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საბაკალავრო პროგრამა  – eleqtronika 
 
saleqcio kursi – eleqtronikis Sesavali 
 
 

praqtikuli mecadineobis konspeqti. 
 

cifruli da analoguri eleqtronikis sawyisebi 

 

 
sarCevi 
 

1. cifruli eleqtronikis sawyisebi 
Tema 1. informaciis erTeuli da Tvlis orobiTi sistema (1 
mecadineoba). 
Tema 2. cifruli eleqtronikis elementebi (2 mecadineoba). 
Tema 3. eleqtronikis ZiriTadi cifruli xelsawyoebi (2 
mecadineoba). 

 
2. analoguri eleqtronikis sawyisebi 

Tema 1. ZiriTadi eleqtronuli komponentebi (2 mecadineoba). 
Tema 2. operaciuli gamaZlierablebi (2 mecadineoba). 
 

3. eleqtronuli gazomvebis sawyisebi 
Tema 1. cifrul-analoguri gardamqmnelebi (1 mecadineoba). 
Tema 2. analogur-cifruli gardamqmnelebi (1 mecadineoba). 
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Tema 1. informaciis erTeuli da Tvlis orobiTi sistema. 
 
informacia, zogadad, asaxavs sistemis (garkveuli niSnebiT da 
funqcionaluri kavSirebiT gaerTianebul obieqtTa erTobliobis) 
Tvisobriv da raodenobriv (ricxobriv) maxasiaTeblebs. informacia -  
sistemis asaxvis, an aRweris saSualebaa sxvadasxva fizikuri da 
simboluri saSualebebiT.  
 
nebismieri sirTulis eleqtronul sistemebSi, ama Tu im saxiT, 
mimdinareobs informaciis gadacema an gardaqmna. 1948 wels klod Senonma1 
(Claude E. Shannon) SemoiRo informaciis sazomi erTeuli biti (bit). es 
umartivesi cnebaa romelic gamoiyeneba informaciis TeoriaSi, 
kavSirgabmulobaSi, gamoTvlebSi da mraval sxva dargSi.  
 
informaciis erTeuls, bits, SeuZlia miioRos mxolod ori ricxviTi 
mniSvneloba:  0 an 1. am or mniSvnelobaze dayrdnobiT da sxvadasxva 
damatebiTi wesebis SemoRebiT SegviZlia avagoT sxvadasxva sirTulis 
informaciuli sistemebi (an sainformacio blokebi), romlebic asaxaven 
Cvens garSemo arsebul fizikur garemos informaciuli modelebis saxiT.  
 
0-sa da 1-is analogebia “ara” da “diax”, sistemis an sagnis raime Tvisebis 
“ararseboba” da “arseboba”. eleqtronikaSi, umartives SemTxvevaSi, es 
SeiZleba iyos gamorTuli (mdgomareoba 0) da CarTuli (mdgomareoba 1) 
eleqtruli CamrTveli, an gamorTