. 

ახლა განვიხილოთ რას ნიშნავს „ძებნა ფაილის შინაარსში―. ამისათვის შევასრულოთ 

შემდეგი მოქმედებები: 

1. Control Panel–იდან გამოვიძახოთ Indexing options დილოგური ფანჯარა; 

2. დავაწკაპუნოთ Modify ღილაკზე. მიიღება Indexing Locations დიალოგი; 

3. Indexing Locations დიალოგურ ფანჯარაში დავაწკაპუნოთ Advanced ღილაკზე. მიიღება 

Advanced Options დიალოგური ფანჯარა, რომელშიც გავააქტიუროთ File Types ჩანართი; 
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4. აქ ჩამოთვლილია ფაილთა დაინდექსებული ტიპები. მათ ქვეშ მოთავსებული How 

should  this file be indexed? გადამრთველი გვიჩვენებს, თუ ყოველი კონკრეტული ტიპის 

ფაილისათვის რა იგულისხმება მის შინაარსში: მხოლოდ ფაილის ატრიბუტები (Index 

Properties Only) თუ ფაილის ატრიბუტები მისი შიგთავსით (Index Properties and File 

Contents); 

5. საჭიროების შემთხვევაში მოვნიშნოთ ფაილის კონკრეტული ტიპი და გადამრთველი 

გადავრთოთ სათანადო პოზიციაში; 

6. დავაწკაპუნოთ OK ღილაკზე. 

 

ძიება სასტარტო  მენიუდან 

 სასტარტო მენიუს გამოძახებისას უკვე აქტიურია აქ მოთავსებულია საძიებო ველი, 

რომელშიც საძიებო ველში დაწკაპუნების გარეშე გამოჩნდება კლავიატურაზე აკრეფილი 

ტერმინი ან ფრაზა. 

 
 სასტარტო მენიუს საძიებო ველიდან ძიება ხდება პერსონალურ საქაღალდეში. ეს არის 

იმ მომხმარებლის სააღრიცხვო ჩანაწერის შესაბამისი საქაღალდე, რომლის სახელითაც 

მუშაობს სისტემა მიმდინარე მომენტში. იგი შეიცავს მიმდინარე მომხმარებლის 

დოკუმენტებს, სურათებს, ელექტრონული ფოსტიას, საკონტაქტო, სამუშაო მაგიდისა და 

სხვა ფაილებს. 

 ამ პროგრამების, ფაილების და საქაღალდეების გარდა აქედან ძიება წარმოებს 

ინტერნეტის რჩეულთა მენიუსა და მონახულებული ვებ–გვერდების ჟურნალში. 

 მთელ კომპიუტერში ძიების განსახორციელებლად უნდა დავაწკაპუნოთ See more results 

მიმართვაზე, რომელიც პირველივე სიმბოლოს აკრეფის შემდეგ გამოჩნდება საძიებო ველის 

თავზე. 

 

სამუშაო მაგიდა 

სამუშაო მაგიდის სტანდარტული პიქტოგრამები 
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  Windows 7 სისტემის ყველაზე მნიშვნელოვანი პიქტოგრამების სამუშაო მაგიდაზე 

განთავსება მართვის პანელიდან შეიძლება. ამისათვის: 

1. სამუშაო მაგიდის კონტექსტური მენიუდან შევასრულოთ Personalize ბრძანება. 

გაიხსნება Personalization საქაღალდე; 

2. Personalization საქაღალდის მარცხენა პანელზე დავაწკაპუნოთ Change desktop icons 

მიმართვაზე. გაიხსნება Desktop Icons Settings დიალოგი: 

 
3. ჩავრთოთ ფანჯარაში ის ჩამრთველები, რომელთა პიქტოგრამების სამუშაო მაგიდაზე 

განთავსებაც არის მიზანშეწონილი; 

4. დავაწკაპნოთ OK ღილაკზე. 

როგორც ვხედავთ, ამ ფანჯრიდან სამუშაო მაგიდაზე შესაძლებელია შემდეგი 

პიქტოგრამების განთავსება: 

 Computer-კომპიუტერის ძირითადი საქაღალდე; 

 User‘s Files-მომხმარებლის ფაილები; 

 Network-ლოკალური ქსელი; 

 Recycle Bin-ურნა; 

 Control Panel-მართვის პანელი. 

 ამ სიიდან ამჯერად განვიხილოთ პროგრამა, რომელშიც წაშლილი ფაილები თავსდება. 

ეს არის Recycle Bin. 

 

User Accounts  

მომხმარებლის ინტერფეისის რამდენიმე ასპექტი შეიცვალა XP -დან Vista -ში და Windows 7 -ში. 

თუ თქვენი კომპიუტერით სარგებლობენ ოჯახის დანარჩენი წევრები, კარგი იქნებოდა 

თითეული მომხმარებლისთვის საკუთარი ექაუნთის (account) მინიჭება. თუმცა, ალბათ არ 

გენდომებოდათ, რომ თითოეულ მათგანს ერთი და იგივე ფუნქციონალურობა ჰქონოდა. 

მოდით შევხედოთ, თუ როგორ უნდა დავამატოთ მომხმარებლის ახალი ექაუნთი, 

განვიხილოთ მისი თითოეული სახე და ტიპი, და მივანიჭოთ თითოეული ტიპი გარკვეულ 

მომხმარებელს. 
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ახალი მომხმარებლის დამატება 

იმისათვის, რომ დავამტოთ ახალი მომხმარებელი, გავხსნათ მართვის პანელი (Control Panel) და 

წარწერის: “User Accounts and Family Safety” -ის ქვემოთ დავაწვეთ მომხმარებლის ექაუნთის 

შექმნას ან წაშლას (Add or remove user accounts). 

  

ახლა კი დავაწვეთ ახალი ექაუნთის შექმნას (Create a new account). 

  

უბრალოდ მომხმარებლის სახელის გრაფაში აკრიფეთ სახელი და მიუთითეთ ექაუნთის ტიპი. 

უკეთესი იქნება, თუ მიუთითებთ სტანდარტულ მომხმარებელს (Standard User), რადგან ამ 

შემთხვევაში არ მოხვდება არავითარი ცვლილება სისტემის პარამეტრებში (system settings); არ 

მოხვდება სხვა მომხმარებლის საქაღალდეების (files) წაშლა ან უსაფრთხოების პარამეტრების 

შეცვლა. 
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როდესაც პერსონალურ კომპიუტერს გადატვირთავთ, თქვენს მიერ შექმნილ ახალ 

მომხმარებლებს დაინახავთ საავტორიზაციო (log in) ეკრანზე. 

  

რა თქმა უნდა, რომელი მომხმარებლის ექაუნთიც დაცულია პაროლით, საჭირო იქნება 

ავტორიზაცია და მათ სისტემაში ამ გზით მოხვედრა. 

  

სტანდარტული მომხმარებლები ვერ შეძლებენ სისტემური ცვლილებების გაკეთებას ადმინის 

პაროლის გარეშე. 
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როგორც ადმინისტრატორს, თქვენ შეგიძლიათ ექაუნთზე დამატებით ცვლილებების გაკეთება, 

მაგალითად, ახალი პაროლების შექმნა ან ძველის შეცვლა.  

  

მომხმარებლის ექაუნთის სახეები 

არსებობს მომხმარებლის ექაუნთის სამი სახე და თითოეული მათგანი მომხმარებლს 

უზრუნველყოფს  კომპიუტერის კონტროლის განსხვავებული დონეებით. 

 ადმინისტრატორი – ადმინის ექაუნთი, რომელსაც აქვს სრული კონტროლი 

კომპიუტერზე და მის პარამეტრებზე;  

 სტანდარტული მომხმარებელი – სტანდარტულ მომხმარებელს აქვს საშუალება 

გამოიყენოს კომპიუტერის უმეტესი შესაძლებლობები. მათ არ შეუძლიათ პროგრამების 

დაყენება, სისტემური საქაღალდეების (file) წაშლა, პარამეტრების შეცვლა. თუ მუშაობთ 

სტანდარტული ექაუნთით და გსურთ სისტემური ცვლილების გაკეთება, აუცილებლად 

დაგჭირდებათ ადმინისტრატორის პაროლი.  

 სტუმარი – სტუმარს კომპიუტერთან აქვს დროებითი წვდომა. მას არ შეუძლია 

პროგრამების დაყენება, რაიმე ცვლილების გაკეთებაც კი, ან ახალი პაროლის შექმნა. 

ექაუნთის ეს სახე საუკეთესოა მათთვის, ვინც აპირებს სწრაფად იმეილის შემოწმებას ან 

რაიმე დოკუმენტის აკრეფას. 
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ქვემოთ მოცემულია მაგალითი, თუ რას დაინახავენ სტანდარტული მომხმარებელები, 

როდესაც ისინი ეცდებიან ისეთი რაიმეს გაკეთებას, რისი გაკეთების საშუალებაც მათ 

თავიანთი ექაუნთით არ შეეძლებათ. 

  

სტუმრის ექაუნთი საჭიროებს ჩართვას. 

  

ერთადერთი ცვლილება, რომელიც სტუმარმა შეიძლება გააკეთოს, არის სურათის შეცვლა, 

კომპიუტერის ჩართვა და გამორთვა. 
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რჩევები მომხმარებელს   

თუ ხართ ადმინისტრატორი და აყენებთ ახალ პროგრამას, აირჩიეთ ორი ვარიანტიდან ერთ-

ერთი: მისი გამოყენება შეეძლოს სხვასაც, ან მხოლოდ თქვენ.   

  

გახსოვდეთ, რომ თუ გამორთავთ კომპიუტერს, მანამ სხვა პიროვნება შესულია მასში, შეიძლება 

მას მთელი შეუნახავი ინფორმაცია დაეკარგოს. მიუხედავად იმისა, რომ ეკრანზე გამოვა 

გამორთვის დასადასტურებელი ინფორმაცია, კარგი იქნებოდა სხვა მომხმარებელისთვისაც 

შეგეტყობინებინებინათ, რომ კომპიუტერს რთავთ, რათა მათ მოახერხონ ფაილების შენახვა.    
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რეგიონალური პარამეტრები 

რიცხვითი ფორმატი 

 სხვადასხავა ქვეყანაში რიცხვის, ფულადი ერთეულის, თარიღის და დროის ჩაწერის 

სხადასხავა წესი არსებობს. მაგ. რიცხვში ათწილადი ნიშნების მთელისაგან გამოსაყოფად 

ამერიკელები წერტილს იყენებენ, ჩვენ კი–მძიმეს. მრავალნიშნა რიცხვს ისინის ჩვენსავით სამ–

სამ ციფრად აჯგუფებენ, მაგრამ მათ შორის მძიმეს სვამენ, ჩვენ კი სამ–სამ ციფრს უბრალოდ 

ვაშორებთ ერთმანეთს. 

  
  მაგალითად, 2 045 378,25  რიცხვს ამერიკელი ასე დაწერს: 2,045,378.25 

 რაც შეეხება თარიღს, ამერიკელები, ჩვენგან განსხვავებით, ჯერ თვეს წერენ, მერე–

რიცხვს და მერე–წელს. 

 ამ საკითხის რეგულაციას Region and Language დიალოგური ფანჯრის Formats ჩანართი 

ემსახურება, რომელიც Control Panel–დან გამოიძახება Region and Language პიქტოგრამის 

გახსნით. 

 ჩანართის  Format ველში რეგიონში (ქვეყნის) შერჩევით Windows 7 ერთბაშად 

გადაერთვება რიცხვის, ფულადი ერთეულის, თარიღისა და დროის შესაბამის სისტემეზე. 

თარიღისა და დროის ფორმატები და მათი ნიმუშები ამავე ჩანართში გამოჩნდება. 

 დავაყენოთ Format ველში General (Georgia) და დავაწკაპუნოთ Aplly ღილკზე. Windows 7 

გადაერთვება ქართულ სისტემაზე. ასე, მაგალითად, საათის გამოსახულებაზე მაუსით 

მითითებისას გამოჩნდება ქართული წარწერა: , ხოლო საატზე 

დაწკაპუნებისას–ქართული კალენდარი: 
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 მოცემული ქვეყნისათვის დამახასიათებელ პარამეტრებში კონკრეტული ცვლილებების 

შესატანად საჭიროა Additional settings საბრძანებო ღილკით Customize Format დიალოგური 

ფანჯრის გამოძახება. 

 

რიცხვითი სიდიდის ჩასაწერი პარამეტრები 

 Customize Format დიალოგური ფანჯრიის Number ჩანართის Example განყოფილებაში 

ჩანს Positive–დადებითი და  Negative–უარყოფითი რიცხვების ჩაწერის ნიმუშები. 

 ნიმუშებში ცვლილებები აისახება Apply ღილაკზე დაწკაპუნებით. 

 დანარჩენ ველებში შემდეგი პარამეტრები შეირჩევა: 

 Decimal symbol–რიცხვის მთელი და ათწილადი ნიშნების გამყოფი სიმბოლო; 

 No, of digits after decimal–ათწილადი ნიშნების რაოდენობა რიცხვში; 

 Digit grouping symbol–მრავალნიშნა რიცხვების ციფრთა დაჯგუფებების გამყოფი 

სიმბოლო; 

 Digit grouping–დასაჯგუფებელი ციფრთა რაოდენობა; 

 Negative sign symbol–უარყოფითი რიცხვის სიმბოლო; 

 
 Negative number format–უარყოფითი რიცხვის ფორმატი (უარყოფითი რიცხვი 

ზოგიერთი წესის მიხედვით შეიძლება მრგვალ ფრჩხილებში ჩაისვას, ან სიმბოლო 

ბოლოში მიეწეროს და ს.შ.); 

 Display leading zeroes–საწყისი ნულების შენარჩუნება (მაგალითად, 0,7 თუ ,7); 

 List separator–სიის ელემენტების გამყოფი სიმბოლო; 

 Measurement system–საზომ ერთეულთა სისტემის შერჩევა; 

 Standard digits–სტანდარტული ციფრები; 

 Use native digits–ეროვნული ციფრების გამოყენება. 

 

 

ფულადი სიდიდეების ჩასაწერი პარამეტრები 
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 Customize Format დიალოგური ფანჯრის Currency ჩანართის Example განყოფილებაში 

ჩანს Positive–დადებითი და Negative–უარყოფითი ფულადი სიდიდეების ჩაწერის ნიმუშები. 

ნიმუშებში ცვლილებები აისახება მხოლოდ Apple ღილაკზე დაწკაპუნების შემდეგ. 

დანარჩენ ველებში შემდეგი პარამეტრები შეირჩევა: 

 Currency symbol–ფულადი ერთეულის აღმნიშვნელი სიმბოლო; 

 Positive currency format–დადებითი ფულადი სიდიდის ფორმატი (ფულადი ერთეულის 

აღმნიშვნელი სიმბოლოს პოზიცია); 

 Negative currency format–უარყოფითი ფულადი სიდიდის ფორმატი; 

 Decimal symbol–ფულადი სიდიდის მთელი და ათწილადი ნიშნების გამყოფი სიმბოლო; 

 
 No, of digit after decimal–ათწილადი ნიშნების რაოდენობა ფულადი ერთეულის 

ჩანაწერში; 

 Digit grouping symbol–მრავალნიშნა რიცხვის ციფრთა დაჯგუფებების ერთმანეთისაგან 

გამყოფი სიმბოლო ფულადი ერთეულის ჩანაწერში; 

 Digit grouping –დასაჯგუფებელ ციფრთა რაოდენობა ფულადი ერთეულის ჩანაწერში. 

 

დროითი სიდიდეების ჩასაწერი პარამეტრები 

 Customize Format დიალოგური ფანჯრის Time ჩანართის Example განყოფილებაში ჩანს 

დროითი სიდიდის ჩაწერის ნიმუშები; 

 Short time–დროის ჩაწერის მოკლე ფორმატი–საათი და წუთი; 

 Long time –დროის ჩაწერის გრძელი ფორმატი–საათი, წუთი და წამი; 

ნიმუში ცვლილებები აისახება Apple ღილაკზე დაწკაპუნების შემდეგ. 

 Time format ველში მოიცემა დროითი სიდიდეების ჩაწერის შაბლონი, შაბლონში H (h–

12–საათიანი რეჟიმის შემთხვევაში) აღნიშნავს საათს, m–წუთს, ხოლო s–წამს. შეიძლება 

გამოვიყენოთ ანბანის, როგორც დიდი, ისე პატარა ასოები. 
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ასოების რაოდენობა განსაზღვრავს შესაბამისი ოფციის ჩანაწერში სიმბოლოთა რაოდენობას. 

მაგალითად, 14 საათი, 22 წუთი და 6 წამი სხვადასხვა შაბლონის შესაბამისად შემდეგნაირად 

ჩაიწერება: 

შაბლონი დრო 

HH:hh:ss 14:22:06 

HH:mm 14:22 

hh:mm:ss tt 02:22:06 PM 

h:mm:ss tt 2:22:06 PM 

h/mm/ss tt 2/22/06 PM 

 

 AM და PM გამოიყენება დროის თორმეტსაათიანი რეჟიმში წარმოდგენის შემთხვევაში. 

AM აღნიშნავს დროს შუადღემდე, ხოლო PM–დროს შუადღის შემდეგ. მათთვის  შაბლონში tt 

კომბინაციის მითითებაა საჭირო. AM და PM აღნიშვნების შეცვლაც შეიძლება, შესაბამისად AM 

symbol და PM symbol ველების საშუალებით. 

 

თარიღის გამისახულების ჩასაწერი პარამეტრები 

   Windows 7–ს თარიღის ჩაწერის ორი ვარიანტი გააჩნია: მოკლე და სრული, მაგალითად, 

ერთი და იგივე თარიღი შეიძლება ასე ჩაიწეროს: 

 21.10.2011–მოკლე ჩანაწერი და 

 2011წლის 21 ოქტომბერი–სრული ჩანაწერი. 

 Customize Format დიალოგური ფანჯრის Date ჩანართის Example განყოფილებაში ჩანს 

თარიღის მოკლე და სრული ჩაწერის ნიმუშები. 

 Date formats განყოფილებაში შეიძლება ფორმის შერჩევა თარიღის ჩაწერის ორივე 

ვარიანტისათვის: Short date ველში სტილი შეირჩევა თარიღის მოკლე ჩანაწერისათვის, ხოლო 

Long date ველში–თარიღის სრული ჩანაწერისათვის. 

 ნიმუსში ცვლილებები აისახება Apply ღილაკზე დაწკაპუნების შემდეგ. 

 შაბლონში d რიცხვს აღნიშნავს, M–თვეს, ხოლო y–წელს, ასოების რაოდენობა, კი 

განსაზღვრავს შესაბამისი ოფციების ჩანაწერში სიმბოლოთა რაოდენობას. მაგალითად, 

თარიღი–1998 წლის 3 ოქტომბერი–მოკლე ჩანაწერის სხვადასხვა შაბლონში შესაბამისად 

შემდეგნაირად ჩაიწერება: 

შაბლონი თარიღის მოკლე ჩანაწერი 

M/d/yyyy 10/3/1998 
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M/d/yy 10/3/98 

MM/dd/yy 10/03/98 

MM/dd/yyyy 10/03/1998 

yy/MM/dd 98/10/30 

dd-MMM-yy 03–ოქტ–98 

 იგივე თარიღი–1998 წლის 3 ოქტომბერი–სრული ჩანაწერის სხვადსხვა შაბლონის 

შესაბამისად შემდეგნაირად ჩაიწერება: 

 
შაბლონი თარიღის სრულიჩანაწერი 

dddd,MMMM dd, yyyy შაბათი, ოქტომბერი 03, 1998 

MMMM dd, yyyy ოქტომბერი 03, 1998 

dddd, dd MMMM, yyyy შაბათი, ოქტომბერი 03, 1998 

dd MMMM, yyyy 03 ოქტომბერი, 1998 

 

 

ადგილმდებარეობა 

 Region and Language დიალოგური ფანჯრის Location ჩანართიდან მიეთითება 

ადგილმდებარეობა. დავაყენოთ Current location ველში Georgia და დავაწკაპუნო OK ღილაკზე. 

 ზოგიერთ პროგრამულ უზრუნველყოფას კონკრეტული რეგიონებისათვის 

კონკრეტული ინფორმაცია გააჩნია. მაგალითად, 35TUhttp://www.google.comU35T  მისამართზე გუგულის 

საიტის გამოძახებისას მიმართვა გამოვა, 

35TUhttp://www.rambler.ruU35T მისამართზე რამბლერ საიტის გამოძახებისას ამინდის განყოფილებაში 

ნაჩვენები იქნება თბილისის ამინდი და ა.შ. 

 

შესატანი ენა და კლავიატურა 

 როდესაც Windows 7 სისტემაში ენის შესახებ არის საუბარი, აქ ორი განსხვავებული 

ასპექტი უნდა განვიხილოთ: 

 ერთი საქმეა, როცა სისტემურ ენაზეა ლაპარაკი, რომელიც მეტ–ნაკლებად 

ფიქსირებულია და განსაზღვრავს მენიუს პუნქტებს, დიალოგური ფანჯრის ატრიბუტებს და 

http://www/
http://www.rambler.ru/
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სხვა სისტემურ ტექსტებს, და მეორე–როდესაც საუბარია, თუ რომელ ენაზე შეუძლია 

მომხმარებელს კლავიატურიდან ტექსტის შეტანა. 

 პირველი მათგანი განსაზღვრავს სისტემის ენას (ინგლისური ვინდოუსი, გერმანული 

ვინდოუსი, ქართული ვინდოუსი და ა.შ.), ხოლო მეორე–ნებისმიერ ამ სისტემაში 

მომხმარებლის დოკუმენტში ტექსტის შეტანის ენას, ამიტომ მას შესატან ენას–Input language 

უწოდებენ. სწორედ შესატან ენაზე გვექნება აქ ლაპარაკი. 

 Region and Language დიალოგური ფანჯრის Keyboards and Languages ჩანართიდან 

განისაზღვრება შესატანი ენები და მათი ანბანის კლავიატურის კლავიშებთან შესაბამისობის 

წესი. 

 Windows 7 სისტემაში მრავალი შესატანი ენაა ჩართული, მაგრამ მომხმარებელმა 

სპეციალურად უნდა გაააქტიუროს ენა იმისათვის, რომ მისი გამოყენება შეეძლოს. ენის 

გააქტიურების შერჩევა ანბანის განლაგება კლავიატურაზე და ამ ენის პარამეტრები. 

 
 შეტანად ენებთან სამუშაოდ საჭიროა: 

1. მართვის პანელიდან გამოვიძახოთ Region and Language დიალოგური ფანჯრა და 

გავააქტიუროთ მისი Keyboards and Languages ჩანართი; 

2. დავაწკაპუნოთ Cange keyboards ღილაკზე. მიიღება Text Services and Input Languages 

დიალოგური ფანჯარა; 

3. ამ დიალოგური ფანჯრის Installed services განყოფილებაში ჩამოთვლილია ის ენები, 

რომელიც ენის პანელში ჩანს და რომელთა გამოყენებაც მომხმარებელს აქტიურად 

შეუძლია; 

4. ზედა განყოფილებაში–Default input language–მიეთითება გულისხმობის პრინციპით 

დასაყენებელი ენა, რომელიც დასაყენებელი ენების სიიდან აირჩევა; 

5. აქტიური ენის სიიდან ამოსაღებად მოვნიშნოთ იგი და დავაწკაპუნოთ Remove 

ღილაკზე; 
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6. კლავიატურაზე ანბანის განთავსების სანახავად მოვნიშნოთ საჭირო ენის კლავიატურა 

და დავაწკაპუნიოთ Properties ღილაკზე: 

 
7. ახალი ენის გასააქტიურებლად საჭიროა Add ღილაკზე დაწკაპუნება. ეკრანზე გამოვა 

სისტემაში არსებული ენების სია. საჭირო ენის არჩევისას შეიძლება მისი შესაბამისი 

კლავიატურის მონიშვნა და Preview ღილაკით განლაგების გაცნობა; 

 
8. ენის არჩევისა და კლავიატურის სასურველი განლაგების ჩამრთველის ჩართვის შემდეგ 

დავაწკაპუნოთ OK ღილაკზე. არსებული ფანჯარა დაიხურება, ხოლო Text Services and 

Input Languages დიალოგურ ფანჯარაში აქტიური ენების სიას ახლად არჩეულიც 

დაემატება; 

9. Move Up და Move Down ღილაკები გამოიყენება სიაში ენების მიმდევრობის 

შესაცვლელად. 

 

 

 

ენის პანელი 

 ენის პანელი–Language bar შეიცავს აქტიური შესატანი ენების სიას და ენებსა და 

კლავიატურის განლაგებებს შორის სამუშაო მაგიდიდან სწრაფად გადასართველად 

გამოიყენება. 

 მინიმიზებულ მდგომარეობაში განთავსებულია პროგრამულ პანელზე პიქტოგრამის 

სახით. სამუშაო მაგიდაზე განსათავსებლად საჭოროა ამ პიქტოგრამის კონტექსტური მენიუდან 

Restore the language bar ბრძანების შესრულება. სამუშაო მაგიდაზე ენის პანელი ასეთი სახით 

გამოჩნდება: 
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 მომხმარებელს შეუძლია საკუთარა შეხედულებით კლავიშთა გარკვეული კომბინაცია 

დაუნიშნოს ერთი შესატანი ენიდან მეორეზე გადართვის მოქმედებას, რის შედეგადაც ენის 

გადარვა კლავიატურიდან ამ კლავიშებით იქნება შესაძლებელი. კლავიშთა კომბინაციის 

განსაზღვრა ხდება Text Services and Input Languages დიალოგური ფანჯრის Advanced Key 

Settings ჩანართიდან. 

 

შრიფტი და ფონტი 

 შრიფტი–ეს არის ანბანის სპეციალური მოყვანილობა. ერთი დაიგივე ანბანის უამრავი 

შრიფტია რეალიზებული Windows სისტემაში. როგორც წესი, ერთი და  იმავე შრიფტის 

სხადასხვა სტილი გააჩნია: ჩვეულებრივი–Regular,  გამოკვეთილი–Bold, დახრილი–Italic და 

ქვეშ ხაზგასმული–UUnderline. Uშრიფტის თვითოეულ სტილს თავისი ფაილი შეესაბამება. ამ 

ფაილების ერთობლიობა ქმნის ფონტს. უფრო მეტიც, ერთი ფონტი სხვადასხვა ანბანის 

შესაბამის ფაილებს შეიძლება შეიცავდეს. 

 Windows 7–ში რეალიზებულია სიმბოლოთა წარმოდგენის თანამედროვე სისტემა, 

რომელსაც უნიკოდი ეწოდება და რომელიც 65 535 სიმბოლოს წარმოდგენის საშუალებას 

იძლევა. ეს რაოდენაობა სავსებით საკმარისია მსოფლიოში არსებული ანბანებისა და სხვა 

სიმბოლოების ჩასაწერად. მათ შორის საკუთარი ადგილი უკავია ქართულ ანბანს. 

 ქართულ ანბანს შეიცავს ფონტი Sylfaen. ეს ფონტი საშუალებას იძლევა ვბეჭდოთ 

ქართულად, ინგლისურად, რუსულად დაა.შ. 

 პროგრამულ პანელზე გალაგებული ენის პანელი– Language bar სიაში ქართულზე 

გადართვის შემდეგ Sylfaen ქართულად დაბეჭდავს. სხვა ენებზე გადართვის შემთხვევაში 

Sylfaen იმ ენაზე დაბეჭდავს და ა.შ. 

 

ფონტის ინსტალაცია 

 იმისათვის, რომ Windows–პროგრამებმა შეძლონ კონკრეტული შრიფტით ბეჭდვა, მისი 

შესაბამისი ფონტი უნდა იყოს დაინსტალებული კომპიუტერზე. რამდენიმე ათეული 

სტანდარტული ფონტი Windows 7–ის კომპიუტერზე დაყენებისას ავტომატურად 

ინსტალირდება მათზე. მოვიყვანოთ რამდენიმე ცნობილი ლათინური ფონტის დასახელება 

(ბოლო ორი ფონტი სხვადასხვა სახის სიმბოლოებს შეიცავს); 

 Arial; 

 Times New Roman; 

 Courier; 

 Tahoma; 

 Verdana; 

 Symbol; 

 Windings. 

Windows 7 პროგრამის ინსტალაციის შემდეგ მასზე ნებისმიერ დროს შეიძლება 

დამატებითი ფონტის დაინსტალირება, მათ შორის–ქართულის. დაინსტალირებული 

ფონტების ნახვა შეიძლება მართვის პანელიდან გამოძახებულ Fonts საქაღალდეში, ან იგივე 

Windows/ Fonts საქაღალდეში. სწორედ ამ ჩამონათვალიდან ხდება საბეჭდი ფონტის შერჩევა 

სხვადასხვა Windows–პროგრამის საშუალებით ტექსტის ბეჭდვის დროს. 
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ფონტის საინსტალაციოდ ამ ფონტის შესაბამისი ფაილის კონტექსტური მენიუდან 

შევასრულოდ Install ბრძანება ან მართვის პანელიდან გამოვიძახოთ Fonts საქაღალდე და მასში 

მაუსით გადავიტანოთ ფონტის ფაილი. 

ახალი ფონტის დასახელება გამოჩნდება სხვადასხვა Windows–პროგრამის ფონტების 

სიაში. 

 

თარიღი და დრო 

Windows 7 სისტემაში დროისა და თარიღის შეცვლა ხდება Date and Time დიალოგური 

ფანჯრიდან, რომლის გამოძახება შეიძლება საათზე მიღებულ კალენდარში Change date and time 

settings მიმართვაზე დაწკაპუნებით ან მართვის პანელიდან  Date and Time პიქტოგრამით. 

 

 
 დიალოგური ფანჯარა ორი ჩანართისაგან შედგება: Date & Time და Additional Clocks. 

 Date & Time ჩანართში ორი ღილაკია: 

 Change date and time–თარიღისა და დროის შესაცვლელად; 

 Chinge time zone–დროითი ზონის დასაყენებლად. 

 Additional Clocks ჩანართიდან შესაძლებელია დამატებითი საათების დაყენება. ასე, 

მაგალითად, ჩავრთოთ ზედა Show this clock ჩამრთველი, აქვე Select time zone ველში 

დავაყენოთ (UTC–05:00) Eastern Time (US Canada), Enter displey name ველში ჩავწეროთ New York.  
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 Aplly ღილაკზე დაწკაპუნების შემდეგ მაუსის მაჩვენებელი დავაყენოთ პროგრამული 

პანელის საათზე. მის თავზე გამოჩნდება ორივე დრო: 

 
 პროგრამული პანელის საათზე დაწკაპუნებით მიიღება ორივე საათის გამოსახულება: 

 
 

 

მაუსის პარამეტრები 

 მაუსის პარამეტრების რეგულირება Mouse Properties დიალოგური ფანჯრიდან, რომლის 

გამოძახება შეიძლება მართვის პანელის Mouse პიქტოგრამის გახსნით. 

 Mouse Properties დიალოგური ფანჯარა რამდენიმე ჩანართს შეიცავს. 

 Buttons ჩანართის ზედა განყოფილებაში–Button configuration-მოთავსებულია Switch 

primary and secondary buttons ჩამრთველი, რომლის ჩართვით მაუსის მარჯვენა და მარცხენა 

კლავიშები ფუნქციებს შეიცვლიან. ასეთი კონფიგურაცია მოსახერხებელია ცაციებისათვის, 

რათა ძირითადი სამუშაო საჩვენებელ თითებზე მოდიოდეს. 

 
 მომდევნო განყოფილებაში–Double-click speed–განისაზღვრება მაუსის ორჯერადი 

დაწკაპუნების კომპიუტერის აღქმის სისწრაფე. 

 თუ ამ განყოფილებაში მოთავსებულ სისწრაფის მაჩვენებელს მაუსით გადავიტანთ Fast 

ბოლოსაკენ, მომხმარებელმა ორჯერადი დაწკაპუნება უფო სწრაფად უნდა შეასრულოს, რათა 

კომპიუტერმა აღიქვას იგი, ხოლო თუ გადავიტანთ Slow ბოლოსაკენ–ამ მოქმედების 

შესრულება უფრო ნელა შეიძლება. 

 აქვე მოთავსებულ საქაღალდის გამოსახულებაზე შესაძლებელია ორჯერადი 

დაწკაპუნების აღქმის სისწრაფის შემოწმება Mouse Properties ფანჯრის დაუხურავად. 

 მაუსის მაჩვენებელი სხვადასხვა სიტუაციაში სხვადასხვა ფორმას იღებს: ისრის, 

ორმხრივი ისრის, კითხვისნიშნიანის ისრის, ჯვრის, ქვიშის საათის და ა.შ. Pointers ჩანართის 
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მეშვეობით მომხმარებელს შეუძლია საკუთარი გემოვნების მიხედვით შეარჩიოს მაუსის 

მაჩვენებლის ფორმები. 

 Pointer Options ჩანართის ზედა განყოფილებაში–Motion–განისაზღვრება მაუსის 

მაჩვენებლის სისწრაფე. 

 
 წინა ჩანართის ანალოგიურად, თუ სიჩქარის მაჩვენებელს მაუსით გადავიტანთ Fast 

ბოლოსაკენ, მაუსის სიბრტყეზე მოძრაობისას მისი მაჩვენებელი ეკრანზე უფრო სწრაფად 

გადაადგილდება, ხოლო თუ გადავიტანთ Slow ბოლოსაკენ–პირიქით, უფრო ნელა. 

 Snap განყოფილებაში მოთავსებული To Automatically pointer to the default button in a 

dialog box ჩამრთველის ჩართვით მოხდება ის, რომ სისტემაში რაიმე დიალოგური ფანჯრის 

გამოძახებისას მაუსის მაჩვენებელი ავტომატურად დადგება ამ ფანჯრის „გულისხმობის 

პრინციპის― ღილაკზე (რომელიც, სავარაუდოდ ყველაზე ხშირად იხმარება, მაგ.OK). 

 Visibility განყოფილების პუნქტები შეიძლება მნიშვნელოვანი იყოს, როდესაც ეკრანზე 

გამოსახულების გარჩევა რთულდება. მაგალითად, როდესაც პორტატული კომპიუტერის 

მომხმარებელს მზეში უხდება მუშაობა. 

 Display pointer trails Long ჩამრთველის ჩერთვის შემთხვევაში ეკრანზე მოძრაობისას 

მაუსის მაჩვენებელი დროებით კვალს–შლეიფს დატოვებს. ჩამრთველის ქვემოთ მოთავსებული 

მაჩვენებლით შეიძლება შლეიფის სიგრძის რეგულირება: Short–უმოკლესიდან Long–ყველაზე 

გრძელამდე. 

 Hide pointer  while typing ჩამრთველით მაუსის მაჩვენებელი დაიმალება 

კლავიატურიდან ბეჭდვის დროს. 

 Show location of pointer when I press the CTRL key ჩამრთველი Ctrl კლავიშზე დაჭერისას 

მაუსის მაჩვენებლის გარშემო მოძრავი წრეების გამოსახულებას გამოაჩენს. 

 Wheel ჩანართში განისაზღვრება მაუსის ბორბლის მოძრაობასთან დაკავშირებით 

ფანჯრის შიგთავსის გადაადგილების სისწრაფე. 

 Hardware ჩანართში მითითებულია მაუსის სახელწოდება და მისი პარამეტრები. 

 

 

პრინტერის პარამეტრები 
 ქაღალდზე ბეჭდვა შეიძლება როგორც ლოკალურ პრინტერზე მიერთებულ (ლოკალური 

პრინტერი), ისე ქსელში ჩართულ სხვა პრინტერზე შერჩევით. 

 პრინტერის ფიზიკური მიერთება არა არის საკმარისი, ასევე საჭიროა პრინტერის 

ინსტალაცია. 
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 პრინტერის ინსტალაცია სპეციალური პროცედურაა, რომელიც სწორედ Windows 7 

პროგრამის მიერ პრინტერის სახელისა და, შესაბამისად, პარამეტრების დამახსოვრებას 

გულისხმობს. მხოლოდ ამის შემდეგ შეუძლია მას ბეჭდვის პროცესის წარმართვა. 

 USB მოდელის თანამედროვე პრინტერს კომპიუტერზე ლოკალურად მიერთებისას 

Windows 7 ავტომატურად აღმოაჩენს და დააინსტალირებს. დაინსტალირებული პრინტერის 

ნახვა შესაძლებელია Start/Devices and Printers ბრძანაბით ან მართვის პანელიდან Devices and 

Printers ფანჯრის გამოძახებით. 

 კომპიუტერზე დაინსტალირებული პრინტერების ჩამონათვალი მოცემულია Printers 

and Faxes განყოფილებაში. პრინტერის გამოსახულებიანი თვითოეული პიქტოგრამა ცალკეულ 

პრინტერს შეესაბამება. ეს ნიშნავს, რომ მოცემულ კომპიუტერს აჟამად მხოლოდ აქ 

ჩამოთვლილ პრინტერებზე შეუძლია ბეჭდვა. 

 იმისთვის, რომ კომპიუტერმა სიის გარეშე სხვა პრინტერზეც დაბეჭდოს, საჭიროა ახალი 

დასახელების პრინტერის ინსტალაცია. ინსტალაციის შემდეგ ახალი პრინტერის სახელი 

გამოჩნდება ამ ჩამონათვალში. 

  

 
 კონკრეტული დოკუმენტის ქაღალდზე ბეჭდვისას საჭიროა პრინტერის მითითება. 

რომელი პროგრამიდანაც არ უნდა ხდებოდეს ბეჭდვა, დაბეჭდვის წინ პრინტერების 

ერთიდაიგივე სია გამოიძახება. ას არის სწორედ დაინსტალირებულ; პრინტერთა სია. თუ 

ბეჭდვის ბრძანებისას მომხმარებელმა არ მიუთითა პრინტერი, მასალა დაიბეჭდება 

გულისხმობის პრინციპით დაყენებულ პრინტერზე, რომელიც ყოველთვის ერთია და რომელის 

ან სიაში  ნიშნით არის მინიშნული. 

 

 

პრინტერის ლოკალური ინსტალაცია 

 როდესაც პრინტერი კომპიუტერთან მიმდევრობით ან პარალელური პორტით არის 

დაკავშირებული, მაშინ შეიძლება ხელით გახდეს ინსტალაცია საჭირო. ამისათვის ასე უნდა 

მოვიქცეთ:  

1. ზემოთ გამოძახებულ Devices and Printers ფანჯარაში ინსტრუმენტული პანელიდან ან 

File მანიუდან შევასრულოთ Add a printer ბრძანება; 

2. მიღებულ ფანჯარაში დავაწკაპუნოთ Add a local printer მიმართვაზე; 

3. მომდევნო ფანჯარაში მიეთითება პორტის დასახელება, რომელზედაც პრინტერია 

მიერთებული. დავაწკაპუნოთ Next ღილაკზე; 

4. მიიღება Install the printer driver ფანჯარა. იგი ორი ნაწილისაგან შედგება. მარცხენა 

განყოფილება შეიცავს–Manufacturer–შეიცავს პრინტერების მწარმოებელი ფირმების 

ჩამონათვალს. მოვნიშნოთ ამ ჩამონათვალში იმ ფირმის სახელწოდება, რომელსაც 

ეკუთვნის დასაინსტალირებელი პრინტერი. შედეგად ფანჯრის მარჯვენა–Printers 
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განყოფილებაში გამოჩნდება იმ პრინტერების დასახელებათა სია, რომელსაც უშვებს 

დასახელებული ფირმა. Printers განყოფილებაში მოვნიშნოთ დასაინსტალირებელი 

პრინტერის სახელწოდება და დავაწკაპუნოთ Next ღილაკზე. 

5. თუ Printers სიაში პრინტერის საჭირო დასახელება არ აღმოჩნდა, Windows Update 

ღილაკით სისტემა შეეცდება ინტერნეტში მოძებნოს შესაბამისი დრაივერი; 

6. თუ პრინტერს თან ახლავს საინსტალაციო CD დისკი, ჩავდოთ იგი სისტემური ბლოკის 

მისთვის განკუთვნილ ბუდეში და დავაწკაპუნოთ Have Disk ღილაკზე. მიღებულ 

ფანჯარაში მივუთითოთ CD დისკის მისამართი, სადაც პრინტერის დრაივერია 

ჩაწერილი. 

 
7. დავაწკაპუნოთ Next ღილაკზე. შემდეგ დიალოგური ფანჯრის Printer Name ველში 

საჭიროს პრინტერის სახელის ჩაწერა. ეს სახელი გამოჩნდება სხვადასხვა Windows–

პროგრამებიდან კონკრეტული ფაილის ბეჭდვის წინ ეკრანზე გამოტანილ პრინტერთა 

სიაში. არ არის აუცილებელი, რომ სახელი ემთხვეოდეს საკუთრივ პრინტერის 

დასახელებას. ეს სახელი მომხმარებლისათვის არის განკუთვნილი. იგი ისე უნდა 

შეირჩეს, რომ მომხმარებელი ადვილად მიხვდეს, თუ რომელ პრინტერზეა საუბარი; 

8. ბოლო დიალოგურ ფანჯარაში Set as default printer ჩამრთველით განისაზღვრება ახალი 

პრინტერის პრიორიტეტულობა. მისი ჩართვის შემთხვევაში სხვა პრინტერს, რომელსაც 

ამ მომენტისათვის მინიჭებული ჰქონდა პრიორიტეტი, იგი ავტომატურად გაუქრება, 

რადგან default printer მხოლოდ ერთი შეიძლება იყოს. 

9. ამავე ფანჯარაში Print a test page ღილაკით დაიბეჭდება ტესტური ფურცელი, რომელიც 

ინსტალაციის სისწორესა და ბეჭდვის ხარისხის შეფასების საშუალებას იძლევა; 

10. Finish ბრძანებით ინსტალაცია დასრულდება. 

11. ინსტალაციის დამთავრების შემდეგ Devices and Printers ფანჯარაში გაჩნდება ახლად 

დაინსტალირებული პრინტერის პიქტოგრამა. 

ამ სიიდან რომელიმე პრინტერის ამოსაღებად საჭიროა კონტექსტური მენიუდან Remouve 

device ბრძანების შესრულება. 

 ქსელური პრინტერის ინსტალაციის პროცედურა ანალოგიური ნაბიჯებისაგან შედგება. 

პრინტერის პარამეტრების დასარეგულირებლად საჭიროა Devices and Printers ფანჯარაში მისი 

პიქტოგრამის კონტექსტური მენიუდან (ან File მენიუდან) Printer Properties ბრძანების 

შესრულება. მიღებულ დიალოგურ ფანჯარას სხვადასხვა პრინტერისათვის სხვადასხვა სახე 

ექნება, რადგან პარამეტრების ერთობლიობა დამოკიდებულია პრინტერის მოდელზე. 
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         პრიორიტეტული პროგრამები 

 ტექსტური ფაილის გასახსნელად შესაძლებელია სხვადასხვა პროგრამის გამოყენება: 

Noteped, Winword, Word და ა.შ. ასევე რამდენიმე სხვადასხვა პროგრამით შეიძლება გაიხსნას 

ნახატი, მუსიკალური ფაილი, ვებ-გვერდი... 

 მომხმარებელს თავად შეუძლია შეარჩიოს ერთ-ერთი მათგანი, რომელსაც 

გულისხმობის პრიციპით გამოიყენებს. ასეთი პროგრამები კონკრეტული ტიპის 

ფაილებისათვის პრიორიტეტული პროგრამების როლში გამოვლენ. სწორედ მათი საშუალებით 

გაიხსნება მოცემული ტიპის ფაილები. 

 შეიძლება ფაილის გახსნა არაპრიორიტეტული პროგრამითაც. ამისათვის ფაილის 

კონტექსტური მენიუდან უნდა შესრულდეს Open With ბრძანება. 

 პრიორიტეტული პროგრამის დასანიშნად საჭიროა მართვის პანელიდან Default 

Programs ინსტრუმენტის ამუშავება. 

 მიღებული ფანჯრიდან გამოვიძახოთ Set your default programs ფანჯრა. 

 ამ ფანჯრის მარჯვენა ნაწილში ჩამოთვლილი პროგრამებიდან მოვნიშნოთ საჭირო 

პროგრამა და დავაწკაპუნოთ Set this program as default მიმართვაზე 

  

 
შედეგად მოცემული პროგრამა პრიორიტეტული გახდება ყველა იმ ტიპის ფაილისათვის, 

რომლის გახსნაც მას შეუძლია. 

 Choose defaults for this program მიმართვაზე დაწკაპუნებით ეკრანზე გამოვა დამატებითი 

ფანჯარა. ამ ფანჯარაში შესაძლებელია კონკრეტულად იმ ტიპის ფაილების ჩართვა, რომლის 

გახსნაც მიზანშეწონილია მოცემული პროგრამით. 

 საზოგადოდ, Default Programs ფანჯრიდან შესაძლებელია Associate a file type or protocol 

with a specific program ფანჯარაზე გადასვლა, სადაც ჩამოთვლილია დისკზე არსებული 

ფაილების ყველა ტიპი და მათი შესაბამისი პრიორიტეტული პროგრამები. 

 ამ ფანჯარაში Change program ღილაკის გამოყენებით შესაძლებელია კონკრეტული 

ტიპის ფაილისათვის პრიორიტეტული პროგრამის შეცვლა. ასე, მაგალითად, .jpg და .gif ტიპის 

სურათებისათვის შეიძლება ერთი გრაფიკული რედაქტორის დანიშვნა, ხოლო .bmp ტიპის 

სურათისათვის-სხვა გრაფიკული პროგრამისა. 

 ყველა აღნიშნული ცვლილება ეხება მოცემულ მომხმარებელს და არ ვრცელდება ამ 

კომპიუტერის სხვა მომხმარებლებზე. 
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 მოცემული კომპიუტერის ყველა მომხმარებლისათვის ვებ-ბრაუზერის, საფოსტო 

პროგრამისა და ზოგიერთი სხვა პრიორიტეტული პროგრამის შერჩევა შესაძლებელია Default 

Programs ფანჯრაში Set program access and computer defaults მიმართვაზე დაწკაპუნებით 

მიღებული ფანჯრიდან. 

 

საუბრის გენერაცია 

  Windows 7 სისტემას გააჩნია მუშაობის ხმოვანი საშუალებები. ეს არის: 

 საუბრის გენერაცია-Speech recognition, ანუ ადამიანის საუბრის აღქმა სისტემის მიერ; 

 ტექსტის საუბრად გარდაქმნა-Text to Speech ან Speech playback, ანუ სისტემის მიერ 

ტექსტის გახმოვანება. 

სისტემის მიერ ტექსტის გახმოვანება Microsoft Excel საოფისე პროგრამაში გამოიყენება, 

აქ კი საუბრის გენერაციას განვიხილავთ, რომელიც გამოიყენება როგორც უშუალოდ 

Windows 7 სისტემაში, ისე სხვადასხვა საოფისე პროგრამაში. 

 საუბრის გენერაციაში იგულისხმება ადამიანის საუბრის აღქმა პროგრამის მიერ. 

საუბრის გენერაცია რეალიზებულია სულ რამდენიმე ენაზე-ეს არის ინგლისური, 

ფრანგული, გერმანული, ესპანური, გამარტივებული ჩინური, ტრადიციული ჩინური და 

იაპონური ვერსიები. ქვემოთ საუბარი გვექნება სისტემის მიერ ინგლისური საუბრის 

აღქმის შესახებ.  

  საუბრის აღქმაში იგულისხმება, ორი რამ: 

1. ხმოვანი საუბრის გადაქცევა ტექსტად-Dictation. მისი საშუალებით შეიძლება ტექსტის 

შეტანა და რედაქტირება ტექსტურ რედაქტორში, ფორმის შევსება ვებ-ბრაუზერში და 

სხვა; 

2. ხმოვანი ბრძანება-Voice Command. მისი საშუალებით შეიძლება პროგრამების ამუშავება 

და სისტემასთან ინტერაქტიული ურთიერთობა-მენიუს, დიალოგური ფანჯრებისა და 

პროგრამული პანელის ბრძანებების შესრულება. 

პირველი მათგანი კლავიატურაზე აკრეფის ნაცვლად მიკროფონის დახმარებით 

ტექსტის შეტანის საშუალებას იძლევა, ხოლო მეორე-მიკროფონით მიცემულ ბრძანებებს 

ასრულებს. 
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სისტემის მომზადება საუბრის გენერაციისათვის 

 იმისათვის, რომ სისტემამ ხმოვანი საუბარი აღიქვას, საჭიროა მიკროფონის 

დაყენება. 

 

მიკროფონის დაყენება 

 მიკროფონის დასაყენებლად საჭიროა მიკროფონის ფიზიკურად მიერთება 

სისტემურ ბლოკზე და შემდეგი მოქმედებების შესრულება: 

1. მართვის პანელიდა გამოვიძახოთ Speech Recognition ფანჯარა; 

2. Speech Recognition ფანჯარაში დავაწკაპუნოთ Set up microphonne მიმართვაზე. 

მიღებულ ფანჯარაში მოვნიშნოთ მიკროფონის ტიპი; ყურსასმენის, სამაგიდო 

თუ სხვა მიკროფონი და დავაწკაპუნოთ Next ღილაკზე; 

3. შევასრულოთ შემდეგ ფანჯარაში მიცემული რეკომენდაციები:მიკროფონი 

დავაფიქსიროთ ერთი გოჯის მანძილზე პირიდან და ოდნავ გვერდზე, რათა 

პირდაპირ მიკროფონში არ ვისუნთქოთ და დავაწკაპუნოთ Next ღილაკზე; 

4. ხმამაღლა და გარკვევით წავიკითხოთ აქ მოცემული ტექსტის ფრაგმენტი და 

დავაწკაპუნოთ Next ღილაკზე; 

5. დავამთავროთ მიკროფონის დაყენების პროცესი Finish ღილაკზე დაწკაპუნებით. 

 

 
 

საუბრის გენერაცია 

 იმისათვის, რომ საუბრის გენერაცია გახდეს შესაძლებელი, ავამუშაოთ Windows Speech 

Recognition პროოგრამა. ამის გაკეთება შეიძლება Satart/All Programs/Accessories/Ease of Access/ 

Windows Speech Recognition ბრძანებით. შედეგად პროგრამული პანელის შეტყობინების არეში 

გამოჩნდება მიკრიფონის გამოსახულება  ხოლო სამუშაო მაგიდაზე გამოვა შესაბამისი 

ინსტრუმენტი: 

 
 საუბრის გენერაციის ჩართვა/გამორთვა ხდება ამ ინსტრუმენტში ან პროგრამულ 

პანელში მიკროფონის გამოსახულებაზე დაწკაპუნებით, აგრეთვე Start listening/Stop listening 

ხმოვანი ბრძანებით. 
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მომხმარებლის ხმოვანი პროფილის შექმნა 

 საუბრის გენერაციის ხარისხს მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს მომხმარებლის ხმოვანი 

პროფილი. ხმოვანი პროფილი-ეს არის ინფორმაცია მომხმარებლის საუბრის სპეციფიკური 

სტილისა და მომხმარებლის სამუშაო გარემოს შესახებ. იგი ხელს უწყობს Windows 7 სისტემის 

მიერ ხმოვანი ბრძანებების სწორად დადებასა და უკეთესად აღქმას. 

 მომხმარებლის ხმოვანი პროფილის შესაქმნელად მართვის პანელიდან ავამუშაოთ 

Speech Recognition სისტემა და მიღებულ ფანჯარაში დავაწკაპუმოთ Train your computer to better 

understand you მიმართვაზე. ხმოვანი პროფილის შექმნის პროცეში სისტემამ უნდა „ივარჯიშოს― 

მომხმარებლის ხმასა და აქცენტის დასამახსოვრებლად, რასაც დაახლოებით 15 წუთი 

სჭირდება. 

 Next ღილაკზე დაწკაპუნებით იწყება „ვარჯიშის― პროცესი: ეკრანზე გამოჩნდება 

ტექსტი, რომელიც უნდა წავიკითხოთ ხმამაღლა და თანაბარი ტონით. სწორედ გამოთქმული 

ფრაზების შემდეგ შესაძლებელი იქნება ტექსტის კითხვის განგრძობა. 

 მომხმარებლის ხმოვანი პროფილის შექმნის შემდეგ კვლავ ავამუშაოთ Speech 

Recognition სისტემა. საუბრის გენერაციის ხარისხი მნიშვნელოვნად უნდა გაუმჯობესდეს. 

 

საუბრის გენერეციისთვის სასარგებლო რჩევები 

 მიკროფონში საუბრისას საჭიროა წყნარი გარემო, კომპიუტერს მხოლოდ ჩვენი ხმა უნდა 

ესმოდეს. სასურველია ყურსასმენზე დამაგრებული მიკროფონი, რადგან იგი უფრო 

მდგრადია გარეშე ხელის შემშლელი ხმების მიმართ, ვიდრე სხვა ტიპის მიკროფონები; 

 იმ შემთხვევაში, თუ გარემო ხმაურიანია, ან დღის განმავლობაში იცვლება ხმაურის 

დონე, სასარგებლოა ხმის ამოცანების სხვადასხვა პროფილის შექმნა; 

 მიკროფონის ამოძრავება არ არის სასურველი. იგი ერთსა და იგივე პოზიციაში უნდა 

იყოს; 

 „კომპიუტერის გავარჯიშების― პროცესში ტექსტი ხმამაღლა წავიკითხოთ. 

დამატებითმა ტრენინგმა შესაძლოა ტექსტის აღქმის სიზუსტე გააუმჯობესოს; 

 სიტყვები წყნარად, ერთ დონეზე წარმოვთქვათ, მაგრამ არ შეიძლება სიტყვის 

დამარცვლა. ასეთ შემთხვევაში დიდი შანსია იმისა, რომ კომპიუტერმა სწორად ვერ 

გაიგოს ნათქვამი. 
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პროგრამა არქივატორები, 

ფაილების შეკუმშვა და 

ამოარქივება 

მუშაობაპროგრამებთნ 

პროგრამებისდაყენება 

პროგრამების გაშვება 

დანართის მუშაობის ავარიული შეწყვეტა 

დანართის ავტომატური გაშვება  

პროგრამების ამოშლა 

პროგრამები გულისხმობის პრინციპით 

Windows 7–ის სტანდარტული პროგრამები 

თამაშები 

 

 

პროგრამა არქივატორები, ფაილების შეკუმშვა და ამოარქივება 

ფაილების  არქივირება  ერთ-ერთი  ხშირად  გამოსაყენებელი  ოპერაციაა.  ფაილის 

არქივირებისას ხდება მასში მოთავსებული ინფორმაციის კოდირება ისე, რომ მიღებული 

კოდირებული ინფორმაციის ზომა გაცილებით ნაკლებია ვიდრე საწყისი. არქივირებული 

ფაილები შეიძლება შევინახოთ ერთ ფაილში. მაგრამ მათი ამ სახით გამოყენება 

შეუძლებელია. იმისათვის, რომ გამოვიყენოთ არქივირებული ფაილი უნდა მოვახდინოთ 

მისი ამოარქივირება (ე.ი. არქივიდან ამოღება). 

აღნიშნულ ფუნქციებს ასრულებს შესაბამისი პროგრამები, რომლებსაც არქივატორებს 

უწოდებენ. არსებობს რამდენიმე სახის არქივატორი მაგ: ARJ, Win ZIP, WinRAR, ICE და სხვა. 

შესაბამისად არქივირებული ფაილები რებულობენ გაფართოებას .arj, .zip, .rar, . . . 

ჩვენ განვიხილავთ არქივატორ WinRAR-ს. 
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არქივირება არქივირების პროგრამის გამოძახება: სასტარტო მენიუდან All

 Programs

WinRARWinRAR (სურ.1.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(სურ.1) 
 

ვღებულობთ დიალოგიურ ფანჯარას (სურ.2.) 

 

 

 

(სურ.2) 

რომლის ეკრანზე ვნიშნავთ დასაარქივებელ ფაილის ან საქაღლდის სახელს და პანელიდან 

ვირჩევთ Add ღილაკს. (ამ სახით გახსნილი WinRAR პროგრამის ფანჯარა საშუალებას იძლება 

როგორც არქივირების ისე დეარქივირებისას). 

ვღებულობთ დიალოგურ ფანჯარას (სურ.3.),რომელშიც ვირჩევთ არქივირებისათვის 

საჭირო პარამეტრებს. 
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ნახ.3 
 

Archive- არქივირება (მიეთითება სახელი რომელშიც მოხდება დაარქივებული ინფორმაციის 

ჩაწერა) 

Browse -ღილაკით შევარჩევთ იმ დაარქივებულ ფაილს რომელშიც დავამატებთ მონიშნული 

ფაილის შეკუმშულ სახეს. 

Profiles- კონფიგურაცია 
 

Arcive format - არქივირების ფორმატი (RAR; ZIP) 

Compression method -შეკუმშვის მეთოდები 

Volume size, bytes - ტომის ზომა (მოცულობა), ბაიტებში 

Update mode- რეჟიმის განახლება 

Acxhiving options- არქივირების ვარიანტი 
 

პარამეტრების შერჩევის შემდეგ ვირჩევთ Ok ღილაკს. ვღებულობთ ფანჯარას (სურ.4) 

რომელიც ასახავს არქივირების პროცესს. 
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სურ.4 
 

არქივირების დასრულების შემდეგ მითითებულ მისამართზე აღმოჩნდება 

დაარქივებული ფაილი არჩეული სახელითა და გაფართოებით არქივირების რომელი 

ფორმატიც აირჩიეთ (RAR; ZIP). 

ფაილის დაარქივება შეიძლება აგრეთვე ხემდეგი ხერხით: მივიტანოთ მაუსის 

მაჩვენებელი დასაარქივებელ ფაილთან და დავაწკაპუნოთ მასზე მაუსის მარჯვენა ღილაკით 

ჩამოიშლება კონტექსტურ მენიუ (სურ.5): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
სურ.5 

 

რომელშიდაც მოცემულია დაარქივების ოთხი ვარიანტი. 
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 Add to archive… 
 

 Add to „დოკუმენტის სახელი―. 
 

 Compress and email… 
 

 Compress to  „დოკუმენტის სახელი―and email 
 

ნებისმიერი მათგანის არჩევისას ზემოთ აღწერილის ანალოგიური პროცესი წარიმართება. 
 

ამოარქივება 

სასტარტო მენიუდან Programs WinRAR WinRAR ვიძახებთ არქივირების 

პროგრამას, მიღებულ დიალოგურ ფანჯარაში (სურ. 2) მოვნიშნავთ არქივირებულ ფაილს და 

პანელიდან ვირჩევთ ღილაკს   
 

 
 

(სურ.6) 

მივიღებთ დიალოგურ ფანჯარას (სურ.6) რომელშიც ვირჩევთ საჭირო პარამეტრებს 

(მაგ: სად ჩაიწეროს ამოარქივირებული ფაილი, მიეთითება სრული მისამართი, რეჭიმის 

განახლება და ა.შ.) და Ok ღილაკზე მოქმედების შემდეგ ვღებულობთ ფანჯარას რომელიც 

ასახავს ამოაარქივირების პროცესს: 
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(სურ.7) 
 

ამოარქივირება შესაძლებელია აგრეთვე თუ არქივირებულ ფაილზე მაუსის 

მაჩვენებლის მიყვანით და ორჯერ დაწკაპუნებით. მივიღებთ დიალოგურ ფანჯარას : 

რომელშიც   შეგვიძლია   მოვნიშნოთ   საჭირო   ფაილი   და   გავხსნათ   იგი   (მასზე   მაუსის 

მაჩვენებელს მივიყვანთ და მარცხენა ღილაკზე ორჯერ სწრაფად დავაწკაპუნებთ). 
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ნებისმიერი მოქმედების ჩატარებისათვის მომხმარებელი იყენებს სხვადასხვა 

პროგრამებს. მაგ. ფოსტის გასაგზავნად გამოიყენება საფოსტო კლიენტი, ვებ– გვერდების 

დასათვალიერებლად–ბრაუზერი, მუსიკის მოსასმენად და ვიდეოს საყურებლად –

Player-ი. ტექსტებთან სამუშაოდ–ტექსტური რედაქტორი, გამოსახულების 

კორექციისათვის–გრაფიკული დანართი და ა.შ. აქედან შეიძლება გავაკეთოთ დასკვნა: 

რომ განსაზღვრული ამოცანის შესასრულებლად კომპიუტერზე საჭიროა სპეციალური 

პროგრამა. Windows 7–ის შემადგენლობაში შედის  მთელი რიგი დანართები. იმისათვის, 

რომ გავუშვათ ნებისმიერი მათგანი, საკმარისია დავაწკაპუნოთ Start მენიუს ქვემენიუში 

All programs, დავაწკაპუნოთ შესაბამის პროგრამის იარლიყზე. მხოლოდ პრაქტიკაში 

თქვენ ვერ შეძლებთ შემოიფარგლოთ მხოლოდ Windows 7–ში ჩაშენებული 

პროგრამებით, როგორც მინიმუმ ტექსტურ რედაქტორთან სამუშაოდ თქვენ 

დაგჭირდებათ დააყენოთ ოფისის პროგრამების პაკეტი. დანართების დაინსტალირება 

და ძველის წაშლა –ეს სტანდარტული პროცედურაა. აქ ჩვენ დაწვრილებით 

განვიხილავთ ამ ოპერაციებს, ასევე განვიხელავთ მათ სტანდარტულ გაშვებას. 

ზოგიერთ დანართს გააჩნია პრობლემები Windows 7–თან ურთიერთობისას (მას ასევე 

მოვიხსენიებთ). ქვემოთ განვიხილავთ Windows 7–ში ჩაშენებულ პროგრამებს. 
 
 

პროგრამების დაყენება 

 საჭირო პროგრამა თქვენ შეგიძლიათ გქონდეთ კომპაქტ–დისკზე, ან მოიძიოთ 

ინტერნეტში და ჩამოქაჩოთ თქვენ კომპიუტერში. ინტერნეტში  დიდი რაოდენობით 

ასეთი დანართების საცავი არსებობს, რომლებიც შეგიძლიათ მოიძიოთ სხვადასხვა 

საძიებო გვერდების საშუალებით. 

პროგრამები ვრცელდება დისტრიბუტივების ფორმით. დისტრიბუტივი 

შეიძლება შეიცავდეს, როგორც დაყენების ერთ ფაილს, ასევე რამდენიმე ფაილსაც. 
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ხშირად  ინტერნეტით  ჩამოქაჩული  დანართის  დისტრიბუტივები,  დაარქივებულია და 

მათი დაყენების წინ ისინი უნდა იყოს ამ არქივიდან ამოარქივებული. 

დამწყები მომხმარებლები ხშირად ვერ იგებენ განსხვავებას ინტერნეტიდან 

ჩამოქაჩულ პროგრამებსა და მათ დაყენებას შორის. ხოლო განსხვავება მდგომარეობს 

შემდეგში. ქსელიდან დანართის ჩამოქაჩვისას თქვენ უბრალოდ აკეთებთ 

დისტრიბუტივის კოპიას სერვერიდან თქვენ კომპიუტერზე ერთ–ერთ საქაღალდეში. 

იმისათვის, რომ გამოვიყენოთ პროგრამა, აუცილებელია დავაყენოთ იგი ჩვენ 

კომპიუტერზე. იმისათვის, რომ დავაინსტალიროთ დანართი, უნდა ორჯერ 

დავაწკაპუნოთ დისტრიბუტივის ინსტალაციის ფაილზე. როგორც წესი იგი თავის 

დასახელებაში შეიცავს პროგრამის სახელს, ასევე შეიძლება ერქვას გამშვები ფაილის 

სტანდარტლი სახელი Setup.exe ან Install.exe. ორივე შემთხვევაში შეიძლება 

ორიენტაცია ავიღოთ საინსატალაციო ფაილის პიქტოგრამის შესახედაობაზე. თუ 

პროგრამის შემუშავებლებმა არ შექმნეს ინსტალაციის ფაილისათვის საკუთარი 

პიქტოგრამა, მას შეიძლება ჰქონდეს მაგალითად ასეთი სახე (სურ.1). 
 
 

 

ნახ.1. პროგრამის  გამშვები ფაილის სტანდარტული პიქტოგრამები 
 
 

თუ თქვენ აყენებთ პროგრამას კომპაქტ–დისკიდან, რომლზეც არის პროგრამა– 

გარსი, მაშინ დისკის ჩასმისას დისკ–წამყვანში იგი მაშინვე იქნება ავტომეტურად 

გაშვებული და თქვენ გჭირდებათ მხოლოდ დააწკაპუნოთ საჭირო სახელწოდების 

დანართის გზავნილზე, და შემდეგ–გზავნილზე Install. თუ დისკი არ შეიცავს 

ავტოგაშვების პროგრამას, თქვენ შეგიძლიათ მის ერთ–ერთ საქაღალდეში მოძებნოთ 

საჭირო დანართის სახელის საინსტალაციო ფაილი და გაუშვათ იგი ორჯერ 

დაწკაპუნებით. 

გამშვებ   ფაილზე   დაწკაპუნების   შემდეგ   გამოვა   პროგრამის   ინსტალაციის 

ფანჯარა. რომელშიც მოითხოვება წაკითხული იყოს ლიცენზიის შეთანხმება და უნდა 

მივუთითოთ ინსტალაციის ზოგიერთი პარამეტრი. იმის მიუხედავად, რომ ყველა 

პროგრამის ინსტალაციის ალგორითმი ერთნაირია, ინსტალაციისათვის მომზადების 

პროცესი შეიძლება ვარირებდეს სხვადსხვა დანართებისათვის (შეიძლება აკლდეს 

შეკითხვა რომელიც საშუალებას იძლევა ზოგიერთი პარამეტრის შესატანად ან 

შეიძლება იყოს მომზადების ეტაპების სხვადასხვა თანმიმდევრობა). მაგრამ   თქვენ  ეს  

ნუ  შეგაშფოთებთ.  მიყვებით  რა  ინსტალაციის  ოსტატის 
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ინსტრუქციებს და შეისწავლით, რა ქვემოთ მოყვანილ მაგალითს, თქვენ 

უპრობლემოდ შეგეძლებათ შეასრულოთ ის რაც თქვენგან მოითხოვება. 

პირველ ეტაპზე ხდება სისტემის ინიციალიზაცია და მომზადება 

ინსტალაციისათვის. ხანდახან თავდაპირველად მომხმარებლისათვის შეთავაზებული 

იქნება საინსტალაციო ენის არჩევა ფანჯარაში Choose language (ამოირჩიე ენა). ხოლო უმეტეს 

შემთხვევაში მოემზადეთ იმისათვის, რომ მოცემული დანართისათვის როგორც 

ინსტალაციის, ასევე მისი ინტერფეისის ენა იქნება ინგლისური. 

შემდეგ გამოვა მისალმება და ზოგიერთ შემთხვევაში–რეკომენდაცია, რომ 

მოშორებული იყოს პროგრამის წინა ვერსია (თუ იგი დაყენებულია კომპიუტერზე). 

ოსტატი შეგატყობინებთ კომპიუტერზე რაიმე დანართი დაინსტალირების შესახებ, 

რომელიც დაცულია საავტორო უფლებით. იმისათვის, რომ გადავიდეთ შემდეგ ეტაპზე 

უნდა დავაწკაპუნოთ ღილაკზე Next (შემდეგ) (ნახ.2. მარჯვნივ). 

შემდეგ ეტაპზე შეიძლება მოთხოვნილი იყის შეტანილი იქნას საკუთარი 

პერსონალური მონაცემები: სახელი, ორგანიზაციის დასახელება და რეგიონელური კოდი 

ვერსიის პოლიფუნქციონირებისათვის (Full), თუ თქვენ ის გაქვთ. თუ თქვენ არა ხართ 

დარეგისტრირებული, პროგრამა შეიძლება ვამუშაოთ გაცნობის რეჟიმში, შეიძლება 

მოვსინჯოთ იგი, დავაყენებთ, რა გადამრთველს მდგომარეობაში Trial (გაცნობის რეჯიმი) ან 

Demo (დემონსტრაციის რეჯიმი). დააწკაპუნეთ ღილაკზე  Next (შემდეგ) შემდეგ მოთხოვნაზე 

გადასასვლელად. 
 
 

 

ნახ. 2. ინსტალაციის პროგრამის მისალმება და ლიცენზიური შეთანხმების ფანჯარა. 
 
 

თუ თქვენ აინსტალირებთ რთულ დანართს, რომელიც შეიცავს რამოდენიმე 

კომპონენტს. ინსტალაციის პროგრამამ შეიძლება შემოგთავაზოთ თქვენ მათი მთლიანი    

ინსტალაცია  (რომელის  შეესაბამება  გადამრთველის  Complete  (სრული) 
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მდგომარეობის ამორჩევას ნახ.3.) ან შევარჩიოთ სიიდან ყველაზე აუცილებელი, 

იმისათვის, რომ გამოუყენებელმა კომპონენტებმა არ დაიკავოს დისკზე ადგილი. 

ამისათვის უნდა დავაყენოთ გადამრთველი Custom (ამორჩეული) მდგომარეობაში და 

დავაწკაპუნოთ ღილაკზე Next (შემდეგ). თუ თქვენ არ იცით რომელი კომპონენტები 

შედის დანართში და რომელი მათგანი დაგჭირდებათ თქვენ, ამოირჩიეთ სრული 

ინსტალაცია, იმისათვის, რომ შემდგომში თავი ავარიდოთ გაუგებრობას. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ნახ.3. ინსტალაციის ტიპის ამორჩევა.  

 გულისხომბის პრინციპით დანართის ყველა ფაილი განთავსდება 

საქაღალდეში, რომელსაც ჰქვია პროგრამის სახელი და განთავსებულია მყარ დისკზე 

საქაღალდეში Program Files. ზოგიერთ შემთხვევაში ინსტალაციისას შეიძლება 

შევცვალოთ ის დირექტორია, რომელშიც უნდა განთავსდეს ფაილები. 

ხანდახან   ინსტალაციის   პროგრამა   გთავაზობთ   თქვენ   თვითონ   აირჩიოთ 

გსურთ თუ არა დანართის იარლიყი განთავსდეს სამუშაო მაგიდაზე, Start მენიუში, 

ჩქარი გაშვების პანელზე თუ არა. Start მენიუში იარლიყის განთავსებაზე უარის თქმა არ 

ღირს, წინააღმდეგ შემთხვევაში პროგრამის გახსნისათვის თქვენ მოგიწევთ მიაღწიოთ 

დანართის გამშვებ ფაილამდე მთელი რიგი საქაღალდეების ჯაჭვის შიგნით. 

როცა   ინსტალაციის  ყველა   პარამეტრები   იქნება   შეტანილი,  დააწკაპუნეთ 

ღილაკზე Next (შემდეგ), იმისათვის რომ გადავიდეთ უშუალოდ ინსტალაციის 

პროცესზე. ფანჯარაში თქვენ დაინახავთ შეტყობინებას Click Install to begin the 

installation (დააწკაპუნეთ ღილაკზე Next ინსტალაციის დაწყებისათვის) (ნახ.4.მარცხნივ). 

დააწკაპუნეთ ინსტალაციის დაწყების ღილაკზე. ინსტალაციის პროცესში (რომლის ყველა 

ეტაპს თან ახლავს შეტყობინებები და ინდიკატორები, როგორც  ნახ.4  მარჯვნივ)  

პროგრამის  ფაილები  იქნება  განთავსებული  დანართის 
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კატალოგში, რომელიც განთავსებულია ხისტ დისკზე არსებულ საქაღალდეში, 

სახელწოდებით Program File, პროგრამის იარლიყი იქნება შექმნილი Start მენიუში და 

(ზოგიერთ შემთხვევაში) სამუშაო მაგიდაზე. ინფორმაცია დანართის შესახებ 

განთავსდება სისტემურ რეესტრში–სპეციალურ მონაცემთა  ბაზაში, რომელიც შეიცავს 

ინფორმაციას Windows ყველა პარამეტრებზე და მომართვებზე, კომპიუტერის 

აპარატურულ უზრუნველყოფაზე, დარეგისტრირებულ მომხმარებლებზე და 

დაინსტალირებულ პროგრამებზე. 
 
 

 

ნახ.4. პროგრამის გაშვების წინადადება და ინსტალაციის პროგრამის პროცესი. 
 

როცა პროგრამის ინსტალაცია წარმატებით იქნება დასრულებული, ინსტალაციის 

ფანჯარაში თქვენ დაინახავთ შეტყობინებას ამის შესახებ, ასევე უმრავლეს შემთხვევაში–

ალამები Launch the program (გაუშვი პროგრამა) და Show ReadMe file (მაჩვენე ReadMe 

ფაილი). თუ არც ერთი და არც მეორე მოცემულ მომენტში არ მოითხოვება, მოხსენით 

ისინი და დააწკაპუნეტ ღილაკზე  Finish (მზადაა). 
 
 

პროგრამის 

გაშვება არსებობს   დანართის   გაშვების   რამოდენიმე   ხერხი.   ყველა   ისინი,   ერთის 

გამოკლებით გამოიყენებოდა Windows–ის წინა ვერსიებშიც. პროგრამის გახსნის ახალ 

ვარიანტად  ითვლება,  მისი  გახსნა  Start  მენიუს  საძიებო  სტრიქონის  გამოყენებით. 

ვიცით, რა დანართის სახელწოდება, საკმარისია ავკრიფოთ საძიები სტრიქინში მისი 

დასახელების პირველი სიმბოლოები–და მარცხენა სვეტში მაშინვე აისახება 

იარლიყები, რომლებიც აკმაყოფილებენ მოთხოვნას. დააწკაპუნეთ მოძიებულ 

იარლიყზე–და  დანართი  იქნება  გაშვებული.  პროგრამის  გაშვების  სხვა  ხერხებზე 

ქვემოთ გვექნება ლაპარაკი. 
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• დააწკაპუნეთ პროგრამის იარლიყზე, რომელიც განთავსებულია Start მენიუს 

ქვემენიუში All Programs, (ან პროგრამის იარლიყზე, რომელიც განთავსებულია 

მარცხენა სვეტში, თუ იგი მოთავსდება იქ მისი გაშვების მაღალი რეიტინგის გამო) 

• დააწკაპუნეთ ორჯერ სამუშაო მაგიდაზე განთავსებულ იარლიყზე, თუ იგი იქ 

იქნება განთავსებული ინსტალაციის პროცესში. 

• თუ დაინსტალირებული პროგრამასთან იქნება ასოცირებული ფაილების ტიპი, 

რომლებიც ინახება თქვენ კომპიუტერში. მაშინ ერთ–ერთ მათგანზე ორჯერადი 

დაწკაპუნებით თქვენ გახსნით დოკუმენტს მოცენული პროგრამის ფანჯარაში. 

• ხშირად გამოყენებადი  პროგრამის  იარლიყები  მოსახერხებელია  ჩავამაგროთ 

ამოცანათა პანელზე, იმისათვის, რომ გვქონდეს საშუალება ჩქარა გავხსნათ ისინი 

მათზე ერთი დაწკაპუნებით. ამისათვის აირჩიეთ საჭირო დანართი Start მენიუს 

ქვემენიუში All Programs, დააწკაპუნეთ მასზე მაუსის მარჯვენა ღილაკზე და 

ამოირჩიეთ ......(ჩაამაგრე ამოცანათა პანელზე). იგივე შეიძლება გავაკეთოთ უკვე 

გაშვებული პროგრამის იარლიყზე: დააწკაპუნეთ თაგვის მარჯვენა ღილაკზე 

გაშვებული პროგრამის იარლიყზე ამოცანათა პანელზე და შეასრულეთ 

მითითებული ბრძანება. 

დანართის გაუმართავი მუშაობა თანამედროვე პროგრამები 

ფუნქციონირებენ საკმაოდ სტაბილურად. ხანდახან 

კი მათ მუშაობაში ხდება შიდა შეცდომები. ამას მივყავართ იქითკენ, რომ დანართი 

უარს ამბობს მომხმარებლის მოთხოვნის შესრულებაზე და დაეკიდება ხოლმე. 

განვიხილოთ, როგორ უნდა მოვიქცეთ მსგავს სიტუაციებში. 

თუ პროგრამა არ რეაგირებს მის ელემენტებზე მაუსის დაწკაპუნებებზე. 

უპირველეს ყოვლისა მაუსის წკაპუნს თავი დაანაბეთ, იმ იმედით, რომ „ჩაძინებული― 

პროგრამა „გაცოცხლდება― და ცოტა ხნით მოიცადეთ. შესაძლებელია უტილიტა 

ამუშავებს რომელიღაც რთულ ინსტრუქციას, რომელიც თქვენ მიეცით მას ადრე, და 

ამისათვის მას სჭირდება გარკვეული დრო. ყველა მოქმედებას, რომელსაც თქვენ 

ცდილობთ შეასრულოთ ამ მომენტში, პროგრამა არ გაუკეთებს იგნორირებას, არამედ მას 

დააყენებს რიგში შესასრულებლად, რომელიც უფრო დაამძიმებს სიტუაციას. 

თუ დაცდამ არ უშველა, უნდა ვეცადოთ დავხუროთ პროგრამა. იმისადა 

მიუხედავად, რომ ამ დროს ყველა მონაცემი, რომელიც არ არის შენახული დაიკარგება. 

გაშვებული უტილიტას დახურვის მცდელობისას შეიძლება გამოჩნდეს გაფრთხილება 

(ნახ.5). რომელშიც შესაბამისი ღილაკის დაჭერისას თქვენ უნდა ამოირჩიოთ 

წარმოდგენილი ორი მოქმედებიდან ერთ–ერთი: იძულებით დამთავრდეს დანართის 

მუშაობა (Close) ან დაბრუნდეს მოცდის რეჯიმში (Cancel). 
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ნახ.5. გაშვებული პროგრამის დახურვის მცდელობისას გამოვა გაფრთხილება. 
 
 

თუ მოცემულ შემთხვევაში პროგრამა წარმატებით დაიხურა. სისტემა შეეცდება 

იპოვოს პრობლენის გადაწყვეტა ინტერნეტში და შეიძლება შემოგთავაზოთ გააგზავნოთ 

Microsoft–ში ანგარიში წარმოქმნილი პრობლემის შესახებ. პრინციპში აზრი აქვს ამის 

გაკეთებას. მაგრამ ამ მოქმედების არჩევა თქვენზეა დამოკიდებული, თუ როგორი იქნება 

ის. დააწკაპებთ ღილაკს გააგზავნე ანგარიში ან გაუქმება. 

თუ ყველა ზემოთ აღწერილი ქმედება არ გვაძლებს შედეგს, უნდა მივმართოთ 

Task  Manager-ს  (ნახ.6).  იმისათვის,  რომ  გამოვიძახოთ  ის  დააჭირეთ  კლავიშთა 

Ctrl+Shift+Esc შეთანხმებას ხელი. 

 

 
ნახ.6.Windows–ის Task Manager-ის ფანჯარა
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გახსნილ ფანჯარაში ჩანართში Applications თქვენ დაინახავთ მოცემულ მომენტში ყველა 

გაშვებული პროგრამების სიას, ასევე იმ კომენტარებს, რომლებიც ეხება მათი მუშაობის 

სტაბილურობას. დაკიდებული დანართის გასწვრივ მარჯვენა მხარეს იქნება შენიშვნა 32Tnot 

responding32T. უნდა გამოვყოთ თაგვის დაწკაპუნების საშუალებით ეს პროგრამა და 

დავაწკაპუნოთ ღილაკზე End Task . შესაძლებელია, 

ამის შემდეგ გამოვიდეს ფანჯარა, რომელიც გამოსახულია სურ.5, რომელშიც 

უნდა დავამოწმოთ ჩვენი 

განზრახვა. 

თუ დაკიდებული პროგრამა არ დაიხურება ამ პროცერდურის შემდეგაც, 

შეეცადეთ შეასრულოთ შემდეგი: დააწკაპუნეთ სიაში მოცემული პროგრამის 

პიქტოგრამაზე მაუსის მარჯვენა ღილაკზე და შეასრულეთ ბრძანება Go To Processes. 

ამასთან თქვენ მოხვდებით Task Manager-ის მეორე ჩანართში Processes, სადაც სიაში 

იქნება გამოყოფილი პროცესი, რომელიც შეესაბამება დაკიდებულ პროგრამას. 

დააწკაპუნეთ ღილაკზე End Process და დაადასტურეთ თქვენი განზრახვა გამოსულ 

დიალოგურ ფანჯარაში.   

თქვენ ასევე შეიძლება მოხვდეთ სიტუაციაში, როცა დაკიდებული პროგრამის პიქტოგრამა 

ქრება ჩანართიდან Applications, მაგრამ პროცესის ჩატვირთვის მცდელობისას ისევ გამოდის 

შეტყობინება, რომ პროცესი გაშვებულია და მუშაობის გასაგრძელებლად საჭიროა თქვენ 

დახუროთ მოცემული პროგრამა. ასეთ შემთხვევებში უნდა დამოუკიდებლად გადავიდეთ 

ჩანართზე, ხოლო შემდეგ მოვძებნოთ გაშვებული დანართი და დავამთავროთ იგი 

მექანიკურად (ხელით)End Process ბრძანების საშუალებით. 

 

 

დანართის ავტომატური 

გაშვება პროგრამებს შორის არის საკმაო რაოდენობის ისეთი პროგრამები, რომლებიც 

გაეშვებიან  ავტომატურად  Windows–ის  ჩატვირთვისას.  ისინი  ათავსებენ  თავიანთ 

პიქტოგრამებს დასტურის არეში და მუშაობენ ფონურ რეჟიმში. ასეთი დანართები 

მუდმივად აკონტროლებენ სისტემაში მომხდარ პროცესებს (ასეთ პროგრამებს 

განეკუთვნება ანტივირუსები), ელოდებიან თქვენ მიმართვას  საჭირო ინფორმაციის 

მისაღებად   ან   შეტყობინების   გასაგზავნად   (ლექსიკონი,   იმტერნეტ–პეიჯერი)   ან 

მუშაობენ ავტომატურად მოცემულ სიტუაციაში (პრანსილატორები). 

როცა მსგავსი დანართები საკმაოდ ბევრია გაშვებული, სისტემის საერთო 

წარმოება მცირდება. ამას რომ თავი ავარიდოთ, დაათვალიერეთ პიქტოგრამები 

დასტურის არეში (თუ ზოგიერთი მათგანი დაფარულია, ჩამოშალეთ ისინი, გვერდით 

განთავსებულ ისარზე დაწკაპუნებით) და განსაზღვრეთ, მართლა სარგებლობთ თუ არა 

აქ განთავსებული პროგრამებით. შეიძლება ზოგიერთი მათგანის ავტოგაშვება არ არის 

საჭირო, მაგრამ მოცემული ფუნქცია მოცემულია გულისხმობის პრინციპით უტილიტის 

მომართვაში. ამ შემთხვევაში გახსენით დანართის ფანჯარა, მის პიქტოგრამაზე ერთი ან 

ორი (დამოკიდებულია კონკრეტულ პროგრამაზე) დაწკაპუნებით, გადადით ფანჯარაში 



  მაკა ოდილაძე, თამუნა ბურჭულაძე 
 

 

183 

 

მომართვა და მოხსენით ალამი, რომელიც პასუხისმგებელია დანართის გაშვებაზე 

Windows–ის ჩატვირთვასთან ერთად. 

თუ პროგრამის მომართვაში თქვენ ვერ აღმოაჩინეთ ის პარამეტრი, რომელიც 

პასუხს აგებს დანართის ავტომატურ ჩატვირთვაზე, მიმართეთ ბრძანებას Start->All 

Programs->Autoplay და გახსნილ სიაში მოაშორეთ სასურველი დანართის იქ არსებული 

პიქტოგრამა კონტექსტური მენიუს Delete ბრძანების საშუალებით. 

პრობლემის წარმოშობისას, როელიც დამოკიდებულია პროგრამაზე, რომელიც 

მუშაობს ფონურ რეჟიმში, ჯერ ეცადეთ დახუროთ იგი სტანდარტული ხერხით: 

დააწკაპუნებთ რა მაუსის მარჯვენა ღილაკით დასტურის არეში განთავსებულ მის 

პიქტოგრამაზე  და  შეასრულეთ  ბრძანება  Close.  თუ  ეს  არ  იძლევა  შედეგს,  უნდა 

მივმართოთ ჩანართს ProcessesTask Manager–ის ფანჯარაში, მოვძებნოთ შესაბამის 

პროგრამაში პროცესი და დავასრულოთ იგი. ჩანართში Applications ინფორმაცია იმ 

პროგრამების შესახებ, რომლებიც მუშაობენ ფონურ რეჟიმში, არ აისახება. 
 
 

პროგრამის წაშლა 

თუ თქვენ აღარ გჭირდებათ რომელიმე პროგრამა ან გინდათ დააყენოთ უფრო 

ახალი ვერსია, უნდა წავშალოთ დანართი, რომ მან აღარ დაიჭიროს ადგილი დისკზე. 

ბევრი დამწყები მომხმარებელი ფიქრობს, რომ პროგრამის მოსაშორებლად 

კომპიუტერიდან საკმარისია წავშალოთ მისი იარლიყი სამუშაო მაგიდიდან, Start 

მენიუდენ ან წავშალოთ დანართის კატალოგი Program Files საქაღალდიდან. ეს მცდარი 

აზრია. იმის შესახებ, რომ იარლიყის წაშლა სამუშაო მაგიდიდან არ ახდენს პროგრამის 

წაშლას, ამას ადასტურებს სამუშაო მაგიდიდან იარლიყის წაშლის მცდელობისას 

გამოსული შეტყობინება (ნახ.7). 

 

 
 

ნახ.7. შეტყობინება პროგრამის შენახვაზე ხისტ დისკზე, სამუშაო მაგიდაზე მისი 

პიქტოგრამის მოშორების შემდეგ. 

 

როგოც თქვენ იცით, უტილიტის ინსტალაციისას ხდება არამარტო მისი ფაილების 
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ხისტ დისკზე განთავსება, ამასთან დანართის მონაცემების განთავსება ხდება სისტემურ 

რეესტრში, ამისათვს კორექტულად პროგრამის წასაშლელად უნდა მივმართოთ 

სპეციალურ სამსახურს Programs and Features. იმისათვის, რომ გავუშვათ იგი, 

შეასრულეთ ბრძანება Start->Control Panel და Program განყოფილებაში დავაწკაპუნოთ 

გზავნილზე Uninstall. 

 

გახსნილ ფანჯარაში (მახ.8.) შეიძლება ვნახოთ ყველა იმ პროგრამის ჩამონათვალი, რომელიც 

დაყენებულია კომპიუტერზე და, რომლებიც გულისხმობის პრინციპით დახარისხებულია 

ანბანის მიხედვით. თუ თქვე ვერ შეძელით დანართის ამ სიაში მოძიება, ეცადეთ 

გამოიყენოთ საძიებო სტრიქონი (შეიტანეთ მასში პროგრამის დასახელების პირველი 

სიმბოლოები) ან დაახარისხეთ სია სხვა ნიშნით, დააწკაპუნეთ ამ სვეტის შესაბამის 

სათურზე. დამატებითი სვეტის აღსაბეჭდათ დააწკაპუნეთ მაუსის მარჯვენა ღილაკით 

ნებისმიერ სათაურზე, ამოირჩიეთ ბრძანება More და გახსნილ ფანჯარაში აღნიშნეთ ალმით 

საჭირო თვისება. მიაქციეთ ყურადღება იმას, რომ ღილაკის საშუალებით Width selected 

column (in pixels) შეიძლება შევცვალოთ პროგრამის პიქტოგრამების ზომა, ასევე შეიძლება 

დააჩქაროს ძიება. 
 
 

Programs and Features 

 

ნახ.8. პროგრამებისა და ბრძანებების ფანჯარა 
 

იმისათვის, რომ წავშალოთ (ამოვაინსტალიროთ) პროგრამა კომპიუტერიდან, 

გამოყავით  იგი  დაწკაპუნებით  და  დააჭირეთ  Remove  ღილაკს  ხელი  (ან  Change 

/Remove ზოგიერთი დანართისათვის). ამასთან  შეიძლება გაიხსნას თქვენთვის 

ცნობილი ინსტალაციის ფანჯარა, რომელშიც შეგიძლიათ თქვენ დააკვირდეთ 
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ამოინსტალების პროცესს. იმის შემდეგ, რას ამიონსტალება დამთავრდება, გამოვა 

შეტყობინებე იმის შესახებ, რომ მოცემული პროგრამა წარმატებით იქნა წაშლილი 

კომპიუტერიდან (The program was successfully removed from your computer).ზოგიერთი 

დანართისათვის (მაგალითად რომლებიც შედიან Microsoft Office პაკეტის 

შემედგენლობაში) შეიძლება იყოს წვდომადი ცალკეული ღილაკი Change. მისი 

საშუალებით თქვენ შგიძლიათ პროგრამის  ცალკეული  კომპონენტების დამატება და 

ამოშლა.კომპიუტერიდან  პროგრამის  კორექტულად  ამოშლის  კიდევ  ერთ  ხერხია  – 

გაუშვი იარლიყი Uninstall (ამოინსტალირება)Start მენიუში პროგრამების იარლიყების 

ჯგუფში ან ორი დაწკაპუნებით იგივე დასახელების პიქტოგრამაზე დანართის 

კატალოგში, რაც ნაკლებად მოსახერხებელია. თუ ეს ელემენტები არ არის, მაშინ 

პროგრამა უნდა წავშალოთ ფანჯარიდან Programs and Features. 
 
 

Windows 7–თან ძველი პროგრამების შეთანხმება 

პროგრამების უმრავლესობა, რომლებიც შექმნილია Windows–ის ძველი 

პროგრამებისათვის, წარმატებულად მუშაობს Windows 7–შიც. მაგრამ ზოგიერთმა 

დანართმა შეიძლება იმუშაოს არასწორედ ან საერთოდ არ გაეშვას მათი 

შეთავსებულობის გამო ახალ ოპერაციულ სისტემასთან. 

შეთანხმებულობის პრობლემის წარმოქმნისას ავტომატურად იხსნება assistent 

program cocmpatibility, რომელიც გატყობინებთ თქვენ არსებული პრობლემის შესახებ, და 

რეკომენდაციას იძლევა გაეცნოთ მის გადაწყვეტას ინტერნეტის საშუალებით 

ავტომატურად ეშვება თავსებადობის საშუალებები და შემოთავაზებული იქნება 

გაიშვას პროგრამა მისი მუშაობის გათვალისწინებით (ნახ.9). 
 
 

 

ნახ.9. შეთანხმებულობის პრობლემის აღმოჩენის ფანჯარა 
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პრობლემის დადგენის შემდეგ assistent program cocmpatibility ცდილობს გადაჭრას 

კომფლიქტი სისტემურ უსაფრთხოებასთან (Windows 7–ში ეს არის საკმაოდ 

სრულყოფილი) ან უშვებს Windows–ის ერთ–ერთი წინა ვერსიის მოდელირებულ რეჟიმს, 

რომელშიც დანართი მუშაობს კორექტულად. თუ აღმოჩენილი იქნება სერიოზული 

პრობლემები, რომლის გამოც Windows 7–ში პროგრამის მუშაობა საერთოდ 

შეუძლებელია, მაშინ დამხმარე მას დაბლოკავს და ამის შესახებაც გამოვა შესაბამისი 

შეტყობინება. ამ შემთხვევაში უნდა მივმართოთ პროგრამის შემქმნელების საიტს 

პროდუქტის ახალი ვერსიისათვის, რომელიც ეთანადება Windows 7–ს. assistent program 

compatibility აქტივაცია ხდება მხოლოდ ავტომატურად, პრობლემის აღმოჩენის 

შემთხვევაში. მხოლოდ არაკორექტულად მომუშავე გაშვებული დანართისათვის თქვენ 

შეგიძლიათ შეუცვალოთ შეთანხმების პარამეტრები ხელით. ამისათვის შევასრულოთ 

ბრძანება Start->Control Panel->System and Security განყოფილებაში გავააქტიუროთ Action 

Center და დააწკაპუნეთ გზავნილზე Common computer problems  და ამის შემდეგ–  Run 

programs  made for previous versions of Windows–ზე. იგივე შეიძლება გავაკეთოთ 

შევიტანოთ, რა Start მენიუს საძიები ველში სიტყვას „compatibility― და 

დავაწკაპუნებთ გზავნილზე. შედეგად გაიხსნება ფანჯარა (ნახ.10). 
 
 

 
 

ნახ.10. program compatibility   ფანჯარა 

 

მივყვებით, რა ოსტატის ინსტრუქციას, მივუთითებთ, რა პრობლემურ 

პროგრამას, ამ ხერხით უნდა ჩავატაროთ მისი დიაგნოსტირება. 

დანართის შეუთავსებლობის ერთ–ერთი მიზეზი შეიძლება იყოს მცდელობა ძველი 

პროგრამები იყოს გაშვებული ადმინისტრატორის უფლებებით (როცა მივმართავთ სისტემურ 
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ფაილებსა და რეესტრს), რომელიც 7-ში მიუღწეველია ლიმიტირებული უფლებების მქონე 

მომხმარებლებისათვის. ამის შემდგომ სისტემის უსაფრთხოების მიზნით ყველა პროგრამა 

გაშვებული იქნება ლიმიტირებული უფლებების მქონე მომხმარებლებისათვის. რადგანაც 

Windows-ის წინა ვერსიებში მსგავსი შეზღუდვა არარსებობდა, Windows 7 ვერსიაში 

პროგრამის გაშვებისას შეიძლება წარმოიშვას „უფლებრივი― კოპფლიქტი: ძველ პროგრამას არ 

შეეძლება მომხმარებლის ჩვეულ რეჟიმში მუშაობა. Windows 7 საშუალებას იძლევა თავი 

ავარიდოთ ამ შეზღუდვას ადმინისტრატორის უფლების მქონე პრობლემური დანართის 

გაშვების გზით. 

განვსაზღვრავთ რა შეთანხმებულობის პარამეტრს, შეამოწმეთ, კორექტულად მუშაობს 

თუ არა პროგრამა. წარუმატებლობის დროს (განმეორებით გამოსული შეუთავსებლობის 

პრობლემებზე განმეორებით გამოსული შეტყობინებისას) დაბრუნდით ოსტატის 

ფანჯარაში და სცადეთ გამოიყენოთ სხვა მომართვები. თუ შეთავსებადობის ყველა 

ვარიანტების გადასინჯვის შემდეგ, თქვენ ვერ მოახერხებთ ამოირჩიოთ ოპტიმალური, 

მაშინ ისღა დაგვრჩენია მოვსინჯოთ გავუშვათ შემოწმების პროგრამა, რომელიც 

გამოგვიტანს შეტყობინებას შეთავსების პრობლემაზე. ზოგიერთ შემთხვევაში 

პრობლემური პროგრამები საკმაოდ წარმატებით მუშაობენ. თუ კი ეს მცდელობა 

აღმოჩნდება წარულატებელი, მიმართეთ პროგრამის მწარმოებლების საიტს ახალი 

ვერსიისათვის. მოცემულ მომენტში პროგრამული უზრუნველყოფის ბევრი მწარმოებელმა 

იზრუნა იმაზე, რომ მათი პროდუქტის ბოლო ვერსია იყოს თავსებადი Microsoft-ის ახალ 

ოპერაციულ სისტემასთან. 

მიაქციეთ ყურადღება იმას, რომ კატეგორიულად მოითხოვება, რომ 

შეთავსების პარამეტრები არ მოიმართოს მოძველებული ანტივირუსებისათვის და 

სხვადასხვა სისტემური დანართებისთვის, რადგანაც ამან შეიძლება მიგვიყვანოს 

მონაცემების დაკარგვასთან  ან უსაფრთხოების დონის შესუსტებასთან. 

შეთავსების  პარამეტრები  თქვენ  შეიძლება  მომართოთ  არა  მარტო  ოსტატის 

საშუალებით, არამედ სპეციალურ ჩანართიდან, რომელიც  განთავსებულია პროგრამის 

Properties ფანჯარაში. დააწკაპუნეთ დანართის იარლიყზე Start მენიუში მაუსის მარჯვენა 

ღილაკით, ამოირჩიეთ ბრძანება  Properties და გადადით ჩანართზე Compatibility 

(შეთავსებადობა) (ნახ.11). 
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ნახ.11 Properties-ისფანჯრის Compatibility ჩანართი. 

აქ თქვენ ნახავთ შეთავსებულობის პარამეტრებს, იმის ანალოგიურს, რომელიც 

არის პროგრანის შეთავსებადობის ოსტატის ფანჯარაში. მათი შეცვლა მოცემული 

ჩანართის საშუალებით შესაძლებელია გაცილებით უფრო სწრაფად. ალმის დაყენებით 

მდგომარეობაში : Run this program as an administrator, რომელიც მდებარეობს ფანჯრის 

ქვედა ნაწილში, დანართი იქნება ყოველთვის გაშვებული ადმინისტრატორის 

უფლებით, რაც საშუალებას იძლევა თავი ავარიდოთ შეთავსებადობის პრობლემებს, 

რომლებიც დაკავშირებულია პროგრამის მიმართვასთან, სისტემურ საქაღალდეებთან და 

რეესტრის დანაყოფებთან. მომხმარებლის სააღრიცხვო ჩანაწერის კონტროლის 

არარსებობისას, ყველა პროგრამა გაეშვება ადმინისტრატორის უფლებით, ამის გამოც 

მოცემული ალამი ამ შემთხვევაში მიუწვდომელი იქნება. 

პროგრამები გულისხმობის პრინციპით 

 Start მენიუს ერთერთი ელემენტია ბრძანება Default Programs. ის საშუალებას იძლევა 

მოწოდებული იყოს ფაილები დაყენებული პროგრამებით და ამოვირჩიოთ დანართი, 

რომელიც გაიხსნება გულისხმობის პრინციპით ზოგიერთი სტანდარტული მოქმედების 

შესასრულებლად. შესაძლებელია, თუ ხართ დამწყები მომხმარებელი, ძნელად გაიგოთ ამ 

ფრაზების აზრი,ამიტომაც გავარჩიოთ ისინი უფრო დაწვრილებით, პარარელურად 

განვიხილოთ ფანჯრის შესაძლებლობები(ნახ.12)
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. 

 

ნახ.12ფანჯარა პროგრამები გულისხმობით. 
 
 

როგორც  გაიგეთ,  ფაილები,  რომელთანაც  უხდება  მომხმარებელს  შეხვედრა 

კომპიუტერთან მუშაობისას,  შეიძლება პირობითად დავყოთ ორ ტიპად: 

• პროგრამების ფაილები-მათზე ორჯერ დაწკაპუნებით ხდება პროგრამის 

გაშვება; 

• დოკუმენტები-ესაა მონაცემების ფაილი, რომელიც შექმნილია მომხმარებლის მიერ 

შესაბამის პროგრამაში (მაგ.ტექსტები, ცხრილები) ან უბრალოდ განკუთვნილია 

დასათვალიერებლად (ფოტო, ვოდეო). 

 

 თუ პროგრამას შეუძლია გადაამუშაოს განსაზღვრული ტიპის პროგრამები, 

მაშინ ხდება ამ დანართის ავტომატური მოწოდება მოცემული ფაილების ტიპით. ეს 

ნიშნავს, რომ ყველა ფაილები მიწოდებული გაფართოებით გაიხსნება იმ პროგრამაში, 

რომელიც იყო მათთან ასოცირებული. მაგალითა, თუ თქვენ კომპიუტერზე ინახება 

MP3 ტიპის ფაილები, მაშინ ნებისმიერი მათგანის გახსნის მცდელობისას იქნება 

გაშვებული ჩაშენებული დანართი Windows Media Center, რადგანაც ეს პროგრამა 

განკუთვნილია მოცემული ტიპის ფაილებთან სამუშაოდ, ანუ ნიშნავს მიწოდებულია 

მათთვის. 

ხანდახან ხდება ისე, რომ ერთი და იგივე ფორმატის ფაილს აქვს რამდენიმე 

დანართის მხარდაჭერა, რომლებიც დაყენებულია კომპიუტერზე. ამ შემთხვევაში 

სისტემა ირჩევს ერთერთ მათგანს გულისხმობით, რომელიც გაიხსნება მოცემული 

ტიპის ფაილების გაშვებისას. შესაძლებელია, თქვენ გინდათ შეცვალოთ გულისხმობა და 

თვითონ გინდათ ამოირჩიოთ პროგრამები, რომლებიც იქნება გაშვებული ამ თუ სხვა 

ტიპის ფაილების გახსნისას. ამისათვის უნდა მივმართოთ გზავნილს Default Programs, 

რომელიც არის განთავსებული ფანჯარაში Set Default Programs გახსნილ ფანჯარაში 
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თქვენ დაინახავთ კომპიუტერზე დაყენებულ პროგრამების სიას (ნახ.13). 

 

 
 

ნახ.13 Windows 7-ის დაყენებული პროგრამებისათვის გულისხმობით მიწოდების 

ფანჯარა. 
 
 

სიიდან ნებისმიერი დანართისათვის თქვენ შეგიძლიათ მიუთითოთ 

გამოყენების შემდეგი ვარიანტებიდან ერთ-ერთი. 

• Set this program as default. მოცემულ შემთხვევაში პროგრამასთან იქნება 

ასოცირებული ფაილების ყველა ტიპი, რომელთანაც მას მუშაობა შეუძლია. 

• Choose defaults for this program. ძველი შემუშავებული პროგრამის დაყენებისას 

ფაილების ბევრი ტიპი, რომელთანაც შეუძლია მუშაობა Windows 7-ს ჩაშენებულ 

საშუალებებს, მოწოდებული იქნება ახალი დანართით. ამასთან ადვილად 

შევამჩნევთ Explore-ის ფანჯარაში, რომ ამ ტიპის ფაილების იარლიყები შეიცვლება. 

დავაწკაპუნებთ, რა დასათავლიერებელ გზავნილზე, თქვენ გახსნით ფაილების 

გაფართოებების სიას, რომელთანაც შეუძლია მუშაობა შესაბამის პროგრამას. აქ 

თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ გაფართოება, რომელიც ასოცირებული იქნება 

მოცემულ დანართთან. დააყენეთ ალამი, იმისათვის, რათა მიმაგრდეს შესაბამისი 

გაფართოება ამ პროგრამასთან (ნახ.14). თუ თქვენ გინდათ, განსაზღვრული 

ფორმატის ფაილმა იმუშაოს გულისხმობით დაყენებული ჩაშენებულ დანართში, 

დააყენეთ მის გასწვრივ ალამი და დააჭირეთ ღილაკს Save. ამასთან, განსაზღვრული 

ფაილების პიქტოგრამები კვლავ მიიღებენ ადრე არსებულ სახეს.
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ნახ. 14 დანართთან ასოცირებული ფაილების ტიპის ფანჯარა. 
 
 

თუ თქვენ დააყენეთ კომპიუტერზე  სხვა შემუშავებლების საფოსტო კლიენტი, Windows 

Media Center ან ბრაუზერი და გინდათ, რომ ისინი გაეშვან გულისხმობით ყველა 

შემთხვევაში, დააწკაპუნეთ გზავნილზეSet Program Access and computer defaults ფანჯარაში 

Default Programs. აუცილებლობის შემთხვევაში შეცვალეთ გულისხმობა ყველა იმ ტიპის 

პროგრამებისათვის დააყენეთ გადამრთველი მდგომარეობაში Not Microsoft და 

დააწკაპუნეთ OK. ამასთან Windows-ის ჩაშენებული დანართები ფოსტასთან, ინტერნეტის 

სადგურებთან და მულტიმედიის ფაილებთან სამუშაოდ გამოირთვება და დაყენებულ 

დანართს ექნება მინიჭებული სტატუსი „გულისხმობა―. Windows-ის ჩაშენებულ 

პროგრამებთან გულოსხმობით გამოყენებისათვის დასაბრუნებლად დააყენეთ 

გადამრთველი მდგომარეობაში Microsoft 

Windows და დააწკაპუნეთ 

OK. 

თუ თქვენ გინდათ ამორჩევით შეცვალოთ გულისხმობა ამ ან იმ დანართისათვის, 

დააყენეთ გადამრთველი მდგომარეობაში Other, აღნიშნეთ, რომელი პროგრამები უნდა 

გამვიყენოტ გულისხმობით, და როგორი არ უნდა იყოს წვდომადი, და დააწკაპუნეთ 

OK. 

ხანდახან წარმოიქმნება ფაილების გახსნის აუცილებლობა არა იმ დანართში, 

რომელიც გამოიყენება მისთვის გულისხმობით, არამედ რაიმე სხვაში, რომელსაც 

შეუძლია გადაამუშაოს ამ ტიპის ფაილი. ამისათვის უნდა დავაწკაპუნოთ მარჯვენა 

ღილაკით ფაილის ნიშანზე და შეასრულეთ ბრძანება Open wit კონტექსტური მენიუს 

დახმათებით. რეზერვირებულ ქვემენოუში თქვენ დაინახავთ ყველა პროგრამების 
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ჩამონათვალს, რომელიც არის 

კომპიუტეერზე, რომელთა საშუალებით 

შეიძლება მოცემული ფაილის გახსნა 

(ნახ.15). ამოირჩიეთ მათ შორის საჭირო. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

              ნახ.15 პროგრამის ამორჩევა ფაილის გასახსნელად პროგრამის ამორჩევა.   

შეასრულებთ რა ქვემენიუში ნახულ ბრძანებას choose default program თქვენ გახსნით 

ფანჯარას, რომელშიც შეიძლება გადასცეთ სხვა დანართი გულისხმობით სამუშაოდ 

მოცემული ტიპის ფაილისათვის. დააწკაპუნეთ სიაში სასურველი პროგრამის იარლიყს, 

დარწმუნდით, რომ ალამი დაყენებული იყოს მდგომარეობაში 

Always use the selected program to open this kind of file, და დააწკაპუნეთ OK. შედეგად 

ანალოგიური ფორმატის ფაილები გულისხმობით გაიხსნებიან ამორჩეულ დანართში. ადრე 

თუ გვიან თქვენ შეხვდებით სიტუაციას, როცა თქვენ კომპიუტერზე გაჩნდება ფაილები,  

რომელთაც  არ  ეთანხმება  არცერთი  თქვენ  სისტემაში  დაყენებული  პროგრამა 

(მაგალითად მეგობარმა ან  კოლეგამ გამოგიგზავნათ თქვენ დოკუმენტი, შექმნილი 

დანართში, რომელიც არ არის თქვენკომპიუტერებში).  ასეთი ფაილების ადვილად 

გამოარჩევთ უფერო პიქტოგრამით. 

 
 

სისტემის მიერ უცნობ ტიპს ეწოდება დაურეგისტრირებელი. დაურეგისტრირებელი 

ტიპის ფაილის გახსნის მცდელობისას გამოდის ნახ.16 –ზე გამოსახული ფანჯარა. 
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ნახ. 16 გაფრთხილების ფანჯარა დაურეგისტრირებელი ტიპის ფაილის გასხნის 

მცდელობისას. 
 
 

თუ თქვენთვის ცნობილია, რომ კომპიუტერში არსებობს პროგრამა, რომელსაც 

შეუძლია გახსნას უცნობი ფაილი, დააყენეთ გადამრთველი მდგომარეობაში Select the 

Programs from a list და დააჭირეთ ხელი OK. თუ არსებული პროგრამებიდან არცერთს არ 

შეუძლია მოცემული ტიპის ფაილებთან მუშაობა, მოგვიწევს დავაყენოთ დანართი, 

რომელსაც აქვს სისტემისათვის უცნობი ფორმატის მხარდაჭერა. საჭირო პროგრამის 

ინიციალიზაციისას ამ ფორმატის ფაილები მყისიერედ იქნება მასთან ასოცირებული. 

Windows 7–ის სტანდარტული პროგრამები 

განვიხილოთ   Windows   7–ის   რამდენიმე   სტანდარტული   დანართი,   მიუხედავად 

თავიანთი უბრალოებისა, შეიძლება აღმოჩნდნენ ძალზე საჭირო კომპიუტერზე მუშაობისას. 

მათი  გაშვებისათვის  გახსენით  მენიუ  Start,  დააწკაპეთ  სტრიქონზე  All  Programs,  შემდეგ 

სტრიქონზე  Accessories  და  ორჯერ  დააწკაპეთ  საჭირო  უტილიტის  იარლიყზე.  საჭირო 

დანართის  იარლიყის  მოსაძენად  შეიძლება  ასევე  შეიტანეთ  Start  საძიები  ველში  საჭირო 

პროგრამის სახელის პირველი სიმბოლოები. 
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Notepad ბლოკნოტი 

პროგრამა Notepad არის უმარტივესი დანართი ტექსტურ დოკუმენტებთან სამუშაოდ. 

იმის მიუხედავად, რომ ყველასათვის მიღებული ტექსტურ რედაქტორად ითვლება Microsoft 
Word, რომელიც საშუალებას იძლევა შვქმნათ ნებისმიერი სირთულის და ფორმატირების 

დოკუმენტი, ბლოკნოტი ასევე შეიძლება გამოგვადგეს, მაგალითად, იმისათვის, რომ ჩქარა 

გავაკეთოთ რაიმე შენიშვნა ან ავკრიფოთ ტექსტი, რომელსაც არ სჭირდება გაფორმება. 

ბლოკნოტის საშუალებით შექმნილ ფაილებს აქვთ გაფართოება TXT. ბლოკნოტთან 

მუშაობისას გაითვალისწინეთ შემეგი მომენტები. 

• ბლოკნოტი მხარს უჭერს ფაილებს, რომელთა ზომა არ აჭარბებს 48MB. თუ თქვენ 

შეეცდებით გახსნათ ფაილი, რომლის ზომა მეტია ამ ციფრზე, მაშინ გამოვა 

რეკომენდაცია, რომ გამოიყენთ სხვა რედაქტორი. 

• იმისათვის, რომ შევცვალოთ ბლოკნოტში ტექსტის შრიფტი, ისარგებლეთ ბრძანებით 

Format->Font. მაგრამ არ ღირს გამოვყოთ რაიმე განსაზღვრული სიტყვა ტექსტში და 

ვცადოთ შევცვალოთ შრიფტი ზოგიერთი მათგანისათვის: ეს ბრძანება ცვლის შრიფტს 

მთელ დოკუმენტში უცებ. 

• ბლოკნოტში შეტანილი ტექსტი იქნება განაწილებული არა მხოლოდ ფანჯრით 

შემოსაზღვრულ არის საზღვრებში, არამედ მას შეუძლია გამოვიდეს ჩარჩოდან. 

მაგალითად, თუ თქვენ შეგაქვთ ძალიან გრძელი წინადადება, მაშინ ის იქნება 

წარმოდგენილი ერთი სტრიქონის სახით. ამასთან ხშირად წინადადება „იმალება― 

უტილიტის ფანჯრის არის გარეთ. თუ თქვენ ჩართავთ გადატანას სიტყვებისათვის, 

შეასრულეთ ბრძანება Format–>Word Wrap, მაშინ ტექსტი აღარ გავა თვალთახედვის 

არიდან, საჭორი მომენტში  განხორციელდება სიტყვის გადატანა ახალ სტრიქონზე. 

• ბლოკნოტი ხშირად გვშველის ყველაზე უჩვეულო სიტუაციაში და გააჩნია რამდენიმე 

სპეციფიური ტრიუკი. მაგალითად ფაილის საწყისში შეიტანთ ფრაზას LOG, მაშინ ამ 

ფაილის ბოლოს პროგრამა დატოვებს თავისებურ შტამპს ყოველ ჯერზე, თუ თქვენ 

გახსნით მოცემულ ფაილს. 

WordPad 

თუ თქვენ გინდათ სასწრაფოდ გააფორმოთ ტექსტი, მაგრამ თქვენ ჯერ არა გაქვთ 

ტექსტური რედაქტორი Microsoft Word, შეიძლება ვისარგებლოთ მისი უბრალო ანალოგით– 

სტანდარტული დანართით WordPad (ნახ.17) 

ჩვენ აქ არ შევუდგებით მოცემული პროგრამის შესაძლებლობის აღწერას, რადგანაც 

Microsoft Word–ის შესწავლის შემდეგ, თქვენ შეძლებთ მთლიანად დაძლიოთ ამ უბრალო 

რედაქტორით დამოუკიდებლად მუშოაბა. მაგრამ, თუ თქვენ WordPad–ის დოკუმენტზე 

მუშაობისას, თქვენ მოგინდებათ გახსნათ ის Word ტექსტურ რედაქტორში, მაშინ თქვენ უნდა 

იცოდეთ როგორ შეინახოთ დოკუმენტი. 

• RTF ეს ძველი ფორმატი მხარს უჭერს მარტივ ფორმატირებას და იხსნება სხვადასხვა 

შემმუშავებლის მიერ დამუშავებულ ტექსტური რედაქტორების უმრავლესობაში. 

მოცემული ფორმატი გვევლინება საუკეთესო არჩევნად იმათთვის, ვინც აპირებს 

იმუშაოს დოკუმენტზე სხვა კომპიუტერზე, ამასთან არ იცის რომელი ტექსტური 

რედაქტორია მასზე დაყენებული 
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ნახ.17 ტექსტური რედაქტორი WordPad. 
 
 
 

• DOCX. ახალი სტანდარტული ტექსტური დოკუმენტი, რომელიც წარმოდგენილია 

Microsoft Word 2007–ში. გახსოვდეთ, რომ WordPad–ს შეუძლია წაიკითხოს და 

შეინახოს ფაილები ამ ფორმატში, მაგარამ არ ღირს ველოდოთ ფორმატირების 

ისეთსავე შესაძლებლობებს, როგორც Word 2007–ში. 

• TXT. ფორმატი, რომელიც შეიცავს მხოლოდ ტექსტს. ამასთან ყველა 

ფორმატირება,რომელიც იყო გამოყენებული ტექსტში, დაიკარგება. 

კალკულატორი 

კალკულატორი ძალიან სასარგებლო დანართი, რომელიც თავისთავში მოიცავს არა ერთ, 

არემედ ოთხ კალკულატორს  დამატებითი  შესაძლებლობებით  (ნახ.19).  თუ  თქვენ  ხშირად  

იყენებთ  ამ პროგრამას, მაშინ უნჯობესია ჩაამაგროთ ის ამოცანათა პანელზე ან მოათავსოთ  

Start მენიუს 

სპეციალურ არეში, აუცილებლობის შემთხვევაში სწრაფად გამოსაძახებლად. 
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ნახ.19 ჩვეულებრივი კალკულატორი დამატებითი შესაძლებლობებით 

 

კალკულატორზე სამუშაოდ შეიძლება ვისარგებლოთ თვითონ პროგრამის 

ღილაკებით ან კლავიატურიდან ციფრული კლავიშებით. 

Windows 7–ის კალკულატორს გააჩნია ოთხი რეჟიმი (ნახ.20). 

• ჩვეულებრივი; 

• ინჟინრული–კოსინუსის,  სინუსის,  ექსპონენტის  და  სხვა  მათემატიკური  ფუნქციის 

გამოთვლის შესაძლებლობით; 

• პროგრამისტის–მხარს უჭერს გამოთვლებს ათობითის გარდა სხვა სისტემაბშიც.; 

• სტატისტიკა–მხარს  უჭერს  საშუალო  მნიშვნელობის,  კვადრეტების  ჯამს,  საშუალო 

კვადრატული გადახრის და სხვა სტატისტიკური სიდიდეების გამოთვლას. 
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ნახ.20 კალკულატორის შესაძლებელი ვარიანტები 

პროგრამა კალკულატორი საშუალებას იძლევა გარდასახოს ფიზიკური ერთეულები 

და განვსაზღვროთ დროითი სხვაობა. ამის გარდა, თქვენ შეგიძლიათ დაათვალიეროთ 

კალკულატორში გამოთვლების ჟურნალი. ამისათვის შეასრულეთ ბრძანება View->History. 

ჟურნალის ჩანაწერების გამოყენება შეიძლება Edit–>History–>Edit ბრძანებით. 

გრაფიკული რედაქტორი Paint 

Paint–მარტივი გრაფიკული პროგრამა, რომელიც საშუალებას იძლევა შევქმნათ მცირე 

ნახატები,  სქემები  და  ნახაზები.  ასევე  წარწერები  და  გამოსახულებები  (ნახ.21).  დამწყები 

მომხმარებლების უმრავლესობა პირველად ცდიან თავიანთ ძალებს კომპიუტერულ 

„გამომსახველობით ხელოვნებაში― ზუსტად Paint–ის საშუალებით. თუ თქვენი ამოცანა არ 

მოითხოვს გამოსახულების რთულ დამუშავებას სპეციალურ გრაფიკულ დანართებში, მაშინ 

მცირე სქემის, ნახატის და წარწერის შესაქმნელად Paint–ის შესაძლებლობა იქნება სრულიად 

საკმარისი. 

 

 

 
ნახ.21 Paint პროგრამის ფანჯარა 

 

გრაფიკული ინსტრუმენტების, შესაბამისი ღილაკების დანიშნულება გასაგებია 

ნახატიდან. სხვა მოქმედება ხაზისა და ფიგურების შესაქმნელად უნდა შევასრულოთ 

შემდეგი თანმიმდევრობით: დაწკაპუნებით გააქტიურეთ საჭირო ინსტრუმენტი, 

დააწკაპუნეთ სამუშაო მაგიდაზე, და გეჭიროთ დაჭერილი ღილაკი მაუსზე, გაწელეთ 

ფიგურა მოტხოვნილ ზომამდე, რის შემდეგ აუშვით მაუსის ღილაკი.  დაწვრილებით 

სახატავი ინსტრუმენტების შესახებ შეიძლება წაიკითხოთ პროგრამის საცნობარო სისტემაში 

(ღილაკი F1 ან შესაბამისი ღილაკი ზედა მარჯვენა კუთხეში). ანალოგიური ხერხით უნდა 

გამოვიყენოთ საშლელი ნახატიდან ზედმეტი ელემენტების მოსაცილებლად. 

შესაძლებელია თქვენ გინდათ გამოიყენოთ Paint წარწერის გასაკეთებლად გამოსახულებებზე 

(მაგალითად, ფოტოგრაფიაზე). ამისათვის უნდა მოვათავსოთ გამოსახულება რედაქტორის 

სამუშაო არეში, და შემდეგ შევიტანოთ დამატებითი ელემენტები. იმისათვის, რომ თქვენი 

ფაილიდან გამოსახულება მოვათავსოთ სამუშაო არეში 
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დააწკაპინეთ ღილაკზე  პროგრამის ფანჯრის მარცხენა ზედა ნაწილში და 

ამოირჩიეთ ბრძანება Open. წარწერის გასაკეთებლად დააწკაპუნეთ ჯგუფში Tools ღილაკზე 

Text   შემდეგ დააწკაპუნეთ იმ ადგილზე, სადაც უნდა განთავსდეს წარწერა. გაჩნდება 

ჩარჩო, რომელშიც უნდა ავკრიფოთ ტექსტი. მისი საზღვრები შეიძლება გადავაადგილოთ. 

როგორც კი თქვენ გაააქტიურებთ Text ინსტრუმენტს, გამოჩნდება Font ინსტრუმენტის 

ჯგუფი, რომლის საშუალებით შეიძლება შევცვალოთ შრიფტის ზომა და მოხაზვა. 

თქვენ შეგიძლიათ აკრიფოთ ტექსტი კლავიატურიდან ან განათავსოთ ტექსტის ჩარჩო 

გაცვლის ბუფერიდან კონტექსტური მენიუს საშუალებით Paste. სტრიქონის უკეთესი 

განთავსებისათვის შეიძლება გადავაადგილოთ ჩარჩოს საზღვრები. ჩარჩოსთან მუშაობის 

დამთავრების შემდეგ უნდა დავაწკაპუნოთ სურათის თავისუფალ ადგილზე. თუ თქვენ 

დაუშვით შეცდომა, მაშინ უნდა ვისარგებლოთ კლავიშთა სტანდარტული კომბინაციით 

Ctrl+Z, რომელიც აუქმებს ბოლო ბრძანებას. 

გამოსახულება შეიძლება შევინახოთ ფაილში, ამოვბეჭდოთ პრინტერით, 

განვათავსოთ სამუშაო მაგიდაზე, გავაგზავნთ ელექტრონული ფოსტით. ეს მოქმედება თქვენ 

შეგიძლიათ შეასრულოთ შესაბამისი ბრძანებით მენიუს ღილაკებით . 
 

Sound Recorder 
უტილიტა Sound Recorder საშუალებას იძლევა ჩავწეროთ ჩვენი ხმა და შევინახოთ ის 

აუდიოფაილში (ნახ.22). იმისათვის, რომ ის გამოვიყენოთ აუცილებელია კომპიუტერის 

ხმოვან კარტას მივუერთოთ მიკროფონი და დინამიკები. 
 
 
 

 
ნახ.22 პროგრამა Sound Recorder 

 დააწკაპუნეთ   ღილაკზე   Start   Record,   იმისათვის,   რომ   დავიწყოთ   ხნის   ჩაწერა. 

პროცესის დასრულების თანავე ან იმისათვის, რომ დროებით შევწყვიტოთ პროცესი, 

დააჭირეთ ღილაკს Stop Record. შედეგად გაიხსნება შენახვის ფანჯარა. თუ ჩაწერა 

დასრულდა, შეიტანეთ აუდიოფაილის სახელი, აუცილებლობის შემთხვევაში შეცვალეთ 

შესანახი საქაღალდე და დააჭირეთ Save. გულისხმობით ყველა ფაილი შენახული იქნება 

WMA ფორმატით. თუ თქვენ უბრალოდ გადაწყვიტეთ გააკეთოთ პაუზა მუშაობისას, 

დახურეთ შენახვის ფანჯარა და ჩაწერის გასაგრძელებლად ისარგებლეთ ღილაკით Resume 

Recording. 
 
 

Sticky Notes ჩანაწერები 

Windows  7–ში  გაჩნდა  ძალიან  სასარგებლო  სტანდარტული  პროგრამა–ჩანაწერები. 

შეიტანეთ Start მენიუს საძიებიო ველში სიტყვა  Sticky Notes დააწკაპუნეთ ძიების შედეგზე. 

გაიხსნება პატარა ფანჯარა, მისაწებელი ფურცლის მსგავსი, რომელზედაც წერენ სხვადასხვა 

შენიშვნებს   გასახსენებლად   და   აწებებენ   მონიტორს.   ჩანაწერების   გამოსულ   ბლანკზე 

დაწერეთ რამე, ხოლო შემდეგ დააწკაპუნეთ მის გარეთ ნებისმიერ ადგილზე (ნახ.23). 

იმისათვის, რომ გამოვიდეს ახალი ბლანკი, შენიშვნებისათვის, დააწკაპუნეთ 

პლიუსიან ღილაკზე, რომელიც განთავსებულია ყოველი ჩანაწერის მარცხენა ზედა კუთხეში. 

ჩანაწერები შეიძლება განვათავსოთ სამუშაო მაგიდაზე როგორც თქვენთვისაა 

მოსახერხებელი. თქვენ შეგიძლიათ გადაადგილოთ ისინი, ასევე შეუცვალოთ ზომა და ფერი. 

მაგალითად, იმისათვის, რომ შევცვალოთ ფერი დააწკაპუნეთ მაუსის მარჯვენა ღილაკზე 
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ჩანაწერზე და ამოირჩიეთ საჭირო. იმისათვის, რომ აისახოს ყველა ჩანაწერი დააწკაპუნეთ 

ამოცანათა პანელზე გამოსახულ პროგრამის იარლიყზე. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ნახ.23 სხვადასხვა ჩანაწერები სამუშაო მაგიდაზე. 

snipping tool 

 მოცემული   უტილიტა   განკუთვნილია   ეკრანის   სურათების   ან   მის   ცალკეული 

ფრაგმენტების   შესაქმნელად.   პროგრამის   გაშვებისას   ეკრანის   მთელი   არე   ბუნდოვანი 

გახდება, ხოლო გამოსულ ფანჯარაში თქვენ უნდა მიუთითოთ, როგორი ფრაგმენტი უნდა 

ამოვჭრათ.  ამისათვის  დააწკაპუნეთ  New  ღილაკის  ისარზე  და  ამოირჩიეთ  მოჭრის  ოთხი 

ვარიანტიდან   ერთერთი:   თავისუფალი   ფორმა   (აუცილებელია   შემოვსაზღვროთ   ხაზით 

სასურველი არე მაუსის ღილაკზე ხელის დაჭერის საშუალებით), სწორკუთხედი 

(მოითხოვება შემოვსაზღვროთ არე სწორკუთხა ჩარჩოთი მაუსის მარცხენა ღილაკზე  ხელის 

დაჭერის საშუალებით), ფანჯარა (მოიცავს მოცემულ მომენტში აქტიურ ფანჯარას) ან მთელი 

ეკრანი (მოიცავს ეკარნის მთელ არეს). 

Options  ღილაკზე ხელის დაჭერით, თქვენ გახსნით პროგრამის მომართვის ფანჯარას, 

სადაც  შეიძლება  ავირჩიოთ  შემოსაზღვრელი  ჩარჩოს  ფერი  ან  უარი  ვთქვათ  გამოყოფის 

ჩარჩოს ასახვაზე მიღებულ ფრაგმენტზე. 

პროცედურებიშ  შესრულების  შემდეგ  შემოსაზღვრის  არე  და  მისი  გამოსახულება 

იქნება განტავსებული რედაქტირების ფანჯარაში (ნახ.24). 
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ნახ.24 პროგრამა მაკრატლის ფანჯარა 

აქ გულისხმობის პრინციპით აქტუალირია ინსტრმენტი Pen, რომლის საშუალებით 

შეიძლება დავიტანოთ გამოსახულებაზე დამატებიტი ელემენტები. Pen ფერი შეიძლება 

ამოვირჩიოთ სიაში, რომელიც გააქტიურდება ისარიან ღილაკზე დაწკაპუნებისას. 

აუცილებლობის შემთხვევაში გამოყავით გამოსახულებაზე ტექსტის ფრაგმენტი 

ინსტრუმენტი Highlighter გამოყენებით. შეცდომით დამატებული  ელემენტების 

მოსაშორებად გამოიყენება ინსტრუმენტი Eraser. 

ინსტრუმენტების პანელის ღილაკების გამოყენებით თქვენ შეძლებთ აგრეთვე 

შეასრულოთ შემდეგი მოქმედება სურათზე: 

• შეინახოთ ფაილი ფორმატებით  JPEG, PNG, GIF ან HTML; 

• გააგზავნოთ ელექტონული ფოსტით თვითონ, ან ფაილში ჩართული; 

• დააკოპიროთ გამოსახულება გაცვლის ბუფერში; 

მათემატიკური შეტანის პანელი 

თუ თქვენ გჭირდებათ ჩქარა შეიტანოთ რაიმე მათემატიკური ფორმულა, და შემდეგ 

ასევე ჩქარა ჩავსვათ ის დოკუმენტში, საუკეთესო საშუალებად ამისათვის არის მინი– 

პროგრამა მათემატიკური შეტანის პანელი (მახ.25). 

პროგრამის გასახსნელად შეიტანეთ Start მენიუს საძიებო ველში სიტყვა პანელი და 

დააწკაპუნეთ გზავნილზე მათემატიკური შეტანის პანელი. 

შემდეგ შეიტანეთ აუცილებელი მათემატიკური გამოსახულება შეტანის არეში, 

მიაქციეთ ყურადრება იმას, თუ როგორ აღიქვამს პროგრამა იმას, რაც თქვენ  დაწერეთ, 

დათვალიერების არეში. რაც თქვენ დაწერეთ თუ არ აღიქმება სწორედ, მაშინ შეცვალე ბოლო 

მოქმედება ღილაკის Undo გამოყენებით. თქვენ შეგიდძლიათ აგრეთვე თავიდან დაიწყოთ 

ყველაფერი Clear ღილაკის გამოყენებით.იმის შემდეგ, რაც ფორმულა ამოცნობილი იქნება 

სწორედ, თქვენ შეგიძლიათ ჩასვათ იგი ნებისმიერ გახსნილ დანართში Insert ღილაკის 

საშუალებით. 

 
 

ნახ.25 მათემატიკური შეტანის პანელი 

 

 Run-ის ბრძანებები 
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compmgmt.msc – კომპიუტერის მართვა 

devmgmt.msc – აჩვენებს კომპიუტერზე დაყენებულ ყველა ნაწილს 

diskmgmt.msc – დისკების მართვა 

dfrg.msc – დისკების დეფრაგმენტაცია 

eventvwr.msc – პროცესების ნახვა 

fsmgmt.msc – საზიარო საქაღალდეები 

gpedit.msc – ჯგუფების მართვა 

lusrmgr.msc – ლოკალური მომხმარებლები და ჯგუფები 

perfmon.msc – კომპიუტერის მუშაობაზე თვალყურის დევნება 

secpol.msc – ლოკალური დაცვის პარამეტრები 

services.msc – სხვადასხვა პარამეტრები 

msconfig – სისტემის კონფიგურაცია 

regedit – სისტემური რეგისტრის მართვა 

msinfo32 -ინფორმაცია სისტემაზე 

sysedit – სისტემის ედიტორი 

win.ini – (ასევე system.ini) ვინდოუსის ჩატვირთვის ინფორმაცია 

winver – აჩვენებს ვიდოუსის ვერსიას 

mailto: – ხსნის Default ელ-ფოსტის კლიენტს 

command – ხსნის command prompt-ს (ასევე შესაძლებელია cmd-ც) 

Run-იდან Control Panel-ის Shortcut-ები: 

Add/Remove Programs – appwiz.cpl 

Date/Time Properties – timedate.cpl 

Display Properties – desk.cpl 
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Fonts – fonts 

Internet Properties – inetcpl.cpl 

Keyboard Properties – main.cpl keyboard 

Mouse Properties – main.cpl 

Multimedia Properties – mmsys.cpl 

Network Properties – netcpl.cpl 

Password Properties – password.cpl 

Printers საქაღალდე – printers 

Sound Properties – mmsys.cpl sounds 

System Properties sysdm.cpl 

Run ბრძანებები დაწვრილებით 

Automatic Updates – (.ავტომატური განახლება) wuaucpl.cpl 

Bluetooth Transfer Wizard – (Bluetooth ტრანსფერირება) – fsquirt 

Calculator – (.კალკულატორი) – calc 

Certificate Manager – (.სერთიფიკატორის მენეჯერი) – certmgr.msc 

Character Map – (.სიმბოლოების ტაბლო) – charmap 

Check Disk Utility – (.დისკის შემოწმება) – chkdsk 

Clipboard Viewer – (.ბუფერის მოცულობის გადახედვა) – clipbrd 

(Учетные записи) – control userpasswords 

Command Prompt – (.ბრძანებბბის ჩანართი) – cmd 

Component Services – (.კომპონენტთა სერვისი) – dcomcnfg 

Computer Management – (.კომპიუტერის მართვა) – compmgmt.msc 

(.თარიღი/დრო) – timedate.cpl 
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(.საერთო რესურსები DDE) – ddeshare 

Device Manager – (.მოწყობილობების დისპეჩერი) – devmgmt.msc 

Direct X Control Panel – (.მართვის პანელი Direct X)(If Installed)* – directx.cpl 

Direct X Troubleshooter – (.დიაგნოსტიკა Direct X) – dxdiag 

Disk Cleanup Utility – (.დისკის გასუფთავების მასტერი) – cleanmgr 

Disk Defragment – (.დეფრაგმენტაცია) – dfrg.msc 

Disk Management – (.დისკების მართვა) – diskmgmt.msc 

Disk Partition Manager – (.განყოფილებების მართვა) – diskpart 

Display Properties – (.პარამეტრები:/ ეკრანი) – control desktop 

Display Properties – (.პარამეტრები ოპტიმიზაცია/:ეკრანი) – desk.cpl 

Display Properties (w/Appearance Tab Preselected) – (у меня Свойства: Экран/заставка) – control color 

Dr. Watson System Troubleshooting Utility – (Отладчик Dr. Watson) – drwtsn32 

Driver Verifier Utility – (.დრაივერების გადამოწმების დისპეჩერი) – verifier 

Event Viewer – (Просмотр событий) – eventvwr.msc 

File Signature Verification Tool – (.სისტემურ ფაილებში სიგნატურების გადამოწმება) – sigverif 

Findfast – (Вроде быстрый поиск? в XP Prof Sp1 не нашел ) – findfast.cpl 

Folders Properties – (.პაპკის პარამეტრები) – control folders 

Fonts control – (.პაპკა/შრიფტი) – fonts 

Fonts Folder – (.პაპკა–შრიფტი) – fonts 

Free Cell Card Game – (.თამაში/სოლიტერი) – freecell 

Game Controllers – (.სათამაშო მოწყობილობები) – joy.cpl 

Group Policy Editor – (XP Prof) (Групповые политики) – gpedit.msc 

Hearts Card Game – (თამაში/ “.ჭია”) – mshearts 
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Iexpress Wizard – (Мастер встроенного архиватора iexpress) – iexpress 

Indexing Service – (Служба индексирования) – ciadv.msc 

Internet Properties – (.პარამეტრები:./ ინტერნეტი) – inetcpl.cpl 

IP Configuration (Display Connection Configuration) – (Отобразить полную информацию о настройке 

параметров) – ipconfig /all 

IP Configuration (Display DNS Cache Contents) – (Отобразить содержимое кэша ДНС) – ipconfig 

/displaydns 

IP Configuration (Delete DNS Cache Contents) – (Очистить кэш разрешений ДНС) – ipconfig /flushdns 

IP Configuration (Release All Connections) – (Освободить IP-адрес для указанного адаптера) – ipconfig 

/release 

IP Configuration (Renew All Connections) – (Обновить IP-адрес для указанного адаптера) – ipconfig 

/renew 

IP Configuration (Refreshes DHCP & Re-Registers DNS) – (Обновление DHCP-аренды и 

перерегистрация ДНС) – ipconfig /registerdns 

IP Configuration (Display DHCP Class ID) – (Отобразить все допустимые для этого адаптера коды 

DHCP-классов) – ipconfig /showclassid 

IP Configuration (Modifies DHCP Class ID) – (изменить код DHCP-класса) – ipconfig /setclassid 

Java Control Panel (If Installed) – (.მართვის პანელი Java-1) – jpicpl32.cpl 

Java Control Panel (If Installed) – (.მართვის პანელი Java2) – javaws 

Keyboard Properties – (.პარამეტრები/:კლავიატურა) – control keyboard 

Local Security Settings – (.უსაფრთხოების გამართვა) – secpol.msc 

Local Users and Groups – (.ლოკალური მომხმარებლები და ჯგუფები) – lusrmgr.msc 

Logs You Out Of Windows – (.სეანსის დასრულება) – logoff 

Microsoft Chat – (Чат) – winchat 

Minesweeper Game – (.თამაში /საპერი – winmine 

Mouse Properties – (.პარამეტრები:../ მაუსი) – control mouse 

Mouse Properties – (.პარამეტრები:/. მაუსი 2) – main.cpl 
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Network Connections – (.კავშირი ქსელთან 1) – control netconnections 

Network Connections – (.კავშირი ქსელთან 2 – ncpa.cpl 

Network Setup Wizard – (.ქსელური მიერთებების მასტერი) – netsetup.cpl 

Notepad – (.ბლოკნოტი) – notepad 

Nview Desktop Manager (If Installed) – (имхо, менеджер рабочего стола Nvidia) – nvtuicpl.cpl 

Object Packager – (Упаковщик объектов) – packager 

ODBC Data Source Administrator – (Администратор источников данных ODBC) – odbccp32.cpl 

On Screen Keyboard – (.ეკრანის კლავიატურა) – osk 

Opens AC3 Filter (If Installed) – (?) – ac3filter.cpl 

Password Properties – (имхо, Свойства:пароль) – password.cpl 

Performance Monitor – (.მწარმოებელიь) – perfmon.msc 

Performance Monitor – (П.მწარმოებელი2) – perfmon 

Phone and Modem Options – (.პარამეტრები/-:.ტელეპონი მოდემი) – telephon.cpl 

Power Configuration – (.პარამეტრები/:.ელექტროკვება) – powercfg.cpl 

Printers and Faxes – (.პრინტერი და ფაქსი) – control printers 

Printers Folder – (.პაპკა/ პრინტერი- printers 

Private Character Editor – (.სიმბოლოთა რედაქტორი) – eudcedit 

Quicktime (If Installed) – (?) – QuickTime.cpl 

Regional Settings – (.ენა და რეგიონალური სტანდარტები) – intl.cpl 

Registry Editor – (.რეესტრის რედაქტორი) – regedit 

Registry Editor – (.რეესტრის რედაქტორი პლატფორმა х32) – regedit32 

Remote Desktop – (.წაშლილი სამუშაო მაგიდა) – mstsc 

Removable Storage – (Съемные запоминающие устройства) – ntmsmgr.msc 
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Removable Storage Operator Requests – (Запросы операторов съемных запоминающих устройств) – 

ntmsoprq.msc 

Resultant Set of Policy (XP Prof) – (Результирующая политика) – rsop.msc 

Scanners and Cameras – (.სკანერი და კამერა) – sticpl.cpl 

Scheduled Tasks control – (.დავალებათა დამგეგმავი) – schedtasks 

Security Center – (.უსაფრთხოების ცენტრი) – wscui.cpl 

Services – (Службы) – services.msc 

Shared Folders – (Расшареные папки) – fsmgmt.msc 

Shuts Down Windows – (.სეანსის დასასრული) – shutdown 

Sounds and Audio – (.პარამეტრები:/ხმები და აუდიო მოწყობილობები) – mmsys.cpl 

Spider Solitare Card Game – (.თამაში spider) – spider 

SQL Client Configuration – (Программа сетевого клиента SQL-сервера) – cliconfg 

System Configuration Editor – (Редактор файлов настройки) – sysedit 

System Configuration Utility – (Утилита настройки системы) – msconfig 

System File Checker Utility (Scan Immediately) – (.დისკების სკანირება/. ეხლავე დაწყება) – sfc 

/scannow 

System File Checker Utility (Scan Once At Next Boot) – (Сканирование дисков/один раз при 

следующей загрузке) – sfc /scanonce 

System File Checker Utility (Scan On Every Boot) – (Сканирование дисков/каждый раз при загрузке) – 

sfc /scanboot 

System File Checker Utility (Return to Default Setting) – (Сброс на установки по умолчанию) – sfc 

/revert 

System File Checker Utility (Purge File Cache) – (Очистка фалового кэша) – sfc /purgecache 

System File Checker Utility (Set Cache Size to size x) – (Установка размера кэша) – sfc /cachesize=x 

System Properties – (Свойства системы) – sysdm.cpl 

Task Manager – (Диспетчер задач) – taskmgr 
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Telnet Client – (Телнет-клиент) – telnet 

User Account Management – (Учетные записи пользователей) – nusrmgr.cpl 

Utility Manager – (Менеджер служебных программ) – utilman 

Windows Firewall – (ბრანდმაუზერი Windows) – firewall.cpl 

Windows Magnifier – (.ეკრანის ლუპა – magnify 

Windows Management Infrastructure – (.მართვის ინფრასტრუქტურა Windows(WMI)) – 

wmimgmt.msc 

Windows System Security Tool – (Защита базы данных учетных записей) – syskey 

Windows Update Launches – (.განახლების ჩართვა) – wupdmgr 

Windows XP Tour Wizard – (.სისტემის გაცნობა Windows) – tourstart 

Wordpad – (. Wordpad რედაქტორის ჩართვა) – write 

 

სისტემის მომართვა და მომსახურება 
 Control Panel 

 სისტემის წარმადობა 

 მოწყობილობების მიერთება 

 მოწყობილიბების დისპეჩერი 

 ხისტი დისკის შემოწმება, დეფრაგმენტაცია, დასუფთავება 

 სისტემის აღდგენა არევის შემდეგ. 

Control Panel 
Control Panel–ესაა Windows–ის უმთავრესი ელემენტი, რომელიც გვაძლევს წვდომას 

ოპერაციული სისტემის მომართვების უმეტესობასთა. Control Panel შეიცავს გზავნილებს 

Windows–ის სხვადასხვა მომართვის ფანჯრებთან (ნახ.1). ბევრი მათგანი ჩვენ ადრე ავღწერეთ. 

ზოგიერთ მათგანს კი გაეცნობით ამ ლექციაზე. მათგან ბევრი ფანჯარა, რომელზეც გზავნილს 

შეიცავს Control Panel–ი შეიძლება გავხსნათ სხვა ხერხითაც. მაგალითად გაიხსენეთ Personalize 

ფანჯარა. განვიხილოთ Control Panel–ის ზოგიერთი განყოფილება. ზოგიერთი გზავნილები 

დუბლირებულია სხვადასხვა კატეგორიებში. მწვანე გზავნილი განყოფილების სათაურში 

წვდომად ხდის მის ყველა ქვეგანყოფილებებზე. ლურჯი გზავნილები ამუშავებენ (უშვებენ) 

დამამუშავებლის აზრით,უფრო გამოყენებად მომართვის ფანჯრებს. 
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ნახ.1 Windows 7–ის Control Panel–ის ფანჯარა. 

როცა თქვენ გადადიხართ რომელიმე ამ გზავნილებიდან ერთ–ერთზე, პანელის 

მარცხნივ გამოდის  Control Panel–ის ყველა იმ კატეგორიის სია. ამისათვის სხვა 

განყოფილებაზე გადასასვლელად არ არის საჭირო დავბრუნდეთ სასტარტო (Home) თქვენ 

ყოველთვის შეგიძლიათ გააკეთოთ ეს, დააწკაპუნებთ რა გზავნილზე Control Panel-Home page-

ზედა მარცხენა კუთხეში.  

საძიები სტრიქონის საშუალებით შეიძლება ჩქარა ვიპოვოთ მოსაძებნი ელემენტი. 

თუ თქვენ გიმუშავიათ Windows–ის წინა ვერსიებში, შეიძლება მაშინ მიჩვეული ხართ 

Control Panel–ის კლასიკურ სახეს, სადაც ალფავიტის მიხედვით დაჯგუფებული გზავნილების 

მაგივრად გამოდის მომართვის კომპონენტების პიქტოგრამები. იმისათვის, რომ გადავიდეთ 

ასახვის ასეთ რეჟიმში დავაწკაპუნოთ სიაში View და ამოვირჩიპოთ ბრძანება Small icons ან Long 

icons იმისათვის რომ დავბრუნდეთ საწყის ინტერფეისზე, საკამრისია ამოვირჩიოთ ამ სიიდან 

პუნქტი Category. 

სისტემის წარმადობა 

სისტემის ინფორმაციის დათვალიერება 

სისტემეზე ძირითადი ინფორმაცია და მისი პარამეტრები განთავსებულია სპეციალურ 

ფანჯარაში System (ნახ.2) 
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ნახ.2 სისტემის პარამეტრების ფანჯარა 

იმისათვის, რომ გავხსნათ იგი, შეასრულეთ Control Panel\All Control Panel Items\System. 

მეორე ხერხი მოცემული ფანჯრის გასახსნელად მდგომარეობს შემდეგში: დააწკაპუნეთ 

მარჯვენა ღილაკით Start მენიუში Computer პიქტოგრამაზე და ამოირჩიეთ ბრძანება Properties. 

გახსნილ ფანჯარაში გამოჩნდება თქვენი კომპიუტერის შესახებ უმთავრესი ინფორმაცია: 

Windows–ის გამოშვება, ინფორმაცია მოდელზე და პროცესორის სიჩქარეზე, ოპერატიული 

მეხსიერების მოცულობაზე, წარმოებადი სისტემის ინდექზე, ასევე, კომპიუტერის სახელი, 

რომელ სამუშაო ჯგუფს მიეკუთვნება (ქსელში) და ცნობა Windows–ის აქტივიზაციაზე. 

Windows–ის წარმოებადობის ინდექსი მიიღება კომპიუტერის აპარატურული 

შესაძლებლობის შეფასებით და წარმოადგენს რიცხვს, რომელიც თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ 

სისიტემის თვისების ფანჯარაში Control Panel\All Control Panel Items\Performance Information 

and Tools (ნახ.3). აქ თქვენ ნახავთ პროცესორის წარმადობის, ოპერატიული მეხსიერების, 

ვიდეობარათის (მისთვის გამოყოფილია ორი შეფასება–Windows Aero–ს რეალიზაცია და 3D 

თამაშის მხარდაჭერა) შეფასება. თუ შეფასება არა აისახა, დააწკაპუნეთ გზავნილზე Re-run the 

assessment. 
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ნახ.3 კომპიუტერის კომპონენტების წარმადობის ფანჯარა. 

მოწყობილიბის მინიმალური წარმადობა ფასდება 1,0 ქულით. უნდა შევნიშნოთ, რომ 

კომპიუტერის წარმადობის ინდექსი მთლიანობაში იგი არის არა ცალკეული კომპონენტების 

საშუალო, არამედ სისტემის ყველაზე მცირე კომპონენტი. როგორც ნახ.3–ზე ჩანს, კომპიუტერის 

საერთო შეფასება (3.3) შემოსაზღვრულია გრაფიკული პარამეტრებით (3.3). კომპიუტერის 

წარმადობის შეფასების დათვალიერება სასარგებლოა იმ შემთხვევაში, როცა თქვენთვის 

აუცილებელია გამოარკვიოთ, რომელი მოწყობილობა არ შეესაბამება Windows 7–ის 

მოთხოვნებს ან სხვა დაყენებულ პროგრამას. იმისათვის, რომ შევცვალოთ იგი უფრო 

წარმოებადით. 

სისტემის წარმადობის ამაღლება 

მიაქციეთ ყურადღება კომპიუტერის წარმადობის შეფასების ფანჯარაში არის გზავნილი 

View and print detailed performance and sistem information. მასზე დაწკაპუნებით თქვენ გახსნით 

ფანჯარას მსგავსი ინფორმაციით თქვენი კომპიუტერის მოწყობილობების მოდელებზე და მის 

მახასიათებლებზე. ეს მონაცემები ასევე შეიძლება გამოგვადგეს კომპიუტერის 

მოწყობილობების შეფასებაზე, იმისათვის, რომ მივიღოთ რაიმე პროგრამის დაყენების 

გადაწყვეტა, რომელიც შეძლებს ოპტიმალურად იმუშაოს ასეთი კომფიგურაციის დროს. 

სისტემის წარმადობა შეიძლება გავზარდოთ, რომ არ შევცვალოთ კომპიუტერის 

აპარატურა. განვიხილოთ წარმოებადობის გაზრდის ხერხები თანმიმდევრობით. 

 პროგრამების ავტოჩატვირთვის მომართვა. როგორც წესი, არიან იმ დანართში, 

რომლებიც, განკუთვნილია ფონურ რეჟიმში სამუშაოდ. ავტოგაშვება ჩართულია 

გულისხმობის პრინციპით. თუ კომპიუტერზე ისინი დაყენებულია საკმაოდ ბევრი, 

მაშინ სისტემის წარმადობა შეიძლება შემცირდეს იმისათვის, რომ ისინი ითხოვენ 

მეხსიერების საკმაო რესურსებს ავტომატურად გაშვებული პროგრამისათვის. 

იმისათვის, რომ გავხსნათ ფანჯარა, რომელიც პასუხისმგებელია დანართის ავტომატურ 

გაშვებაზე, გამოიყენეთ ბრძანება Start\Control Panel\All Control Panel Items\Administrative 

Tools\System configuration ან უბრალოდ შეიტანეთ ასოთშეთანხმება: configuration Start 

მენიუს საძიებო ველში. მოცემული ფანჯრის ჩანართში Startup თქვენ შეგიძლიათ 
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რედაქტირება გაუკეთოთ პროგრამის სიას, რომლებიც იტვირთებიან სისტემასთან 

ერთად, გამორთეთ ის დანართი, რომელთა ჩართვა საერთოდ არაა აუცილებელი (ნახ.4). 

 ვიზუალური ეფექტების მომართვა. თუ თქვენი კომპიუტერის ვიდეო ადაპტერი არცთუ 

ისე ძლიერია, სისტემის წარმადობის გასაზრდელად შეიძლება ოპტიმიზაცია 

გავუკეთოთ ვიზუალურ ეფექტებს. გზავნილზე ვიზუალური Adjust visual effects 

დაწკაპუნებით (ნახ.3–ზე გამოსახულ ფანჯარაში), გაიხსნება ფანჯარა (ნახ5), რომალშიც 

თქვენ შესაძლებლობა გექნებათ აირჩიოთ ვიზუალური ეფექტების ასახვის 

ჩამოთვლილი რეჟიმებიდან ერთ–ერთი. 

 Let windows choose what‘s best for my computer. ამ შემთხვევაში თქვენი კომპიუტერის 

შესაძლებლობის შეფასებაზე დაყრდნობით ვიზუალური ეფექტები იქნება არჩეული 

ავტომატურად ისეთნაირედ, რომ სიტემის წარმადობა დარჩეს მისაღებ დონეზე. 

 Adjust for best appearance. ამ შემთხვევაში იქნება მოქმედი ყველა ვიზუალური ეფექტი, 

იმის მიუხედავად, რომ თქვენი სუსტი კომპიუტერის წარმადობამ შეიძლება დაიკლოს. 

 Adjust for best performance. ეს ვარიანტი უნდა გამოვიყენოთ მცირე სიძლიერის 

კომპიუტერის წარმოებადობის გაზრდისათვის. ამ შემთხვევაში ყველა ვიზუალური 

ეფექტი გაითიშება. 

 
მახ.4 ავტოჩატვირთვის მომართვა. 
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ნახ.5 ვიზუალური ეფექტების მომართვის ფანჯარა. 

 Custom. თუ გადავრთავთ გადამრთველს ამ მდგომარეობაში, ქვემოთ სიაში თქვენ 

შეძლებთ დამოუკიდებლად აღნიშნოთ, როგორი ეფექტები გინდათ გამორთოთ და 

რომელი გინდათ დატოვოთ ჩართული. ვიზუალური ეფექტების მომართვის შეცვლისას 

შეიძლება მოთხოვნილი იქნას კომპიუტერის გადატვირთვა იმისათვის, რომ ცვლილება 

შევიდეს ძალაში. 

 Ajust indexing options . ერთსახელიანი გზავნილი ფანჯარაში, რომელიც ნაჩვენებია 

ნახ.3–ზე, გადაგვიყვანს ინდექსაციის ადგილის სიის შეცვლის ფანჯარასთან. 

ინდექსაციის პარამეტრების მომართვა დაგვეხმარება დაჩქარდეს ფაილების ძებნა. 

 
ნახ.6 flash დისკის ავტოგაშვების ფანჯარა, ReadyBoost მხარდაჭერით. 

 ელექტრო კვების მომართვა. ესა ფანჯრის გზავნილი (ნაჩვენები ნახ. 3–ზე) გვაძლევს 

წვდომას ფანჯარასთან, სადაც შეგვიძლია ამოვირჩიოთ ელექტრომომარაგების გეგმა და 

შევცვალოთ მისი პარამეტრები. რომელიც აქტიურია ნოუთბუკებისათვის. თქვენ 
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შეიძლება აამაღლოთ მობილური კომპიუტერების წარმოება, დაარეგულირებთ რა მის 

ენერგომოხმარებას. 

  disk cleanup  სისტემის სწრაფქმედების დაჩქარება შესაძლებელია, აგრეთვე ხისტ 

დისკზე ადგილის გათავისუფლებით გამოუყენებელი ფაილებისაგან. გზავნილზე Open 

disk cleanup (ნახ.3) გაიხსნება ფანჯარა, სადაც თქვენ უნდა მიუთითოთ რომელი 

ფაილები გინდათ წაშალოთ. შემეგ ეტაპზე აუცილებელია გადავცეთ ის დისკი, 

რომლისთვისაც უნდა ჩატერდეს გაწმენდა და დავაწკაპუნოთ OK. მაქსიმალურად 

შესაძლებელი არის გამონთავისუფლების შემდეგ, გამოვა ფანჯარა, სადაც იქნება 

გადატანილი ფაილები, რომლებიც რეკომენდირებული იყვნენ წასაშლელად. სიის 

დათვალიერების შემდეგ, აღნიშნეთ ალმებით ის ელემენტები, რომელთანაც თვენ 

გინდათ გამომშვიდობება (წაშლა) და დააწკაპუნეთ OK. 

 
ნახ.7 ReadyBoost–ის მომართვის ფანჯარა. 

ReadyBoost 

კომპიუტერის წარმადობის  გასაზრდელად შეიძლება ასევე ვისარგებლოთ 

ტექნოლოგიით ReadyBoost. მისი არსი მდგომარეობს flesh-დამგროვებლის გამოყენებაში 

ოპერატიული მეხსიერების შესაძლებლობის გაფართოებაში კოპირების გზით მიერთებულ 

მოსახსნელ დისკზე ფაილების დროებით შესანახად, ხშირად გამოყენებადი 

პროგრამებისათვის. სისიტემის სწრაფქმედების გაზრდა ხდება იმის გამო, რომ flesh–დისკზე 

მონაცემებზე წვდომისათვის საჭიროა უფრო მცირე დრო, ვიდრე მონაცემებთან, რომლებიც 

განთავსებულია ხისტ დისკზე. ტექნოლოგია ReadyBoost ამართლებს კიდევ იმით, რომ 

ოპერეტიული მეხსიერების მოდულის ღირებულება უფრო მეტია, ვიდრე იგივე მოცულობის 

flesh–დისკისა, მაშინ, როცა ეს უკანასკნელი შეგვიძლია გამოვიყენოთ ასევე პირდაპირი 

დანიშნულებით–მონაცემების შესანახად. 

ReadyBoost–თან სამუშაოდ flesh–დამგროვებელს უნდა ჰქონდეს მინიმუმ 1GB 

მეხსიერება (და არა მეტი ვიდრე 32 GB ერთ USB მოწყობილობაზე). შეიძლება მივუერთოთ 
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ერთდროულად მაქსიმუმ 8 USB მოწყობილობა (ჯამში მაქსიმუმ 256 GB მეხსიერება). იდეაში 

დამატებითი მეხსიერების მოცულობამ უნდა გადაამეტოს ოპერატიულ მეხსიერებას 2–3 ჯერ.  

მივუერთოთ USB მოწყობილობა კომპიუტერს. ამასთან გაიხსნება ავტოგაშვების 

ფანჯარა, რომელშიც ტიპიურ ამოცანებთან ერთად თქვენ დაინახავთ გზავნილს Spead up my 

system (ნახ.6). დააწკაპუნეთ მასზე. სისტემა ამასთან შეამოწმებს ფლეშკის მახასიათებლების 

მოთხოვნასთან შესაბამისობას და დაკმაყოფილების შემთხვევაში, გაიხსნება ReadyBoost–ის 

მომართვის ფანჯარა, რომელიც ნაჩვენებია ნახ.7–ზე. 

შეამოწმეთ, რომ გადამრთველი დაყენებული იყოს მდგომარეობაში Spead up my System 

და რეგულატორის საშუალებით გადაეცით რეზერვირებული მოცულობა. არაა გამორიცხული, 

რომ მაქსიმალური მოცულობა, რომელიც მისაღებია ReadyBoost–ის მუშაობისათვის იყოს უფრო 

მცირე, ვიდრე მთელი flesh–მეხსიერების მოცულობა და მცოცავის გადაადგილება მარჯვნივ 

ვერ მოხერხდეს. ეს დამოკიდებულია იმაზე, რომ ზოგიერთი flesh–მეხსიერება შეიცავს, 

როგორც „ჩქარ― ასევე, „ნელ― მეხსიერებას, ხოლო ReadyBoost–ს კი შეუძლია იმუშაოს მხოლოდ 

პირველმათგანთან. 

სისტემა არ ინახავს flesh–დისკზე ნებისმიერ საჭირი მონაცემს, ამრიგად  ნებისმიერ 

მომენტში თქვენ შეგიძლიათ მოაშოროთ ის და არ გქონდეთ იმის შიში, რომ დაკარგავთ საჭირო 

ინფორმაციას. 

მიაქციეთ ყურადღება, რომ დანართი ReadyBoost ( ნახ.7), მდებარებს ფანჯარაში 

Removable Disk Properties აუცილებლობის შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ წვდომა 

მასზე ნებისმიერ დროს. იმისათვის, რომ გათიშოთ გამოყენებული ფლეშკა ReadyBoost–თვის ან 

შეცვალოთ სარეზერვო მეხსიერების მოცულობა. ამისათვის დააწკაპუნეთ მაუსის მარჯვენა 

ღილაკზე ფლეშკის პიქტოგრამაზე–კომპიუტერის ფანჯარაში და ამოირჩიეთ ბრძანება 

Properties. 

მოწყობილობებეის მიერთება 

ყველა მოწყობილობა,  რომელიც მიერთებულია კომპიუტერთან შეიძლება პირობითად 

გავყოთ ორ ჯგუფად. 

 მოწყობილობა, მხარდაჭერილი  Plug and Play („ჩართე და იმუშავე―) ტექნოლოგიით. 

ისინი ავტომატურად აღიქმება სისიტემის მიერ და არ მოითხოვენ იმ პროგრამული 

უზრუნველყოფის ხელით დაყენებას, რომლებიც აკონტროლებენ მათ მუშაობას. 

 მოწყობილობები, რომლებიც მოითხოვენ დრაივერების დაყენებას კორექტული 

მუშაობისათვის. დრაივერი–ეს არის მომსახურე პროგრამა, რომელიც შეიცავს 

ინსტრუქციას Windows–თვის იმის შესახებ, თუ როგორ აღიქვას სწორედ მოცემული 

მოწყობილობა და იმუშაოს მასთან. 

Windows 7–ის შემადგენლობაში არის ძალიან ბევრი რაოდენობის დრაივერი სხადასხვა 

მოწყობილობისათვის. კომპიუტერთან ახალი მოწყობილების მიერთებისას, სისტემა 

იმწუთასვე იწყებს დრაივერების ძიებას მისთვის თავის ბაზაში, რის შესახაბაც იქნება 

გამოტანილი შეტყობინება, შეყტობინების არეში (ნახ.8). 

 
ნახ.8 შეტყობინება  ახალი მოწყობილობისათვის დრაივერების მოძებნის მცდელიბაზე. 
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თუ ძიება მოგვცემს დადებით შედეგს, დრაივერი იქნება დაინსტალირებული და 

შეტყობინების არეში გამოჩნდება შეტყობინებე იმაზე, რომ მოწყობილობა წარმატებულად 

დაინსტალდა და მზადაა სამუშაოდ. 

თუ Windows–მა ვერ  შეძლო თავის ბაზაში დრაივერის მოძიება, გაიხსნება ფანჯარა, 

რომელშიც თქვენ გექნებათ შემოთავაზება მიიღოთ მონაწილეობა დრაივერების დაყენებაში ან 

უარი თქვათ შემდგომ მოქმედებაზე. 

თუ თქვენ მიუერთებთ კომპიუტერს მოწყობილობას, რომელიც გამოცემულია Windows 

7–ის გამოსვლამდე, არ არის გამორიცხული, რომ მის თანმხლებ დისკზე არ აღმოჩნდება 

დრაივერი, რომელიც ეთანადება ახალ ოპერაციულ სისტემას და ინსტალაცია დასრულდება 

შეცდომის შეტყობინებით. ამ შემთხვევაში უნდა მივმართოთ მოწყობილობის მწარმოებლების 

საიტს, მოვძებნოთ განახლებული დრაივერი Windows 7–ისათვის და ჩამოვტვირთოთ იგი. 

როგორც წესი დრაივერები მწარმოებლების საიტზე წარმოდგენილია საინსტალაციო 

პროგრამასთან ერთად, ამიტომაც მათ ფაილებს აქვთ გაფართოება .exe. ინსტალაციის 

გასაშვებად ამ შემთხვევაში საკმარისია შევასრულოთ ორმაგი დაწკაპუნება ჩამოტვირთულ 

საიტზე და მივყვეთ პროგრამის დაყენების ინსტრუქციას. ახალი დრაივერის წარმატებულად 

დაყენების შესახებ თქვენ შეგატყობინებთ ამოცურებული კარნახი შეტყობინების არეში (ნახ.9). 

 
ნახ.9 ახალი მოწყობილობისათვის დრაივერები დაყენდა წარმატებით. 

მოწყობილობათა დისპეჩერი 

გამოიკვლიოს და შეცვალოს მოწყობილობის მდგომარეობა, რომელიც მიერთებულია 

კომპიუტერთან, აღმოფხვრას გაუმართაობა და განაახლოს დრაივერები, მოსახერხებელია 

ფანჯარაში მოწყობილობათა დისპეჩერი (ნახ.10). 

 
ნახ.10 Device Manager 

იმისათვის, რომ გავხსნათ მოწყობილობათა დისპეჩერის ფანჯარა, შეასრულეთ ბრძანება 

Control Panel\System and Security System განყოფილებაში დააწკაპუნეთ გზავნილზე Device 
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Manager. მოცემული ფანჯარა შეიძლება ასევე გავხსნათ მენიუ Start–ის საძიებო სტრიქონში 

Device Manager მოთხოვნის საშუალებით და დავაწკაპუნოთ მოძებნილ გზავნილზე. მასზე 

გზავნილი ასევე განთავსებულია System Properties ფანჯარაში(ნახ.2). 

მოწყობილობათა დისპეჩერი წარმოადგენს მთელ იმ მოწყობილობების სიას, რომლებიც 

მიერთებულია კომპიუტერთან. ისინი დაჯგუფებულია თავიანთი დანიშნულების და 

მიხედვით. იმისათვის, რომ ვნახოთ ჯგუფის შიგთავსი, დააწკაპუნეთ მისი დასახელებიდან 

მარცხნივ მდგომ ისარზე. 

თუ მოწყობილობათა სიაში რომელიმე მონიშნულია ყვითელი ნიშნით, ეს ნიშნავს, რომ 

Windows–მა არ ამოიცნო იგი, მაგრამ იგი მუშაობს არაკორექტულად. ამის მიზეზი შეიძლება 

იყოს, როგორც შიდა კომფლიქტები სისტემასთან, ასევე მოძველებული დრაივერები, 

რომლებიც არ ეთანადებიან Windows 7–ს. იმისათვის, რომ გავერკვეთ არაკორექტულად 

მუშაობის მიზეზებში, გახსენით ფანჯარა properties დავაწკაპუნებთ რა მის პიქტოგრამაზე 

ორჯერ. General ჩანართში გამოდის მოწყობილობის მდგომარეობის აღწერა და პრობლემები, 

რომლების იწვევენ გაუმართავ მუშაობას (მახ.11 მარცხნივ). თუ ამის მიზეზია 

დაუინსტალირებელი ან მოძველებული დრაივერები, მათი განახლება შეიძლება, ისე რომ არ 

გამოხვიდეთ მოცემული ფანჯრიდან. იმის მიუხედავად, რომ ჩანართების ნაკრები სხვადასხვა 

მოწყობილობების ფანჯრებისათვის შეიძლება განსხვავებული იყოს, მასში ყოველთვის 

არსებობს ჩანართი drives (ნახ.11 მარჯვნივ). 

 
 

ნახ.11 32TDevice32T46T 32T46TProperties 32Tფანჯრის ჩანართები. 

ჩანართი შეიცავს ინფორმაციას მოცემული მოწყობილობების დრაივერების შესახებ და 

მისი მართვის ღილაკებს, რომელთა შორისაც არის: 

 Update Driver Software. უშვებს დრაივერების განახლების პროცეს, თუ ის არ არის, ან 

მუშაობს არაკორექტულად. შედეგად იქნება გახსნილი ფანჯარა, რომელშიც უნდა 

აირჩიოთ ძებნის ხერხი (ავტომატური ან ხელით) დრაივერებისათვის კომპიუტერში ან 
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ინტერნეტში. ახალი ბრძანებისას მოითხოვება  მითითებული იყოს ის საქაღალდე 

კომპიუტერში, რომელშიც ინახება დრაივერების ფაილები (წინასწარ უნდა იყოს 

ჩამოქაჩული მომწოდებლების საიტიდან). წარმატებული განახლების შემდეგ ყვითელი 

კითხვის ნიშანი გაქრება მოყწობილობის პიქტოგრამის გასწვრივ, და იგი დაიწყებს 

ნორმალურად მუშაობას. წინააღმდეგ შემთხვევაში გამოვა შეტყობინება იმის შესახებ, 

რომ შედარებით შესაბამისი დრაივერები უკვე დაყენებულია. 

 Roll Back Driver. წვდომადია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ განაახლეთ დრაივერი, 

და მისი ახალი ვერსია აღმოჩნდა შეუფერებელი, ხოლო წინა იყო შენახული. ზუსტად 

მასთან იქნება განხორციელებული დაბრუნება. 

 Disable. ასრულებს ამორჩეული მოწყობილობის მუშაობას. Windows–ის შემდეგი 

გაშვებისას მოწყობილობა იქნება გამორთული, ხოლო მისი შესაბამისი დრაივერები არ 

იქნება ჩატვირთული მეხსიერებაში. იმისათვის, რომ თავიდან ჩავრთოთ დავაწკაპუნოთ 

მის პიქტოგრამაზე მაუსის მარჯვენა ღილაკით და შეასრულეთ ბრძანება Enable. 

 Uninstall. პასუხს აგებს მოწყობილების დრაივერის წაშლაზე. რომლის შემდეგაც ის აღარ 

იქნება აღმოჩენილი სისტემის მიერ.  

თუ ნებისმიერი მოწყობილობისათვის არა არის დაყენებული დრაივერი და სისტემამ 

ვერ შეძლო მოცემული მოწყობილობის აღმოჩენა, ის იქნება აღნიშნული კითხვის ნიშნით. ამ 

შემთხვევაში იზრუნეთ შესაბამისი დრაივერის ინსტალაციაზე. 

ხისტი დისკის შემოწმება და დეფრეგმენტაცია 

 ხისტი დისკი–კომპიუტერის უმთავრესი შემადგენელია, ზუსტად იგი არის თქვენი 

ფაილების შემნახავი, რომელიც ვინჩესტერის მწყობრიდან გამოსვლის შემდეგ არის 

დაკარგული. მოცემულ ნაწილში ჩვენ განვიხილავთ დიაგნოსტიკის ხერხებს და შეცდომების 

თავიდან არიდებას, რომლებიც გროვდება ხისტ დიკზე მისი ექსპლუატაციის პროცესში, 

რომელმაც შეიძლება გაომიწვიოს სისტემის მუშაობის სიჩქარის შემცირება, ხოლო შედეგად 

სისტემის მუშაობის სერიოზული არევა.  

დისკის შემოწმება  

 შეცდომები, რომლებიც წარმოიქმნება ხისტ დისკზე, შეიძლება პირობითად გავყოთ ორ 

ნაწილად. აპარატურული, რომელიც დაკავშირებულია დისკის მაგნიტური ველის მექანიკურ 

დაზიანებასთან ზოგიერთ სექტორებში, რომლის შედეგად ისინი ხდებიან გამოუსადეგარი 

მონაცემების ჩასაწერად და წასაკითხად. ასეთ სექტორებს ეწოდება bad-კლასტერები. 

პროგრამული შეცდომები წარმოადგენს ფაილური სისტემის მოშლას, რომლის შედეგად ხისტ 

დისკზე ჩნდება დაკარგული ფრაგმენტები, რომლებიც არ ეკუთვნის არცერთ ფაილს; მათი 

გამოყენება არც დამოუკიდებლად არ შეიძლება მათში არსებული ჩანაწერების ნაკლულობის 

გამო. დაკარგული კლასტერების წარმოქმნის მიზეზი შეიძლება იყოს: დანართის 

არაკორექტული დამთავრება მათი დაკიდების შემდეგ, პროგრამული უზრუნველყოფის შიდა 

შეცდომები, სისტემის მუშაობის არასწორი დამთავრება (მაგ. უცებ გამორთული ელ.მომარაგება 

და ა.შ). პროგრამული შეცდომების აღმოფხვრა შესაძლებელია, ხოლო კლასტერების 

მექანიკური დაზიანება უკვე არ ექვემდებარება აღდგენას. დისკის შემოწმებისას ისინი 

მხოლოდ მოინიშნება და შემდგომში აღარ გამოიყენება მონაცემების ჩასაწერად და წასაკითხად.  

 Windows–ის შემადგენლობაში არსებობს სპეციალური უტილიტი–ხისტი დისკის 

შემოწმებისათვის, რომლის საშუალებით შეიძლება თავი ავარიდოთ დაკარგულ კლასტერებს 

და მოვნიშნოთ დაზიანებულები. იმისთვის, რომ გვქონდეს მათთან წვდომა, გავხსნათ 
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Computer–ის ფანჯარა, იმ დიკის პიქტოგრამაზე დავაწკაპუნოთ მაუსის მარჯვენა ღილაკით 

რომლის  შემოწმებაც გვინდა და ამოირჩიეთ ბრძანება Properties და ჩანართში Tools (ნახ.12 

მარცხნივ) და დააწკაპუნე ბრძანებაზე Check now. ამასთან გაიხსნება შემოწმების პარამეტრების 

ფანჯარა (ნახ.12 მარჯვნივ), იგი შეიცავს ორ მომართვას. 

 Automatically fix file system errors აქ ალამი დაყენებულლია გულისხმობის პრინციპით 

და იგი პასუხს აგებს ფაილურ სისტემაში აღმოჩენილი შეცდომების გასწორებაზე, 

მომხმარებლისათვის შეტყობინების გარეშე. 

 Scan for and attempt recovery of bad sectors ალმის ამ მდგომარეობაში დაყენებისას 

მოხდება დისკის შემოწმება  უბნების მექანიკურ დაზიანებაზე და შედეგად მოხდება 

მათი მონიშვნა, როგორც სამუშაოდ უვარგისისა. ამ შემთხვევაში შემოწმებამ შეიძლება 

გასტანოს დიდხანს. 

შემოწმების დასაწყებად დააჭირეთ ღილაკს Start. მხედველობაში მიიღეთ, რომ თუ 

სისტემაში გაშვებულია რაიმე პროცესი, რომელიც იყენებს არჩეული დისკის რესურსებს, თქვენ 

გექნებათ შემოთავაზება, რომ გადადოთ შემოწმება სისტემის შემდგომ გაშვებამდე. მაგრამ თუ 

საჭიროა მოხდეს შემოწმება დაუყოვნებლივ, გადატვირთეთ კომპიუტერი. 

 
 

 ნახ.12 ხისტი დისკის შემოწმების გაშვება. 

დისკის შემოწმებისას უნდა შევწყვიტოთ კომპიუტერზე მუშაობა და დაველოდოთ 

პროცესის დასრულებას. 

დისკის დეფრაგმენტაცია 

მეორე ღილაკი ფანჯარაში (ნახ.12 მარცხნივ) პასუხს აგებს დისკის დეფრაგმენტაციაზე. 

მუშაობის დროს კომპიუტერის ხისტი დისკი მუდმივად ივსება ფაილებით: მუდმივად 

იქმნება ახლები, ხშირად იშლება არასაჭიროები, რომელიც შემდეგ ტოვებს ცარიელ უბნებს 

ფაილების ჩასაწერად და ეს უბნები შეიძლება განთავსებული იყოს დისკის სხვადასხვა 
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ადგილებზე. თავიდან, როცა დისკი არა არის სავსე, ფაილები იწერება კლასტერების უწყვეტ 

ჯაჭვში. 

შენიშვნა: „კლასტერი―–ეს გაგება დამახასიათებელია FAT და NTFS ფაილური 

სისტემისათვის. ეს არის მონაცემთა შესანახი ერთეული– მინიმალური ადგილი დისკზე, 

რომლის გამოყენებაც შეიძლება ფაილის ჩასაწერად. 

შემდგომში, არასაჭირო ფაილების წაშლის შემდეგ, დისკის სხვადასხვა უბნებში 

გამოთავისუფლდება ხოლმე სხვადასხვა სიგრძის კლასტერების ჯაჭვი. რაც უფრო მეტია 

ფაილის ზომა, მით უფრო მეტი კლასტერის ჯაჭვი გამოიყენება მის ჩასაწერად დისკზე. თუ 

წარმოიშვება დიდი ფაილის ჩაწერის აუცილებლობა, ხოლო დისკზე არ აღმოჩნდება საჭირო 

სიგრძის კლასტერების უწყვეტი ჯაჭვი, ფაილი იქნება დაყოფილი (ფრაგმენტირებული) 

ნაწილებად, რომლებიც ჩაიწერება უფრო მცირე ზომების რამოდენიმე კლასტერში, რომლებიც 

მდებარეობენ დისკის სხვადასხვა უბნებში, მაგრამ წარმოადგენენ ჯამში საჭირო მოცულობას. 

გასხნილი დეფრაგმენტებული ფაილის წაკითხვისას წარმოიქმნება აუცილებლობა იმისა, რომ 

მიმართვა მოხდეს დისკის სხვადასხვა უბნებზე რაც ამცირებს ინფორმაციის წაკითხვის 

სიჩქარეს. როცა დისკზე დაგროვდება დიდი რაოდენობით ფრაგმენტირებული ფაილები, 

ვინჩესტერის სწრაფქმედება მნიშვნელოვნად მცირდება.  

დეფრაგმენტაცია–ეს არის ფაილების გადანაწილება ხისტ დისკზე, რომლის შედეგადაც 

ფაილის ცალკეული ფრაგმენტები ერთიანდება ერთ მთლიანობაში (იწერება კლასტერების 

უწყვეტ ჯაჭვში). დეფრაგმენტაციის დროული შესრულება საშუალებას იძლევა თავი 

ავარიდოთ დისკის ლოგიკური სტრუქტურის ერთგვაროვნების დარღვევას, რომელიც ანელებს 

ფაილების წაკითხვას და ჩაწერას (შესაბამისად, პროგრამასთან მიმართვას) და ზრდის 

დატვირთვას ხისტი დისკის მექანიკური ნაწილების. 

გულისხმობის პრინციპით დისკის დეფრაგმენტაცია ავტომატურ რეჟიმში ხდება 

კვირაში ერთხელ, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ არსებული რეჟიმი ან დაუყოვნებლივ 

გაუშვათ პროცესი. ამისათვის ფანჯარაში დააწკაპუნეთ ღილაკზე: Defragment now 

(ნახ.12მარცხნივ). 

შედეგად გაიხსნება ფანჯარა, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას დეფრაგმენტაციის 

თარიღსა და დროზე (ნახ13). თუ თქვენ გინდათ შეცვალოთ არსებული წესი, დააწკაპუნეთ 

ღილაკზე Configure schedule და მიუთითეთ სხვა დღე, დრო და დეფრაგმენტაციის 

პერიოდულობა. დეფრაგმენტაციის დაწყებამდე, უნდა დავრწმუნდეთ იმაში, გვჭირდება იგი 

თუ არა ამ მომენტში. იმისათვის, რომ ეს გავიგოთ, დავაწკაპუმოთ ღილაკზე Anaalyze disk. 

დეფრაგმენტაციის მომენტალურად გასაშვებად დააწკაპუნეთ ღილაკზე Defragment disk. 

პროცედურის ჩატარების პარარელურად კომპიუტერზე მუშაობა შეიძლება არც შევწყვიტოთ. 
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ნახ.13 ხისტი დისკის დეფრაგმენტაციის უტილიტის ფანჯარა. 

თუ დროის იმ მომენტში, რომელიც გაწერილია გულისხმობით, კომპიუტერი იქნება 

გამორთული, დეფრაგმენტაცია გაიშვება კომპიუტერის მუშაობის უახლოეს სეანსზე. 

დისკის დასუფთავება-Disk Cleanup 

Disk Cleanup (cleanmgr.exe) არის კომპიუტერის მომსახურების უტილიტა, რომელიც 

Microsoft Windows-ში შედის,  თავისუფალი დისკური ადგილის შესაქმნელად მყარ 

დისკზე.თავიდან უტილიტა ეძებს და აანალიზებს მყარ დისკს ფაილებისთვის,რომლებიც აღარ 

გამოიყენებიან და შემდგომ შლიან არა საჭირო ფაილებს.არიან დძალიან ბევრი ფაილური 

კატეგორიები, რომლებისთვისაც განკუთვნილია Disk Cleanup-ი, შესრულდება რა მანამდე 

დისკის ანალიზი: 

 Compression of old files 

 Temporary Internet files 

 Temporary Windows files 

 Downloaded program files 

 Recycle Bin 

 Removal of unused applications or optional Windows components 

 Setup log files 

 Off-line files 

რომ დავიწყოთ დასუფთავების პროცესი ვიქცევით შემდეგნაირად:start/All 

programs/Aacessories/System Tools/ Disk Cleanup 
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ან კიდევ start/computer ოვირჩიოთ რომელიმე კონკრეტული დისკი რომლის გასუფთავებაც 

გვინდა და მისი propertis ფანჯარის „General― ჩანართში  დავაჭიროთ Disk Cleanup ღილაკს 

  

32Tშემდეგ32T 32Tდააჭერთ32T 32Tდისკის გასუფთავება32T 32Tღილაკს32T, თუ თქვენ 32Tგაქვთ ერთზე მეტი დანაყოფი, 

მაშინ თქვენ მოგეთხოვებათ, ამოირჩიოთ რომელი დისკის გასუფთავება გსურს. 

 

როგორც კი დავაჭერთ Disk Cleanup ღილაკს იწყება პროცესის დათვლის დასაწყისი, რომელიც 

ქვემოთ არის ნაჩვენები. ამან შეიძლება მოითხოვოს დრო თუ თქვენ მანამდე არ 

დაგისუფთავებიათ მანამდე დისკი. 
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როგორც კი დათვლა დამთავრდება დაინახავთ ყველა იმ ფაილს, რომელიც ხელმისაწვდომი 

იქნება წასაშლელად. ქვემოთ ჩამონატვალში ვირჩევ ყველას, გარდა კატოგორიისა "Compress old 

files" . მე ვცდილობ შევინახო ჩემი კომპიუტერი  შენახვადი, რომ არ დამჭირდეს ყველა ფაილის 

შეკუმშვა. 

 

 

 

 

 

 

დააწვებით Delete Files ღილაკს და იწყება საშლის პროცესი.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სისტემის აღდგენა არევის შემდეგ 

იმის მიუხედავად,  რომ Windows 7 გამოირჩევა მაღალი სტაბილურობით, სისტემის 

ფუნქციონირების პროცესში შეიძლება წარმოიშვას კრიტიკული შეცდომები, რომლებმაც 

შეიძლება გამოიწვიოს Windows–ის მუშაობის არევა, ან მისი ჩატვირთვის შეუძლებლობა. ასეთი 

შეცდომენის მიზეზი შეიძლება იყოს Windows 7–თან შეუთავსებელი დრაივერები, სისტემური 

მომსახურების და დანართის არაკორექტული მუშაობა, დაყენებულ მოწყობილობებთან 

კომფლიქტი. აქ ჩვენ განვიხილავთ სისტემის მუშაობის აღდგენის ხერხებს არევის დროს, ასევე 

მონაცემების არქივიზაციის ხერხებს, რომლებიც საშუალებას იძლევა შეინახოს საჭირო 

ინფორმაცია საიმედო ადგილზე, იმისათვის, რომ მომავალში როცა წარმოიშვება არევა 

მოვახდინოთ მისი აღდგენა. 

Windows–ის ჩატვირთვის განსაკუთრებული ვარიანტები 

თუ ახალი დრაივერების ან პროგრამის დაყენების შემდეგ წარმოიშვა არევა Windows–ის 

სისტემაში, ფუნქციონირებს არასტაბილურად ან საერთოდ არ იტვირთება. ამ შემთხვევაში 

უნდა ვცადოთ გავუშვათ Windows–ი ბოლო წარმატებული კონფიგურაციის პარამეტრებით. 

ბოლო წამატებული კონფიგურაციის ქვეშ გაიგება სისტემური მომართვის ბოლო ნაკრები, 

რომლის დროსაც Windows–ი მუშაობდა სტაბილურად. ეს ნაკრები არ შეიცავს კომპიუტერის 
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მუშაობის ამრევს: ის იქნება ჩატვირთვისას ბოლო წარმატებული კონფიგურაციით. მისი 

აღდგენა კი არ შეუძლებელი იქნება. 

როგორც წესი არევის წარმოქმნისას ან Windows–ის მუშაობის არასწორად 

დასრულებისას,  კომპიუტერის ჩატვირთვის და  BIOS–ის მიერ მისი მოწყობილობების 

ტესტირების შემდეგ გამოვა მენიუ, რომელშიდაც შემოთავაზებული იქნება ამოვირჩიოთ 

ჩატვირთვის განსაკუთრებული ვარიანტებიდან ერთ–ერთი(ნახ.14). ისრებიანი ღილაკების 

საშუალებით გადავიდეთ პუნქტზე Last Known Good Configuration (advanced) და დავაწკაპუნოთ 

Enter. ამასთან იქნება მცდელობა გაიშვას სისტემა იმ პარამეტრებით რომლებიც წინ უსწრებდა 

იმ კონფიგურაციას, რომლებმაც წარმოშვა პრობლემები. ფაილების შენახვაზე, რომლებიც 

შექმნილია ან შეცვლილია მუშაობის ბოლო სეანსზე, შეიძლება არ ვიდარდოთ. ბოლო 

კონფიგურაციასთან დაბრუნება ეხება მხოლოდ სისტემურ პარამეტრებს და არ ახდენს 

გავლენას მომხმარებლის კერძო ფაილებზე. 

თუ იმის მცდელობა, რომ ჩავტვირთოთ ბოლო წარმატებული კონფიგურაციით არ 

მოგვცემს შედეგს, კომპიუტერის შემდეგი გაშვებისას მენიუში (ნახ.14) ამოირჩიეთ პუნქტი Safe 

Mode და დააწკაპუნეთ Enter. სისტემის არევისას ჩატვირთვის მოცემული ვარიანტი გვევლინება 

ერთ–ერთ საშუალებად, რადგანაც ამ შემთხვევაში Windows–ი გაიშვება სისტემური  

პარამეტრების და დრაივერების მინიმალური ნაკრებით. Safe Mode-ში მომხმარებლის ქმედება 

შეზღუდულია, მაგრამ Windows–ის მუშაობის აღსადგენად ჩვეულებრივ რეჟიმში თქვენ 

შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგი ზომები: 

 გადავდოთ დრაივერის ახალი ვერსიის დაყენება, რომელიც თქვენი აზრით შეიძლება 

იყოს არევის მიზეზი. ამისათვის გახსენით Device Manager მოწყობილობის Propertis  

ფანჯარაში, რომლთათვისაც სრულება დრაივერების განახლება, გადავიდეთ ჩანართში 

Driver (ნახ.11 მარჯვნივ). და გამოიყენეთ ღილაკი Roll Back Driver. 

 
ნახ.14 არევის წარმოშობისას Windows–ის ჩატვირთვის განსაკუთრებული ვარიანტების 

ამორჩევის ფანჯარა. 

 გამორთე ახალი მოწყობილობა, თუ არევა წარმოიქმნა მისი მიერთებისას 

კომპიუტერთან (ღილაკი Disable, ჩანართში Driver). 

 აღადგინე სისტემა უფრო ადრეულ მდგომარეობაში აღდგენის წერტილის გამოყენებით 

(დაწვრილებით ქვემოთ). 
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თუ კომპიუტერის ჩარვირთვისას მენიუ, რომლიც გამოსახულია ნახ.14–ზე, არ გამოვა 

ეკრანზე, თქვენ შეგიძლიათ გამოიძახოთ Windows–ის დამატებითი ვარიანტების ამოსარჩევი 

გაფართოებული მენიუ შეგიძლიათ ამოირჩიოთ შემდეგი ხერხებიდან ერთ–ერთი:  

 როცა Windows 7 არის ერთ–ერთი ოპერაციული სისტემა კომპიუტერზე, პერსონალური 

კომპიუტერის ჩატვირთვისას უნდა მრავალჯერადად დავაჭიროთ ხელი F8 ღილკაზე, 

იმისათვის, რომ დავიჭიროთ მომენტი, როცა BIOS–ი დაამთავრებს კომპიუტერის 

მოწყობილობების ტესტირებას, ხოლო  Windows–ის ჩატვირთვა ჩვეულებრივ რეჟიმში 

ჯერ კიდევ არ დაწყებულა. 

 თუ კომპიუტერზე დაყენებულია ორი ან მეტი ოპერაციული სისტემა Windows–ის 

ჩატვირთვის დისპეჩერი გადავაადგილოთ ისრებიანი ღილაკის საშუალებით საჭირო 

სათაურზე და დავაჭიროთ ხელი F8 ღილაკზე. 

მოცემულ მენიუში ასევე უნდა თავდაპირველად მივმართოთ ვარიანტს: Last Known 

Good Configuration (advanced) იმ ცვლილების ავტომატური უგულველყოფისათვის, რომელმა 

ცვლილებამაც გამოიწვია არევა. თუ პრობლემის გადაწყვეტა არ მოხერხდა, უნდა მივმართოთ 

Windows–ის Safe Mode. 

როცა სისტემაში ხდება სერიოზული არევა, იგი შეიძლება არ ჩაიტვირთოს არც Safe 

Mode.ამ უკუდერეს შემთხვევებში უნდა გამოვიყენოთ აღდგენის საშუალებები ჩატვირთვისას, 

რომელიც არის Windows 7–ის DVD საინსტალაციო დისკზე სისტემის აღდგენის პარამეტრების 

მენიუში. აღდგენის საშუალების გაშვების შემდეგ გაშვებისას იგი ტესტირებას უკეთებს 

კომპიუტერს არევის მიზეზებზე, რომელიც ხელს უშლის Windows–ის გაშვებას, და შემდეგ 

ცდილობს მოაშოროს ეს  მიზეზები (პირველ რიგში ეს ეხება დაზიანებულ და წაშლილი 

სიტემური ფაილების აღდგენას). 

რომ ვისარგებლოთ ჩატვირთვისას აღდგენის საშუალებით  BIOS მენიუში მოვმართოთ 

კომპიუტერის პირველ ჩამტვირთველად კომპაქტ–დისკი. ამის შემდეგ ჩასვით Windows 7–ის 

საინსტალაციო დისკი დისკწამკითხველში და გადატვირთეთ კომპიუტერი. დააწკაპუნეთ 

ღილაკზე Next და შემდეგ  

 (ნა.15). მიუთითე არასწორედ მომუშავე ოპერაციული სისტემა და დააჭირე ხელი Next. 

შემდეგ ეტაპზე ამოირჩიეთ Run restore სისტემის აღდგენის პარამეტრების მენიუში. 

 
ნახ.15 Windows 7–ის ინსტალაციისა და აღდგენის ფანჯარა. 

System Restore 
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System Restore – სპეციალური ხერხია, რომლის საშუალებითაც შეიძლება დავბრუნდეთ 

სისტემის ერთ–ერთ წინა მდგომარეობაში, გამოვიყენებთ რა აღდგენის საკონტროლო წერტილს. 

აღდგენის წერტილი ესაა Windows–ის სისტემური პარამეტრების მდგომარეობა მოცემულ 

დროში, რომლებიც ინახება აღდგენის საშუალებად. აღდგენის წერტილი განკუთვნილია 

იმისათვის, რომ შემდგომში არეულობის წარმოქმნისას (მაგ.არაკორექტულად მომუშავე 

დრაივერის ან პროგრამის დაყენებისას, რომელთა მოქმედება არ შეიძლება შევაჩეროთ 

სტანდარტული ხერხით) შესაძლებლობა გვქონდეს მათი საშუალებით დავბრუნდეთ სისტემის 

იმ მდგომარეობაში, რომელიც წინ უსწრებდა კრიტიკული კომპონენტის ინსტალაციას. წინა 

მდგომარეობაში დაბრუნება არ ახდენს კერძო ფაილებისა და ელექტრონული წერილების 

დაკარგვას, რომელიც შექმნილია უფრო გვიან ხანებში, რადგანაც აღდგენის საშუალება 

მხოლოდ ეხება სისტემურ ფაილებს და მომართვას, ასევე დაყენებულ პროგრამებს. აღდგენის 

წერტილი იქმნება სიტემის მიერ ავტომატურად პროგრამის და დრაივერების დაყენების წინ, 

რომლებსაც არ გააჩნია ციფრული ხელმოწერა, არქივიზაციის წინ (ამაზე ქვემოთ)და სისტემის 

წინა მდგომარეობაში დაბრუნება (რათა შედეგად შესაძლებელი იყოს გადავდოთ Roll Back 

Driver). ასევე ყოველდღიურად, როგორცაა გაწერილი (ასეთ აღდგენის წერტილს უწოდებენ 

დაგეგმილს). აუცილებლობის შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ შექმნათ აღდგენის წერტილი 

ასევე ხელით. ამ პროცესს ჩვენ განვიხილავთ ცოტა ქვემოთ. 

აღდგენის წერტილის შესანახად დისკზე რეზერვირდება განსაზღვრული ადგილი. მისი 

გადავსების შემდეგ აღდგენის ძველი წერტილები იშლება და მათ ადგილებზე ჩაიწერება 

ახალი. 

იმისათვსი, რომ მოვახდინოთ სისტემის აღდგენა ან შევცვალოთ მისი პარამეტრები, 

დავაწკაპუნოთ Computer პიქტოგრამაზე მაუსის მარჯვენა ღილაკით და გამოიძახეთ ბრძანება 

Properties და გახსნილ ფანჯარაზე დააწკაპუნეთ გზავნილზე System protection გამოვა ფანჯარა 

(ნახ.16). მოცემული ფანჯარა შეიძლება ასევე გავხსნათ შემდეგი ხერხით: Start მენიუს საძიებო 

სისტემაში  შევიტანოთ ასოთშეთანხმება System protection და შემდეგ გადავიდეთ გზავნილზე 

System Restore ხისტი დისკის დანაყოფებისათვის, რომლებიც წარმოდგენილია სიაში, შეიძლება 

ჩავრთოთ და გამოვრთოთ დაცვა configure ღილაკის საშუალებით. მაგრამ რადგანაც მომართვა 

ეხება მხოლოდ სისტემურ მომართვებს, დაცვის დაყენება გამართლებულია მხოლოდ 

ოპერაციული სისტემის განყოფილებისათვის. 

თუ პოტენციურად საშიში მოქმედების ჩატარების წინ თქვენ მოგინდებათ შექმნათ 

აღდგენის წერტილი ხელით, დააჭირეთ ხელი ღილაკს create, შეიტანეთ ახალი წერტილის 

სახელი და კიდევ დააჭირე ხელი create. ახლა, თუ თქვენი მოქმედება გამოიწვევს Windows–ის 

მუშაობის არევას, რომლის თავის არიდება არ შეგვიძლია ცნობილი ხერხით, თქვენ შეგიძლიათ 

დაუბრუნდეთ სისტემის ადრეულ მდგომარეობას ახლახან შექმნილი აღდგენის წერტილის 

გამოყენებით. 

აღსადგენი პროცედურის შესასრულებლად მიმართეთ ღილაკს System Restore (ნახ.16). 

გახსნილ ფანჯარაში დააწკაპუნეთ ღილაკზე Next. შემდეგ ფანჯარაში (ნახ.17) იქნება 

შემოთავაზებული წერტილი, რომლის შექმნის შემდეგაც, სისტემის ვერსიით, შეიძლება 

მომხდარიყო  არევა. თქვენ შეგიძლიათ დაეთანხმოთ შემოთავაზებულ წერტილს ან 

ამოირჩიოთ სხვა, დააყენებთ, რა გადამრთველს მდგომარეობაში Choose a different restore. ამ 

შემთხვევაში Next ღილაკზე დაწკაპუნების შემდეგ თქვენთვის იქნება შემოთავაზებული 

აირჩიოთ აღდგენის წერტილებიდან ერთ–ერთი (ნახ.18). ფორმატის განსაზღვრის შემდეგ 

დააწკაპუნეთ ღილაკზე Next და შემდეგ Finish და დააზუსტეთ თქვენი განზრახვა გამოსულ 
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დიალოგურ ფანჯარაში. ამის შემდეგ თქვენ ნახავთ შეტყობინებას იმის შესახებ, რომ აღდგენა 

წარმატებულად დამთავრდა. 

 
ნახ.16 კომპიუტერის თვისებების ფანჯრის სისტემის დაცვის ჩანართი. 

თუ წარმოიშვება აუცილებლობა, რომ უნდა გადავდოთ წინა მდგომარეობაში 

დაბრუნება, გახსენით ჩანართი System protection (ნახ.16) დააწკაპუნეთ ღილაკზე System Restore, 

დააყენეთ გადამრთველი მდგომარეობაში cancel System Restore, დააწკაპუნეთ Next, ხოლო 

შემდეგ Finish. კომპიუტერის გადატვირთვის შემდეგ თქვენ ნახავთ შეტყობინებას იმის შესახებ, 

რომ აღდგენის გადადება წარმატებით ჩატერდა. 

 
ნახ.17 სისტემის აღდგენის ფანჯარა. 
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ნახ.18 აღდგენის წერტილის ამორჩევის ფანჯარა. 

 

ფაილების არქივაცია და აღდგენა 

ზემოთ ლაპარაკი იყო სისტემის პარამეტრების შენახვაზე, აღდგენის წერტილის სახით, 

იმისათვის, რომ იყოს საშუალება დაბრუნება მოხდეს მასთან არევის წარმოშობისას. აქ კი 

განვიხილავთ როგორ დავიზღვიოთ თავი იმ მონაცემების დაკარგვისაგან, რომლებიც ინახება 

კომპიუტერში. 

იმისათვის, რომ არ ვინერვიულოთ საკუთარი ფაილების შენახვაზე, აუცილებელია მათი 

არქივირება და შენახვა საჭირო ადგილზე (მაგ. ჩავწეროთ კომპაქტ–დისკზე ან მოვათავსოთ 

საქაღალდეში სხვა კომპიუტერში ქსელის საშუალებით). რა თქმა უნდა ამის გაკეთება ხელითაც 

შეიძლება, მაგრამ დამეთანხმებით, რომ თავად ავირჩიოთ ფაილი შესანახად, ხოლო შემდეგ 

თვალი მივადევნოთ მომხდარ ცვლილებებს და შევიტანოთ ისინი არქივში არაა 

გამართლებული. უფრო მოსახერხებელია ვისარგებლოთ Windows–ის არქივიზაციის 

ჩაშენებული საშუალებებით, რომლებიც საშუალებას იძლევა შევასრულოთ ფაილების 

სარეზერვო კოპირება და განაახლოს არქივი ავტომატურ რეჯიმში. 

იმისათვის, რომ გავხსნათ ფანჯარა, რომელიც პასუხს აგებს მონაცემების 

არქივიზაციაზე და აღდგენაზე (ნახ.19) შეასრლეთ ბრძანება Start->Control Panel\System and 

Security\Backup and Restore. ასევე Start მენიუს საძიებელ ველში შეიძლება შევიტანოთ სიტყვა 

Backup და ამოვირჩიოთ საჭირო გზავნილი. 
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ნახ.19 არქივიზაციისა და აღდგენის ფანჯარა. 

საკუთარი საქაღალდეებისა და ფაილების სარეზერვო ასლის შესაქმნელად უნდა 

მივმართოთ გზავნილს Set up backup. ამ ფანჯრის (ნახ.20) Set backup on არეში და ავირჩიოთ 

არქივის შენახვის ადგილი. 

შეიძლება, მაგალითად, შევინახოთ სარეზერვო ასლი როგორც ვინჩესტერის ნაწილზე 

(ერთ–ერთ დისკზე), ასევე გარე დამგროვებელზე. ამის გარდა, თქვენ შეგიძლიათ ისარგებლოთ 

ქსელური საქაღალდით, თუ თქვენი კომპიუტერი ჩართულია ლოკალურ ქსელში. საჭირო 

მოცულობის თავისუფალი არე სარეზერვო ასლის განთავსებისათვის პირდაპირ 

დამოკიდებულია დასაარქივებული ინფორმაციის რაოდენობაზე. არქივიზაციის ოსტატი 

მაშინვე ირჩევს შენახვის ადგილს საჭირო თავისუფალი ადგილის გათვალისწინებით. მაგრამ ეს 

ადგილი შეიძლება შევცვალოთ. რეზერვული საქაღალდე არ შეიძლება შენახული იყოს დისკზე, 

რომელზედაც განლაგებულია დასაარქივებელი ფაილი. მაგ. თუ თქვენ ქმნით იმ ფაილების 

არქივს, რომლებიც ინახებიან C: ხისტ დისკზე, მაშინ სარეზერვო ასლის შენახვა შეიძლება 

ნებისმიერ ადგილას, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში ზემოთ მითითებულ ადგილზე 

(C:დისკზე). 

 
ნახ.20 არქივიზაციის მომართვა. 

შემდგომში აუცილებელია ამოვირჩიოთ ფაილები, რომლებიც უნდა შევინახოთ. თქვენ 

შეიძლება უფლება მისცეთ ოპერაციულ სისტემას თვითონ ამოირჩიოს ისინი ან გავაკეთოთ ეს 
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თვითონ დამოუკიდებლად. თუ ფაილებს აირჩევს Windows 7 გულისხმობის პრინციპით, მაშინ 

რეზერვირებულ ასლში აღმოჩნდებიან ის ფაილები, რომლებიც დაკავშირებულები არიან იმ 

ბიბლიოთეკებთან, რომლებიც განთავსებულები არიან Desktop-ზე, ასევე ყველა საქაღალდეები, 

რომლებიც იქნებიან მოძიებულები მომხმარებლის საქაღალდეში. მეორე ვარიანტის 

ამორჩევისას, ანუ თუ თქვენ თვითნებურად უთითებთ საჭირო ფაილებს, გაიხსნება 

გაფართოებული მენიუ. მასში უნდა დავაყენოთ ალმები იმ საქაღალდეების გასწვრივ, 

რომლებიც უნდა ჩართული იყოს სარეზერვო ასლში. მაგრამ ამ შემთხვევაშიც საქაღალდეები, 

რომლებსაც აქვთ რეკომენდაცია იყვნენ დაარქივებული იქნებიან აღნიშნულნი. 

როდესაც ყველა აუცილებელი მომართვა იქნება ჩატარებული, გადადით შემდეგ 

ფანჯარაში, რომელშიც თქვენ ნახავთ თქვენ მიერ არჩეულ ვარიანტებს, რომლებისთვისაც უნდა 

შეიქმნას ფაილების რეზერვირებული ასლები. აქ შეიძლება დამატებთ შეიცვალოს განრიგი, 

რომლის მიხედვითაც შეიქმნება სარეზერვო ასლები. ამისათვის დავაწკაპუნოთ გზავნილზე 

Change schedule. დააჭირე ხელი ღილაკს Save settings and run backup სარეზერვო ასლების 

მომართვის პროცესის დასამთავრებლად და არქივიზაციის დასაწყებად. 

ამის შემდეგ რაც თქვენ შექმნით პირველ სარეზერვო ასლს, Backup და Restore ფანჯრის 

სახე შეიცვლება (ნახ.21). 

 
ნახ.21 არქივიზაციისა და აღდგენის ფანჯრის სახის შეცვლა. 

ამ ფანჯარაში შეიძლება დავინახოთ დრო, როცა მოხდა ბოლო არქივიზაცია და იგეგმება 

ახალი. თქვენ ასევე შეგიძლიათ შეცვალოთ სარეზერვო ასლის პარამეტრები და გაუშვათ 

ფაილების აღდგენა შენახული არქივიდან. 

თუ დააწკაპუნებთ გზავნილზე Change settings, მაშინ აისახება ფანჯარა ინფორმაციით 

იმ ადგილის შესახებ, სადაც ინახება ფაილის სარეზერვო ასლი (ნახ.22). თუ დააწკაპუნებთ 

ღილაკზე View Bachup, გაიხსნება ფანჯარა, რომელიც საშუალებას გვაძლევს ვნახოთ ყველა 

შექმნილი არქივი. ამ ფანჯარაში ასევე შეიძლება წავშალოთ ძველი არქივები. 

დაარქივებული ფაილის აღსადგენად Back up or restore your files ფანჯარაში 

გამოიიყენება ღილაკი Restore my files (ნახ.23). 

ფანჯარაში Restore files ღილაკის საშუალებით, რომელიც განთავსებულია მარჯვნივ, 

მოძებნეთ ფაილები ან საქაღალდეები, რომელთა აღდგენა გინდათ და დააწკაპუნეტ ღილაკზე 

Next. შემდეგ ეტაპზე იქნება შემოთავაზებული ამოირჩიოთ აღსადგენი ფაილების 
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ადგილმდებარეობა. არის ორი ვარიანტი: აღადგინე საწყის ადგილზე ან მისცეთ სხვა 

ადგილმდებარეობა. როცა თქვენ განსაზღვრავთ ადგილმდებარეობას, დააწკაპუნეთ ღილაკზე 

Restore  აღდგენის გასაშვებად. საწყის ადგილზე აღდგენის ამოჩევისას გამოვა შეტყობინება 

ფაილის შეცვლის შესახებ (ნახ.24). 

 
ნახ.22 დისკური სივრცის მართვის ფანჯარა. 

 
ნახ.23 ფაილების აღდგენის ფანჯარა. 
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ნახ.24 შეტყობინება, რომელიც თან ახლავს აღდგენის პროცესს. 

აღდგენის პროცესის დასრულების შემდეგ გაჩნდება გზავნილი საქაღალდეზე, რომლის 

აღდგენაც მოხდა. 

სისტემის სახის შექმნა 

არქივიზაციისა და აღდგენის გარდა, რომლებიც არიან მნიშვნელოვანი საშუალებები 

თქვენი საკუთარი საქაღალდეებისა და ფაილების შესანახად, Windows 7–ში  არის საშუალება 

შენახული იქნას სისტემის სარეზერვო ასლი ე.წ. სისტემის იმიჯის საშუალებით. არქივიზაციის 

ეს ტიპი იცავს თქვენ სისტემას პრაქტიკულად ყველა არევისაგან. მაგალითად თუ ხისტი დისკი 

მთლიანად გამოვა წყობიდან და შეუძლებელია მონაცემთა აღდგენა, თქვენ შეგიძლიათ 

იყიდოთ ახალი და აღადგინოთ ყველა მონაცემი ადრე შექმნილი სისტემის იმიჯის 

საშუალებით. ამასთან არ უნდა ვინერვიულოთ მონაცემების ზომაზე, რადაგანაც სისტემის 

იმიჯის ოსტატი კუმშავს იმ მონაცემებს, რომლებიც განთავსებულია ხისტ დისკზე, ამრიგად, 

სისტემის იმიჯი არ იკავებს დიდ ადგილს. 

მთავარი განსხვავება სისტემის იმიჯის შექმნისა და მონაცემების სარეზერვო ასლს 

შორის მდგომარეობს იმაში, რომ რეზერვული ასლის შემთხვევაში თქვენ აღადგენთ მხოლოდ 

მონაცემების ნაწილს, ხოლო სისტემის იმიჯი ინახავს სისტემის აბსოლიტურ მონაცემებს. 

სისტემის იმიჯის გამოყენებისას არა მხოლოდ აღდგენილი იქნება სისტემის მუშაობის 

უნარი, ასევე გადაწერილი იქნება ყველა არსებული ფაილები. ფაილების და საქაღალდეების 

ბოლო ვერსიის აღდგენა გვეხმარება დროულად შევქმნათ სარეზერვო ასლები, რომლის შექმნის 

პროცესი ზემოთ იყო აღწერილი. 

სისტემის იმიჯის შესაქმნელად გადადით ფანჯარაში Backup and Restore და 

ისარგებლეთ გზავნილით Backup your computer (ნახ.25).  
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ნახ.25 სისტემის სახის შექმნა. 

ამასთან აქტიურდება სპეციალური ოსტატი, რომელიც საშუალებას იძლევა ჩქარა 

შეიქმნას იმიჯი. როგორც ნახატზე (ნახ.25) ჩანს, სისტემის იმიჯი შეიძლება შევინახოთ ხისტი 

დისკის მეორე განაყოფზე (D: დისკზე), DVD–ზე, ლოკალურ საქაღალდეში, თუ კომპიუტერი 

მიერთებულია ქსელთან. როგორც კი სისტემის იმიჯის განთავსების ადგილი ამორჩეულია და 

Next ღილაკზე ხელი დაჭერილია, თქვენ გადახვალთ ოსტატის ახალ ფანჯარაში, სადაც 

შეგიძლიათ მიიღოთ ზოგიერთი ინფორმაცია სისტემის იმიჯის შექმნაზე: რომელი დისკის 

იმიჯს ქმნით, სად იქნება განთავსებული იმიჯი და თავისუფალი სივრცის იმ რაოდენობაზე, 

რომელიც აუცილებელია მის შესანახად. შედეგად, დავადასტურებთ, რა იმიჯის შექმნას 

ღილაკის საშუალებით Back up now, თქვენ გაუშვებთ შექმნის პროცესს. 

იმიჯის შექმნის დასრულების შემდეგ იქნება შემოთავაზებული შეიქმნას სისტემის 

აღდგენის დისკი. უნდა ვისარგებლოთ ამ წინადადებით, რადგანაც ეს დაგეხმარებათ თქვენ 

ჩატვირთოთ კომპიუტერი და აღადგინოთ ოპერაციული სისტემა, რომელიც სშირად 

გვევლინება ერთადერთ საშუალებად, როცა სისტემაში ხდება დამანგრეველი არევა. 

 

სისტემის არევა 

თუ სისტემა უარს ამბობს მუშაობაზე, მაშინ შეგვიძლია მისი აღდგენა ადრე შექმნილი 

სისტემის იმიჯის საშუალებით. ამისათვის ჩატვირთეთ სპეციალური პროგრამული გარსი 

სისტემის აღდგენის დისკის შექმნის საშუალებით ან საინსტალაციო ფაილით, რომელიც არის 

თქვენ კომპიუტერში. ამ უკანასკნელის გამოყენება ხშირად შეუძლებელია, ამისათვის 

რეკომენდირებულია ყოველთვის ვიქონიოთ სისტემის აღმდგენი დისკი ხელმისაწვდომად. 

გახსოვდეთ, რომ სისტემის აღდგენა ასეთი ხერხით წაშლის ყველა მონაცემსა და 

მომართვას, რომლებიც იყო ჩაწერილი სისტემის ბოლო იმიჯის შექმნის შემდეგ. მაგრამ არ 

უნდა ვიღელვოთ, თუ ამის წინ თქვენ გააკეთეთ თქვენთვის საჭირო დოკუმენტების სარეზერვო 

ასლები. 

იმიჯის საშუალებით სისტემის აღსადგენად გააკეთეთ შემდეგი: 

1. გადატვირთეთ კომპიუტერი. 
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2. სისტემიის აღსადგენად დისკის გამიყენებისას, კომპიუტერის ჩატვირთვის წინ ჩადეთ 

ის დისკწამკითხველში. სხვა შემთხვევაში დაჭერილი გქონდეთ ხელი F8 ღილაკზე. 

3. კომპიუტერის ჩატვირთვის ამორჩევის ფანჯარაში მიუთითეთ პუნქტი Disable automatic 

restart on system failure და დააჭირე ხელი Enter-ღილაკს. თუ თქვენ გინდათ აღადგინოთ 

იმიჯიდან ოპერაციული სისტემა, მაშინ ისარგებლეთ კომპიუტერის აღდგენის 

ოსტატით. Start მენიუს საძიებო სტრიქონში შეიტანეთ სიტყვა Restore და დააწკაპუნეთ 

მოძებნილ გზავნილზე Restore your computer or reinstall Windows. 

4. System Restore ფანჯარაში იმიჯიდან ამოირჩიეთ სისტემის იმიჯი და მისდიეთ სისტემის 

აღდგენის ოსტატის მითითებებს (ნახ.26). 

 
ნახ.26 სისტემის იმიჯის ამორჩევა. 

შედეგად მივდევთ, რა მარტივ წესს (გვქონდეს სისტემის იმიჯი და მომხმარებლის 

დოკუმენტების რეზერვირებული ასლები), თქვენ თავს დაიცავთ სისტემის განადგურებისაგან 

და თქვენი მონაცემების დაკარგვისაგან . 

   

სისტემის უსაფრთხოება, ვირუსები, ანტივირუსები 
ინტერნეტი 

 ინტერნეტის გლობალური ქსელი უნიკალურია იმით, რომ იგი არ წარმოადგენს არავის  

საკუთრებას და ტერიტორიული საზღვრები არ გააჩნია. ეს ხელს უწყობს  მრავალრიცხოვანი 

Web-რესურსების განვითარებას და ინფორმაციის გაცვლას. ახლა ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია 

ინტერნეტში შენახული მონაცემებთან წვდომა   ან საკუთარი Web-რესურსის შექმნა. 

 თუმცა გლობალური ქსელის ეს თავისებურებები აძლევს საშუალებას  ადამიანებს 

ჩაიდინონ დანაშაული ინტერნეტში, შეაფერხონ ქსელში მუშაობა. 

ასეთი ადამიანები ვირუს და სხვა მავნე პროგრამებს ანთავსებენ მრავალრიცხოვანი 

Web-სერვერებზე და მათ „შენიღბვას― უკეთებენ საჭირო და უფასო პროგრამული 

უზრუნველყოფის ქვეშ. ამასთან ერთად, სკრიპტებმა რომლებიც ზოგიერთ  Web-გვერდის 

გახსნის დროს ავტომატურად ეშვება, შეუძლიათ თქვენს კომპიუტერზე მავნე ქმედება 

შეასრულონ, სისტემური რეესტრის შეცვლის ჩათვლით, არასასურველი უზრუნველყოფის 
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დაყენება, სხვის პირად ცხოვრებაში ჩარევა,  სხვისი მანქანების მართვა, პირადი ინფორმაციის 

ან თუნდაც ფულის მოპარვა,  და ა.შ, ამიტომ ბუნებრივად ჩნდება კითხვა – როგორ დავიცვათ 

თავი? 

ინტრანეტი 

 ინტარნეტ-ეს არის შიდა ქსელი, რომელიც სპეციალურად შექმნილია კომპანიის შიგნით 

ინფორმაციის სამართავად ან მაგალითად, კერძო სახლის ქსელი. ინტარნეტი წარმოადგენს 

ერთიან განზომილებას ყველა კომპიუტერული ქსელისათვის ინფორმაციის შენახვის, 

გაცვლისა და წვდომისათვის. ამიტომ, თუ ქსელის რომელიმე კომპიუტერი ინფიცირებულია, 

მაშინ სხვა კომპიუტერები მნიშვნელოვანი დაინფიცირების რისკის ქვეშ ხვდებიან. ასეთი 

სიტუაციების თავიდან ასაცილებლად არა მხოლოდ ქსელის პერიმეტრის დაცვაა საჭირო, ასევე 

ყოველი ცალკეული კომპიუტერის. 

ელექტრონული ფოსტა 

ელექტრონული ფოსტის საშუალებით  ყველა კომპიუტერზე მთლიანად გამოიყენება 

ელექტრონული მისამართების წიგნის შემცველობა, რომ გამოვლინდეს ახალი მსხვერპლი, 

უზრუნველყოფს ხელშემწყობ პირობებს მავნე პროგრამების გავრცელებისათვის. თავისდა 

გაუაზრებლად, ინფიცირებულ კომპიუტერის მომხმარებელით აგზავნის ადრესატთან 

ინფიცირებულ წერილს, რომელიც თავისმხრივ აგზავნის ახალ ინფიცირებულ წერილს და ა.შ. 

არ არის იშვიათი, როდესაც უყურადღებობის გამო დაინფიცირებულ დოკუმენტი/ფაილი 

ხვდება რომელიღაცა მსხვილი კომპანიის კომერციული ინფორმაციის გასაგზავნ სიაში. ამ 

შემთხვევაში ზარალდება არა ხუთი, არამედ ასი ან ათასობით ასეთი გზავნილის აბონენტი, 

რომელიც შემდგომში დააგზავნიან ინფიცირებულ ფაილს თავის ათასობით აბონენტთან. 

 

ინფორმაციის მატარებელი მოწყობილობები 

 ინფორმაციის მატარებელი - დისკეტები, CD/DVD-დისკები, ფლეშკარტები ფართოდ 

გამოიყენებიან ინფორმაციის შენახვისა და გადაცემისათვის. ინფორმაციის მატარებლიდან 

ფაილის გაშვების დროს, რომელიც მავნე კოდს შეიცავს, თქვენ შეიძლება დააზიანოთ თქვენს 

კომპიუტერზე არსებული მონაცემები, ამასთან ერთად იგი კომპიუტერის სხვა დისკზე ან 

კომპიუტერის ქსელზეც შეიძლება გავრცელდეს. 

 

 

სისტემის დაცვა მავნე პროგრამებისაგან 

Windows 7 სისტემის დასაცავად მავნე პროგრამებისაგან შემდეგი ხერხები გამოიყენება: 

 Windows Firewall–დამცავი ზღუდე–პროგრამული ან აპარატურული დაცვა მავნე 

პროგრამებისაგან; 

 ანტივირუსული პროგრამული უზრუნველყოფა; 

  Windows Defender–ვინდოუსის მცველი–მსტოვერი პროგრამებისაგან დამცავი 

უტილიტა; 

  Windows Update–ვინდოუსის სისტემის განახლება. 

განვიხილოთ თვითოეული მათგანი ცალცალკე. 

 

უსაფრთხოების ცენტრი–Action Center 

უსაფრთხოების ცენტრი Windows 7 სისტემის სიახლეა. იგი მართავს Windows Firewall–

დამცავი ზღუდის,  Windows Defender–ვინდოუს–მცველის, Windows Update–ვინდოუსის 
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განახლების, მომხმარებლის სააღრიცხვო ჩანაწერებისა (Account) და ინტერნეტის 

უსაფრთხოების პარამეტრებს და კომპიუტერის ტექნიკურ პარამეტრებს უწევს მონიტორინგს. 

გამოაქვს შეტყობინებები და ეხმარება მომხმარებელს პრობლემის აღმოფხვრაში. იგი 

ატყობინებს მას ამის შესახებ და სთავაზობს რომ მან შეასრულოს ზოგიერთი ქმედება, რათა 

აღდგეს დაცვის საჭირო დონე. მხარდაჭერის ცენტრის შეტყობინება მჟღავნდება სპეციალური 

კარნახის სახით შეტყობინებათა არეში (ნახ.1). მისი შინაარსი მდგომარეობს იმაში, რომ 

გვაცნობოს დაცვის რომელ ინსტრუმენტთან წარმოიშვა უწესრიგობა.  

 

 
ნახ.1 

პროგრამული პანელის შეტყობინებათა არეში მოთავსებულია Action Center პროგრამის 

იარლიყი. წრეში ჩასმული ჯვარი  იარლიყზე იმის მიმანიშნებელია, რომ უსაფრთხოების 

ცენტრი კრიტიკულ შეტყობინებას შეიცავს და მომხმარებლის ყურადღებას ითხოვს. ამ 

იარლიყზე დაწკწპუნებით გამოჩნდება შეტყობინებათა ჩამონათვალი, ხოლო ჩამონათვლის 

ბოლოს Open Action Center მიმართვაზე დაწკაპუნებით ეკრანზე გამოვა Action Center ფანჯარა, 

სადაც მოყვანილია უსაფრთხოებისა და ტექნიკური პარამეტრები, რომლების ყურადღებას 

ითხოვენ. იგივე ფანჯრის გამოძახება შეიძლება მართვის პანელიდან. Start->Control Panel-

>sistem ->Action center. 

 
ნახ. 2 უსაფრთხოების ცენტრის ფანჯარა. 
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აქ მოყვანილ სურათზე ჩანს შემდეგი პრობლემები: 

Security განყოფილებაში: 

 Virus protection (Important)–სისტემაში არ არის დაყენებული ანტივირუსული 

პროგრამული უზრუნველყოფა. ეს პრობლემა მნიშვნელოვანია, ამიტომ წითლად 

შეფერილი ზოლო დაჰყვება თან; 

 Network firewall–შეტყობინება გვამცნობს, რომ დამცავი ზღუდე ამ კომპიუტერში 

გამორთულია და იმართება სისტემური ადმინისტრატორის მიერ. ეს შეტყობინება არ 

არის კორექტული, ამიტომ მას გაფრთხილების მაჩვენებელი ყვითელი ზოლი დაჰყვება 

თან;  

Maintenance განყოფილებაში: 

 Address a problem with your laser pointer–ლაზერული პრინტერის დრაივერი არ 

შეესაბამება Windows 7–ის ვერსიას, რის გამოც შესაძლებელია ბეჭდვისას პრობლემები 

შეიქმნას. ეს შეტყობინება, ისევე, როგორც შემდეგი ორი, არ არის კრიტიკული, ამიტომ 

მას გაფრთხილების მაჩვენებელი ყვითელი ზოლი დაჰყვება თან; 

 Address a problem with your sound card–ხმის პლატის დრაივერი დრაივერი არ 

შეესაბამება Windows 7–ის ვერსიას; 

 Set up  beckup–ფაილის სარეზერვო ასლები არ ინახება. 

მომხმარებელმა უნდა მიიღოს ზომები აღნიშნული პრობლემის აღმოსაფხვრელად, ან, 

შეუძლია ზომების მიუღებლად გამორთოს კონკრეტული შეტყობინება მის ბოლოში Turn off 

მიმართვაზე დაწკაპუნებით. 
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უსაფრთხოების ცენტრის დაყენება შეიძლება Action Center ფანჯრის მარცხენა პანელზე 

Change Action Center settings მიმართვაზე დაწკაპუნებით მიღებული ფანჯრიდან. აქედან 

განისაზღვრება, თუ რა ტიპის შეტყობინებები გამოიტანოს უსაფრთხოების ცენტრმა და რა 

ტიპის–არა. 

დამცავი ზღუდე–Windows Firewall  

Windows 7–ის შემადგენლობაში არის Firewall (ქსელთაშორის ეკრანი)–პროგრამა, 

რომელიც აკონტროლებს მონაცემების გაცვლას კომპიუტერსა და ინტერნეტს შორის. 

ბლოკირებას უკეთებს ქსელის საშუალებით თქვენ კომპიუტერთან არასანქცირებულ წვდომას. 

ამის გარდა, ბრენდმაუერი ბლოკავს მავნე შინაარსის გავრცელაბას თქვენი კომპიუტერიდან  

სხვა კომპიუტერზე. იმისათვის, რომ მივიღოთ წვდომა Windows–ის Firewall მომართვის 

ფანჯარასთან, დამცავი  ზღუდის უტილიტის გაშვება შეიძლება მართვის პანელიდან. მიიღება 

Windows Filewall–ის ფანჯარა. შევასრულოთ ბრძანება Start->Control Panel->Windows Firewall. 

(ნახ.3). 

 
ნახ. 3 Windows 7–ის Windows Firewall მომართვის ფანჯარა 

 

გულისხმობის პრინციპით დამცავი ზღუდის უტილიტა ჩართულია. წინააღმდეგ 

შემთხვევაში ფანჯარაში ჩანს Use recommended settings ღილაკი. მასზე დაწკაპუნებით 

სისიტემაში დადგება უსაფრთხოების რეკომენდებული სტანდარტული პარამეტრები. ესენია: 

 დამცავი ზღუდის უტილიტა ჩართულია ყველა ტიპის ქსელისათვის: საშინაო, 

სამსახურობრივი, საზოგადოებრივი და დომენის; 

 დამცავი ზღუდის უტილიტა ჩართულია ყველა ქსელური შეერთებისათვის; 

 დამცავი ზღუდის უტილიტა ბლოკავს ყველა შემომავალ შეერთებას, გარდა 

სპეციალურად ნებადართულისა. 

დამცავი ზღუდის ჩართვა/გამორთვა ხდება Turn Windows Firewall on or off მიმართვაზე 

დაწკაპუნებით მიღებული ფანჯრიდან. 

იმისათვის, რომ რომელიმე პროგრამის გაშვების ნებართვა ჩავრთოთ დამცავი ზღუდის 

უტილიტაში, Windows Filewall ფანჯარაში დავაწკაპუნოთ Allow a program of feature through 
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Windows Firewell მომართვაზე. ეკრანზე გამოსულ ფანჯარაში ჩავრთოთ საჭირო პროგრამის 

ჩამრთველი. 

ასე, მაგალითად, იმისათვის, რომ შესაძლებელი გახდეს კომპიუტერში შემოსვლა Remote 

Desktop Connection პროგრამით Windows Firewell–ის გაუმართავად, ამ სიაში უნდა ჩაირთოს 

Remote Desktop ჩამრთველი. 

დომენში ჩართული კომპიუტერის დამცავი ზღუდის პარამეტრების დიდი ნაწილი 

იმართება ქსელის ადმინისტრატორის მიერ ჯგუფური პოლიტიკის–Group Policy–მეშვეობით. 

თქვენ შეგიძლიათ მთლიანად გამორთოთ ბრანდმაუერი. ამისათვის გზავნილზე Turn 

Windows Firewall on or off და დააყენეთ შესაბამისი გადამრთველი მდგომარეობაში Turn off 

Windows Firewall. თუ Windows Firewall-ის კონტროლი არ სჭირდება კომპიუტერზე  რომელიმე 

ერთ მიერთებას, მაშინ იგივე ფანჯარაში მოხსენით ალამები იმ მიერთების გასწვრივ, რომლის 

დაცვა არ მოითხოვება. გახსოვდეთ, რომ Windows Firewall-ის გამორთვას აზრი აქვს იმ 

შემთხვევაში, თუ თქვენ გეგმავთ გამოიყენოთ ანალოგიური პროგრამა მწარმოებლების 

მხრიდან.Firewall გამორთვას თუნდაც ერთი ქსელური მიერთებისათვის, მხარდაჭერის 

ცენტრის შეფასებით ეს იქნება დაცვის დონის დაუშვებელი დაწევა: დასტურის არეში 

ამოცურებული შეტყობინება თქვენ შეგახსენებთ აუცილებლობას, რომ დაუბრუნდეთ 

თავდაპირველ მომართვას.  

იმისათვი, რომ დახმარების ცენტრის შეტყობინებამ კომპიუტერის საშიშროების შესახებ 

არ შეგაწუხოთ თავისი გამოჩენით. თქვენ შეგიძლიათ უარი თქვათ შეტყობინებაზე. ამისათვსი 

ნახ.2–ზე გამოსახულ ფანჯარაში დააწკაპუნეთ გზავნილზე Change notification settings და 

გახსნილ ფანჯარაში მოხსენით შესაბამისი ალამი. 

იმის გამო, რომ Firewall თვალყურს ადევნებს მონაცემების ნებისმიერ ცვლას 

კომპიუტერსა და ქსელს შორის, მან შეიძლება გამოიტანოს შეტყობინება ქსელზე მიმართვის 

ბლოკირებაზე. 

იმისათვის, რომ ასეთმა შეტყობინებებმა მეტჯერ აღარ შეგაწოხოთ, თქვენ 

დამოუკიდებლად აირჩიოთ გამონაკლისი, რომლის დროსაც გაშვებული პროგრამა, რომლსაც 

თქვენ ენდობით, იმოქმედებს უსაფრთოების სისტემის მხრიდან ყოველგვარი შეზღუდვის  და 

შეტყობინების გარეშე. ისარგებლეთ გზავნილით Allow a program of feature through Windows 

Firewell (ნახ.4). 
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ნახ.4 იმ პროგრამების გადაცემა, რომელთა შესახებ არაა საჭირო უსაფრთხოების 

სისტემის გაფრთხილება. 

 

წარმოდგენილ სიაში, შეიძლება დავაყენოთ ან მოვხსნათ ალმები დანართისათვის, ამით 

დავბლოკოთ ისინი ან მივცეთ მათ მუშაობის უფლება. თქვენ ასევე შეგიძლიათ მოაშოროთ 

სიიდან პროგრამები, ან დაამატოთ ის გამონაკლისი,  რომლებიც არ იყო შეტანილი Firewell 

ავტომატურად. ბოლო შემთხვევაში უნდა მივმართოთ ღილაკს უფლება მიეცი სხვა პროგრამას, 

და შემდეგ ამოვირჩიოთ სიიდან საჭირო დანართი. 

 

ვინდოუსის განახლება– Windows Update  

Windows–ის უსაფრთხოების უზრუნველყოფისათვის შემდგომი მნიშვნელოვანი 

ელემენტია ავტომატური განახლება. განახლების დროული დაყენება მდგომარეობს იმაში, რომ 

თავიდან ავიცილოთ მავნებლების შემოტევა ოპერაციული სისტემაში არსებული სისუსტეების 

გამოყენებით. რადგანაც Windows–არის რთული პროგრამული პროდუქტი, რომლის შექმნაზეც 

რამოდენიმე წლის განმავლობაში შრომობდა  Microsoft–ის ასეულობით პროგრამისტი, არც 

არის გასაკვირი, რომ დაწვრილებითი ტესტირების მიუხედავად, უკვე ბაზარზე გამოსვლის 

შემდეგ მასში აღმოჩნდეს რამე სისუსტეები, რომლებიც შეიძლება გამოიყენონ ხაკერებმა, რათა 

მოახდინონ თქვენ კომპიუტერზე არასანქცირებული წვდომა. იმისათვის, რომ ავიცილოთ 

სისტემის სისუსტეები, ასევე სისტემის უსაფრთხოების  და საიმედოობის ასამაღლებლად 

მწარმოებლები სისტემატურად უშვებენ განახლებებს. მისი დროული ჩამოტვირთვა Microsoft–

ის სერვერიდან, თქვენ საშუალებას გაძლევთ არა მხოლოდ დაიცვათ თქვენი კომპიუტერი 

ხაკერული შემოტევებისაგან, არამედ გააუმჯობესოთ პროგრამის და Windows–ის 

კომპონენტების მუშაობა. რა თქმა უნდა, ავტომატური განახლებისათვის საჭიროა 

ინტერნეტთან კავშირი. მართვის პანელში მოთავსებულია Windows Update იარლიყი, რომლის 

საშუალებით ინტერნეტიდან ყოველთვის შეიძლება ლოკალურ კომპიუტერზე სისტემის 

განახლება. ყველაზე ხშირად ახლდება სისტემის უსაფრთხოების კომპონენტები. 

Check for updates ბრძანების შესრულების შემდეგ ამუშავდება სისტემის განმაახლებელი 

სპეციალური პროგრამა. ინტერნეტით დაამყარებს კავშირს Microsoft ფირმის სერვერთან, 

პარალელურად მოძებნის ლოკალური კომპიუტერის სისტემის მოძველებულ კომპონენტებს და 

ფანჯარაში გამოჩნდება მომხმარებლის კომპიუტერის Windows 7 სისტემის იმ კომპონენტების 

სია, რომელთა განახლებაც შესაძლებელია სერვერიდან. 
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ნახ.5 Windows Ubdate ცენტრი 

სიის ელემენტზე დაწკაპუნებით მიიღება შესაბამისი დაწვრილებითი ინსტრუქცია, 

რომელიც მომხმარებელს ეხმარება გადაწყვეტილების მიღებაში კომპონენტის განახლების 

შესახებ. 

კომპონენტის გასაახლებლად საკმარისია სიაში მისი შესაბამისი ჩამრთველის ჩართვა და 

OK ღილაკზე დაწკაპუნება. პროგრამა–ოსტატი გადმოწერს შესაბამის კომპონენტს სერვერიდან 

და თავად მოახდენს მის ინსტალაციას. 

ავტომატური განახლების ჩართვის შემოთავაზება ხდება ჯერ კიდევ Windows 7–ის 

ინსტალაციის ეტაპზე. თუ თქვენ არა გაგიკეთებიათ ეს მაშინ (რაზედაც იქნებოდა 

შეტყობინების სახით მრავალჯერადი გაფრთხილება შეტყობინების არეში). უნდა შეიცვალოს 

მომართვა Windows Ubdate ცენტრში, რომლის გახსნაც შეიძლება შემდეგი ბრძანების 

შესრულებით: Control Panel\All Control Panel Items\Windows Update. შედეგად გაიხსნება 

ფანჯარა, რიმელშიც თქვენ დაინახავთ ინფორმაციას ბოლო განახლების თარიღზე, ასევე 

ჩატვირთვის მიმდინარე პარამეტრებზე და დაყენებულ განახლებებზე (ნახ.5) 
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ნახ.6 Windows Ubdate ცენტრი 

 

დააწკაპუნეთ გზავნილზე Change settings, რომელიც განთავსებულია პანელზე მარცხნივ. 

გაიხსნება განახლების დაყენების მომართვის ფანჯარა სადაც შეიძლება სისტემის ავტომატური 

განახლების დაყენება და შესაბამისი გრაფიკის მითითება. (ნახ.7) 

არსებობს Windows 7–ის განახლების სამი ტიპი: საჭირო, რეკომენდირებული და 

არააუცილებელი. საჭირო კატეგორიას განეკუთვნება შესწორება, რომლების მოწოდებულები 

არიან თავიდან აირიდონ სისტემის უსაფრთხოების ხარვეზები. რეკომენდირებული განახლება 

იქმნება Windows კომპონენტებისა და ჩაშენებული პროგრამების მუშაობის ხარისხის 

ამაღლების მიზნით. არააუცილებელი განახლება თავის თავში მოიცავს ენების პაკეტს, 

დრაივერების ახალ ვერსიას, Windows–ის სხვადასხვა კომპონენტებისათვის დამატებით 

შესაძლებლობას და ა.შ. 

თქვენ შეგიძლიათ ამოირჩიოთ, როგორი ტიპის განახლება უნდა ჩამოტვირთოთ და 

დააყენოთ ავტომატურ რეჟიმში. გულისხმობის პრინციპით ხდება მხოლოდ საჭირო 

გაანხლების ჩამოტვირთვა და დაყენება. მაგრამ, თუ განახლების პარამეტრების მომართვის 

ფანჯარაში თქვენ დააყენებთ ალამს მივიღო რეკომენდირებული განახლება იმავე სახით, 

როგორც საჭირო განახლება, რეკომენდირებული განახლება იქნება დაყენებული საჭიროს 

პარალელურად. არააუცილებელი განახლება არა ჩამოიტვირთება და არ დაყენდება 

ავტომატურად. ასეთი ტიპის განახლების ამორჩევას ჩამოსატვირთად და დასაყენელად 

მომხმარებელი თვითონ წარადგენს.  

 

 
ნახ. 7 განახლების დაყენების რეჟიმის ამორჩევის ფანჯარა. 

 

Windows –ის განახლების ცენტრის ფანჯარაში თუ დააწკაპუნებთ ღილაკზე Check for 

updates თქვენ გაუშვებთ დაუყონებლივ განახლებლის მოძიებას სერვერზე. იმის შემდეგ, რაც ის 

დამთავრდება, დააწკაპუნეთ შესაბამის გზავნილზე, ბოლო შესწორების სიის გასაცნობად. 

ალმებით აღნიშნეთ ისინი, რომლსაც თქვენ ჩათვლით საჭიროთ რომ დააყენოთ, და 

დააწკაპუნეთ ღილაკზე OK, და შემდეგ Check for updates. 

Windows Ubdate ცენტრის მოქმედება ფიქსირდება სპეციალურ ჟურნალში, სადაც 

შეიძლება ვნახოთ, როდის და რა განახლება იყო დაყენებული თქვენ კომპიუტერზე. ჟურნალის 
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გახსნა შეიძლება View ubdate history–ის გზავნილზე დაწკაპუნებით, ფანჯარაში, რომელიც 

გამოსახულია ნახ.5–ზე. 

 
ნახ. 8 ხელმისაწვდომი განახლება 

 

ვინდოუს–მცველი–Windows Defender  

Windows 7–ში გაჩნდა საკუთარი ჩაშენებული საშუალება ჯაშუშურ პროგრამებთან 

საბრძოლველად – Windows Defender (ვინდოუსის დამცველი). იგი გაეშვება სისტემის 

ჩატვირთვისთანავე და მუშაობს ფონურ რეჟიმში, მუდმივად აკონტროლებს მასში გაშვებულ 

დანართებს და სხადასხვა პროცესებს.  

კომპიუტერის შემოწმება მიმდინარეობს ყოველდღიურად და როგორც წესი, 

მომხმარებლისაგან შეუმჩნეველია. გულისხმობის პრინციპით პროგრამა Windows Defender 

ჩართულია. ასეთ შემთხვევაში იგი ავტომატურად ეშვება და ამოწმებს სისტემის გარკვეული 

პერიოდულობით–წინასწარ დაყენებული გრაფიკის მიხედვით. 

გულისხმობის პრინციპით ასევე ჩართულია Real-time protection ოპცია, რომელსაც 

დაუყოვნებლიბ გამოაქვს ეკრანზე შეტყობინება, როდესაც „მსტოვარი პროგრამა― ცდილობს 

კომპიუტერზე დაინსტალირებას. იგი იძლევა შეტყობინებას იმ შემთხვევაშიც, როდესაც რაიმე 

პროგრამა ცდილობს კომპიუტერის მნიშვნელოვანი პარამეტრების შეცვლას. 

  აუცილებლობის შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ გაუშვათ შემოწმება თქვენ თვითონ. 

ამისათვის Start მენიუს საძიებო ველში აკრიფეთ სიტყვა  Defender და დააწკაპუნეთ მოძებნილ 

გზავნილზე ან Windows 7 სისიტემის მართვის პანელიდან შეიძლება Windows Defender 

პროგრამის გაშვება. 

 Windows Defender–ის Tools/Options დიალოგურიფანჯრიდან ხდება დამცავი პროგრამის 

ჩართვა–გამორთვა, სისტემის შემოწმების გრაფიკის დადგენა და სხვა პარამეტრების დაყენება. 

პროგრამის გახსნილ ფანჯარაში (ნახ.9) მიაქციეთ ყურადღება Scan ღილაკთან ისრის 

არსებობას. დააწკაპუნეთ მასზე, თქვენ ჩამოშლით კომპიუტერის შემოწმების ვარიანტების 

ჩამონათვალს. 



  მაკა ოდილაძე, თამუნა ბურჭულაძე 
 

 

243 

 

 
ნახ. 9 Windows Defender-ის ფანჯარა. 

 

 ჩქარი შემოწმება. გამოიყენება გულისხმობის პრინციპით. მოცემულ ვარიანტს 

ყველაზე ცოტა დრო ჭირდება, რადგანაც ნახულობს მხოლოდ იმ არეებს, 

რომლებიც უფრო ექვემდებარება მავნე მოდულებით დაინფიცირებას. 

 მთლიანი შემოწმება. ამ შემთხვევაში ხდება სისტემის მთლიანი და ხისტ დისკზე 

არსებული ყველა ფაილის სკანირება. მიაქციეთ ყურადღება იმას, რომ ამ 

პროცედურას შეიძლება დაჭირდეს დიდი დრო და დაადაბლოს სისტემის 

წარმადობა, მაგრამ კომპიუტერში მავნე პროგრამის არსებობაზე ეჭვის დროს 

უნდა დავუთმოთ დრო მთლიან შემოწმებას. 

 ამორჩევითი შემოწმება. მოცემული ვარიანტი საშუალებას იძლევა თვითონ 

მივუთითოთ საქაღალდეები და ფაილები, რომლებიც აუცილებლად უნდა 

შემოწმდეს. აქტუალურია იმ შემთხვევებში, როცა თქვენ ჩამოტვირთეთ ფაილი 

ინტერნეტიდან და გინდათ დარწმუნდეთ მის უსაფრთხოებაში. 

სასურველია, რომ თქვენი კომპიუტერი იყოს მიერთებული ინტერნეტთან 

განსაზღვრების განახლებისათვის (ბაზები, რომლებიც შეიცავენ ინფორმაციას 

ბოლო შეტანილ მოდულებზე). გულისხმობის პრინციპით პროგრამა 

მომართულია ისე, რომ მან ავტომატურად მიიღოს სერვერიდან განსაზღვრება 

მისი გამოჩენისთანავე., და ამ მომართვის შეცვალა რეკომენდებული არაა. 

რადგანაც ახალი ჯაშუშური პროგრამები ჩნება პრაქტიკულად ყოველდღიურად, 

განსაზღვრების თავის დროული განახლება აუცილებელია იმისათვის, რომ 

კომპიუტერში „ახლადგამომცხარი― მავნე პროგრამული უზრუნველყოფის 

შემოღწევის მცდელობისას Windows Defender შეძლოს დროულად ამოიცნოს იგი. 

საეჭვო პროგრამის აღმოჩენის შემთხვევაში Windows Defender–ს გამოაქვს 

შეტყობინება. კონკრეტული შეტყობინებიდან გამომდინარე, საეჭვო მოდულთან 

მიმართებაში გამოიყენეთ ერთ–ერთი ქვემოთ ჩამოთვლილი მოქმედებათაგანი. 
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 გამოტოვე. ნიშნავს, რომ პროგრამის მიმართ არ იქნება გამოყენებული არანაირი 

მოქმედება. მაგრამ მოცემულ მოდულთან Windows Defender–ის შემდეგი 

შეხვედრისას  ისევ გამოგვიტანს შეტყობინებას საფრთხის შესახებ.  

 მოათავსე კარანტინში. ახდენს მოძიებული პროგრამის დაშვების ბლოკირებას, 

ხოლო თვითონ პიქტოგრამა იქნება განთავსებული სპეციალურ ადგილზე 

დისკზე. შემდგომში შეიძლება იგი აღვადგინოთ ან წავშალოთ. 

 წაშალე. დაუბრუნებლად შლის პროგრამას კომპიუტერიდან. 

 ყოველთვის დაუშვი. განათავსებს მოძიებულ პროგრამას დაშვებულების სიაში. 

ამოირჩიეთ მოცემული ვერიანტი, თუ თქვენ დარწმუნებული ხართ, რომ 

Windows Defender – მა ის მიაკუთვნა საშიში დანართების რიგს, როცა იგი ასეთი 

არაა. 

შეტყობინება ხდება იმ შემთხვევაშიც, როცა გაშვებული პროგრამა ცდილობს 

გამოიწვიოს  სისტემის მომართვის ცვლილებები. ამ შეცვლის გაგრძელების ან დანართის 

მუშაობის ბლოკირების გადაწყვეტილების მიღება თქვენზეა. 

აუცილებლობის შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ Windows Defender-ის 

მუშაობის პამეტრები. ამისათვის დააწკაპუნეთ Tools ღილაკზე  და დააწკაპუნეთ გზავნილზე 

options.  გახსნილ ფანაჯარაში (ნახ.10) თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ ავტომატური შემოწმების 

სიხშირე, დრო და ტიპი, ამოირჩიოთ მოქმედება გულისხმობით, რომელსაც ასრულებს 

Windows Defender –ის დამცველი საშიში მოდულების აღმოჩენისას, მიუთითებს რომელი 

ფაილებისა და საქაღალდეების  შემოწმება არ მოითხოვება. დანარჩენი მომართვების 

უმეტესობა ოპტიმალურია და მათი შეცვლის არანაირი განსაკუთრებული აუცილებლობა არ 

არსებობს. 

ჯაშუშური მოდულების უმეტესობა იშვება ავტომატურად Windows–ის ჩატვითვისთან 

ერთად, ასევე იყენებს ინტერნეტთან კავშირს კონფიდენციალური ინფორმაციის მესამე 

პირისათვის გადასაცემად. Windows–ის მცველი საშუალებას იძლევა თვალყური ვადევნოთ იმ 

პროგრამებს, რომლებიც ჩადიან ზემოთჩამოთვლილ ქმედებებს. 
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ნახ. 10 Windows–ის  მცველის (Defender) პარამეტრების მოსამართი ფანჯარა. 

 

მოქმედება, რომელსაც ასრულებს Windows Defender–ი, ფიქსირდება ჟურნალში. 

იმისათვის რომ გავეცნოთ დანართის მუშაობას, დააწკაპუნეთ ღილაკზე history. მასში ასევე 

არსებობს გზავნილი აკრძალულ და ნებადართულ ობიექტებზე, რომელთა რედაქტირებაც 

თქვენ შეგიძლიათ თვითონ. ამისათვის საკმარისია დავაწკაპუნოთ შესაბამის გზავნილზე, 

გამოვყოთ სიაში დანართი და ავამოქმედოთ ფანჯრის ქვედა ნაწილში განთავსებული საჭირო 

ღილაკი. 

კომპიუტერზე პროგრამა ჯაშუშის არსებობის ძირითადი ნიშნები მდგომარეობს 

შემდეგში: 

 მონაცემების მუდმივი გაცვლა ინტერნეტის გზით, იმ შემთხვევაშიც კი, როცა 

თქვენ არ ეწვევით საიტებს და არ იწერთ ფაილებს. სტანდარტულ სიტუაციაში, 

როცა თქვენ უბრალოდ მოგზაურობთ საიტებზე, არ იწერთ იქიდან არაფერს 

თქვენ კომპიუტერზე და არ გზავნით დიდი ზომის ფაილებს, შემოსული 

ტრაფიკი უნდა აჭარბებდეს გასულს დაახლოებით 10–ჯერ. იმისათვის, რომ 

ვნახოთ შემოსული და გასული ტრაფიკის თანაფარდობა, დააწკაპუნეთ მაუსის 

მარჯვენა ღილაკზე დასტურის არეში გათავსებულ ინტერნეტთან მიერთების 

პიქტოგრამაზე და შეასრულეთ ბრძანება Open Network and Sharing Center  

გახსნილ ფანჯარაში ნახეთ სიაში ინტერნეტთან თქვენი მიერთების სახელი, 

მასში დააწკაპუნეთ გზავნილზე View your  active networks. 

ჯაშუშური პროგრამის აქტიური მოქმედებისას ვებსაიტის ჩატვირთვის სიჩქარე 

მნიშვნელოვნად მცირდება. ამას უნდა დიდი  ყურადღება მიაქციოთ. 
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 კომპიუტერის მუშაობის საერთო შენელება. ზოგიერთი პროგრამა–შპიონი 

მოითხოვენ კომპიუტერის მნიშვნელოვან რესურსებს, ასევე შეიძლება 

გამოიწვიოს  სხავა დანართების მუშაობის არევა. 

 თქვენ მიერ დაყენებული Home Page–ი, ბრაუზერის მომართვაში, უცებ 

აღმოჩნდება შეცვლილი სხვით. მაშინაც კი როცა თქვენ შეგყავთ სასურველი 

მისამართი, კომპიუტერის გადატვირთვის შემდეგ მის ადგილზე ისევ გაჩნდება 

თავმომაბეზრებელი ვებგვერდი. 

 ბრაუზერის ფანჯარაში გაჩნდა ინსტრუმენტების ახალი პანელი, რომლებიც 

თქვენ არ დაგიყენებიათ. 

 გამუდმებით ჩნდება რეკლამები ამოცურებული რეკლამების სახით (ე.წ. „Pop–

Pax―). 

 dial-up-შეერთებისას ინტერნეტის ნომრით, აკრეფილი მოდემის მიერ, და 

აღმოჩნდება უჩვეულო სიგრძის. 

თუ ეს ნიშნები თქვენთვის კარგადაა ცნობილი, დროა გავწმინდოთ კომპიუტერი 

ჯაშუშური პროგრამებისაგან. 

საშიშროების სახეობები 

 

 მოცემულ მომენტში საშიშროების რაოდენობა რომლის ქვეშ შეიძლება მოხვდეს 

თქვენი კომპიუტერი ძალიან დიდია. ამიტომ ბუნებრივად ჩნდება კითხვა – როგორ დავიცვათ 

თავი? 

დღეს ყველაზე პოპულარულად ანტივირუსული პროდუქციის შეძენა და მოხმარება 

ითვლება. 

ჯერ გავიგოთ, რას წარმოადგენენ და რამდენ ტიპად იყოფიან ვირუსები და 

ანტივირუსები, რომელი ანტივირუსია უკეთესი მოცემულ სიტუაციაში და რომელი წესები 

უნდა დავიცვათ ჩვენი საყვარელი კომპიუტერის ინფიცირების რისკის მინიმუმამდე 

დასაყვანად. 

იმისთვის, რომ კარგად გავიგოთ, რა არის ანტივირუსი, ბუნებრივია, უნდა ვიცოდეთ, რა 

არის ვირუსი. 

„ვირუსი“ (Malicious Software - მავნე პროგრამა) მოიცავს ყველა სახის ბოროტმოქმედ 

პროგრამებს, ესენია ძირითადად: 

Uვირუსი (Viruses) 

ვირუსული პროგრამა. იგი უნებართვოთ ეკრობა სხვა პროგრამებსა და დოკუმენტებს და 

მათთან ერთად ვრცელდება ქსელში, სხვადასხვა ტიპის მავნე მოქმედებით იწვევს სისტემის 

ნორმალური ფუნქციონირების დარღვევას. ეს სახელწოდება განსაზღვრავს მავნე პროგრამების 

მხოლოდ ერთ ნაწილს – მათ, რომლებიც ფუნქციონირებისთვის მოითხოვენ მომხმარებლის 

ჩარევას (ანუ მომხმარებელმა უნდა გაუშვას ინფიცირებული ფაილი) და გაშვებისას აზიანებენ 

სხვა ფაილებსაც. 

Uჭიები (Worms) 

ვირუსის ნაირსახეობაა, რომელსაც გააჩნია მომხმარებლისაგან შეუმჩნეველი 

თვითგამრავლების უნარი. გავრცელებისათვის იყენებს ოპერაციულ სისტემის სისუსტეებს 

ძირითადად. ამ კლას სახელწოდება მიენიჭა ჭიის შესაძლებლობის ‖გადაცოცების‖ ერთი 
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კომპიუტერიდან მეორეზე ქსელისა და ელექტრონული ფოსტის გამოყენებით. ასეთი ტიპის 

პროგრამები თავისით ახერხებენ ქსელის სკანირებას, დაუცველი მანქანების აღმოჩენას, ამ 

მანქანებში შეძრომას და საჭირო მანიპულაციების ჩატარებას. ამის შემდეგ მთელი პროცესი 

თავიდან იწყება. საბოლოო ჯამში ეს მთელი ქსელის ინფიცირებას იწვევს. 

Uპროგრამები ტროიანები (Trojans) 

 ვრცელდაბა ჩვეულებრივი პროგრამის სახით, თუმცა შეიცავს სისტემისათვის მავნე 

კოდს, ან „ქსელის გასატეხ― პროგრამას. თვითგამრავლების უნარი ასეთ ვირუსს, როგორც წესი 

არ გააჩნია. გამოიყურება, როგორც სრულიად უვნებელი პროგრამა, თუმცა გაშვებისას 

ცდილობს შეუმჩნევლად შეასრულოს თავისი ბოროტი ზრახვები ის ვირუსისგან განსხვავდება 

მხოლოდ ერთით – მთლიანად ეყრდნობა მომხმარებლის შეცდომაში შეყვანის ტექნოლოგიას 

და, აქიდან გამომდინარე, არ საჭიროებს თვითგავრცელებას (თუმცა მისი ასეთი ნაირსახეობაც 

არსებობს). მას ასევე შეუძლია მოამზადოს სისტემა სხვა მავნე ფაილისთვის (მოხსნას 

გარკვეული დაცვები), ჩამოტვირთოს და გაუშვას მავნე კოდი, „დააზომბიროს“ და DoS 

შეტევისთვის გამოიყენოს მანქანა, ანადგურებენ ინფორმაციას დისკიდან, მიყავთ სისტემა 

‖დაკიდებამდე‖, იპარავენ კონფიდენციალურ ინფორმაციას და ა.შ. თუმცა ინფიცირებული 

პროგრამების მოცემული კლასი არ წარმოადგენს ვირუს ამ ტერმინის ტრადიციული გაგებით 

(ესე იგი სხვა პროგრამებს  და მონაცემებს არ აინფიცირებს); ამასთან ერთად, მათ მიერ 

მიყენებული ზიანი შეიძლება დიდად აღემატებოდეს დანაკარგს მიღებულს ტრადიციული 

ვირუსის შემოტევისას. 

Uპროგრამები-რეკლამები (Adware) 

 პროგრამები რეკლამები პროგრამულ უზრუნველყოფაში არიან ჩასმული, რომლებიც 

უფასოდ ვრცელდება. რეკლამა განთავსებულია სამუშაო ინტერფეისში. უმეტესად პროგრამები 

აგროვებენ პერსონალურ ინფორმაციას მომხმარებელზე და უგზავნიან თავის წარმოებელს, 

ცვლიან ბრაუზერის სხვადასხვა პარამეტრებს (საწყისი და საძიებო გვერდები, უშიშროების 

დონე და ა.შ.), აგრეთვე იქმნება მომხმარებლისაგან არაკონტროლირებადი ტრაფიკი. 

ყველაფერმა ამან შეიძლება უშიშროების პოლიტიკა დარღვევამდე მიიყვანოს. 

Uპროგრამები შპიონები (Spyware)  

 მსტოვარი პროგრამა, რომელიც ინტერნეტიდან მომხმარებლის ნებართვის გარეშე 

ინსტალირდება მის კომპიუტერზე და ამ კომპიუტერიდან მონაცემებს სხვა კომპიუტერზე 

გადასცემს. პროგრამები-შპიონების თქვენს კომპიუტერზე არსებობის შესახებ თქვენ ვერც 

მიხვდეთ. ასეთ პროგრამას შეუძლია გადასცეს:   

 მომხმარებლის ელექტრონული წერილები 

 კომპიუტერში მის მიერ შეტანილი ინფორმაცია 

 პაროლები 

 მოახდინონ კომპიუტერზე მომხმარებლის ქმედებაზე თვალთვალი 

 მყარი დისკის შიგთავსზე ინფორმაციის მოძიება; ამ შემთხვევაში საუბარია უფრო 

მეტად კატალოგისა და სისტემური რეესტრების სკანირება, კომპიუტერზე დაყენებული 

პროგრამული უზრუნველყოფის სიის შესადგენის მიზნით; 

 კავშირის ხარისხზე ინფორმაციის მოძიება, მიერთების საშუალებები, მოდემის სიჩქარე 

და ა.შ. 

Uპროგრამები ხუმრობები (Jokes) 
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პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც რაღაც პირდაპირ ზიანს არ აყენებს კომპიუტერს, 

მაგრამ გამოაქვს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ასეთი ზიანი რაღაც პირობებში უკვე 

მიყენებული ექნა ან ექნება. ასეთი პროგრამები არარსებული საშიშროების შესახებ ხშირად 

აფრთხილებენ მომხმარებელს, მაგალითად, გამოაქვთ შეტყობინება დისკის ფორმატირების 

შესახებ (თუმცა სინამდვილეში არანაირი ფორმატირება არხდება), პოულობენ 

არაინფიცირებულ ფაილში ვირუსებს და ა.შ. ეს ტიპი შეიძლება მიებას ტროას ცხენს ან 

დაინსტალირდეს უვნებელ პროგრამასთან ერთად. ასეთი ტიპის პროგრამა თავისი არსით 

უვნებელია (გაღიზიანებას თუ არ ჩავთვლით). 

 

Uრუტკიდი (Rootkit) 

 უტილიტი, რომლებიც გამოიყენება მავნებლობის აქტიურობის დასაფარად. ისინი მავნე 

პროგრამებს უკეთებენ მასკირებას იმიტომ, რომ ანტივირუსული პროგრამების მიერ მათი 

აღმოჩენა თავიდან იქნეს აცილებული. რუტკიტი კომპიუტერზე ოპერაციულ სისტემას 

მოდიფიცირებას უკეთებენ და მის მის ძირითად ფუნქციას ცვლიან. რათა დაფარულ იქნეს 

საკუთარი არსებობა და ქმედება, რომელსაც დაინფიცირებულ კომპიუტერზე მავნე ადამიანი 

ანხორციელებს.   
UBotNet 

 ამ ტიპის მავნე კოდი სკანირებას უკეთებს ქსელს და იჭრება დაუცველ კომპიუტერებზე 

(ისევე, როგორც ჭიაყელა), შემდეგ ეშვება და იყენებს კომპიუტერულ რესურსებს მმართველი 

კომპიუტერიდან მოსული ბრძანებების შესასრულებლად. გამოიყენება ინფიცირებული 

კომპიუტერების ერთიანი ქსელის შესაქმნელად, რომლის უზარმაზარი რესურსებიც სხვადასხვა 

საქმიანობისთვის შეიძლება იქნეს გამოყენებული. უშუალოდ კომპიუტერში მყოფი 

ინფორმაციის მიმართ ასეთი შეტევა უწყინარია. 

UKeyLoggers 

 იგივე Keystroke Loggers, ანუ მომხმარებლის მიერ კლავიატურიდან შეყვანილი ინფორმაციის 

ჩამწერი. ძალიან ეფექტური საშუალებაა მსხვერპლის პაროლების თუ სხვა ნებისმიერი 

„კლავიატურული― ინფორმაციის მოსაპარად. ინსტალაციის შემდეგ ასეთი ტიპის პროგრამები 

ეშვებიან ჩუმად, იწერენ ყველანაირ აქტივობას, იღებენ Desktop–ის სურათებს და გარკვეული 

ინტერვალით აგზავნიან ამ ყველაფერს შემქმნელთან. 

UDialers 

თითქმის აღარ გვხვდება. ინსტალირების შემდეგ პროგრამა მოდემის საშუალებით რეკავდა 

ფასიან ნომრებზე, რომლიდან შემოსავლის ნაწილსაც შემქმნელი იღებდა. მოდემების 

გადაშენების გამო ასეთი Malware ნელ–ნელა ქრება. 

ყველაფერ ზემოთ ჩამოთვლილთან საბრძოლველად ანტივირუსი გამოიყენება. ის 

აანალიზებს სხვადასხვა ინფორმაციას (Startup–ში ჩასმულ ობიექტებს, ჩამტვირთავ სექტორებს, 

გაშვებულ პროცესებს და ა.შ.), მიღებულს რეალურ დროში და იქცევა შესაბამისად. მაგალითად, 

თუ მან ნახა, რომ რომელიღაც გამშვები ფაილი აპირებს დამალულად გაუშვას ინსტალაცია 

(ტიპიური ტროას ცხენის სცენარი), შესაბამისად დაბლოკავს მას ან თქვენ გთხოვთ რჩევას – 

გაუშვას თუ არა ასეთი პროგრამა? 

 

ანტივირუსს ორი მოქმედების პრინციპი გააჩნია. ესენია: 
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1. ვირუსების აღმოჩენა ვირუსების ბაზაზე დაყრდნობით – ყველა ანტივირუსი თავის უკან 

რამდენიმე ლაბორატორიას და ადამიან ექსპერტს ითვლის. ეს ადამიანები 24 საათის 

განმავლობაში აანალიზებენ ახალ–ახალ ვირუსებს, ქმნიან მათ შესაბამის „ანაბეჭდებს“ 

და ათავსებენ მათ თავიანთ სერვერზე, რომლებსაც შემდეგ მომხმარებლის მანქანაზე 

დაინსტალირებული ანტივირუსი ტვირთავს ინტერნეტის მეშვეობით. ფაილის 

სკანირებისას ანტივირუსი ადარებს მას არსებულ ვირუსების ბაზას და დამთხვევის 

შემთხვევაში ფაილს ვირუსად ამოიცნობს. გასაგებია, რომ რაც უფრო ხშირად 

განახლებადია ანტივირუსული ბაზა და რაც უფრო მეტი და პოპულარული ვირუსის 

ანაბეჭდი იტვირთება თითოეული განახლებისას, მით უფრო მცირეა კომპიუტერის 

ინფიცირების შანსი. 

2. ვირუსების აღმოჩენა ევრისტიკულ (პროაქტიულ) მეთოდზე დაყრდნობით – ხდება ისეც, 

რომ სანამ ახალი ანაბეჭდები მომხმარებლის კომპიუტერამდე მიაღწევენ, კომპიუტერი 

იქამდე ხდება ახალი ვირუსის შეტევის მსხვერპლი. ასეთ შემთხვევაში უძლურია 

ტრადიციული, ვირუსების ბაზაზე დაყრდნობილი სკანირების მეთოდი, მაგრამ 

კომპიუტერი ბოლომდე დაუცველი მაინც არ რჩება – არსებობს მეორე მეთოდიც, 

რომელსაც ევრისტიკულს უწოდებენ. ის ყველა პროგრამის მოქმედებას აანალიზებს 

რეალურ დროში და საეჭვო პროგრამებს ბლოკავს. ასე რომ, კარგი ანტივირუსის ქონის 

შემთხვევაში კომპიუტერი  შემთხვევების 95%–ში დაცული რჩება. 

 

ანტივირუსები, თავის მხრივ, განისაზღვრება რამდენიმე კატეგორიად: 

 

1. ანტივირუსი – ვირუსებთან მებრძოლი პროგრამა 

2. ანტივირუსი + FireWall - ვირუსებთან მებრძოლი და ტრაფიკის მაკონტროლირებელი 

პროგრამა 

3. სრული დაცვის პაკეტები – მე–2 კატეგორიას დამატებული ათასნაირი უაზრო ფუნქცია, 

რომლებშიც ძირითადად სპამთან მებრძოლი, მშობლების კონტროლის, ინფორმაციის 

რეზერვირების, სისტემის ოპტიმიზირების, და რისი აღარ მოდული შედის. თუმცა 

ანტივირუსისათვის ყველაფერი ამის საჭიროება დღემდე გაურკვეველია. 

რაღა თქმა უნდა, ეს სრული ჩამონათვალი არაა და დაყოფა მწარმოებლებზეცაა 

დამოკიდებული. ზოგი კიდევ რამდენიმე კატეგორიად ჰყოფს თავის პროდუქციას 

მომხმარებელზე მაქსიმალური მორგებისთვის, ზოგი კი მხოლოდ ერთ სახეობას უშვებს. 

ძირითადად, ანტივირუსის შერჩევისას მომხმარებლის მხრიდან ყურადღება უნდა მიექცეს 

შემდეგ პარამეტრებს: 

1. ვირუსების ბაზა – რაც ხშირად განახლებადი და ეფექტურია ვირუსების ბაზა, მით უფრო 

დაცულია მომხმარებელი. ასევე, არსებობს აზრი, რომ რაც უფრო ახლოსაა 

ტერიტორიულად ვირუსების მწარმოებელი კომპანია თქვენთან, მით უფრო ეფექტურია 

მისი ანტივირუსული ბაზები. ეს ნაწილობრივ სიმართლეა, მაგრამ არა დიდად 

გასათვალისწინებელი. 
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2. ევრისტიკული ანალიზი – ვირუსების ახალი ბაზის უქონლობის შემთხვევაში 

თავდაცვის ეს გზაღა გვრჩება, ასე რომ, ამ კომპონენტის კარგი მუშაობა ამ შემთხვევაში 

საკმაოდ არსებითია. 

3. რესურსების მოხმარება – ნამდვილად არავის სჭირდება დაცვა, რომელიც მთელ 

სისტემურ რესურსებს გვართმევს.  რა თქმა უნდა, რაც ნაკლებ რესურსს მოიხმარს 

ანტივირუსი, მით უკეთესა. 

4. ინტერფეისი – ამ ნაწილში შედის ყველაფერი – დაწყებული პროგრამის მთავარი 

ფანჯრის გაფორმებიდან, დამთავრებული შეტყობინებების ვიზუალური თუ ხმოვანი 

სისტემით. 

5. ფასი – ეს პუნქტი საზღვარგარეთ ანტივირუსული პროგრამის ავკარგიანობის ერთ–ერთ 

მთავარ განმსაზღვრელ ფაქტორს წარმოადგენს, თუმცაღა საქართველოში არაა 

აქტუალური იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ ანტივირუსული (და საერთოდ) 

პროგრამების უდიდესი უმრავლესობა მეკობრული („პირატული“) გზითაა ნაშოვნი (ანუ 

გატეხილია). შესაბამისად, ჯერჯერობით ეს პუნქტი არის ზოგადი ინფორმაცია და არა 

რეალურად გასათვალისწინებელი ფაქტორი. 

ჯერჯერობით არაფერი გვითქვამს Firewall–ის ავკარგიანობის განმსაზღვრელ პირობებზე, 

მაგრამ, იმის გამო, რომ ეს მიმართულება თავისი შინაარსიდან გამომდინარე ძალიან ნელა 

განვითარებადია, ჩავთვალოთ, რომ ყველა ცნობადი კომპანიის Firewall (იგივე ბრენდმაუერი, 

ცეცხლკედელა, ქსელის ეკრანი და ა.შ.) მეტ–ნაკლებად აკმაყოფილებს სტანდარტებს. 

ქვემოთ მოყვანილია დღეს საქართველოში ყველაზე პოპულარული ანტივირუსების სია, 

მათი პლიუს–მინუსები და გამოყენება. 

 

 Kaspersky AntiVirus (იგივე KAV) - უნივერსალური გადაწყვეტა. აკმაყოფილებს 1,2 და 4 

პირობებს, ერთადერთი მინუსია რესურსების ჭარბი მოხმარება. თუ გაქვთ კარგი 

კომპიუტერი (P4, 512+ MB RAM)? მშვენიერი არჩევანი იქნება. მით უმეტეს, რომ 

საქართველოში არ ჭირს ამ ანტივირისთვის სალიცენზიო ფაილების მოძებნა. 

 Kaspersky Internet Security – KAV–ს დამატებული Firewall და მშობლების კონტროლის 

მოდული. მხოლოდ ამ შემთხვევაში კარგი მოთმინება და უფრო კარგი კომპიუტერი 

(Core 2 Duo, 1+ GB RAM) დაგჭირდებათ. დაცვა თითქმის უნივერსალურია, მაგრამ ხშირ 

შემთხვევაში მოითხოვს მომხმარებლის ჩარევას. 

 ESET NOD32 Antivirus- მშვენიერი არჩევანია, აკმაყოფილებს ოთხივე პირობას, ტესტებში 

ვირუსების აღმოჩენის მხრივ პროცენტულად სულ ოდნავ (1%–ითაც არა) ჩამორჩება KAV–

ს, თუმცა ინტერფეისი (პირადი შეხედულებით) უკეთესი აქვს, რესურსებს კი იმდენად 

ცოტას მოიხმარს, რომ უკვე ლეგენდებიც დადის მასზე.  გამოიყენეთ ნებისმიერი 

სიძლიერის კომპზიუტერზე Key–ები იშოვება ძალიან მარტივად, nod321.com–ზე. 

 ESET Smart Security – NOD32–ს დამატებული Firewall, იგივე დაცვა და რესურსების 

მოხმარება მშვენიერი Firewall მოდულით. Key–ები იშოვება იმავე საიტზე. 
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და ბოლოს – არცერთი ანტივირუსი არ არის გარანტი იმისა, რომ თქვენი კომპიუტერის 

მთელი საიდუმლო თუ საჭირო ინფორმაცია ბოროტმოქმედის ხელში არ ჩავარდება. ეს 

ყველაფერი უბრალოდ რისკის შესამცირებლად გამოიყენება. 

 

უსაფრთხოების წესები ინტერნეტითა და ფოსტით სარგებლობისას 

1. ყოველთვის ჩამოქაჩეთ სისტემური განახლებები (Windows Update), ეს საკითხი 

ძალიან ხშირად ყველაზე დიდ გავლენას ახდენს კომპიუტერის დაცულობის 

დონეზე. 

2. არ იაროთ უცნობ საიტებზე. იქ ინფიცირების შანსი ყველაზე მაღალია. 

3. არ გახსნათ უცხო მეილი. მართალია, დღევანდელი პოპულარული საფოსტო ყუთები 

(Gmail, Yahoo, AOL) საკუთარი ანტივირუსით ამოწმებენ ყველა წერილს და არც 

კლიენტის ანტივირუსები ტოვებენ მათ უყურადღებოდ, მაგრამ სიფრთხილეს თავი 

არ სტკივა. 

4. სიფრთხილე გამოვიჩინოთ ელექტონულ წერილზე მიმაგრებული ფაილის 

გახსნისას. უცნობ წერილზე მიმაგრებული ფაილის გახსნა საერთოდ არ არის 

რეკომენდებული; 

5. ელექტრონულ წერილში მოთავსებულ მიმართვაზე უბრალო დაწკაპუნებამ 

შეიძლება მსტოვარი პროგრამის ან სხვა ტიპის ვირუსის გააქტიურება გამოიწვიოს, 

ამიტომ აქაც მხოლოდ სანდო მიმართვების გამოყენებაა მიზანშეწონილი; 

6. არ ენდოთ IM–ით (მესინჯერებით) გამოგზავნილ არცერთ ფაილს, თუნდაც ის კარგად 

ნაცნობი ადამიანისგან იყოს გამოგზავნილი. შეიძლება მას თქვენთან ბოროტად 

გახუმრება მოუნდა, ან კიდევ თქვენი მოქმედებების კონტროლი მოისურვა. ყველა 

ასეთი ფაილი გაშვებამდე ანტივირუსით შეამოწმეთ. თუ უფრო ზუსტი პასუხის 

მიღება გინდათ, საეჭვო ფაილი შეგიძლიათ VirusTotal–ზე ატვირთოთ, სერვერი 

შეამოწმებს თქვენს ფაილს სამი ათეული სხვადასხვა ანტივირუსით და შედეგს 

დაგიბრუნებთ. 

7. სიფრთხილე უნდა გამოვიჩინოთ ინტერნეტში პერსონალური ინფორმაციის 

გამოყენებისას: ისეთი მონაცემები, როგოარიცაა მაგალითად საკრედიტო ბარათის 

ნომერი ან სხვა საბანკო ინფორმაცია, მხოლოდ სანდო ვებ–გვერდზე უნდა შეივსოს; 

8. ინტერნეტის საერთი სისტემაში ან საკუთარი ელექტრონული ფოსტის სერვერზე 

უცხო კომპიუტერიდან შესვლისას მომხმარებალმა უნდა დაიცვას უსაფრთხოების 

წესები, მაგალითად, არ ჩართოს უცხო კომპიუტერზე პაროლის დამახსოვრებლის 

ჩამრთველი და ა.შ. 

9. იმ შემთხვევაში, როდესაც აუცილებელია ინფორმაციის დაცვა გარეშე პირისაგან, 

ასეთი ტიპის კონფიდენციალური, ფინანსური თუ სამასახურებრივი მოხმარების 

სხვა ინფორმაციის შემცველი გზავნილის მიღება–გაგზავნა უნდა მოხდეს 

დაშიფრული სახით, რისთვისაც უნდა გამოყენებული უნდა იყოს 

კრიპტოგრაფიული საშუალებები. 
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ანტივირუს კასპერსკის დაყენება 

 

 ანტივირუს კასპერსკის დაყენების წინ რეკომენდირებული ყველა სამუშაო პროგრამის 

დახურვა. ანტივირუს კასპერსკი თქვენს კომპიუტერზე რომ დაინსტალირდეს, ამისთვის 

საჭიროა სადისტრიბუციო ფაილების გაშვება CD-დისკიდან ან Flash disk-დან. 

 ინსტალაციის პროცესის სამართავად გამოიყენება შემდეგი ღილაკები:  

 Next (Далее)-დავეთანხმოთ მოქმედებას და ინსტალაციის პროცედურის შემდეგ 

ნაბიჯზე გადავიდეთ. 

 Back (Назад)-დაყენების უკან ნაბიჯზე დავბრუნდეთ 

 Cancel (Отмена)-პროდუქტის დაყენებაზე უარის თქმა 

 Install (Готово)-ინსტალაციის დასრულება 

 

Uნაბიჯი 1. სისტემის შესაბამისობის  შემოწმება ანტივირუს კასპერსიკის პროგრამის 

მოთხოვნებთან 

 თქვენს კომპიუტერზე ანტივირუსის ინსტალაცია ხდება  დაყენებული ოპერაციული 

სისტემის და ანტივირუსის დასაყენებლად განახლებადი პროგრამის პაკეტის მოთხოვნების 

შესაბამისობის შემოწმება.ასევე მოწმდება თქვენს კომპიუტეზე საჭირო პროგრამების არსებობა 

და თქვენი უფლებები პროგრამულ უზრუნველყოფის დაყენებაზე. 

 
Uნაბიჯი 2. დაყენების პროცედურის სასტარტო ფანჯარა. 

 თუ თქვენი სისტემა წამოყენებულ მოთხოვნებს სრულად შეესაბამება, მაშინ 

სადისტრიბუციო ფაილის გაშვებისთანავე სასტარტო ფანჯარა გამოვა ეკრანზე, რომელიც 

შეიცავს ინფორმაციას თქვენ კომპიუტერზე ანტივირუს კასპერსკის ინსტალაციის დაწყებაზე. 

ინსტალაციის  გასაგრძელებლად დააჭირეთ Next (Далее)-ს. ინსტალაციაზე უარის თქმა 

ხორციელდება Cancel (Отмена) ღილაკზე დაჭერით. 
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Uნაბიჯი 3. სალიცენზიო ხელშეკრულების დათვალიერება. 

 პროგრამის დაყენების შემდეგი ფანჯარა სალიცენზიო ხელშეკრულებას შეიცავს, 

რომელიც ‖კასპერსკის ლაბორატორიასა‖ და თქვენს შორის იდება. იგი ყურადღებით 

წაიკითხეთ და აირჩიეთ ვარიანტი ‖სალიცენზიო ხელშეკრულების პირობებს ვიღებ‖ იმ 

შემთხვევაში თუ ეთანხმებით ყველა პირობას  დააჭირეთ Next (Далее) ღილაკს,გადახვალთ 

შემდეგ ნაბიჯზე. 

 
 

Uნაბიჯი 4. ინსტალაციის  ტიპის არჩევა. 

 მოცემულ ეტაპზე თქვენ გეძლევათ საშუალება აირჩიოთ თქვენთვის სასურველი 

ინსტალაციის  პარამეტრი. 

Uსწრაფი ინსტალაცია. Uანტივირუს კასპერსკის მოცემული ვარიანტის არჩევისას თქვენს 

კომპიუტერზე ინსტალირებული იქნება კასპერსკის ლაბორატორიის სპეციალისტების მიერ 

რეკომენდირებული პარამეტრები გაჩუმების მეთოდით. დაყენების ბოლოს აქტივაციის 

ოსტატი შემოგთავაზებთ პროგრამის აქტივაციას. 
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Uამორჩევით ინსტალაცია. Uმოცემულ შემთხვევაში თქვენ შემოთავაზებული გექნებათ, თუ 

რომელი  კომპონენტები გინდათ თქვენს კომპიუტერზე დააყენოთ. მიეთითოს საქაღალდე, 

სადაც პროგრამა იქნება დაყენებული, აგრეთვე სპეციალური ოსტატის დახმარებით  

მოვახდინოთ აქტივაცია. 

 
Uნაბიჯი5.ინსტალაციის საქაღალდის არჩევა.  

 ანტივირუს კასპერსკის ინსტალაციის შემდეგი ეტაპი განსაზღვრავს თქვენს 

კომპიუტერზე საქაღალდეს, რომელშიც პროგრამა იქნება ინსტალირებული. გაჩუმებით 

შემდეგი გზა იქნება მითითებული   < C: >\Program Fils\Kaspersky Lab\Kaspersky Antivirus 7.0\. 

Next (Далее)ღილაკს დააჭირეთ ინსტალაციის  გასაგრძელებლად. 

 
Uნაბიჯი6. პროგრამის ინსტალაციის კომპონენტების არჩევა. 

ამორჩევით ინსტალაციის დროს თქვენ გჭირდებათ ანტივირუს კასპერსკის იმ 

კომპონენტების სიის განსაზღვრა რომელიც გვინდა დავაინსტალიროთ. ინსტალაციისთვის 

გაჩუმების მეთოდით არჩეულია ყველა მუდმივი დაცვის და ვირუსების ძებნის კომპონენტი. 
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 აღნიშნული ინსტალაციისთვის, რომ ავირჩიოთ კომპონენტი, ამისათვის საჭიროა 

კონტექსტური მენიუს გახსნა თაგვის მარჯვენა ღილაკის დაწკაპუნებით და კომპონენტის 

სახელთან „ კომპონენტი დაყენებული იქნება მყარ დისკზე― პუნქტის არჩევით. კონტექსტურ 

მენიუში კომპონენტზე უარის სათქმელად ავირჩიოთ „კომპონენტი მიუწვდენელი იქნება― 

ვარიანტი.იმის  შემდეგ რაც დასრულებული იქნება დასაყენებელი კომპონენტის არჩევა, 

დავაჭიროთ Next (Далее)ღილაკს. 

Uნაბიჯი7. სხვა ანტივირუსული პროგრამების ძებნა. 

  ამ ეტაპზე თქვენს კომპიუტერზე  სხვა ანტივირუსული პროგრამების ძებნა 

ხორციელდება, მათშორის „კასპერსკის ლაბორატორიის― პროდუქტის, რომლებთანაც 

ანტივირუს კასპერსკისთან კომპლიქტის წარმოშობასთან მიგვიყვანს. 

 თქვენს კომპიუტერზე ასეთი პროგრამების აღმოჩენის დროს ეკრანზე გამოტანილი 

იქნება მათი სია.შემოთავაზებული გექნებათ მათი წაშლა, მანამდე სანამ ინსტალაცია იქნება 

გაგრძელებული. 

 
Uნაბიჯი8. დამამთავრებელი მომზადება პროგრამის ინსტალაციისთვის  

 თუ თქვენს კომპიუტერზე ანტივირუს კასპერსკის წინა ვერსია იქნა დაყენებული და 

მისი წაშლის დროს ბაზის პარამეტრები შენახულ იქნა კომპიუტერზე, მაშინ თქვენ 

დასაყენებელ ვერსიაში გამოსაყენებლად მათ ჩართვას შეძლებთ.ამისთვის ბაზის პარამეტრებს 

ჩავუსვათ ალამი.ბაზა, რომელიც შემავალია დაყენების პარამეტრებში, თქვენს კომპიუტერში 

კოპირებას არ დაიწყებს. 

 იმისათვის, რომ დაცვის პარამეტრი გამოვიყენოთ, რომელიც თქვენ კომპიუტერზე წინა 

ვერსიაში დააყენეთ, ამისათვის დაცვის პარამეტრს ჩაურთოთ ალამი. 

 ანტივირუს კასპერსკის 7.0 პირველად დაყენების დროს არაა რეკომენდირრებული 

„მოდულების დაცვის ჩართვა დაყენების დაწყებამდე― ალამის მოხსნა. 
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Uნაბიჯი9. ინსტალაციის პროცედურის დასრულება. 

 ინსტალაციის დასრულების ფანჯარა შეიცავს ინფორმაციას თქვენს კომპიუტერზე 

ანტივირუს კასპერსკის ინსტალაციის  პროცედურის დასრულების შესახებ. 

 თუ კორექტული დასრულებისთვის საჭიროა კომპიუტერის გადატვირთვა, მაშინ 

ეკრანზე გამოდის შესაბამისი შეტყობინება. 

 თუ ინსტალაციის დასრულებისთვის სისტემის გადატვირთვა არ არის საჭირო,  Next 

(Далее)ღილაკს დააჭირეთ, რათა გადავიდეთ პროგრამის  პირველადი დაყენების ოსტატზე. 

 

პირველადი დაყენების ოსტატი 

 
 პროგრამის ოსტატის ინტერფეისი შესრულებულია \Microsoft Windows (Windows 

Wizard) თვის პროგრამა ოსტატის სტილში და ფანჯრების მიმდევრობისაგან შედგება, 

რომელთა შორის გადართვა ხდება Back (Назад)  და  Next (Далее)ღილაკებით, ხოლო ოსტატის 

მუშაობის დამთავრება Install (Готово) ღილაკის მეშვეობით. ოსტატის მუშაობის შეწყვეტას 

ნებისმიერ ეტაპზე Cancel (Отмена) ღილაკი ემსახურება. 
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Uპროგრამის  აქტივაცია. 

 პროგრამის აქტივაციის პროცედურა გასაღების დაყენებაში მდგომარეობს, რომლის 

საფუძველზეც ანტივირუს კასპერსკი მოახდენს პაროგრამის გამოყენებაზე უფლებების 

არსებობას და მისი გამოყენების ვადას განსაზღვრავს. 

 გასაღები შეიცავს სამუშაო ინფორმაციას, რომელიც აუცილებელია პროგრამის სრული 

ფუნქციონალური მუშაობისათვის, აგრეთვე დამატებით მონაცემებს: 

 მხარდაჭერაზე ინფორმაცია (ვინ ანხორციელებს და სად შეიძლება მიიღო); 

 გასაღების სახელი და ნომერი და მისი დასასრულის თარიღი 

 
Uპროგრამის აქტივაციის საშუალების არჩევა 

 

 იმისდა და მიუხედავად, გაქვთ თუ არა ანტივირუს კასპერსკის გასაღები ან საჭიროა 

მისი მიღება „კასპერსკის ლაბორატორიის― სერვერიდან, თქვენ შემოთავაზებული გაქვთ 

პროგრამის გააქტიურების რამოდენიმე საშუალება: 

 Uაქტივაცია, აქტივაციის კოდის გამოყენებით.U აირჩიეთ აქტივაციის ეს ვარიანტი, მაშინ 

თუ თქვენ პროგრამის კომერციული ვერსია შეიძინეთ და თქვენზე გადმოცემულ იქნა  

აქტივაციის კოდი. ამ კოდის საფუძველზე თქვენ მიიღებთ გასაღების ფაილს,რომელიც 

უზრუნველყოფს მთელი სალიცენზიო ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში 

პროგრამის  სრულ ფუნქციონალურ წვდომას. 

 Uსაცდელი ვერსიი აქტივაცია. Uაირჩიეთ მოცემული აქტივაციის ვარიანტი, იმ 

შემთხვევაში თუ თქვენ გინდათ პროგრამის საცდელი ვერსია დააყენოთ კომერციული 

ვერსიის ყიდვის გადაწყვეტილების მიღებამდე. თქვენ შემოთავაზებული გექნებათ 

უფასო გასაღები. შეზღუდული მისი მოქმედების დროის სალიცენზიო ხელშეკრულების 

პროგრამის საცდელი ვერსიისათვის. 

 Uგამოვიყენოთ ადრე მიღებული გასაღები.U გავააქტიუროდ პროგრამა ადრე მიღებული 

გასაღების ფაილით ანტივირუს კასპერსკი 7.0 ლისთვის 

 Uგავააქტიუროტ პროგრამა მოგვიანებით.U ამ ვარიანტის არჩევისას პროგრამის 

აქტივაციის ეტაპი გამოტოვებულ იქნება. თქვენს კომპიტერზე ინსტალირებული იქნება 

ანტივირუს კასპერსკი 7.0, თქვენთვის მისაწვდომი იქნება პროგრამის ყველა ფუნქცია 
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განახლების გარდა (პარამეტრების განახლებას თქვენ შეძლებთ დაყენების მერე 

მხოლოდ ერთხელ). 

 

Uაქტივაციის კოდის შეყვანა 

 პროგრამის აქტივაციისათვის საჭიროა აქტივაციის კოდის შეყვანა. ინტერნეტიდან 

პროგრამის ყიდვის დროს აქტივაციის კოდი ელექტრონულ ფოსტაზე იქნება გამოგზავნილი. 

პროგრამის დისკის ყიდვის დროს, აქტივაციის კოდი მითითებულია დასაყენებელი დისკის 

კონვერტზე. 

 ფანჯრის ქვედა ნაწილში მიუთითეთ კლიენტის ნომერი და პაროლი, იმ შემთხვევაში 

თუ თქვენ უკვე „კასპერსკის ლაბორატორიაში― კლიენტის რეგისტრაციის პროცედურა გაიარეთ 

და ეს მონაცემები გაქვთ. თუ თქვენ რეგისტრაცია ჯერ არ გაგივლიათ, ველი დატოვეთ 

ცარიელი. 

 
Uმომხმარებლის რეგისტრაცია 

 აქტივაციის ოსტატის მოცემულ ნაბიჯზე მოითხოვება თქვენი საკონტაქტო 

ინფორმაციის მითითება: ელექტრონული ფოსტის, საცხოვრებელი ქვეყნის და ქალაქის 

მითითება. ―კასპერსკის ლაბორატორი‘‘–ის ტექნიკური მხარდაჭერის სამსახურს ჭირდება 

მოცემული ინფორმაცია  როგორც დარეგისტრირებული მომხმარებლის 

იდენტიფიკაციისათვის. 

Uგასაღების ფაილის მიღება  

 პროგრამის ოსტატი ახდენს ინტერნეტში „კასპერსკის ლაბორატორიის― სერვერთან 

კავშირს, იგი აგზავნის თქვენ სარეგისტრაციო მონაცემებს (აქტივაციის კოდი, საკონტაქტო 

ინფორმაცია), რომელიც სერვერზე იქნება შემოწმებული. 
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Uგასაღების ფაილის არჩევა 

 თუ თქვენ მოგეპოვებათ ანტივირუს კასპერსკის 7.0  –ის გასაღების ფაილი, მაშინ 

ოსტატის მოცემულ ფანჯარაში მისი დაყენება იქნება შემოთავაზებული. ამისათვის Browse 

(обзор) ღილაკით ისარგებლეთ და ფაილების არჩევის სტანდარტულ ფანჯარაში აირჩიეთ 

ფაილი key გაფართოებით. 

Uპროგრამის  აქტივაციის დასრულება 

 პროგრამის ოსტატი ინფორმაციას გვაწვდის ცვლის პროგრამის აქტივაციის წარმატებით 

დასრულების შესახებ. ამასთან ერთად, გამოდის დაყენებულ გასაღებზე ინფორმაცია: 

მფლობელის სახელი, გასაღების ნომერი, მისი ტიპი (კომერციული, ბეტა ტესრებისატვის, 

საცდელი და ა.შ.), აგრეთვე გასაღების მოქმედების დროის დასრულება. 
Dr.Web LiveCD 

მართალია, Dr.Web ფასიან ანტივირუსული პროგრამული უზრუნველყოფას აწარმოებს, 

მაგრამ მას მაინც აქვს რამდენიმე უფასო პროდუქტი, ჩვენი შემთხვევისთვის ყველაზე 

ეფექტურია Dr.Web Live CD. ეს არის ჩამტვირთავი დისკის ასლი (იმიჯი). 

შემდეგი ეტაპია ამ დისკიდან ჩატვირთვა, ამისთვის ჩადეთ დისკი დისკწამკითხველში. 

შედით BIOS-ში, (კომპიუტერის ჩართვისას უნდა დააჭიროთ F2 ან Delete ღილაკს, 

დამოკიდებული დედა დაფის მწარმოებელზე), მონახეთ Boot განყოფილება და პირველ 

ადგილას დააყენეთ CD/DVD დრაივი, შემდეგ გადადით Exit ჩანართზე და აირჩიეთ Save changes 

and exit. 

კომპიუტერი გადაიტვირთება და გამოჩნდება შემდეგი ეკრანი: 
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ვაჭერთ Enter-ს და ვაგრძელებთ ჩატვირთვას, დაინახავთ ასეთ ფანჯარას: 

 
უკვე მიხვდებოდით, რომ ლინუქს გარემოში ამოყავით თავი. Dr.Web Live CD 

წარმოადგენს Linux-ზე დაფუძნებულ Live დისკს, რომელზეც ჩაწერილია ანტივირუსი. სხვათა 

შორის, ამ სისტემაზე ასევე იპოვით სხვადასხვა უტილიტებს: ფაილ-მენეჯერს Midnight 

Commander, ბრაუზერს Firefox, საფოსტო კლიენტს და ა.შ. 

ჩატვირთვის შემდეგ სისტემა მზადაა ვირუსებთან საბრძოლველად, მაგრამ მასზე 

ჩაწერილია ვირუსების ანაბეჭდთა ბაზები, გამოშვებული დისკის ასლის შექმნისას და 

თავისუფლადაა შესაძლებელი, მოძველებული იყოს. ეფექტური სკანირებისთვის გვჭირდება 
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განახლებული ბაზები, ამიტომ პირველ რიგში მონახეთ განახლების მწვანე ღილაკი, დაკლიკეთ 

და დაელოდეთ განახლების დასრულებას. 

 
ასევე, თუკი ქსელი არ მუშაობს ავტომატურ პარამეტრებზე, პროგრამა პირდაპირ ვერ 

დაუკავშირდება ინტერნეტს. საჭიროა კავშირის დაკონფიგურირება: 

Start->Settings->Networks Configure manager 

და ჩაწერეთ თქვენი ქსელის მონაცემები. 

 
სკანირების დაწყების წინ საჭიროა კიდევ რამდენიმე პარამეტრის შეცვლა, 

ანტივირუსის ფანჯარაში დააჭირეთ  კონფიგურაციის ღილაკს (გადაჯვარედინებული 

სამუშაო იარაღები) ან შედით მენიუში Settings > Options განყოფილებაში და გადადით Actions 

ჩანართზე. 

საქარხნო პარამეტრების მიხედვით, ყველა აღმოჩენილ ვირუსისა და მავნე ფაილზე 

მხოლოდ შეტყობინებას მიიღებთ, შემდეგ კი მოგიწევთ ხელით მიუთითოთ თუ რა უქნას 

ნაპოვნ ფაილს. 

ავტომატიზაციისთვის დააყენეთ პარამეტრები შემდეგ მნიშვნელობებზე: 
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პროგრამა შეეცდება ჯერ ინფიცირებული ფაილის მკურნალობას და თუ ეს ვერ 

მოახერხა, წაშლის მას. 

დაკონფიგურირების შემდეგ დააჭირეთ OK-ს და დაიწყეთ სკანირება: 

 
თქვენი კომპიუტერის მონაცემების და ვინჩესტერზე არსებული ფაილების რაოდენობის 

მიხედვით სკანირებას სხვადასხვა დრო დასჭირდება. 

დასრულების შემდეგ გამორთეთ ან გადატვირთეთ კომპიუტერი: Start > Restart ან Start > 

Shutdown 

ამ პროცედურის შემდეგ მოსალოდნელია, რომ თქვენი ვინჩესტერი სრულიად იყოს 

გაწმენდილი ვირუსებისგან და, შესაბამისად, სისტემამაც ნორმალურად დაიწყოს მუშაობას. 

 
Avira AntiVir Rescue System 

როგორც DR.Web, Avira-ც უშვებს Live CD-ს, რომელზეც ჩაწერილია ანტივირუსი. იდეა 

აბსოლუტურად იგივეა, უბრალოდ ამ Live CD-ზე Avira AntiVir-ია ჩაწერილი. პროდუქტს Avira 

AntiVir Rescue System ჰქვია და მისი გადმოწერაც შესაძლებელია. 
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DR.Web-ის ქმნილებისგან განსხვავებით, Avira AntiVir Rescue System ჩვეულებრივი 

გამშვები ფაილია, მასში ინტეგრირებულია თვითონ დისკის ასლიც და ასლის დისკზე ჩამწერი 

პროგრამაც. ჩამტვირთავი დისკის ჩასაწერად უბრალოდ ჩადეთ ცარიელი დისკი დისკწამყვანში 

და გაუშვით ფაილი. 

 
თუკი იმ წუთში CD ხელთ არ გაქვთ, ან გინდათ ჩაწეროთ თქვენი ფავორიტი ჩამწერი 

პროგრამით, შეგიძლიათ დააჭიროთ Exit-ს, პროგრამა შემოგთავაზებთ დისკის ასლის შენახვას: 

 
დისკის ასლის შესანახად, დააჭირეთ Yes-ს, მიუთითეთ ადგილი და რაიმე სახელი: 

 
მოკლედ, ჩამტვირთავი დისკი უკვე მზადაა. ისღა დაგრჩენიათ, ჩავტვირთოთ: 
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ანტივირუსი ჩაირთვება გერმანული ინტერფეისით, სურვილის შემთხვევაში შეიძლება 

ბრიტანეთის დროშაზე დაჭერით ინგლისურზე გადართოთ. 

აქაც საჭიროა ბაზების განახლება, ამას გააკეთებთ ღილაკ Update-ზე დაჭერით: 

 
სკანირების დაწყებამდე აქაც საჭიროა მცირე კონფიგურაცია, ამისთვის შედით 

Configuration განყოფილებაში და დააყენეთ შემდეგნაირად: 
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ანუ, შეცვალეთ მხოლოდ Actions at malware discovery განყოფილება, მოვნიშნოთ 

Try to repair infected files და Rename files, if they cannot be resolved? 

შემდეგ, გადავდივართ Virus scanner-ის განყოფილებაში და ვაწვებით ღილაკს Start 

Scanner. 
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სკანირების დრო ისევ და ისევ დამოკიდებულია კომპიუტერის მონაცემებსა და ფაილთა 

რაოდენობაზე. 

Avira AntiVir-ის ანტივირუსული ძრავი და მონაცემთა ბაზა აღიარებულია ერთ-ერთ 

საუკეთესოდ სხვადასხვა დამოუკიდებელი ლაბორატორიის მიერ. 

სკანირების დასრულების შემდეგ შევდივართ Miscellaneous განყოფილებაში და ვაჭერთ 

ღილაკს Shutdown ან restart, სურვილისამებრ. 

 
იმედია, თქვენი ვინჩესტერი განთავისუფლდება ვირუსებისაგან. 

დასკვნის სახით მინდა ავღნიშნოთ, რომ უმჯობესი იქნება, თუკი ინფიცირებულ კომპზე 

ორივე პროგრამას გამოიყენებთ, ეს ხერხები 100%-იან გარანტიას არ იძლევიან, მაგრამ 

ერთობლივად გამოყენების შემთხვევაში სრულად გაწმენდის შანსი იზრდება. 

 

კიდევ ერთი შენიშვნა: ვირუსებმა შეიძლება დააზიანეს სისტემური ფაილები, რის გამოც 

Windows-ის წარმადობა სკანირების შემდეგაც არ გაიზარდოს მნიშვნელოვნად და საჭირო 

გახდეს სისტემის გადაყენება.  

P.S:  შესაძლოა ერთმა პატარა ხრიკმა აგაშოროთ Windows-ის გადაყენება: 

ამისთვის შედით Start მენიუში, დააჭირეთ Run... და აკრიფეთ SFC /scannow (Windows XP-ს 

შემთხვევაში საჭიროა ის დისკი, საიდანაც დაინსტალირებულია სისტემა), სისტემა შეამოწმებს 

სისტემური ფაილების მდგომარეობას და შეცვლის მათ დისკიდან დაზიანების აღმოჩენის 

შემთხვევაში. 

 

 

დისკზე ჩაწერა, გამშვები დისკის ჩაწერა, სისტემის სარეზერვო ასლის 

შექმნა და სისტემის  
 

სანამ ჩაწერის ინსტრუქციებზე გადავიდოდეთ, ჯერ განვმარტოთ, რას ნიშნავს 

დისკის ასლი და ჩამტვირთავი დისკი. 

დისკის ასლი გახლავთ ერთი ფაილი, რომელზეც ინახება დისკის შიგთავსი 

ბინარული სიზუსტით, ანუ დისკის ასლი შეადგენს 1-იანების და 0-იანების 
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მიმდევრობას, ზუსტად ისეთს, როგორიც დისკზეა. ეს საშუალებას იძლევა,  დისკი 

ციფრული სახით შევინახოთ და მოსახერხებელ დროს და ადგილას გადავწეროთ სხვა 

დისკზე. განსაკუთრებით მოსახერხებელი ეს მეთოდი დისკის ციფრული 

გავრცელებისთვისაა - იმისთვის, რომ თქვენი სხვა ქვეყანაში მყოფი მეგობრისგან დისკი 

ინათხოვროთ, საკმარისია სთხოვოთ მას, გადაიღოს ამ დისკის ასლი და გამოგიგზავნოთ. 

შემდეგ ჩაწერთ ამ ასლს ცარიელ დისკზე და გამოიყენებთ. 

Boot Disc ანუ ჩამტვირთავი დისკი ეწოდება დისკს, რომლიდანაც შესაძლებელია 

კომპიუტერის ჩატვირთვა. დისკზე შეიძლება იყოს რაიმე ცალკეული უტილიტა ან მათი 

ნაკრები (მაგალითად, Hiren’s BootCD ან რომელიმე ანტივირის RescueCD),  ოპერაციული 

სისტემის საინსტალაციო (Windows XP SP3-ის,Windows 7 მაგალითად) ან „ცოცხალი“ 

ოპერაციული სისტემა (მაგალითად, Knoppix). მოკლედ, ვარიანტი ბევრია. დისკს 

ჩამტვირთავად ხდის ინსტრუქციების მიმდევრობა, რომელიც სპეციალურ ადგილას, 

ჩამტვირთავ სექტორზე (Boot Sector) ინახება. კომპიუტერის ჩართვისას BIOS მიმართავს ამ 

სექტორს, გადასცემს მართვას იქ მითითებულ ფაილს და ჩატვირთვა ამ ფაილიდან 

გრძელდება. 

ჩამტვირთავი დისკის მეორე დისკზე კოპირებისთვის საკმარისი არაა უბრალოდ 

ერთი დისკის შიგთავსის სადმე მყარი დისკის საქაღალდეში დაკოპირება და ამ 

შიგთავსის მეორე დისკზე ჩაწერა. ამ დროს ჩამტვირთავი სექტორი არ კოპირდება და 

უბრალო ფაილების საცავს ვიღებთ. აი, ზუსტად აქაა საჭირო დისკის ასლის გადაღება. 

ჩამტვირთავი დისკის ასლი ინახავს ჩამტვირთავ სექტორს და მისი დისკზე ჩაწერის 

შემთხვევაში ჩამტვირთავ დისკს მივიღებთ. 

რაც შეეხება ასლების ფორმატებს. არის მრავალი ფორმატი, თუმცა ყველაზე 

გავრცელებული ISO გახლავთ (სხვა ცოტა ნაკლებად გავრცელებული ფორმატებია BIN, 

NRG, DAA და ა.შ.) და ყველაზე მეტი შანსია, სწორად ამ ფორმატით ჩაწერილ ასლს 

გადაეყაროთ, ჩვენი ასლიც ამ ISO-შია ჩაწერილი. ჩაწერის პროცედურის მხრივ ფორმატებს 

შორის განსხვავება არ არის, მთავარია, თქვენი ჩამწერი პროგრამა მხარს უჭერდეს იმ 

ფორმატის, რომელში ჩაწერილი ასლიც გაქვთ. 

ჩავთვალოთ, რომ გვაქვს ჩამტვირთავი დისკის ასლი და დავუბრუნდეთ 

დასაწყისში დასმულ კითხვას - როგორ ჩავწეროთ ის დისკზე ისე, რომ ჩამტვირთავი 

დისკი მივიღოთ? 

არსებობს მრავალი უფასო თუ ფასიანი პროგრამა დისკის ასლის დისკზე 

ჩასაწერად, განვიხილოთ ჩაწერის ინსტრუქციები რამდენიმე უფასო მათგანისთვის. 

ფასიანების ამოგდების მიზეზი ორია. ერთი, რომ ჩვენ ვცდილობთ უფასო პროგრამებზე 

გადავიტანო 

ყურადღება რადგან ამ საქმეს უფასო პროგრამები ისევე კარგად უმკლავდებიან, როგორც 

ფასიანი ანალოგები. ასე რომ, ამ უკანასკნელთა საჭიროება, ფაქტობრივად, არ არის. 

ბოლო  შენიშვნა  -  ქვემოთ  მოყვანილი  პროგრამების  ინსტალაცია  ძალიან  მარტივი 
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საქმეა (ინსტალაციის ბიჯები განხილული იყო წინა ლექციაზე), ამიტომ ვთვლით, რომ 

თქვენ ამას თავი უკვე გაართვით და ინსტრუქციებში ინსტალაციის პროცედურას აღარ 

შევიტანთ. გადავიდეთ ინსტრუქციებზე. 
 

ინსტრუქციები პროგრამისთვის Infra Recorder. 

1) ვხსნით პროგრამას, ვირჩევთ Write Image განყოფილებას 

 
2) გამოსულ ფანჯარაში ვუთითებთ გადმოწერილ იმიჯს და ვაჭერთ Open-ს 
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3) ვაყენებთ პარამეტრებს (მაგალითად ჩაწერის სიჩქარე) როგორც სურათზეა და ვაჭერთ 

OK 

 
 
 

ინსტრუქციები პროგრამისთვის CD Burner XP 

1) ვხსნით პროგრამას, ვირჩევთ Burn ISO Image და ვაჭერთ OK... 

 

2) გამოსულ ფანჯარაში ვაჭერთ მითითებულ ღილაკზე და ვირჩევთ გადმოწერილ ISO 

იმიჯს და ვაჭერთ Open… 
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3)   შემდეგ კი ვაჭერთ Burn disk 

 
 
 

ინსტრუქციები პროგრამისთვის Burn Aware Free 

 

 



  მაკა ოდილაძე, თამუნა ბურჭულაძე 
 

 

271 
 

 

1) ვხსნით პროგრამას და ვირჩევთ Burn ISO Image 

 

 

 

2) გამოსულ ფანჯარაში ვაწვებით Browse ღილაკს და ვირჩევთ ჩამოტვირთულ იმიჯს, 

შემდეგ Open… 
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4) ვაჭერთ ღილაკს Burn 

 
 
 

NERO 

პროგრამა ნერო გამოიყენება CD და DVD კომპაქტ დისკებზე სხვადასხვა 

ინფორმაციის ჩასაწერად ( მონაცემების, ვიდეო და აუდიო ფაილების შესანახად). 

CD და DVD დისკები ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან როგორც დამზადების 

ტექნოლოგიით ასევე ჩაწერის და წაკითხვის პრინციპით. არსებობს ამ დისკების 

რამდენიმე ნაირსახეობა: 

U CD-R Uარის 650, 700 MB ან 870MB, მასზე ერთჯერადად ვინახავთ ინფორმაციას და 

წაშლის საშუალება არ გვეძლ 
 

UCD-RW (CD-Rewritable) Uარის 650 MB ან 700 MB. იგი გამოიყენება ანალოგიურად როგორც 

CD-R, იმ განსხვავებით, რომ CD-RW -ზე ჩაწერილი ინფორმაცია შეიძლება წავშალოთ და 

რამდენჯერაც გვინდა ჩავწეროთ, თეორიულად წაშლის რაოდენობა არის 1000, პრაქტიკულად 

უფრო ნაკლები. 

UDVD-R (Digital Versatile Disc Recordabl) Uიგი არის ერთმხრივი და ორმხრივი. 

ერთმხრივის მოცულობა არის 3,95 GB, ორმხრივის 9,4 GB. DVD-R-ზე ჩაწერილი 

ინფორმაციის წაშლა აღარ ხდება. 

UDVD-RW Uარის ერთმხრივი და ორმხრივი. ერთმხრივის მოცულობაა 4,7 GB. 

ორმხრივისა კი 9,4 GB და გამოიყენება ვიდეო, აუდიო და სხვა ინფორმაციის 

ჩასაწერად.მასზე ჩაწერილი ინფორმაციის წაშლა და სხვა ინფორმაციის ჩაწერა 

შესაძლებელია. 

UDVD+RW Uტექნოლოგიურად დაფუძნებულია CD-RW-ზე და მის წასაკითხად 

უნდა გვქონდეს DVD+RW წამკითხველი. იგი გამოიყენება დიდი მოცულობის 

ინფორმაციის შესანახად. ინფორმაცია მასზე ინახება ძალიან მჭიდროდ მაგ: ერთ მხარეს 

შეიძლება შევინახოთ ვიდეო რომლის ხანგრძლივობაც 6საათია. 

NERO პროგრამის მოხმარებისათვის საჭიროა მისი ინსტალაცია, რომელიც ხდება 
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საინსტალაციო  დისკიდან setup.exe ფაილის გაშვებით. 

ინსტალაციის დასრულებისას საჭიროა კომპიუტერის გადატვირთვა. 
 

 
 
 
 
 

NERO StarSmart-ის გაშვება ხდება : 

startAllProgramsNeroOEMNEROStarSmart.პირველად 

რომ გავხსნით ნეროს გამოდის შემდეგი ფანჯარა 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

სურ. 1 

ამ ფანჯარაში ვიწყებთ ჩვენთვის საჭირო რეჟიმების 

არჩევას. 

1.   მონაცემების დისკის შექმნა. 

Nero  Starsmart  ფანჯარაში  მოვნიშნავთ  DataMake  

Data  Disk  (სურ.2),  შემდეგ  ეტაპზე  გამოვა ფანჯარა, 

რომელშიც უნდა ავირჩიოდისკზე ჩასაწერი მონაცემები. 

NERO StarSmart 
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სურ. 2 

Add ღილაკის დახმარებით ჩვენ შეგვიძლია მოვნიშნოთ ჩვენთვის სასურველი 

ფაილები, რომლებიც გვინდა ჩავწეროთ დისკზე, შემდეგ NEXT ღილაკით 

გადავდივართ შემდეგ ეტაპზე (სურათ.3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

სურ. 3 

Current recorder-ჩამწერის ტიპი 

Disk name-დისკის სახელი, რომელზედაც უნდა 

ჩავწეროთ. Writing speed-ჩაწერის სიჩქარე 

Number of copies-ასლების რაოდენობა. 

Verity  data on disc burning-ამ ოფციის მონიშვნის შედეგად  ავტომატურად 

შემოწმდება ჩაწერილი დისკი. 

ამის შემდეგ Burn ღილაკს ვირჩევთ და დაიწყება ჩაწერის პროცესი. ჩაწერის 

დამთავრების შემდეგ გამოვა შეტყობინება პროცესის დასრულების შესახებ. 
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გამშვები დისკის ჩაწერა. 

Make bootable   disc-ის არჩევის შემთხვევაში ხდება გამშვები დისკის 

ჩაწერა.ჩაწერის ეტაპები ისეთივეა როგორც მონაცემთა დისკის შემთხვევაში. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
სურ. 4 

აუდიო ფაილების შექმნა. 

ამისათვის Nero StarSmart ფანჯარაში ვირჩევთ Music Audio CD. 

 
სურ. 5 

აქ  შეგვიძლია  სტანდარტული  Audio  CD–ის  ჩაწერა,  ანუ  მოხდება  MP3  და  

WMA ფაილების ავტომატური კონვერტაცია ჩაწერის პროცესში. 
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Audio and Data 

CD აქ   ჩვენ   ვქმნით   CD   რომელიც   შეიცავს,   როგორც   მუსიკალურ   ტრეკებს   ასევე 

ჩვეულებრივ  ფაილებს  და  ეს  მუსიკალური  ფაილები  იწერება  პირველ  ტრეკში,  რის 

შედეგადაც  გაიშვება  პირველ  რიგში  მუსიკალური  ფაილები  და  იგნორირება  ხდება 

ჩვეულებრივი ფაილების, თუმცა ვიზუალურად ორივეს დანახვა შეგვიძლია. 

   MP3 

Disc შესაძლებელია MP3 ფორმატის ფაილების დისკის შექმნა, რომელსაც 

გამოვიყენებთ პერსონალური კომპიუტერში და CD,DVD ფლეიერებში, სადაც გვექნება 

MP3 მხარდაჭერა. 

WMA Disc 

აქედან შესაძლებელია შევქმნათ WMA ფორმატის ფაილები CD, რომელსაც 

გამოვიყენებთ პერსონალურ კომპიუტერში და CD,DVD ფლეიერებში,ოღონდ უნდა 

გვქონდეს მხარდაჭერა WMA-სი. Audio CD-სთან შედარებით უფრო მეტი ფაილი ჩაეტევა 

WMA ფორმატით ჩაწერილი. 

Nero Digital Audio 

დისკი ამით  შესაძლებელია  შევქმნათ  Nero  Digital  Audio  მუსიკალური  ფაილების  

დისკი, რომელსაც   ანალოგიურად   გამოვიყენებთ   პერსონალურ   კომპიუტერში   და   

CD,DVD ფლეიერებში. აქაც უნდა გვქონდეს Nero Digital Audio მხარდაჭერა. ასეთი 

დისკები უფრო 

მეტად ხანგრძლივად უკრავენ მუსიკას ვიდრე ჩვეულებრივი Audio CD. 

შემდეგი განყოფილება არის სურათები და ვიდეოები. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

სურ. 6 
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1. Make video CD ქმნის ვიდეო ფაილების ან სურათების CD-ის, რომელიც შეგვიძლია 

გამოვიყენოთ VCD და DVD ფლეიერებში. ჩაწერის დროს ავტომატურად ხდება 

საჭირო ფორმატში გადაყვანა. 

2.   Super  video  CD-საშუალებით  შეგვიძლია  შევქმნათ  მაღალხარისხიანი  SVCD  ვიდეო 

ფაილებისა და სურათებისაგან. 

შემდეგი განყოფილებაა დისკის კოპირება აქაც გვაქვს ორი ვარიანტი. 

 

სურ. 7 

1. Copy Disc, რომელიც აკეთებს დისკის ასლის კოპირებას კომპიუტერში და ამის 

შემდგომ პროგრამა მოითხოვს ახალი თავისუფალი დისკის ჩადებას, რომელზეც 

ჩაწერს ორიგინალი დისკის ასლს. 

2. Burn Image to Disc აკეთებს ორიგინალი დისკის ასლს და ინახავს მას მყარ დისკზე. 

შემდგომ შეგვიძლია ეს ასლი ჩავწეროთ კომპაქტ დისკზე. 
 
 

 

სურ. 8 

განყოფილება Extras 
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UGet system    InfoU გვაძლევს ინფორმაციას დისკის დრაივერის და მთლიანად სისტემის 

კონფიგურაციისშესახებ. 
  

UTestDrive  Uახდენს მოწყობილობის ტესტირებას 

 

 

 

UErase Disce 

ახდენს დისკის გასუფთავებას ორი მეთოდით Quck Erase და Full Erase. Quck Erase–ის 

შემთხვევაში მონაცემები ფიზიკურად არ იშლება, მაგრამ დისკი გამოიყურება თითქოს 

სუფთა, რაც შეეხება Full Erase–ის შემთხვევაში მონაცემები იშლება ფიზიკურად 

დისკიდან. 
 
 

ეტიკეტის გაკეთება დისკისათვის. 

UMake Label or Cover 
 
 

UControl Drive Speed 

ეს არის ინფორმაციის ჩაწერის და წაკითხვის სიჩქარის კონტროლი. 

აქ შეგვიძლია ვნახოთ ინფორმაცია დისკის შესახებ. 

 
 

UDisc Info 

Acronis True Image Home არქივის შექმნა  
საშუალება რომ გვქონდეს დაკარგული ინფორმაციის აღდგენის, ანდა კომპიუტერი 

რომ დავაბრუნოთ განსაზღვრულ მუშა მდგომარეობაში, აუცილებელია მთელი 

სისტემის ან მომხმარებლის მონაცემების არქივის შექმნა. 

არსებობს სპეციალური პროგრამა Acronis True Image Home რომლის 

საშუალებითაც შესაძლებელია სარეზერვო ასლის შექმნა და მისი გამოყენებით 

კომპიუტერის დაბრუნება განსაზღვრულ მუშა მდგომარეობაში. 

ქვემოთ განხილული იქნება აღნიშნული პროგრამის გამოყენებით, თუ როგორ 

ხორციელდება სარეზერვო ასლის შექმნა, შემდეგ კი შექმნილი ასლის გამოყენებით 

სისტემის აღდგენა. 

სარეზერვო ასლის შესაქმნელად საჭიროა გაუშვათ ეს პროგრამა და ავირჩიოთ 

ასლის შექმნის ღილაკი. 
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რომელი მონაცემები 

შევინახოთ? თუ თქვენ  არ განიხილავთ ოპერაციული სისტემის აღდგენის 

შესაძლებლობას ყველა პარამეტრით და თანხმლებით, არამედ თქვენი მიზანია 

განსაზღვრული მონაცემების დაცვა (მაგალითად,საკუთარი მიმდინარე პროექტი და ა.შ.), 

მაშინ გააკეთეთ საჭირო ფაილებისა და საქაღალდეების სარეზერვო ასლი.

 Acronis-ის პროგრამის გამოყენებით გაკეთებული სარეზერვო 

ასლი არცთუისე დიდი ზომისაა, და ამიტომ მისი შენახვა ნებისმიერ დისკზე არ 

შექმნის სირთულეს (არ დაიკავებს დიდ მოცულობას და ა.შ.) 

მთელი სისტემური დისკის სარეზერვო ასლს (წარმოსახვითი დისკი) ექნება 

დიდი ზომა, მაგრამ ის საშუალებას მოგცემთ რამოდენიმე წუთში აღადგინოთ სისტემა 

მონაცემების ან მოწყობილობის სერიოზული დაზიანების დროს. გარდა ამისა, ასლის 

შექმნის პროცესი უფრო ჩქარია, ვიდრე ფაილების დაარქივებისა, ამიტომ დროის 

შემცირების მიზნით დიდი ზომის ფაილებისთვის უფრო მოსახერხებელია სარეზერვო 

ასლის შექმნა. 

Acronis True Image Home გთავაზობთ შემდეგი სახის მონაცემების სარეზერვო 

ასლის გაკეთების შესაძლებლობას: 

 My Computer (წარმოსახვითი დისკის შექმნა) 

 ჩემი  მონაცემები  (ნებისმიერი  საქაღალდეებისა  და  ფაილის  სარეზერვო  ასლის  ან 

ფაილების მთელი კატეგორია) 

 ჩემი პარამეტრების მომართვა (ფაილური არქივის Windows-ის პარამეტრების 

მომართვისათვის ) 

 ჩემი ელექტრონული ფოსტა (ელექტრონული წერილების და პარამეტრების ფაილური 

არქივი (Outlook და Outlook Exxpress) 
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სარეზერვო ასლის შექმნის პროცედურა 

My Computer სარეზერვო კოპირება ქმნის არჩეული დისკების ან მყარი დისკის 

ტომების ზუსტ ასლს 

1. რომ ჩატვირთოთ სარეზერვო ასლის ოსტატი პროგრამის მთავარ ფანჯარაში 

დააწკაპუნეთ  ემბლემაზე  შევქმნათ  არქივი       და აირჩიეთ My Computer. ასევე 

შესაძლებელია ოსტატი უშუალოდ ჩატვირთული იქნას Windows-ის მეგზურიდან, 

თაგუნას მარჯვენა ღილაკით დააწკაპუნეთ საჭირო დისკზე და კონტექსტურ მენიუში 

აირჩიეთ შექმნა. მაშინ პროგრამა სარეზერვო ასლის ოსტატს ავტომატურად გაუშვებს და 

შესაბამის ოსტატის ფანჯარაში თვითონ გაჩუმებით აირჩევს სარეზერვო ასლის ტიპს My 

Computer და დისკს, რომელიც სარეზერვო ასლს მიეკუთვნება. 

 
2. აირჩიეთ ის დისკები და ტომები რომელთა სარეზერვო ასლის გაკეთბასაც აპირებთ. 

აღსანიშნავია, რომ ასლის გაკეთების პროცესში შესაძლებელია დისკებისა და 

დანაწილებათა ნებისმიერი თანმიმდევრობით არჩევა. ქვემოთ ჩვენ განვიხილავთ ერთი 

კონკრეტული დისკისა და კონკრეტული ტომის შემთხვევას. 
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3. შემდეგ ეტაპზე საჭიროა სარეზერვო ასლის სახელისა და შესანახი ადგილის 

არჩევა. 

U შენიშვნა U: სარეზერვო ასლის გაკეთების დროს პროგრამა

 Acronis-ი გთავაზობთ შესაძლებლობას თქვენს მიერ გაკეთებული ასლი 

შეინახოთ პროგრამის მიერ გამოყოფილ ასლთა შესანახ სპეციალურ საქაღალდეში. 

ქვემოთ განიხილება სარეზერვო ასლის სხვა მყარ დისკზე შენახვის პროცესი. 
 
 

სარეზერვო ასლის სახელისა და შესანახი ადგილის 

არჩევა სარეზერვო  ასლის  შექმნის  პროცესში  საჭიროა  ასლისთვის  სახელის  შერჩევა,  

რაც შეეხება მის გაფართოებას ამას პროგრამა Acronis-ი უზრუნველყოფს. მონაცემების 

შენახვის მოწყობილობაზე  მიუთითეთ  სარეზერვო  ასლის  ადგილმდებარეობა.  რაც  

უფრო  „შორს― განვათავსებთ  არქივს  საქაღალდეებიდან, რომლის  ასლს  აკეთებთ,  

მით  უფრო  დიდია ალბათობა,   რომ  ის   გადარჩება   ამ  საქაღალდეებში  შემავალი  

მონაცემების  დაზიანების შემთხვევაში. მაგალითად, სხვა მყარ დისკზე არქივის შენახვა 

დაიცავს მას საწყისი დისკისდაზიანების შემთხვევაში. 

U შენიშვნა:U  სარეზერვო   ასლისათვის   სახელის   შერჩევის   პროცესში   თუ   

გამოყენებულია ოპერატორი ‖.‖, მაშინ მისთვის გაფართოების (.tib) მიწერა აუცილებელია. 
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სარეზერვო ასლის გასაკეთებლად ავირჩიოთ რეჟიმი 

თუ წინა ნაბიჯზე თქვენ Acronis-ის დამცავი ზონა არ აგირჩევიათ, მაშინ აირჩიეთ 

ეხლა სარეზერვო ასლის რეჟიმი: სრული, ინკრიმენტული ან დიფერენციალური. თუ 

თქვენ 

ჯერ არცერთხელ არ გაგიკეთებიათ არჩეული ფაილის/საქაღალდის ასლი, ანდა 

არსებული მთლიანი არქივი მოძველდა, შექმენით სრული არქივი. წინააღმდეგ 

შემთხვევაში რეკომენდირებულია ინკრიმენტული ან დიფერენციალური არქივის შექმნა. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

სარეზერვო ასლის პარამეტრების დაყენება  

Acronis-ის   საშუალებით   სისტემის   ან   მისი   შემადგენელი   რომელიმე   ნაწილის 

სარეზერვო  ასლის შექმნისას შესაძლებელია  სარეზერვო  ასლის პარამეტრები გამოიყენოთ 
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გაჩუმებით ან პარამეტრების ხელით შეყვანის გზით (არქივის ნაწილებად დაყოფის 

საშუალება, შეკუმშვის ხარისხი, პაროლით დაცვა და ა.შ.). ამ უკანასკნელის არჩევის 

შემთხვევაში სარეზერვო ასლის პარამეტრები იმოქმედებს მხოლოდ მოცემულ მომენტში 

ფორმირებული ამოცანისთვის. თუ თქვენ გინდათ რედაქტირება გაუკეთოთ სარეზერვო 

ასლის გაჩუმების მეთოდს, მაშინ დააწკაპუნეთ ფანჯარაში შესაბამის გადამრთველზე და 

შეიტანეთ საჭირო ცვლილებები, ამის შემდეგ თქვენს მიერ შეტანილი ცვლილებები 

იქნება შენახული. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

სარეზერვო ასლის შემაჯამებელი მოქმედების 

ფანჯარა დამამთავრებელ   ეტაპზე   პროგრამას   გამოაქვს  თქვენს   მიერ   შექმნილი   

ამოცანის აღწერა.  თუ  თქვენ  აირჩევთ  უკან  დაბრუნებას,  თქვენ  შეძლებთ  მის  

ნებისმიერ  ეტაპზე ცვლილების შეტანას. პროცესის დაწყების ღილაკზე დაჭერით 

გაუშვათ მიცემული ამოცანის შესრულებაზე, 
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ამოცანის შესრულების პროცესი ცალკე ფანჯარაში ჩანს. თქვენ შეგიძიათ შეაჩეროთ 

პროცესი გაუქმება ღილაკზე დაჭერით. 

 
შესრულების ფანჯარა შეიძლება დამალოთ, დამალვა ღილაკზე დაჭერით. ამით 

სარეზერვო ასლის შექმნის პროცესი არ შეწყდება. ამასთან, თქვენ შეგიძლიათ  დაიწყოთ 

ახალი ამოცანის შექმნა ან მთლიანად დახუროთ პროგრამის მთავარი ფანჯარა. 

უკანასკნელ შემთხვევაში პროგრამა გააგრძელებს არქივის შექმნას ფონის რეჟიმში, რის 

შემდეგაც ის ავტომატურად დაამთავრებს თავის სამუშაოს. თუ თქვენ სხვა ამოცანებსაც 

შექმნით, ისინი რიგში იქნებიან ჩამდგარი და შესრულებული. 

არქივიდან მონაცემების აღდგენა 

1.   მონაცემების აღდგენის ოსტატი რომ გავუშვათ, ამისთვის საჭიროა პროგრამის მთავარ 

ფანჯარაში დავაწკაპუნოთ მონაცემების აღდგენის ემბლემაზე . 
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2.   დავაჭიროთ ღილაკს „შემდეგზე― ახალ ფანჯარაზე გადასასვლელად 

 
 
 

არქივის არჩევა  

1.   სისტემის აღსადგენად მიუთითოთ ზუსტი მისამართი ჩვენს მიერ Acronis-ის 

საშუალებით შექმნილი ასლისა. 

 

 

  
 

 

2.   დავაჭიროთ ღილაკს „შემდეგზე― ახალ ფანჯარაზე გადასასვლელად 
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აღდგენის საშუალების 

არჩევა პროგრამა Acronis-ი ასლის აღდგენის პროცესში იძლევა აღდგენის სამ 

ვარიანტს:Snap Restore,   დისკები   ან   ტომები,   ფაილები   ან   საქაღალდეები.   Snap   

Restore   ეს   ვარიანტი გამოიყენება იმ შემთხვევაში, როდესაც ასლი შენახულია 

პროგრამის მიერ შემოთავაზებულ სპეციალურ  ადგილას. დანარჩენი ვარიანტები კი იმ 

შემთხვევაში, როდესაც ასლი შენახულია 

მომხმარებლის მიერ არჩეულ ადგილას. 

თქვენი შემთხვევისთვის მიუთითეთ ვარიანტი დისკი ან  ტომი 

 
2. დისკების/ტომების აღდგენის განყოფილება შეიცავს ნულოვანი ასლის (MBR) ფუნქციას, 

რომელიც ცალკე გრაფათაა წარმოდგენილი ამ ფანჯარაში, რაც ნიშნავს, რომ 

აღნიშნული გრაფიკის მონიშვნით და შემდგომი პროცედურის ჩატარებით თქვენ 

დაუბრუნდებით არსებულ სისტემას (სისტემა უცვლელი დარჩება). 
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მთელი დისკის/ტომის არჩევა    

  1.   აირჩიეთ ცალკეული დისკი/ტომი, სადაც არჩეული ასლი იქნება აღდგენილი. 

მონაცემები შეიძლება აღდგენილ იქნეს ადრე არსებულ ადგილზე, სხვა დისკზე/ტომზე. 

აუცილებელია მთელი ტომის ზომა არ იყოს, სულ ცოტა, შეკუმშული მონაცემების ასლის 

ზომაზე ნაკლები. 

 

 
 

2.   დავაჭიროთ ღილაკს „შემდეგზე― ახალ ფანჯარაზე გადასასვლელად 

მთელი დისკის აღდგენის შემთხვევაში, პროგრამა მთელი დისკის სტრუქტურას იკვლევს, 

რომ გაიგოს არის თუ არა მითითებულ დისკზე/ტომზე ასლის აღსადგენად საკმარისი 

ადგილი. 
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ტომი შეიძლება იყოს ორნაირი აქტიური და ლოგიკური, იმის მიხედვით თუ რა სახის 

ოპერაციას აკეთებთ უნდა ავირჩიოთ შესაბამისი ტიპი: აქტიური ტიპის არჩევა ხდება იმ 

შემთხვევაში, როდესაც თქვენ აპირებთ აღადგინოთ ოპერაციული სისტემა მასში არსებული 

ინფორმაციით, ხოლო ლოგიკური ტიპის არჩევა კი ხდება მაშინ, როდესაც თქვენ აპირებთ 

აღადგინოთ გარკვეული ტიპის ინფორმაცია, მაგრამ არა ოპერაციული სისტემა. რადგანაც 

აპირებთ ოპერაციული სისტემის აღდგენას უნდა აირჩიოთ აქტიური ტიპი. 
 
 

 

დავაჭიროთ ღილაკს „შემდეგზე― ახალ ფანჯარაზე გადასასვლელად 

შემდეგ ეტაპზე  შეგვიძლია შევცვალო (შეამცირო) აღსადგენი ტომის მოცულობა თაგუნას 

ან შესაბამის ადგილას მონაცემების ხელით შეყვანის გზით 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

დააჭირეთ ღილაკს „შემდეგი― ახალ ფანჯარაზე გადასასვლელად 

შემდეგ ეტაპზე პროგრამა გეკითხებათ გადაერქვას თუ არა ტომს სახელი რომელზეც ახდენთ 

სისტემის აღდგენას. 
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შემდეგ ეტაპზე პროგრამა კიდევ ერთხელ გეკითხებათ აპირებთ თუ არა სხვა 

რომელიმე დისკის ან ტომის აღდგენას, თუ გინდათ ამის გაკეთება ეთანხმებით და 

პროცესში რამოდენიმე ნაბიჯის თავიდან გავლა მოგიწევთ, თუ არადა პროცესი 

გაგრძელდება ჩვეულებრივ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

შემდეგ ეტაპზე პროგრამა გეკითხებათ გამოიყენოთ ასლის 

აღდგენის პარამეტრები გაჩუმებით თუ მოახდინოთ მათი შეცვლა. 
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შემდეგ ეტაპზე საჭირო არის პროცესის დაწყების ღილაკზე დაჭერა. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

პროცესის დაწყების მერე ველოდებით სანამ ის ავტომატურად არ დამთავრდება და არ 

ჩაიტვირთება ოპერაციული სისტემა. საჭიროების შემთხვევაში თუ სისტემამ გადატვირთვა 

მოგვთხვოვა გადავტვირთოთ ის. 

U შენიშვნა.   Uპროცესის   მიმდინარეობის   დროს   დაუშვებელია   კომპიურერის   ან   

ელექტრო 

ქსელიდან გამორთვა ან მისი გადატვირთვა. ეს გამოიწვევს დისკზე არსებული ტომის 

წაშლას. 
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ინტერნეტის სტრუქტურა 
ინტერნეტი–ეს  არის  კომპიუტერული  ქსელი, რომელიც  აერთიანებს 

მილიონობით  კომპიუტერს  მთელ  მსოფლიოში,  რომლებიც  ფორმორდებიან  ერთიან 

საინფორმაციო სივრცეში, რომელთანაც მიერთებისას გაქვთ წვდომა. ინტერნეტი 

მომხმარებელს   აწვდის  მთელ  რიგ  სერვისებს,  ყოველი  მათგანისათვის   მოქმედებს 

მონაცემების გადაცემის განსანსაზღვრული წესი–პროტოკოლი. ყველაზე უფრო ხშირად, 

როდესაც  თქვენ  ეწვევით  ქსელს,  თქვენ  გექნებათ  საქმე  მსოფლიო  ქსელთან  WWW 

(World  Wide  Web)  და  ელექტრონულ  ფოსტასთან.  მსოფლიო  ქსელი  წარმოადგენს 

საიტების ერთობლიობას, რომლებიც განთავსებულია ვებ სერვერებზე. საიტი შედგენა 

ვებ–გვერდებისაგან, რომლებიც ერთმანეთთან დაკავშირებულები არიან 

ჰიპერგზავნილებით  (ან  უბრალოდ  გზავნილებით),  და  გააჩნია  თავისი  

მისამართი.მაგალითად, საგამომცემლო სახლის «ппитер»-ის საიტის მისამართა–

www.piter.com ნებისმიერი ვებ–კვანძის მისამართი შედგება რამოდენიმე დონისაგან 

(დომენისაგან). იერარქულად ისინი განლაგებულია მარჯვნიდან მარცხნივ. 

ზედა დონის დომენი– მარჯვენა მხარე წერტილამდე (ჩვენ მაგალითში com). ის 

მიგვითითებს საიტის სტრუქტურაზე ან იმაზე, თუ რომელ ქვეყანას ეკუთვნის. ინტერნეტში 

ნავიგაციისას, თქვენ ძირითადად შეხვდებით ზედა დონის დომენის ორ ტიპს–

ნაციონალურს და საერთო დანიშნულებისას. ნაციონალური დომენები ყოველთვის შედგება 

ორი ასოსაგან და მიუთუთებს იმაზე, რომელ ქვეყანაშია დარეგისტრირებული ეს 

საიტი.მაგალითად: 

 - საქართველო ge 

 - რუსეთი ru 

 - დიდი ბრიტანეთი და სხვა. uk 

ნაციონალური დომენები არიან მთავრობის ან იმ დაქვემდებარებული 

ორგანიზაციების კონტროლის ქვეშ, რომლებიც მდებარეობენ ამ ქვეყნის ტერიტორიაზე. 

საერთო დანიშნულების ზედა დონის დომენები უთითებს რესურსის სპეციფიკას. ქვემოთ 

მოყვანილია უფრო გავრცელებული საერთო დანიშნულების ზედა დონის დომენების 

ჩამონათვალი, ორგანიზაციის საქმიანობის ტიპის მითითებით, დარეგისტრირებული 

საიტები ამა თუ იმ დომენზე: 

 com, biz–კომერციული ორგანიზაციები; 

 org–არაკომერციული ორგანიზაციები; 

 net– ორგანიზაციები,  რომელთა მოქმედება უშუალოდ დამოკიდებულია 

ინტერნეტთან; 

 info–ინფორმაციული რესურსი; 

 edu–საგანმანათლებლო დაწესებულების საიტები; 

 - სამხედრო ორგანიზაციები; mil 

http://www.piter.com/
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მეორე დონის დომენი–მისამართის ნაწილი (ჩვენ მაგალითში piter), განთავსებული 

ზედა დონის დომენიდან მარცხნივ, წერტილის შემდეგ. ხშირად ატარებს იმ ორგანიზაციის 

სახელს, რომელსაც ეკუთვნის საიტი, ან ახასიათებს შემცველ რესურს (მაგ.anekdot.ru ). 

მესამე დონის დომენი (თუ ასეთი არსებობს) განთავსებული მეორე დონის 

დომენიდან მარცხნივ, წერტილის შემდეგ და გვევლინება მის შვილობილად. იმის წინ 

სანამ დავაარეგისტრირებთ მესამე დონის დომენს, მომავალი საიტის მფლობელი 

განსაზღვრავს მის სახელს, და შემდეგ ირჩევს წვდომის ზონას (უფრო მაღალი დონის 

დომენები), რომელშიც იქნება დარეგისტრირებული რესურსი. ამრიგად, მისამართში 

narod.yandex.ru მესამე დონის დომენად გვევლინება narod. 

მისამართის მარცხენა ნაწილში ტრადიციულად განთავსებულია მსოფლიო 

ქსელის აღნიშვნა– www. მაგრამ რესურსთან მიმართვისას ბევრ შემთხვევაში შეიძლება 

მისი გამოტოვება, ავკრეფთ, რა ბრაუზერის სამისამართო ნაწილში მისამართის ნაწილს, 

რომელიც დგას მარჯვნივ. 

ამრიგად,  ადრესაციის  სისტემა  ინტერნეტში  არის  დომენური:  მისამართების 

დაზუსტება ხდება თანმიმდევრობით მარჯვნიდან მარცხნივ. შინაარსობრივად საიტის 

მისამართი–ესაა ვებ–სერვერის მისამართი, რომელიც წარმოადგენს მას მსოფლიო ქსელში. 

სინამდვილეში ნებისმიერ კომპიუტერს, რომელიც ჩართულია ქსელში (ამთ შორის ჩვენსაც), 

მინიჭებული აქვს უნიკალური სახელი– IP –მისამართი. ის არის ჩანაწერი, რომელიც 

წარმოდგენილია მთელი რიცხვების სახით (0–დან 256–მდე), რომელიც გამოყოფილია 

ერთმანეთისაგან წერტილებით. მაგალითად: 195.87.2.13. მაგრამ ამ სახით წარმოდგენილი 

ვებ–კვანძის მისამართი უხერხული დასამახსოვრებელია, იმისათვის, რომ 

მომხმარებლისათვის გაადვილებულიყო ინტერნეტში ნავიგაცია, შეიქმნა დომენების 

სახელების სისტემა DNS (ინგლისური სიტყვიდან Domain Name System–დომენური 

სახელების სისტემა. ის ანხორციელებს თქვენთვის ჩვეულებრივ ლათინური ალფავიტისაგან 

შემდგარ ვებ–კვანძის მისამართს– გარდაქმნას IP მისამართად და პირიქით, რადგანაც 

ინტერნეტ–სერვერთან მიმართვისათვის, რომელიც მდებარეობს მსოფლიოს ნებისმიერ 

წერტილში, მოითხოვება ეს IP მისამართი. 

როგორც ავღნიშნეთ, ყოველი ინტერნეტ–სერვერისათვის მოქმედებს მონაცემების 

გადაცემის საკუთარი წესი, რომელსაც ეწოდება პროტოკოლი. ამრიგად ინფორმაციის 

თავისუფლად გაცვლას მსოფლიო ქსელის კომპიუტერებს შორის უზრუნველყოფს 

პროტოკოლი TCP/IP (უფრო სწორედ TCPდა IP ქსელური პროტოკოლების ნაკრები). 

პროტოკოლი TCP (ინგლისური სიტყვიდან Transmission Control Protocol–გადაცემის 

მართვის პროტოკოლი) იძლევა ინფორმაციის დანაკარგების, მისი დამახინჯებისა და 

დუბლირების არარსებობის გარანტიას მისი გადატანისას ერთი კომპიუტერიდან მეორე 

კომპიუტერში. IP პროტოკოლი (Internet Protocol–ქსელთაშორის  პროტოკილი) პასუხს 

აგებს მონაცემების მარშუტის მოძიებასა და მათ მიწოდებაზე მიმღებთან. ზუსტად IP 

http://www/
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პროტოკოლში ყოველ კომპიუტერს ქსელში ენიჭება შესაბამისი IP მისამართი, რომელიც 

გვევლინება დანიშნულების პუნქტად ინფორმაციის ტრანსპორტირებისას. 

ვებ–გვერდი–ესაა ჰიპერტექსტური დოკუმენტი, რომელიც შექმნილია HTML 

(HyperText Markup Language–ჰიპერტექსტებით მონიშნული ენა ) ენის დახმარებით. 

ჩვეულებრივ იგი წარმოადგენს ფაილს HTM ან HTML გაფართოებით (შეიძლება ხშირად 

შეგვხვდეს სხვა გაფართოებაც). ჰიპერტექსტი– ესაა მონიშნული ტექსტი, რომელიც 

თავისთავში შეიცავს სხვა რესურსებზე გზავნილებს. მონიშვნა განსაზღვრავს ტექსტურ 

ფორმატს (სხვა სიტყვებით, იმას, თუ როგორი სახით იქნება ასახული Web –გვერდების 

დათვალიერებისას). ტექსტის გარდა Web –გვერდი შეიძლება შეიცავდეს გრაფიკას, ხმას, 

ვიდეოს, ანიმაციას რომლებიც ხდიან მას უფრო ინფორმაციულსა და მომხიბვლელს 

მომხმარებლისათვის. მსვავსი დიზაინის, თემატური შინაარსის, ვებ–გვერდების 

ერთობლიობას, რომლებიც დაკავშირებულია ერთმანეთთან ჰიპერგზავნილებით და 

განთავსებულია ერთ Web –სერვერზე, ეწოდება საიტი. 

ყოველ Web–გვერდს გააჩნია ინტერნეტში  თავისი უნიკალური  მისამართი, URL 

(Uniform Resource Locator–რესურსის უნიფიცირებული მომთითებელი). მაგალითად, 

http://windows.microsoft.com/ru-RU/windows7/products/features. URL–ის შემადგენლობაში 

შედიან: 

 ფაილის მიწოდების პროტოკოლის სახელი. თავსართი http:// მიუთითებს იმაზე, რომ 

Web–გვერდის მიწოდება ხორციელდება პროტოკოლით HTTP (HyperText Transfer 

Protocol–ჰიპერტექსტის გადაცემის პროტოკოლი). ესაა გამოყენებითი დონის ქსელური 

პროტოკოლი, რომელიც ემყარება TCP/IP პროტოკოლს, უზრუნველყოფს თქვენი 

კომპიუტერის კავშირს Web–კვანძთან, კომპიუტერზე Web–გვერდისა და მასთან 

დაკავშირებული ფაილების მოწოდებას (ჩამოქაჩვას). 

ფაილების გაცვლა ინტერნეტში შეიძლება ასევე განხორციელდეს FTP პროტოკოლით 

(File Transfer Protocol–ფაილების გადაცემის პროტოკოლი). ის არის HTTP–ის 

წინამორბედი, მაგრამ გამოიყენება დღესაც ფაილების მისაღებად და გადასაგზავნათ 

კლიენტებსა და FTP სერვერს შორის (ინტერნეტ სევრერი, რომელზედაც განთავსებულია 

ფაილები). ფაილების გადაცემა FTP პროტოკოლით, როგორც წესი, უფრო ჩქარი და 

საიმედოა. ფაილის URL , რომელიც განთავსებულია FTP სერვერზე, იწყება პრეფიქსით 

ftp://. 

 Web–გვერდის მისამართი (დომენური სახელი), რომელზედაც განთავსებულია ვებ–

გვერდი. ჩვენ მაგალითში ესაა მისამართი www. windows.microsoft.com; 

 კატალოგისა და ფაილის სახელი, რომელშიც იგია განთავსებული (ასევე ამბობენ გზა 

ფაილისაკენ). URL–ის ნაწილი /ru-RU/windows7/products/features ასახავს საქაღალდეების 

მისამართს, რომლებშიც ხდება გადასვლა დოკუმენტთან მისვლისათვის. საიტის 

მთავარი (დასაწყისი) გვერდის URL–ი, როგორც წესი არ შეიცავს არანაირ განშტოებულ 

სტრუქტურას და ემთხვევა Web –კვანძის მისამართს (მაგ.www.microsoft.com). 

ნებისმიერი Web –გვერდის განმასხვავებელ თავისებურებას წარმოადგენს 

ჰიპერგზავნილების არსებობა (ხშირად მათ უძახიან მხოლოდ  ბმულებს). ბმული–ესაა Web-

ბმული  (ტექსტი  ან  ნახატი),  რომელიც  მიუთითებს  სხვა  ფაილს 

http://windows.microsoft.com/ru-RU/windows7/products/features
http://www/
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ინტერნეტში  და  შეიცავს  მთლიან  გზას  ამ ფაილამდე.  ტექსტური  ბმულები,  როგორც წესი 

გამოყოფილია სხვა ფერით და ხაზგასმულია. 

ვებ–გვერდის მონახულება ხორციელდება ხოლმე სპეციალური პროგრამის 

დახმარებით–ბრაუზერით (ინტერნეტ მიმომხილველი). რომელიც უზრუნველყოფს 

გვერდების ჩამოტვირთვას ინტერნეტიდან და მის კორექტულ ასახვას. ერთ–ერთი 

მათგანი Internet Explorer, შედის Windows–ის შემადგენლობაში. არსებობენ ასევე სხვა 

Web–ბრაუზერები– Opera, Mozilla Firefox, Safari. 

მოდით განვიხილოთ Internet Explorer 8 ვერსია ბრაუზერთან მუშაობის 

უმთავრესი პრინციპები, ზუსტად იგი შედის Windows 7 –ის შემადგენლობაში. გაეცნობით 

რა მას თქვენ შესძლებთ ინტერნეტის გვერდებზე მოგზაურობას, მოძებნით ქსელში 

აუცილებელ ინფორმაციას, ჩამოტვირთავთ ფაილებს თქვენ კომპიუტერზე, ასევე თავს 

აარიდებთ პრობლემებს, რომლებიც შეიძლება წარმოიშვას ქსელში ნავიგაციისას. 

ნავიგაცია ქსელში 

იმისათვის, რომ გავუშვათ Internet Explorer 8–ი დავაწკაპუნოთ მის პიქტოგრამაზე 

  რომელიც  განთავსებულია  მონაცემთა  პანელის  მარცხენა  მხარეს  Start  ღილაკის 

გვერდით, ან შეიტანეთ Start–ის საძიებო ველში მისი სახელი. 

ბრაუზერის თავდაპირველი დაყენება 

Internet Explorer ბრაუზერის პირველი გაშვებისას თქვენთვის გამოვა 

შემოთავაზება, რომ მოახდინოთ პროგრამის საწყისი მომართვა სპეციალური ფანჯრის 

საშუალებით (ნახ.1). 
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ნახ.1 Internet Explorer ბრაუზერისთავდაპირველი მომართვის ფანჯარა. 

შემოთავაზებული მომართვებში შედის შემდეგი: 

 Internet Explorer პროგრამის დაყენება, როგორც ბრაუზერისა გულისხმობით. თუ თქვენ 

დათანხმდებით, რომ დააყენოთ მოცემული ბრაუზერი გულისხმობის პრინციპით, 

მაშინ ყველა შენახული ვებ–გვერდები გაიხსნება ზუსტად მისი დახმარებით. 

 ფუნქცია Do You want do discover websites you might like based in websites you‘ve visited? 

მოცემული პროგრამის საშუალებით თქვენ შესძლებთ მიუთითოთ გინდათ თუ არა 

იცოდეთ რამე იმ საიტების შესახებ, რომლებიც ახლოა თემატიკით იმ საიტთან, 

რომელსაც თქვენ სტუმრობთ ხოლმე (ნახ.2). პროგრამა გეკითხებათ თქვენ, გინდათ თუ 

არა ჩართოთ ეს შესაძლებლობა, რადგანაც Do You want do discover websites you might 

like based in websites you‘ve visited ფუნქციის აქტივიზაციისას ბრაუზერი დაიწყებს 

Microsoft–ის კომპანიის სერვერზე იმ საიტების შესახებ ინფორმაციის გადაცემას, 

რომელსაც თქვენ სტუმრობთ, იმისათვის, რომ შეადაროს ეს რესურსები გლობალური 

ქსელის პოპულარული საიტების მონაცემთა ბაზას. ასე თუ ისე მოცემული ფუნქცია 

უნდა დაეხმაროს დამწყებ მომხმარებლებს ინტერნეტის შესწავლაში. 

 

ნახ. 2 რეკომენდირებული კვანძების რეჟიმის აქტივიზაციის ფანჯარა 
 
 

 პარამეტრების ამორჩევა. ოსტატის შემდეგი ეტაპი იქნება სხვადასხვა მომართვის 

განსაზღვრა. იმის მიხედვით, თუ როგორ მომართვას აირჩეევთ, იქნება დამიკიდებული 

შემდგომში ბრაუზერთან მოხერხებულად მუშაობა. 
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 საძიებო სისტემის ამორჩევა. გულისხმობის პრინციპით შემოთავაზებულია 

გამოვიყენოთ საძიებო სისტემა Bing. მაგრამ მისი შესაძლებლობა მნიშვნელოვნადაა 

შემოსაზრვრული ისეთ გიგანტთან შედარებთ, როგორიცაა Google და სხვ. ამ მიზეზით 

დააყენეთ გადამრთველი იმ მდგომარეობაში, რომელიც საშუალებას მოგცემთ, რომ 

მომართვის დამთავრების შემდეგ ამოარჩიოთ სხვა საძიებო სისტემა. 

 Before you get started,  do  you want to: გაძლევთ თქვენ საშუალებას მუდმივად სრულყოთ 

ბრაუზერი, დროულად დავაყენოთ გამოსული განახლება. 

 Use express settings დამაჩქარებელი–ეს არის ერთ–ერთი სიახლე Internet Explorer– ში, 

რომელიც საშუალებას იძლევა გამოყენეული იყოს ის ტექსტი, რომელიც გამოყოფილია 

მასზე ჩამოტვირთულ საიტზე, სხვადასხვა მიზნით. უფრო ზუსტად: მომენტალურად 

გაგზავნოს ელექტრონულ მისამართზე, გადათარგმნოს სხვა ენაზე და სხვ. 

 შეთანხმებულობის რეჟიმის პარამეტრები. ბრაუზერის ბოლო ვერსია დამუშავებულია 

იმდენად სერიოზულად, რომ ზოგიერთი საიტის დამმუშავებლებმა, იმ საიტებისა, 

რომლებიც იყვნენ შექმნილნი ამ ბრაუზერის უფრო ადრეული ვერსიის მხარდასაჭერად, 

ვერ მოასწრეს ბრაუზერის უფრო ახალ ვერსიაზე გადაწყობა– და მათი საიტები შეიძლება 

აისახოს არაკორექტულად. შეთანხმებულობის რეჟიმის ჩართვა საშუალებას იძლევა 

თავი ავარიდოთ უსიამოვნო სიტუაციებს, რომელიც დაკავშირებულია 

შეუთანხმებლობასთან. მაგალითად, ბრაუზერი შეიძლება დამოუკიდებლად 

გადაერთოს უფრო ადრეული ვერსიის რეჟიმში, როგორც კი შიდა საშუალებები 

დააფიქსირებს რაიმე შეუთანხმებლობას. მაგრამ შეთანხმებულობის რეჟიმმა შეიძლება 

ყოველთვის არ იმუშაოს სწორედ. ამ სიტუაციებისათვის გაკუთვნილია ღილაკი, 

რომელიც განთავსებულია სამისამართო სტრიქონის ბოლოს. როგორც კი წარმოიშვება 

შეთანხმების პრობლემა, თქვენ უნდა დააწკაპუნთ ამ ღილაკზე (ნახ.3). 
 

ნახ.3 შეთანხმების რეჟიმზე გადართვა 
 
 

 

 

ბრაუზერის მომართვის შემდეგ, თქვენ შესძლებთ იმწუთასვე იმოგზაუროთ 

ინტერნეტში. ბრაუზერის გახსნილ ფანჯარაში თქვენ დაინახავთ გვერდის იმ ჩატვირთვას, 

რომელიც იყო დაყენებული შემმუშავებლების მხრიდან ―Home‖ გვერდად (―Home‖ ეწოდება 

Web–გვერდს, რომელიც იტვირთება გულისხმობის პრინციპით Internet Explorer–ის 

გახსნისას). დიდი ალბათობით ეს იქნება  საძიებო სერვერის გვერდი Microsoft bing.com. 

მიმდინარე ―Home‖გვერდი შეიძლება შევცვალოთ იმ გვერდით, რომელი გვერდითაც 

გინდათ დაიწყოთ მუშაობა ინტერნეტში. ამაზე ცოტა ქვემოთ. ჯერ განვიხილოთ Internet 

Explorer ფანჯრის ელემენტები (ნახ.4) და ქსელში მუშაობის აუცილებელი მაგალითები. 
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ნახ.3 Internet Explorer ბრაუზერის ფანჯარა ჩამოტვირთული Web –გვერდით. 
 

ფანჯრაის ზედა ნაწილში მდებარეობს სამისამართო ველი, საძიებო ველი და 

ინსტრუმენტების პანელი. მათი მენიუ, ისევე როგორც Explorer-ში, დაფარულია. ფანჯრის 

ქვედა ნაწილში განთავსებულია მდგომარეობის სტრიქონი. 

იმისათვის, რომ მოვხვდეთ ჩვენთვის საინტერესო საიტზე, აუცილებელია 

შევიტანოთ მისი მისამართი სამისამრთო სტრიქონში. ტრადიციული ნაწილი www. 

მისამართის ხელით შეტანისას შეიძლება გამოვტოვოთ, რადგანაც ბრაუზერს  ესმის, რომ იგი 

იგულისხმება. იმის შემდეგ, რაც მისამართი იქნება აკრეფილი დააჭირეთ ხელი Enter  

ღილაკს  კლავიატურაზე  ან  Go  to  ღილაკზე   , რომელიც განთავსებულია 

სამისამართო სტრიქონის მარჯვნივ. 

Internet Explorer იმახსოვრებს იმ მისამართებს, რომელიც აკრეფილი იყო 

სამისამართო ველში კლავიატურიდან, ამიტომაც შემდეგი მცდელობისას, რომ შევიტანოთ 

საიტის მისამართი, სისტემა შემოგვთავაზებს ვარიანტებს, რომლებიც იწყება იმ სიმბოლოთი, 

რომლის აკრეფაც თქვენ მოასწარით. ამის გარდა, შეიძლება დაწკაპუნებით გადავიდეთ 

შენახულ მისამართზე, ამოვირჩევთ რა მას სამისამართო სტრიქონის ჩამოშლადი სიიდან 

(ნახ.4). 

http://www/
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ნახ.4 ადრე მონახულებული ერთ–ერთი საიტის შერჩევა. 
 
 

დაიწყება საიტის მთავარი გვერდის ჩატვირთვა. ქვემოთ, მდგომარეობის სტრიქონში, 

გამოდის ინფორმაცია ჩატვირთვის მიმდინარეობაზე (ნახ.5): ინდიკატორი უთითებს 

გვერდის ჩამოტვირთვის პროცენტს, ხოლო მარცხნივ აისახება კომენტარები, რომელიც 

ეხება მასზე განთავსებულ ელემენტებს. იმის შემდეგ, რაც Web–გვერდის ყველა ელემენტი 

იქნება ჩამოტვირთული, მდგომარეობის სტრიქონზე მარცხნივ გამოვა შეტყობინება Finish. 

 
ნახ.5 ინფორმაცია ვებ–საიტის ჩამოტვირთვის შესახებ. 

 
 

ახლა შეიძლება დავათვალეროთ Web–გვერდი (მასში ქვედა ნაწილზე 

გადასაადგილებლად გამოიყენეთ მაუსის რგოლი ან დათვალიერების ბილიკი). 

დაკავშირებულ გვერდზე გადასვლა შეიძლება იმ ბმულზე დაწკაპუნებით, რომელიც 

განთავსებულია მოცემულ გვერდზე. 

ტექსტური გზავნილის გამორჩევა ჩვეულებრივი ტექსტისაგან ძალიან ადვილია: 

მასთან მიახლოებისას მაუსის მაჩვენებელი იღებს ხელის ფორმას, თვითონ ბმული 

შეიძლება განსხვავდებოდეს ფერით, იყოს გახაზული. გრაფიკული ბმულის ამოცნობაც 

ადვილია, მასთან მიახლოებისას მაუსის მაჩვენებელი იცვლება. ამის გარდა, ნებისმიერ 

ბმულთან მაუსის მიახლოებისას, მდგომარეობის სტრიქონის მარცხენა ნაწილში შეიძლება 

დავინახოთ იმ გვერდის URL, რომელზედაც ის უთითებს, ან  რაიმე კომენტარი. 

ბმულზე დაწკაპუნებისას მოთხოვნილი გვერდი შეიძლება გაიხსნას ორი ხერხით: 

ამავე ფანჯარაში, თვითონ შეცვლის საწყის გვერდს, ან ბრაუზერის ახალ ფანჯარაში. თუ 

მოითხოვება, რომ მიმდინარე გვერდი დარჩეს გახსნილი, თქვენ შეგიძლიათ გახსნათ 

შემდეგი გვერდი ახალ ფანჯარაში. 

იმისათვის, რომ დაკავშირებული ფანჯრის გახსნა დაიწყოს Internet Explorer–ის 

ახალ ფანჯარაში, დაჭერილი გქონდეს ხელი Shift ღილაკზე გზავნილზე გადასვლისას. 

ასევე შეგიძლიათ დააწკაპუნოთ გზავნილზე მაუსის მარჯვენა ღილაკით და შეასრულეთ 

ბრძანება New Window. 

შესაძლებლობა იმისა, რომ Web –გვერდი გაიხსნას იმავე ფანჯრის ახალ ჩანართში, 

პირველად გაჩნდა Internet Explorer–ის წინა ვერსიაში და შენარჩუნდა ახალშიც. 

გვერდის გახსნა ახალ ჩანართში შეიძლება რამოდენიმე ხერხით: 

 დააწკაპუნეთ გზავნილზე მაუსის რგოლით; 

 დააწკაპუნეთ გზავნილზე მაუსის მარცხენა ღილაკით და ამასთან გეჭიროთ ხელი Ctrl 

ღილაკზე; 

 დააწკაპუნეთ გზავნილზე მაუსის მარჯვენა ღილაკით და  ამოირჩიეთ ბრძანება 

New Tab. 
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ამის  შედეგად  ფანჯრის  ზედა  ნაწილში  გაჩნდება  ახალი  ჩანართი,  რომლის 

სათაურში შეიძლება დავინახოთ გვერდის დასახელება. ჩანართებში  გადასვლა შეიძლება 

მათ სათაურზე დაწკაპუნებით. ეს ხერხი მოსახერხებელია, როცა ფანჯარაში გახსნილია 

ცოტა ჩანართი და გვერდების დასახელება არაა დაფარული. დიდი რაოდენობის 

ჩანართების გახსნისას, სათაურის სიგანე მცირდება და გვერდების დასახელება არ ჩანს. ამ 

შემთხვევაში საჭირო ჩანართზე გადასასვლელად მოსახერხებელია     ვისარგებლოთ     

ღილაკით     ჩქარი     ჩანართები   , რომლიც განთავსებულია ჩანართების სათაურების 

გვერდით მარცხნივ. მასზე დაწკაპუნებით, თქვენ გახსნით ყველა ჩანართის ესკიზს (ნახ.6). 

ამოირჩევთ, რა საჭიროს, დააწკაპუნეთ მასზე, რათა გადახვიდეთ მის შესაბამის ჩანართზე. 

თუ ინტერნეტში წვდომისათვის თქვენ იყენებთ მოდემურ შეერთებას, მაშინ დროის 

ეკონომიის მიზნით უცებ გახსენით ყველა გვერდი, რომლიების მონახულებაც გინდათ, 

ცალკეულ ჩანართებში. სანამ თქვენ დაათვალიერებთ ერთ გვერდს, სხვები მთლიანად 

ჩამოიტვირთებიან,. იმისათვის, რომ შევქმნათ ჩანართი დავაწკაპუნოთ ღილაკზე   Quick   

Tabs  , რომელიც მდებარეობს ბოლო ჩანართიდან მარჯვნივ, შეიტანეთ ვებ–კვანძის 

მისამართი და დააწკაპუნეთ ღილაკზე Enter, მასზე გადასასვლელად. 

ბრაუზერის ჩანართების დასათვალიერებლად შეიძლება მივმართოთ Windows 7– 

ის ახალ შესაძლებლობებს. ამრიგად, თქვენ შეგიძლიათ დაათვალიეროთ ბრაუზერის 

ჩანართები Taskbar  -ის საშუალებით. უბრალოდ მიიტანეთ მაუსის მიმთითებელი Taskbar-

ზე განთავსებულ ბრაუზერის პიქტოგრამასთან. ამასთან მყისიერედ გამოვა არა მხოლოდ 

აქტიური ფანჯრის ესკიზები, ასევე Internet Explorer ფანჯრის სხვა ჩანართებიც (ნახ.7). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნახ.6 ნავიგაცია ჩანართებს შორის ესკიზების საშუალებით 
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ნახ.7 Internet Explorer გახსნილი გვერდების ესკიზები 

მიიტანეთ მაუსის მიმთითებელი ნებისმიერ ესკიზთან–ჩანართი გაიშლება მთელ ეკრანზე. 

იმისათვის, რომ დავხუროთ არა საჭირო ფანჯარა, დააწკაპუნეთ მაუსის რგოლი მის ესკიზე ან 

დააწკაპუნეთ მისი სათაურის მარჯვნივ განთავსებულ ჯვარზე. 

იმ   Internet   Explorer   ფანჯრის   დახურვის   მცდელობისას,   რომელიც   შეიცავს 

რამოდენიმე ჩანართს, გამოვა გაფრთხილება (ნახ.8). 

 

 
ნახ.8 შეტყობინება რამოდენიმე ჩანართის მქონე ფანჯრის დახურვის მცდელობისას. 

 

 

ამ ფანჯრის საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ გადაწყვიტოთ, დახუროთ ყველა ჩანართი თუ 

მხოლოდ მიმდინარე. მიმოხილვა ჩანართებზე შეიძლება მოვმართოთ სპეციალურ ფანჯარაში. 

იმისათვის, რომ გავხსნათ ის, დააწკაპუნეთ ბრაუზერის ინსტრუმენტების პანელის ღილაკზე 

Tools და ამოირჩიეთ ბრძანება Internet options. General ჩანრთის Tabs არეში დააწკაპუნეთ 

ღილაკზე settings. გახსნილ ფანჯარაში (ნახ.9) შეიცავს ფუნქციებს, რომელთა დანიშნულება 

გასაგებია მათი დასახელებიდან გამომდინარე და რომლების საშუალებას იძლევიან დავაყენოთ 

ოპტიმალური პარამეტრები ჩანართებთან სამუშაოდ. 
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ნახ.9 ჩანრთებთან მუშაობის პარამეტრების მომართვის ფანჯარა 
 
 

Internet Explorer– ის ინსტრუმენტები 
 
 

 

 

 

 

ნახ.10 Internet Explorer–ის ფანჯრის ზედა ნაწილი 
 
 

 back   

დაგვაბრუნებს ადრე დათვალიერებულ გვერდზე. თუ თქვენ გადახვედით 

გზავნილით მოცემული ჩანართის ახალ გვერდზე, მაშინ წინაზე დაბრუნება შეიძლება 

back ღილაკზე დაწკაპუნებით. 

 Forward   

თუ ადრე დათვალიერებულ გვერდზე გადასვლის შემდეგ თქვენ გინდათ 

დაბრუნდეთ იმ გვერდზე, რომელიც შემდეგ იყო გახსნილი. ისარგებლეთ მოცემული 

ღილაკით. 

თუ თქვენ შეასრულეთ რამოდენიმე მიმდევრობითი გადასვალა გზავნილებით. 

ბრაუზერი იმახსოვრებს იმ თანმიმდევრობას რომლითაც იყო მონახულებული საიტები. ეს 

კეთდება იმისათვის, რომ თქვენ შეძლოთ დაბრუნება ნებისმიერ გვერდზე, რომელიც იყო 

მონახულებული ადრე, ისე, რომ არ მოახდინოთ გადასვალა უკუ თანმიმდევრობით 
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ყოველ მათგანზე, არამედ გააკეთოთ მხოლოდ ერთი ბიჯი უშუალოდ საჭირო გვერდზე. 

იგივე ეხევა გვერდებს, რომლებიც გახსნილია იმ გვერდის გახსნის შემდეგ, რომელზედაც 

თქვენ დაბრუნდით. იმისათვის, რომ ჩქარა გადახვიდეთ ადრე მონახულებულ გვერდზე, 

დააწკაპუნეთ ისარზე Forward ღილაკიდან მარჯვნივ და გახსნილ სიაში ამოირჩიეთ საჭირო 

სათაური (ნახ.11). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ნახ.11 ადრე დათვალიერებულ გვერდზე დაბრუნება 
 
 

 Refresh  

პასუხს აგებს გვერდის ხელმეორედ ჩატვირთვაზე (ეს ღილაკი შეიძლება 

სასარგებლო იყოს გვერდის ნელი ჩამოტვირთვისას ან გვერდის ინფორმაციის 

განახლებისათვის, იმის შემდეგ რაც პირველად ჩამოტვირთეთ იგი). 

 Stop   

საშუალებას  იძლევა  შევწყვიტოთ  გვერდის  ჩამოტვირთვა  (*მაგალითად,  თუ 

თქვენ შეიტანეთ არასწორი მისამართი ან გვერდი იტვირთება ძალიან ნელა და თქვენ 

გადაწყვიტეთ უარი თქვათ მის დათვალიერებაზე). 

 საძიებო ველი. ემსახურება მოსაძებნი ტექსტის შეტანის მოთხოვნას. Search ან Enter 

ღილაკზე ხელის დაჭერის შემდეგ იქნება შესრულებული ძებნა იმ სერვერის 

დახმარებით, რომელიც არჩეულია გულისხმობით და დათვალიერების არეში აისახება 

გზავნილების ჩამონათვალი. 

 Favorites  . ხსნის პანელს, რომელიც შეიცავს ჩანართს რჩეული, არხები და ჟურნალები. 

მათ დანიშნულებაზე ცოტა ქვემოთ გვექნება ლაპარაკი. პანელზე ასევე განთავსებულია 

ღილაკი Add to Favorites Bar  . მისი საშუალებით ჩვენ შეგვიძლია დავამატოთ 

მოწონებული გვერდი ან გვერდების ჯგუფი რჩეულთა საქაღალდეში, რათა შედეგად 

გვქონდეს მათთან სწრაფი წვდომა. 

 Home     .   ხსნის   Home   გვერდს   (ან   Home   გვერდების   ჯგუფს),   რომელიც 

ჩამოიტვირთება Internet Explorer-ის გაშვებისთანავე. 

  ვებ-არხების დათვალიერება ამ გვერდზე   . აისახება Web-არხების სია, რომელიც 

არსებობს მოცემულ გვერდზე (დაწვრილებით Web-არხების შესახებ ცოტა ქვემოთ). 

 დაბეჭდვა          .საშუალებას იძლევა ამოვბეჭდოთ მიმდინარე გვერდი. ბეჭდვის წინ 

სასურველია დათვალიერებული  იყოს  კორექტულადაა  თუ  არა  განთავსებული 

ფურცელზე  გვერდის  ელემენტები.  ამისათვის  დააწკაპუნეთ  ისარიან  ღილაკზე 
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დაბეჭდვა და ამოირჩიეთ პუნქტი Print Preview გახსნილ ფანჯარაში შეიძლება 

მოვმართოთ ველების სიგანე სპეციალური მარკერების საშუალებით, რომელიც 

მოთავსებულია  ფურცლის  საზღვრების  გასწვრივ  ინსტრუმენტების პანელის 

ღილაკების გამოყენებით შეგიძლიათ ამოირჩიოთ ტექსტის ორიენტაცია, ასევე ჩართოთ 

ან გამორთოთ კოლონტიტულების აღბეჭდვა. გარდა ამისა, ჩამოშლილ სიაში მარჯვნივ, 

თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ შრიფტის ზომა ისე, რომ გვერდზე მოთავსდეს Web -

გვერდის ტექსტის საჭირო ნაწილი (სხვა სიტყვებით, დაბეჭდვის წინ შეიძლება 

მაშტაბირება გავუკეთოთ Web-გვერდის). ბეჭდვის პროცესის დაწყება შეიძლება 

წინასწარი დათვალიერების ფანჯრიდან Print Document ღილაკზე ხელის დაჭერით. 

ქსელში მოგზაურობისას თქვენ შეიძლება ხშირად ნახოთ გვერდებზე გზავნილი 

ვერსია დაბეჭდისათვის. მოცემული გზავნილი ხსნის მიმდინარე გვერდს იმ სახით, რომ ის 

გამოსადეგია დასაბეჭდად ყოველგვარი დამატებითი ფორმატირების გარეშე. 

 Page.   ხსნის   მენიუს,   რომელიც   შეიცავს   მიმდინარე   Web -გვერდთან   სამუშაო 

ბრძანებებს. 

 Safety. შეიცავს ბრძანებებს, რომელთა საშუალებით შეიძლება მოვმართოთ 

ინსტრუმენტები, რომელიც განკუთვნილია უსაფრთხო ნავიგაციისათვის. 

 Tools. წვდომადს  ხდის Internet Explorer-ის მომართვის ბრძანებებს. 

 Help. იძახებს საცნობარო ინფორმაციას Internet Explorer-ის შესახებ. 

ბრაუზერში ასახული ინტრუმენტების შემადგენლობის შეცვლა შესაძლებელია. 

Internet Explorer-ის ფანჯრის ზედა ნაწილში თავისუფალ ადგილზე დააწკაპუნეთ მაუსის 

მარჯვენა ღილაკით და შეასრულეთ ბრძანება: Customize  Toolbar->Add  or Remove. გახსნილ 

ფანჯარაში (ნახ.12) არსებობს ორი სია: არსებული ღილაკები და ინსტრუმენტების პანელი. 

პირველი შეიცავს იმ ღილაკებს, რომლების დამატებაც შეიძლება ინსტრუმენტების პანელზე, 

ანუ დაემატოს მათ რიცხვს, რომელიც არის მეორე სიაში. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ნახ.12 Internet Explorer-ში ასღაბეჭდი ინსტრუმენტების მომართვის ფანჯარა იმისათვის,   

რომ   დავამატოთ   ღილაკი   ინსტრუმენტების   პანელს,   ის   უნდა 

მოვნიშნოთ დაწკაპუნებით მარცხენა სიაში და დავაწკაპუნოტ ღილაკზე Add. ღილაკის 
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მოსაშორებლად დავაწკაპუნოთ მის პიქტოგრამაზე მარჯვენა სიაში და დავაწკაპუნოთ 
 
 

ღილაკზე Remove. ინსტრუმენტების პანელზე ღილაკების თანმიმდევრობის ფორმირება 

შეიძლება მოვახდინოთ სურვილისამებრ, გადავაადგილებთ, რა მათ სიაში Up და Down 

ღილაკების საშუალებით. 

ინტერნეტში ფაილების მოძიება 

ინტერნეტში მოგზაურობისას თქვენ მუდმივად გჭირდებათ ძებნის ფუნქციასთან 

მიმართვა, რათა მოძებნოთ თქვენთვის საინტერესო საიტები. 

Internet Explorer 8-ში ეს ფუნქცია შესამჩნევად გამარტივებულია წინა ვერსიებიდან 

განსხვავებით, მასში ჩაშენებული საძიები სტრიქონის გამო. აკრიფეთ მასში საძიებო 

მოთხოვნა. დააჭირეთ ხელი Enter ღილაკს და იმ გზავნილების სია, რომელიც აკმაყოფილებს 

ამ მოთხოვნებს რამოდენიმე ხნის შემდეგ გამოვა ქვემოთ (ნახ.13). დაგვრჩება მხოლოდ ის, 

რომ დავაწკაპუნოთ საჭირო გზავნილზე და ვნახოთ გახსნილი ფანჯარა. 

გულისხმობის პრინციპით საძიებოდ გამოიყენება სერვერი Microsoft bing.com. მაგრამ 

ხშირად მომხმარებალი უპირატესობას ანიჭებს სხავ საძიები სისტემებს მაგ. Google 

(google.com), ამიტომაც თქვენ შეგიძლიათ ამოირჩიოთ ნებისმიერი მათგანი (ან რამოდენიმე 

სერვერი ერთდროულად) საძიებო ველისათვის. ამისათვსი დააწკაპეთ ისარზე, რომელიც 

განთავსებულია საძიებო ველიდან მარჯვნივ და ამოირჩიეთ ბრძანება Find More providers  

გაიხსნება საძიებო სერვერების სია (ნახ.14). დააწკაპუნათ საჭირო გზავნილზე. გახსნილ 

ფანჯარაში უნდა დავადასტუროთ მოქმედება ღილაკზე Add to Internet Explorer-ზე  

დაწკაპუნებით. 

თუ დააწკაპებთ ისარზე საძიებო ველში და ამოირჩევთ ბრძანებას Manage Search 

providers, მაშინ გამოსულ ფანჯარაში თქვენ შეძლებთ დააყენოთ მომსახურება 

გულისხმობით. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ნახ.13 ძიების შედეგი Internet Explorer-ის საძიებო ველის დახმარებით. 
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ნახ.14 საძიებო სერვერის ამორჩევა საძიებო ველისათვის 

 
 

Home გვერდის შეცვლა 

თქვენ შეგიძლიათ შექმნათ გვერდი ან გვერდების ჯგუფი, რომელთან ერთადაც 

თქვენთვის უფო მოსახერხებელია დაიწყოთ ინტერნეტის მონახულება. ამისათვის გახსენით 

სასურველი გვერდი ან რამოდენიმე გვერდი სხვადასხვა ჩანართებში, დააწკაპუნეთ Home-

ის ისრიან ღილაკზე და შეასრულეთ ბრძანება Add or Change Home Page. 

თუ თქვენ გახსნით რამოდენიმე ჩანართს, მაშინ გამოსულ ფანჯარაში (ნახ.15) თქვენ 

უნდა აირჩიოთ გადამრთველის სამი მდგომარეობიდან ერთ-ერთი. პირველი პასუხს აგებს 

მიმდინარე გვერდის შიგთავსის დამატებას, როგორც ერთადერთი Home გვერდის 

(მოაშორებს წინა გვერდს), მეორე-უმატებს არსებულ Home გვერდის ახალს, მესამე-

ინახავს ჩანართების ყველა ჯგუფს, Home გვერდის ნაკრების რანგში. თუ თქვენ გახსნით 

მხოლოდ ერთ გვერდს, ფანჯარაში იქნება მხოლოდ გადამრთველის პირველი ორი 

მდგომარეობა. 
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 Uრჩეულთა მართვის ცენტრი 

ინტერნეტში მოგზაურობისას, თქვენ ალბათ განსაზღვრავთ თქვენთვის საყვარელ 

გვერდებს, რომელსაც რეგულარულად სტუმრობთ. რჩეულთა მართვის ცენტრის 

დახმარებით (ნახ.16), რომელიც იხსნება ინსტრუმენტულ პანელზე განთავებული ღილაკის 

საშუალებით Favorites, თქვენ შეგიძლიათ დაუმატოთ საყვარელი გვერდი საქაღალდეში 

Favorites, იმისათვის, რომ მიიღოთ სიახლეები Web -არხის საშუალებით, ასევე გქონდეთ 

სწრაფი წვდომა ადრე მონახულებულ გვერდებთან. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნახ. 16 რჩეულთა მართვის ცენტრი. 
 
 

რჩეულთა მართვის ცენტრს გააჩნია სამი ჩანართი. 

 რჩეულები. შეიცავენ გზავნილებს საიტებზე, რომლებიც თქვენ დაამატეთ 

რჩეულთა   საქაღალდეში.   დააწკაპუნებთ,   რა   გზავნილზე,   თქვენ   შეგიძლიათ 

სწრაფად მოხვდეთ საჭირო რესურსზე. 

 არხები.   თავისთავში   მოიცავენ   Web-არხების   სიას,   რომლებზეც   ხართ   თქვენ 

მიწერილი. 

 ჟურნალი. აფიქსირებს ყველა თქვენს მიერ მონახულებულ გვერდებს. 

რჩეულთა მართვის ცენტრი ავტომატურად იხურება იმის შემდეგ,რაც თქვენ 

დააწკაპებთ ერთ-ერთი ჩანართის გზავნილზე, ან უბრალოდ ცენტრის საზღვრებს გარეთ. 

თუ საჭიროა, რომ რჩეულთა მართვის ცენტრი დარჩეს ღია, დააჭირეთ ღილაკს Pin the 

Favorites Center     , ამის შემდეგ მისი დახურვა შეიძლება სტანდარტული ხერხით. 
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  Web -გვერდის დამატება რჩეულთა საქაღალდეში თუ თქვენ გახსნით მომხმარებლის საკუთარ 

საქაღალდეს, მაშინ თქვენ იქ დაინახავთ საქაღალდეს. ზუსტად მასში განთავსდება ხოლმე 

ინტერნეტის იარლიყები, რომელიც შეიცავენ Favorites-ში დამატებულ Web-გვერდების 

გზავნილებს, იმისათვის, რომ დავამატოთ Favorites-ში იმ გვერდების იარლიყები, 

რომლებზედაც ეხლა იმყოფებით, დააწკაპეთ რჩეული ბრაუზერის დანართის მარცხნივ მყოფ 

ღილაკზე და ამოირჩიეთ ბრძანება Add to Favorites Bar. გახსნილ ფანაჯარაში (ნახ.17) ველში 

Name მდებარეობს გვერდის სათაური, როელიც უნდა იყოს შეტანილი რჩეული რესურსების 

სიაში. სურვილის შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ ის. დააწკაპუნეთ ღილაკზე Add. 

ახლა გვერდის ჩამოსატვირთად საკმარისია დავაწკაპოთ მის გზავნილზე Favorites ჩანართის 

სიაში. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნახ. 17 რჩეულში გვერდის დამატების ფანჯარა 
 

როცა რჩეულთა გზავნილების სია გახდება დიდი, საჭირო გვერდის მოსაძებნად 

თქვენ დაგჭირდებათ დიდი დრო. იმისათვის, რომ ამას თავი ავარიდოთ, დაახარისხეთ სია–

დააჯგუფეთ მსგავსი თემატიკის გვერდები საქაღალდეებში, გადაარქვით სახელი ზოგიერთ 

გვერდს, წაშალეთ იშვიათად გამოყენებადი გზავნილები. ამისათვის ჩანართში Favorites-ში 

დააჭირეთ ღილაკზე Add to Favorites Bar და ამოირჩიე ბრძანება Organize Favorites. 

გახსნილ ფანჯარაში (ნახ.18)შეასრულეთ ჩამოთვლილი ოპერაციები ღილაკების 

საშუალებით. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ნახ.18 რჩეულთა მოწესრიგების ოპციების ფანჯარა 
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Web–არხები:ხელმოწერა და დათვალიერება 

ბევრი Web –რესურსი  (მაგ. ლენტა, სიახლე, ბლოგი)

 მუდმივად ახლდება. იმისათვის, რომ თვალყური ვადევნოთ მათ გვჭირდება, რომ 

დროდადრო მოვინახულოთ ეს საიტი და ვნახოთ განახლებები. მაგრამ ეს

 ხერხი არაა მოსახერხებელი,  უფრო  ადვილია  გამოვიწეროთ  ის  Web–არხბი,  

რომელი  საიტიც ჩვენ 

გვაინტერესე

ბს. 

სხვანაირეად Web–არხებს უწოდებენ RSS–არხებს, ან RSS–ლენტებს (Really Simple 

Syndication–ინფორმაციის ძალზე უბრალოდ მიღება). ინფორმაციის მოწოდება RSS 

ფორმით ძალიან მოსახერხებელია მომხმარებლისათვის: არ არის საჭირო მივაკითხოთ 

საიტს და ვეძებოთ ახალი ინფორმაცია–ახალი შინაარსის შეტყობინება ხდება 

ავტომატურად, ყველა RSS ლენტა გაფორმებულია ერთ სტილში. 

Internet Explorer 8–ში არის საიტზე RSS არხის აღმოჩენის შესაძლებლობა. მათი არსებობის 

შემთხვევაში წვდომადი ხდება ღილაკი Feeds ინსტრუმენტების პანელზე. თუ 

დავაწკაპუნებთ ამ ღილაკის ისარზე, ჩამოიშლება  არსებული Web–არხების სია. საიტს 

შეიძლება  ჰქონდეს  ერთი  ან  რამოდენიმე  RSS–არხი,  ერთი  და  იგივე  არხი  შეიძლება 

წარმოდგენილი იყოს სხვადასხვა ფორმატში. მაგალითად კომპიუტერში და მობილურში 

დასათვალიერებლად. დააწკაპუნეთ RSS–არხის სახელზე, ამასთან მისი შინაარსი აისახება 

Internet Explorer–ის ფანჯარაში. იმისათვის, რომ გამოვიწეროთ ამოეჩეული Web–არხი, 

დააწკაპუნეთ გზავნილზე Subscribe to this Feed. გახსნილ ფანჯარაში (ნახ.19) აუცილებლობის 

შემთხვევაში შეცვალეთ Web– არხის სახელი და დააწკაპუნეთ ღილაკზე Subscribe. ამის 

შემდეგ მისი დასახელება აისახება Favorites-ში ფანჯარაში,  ჩანართში Feed. Web–არხის 

დასათვალიერებლად უნდა დავაწკაპუნოთ მის დასახელებაზე ჩანართში Feed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ნახ.19 Web–არხის გამოწერა. 
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რომელიც თქვენ გამოიწერეთ იმ Web–არხის შინაარსის განახლება ხდება 

ყოველდღიურად. ახალი შეტყობინების სიჭარბის დროს დასახელებული არხი გამოყოფილი 

იქნება მსხვილი შრიფტით, და მასთან მაუსის მაჩვენებლის მიტანისას ამოცურებადი 

კარნახის სახით გამოჩნდება ახალი შეტყობინებების რაოდენობა და ბოლო განახლების 

თარიღი (ნახ.20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნახ.20 არხების მოძიება, რომელიც გამოწერილი აქვს მომხმარებელს და ინფორმაცა 

განახლებაზე. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ნახ.21 Web–არხების Properties ფანჯარა.
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Web–ფრაგმენტები 
 

ღილაკი Feed საშუალებას იძლევა ვისარგებლოთ სხვა საშუალებებით, რომელსაც 

გვთავაზობს Internet Explorer 8, მაგალითად დავამატოთ ე.წ. Web–ფრაგმენტი. Web– 

ფრაგმენტი–ესაა გვერდის განსაკუთრებული ნაწილი, რომლის გამოწერა შეიძლება, როგორც 

Web–გვერდის, მაგრამ Web–გვერდისაგან განსხვევებით ის შეიცავს არა მხოლოდ მშრალ 

ტექსტს, არამედ გრაფიკასაც, ამის გარდა Web–ფრაგმენტი ფრაგმენტი განთავსდება 

გზავნილის სახით ბრაუზერის ფანჯარაში რჩეულის პანელზე. 

იმისათვის, რომ გავიგოთ მოცემულ საიტს აქვს თუ არა Web–ფრაგმენტის მხარდაჭერა, 

აუცილებელია დავხედოთ ღილაკს Feed. თუ საიტზე არის Web–ფრაგმენტი, მაშინ ღილაკი 

მიიღებს სხვა შესახედაობას–გამწვანდება (ნახ.22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნახ.22 Feed ღილაკის შეცვლილი სახე, რომელიც მხარს უჭერს Web–ფრაგმენტის 

არსებობას. 

როგორც ვებ–არხის გამოწერისას, დააწკაპუნეთ ამ ღილაკზე და ამოირჩიეთ 

საჭირო Web–ფრაგმენტი სიიდან, შემდეგ დაადასტურეთ თქვენი არჩევანი გამოსულ 

ფანჯარაში (ნახ.22). ამის შემდეგ თქვენ შეგეძლებათ ჩქარა გაიგოთ ის ინფორმაცია, 

რომელსაც წარმოგვიდგენს ამორჩეული Web–ფრაგმენტი. ამისათვის  დააწკაპუმეთ მასზე 

(ნახ.23). 
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ნახ.23 Web–ფრაგმენტის მიმოხილვა 

ასახული Web–ფრაგმენტის მოსამართად ისარგებლეთ ბრძანებით Tools/Internet 

Options, გახსნილ ფანჯარაში გადადით ჩანართში content და არეში Feeds and Web Slices 

დააწკაპუნეთ ღილაკზე Settings (ნახ.24). 

აქ შეიძლება დვაყენოთ ავტომატურად განახლების დრო, არხებისა და Web–

ფრაგმენტების აღმოჩენისას ხმოვანი სიგნალის გამოცემა, ასევე ზოგიერთი სხვა მომართვა. 

მონახულების ჟურნალთან მუშაობა 

Favorites ბოლო ჩანართი–History–შეიცავს ახლახან ნანახი გვერდების 

გზავნილების სიას (ნახ.25). გულისხმობით გზავნილები დაჯგუფებულია მონახულების 

თარიღების მიხედვით. 

ჟურნალის  გამოყენება  მოსახერხებელია  იმ  შემთხვევაში,  როცა  თქვენ  გინდათ 

მიიღოთ ჩქარი წვდომა ადრე ჩატვირთულ გვერდებთან, როგორც ონლაინში, ასევე 

ავტონომიურ რეჟიმში (ქსელის გარეშე). გახსოვდეთ, როცა თქვენ ეწვიეთ გვერდს, რომლის 

გახსნაც გინდათ ისევ, დააწკაპუნეთ საჭირო დროზე (ან დროით ინტერველზე), შემეგ 

დააწკაპუნეთ გზავნილზე, რომელსაც აქვს საჭირო Web–კვანძის დასახელება, და შემდეგ–

გვერდის დასახელებაზე. 

ძებნის მოხერხებულობისათვის სია შეიძლება დავახარისხოთ ოთხი პარამეტრის 

მიხედვით: თარიღის, კვანძის, მონახულების და მონახულების თანმიმდევრობის მიხედვით. 

დახარისხების ტიპის ამორჩევა შეიძლება, ჟურნალის ზედა ნაწილში არსებულ ჩამოშლად 

სიაში დაწკაპუნებით. 
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ნახ.24 პარამეტრები არხებისათვის და Web–ფრაგმენტებისათვის. 

თუ დახარისხების შემდეგაც თქვენ ვერ შეძლებთ მოიძიოთ საჭირო გვერდი, 

გამოიყენეთ ძებნა ჟურნალში. ამისათვის, ჟურნალის ზედა ნაწილში მოთავსებული 

ჩამოშლადი სიიდან ამოირჩიეთ მნიშვნელობა Search History, შეტანის ველში აკრიფეთ 

სიტყვა, რომელსაც უნდა შეიცავდეს Web–გვერდის სათაური, და დააჭირეთ ღილაკს Search 

Now. ქვემოთ აისახება ყველა ის გზავნილი Web–ვერდებზე, რომალიც შეესაბამება 

მოთხოვნას. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნახ.25 ადრე დათვალიერებული გვერდების სია ჟურნალში. 
 
 

ბრაუზერის მომართვაში თქვენ შეგიძლიათ მიუთითოთ რამდენი დღე უნდა 

ინახებოდეს გზავნილები ჟურნალში. ამისათვის დააწკაპუნეთ ღილაკზე Tools და მიმართეთ 

ბრძანებას Internet Options. ჩანართში General/ Browsing history არეში დააწკაპუნეთ ღილაკზე 

Settings. გახსნილ ფანჯარაში History არეში დააყენეთ დროითი ინტერველი, რომლის 

განმავლობაშიც უნდა ინახებოდეს დათვალიერებული გვერდების გზავნილები. 
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ცალკეული ჩანაწერების მოსაშორებლად Internet Explorer–ის ჟურნალიდან 

(მაგლითად, იმისათვის, რათა დამალოთ ისტორია თქვენი ვიზიტებისა Web–გვერდებზე, 

იმათი თვალისაგან, რომლებიც სარგებლობენ მოცემულ კომპიუტერს) დააწკაპუნეთ მაუსის 

მარჯვენა ღილაკით საჭირო გზავნილზე და შეასრულეთ ბრძანება Delete. იმისათვის, რო 

მთლიანად გავწმინდოთ ჟურნალი ჩანაწერებისაგან. დააწკაპუნეთ გზავნილზე Delete და 

Browsing history არეში მომხმარებლის თვისების ფანჯარაში, გახსნილ ფანჯარაში 

(ნახ.26)დატოვეთ ჟურნალთან ალამი ჩართული და დააჭირეთ ღილაკზე Delete. 

ქსელში მოგზაურობისას, ჟურნალური ჩანაწერების გარდა, თქვენ კომპიუტერში 

ინახება ინტერნეტის დროებითი ფაილები, რომლების აუცილებელია შენეხული 

გვერდების  კორექტულად  ასახვისათვის.  ისინი  განთავსებულები  არიან    სპეციალურ 

საქაღალდეში, და როგროც ჟურნალის გზავნილები, ასახავს საიტების მონახულების გზას. 

თუ თქვენ გინდათ მთლიანად მოიშოროთ ყველაინაირი ინფორმაცია თქვენი მოგზაურობის 

შესახებ ქსელში, მაშინ Delete Browsing history  ფანჯრაში  დააყენეთ ალამი Presevse Favorites 

websitet data . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნახ.26 Web–გვერდების ისტორიის წაშლის ფანჯარა. 
 

ჟურნალთან შეიძლება მუშაობა ავტონომიურ რეჟიმში, გათიშავთ რა ინტერნეტთან 

მიერთებას. ამისათვის დააჭირეთ Alt ღილაკს, იმისათვის რომ აისახოს მენიუს სტრიქონი, 

და შემდეგ შეასრულოთ ბრძანება file/Work offline ამ დროს გვერდის სათაური, რომლებიც 

არ იყო შენახული დისკზე საქაღალდეში History, გაიხსნება ნაცრისფერ ფერში, და მასთან 

წვდომა ავტონომიურ რეჟიმში შეუძლებელია. შენახული გვერდების ნახვა შესაძლებელია. 

თუ ჟურნალიდან Web–გვერდების ავტონომიურ რეჟიმში გახსნისას გამოვა ფანჯარა 

შემოთავაზებით მიუერთდეთ ინტერნეტს, დააწკაპუნეთ მასში ღილაკზე offline. ეს 

საშუალებას გვაძლევს ვიმუშაოთ გვერდებთან, მათ განახლების გარეშე. 
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 ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ 

 

ადამიანს გაუგზავნოთ წერილი თუკი მასაც გააჩნია  ელ. მისამართი. 

ელ. ფოსტას წერილების გაგზავნა-მიღების გარდა უამრავი შესაძლებლობები გააჩნია. 

ფაილების გაგზავნა, ფორუმებსა და ტელეკონფერენციებში მონაწილეობა, სამისამართო 

წიგნთან ურთიერთობა, წერილების ფილტრაცია, დახარისხება, ხელმოწერის ფაილების 

დამატება წერილის ბოლოს და სხვა. 

ელ.ფოსტას გააჩნია სამისამართო სივრცე, რომლის დანიშნულებაა გაგზავნილი 

წერილის ადრესატამდე მისვლის უზრუნველყოფა. ელ.წერილის გაგზავნას მინიმუმ ორი 

მისამართი ჭირდება: გამგზავნის და მიმღების. 

 ელ.ფოსტის მისამართი ერთმანეთისაგან სიმბოლოთი გამოყოფილი ორი ნაწილისაგან @ 

შედგება: 

 i nf o@ dlf. ge

 – მომხმარებლის სახელია; info 

 – დომენი, ანუ სერვერის სახელწოდებაა dlf.ge 
 
 

– ეს ის სერვერია, რომლიდანაც მომხმარებელი სარგებლობს ელ.ფოსტით. 

ელ.ფოსტის მისამართი სიმბოლოთა რეგისტრის მიმართ მგრძნობიარეა. მასში როგორც 

წესი, ლათინური ანბანის დიდი ასოები არ იხმარება, თუმცა გამონაკლისი შემთხვევებიც 

არსებობს. 

იმისათვის,  რომ  ისარგებლოთ  ელ.ფოსტით,  თავდაპირველად  უნდა  გაიაროთ 

 რომელიმე საფოსტო სერვერზე. არსებობს ფასიანი და უფასო, 

ქართულენოვანი, რუსულენოვანი, ინგლისურენოვანი და ა.შ. საფოსტო სერვერები. 

  

1.      ბრაუზერში აკრიფეთ საფოსტო 

სერვერის      მისამართი,      რომელზეც 

გაიარეთ რეგისტრაცია (მაგალითისთვის 

) www.gmail.com

2.   გამოსულ ფანჯარაში მიუთითეთ 

რეგისტრაციის დროს დაფიქსირებული 

მომხმარებლის სახელი და შესაბამისად 

პაროლი ველებში და  User Password

mailto:info@dlf.ge
http://www.gmail.com/
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3.   ფოსტაში შესასვლელად დააჭირეთ 

ღილაკს  Sign In
 
 
 
 

 
 

 

 1.  დააწკაპუნეთ ღილაკზე  Compose Mail
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.To ტექსტურ ველში მიუთითეთ ადრესატის ელ.ფოსტის მისამართი; 
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3. ტექსტურ  ველში დააფიქსირეთ წერილის  სათაური. აღსანიშნავია, რომ Subject 

სათაური წერილის გახსნამდე ჩანს ადრესატის ეკრანზე და წარმოდგენას იძლევა 

წერილის შინაარსზე; 

4.   ფანჯრის   ძირითად   არეში   დაწერეთ  წერილი,   ხოლო   მისი   გაგზავნის   მიზნით 

დააწკაპუნეთ Send 

ღილაკზე; 

შესაძლებელია და Bcc ტექსტური ველებით Cc (Corbon Copy) (Blind courtesy carbon) 

სარგებლობაც, იმ შემთხვევაში თუკი ერთი და იგივე შინაარსის წერილის დაგზავნა 

რამოდენიმე პირთან გსურთ. 

ამ შემთხვევაში ერთ მისამართს წერთ ველში, ხოლო დანარჩენს ან To Cc 

შესაბამისად ველებში. (ელ.ფოსტის მისამართები ერთმანეთისაგან გამოიყოფა ხდება Bcc 

წერტილ-მძიმით). 

 

 ველში ჩაწერილ მისამართზე ადრესატთან მისული წერილი შეიცავს ამ Cc 

წერილის სხვა ადრესატების სიასაც. 

თუ ადრესატისათვის სხვა ადრესატების ცოდნა არ არის საჭირო, ელ.მისამართების 

ჩამონათვალი,  იმავე წესით უნდა ჩაიწეროს  ველში. ასეთ შემთხვევაში ადრესატთან Bcc 

არ მივა ინფორმაცია სხვა ადრესატების არსებობის შესახებ. 

 წერილთან  ერთად  ფაილის  გაგზავნის  

შემთხვევაში  შეასრულეთ  მოქმედებები 

შემდეგი თანმიმდევრობით: 

1.   აირჩიეთ ბრძანება  

 

2.  ეკრანზე  გამოსულ  დიალოგური  ფანჯარაში  შეარჩიეთ  გასაგზავნი Choose  File  

ფაილი და დააწკაპუნეთ ღილაკზე; Open 

შედეგად ადრესატი წერილთან ერთად მიმაგრებულ ფაილსაც მიიღებს. 

 

გამომდინარე იქიდან, რომ ინტერნეტ პროვაიდერების დიდი ნაწილი ზღუდავს 

გასაგზავნი ფაილების ზომას, არ არის მიზანშეწონილი 1 მეგაბაიტზე დიდი ფაილების 

გაგზავნა. 

ელექტრონული ფოსტა წერილების დახარისხების მიზნით საქაღალდეების 

სტრუქტურას იყენებს. ერთ-ერთ საქაღალდეში ავტომატურად ინახება შემოსული 

წერილები და მას ქვია. Inbox 

 

 

მიღებული წერილის წაკითხვის მიზნით დაწკაპუნებით გახსენით 
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ზემოთაღნიშნული საქაღალდე, ხოლო გამოსული ჩამონათვალიდან ასევე დაწკაპუნებით 

გახსენით იმ წერილის სათაურის ბმული, რომლის წაკითხვაც გსურთ. 

აღსანიშნავია, რომ საქაღალდე საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ წერილის შესახებ Inbox 

ისეთი ინფორმაცია, როგორიცაა გამოგზავნის თარიღი, წერილის ზომა, გამომგზავნის 

ვინაობა და ა.შ. 

გარდა მიღებული წერილებისა შესაძლებელია თქვენივე გაგზავნილი წერილების 

ნახვაც. ამის საშუალებას იძლევა საქაღალდე  Sent Mail

არანაკლებ მნიშვნელოვანია საქაღალდე რომელიც სანაგვე ყუთის ფუნქციას Trash 

ასრულებს - აქ წაშლილი წერილები ინახება, რომელთა აღდგენა ჯერ კიდევ 

შესაძლებელია. 

ხოლო რაც შეეხება საქაღალდეს იგი საშუალებას გაძლევთ შეინახოთ Draft 

გასაგზავნი წერილების დაუსრულებელი ვერსიები. 

 

 
 

 

 
საძიებო სისტემების საშუალებით შესაძლებელია მოიძიოთ სასურველი 

ინფორმაცია იმ შემთხვევაშიც კი თუ თქვენთვის უცნობია კონკრეტული ვებ-გვერდის 

მისამართი. URL 

 

 საძიებო სისტემა წარმოადგენს სპეციალური პროგრამების

 საშუალებით 

დამუშავებული Web-გვერდების მონაცემთა მუდმივად განახლებად ბაზას. აღნიშნულ 

მონაცემთა ბაზაში ინახება დეტალური ინფორმაცია მილიონობით Web–გვერდის შესახებ. 

 დღეისათვის  Google  ყველაზე  მძლავრი  და  პოპულარული  საძიებო  სისტემაა 

ინტერნეტში. -ის მთავარი მონაცემთა ბაზა ინგლისურენოვანია, თუმცა აქვს Google

როგორც კონკრეტული ქვეყნების რესურსების მონაცემთა ბაზებიც, ასევე ქართულენოვანი 

ინტერფეისიც. 

 იმისათვის, რომ ძებნა ეფექტურად განახორციელოთ -ისGoogle

 საძიებო სტრიქონში უნდა შეიტანოთ საკვანძო სიტყვებისაგან შემდგარი ფრაზა. 
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ენება სპეციალ 
 

საძიებო   სისტემებში   გამოიყენება სპეციალური   ოპერატორები.   ოპერატორები 

საშუალებას გვაძლევს საკვანძო სიტყვებისაგან ფრაზის შედგენის პროცესში 

დავაკონკრეტოთ მოთხოვნა. 

აღსანიშნავია, მოთხოვნის დაკონკრეტების არსებული სხვა

 საშუალებები, 

მაგალითად ფილტრები, რომლებიც  განსაზღვრავენ დოკუმენტის ენას, მის ფორმატს, 

გამოქვეყნების თარიღს, საკვანძო სიტყვის ადგილმდებარეობას დოკუმენტში და ა.შ. 

თუ გსურთ, კონკრეტული ფრაზის შემცველი დოკუმენტის მოძებნა სასურველი 

ფრაზა მოაქციეთ ბრჭყალებში ,,სასურველი  

თუ გსურთ, საძიებო სტრიქონში მითითებული სიტყვა დოკუმენტში აუცილებლად 

იყოს წარმოდგენილი, სიტყვის წინ მიუთითეთ ოპერატორი ,, ‖ + 

თუ  გსურთ,  საძიებო  სტრიქონში  მითითებული  სიტყვა  დოკუმენტში  არ  იყოს 

წარმოდგენილი, შესაბამისად სიტყვის წინ მიუთითეთ ოპერატორი ,, - ‖ 

თუ გსურთ, საძიებო სტრიქონში მითითებულ სიტყვათაგან ერთ-ერთი მაინც იყოს 

დოკუმენტში წარმოდგენილი, სიტყვებს შორის მიუთითეთ ოპერატორი ,, ‖ - ,, OR ‖ 

 

 

 

 

 

კომპიუტერული ქსელები (LAN, WAN) 

 
კომპიუტერული ქსელი (Computer Network) ეს არის მეთოდებისა და საშუალებების 

ერთობლიობა, რომლებიც გამოიყენება კომპიუტერებისა და მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების გასაერთიანებლად. ქსელში ჩართულ ყოველ კომპიუტერს შეუძლია 

მიმართოს ამავე ქსელში ჩართულ მოწყობილობებს (პრინტერი, სკანერი) და სხვა კომპიუტერის 

მიერ შემოთავაზებულ მომსახურეობას (ვებ-სერვისები, ფაილები).  

ქსელები შეიძლება დაიყოს ლოკალურ (LAN - Local Area Network) და გლობალურ (WAN - Wide 

Area Network) ქსელებად. ახლო მანძილზე განთავსებული კომპიუტერების გაერთიანებით 
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მიღებულ ქსელს ლოკალური ქსელი ეწოდება. ამ ტიპის ქსელი ძირითადად გამოიყენება მცირე 

ზომის ორგანიზაციებსა და სახლის პირობებში. მსხვილი ორგანიზაციები შეიძლება 

იყენებდნენ რამდენიმე ლოკალური ქსელის გაერთიანებით მიღებულ ქსელს. გეოგრაფიულად 

დაშორებულ ტერიტორიულ ერთეულებზე განთავსებული ქსელების გაერთიანებით მიღებულ 

ქსელს გლობალური ეწოდება.  

ლოკალურ ქსელში კომუნიკაციის არსებობს ორი მოდელი: კლიენტ-სერვერული (client/server) 

და ერთრანგიანი (peer-to-peer). კომუნიკაციის კლიენტ-სერვერი მოდელით გამოყენებისას 

ქსელში გაერთიანებული კომპიუტერების ერთი ნაწილი ასრულებენ სერვერის ფუნქციებს, 

ხოლო მეორე ნაწილი კი კლიენტის ფუნქციებს. სერვერი ეს არის მძლავრი კომპიუტერი მასზე 

ამუშავებული სპეციალური პროგრამული უზრუნველყოფით, რომელიც ემსახურება სხვა 

კომპიუტერებს. ძირითადი ქსელური ფუნქციებია ფაილების და პრინტერების ერთობლივი 

გამოყენება. ამ სერვისების შემსრულებელ კომპიუტერებს შესაბამისად უწოდებენ ფაილ 

სერვერს (file server) და ბეჭდვის სერვერს (print server). არსებობს სერვერების სხვა ტიპებიც: 

დანართების სერვერი, საფოსტო სერვერი, ვებ-სერვერი და ა.შ. კლიენტი არის კომპიუტერი 

შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფით, რომელიც სარგებლობს სერვერის მიერ 

შემოთავაზებული სერვისებით. 

ერთრანგიან მოდელში ყველა კომპიუტერი თანაბარია და შეიძლება ერთდროულად 

ასრულებდეს როგორც სერვერის, ისე კლიენტის ფუნქციას. ასეთ მოდელში ყველა კომპიუტერს 

შეუძლია შესთავაზოს დანარჩენებს საკუთარი რესურსი და ასევე, მიმართოს სხვების მიერ 

შემოთავაზებულ სერვისებს. 

ლოკალური ქსელისათვის დამახასიათებელია სამი ძირითადი ატრიბუტი: ტოპოლოგია, 

გადამცემი გარემო და პროტოკოლები. ტოპოლოგია (topology) არის ქსელში კომპიუტერების 

დაკავშირების სქემა ანუ თუ როგორ არიან ისინი დაკავშირებული ერთმანეთთან ფიზიკურად 

და როგორ ანხორციელებენ მონაცემების ლოგიკურ გაცვლას. არსებობს ლოკალურ ქსელში 

შემდეგი ტოპოლოგიები: სალტე (bus), წრე (ring) და ვარსკვლავი (star). სალტე ტოპოლოგიის 

ქსელში კომპიუტერები ერთმანეთთან დაკავშირებული არიან მიმდევრობით. წრე ტოპოლოგია 

წააგავს სალტე ტოპოლოგიას. ამ შემთხვევაშიც კომპიუტერები მიმდევრობით არიან 

ერთიმეორესთან დაკავშირებული წრიულად. ვარკვლავი ტოპოლოგიაში ყველა კომპიუტერი 

დამოუკიდებლად უკავშირდება გამოყოფილ მოწყობილობას. დღეისათვის ლოკალურ 

ქსელებში ფართოდ გამოიყენება ტოპოლოგია ვარსკვლავი. ტოპოლოგიის არჩევა 

დამოკიდებულია გადამცემ გარემოზეც. ლოკალურ ქსელში გადამცემ, გარემოდ შეიძლება 

გამოყენებული იყოს კაბელური ან უკაბელო დაკავშირება. კაბელური დაკავშირებისას 

შეიძლება გამოყენებული იქნას კაბელი სპილენძის ბაზაზე (კოაქსიალურ ან ხვეული წყვილის) 

ან ოპტიკურბოჭკოვანი კაბელი. უკაბელო დაკავშირებისას მოწყობილობებს შორის 

კომუნიკაცია ხორციელდება რადიოტალღების საშუალებით.  
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პროტოკოლები: პროტოკოლები ესაა პროცედურებისა და წესების ერთიანობა, რომელთა 

საშუალებითაც ხორციელდება კომპიუტერებს შორის კომუნიკაცია.  ერთდროულად შეიძლება 

მუშაობდეს რამდენიმე პროტოკოლი.  

პროტოკოლების მთავარი ამოცანებია: 

• შეცდომების ამოცნობა 

• მონაცემების შეკუმშვა (კომპრესაცია) 

• მონაცემთა დამისამართება და ა.შ 

თუმცა მეტად ბევრი პროტოკოლი არსებობს, მაგალითად TCP/IP – მონაცემის გადასაცემად 

ინტერნეტში გამოიყენება. 

                         
გამტარი არე: ქსელში მონაცემთა გადასაცემად გამოიყენება რამოდენიმე სახის გამტარი. იგი 

შეიძლება იყოს როგორც კაბელები ასევე ჰაერი და სივრცე. ზოგადად გვხვდება ლითონის და 

ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელები, თანამედროვე ლოკალურ ქსელებში ძირითადად გამოიყენება 

RJ-45  კონექტორისთვის განკუთვნილი კაბელი ე.წ. ხვეული წყვილი – UTP (Unshielded Twisted 

Pair). არსებობს ამ კაბელის ორი სტანდარტი: არაეკრანირებული – UTP და ეკრანირებული – 

STP, რომელიც მთლიანად ლითონის ბადეშია ჩასმული. ხოლო კაბელს თავზე უკეთდება RJ-45 

კონექტორი რომლითაც ერთდება Switch-ი ხოლო კაბელის წვერები ასე უნდა განლაგდეს   

  1. თეთრი ნარინჯინსფერი ზოლით  

  2. ნარინჯისფერი. 

  3. თეთრი მწანე ზოლით. 

  4. ლურჯი. 

  5. თეთრი ლურჯი ზოლით. 

  6. მწვანე. 

  7. თეთრი ყავისფერი ზოლით. 

  8. ყავისფერი. 

 
შუალედური მოწყობილობის გამოყენების გარეშე ორი კომპიუტერის დასაკავშირებლად 

საჭიროა კაბელის ორივე ბოლოში RJ-45 კონექტორი იყოს დაყენებული ნახატზე მოცემული 

მიმდევრობით.  
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ქსელური აპარატურა: ძირითად ქსელურ მოწყობილობად ითვლება ქსელის ადაპტერი NIC 

(Network Interface card) მას ხშირად LAN კარტას უწოდებენ. 

 
წვდომის წერტილები (Wireless Access Point) უკაბელო წვდომის წერტილებზე შესაძლებელია 

მოხდეს დაკავშირება ლეპტოპების გამოყენებით ან კომპიუტერებით რომლებსაც გააჩნიათ 

უკაბელო ქსელური ადაპტერი. ისინი იყენებენ რადიო ტალღებს კომუნიკაციისათვის და მათი 

დაფარვის ზონა შეზღუდულია დიდი ქსელებს ესაჭიროებათ რამოდენიმე ასეთი წერტილი 

ადეკვატური დაფარვისათვის. 

 
კომუტატორი – switch. მას შეუძლია პაკეტის თავსართში ამოიკითხოს გადამცემი და მიმღები 

მოწყობილობის ფიზიკური (MAC)  მისამართი და მონაცემები გადასცეს დანიშნულებისამებრ, 

ანუ სვიჩი ერთიმეორისაგან ანსხვავებს მოწყობილობებს ფიზიკური მისამართებით და 

მონაცემების გადაცემისას მათ გადასცემს უშუალოდ დანიშნულების მოწყობილობას.   

 
მარშრუტიზატორი – Router (როუტერი). მარშრუტიზატორი ქსელური დონის მოწყობილობაა, 

რაც ნიშნავს, რომ ის მონაცემს დანიშნულებისამებრ გადასცემს მიმღები მოწყობილობის 

ლოგიკური მისამართის მიხედვით.  

 

როგორ დავაყენოთ სტატიკური IP მისამართი XP, Vista ან Windows 7 -ზე  

ქსელში კომუნიკაციის შესაძლებლობისათვის ყოველი კომპიუტერი უნდა იყოს 

იდენტიფიცირებული უნიკალური ნომრით. ქსელში კომპიუტერების იდენტიფიცირებისათვის 
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გამოიყენება IP მისამართები - 32 თანრიგა ორობითი მნიშვნელობა. კომპიუტერისათვის IP 

მისამართის მინიჭების არსებობს ორი მეთოდი: დინამიური და სტატიკური. დინამიური IP 

მისამართის მინიჭება შესაძლებელია სერვერზე ამ მიზნისათვის არსებული DHCP სერვისის 

ამუშავების და სწორად დაკონფიგურირების შედეგად. დინამიური IP მისამართის მინიჭებისას 

ქსელში ჩართული ყოველი კომპიუტერი DHCP სერვერს მიმართავ სპეციალური მოთხოვნით IP 

მისამართის გამოყოფის მიზნით. თუ სერვერს მიმდინარე მომენტისათვის გააჩნია 

თავისუფალი IP მისამართი, მაშინ ის კომპიუტერს გამოუყოფს IP მისამართს. წინააღმდეგ 

შემთხვევაში კომპიუტერი ვერ შეძლებს კომუნიკაციას ქსელში. DHCP სერვისი ამარტივებს 

ქსელის ადმინისტრატორის საქმიანობას საკმაო რაოდენობის კომპიუტერების არსებობის 

შემთხვევაში. IP მისამართის მინიჭების სტატიკური მეთოდი გულისხმობს ადმინისტრატორის 

მიერ ყოველი კომპიუტერისათვის IP მისამართის და ქსელში კომუნიკაციისათვის საჭირო 

ყველა აუცილებელი ინფორმაციის გაწერას. რაც შეზღუდული რაოდენობის კომპიუტერების 

შემთხვევაში შეიძლება არ წარმოადგენდეს დიდ პრობლემას, მაგრამ ქსელში კომპიუტერების 

რაოდენობის ზრდის შემთხვევაში საგრძნობლად რთულდება ადმინისტრატორის სამუშაოც. 

სტატიკური IP მისამართის მინიჭება ქსელში სასურველია ისეთი მოწყობილობისათვის, 

რომელიც არ იცვლის ადგილმდებარეობას (მარშუტიზატორი, კომუტატორი, სერვერი), ხოლო 

დინამიური IP მისამართისა კი - იმ მოწყობილობებისათვია, რომლებმაც შეიძლება შეიცვალონ 

ადგილი.  

Windows 7-ში IP მისამართის შეცვლა 

იმისათვის, რომ შევცვალოთ IP მისამართი Windows 7 -სთვის,  Start მენიუს საძიებო ველში 
აკრიფეთ ―Network and Sharing‖, როდესაც იგი ამოიშლება მიუთითეთ ―Network and Sharing 

Center‖. 

 

შემდეგ, როდესაც ―Network and Sharing Center‖ გაიხსნება, დავაწკაპოთ Change adapter settings. 
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შესაბამის ადაპტერზე მარჯვენა ღილაკით  ავირჩიოთ  Properties. 

 

ფანჯარაში ―Local Area Connection Properties‖ მონიშნეთ Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4). 

 

ახლა მონიშნეთ ―Use the following IP address‖ და შეიყვანეთ სწორი IP, ―Subnet mask‖ და ―Default 
gateway‖, რომელიც შეესაბამება თქვენი ქსელის პარამეტრებს. შემდეგ შეიყვანეთ თქვენთვის 

სასურველი და ალტერნატიული DNS სერვერის მისამართები. აქ ჩვენ უკვე ვიმყოფებით 

საშინაო ქსელში და ვიყენებთ მარტივი C კლასის ქსელის კონფიგურაციას  და ―Google DNS‖. 

შეამოწმეთ ―Validate settings upon exit‖, ისე რომ Windows -ს შეეძლოს იპოვოს რაიმე პრობლემა 

იმ მისამართებთან მიმართებაში, რომელიც შეიყვანეთ. როდესაც დაამთვარებთ, დააწექით OK -

ის. 
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ახლა კი დახურეთ ფანჯარა ―Local Area Connections Properties‖. 

 

Windows 7 გაუშვებს ქსელის დიაგნოსტიკას და დაამოწმებს, რომ კავშირი კარგია. აქ 

პრობლემები არ გექნებათ, მაგრამ ასეთის არსებობის შემთხვევაში, შეგიძლიათ გავუშვათ 

―Network troubleshooting wizard‖. 
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ახლა შეგიძლიათ გახსნათ ―Command Prompt‖ და შეასრულოთ ipconfig /all ბრძანება, რის 

შედეგად გამოვა კომპიუტერში არსებულ ყველა ფიზიკურ თუ ლოგიკურ ქსელურ 

ინტერფეისზე ინფორმაცია (მათი ფიზიკური მისამართი, IP მისამართი, ქვექსელის მასკა და 

ა.შ.). 

 

ქსელის Troubleshooting-ი 

ქსელური პრობლემები შეიძლება იყოს მარტივები და კომპლექსურები. იმისთვის,რომ 

შეაფასოთ რამდენად რთულია პრობლემა, უნდა დაადგინოთ, ქსელში რამდენ კომპიუტერს 

შეექმნა ეს პრობლემა. 

თუ პრობლემა მხოლოდ ერთ კომპიუტერს აქვს ქსელში, დაიწყეთ troubleshooting-ის პროცესი 

იმ კომპიუტერთან, და თუ პრობლემა არაერთ კომპიუტერს აქვს, ქსელში troubleshooting-ს 

შეუდექით ქსელურ ოთახში. როგორც ტექნიკოსმა, თქვენ უნდა ჩამოაყალიბოთ მეთოდი, 

რომლითაც მოახდენთ პრობლემის დიაგნოსტირებას. თითო-თითო უნდა მოსინჯოთ შესაძლო 

მიზეზები, უნდა მიმართოთ გამორიცხვის მეთოდს, სანამ არ აღმოაჩენთ პრობლემის მიზეზს. 

მიჰყევით შემდგომ ნაბიჯებს: 

 მოაგროვეთ ინფორმაცია კლიენტისაგან; 

 გადაამოწმეთ ყველა ძირითადი შესაძლო პრობლემა; 

 სცადეთ სწრაფი გადაწყვეტები; 

 მოაგროვეთ ინფორმაცია კომპიუტერიდან; 

 შეაფასეთ პრობლემა და განახორციელეთ გადაწყვეტა; 

 მოახსენეთ კლიენტს. 

 ქსელური პრობლემები შეიძლება გამოწვეული იყოს აპარატურულ ან პროგრამულ 

უზრუნველყოფაში არსებული პრობლემით. ტექნიკოსს უნდა შეეძლოს ამ პრობლემების 

ამოცნობა და აღმოფხვრა. ამ პროცესს ეწოდება Troubleshooting-ი. მომხმარებელთან  საუბარი 

დაიწყეთ ამ  შეკითხვებით: 
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 რა ტიპის პრობლემები გექმნებათ თქვენს კომპიუტერთან? 

 უახლოეს პერიოდში რომელი პროგრამული უზრუნველყოფის დაყენება მოხდა 

კომპიუტერზე? 

 რას აკეთებდით, როდესაც გადააწყდით პრობლემას? 

 რა ტიპის  შეცდომაზე შეტყობინება გამოვიდა თქვენს კომპიუტერზე? 

 რა ტიპის ქსელურ კავშირს იყენებს კომპიუტერი? 

 ვინმე სხვას ხომ არ გამოუყენებია თქვენი კომპიუტერი ბოლო ხანებში? 

 ხედავთ რაიმე გაზიარებულ ფაილებს ან პრინტერებს? 

 პაროლი ხომ არ შეგიცვლიათ ამ ბოლო დროს? 

 ინტერნეტთან კავშირი გაქვთ? 

 ხართ თუ არა ამჟამად ქსელში ჩართული? 

მას შემდგომ, რაც გაესაუბრებით კომპიუტერის მომხმარებელს, უნდა მოიძიოთ ძირითადი 

შესაძლო პრობლემები: 

 სადმე კაბელი ხომ არ არის გამოერთებული; 

 არასწორად ხომ არ არის დაყენებული ქსელური ადაპტერი; 

 შეამოწმეთ ქსელური ადაპტერის შუქდიოდი; 

 ხომ წესრიგშია უკაბელო სიგნალის სისტემა; 

 არასწორი IP მისამართი ხომ არ არის მინიჭებული.  

ამის შემდგომ სცადეთ სწრაფად რეალიზებადი გადაწყვეტილებები: 

 დარწმუნდით, რომ ყველა კაბელი სწორად არის შეერთებული;  

 გადატვირთეთ კომპიუტერი ან ქსელური მოწყობილობა; 

 გამოიყენეთ სხვა მომხმარებლის სახელი და პაროლი; 

 გამორთეთ და ჩართეთ ქსელური კავშირი, ან დააჭირეთ Repair ღილაკს; 

 დაუკავშრიდით ქსელურ ადმინისტრატორს. 

თუ ამ გადაწყვეტილებებმა ვერ გამოასწორეს პრობლემა, მაშინ მოიძიეთ დამატებითი 

ინფორმაცია, ამისთვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ:  

 Ping გამოიყენება ნებისმიერ ორ მოწყობილობას შორის კავშირის 

შესამოწმებლად. კერძოდ, ping უტილიტის მიერ იგზავნება სპეციალური 

მოთხოვნა კავშირის შემოწმებაზე, რომელზეც მიღებული პასუხი განსაზღვრავს 

კავშირის არსებობას ან არარსებობას სისტემებს შორის. 

 Tracert – გამოიყენება იმის დასადგენად თუ გზის რა ნაწილში ექმნება მონაცემებს 

პრობლემა დანიშნულების სისტემისაკენ მიმავალ გზაზე. ანუ უტილიტი 

მიმდევრობით ამოწმებს კავშირს მონაცემების გადაცემის გზაზე განთავსებულ 

მარშუტიზატორებთან. თუ რომელიმე მათგანთან კავშირი არ დამყარდა ე.ი. 

პრობლემის წყაროც იმ მარშუტიზატორზეა. 

 NsLookup – გამოიყენება დომენური სახელების შესაბამის IP მისამართებად 

გადათარგმნისათვის, ანუ უტილიტი გვეხმარება დავადგინოთ რომელ DNS 
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სერვერზე ხორციელდება ჩვენი დომენური სახელის გადათარგმნა შესაბამის IP 

მისამართად; 

მას შემდგომ, რაც პრობლემა აღმოიფხვრება, შეასრულეთ შემდეგი: 

 მომხმარებელთან განიხილეთ გადაწყვეტილება, რომლის განხორციელებაც 

მოხდა; 

 სთხოვეთ მომხმარებელს დაადასტუროს, რომ პრობლემა აღმოიფხვრა; 

 მიეცით კლიენტს ყველა საჭირო დოკუმენტი; 

 შეკვეთის ბლანკსა და ტექნიკოსის ჯურნალში აღწერეთ, რა ნაბიჯები გადადგით 

პრობლემის აღმოსაფხვრელად; 

 ჩამოწერეთ ყველა კომპონენტი, რომელთა გამოყენებაც მოხდა პრობლემის 

აღმოფხვრის დროს; 

 აღნიშნეთ, რა დრო დაგჭირდათ პრობლემის აღმოსაფხვრელად. 

მუშაობისას ზოგიერთ პრობლემას უფრო ხშირად წააწყდებით, ვიდრე სხვას. წარმოიდგინეთ ამ 

გავრცელებულ პრობლემებსა და მათი მოგვარების გზებს: 

 კომპიუტერს აქვს IP მისამართი 169.254.X.X  – შეამოწმეთ, მუშაობს თუ არა DHCP 

სერვერი; 

 კომპიუტერი ვერ უკავშირდება ქსელს – შეამოწმეთ კაბელები; 

 კომპიუტერი ვერ ბეჭდავს ქსელურ პრინტერზე – შეამოწმეთ მომხმარებლის 

უფლებები და ქსელური პრინტერის მდგომარეობა 

 კომპიუტერი ვერ შედის ვებ-გვერდებზე –  შეამოწმეთ DNS პარამეტრები, 

აპარატურული ან პროგრამული პარამეტრები და Firewall-ის პარამეტრები. 

ქსელის შემუშავება კლიენტის მოთხოვნის შესაბამისად. კაბელებთან უსაფრთხოდ მუშაობის 

წესები, ქსელის დიზაინის შემუშავება კლიენტის მოთხოვნების თანახმად. საჭირო 

ტოპოლოგიის დადგენა და რომელი პროტოკოლები და პროგრამები უნდა მუშაობდედნენ 

ქსელში. ქსელის კომპონენტების და კაბელის დადგენა, ინტერნეტ პროვაიდერთან კავშირის, 

ქსელის ადაპტერის და ქსელური მოწყობილობების ტიპების არჩევა. 

ქსელი უკეთ მუშაობს როდესაც მორგებულია მომხმარებლის მოთხოვნებს. ქსელის ასაგებად 

საჭიროა გარემოს ანალიზი და ქსელური გადაწყვეტილებების ცოდნა. თქვენ უნდა 

გამოკითხოთ კლიენტი და სხვა ნებისმიერი პირი, ჩართული პროექტში. მნიშვნელოვანია 

გქონდეთ წარმოდგენა იმის შესახებ, თუ რა ტიპის პროგრამული და აპარატურული 

უზრუნველყოფა იქნება გამოყენებული ქსელში. აგრეთვე უნდა გაითვალისწინოთ კომპანიის 

და ქსელის სამომავლო ზრდის პერსპეკტივები. 

ქსელის ტოპოლოგიის დასადგენად საჭიროა კლიენტის მოთხოვნების გაგება და ქსელის 

ზოგადი სახის განსაზღვრა. ამისათვის ქვემოთ მითითებული მნიშვნელოვანი საკითხები უნდა 

განიხილოთ კლიენტთან: 

 კაბელის ტიპები და უკაბელო გადაწყვეტები; 

 ქსელის ზრდის პერსპექტივა-Expandability; 

 მომხმარებლების რაოდენობა და განლაგება. 
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მომხმარებლების რიცხვი და მათი პროგნოზირებული ზრდა განსაზღვრავს ქსელის ლოგიკურ 

ტოპოლოგიას. კარგი იქნება, თუ შექმნით კლიენტის მოთხოვნების შესამოწმებელ სიას 

(checklist). 

ინსპექცია, ანუ ადგილმდებარეობის დათვალიერება უნდა მოხდეს პროექტის დასაწყისშივე. 

შენობის დათვალიერება დაგეხმარებათ საბაზისო ლოგიკური ტოპოლოგიის შემუშავებაში. 

მომხმარებლების რაოდენობა და სამომავლო ზრდა განსაზღვრავს ქსელის პირვანდელ 

ფიზიკურ და ლოგიკურ ტოპოლოგიას. უნდა გაითვალისწინოთ შემდეგი: 

 სად იქნება განთავსებული მომხმარებლების კომპიუტერები 

 კომუტატორებისა და მარშრუტიზატორებს.  

 სერვერების განთავსების ადგილი, ეს შეიძლება იყოს იგივე ოთახი, სადაც 

ქსელური აპარატურაა ან სხვაგან. გადაწყვეტილება, როგორც წესი, ეფუძნება 

თავისუფალ ადგილს, უსაფრთხოებას, ჰაერის კონდიცირებას და კვების (დენის) 

მოწოდებას. 

იმ სართულის გეგმა ან ნახაზი, სადაც ქსელი იგება, დაგეხმარებათ აპარატურის და 

კაბელირების განაწილებაში. თუ სართულის გეგმა ან ნახაზი არ არის ხელმისაწვდომი, თქვენ 

თვითონ დახატეთ, სად იქნება განთავსებული ქსელური მოწყობილობები, სასერვერო ოთახი, 

პრინტერები, მომხმარებლების კომპიუტერები და კაბელის გაყვანილობა. ეს ნახატი შეიძლება 

გამოსადეგი გახდეს, როდესაც კლიენტი თქვენთანერთად დააპირებს საბოლოო 

გადაწყვეტილების მიღებას. ქსელის დიზაინისთვის უნდა გადაწყვიტოთ, თუ რომელი 

პროტოკოლები იმუშავებენ ქსელში, რადგანაც ზოგიერთი პროტოკოლი არის დახურული და 

მუშაობს მხოლოდ კონკრეტული ფირმის აპარატურაზე, და ამავდროულად არსებობს ღია 

პროტოკოლები, რომლებიც მუშაობენ სხვადასხვა ტიპის აპარატურაზე. 

 TCP/IP–პროტოკოლების ეს ნაკრები ყველაზე მეტად გავრცელებულია 

მსოფლიოში. ის ღია პროტოკოლია, რომელიც განსაზღვრავს, თუ როგორ 

იგზავნება ინფორმაცია ქსელში კომპიუტერებს შორის ან თუნდაც რამდენიმე 

ქსელით დაშორებულ კომპიუტერებში.  

 IPX/SPX –პროტოკოლთა ნაკრებია, რომელიც შეიქმნა კორპორაცია ნოველის 

მიერ.  

ის TCP/IP-ის მსგავსი ფუნქციის მატარებელია. ნოველის ახალი პროდუქცია მხარს უჭერს 

TCP/IP- ს, მაგრამ არის შემორჩენილი დიდი რაოდენობით ქსელები, რომლებიც ამჟამადაც 

IPX/SPX- ს იყენებენ.  

 NetBEUI–NetBios Extended User Interface არის პროტოკოლი, რომელიც 

ძირითადად გამოიყენებაWindows NT-ის პატარა ქსელებში, მისი გამოყენება 

მარშრუტიზატორებს არ შეუძლიათ. შესაბამისად ის არ არის მისაღები დიდი 

ქსელებისათვის. თუმცა მისი გამოყენება შეიძლება TCP/IP-ის პარალელურად, 

რაც მოგვცემს იმის საშუალებას, რომ ლოკალური ქსელის გარეთაც დავამყაროთ 

კომუნიკაცია.  

 AppleTalk–არის კომპანია Apple-ის პროტოკოლი, რომელიც გამოიყენება 

მაკინტოშის კომპიუტერებში. ის იყო შექმნილი LocalTalk-ზე სამუშაოდ, რაც არის 
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ამავე კომპანიის მიერ შექმნილი ლოკალური ქსელის ფიზიკური ტოპოლოგია, 

თუმცა ის ასევე მხარს უჭერს კარგად გავრცელებულ ტექნოლოგიებს, ისეთებს, 

როგორიც არის Ethernet და Token Ring. 

 HTTP–ღია სტანდარტია, შექმნილი IETF-ის მიერ, ის განსაზღვრავს, თუ როგორ 

გადაიგზავნება ტექსტი, სურათები, ხმა, და ვიდეო გამოსახულებები მსოფლიო 

აბლაბუდაში (WWW). 

 FTP–ფაილების გადაცემის პროტოკოლი. 

 SSH–კომპიუტერების უსაფრთხო დაკავშირებისათვის გამოიყენება. 

 Telnet–ბრძანებათა ველის კავშირის დასამყარებლად დაშორებულ 

კომპიუტერთან 

 POP– საფოსტო პროტოკოლი, წერილების გადმოსაწერად  სერვერიდან  

 IMAP– საფოსტო პროტოკოლი, წერილების გადმოსაწერად სერვერიდან 

 SMTP–საფოსტო პროტოკოლი, წერილების გასაგზავნად  

პროტოკოლის არჩევისას გაითვალისწინეთ შემდეგი: 

 TCP/IP არის საჭირო ინტერნეტთან დასაკავშირებლად შესაბამისად ეს 

პროტოკოლი არის უკეთესი არჩევანი. 

 NetBEUI არის პატარა, სწრაფი პროტოკოლი რომელიც სასარგებლო შეიძლება 

იყოს ქსელებში სადაც გვაქს დაბალი უსაფრთხოება, ის ადვილი დასაყენებელია 

და არ საჭიროებს კონფიგურაციას. თუმცა მან შეიძლება გამოიწვიოს ზედმეტი 

ტრაფიკი დიდ ქსელში, შესაბამისად ეს არ არის კარგი არჩევანი თუ არის 

მოსალოდნელი ქსელის ზრდა. 

 IPX/SPX არის მოძველებული პროტოკოლი, ამჟამად ნოველის პროდუქციას აქვს 

TCP/IP-ის მხარდაჭერა.  

 კომპანია Apple-ი აღარ იყენებს AppleTalk პროტოკოლს და სრულად გადაერთო 

TCP/IP-ის პროტოკოლზე, რათა სრულად უზრუნველყონ მაკინტოშის ქსელების 

ინტერნეტთან თავსებადობა. 

 ქსელური ტოპოლოგიის არჩევასთან ერთად ჩვენ ვსაზღრავთ, რა ტიპის მოწყობილობების, 

კაბელების და ქსელური ადაპტერების გამოყენებას ვაპირებთ ქსელში. ამასთან ერთად, 

ინტერნეტ პროვაიდერთან კავშირიც უნდა დამყარდეს. ერთ-ერთი ნაბიჯი ქსელის აგებაში არის 

განსაზღვრა ქსელური კომპონენტებისა, რომლებიც იმუშავებენ როგორც მომხმარებლის 

მოწყობილობებთან, ასევე თავსებადნი იქნებიან კაბელურ გაყვანილობასთანაც. აირჩიეთ 

კაბელის ტიპი რომელიც არის ყველაზე სასარგებლო და ოპტიმალური ფასის, 

მომხმარებლებისათვის და მომსახურეობებისათვის რომლებიც დაუკავშირდებიან ქსელს. 
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HomeGroup 

HomeGroup ტექნოლოგიის გამოყენებით თქვენ გიადვილდებათ ქსელის შექმნა სახლში. იმ 

კომპებზე რომლებზეც აყენია Windows 7 მარტივად და უფრო სასარგებლოდ შეძლებთ ქსელის 

გაყვანას. ამ ტექნოლოგიით ადვილად უკავშირდებით სხვა კომპებს და მოწყობილობებს 

თქვენი სახლის უკაბელო ქსელში, ამიტომ თქვენ თავისუფლად შეგიძლიათ დაუშვათ ქსელში 

ფაილები, ფოტოები, მუსიკა და თუნდაც პრინტერი გამოსაყენებლად. იმისათვის რომ ამ 

ტექნოლოგიით ისარგებლოდ დასაწყისისთვის საჭოროა ორი კომპი მაინც რომელზეც Windows 

7 აყენია. მას შემდეგ რაც მორჩებით homegroup-ში გაწევრიანებას თქვენ შეგიძლიათ 

გამოიყენოთ Network and Sharing Center-ი იმისათვის რომ აკონტროლოთ ვის მისცეთ უფლება 

და ვის არა გამოიყენოს თქვენს კომპში არსებული ინფორმაცია. 
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თქვენი HomeGroup-ის შექმნა 

როგორც კი დაასრულებთ ქსელის დაყენაბს, Windows 7-ი  ადილმდებარეობის ტიპის 

ამორჩევას მოგთხოვთ როგორც კი საშინაო ქსელს მიუთითებთ, იმწუთშივე Windows 7-ი 

დაიწყებს მომართვის აუცილებელი პარამეტრების გამოყენებას თქვენი ახალი ქსელისათვის. 

 

HomeGroup ოსტატი მაშინ მოგთხოვთ, რომ შექმნათ თქვენი HomeGroup და აირჩიოთ რა უნდა 

გაზიარდეს  თქვენი HomeGroup-ში. 
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ოსტატი მაშინ ქმნის პაროლს რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას იმისათვის, რომ სხვა 

კომპიუტერები დამატებულ იქნან თქვენს HomeGroup-ში.  

 

 

 

 

 

  

შენი ახალი HomeGroup არის შექმნილი და თქვენი სურათები, მუსიკა, ვიდეოები, ფოლდერები 

Printers მზად არიან გაზიარდნენ სხვა კომპიუტერებთან, როცა ისინი გაწევრიანდებიან ამ 
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HomeGroup-ში. Windows 7-ში ეს საქაღალდეები: სურათები, მუსიკა, ვიდეო, პრინტერი 

იწოდებიან როგორც თქვენი ბიბლიოთეკები. გვახსოვდეთ, რომ ჩვენ ჯერ არცერთი ფაილი არ 

გაგვიზიარებია როგორც ეგეთი. ჯერჯერობით ქსელის გაზიარების შექმნას ვაკეთებდით. 

გაწევრიანება HomeGroup-ში 

როდესაც თქვენსას დაუკავშირდება იმავე ქსელით სხვა კომპიუტერი სადაც თქვენ შექმენით 

HomeGroup-ი (ზემოთ) და Windows 7-ი გკითხავთ რომ არის HomeGroup-ი ხელმისაწვდომი 

შეერთებისათვის 

 

როგორც კი თქვენ ირჩევთ მიერთებას, Windows 7-ი მოგაწვდით ინფორმაციას თქვენი ქსელის 

HomeGroup-ის შესახებ  

 

 

 

 

 

 

 

დააჭირეთ Join Now, რომ მიუერთოთ თქვენ HomeGroup-ს, თქვენ მოგეთხოვებათ HomeGroup-

ის პაროლო, რომელიც  HomeGroup-ის შექმნის დროს იქნა მოცემული 
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სწორი პაროლის შეტანა მოგცემთ საშუალებას რომ მიუერთედ HomeGroup-ს და აირჩიოთ თუ 

რისი გაზიარება გსურთ 

 

მოგესალმებით თქვენ HomeGroup-ში 
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თქვენი HomeGroup-ის დათვალიერება 

თქვენ შეგიძლიათ თქვენი HomeGroup-ი იპოვოთ ექსპლორელის სანავიგაციო პანელში 

(მარცხენა მხარეს არსებულ ჩამონთვალში) უბრალოდ თქვენ შეგიძლიათ superbar-ში 

დააწკაპოთ Windows Explorer-ის ნიშანზე და ის გაგიხსნით თქვენს ბიბლიოთეკებს.  

 

თქვენ შეგიძლიათ აქ განათავსოთ ნებისმიერი ფაილი და გააზიაროთ თქვენ HomeGroup-თან. 

Media Player-ი ავტომატურად დაიწყებს თქვენი HomeGroup-ის ძებნას და დაამატებს ფაილებს 

Media Player-ის ბიბლიოთეკაში. თქვენ შეგიძლიათ გადაქექოთ თქვენი HomeGroup-ის 

ბიბლიოთეკები explorer's search-ის დამატებითი ფუნქციებით. 

რა ხდება იმ შემთხვევაში თუ მე მავიწყდება ჩემი HomeGroup-ისთვის შექმნილი პაროლი? 

ოსტატის მიერ შექმნილი პაროლი ძნელია გახსოვდეს (უნდა იყოს რთული და დაცული), თქვენ 

გენდომებათ რომ შესაძლებელი იყოს მისი ნახვა ყოველთვის, როცა კი იგი დაგავიწყდებათ. 

Window-7-ი გაძლევთ საშუალებას HomeGroup-ის პაროლის ნახვის და ამობეჭვდის საშუალებას 

HomeGroup-ის პარამეტრებში მისი შექმნის შემდეგაც 

 

თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ თქვენი HomeGroup-ის პარამეტრები Control Panel\All Control Panel 

Items\Network and Sharing Center ან start  მენიუს საძიებო სისტემაში ჩაწეროთ― HomeGroup―. 

HomeGroup იქნა შექმნილი სიმარტივისათვის და იგი მართლაც არის ჭეშმარიტი 

შემსრულებელი - ადვილი და უწყვეტი მიდგომა გაზიარების პროცესის თქვენს სახლში 
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გახსოვდეთ, რომ  HomeGroup მუშაობს მხოლოდ Windows-7 თან და მას არაქვს Vista ან Windows 

XP-თან მხარდაჭერა. 

 

დაშორებულ კომპიუტერზე მუშაობის სხვადასხვა სცენარი 

 

კომპიუტერთან შორიდან მუშაობა გულისხმობს ერთი კომპიუტერიდან მოშორებულად მეორე 

სისტემის მოშორებულად მართვას. მეორე კომპიუტერს ეწოდება კლიენტი, ხოლო პირველს 

მთავარი, ან დაშორებული კომპიუტერი. 

ამ შემთხვევაში იგულისხმება არა მხოლოდ  დაკავშირება კლიენტი კომპიუტერიდან 

დაშორებულ კომპიუტერთან და იქიდან ფაილების გადმოწერა, ან გაზიარებულ რესურსებთან 

მუშაობა, ან სხვა შეზღუდული მოქმედებები, არამედ საუბარია უშუალოდ დაშორებულ 

კომპიუტერში მუშაობაზე. 

მაგალითად სამსახურიდან შეიძლება ჩვენივე სახლის კომპიუტერში შესვლა და მუშაობა ისე 

რომ მასში შესაძლებელი იყოს ნებისმიერი პროგრამის ამუშავება, ნებისმიერ ფაილთან წვდომა, 

ქსელის რესურსების გამოყენება, იქიდან კიდევ სხვა კომპიუტერში შესვლა და საჭირო 

მოქმედებების განხორციელება. 

ამისათვის დაშორებულ კომპიუტერზე ჩართული უნდა იყოს შორიდან შემოსვლის ნებართვა. 

ამის შემდეგ დაშორებულ სისტემაში მუშაობა ადმინისტრატორის უფლებების მქონე 

მომხმარებელს ყოველთვის შეუძლია. დაშორებულ კომპიუტერზე პაროლის აკრეფა და 

ვინდოუს სისტემაში შესვლა არაა აუცილებელი, მისი მხოლოდ ჩართვაც საკმარისია. 

თუ იმ მომენტში როდესაც  მომხმარებელი დაშორებულად შედის სისტემაში, ამ სისტემაში სხვა 

მომხმარებელი მუშაობს, მისი სეანსი დაიხურება, ხოლო თუ სეანსი იგივე მომხმარებლის 

სახელითაა გახსნილი, დროებით დაიბლოკება. 

კომპიუტერში ერთიდაიგივე სახელით სხვადასხვა კომპიუტერიდან რამდენჯერმე შეიძლება 

შესვლა და იქ ერთიდაიგივე სესია დახვდება, ესე იგი ამუშავებული პროგრამები 

ხელუხლებელი რჩება კომპიუტერის გამორთვამდე, ან სხვა მომხმარებლის შესვლამდე. 

ასე მაგალითად სახლიდან სამსახურის კომპიუტერზე მუშაობის პროცესი შეიძლება 

შევწყვიტოთ და ოჯახის წევრებს ელექტრონული ფოსტის შემოწმების საშუალება მივცეთ. 

სამსახურის კომპიუტერიდან ხელახალი დაკავშირებისას წინა სეანსზე გაშვებული პროგრამები 
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ხელუხლებელი დაგვხვდება. თუმცა ამ შემთხვევაში კავშირის გაწყვეტა არაა აუცილებელი 

საკმარისია Restore ან Minimize ღილაკით ფანჯრის დაპატარავება რაც სამსახურის 

კომპიუტერთან კავშირის გაუწყვეტელად სახლის კომპიუტერზე მუშაობის საშუალებას 

იძლევა. 

იმისათვის,  რომ სესია დაიხუროს,  საჭიროა Start/ Log Off Administrator ბრძანების შესრულება. 

Start / Disconnect ბრძანებით ან Close ღილაკზე დაწკაპუნებით მხოლოდ 

დროებით გამოვდივართ სესიიდან. 

ერთი სიტყვით,  დაშორებულ კომპიუტერთან მუშაობის სხვადასხვა სცენარი 

შეიძლება არსებობდეს: 

1. სახლიდან სამსახურის კომპიუტერზე მუშაობა ყველა ლოკალურ და დაშორებულ 

რესურსზე წვდომის შესაძლებლობით; 

2. კოლაბორაცია - კოლეგის კომპიუტერის ეკრანზე საკუთარი სამუშაო მაგიდის 

გამოტანა, პროგრამების ან დოკუმენტების გაშვება და ჩვენება; 

3. კონსოლის გაზიარება - სხვადასხვა მომხმარებლისათვის ცალკეული პროგრამის 

მომსახურება, გადამცემი სადგურის მსგავსად. 

გავიხსენოთ, რომ თავად იმ კომპიუტერს, რომელსაც ვამზადებთ მასზე შორიდან 

სამუშაოდ, ჰქვია დაშორებული კომპიუტერი,  ხოლო მეორეს,  საიდანაც მომავალში უნდა 

შემოვიდეთ    - კლიენტი. ასე, რომ კომპიუტერის მოსამზადებლად მასზე შორიდან სამუშაოდ 

საჭიროა: 

1. კომპიუტერი იყოს ჩართული; 

2. როგორც დაშორებული, ისე კლიენტი კომპიუტერი ჩართული უნდა იყოს 

ლოკალურ ან ინტერნეტის ქსელში; 

3. დაშორებულ კომპიუტერზე უნდა არსებობდეს მომხმარებლის ანგარიში 

სათანადო უფლებებით და ამ მომხმარებელს,  რომლის სახელითაც ვაპირებთ 

შესვლას,  უნდა გააჩნდეს პაროლი 

ამ პირობების შესრულების შემდეგ საჭიროა ამავე სისტემაში შორიდან შემოსვლის ნებართვის 

ჩართვა, რისთვისაც: 

1. Computer პიქტოგრამის კონტექსტური 

მენიუს Properties ბრძანებით ან მართვის 

პანელიდან გამოვიძახოთ System ფანჯარა; 

2. System ფანჯრის მარჯვენა პანელზე 

დავაწკაპუნოთ Remote settings  მიმართვაზე: 

3. მიღებულ System Properties დიალოგური 

ფანჯრის Remote ჩანართში Remote Desktop 

გადამრთველი  გადავრთოთ მეორე ან მესამე 

პოზიციაში. 
 

http://boriti.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11090647/7485588_orig.png
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Select Users ღილაკით მიღებული 

დიალოგური ფანჯრიდან  შესაძლებელია იმ 

მომხმარებელთა სიის შედგენა,  რომელთაც 

უფლება ეძლევათ შორიდან იმუშაონ 

მოცემულ 

კომპიუტერში.  ეს არ ეხება 

ადმინისტრატორის ჯგუფში შემავალ 

მომხმარებლებს.  მათ ეს 

უფლება ავტომატურად აქვთ მინიჭებული. 

 

ახლა გადმოვიდეთ კლიენტ კომპიუტერზე, 

რომელთანაც უშუალოდ ვიმყოფებით. შორ 

კომპიუტერზე სამუშაოდ შევასრულოთ ბრძანება 

Start/ All Programs / Accesories / Remote Desktop 

Connection. ეკრანზე გამოვა Remote Desktop 

Connection დიალოგური ფანჯარა 

 

ამ ფანჯრის Computer ველში ავკრიფოთ შორი კომპიუტერის IP მისამართი და დავაწკაპუნოთ 

Connect ღილაკზე.  კლიენტი კომპიუტერი დაუკავშირდება დაშორებულს და მომხმარებლის 

შესაბამისი სახელისა და პაროლის აკრეფის შემდეგ შესაძლებელი გახდება მასში მუშაობა. 

შორ კომპიუტერთან დასაკავშირებელ Remote Desktop Connection დიალოგური ფანჯრის 

Options ღილაკზე დაწკაპუნებით შესაძლებელია დაკავშირების პარამეტრების წინასწარ 

შერჩევა. 

 

 

ასე,  მაგალითად,  მომხმარებლის სახელისა და 

დომენის შეტანა და ამ კომბინაციის 

დამახსოვრება, ან კიდევ ადრე 

დამახსოვრებული პარამეტრების გამოძახება 

და გახსნა შეიძლება ამ ფანჯრის General 

ჩანართიდან 

ამ ფანჯრის Display ჩანართიდან შეიძლება დაშორებული სეანსის ფანჯრის ზომისა და ფერების 

რაოდენობის შერჩევა 

http://boriti.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11090647/3241100_orig.png
http://boriti.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11090647/6471393_orig.png
http://boriti.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11090647/5341690_orig.png?287
http://boriti.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11090647/3241100_orig.png
http://boriti.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11090647/6471393_orig.png
http://boriti.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11090647/5341690_orig.png?287
http://boriti.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11090647/3241100_orig.png
http://boriti.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11090647/6471393_orig.png
http://boriti.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11090647/5341690_orig.png?287
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Programs ჩანართში შეიძლება მიეთითოს ის 

პროგრამები,  რომლებიც შორ კომპიუტერთან 

დაკავშირებისას ავტომატურად ამუშავდება. ამისათვის 

უნდა გავააქტიუროთ ჩამრთველი Start the following 

program on connection და შესავსებ ველში შევიტანოთ 

გამოსაძახებელი პროგრამის თუ ფაილის სრული 

მისამართი: 
 

 

Experience ჩანართიდან შეიძლება 

კავშირის სიჩქარის,  აგრეთვე ზოგიერთი 

ნაკლებად მნიშვნელოვანი პარამეტრის 

მითითება 

შორ კომპიუტერზე მუშაობისას განსაკუთრებით საინტერესეოა ისეთი საკითხები,  

როგორიცაა: 

1. რომელ პრინტერზე დაიბეჭდება დოკუმენტი,  კლიენტი თუ დაშორებული 

კომპიუტერის? 

2. რომელ კომპიუტერში უნდა ჩავდოთ დისკი მასზე ფაილების ჩასაწერად? 

3. რომელი კომპიუტერის დინამიკებში გამოვა დაშორებულ კომპიუტერზე გაშვებული 

სიმღერის ხმა? 

4. რომელი კომპიუტერის ოპერატიული მეხსიერება გამოიყენება კოპირებისას და ხომ 

არ იქმნება პრობლემები კომპიუტერებს შორის ინფორმაციის გადატანისას? 

მსგავსი საკითხები წარმოადგენს რესურსების განაწილების პრობლემას და მათ 

გადასაწყვეტად გამოიყენება Remote Desktop Connection დიალოგური ფანჯრის Local Resources 

ჩანართი 
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ამ ჩანართის Remote Audio განყოფილების Settings 

ღილაკით  შეიძლება დავაყენოთ აუდიო პარამეტრები. 

Play on this computer - ხმა გამოვიდეს კლიენტი 

კომპიუტერის დინამიკებში, რომელთანაც მოცემულ 

მომენტში ვიმყოფებით; 

Do not play – ხმა არ გამოსცეს; 

Play on remote computer – ხმა გამოვიდეს დაშორებულ 

კომპიუტერში; 

Record from this computer – ხმის ჩაწერა მოხდეს 

კლიენტი კომპიუტერიდან; 

Do not record - საერთოდ არ მოხდეს ხმის ჩაწერა. 

 

 

როგორც ცნობილია,  კლავიშთა Alt+Tab კომბინაცია 

მოცემულ კომპიუტერზე გაშვებულ პროგრამებსა და 

ფანჯრებში გადანაცვლების საშუალებას იძლევა.  როდესაც 

დაშორებულ 

 

კომპიუტერთან ვმუშაობთ, გაუგებარი ხდება, რომელი კომპიუტერის ფანჯრებს შორის 

მოხდება გადართვა Alt+Tab კომბინაციით,  კლიენტის თუ დაშორებულის?  ეს საკითხი 

წყდება Local Resources ჩანართის Keyboard განყოფილებაში  პარამეტრის შერჩევით. 

On this computer – კლიენტის; 

On the remote computer – დაშორებულის; 

Only when using the full screen - სრული ეკრანის შემთხვევაში Alt+Tab კომბინაცია 

გადართავს დაშორებული კომპიუტერის პროგრამებს,  სხვა შემთხვევაში - კლიენტი 

კომპიუტერის პროგრამებს. 

კლიენტ და დაშორებულ კომპიუტერს შორის მუშაობის საშუალება, რომელიც ჩვენს მიერ 

ზემოთ იქნა განხილული წარმოადგენს Windows-ის უტილიტის გამოყენებით მუშაობას. 

ანალოგიური შესაძლებელია განხორციელდეს პროგრამის საშუალებითაც როგორიც არის 

Team Viewer. 
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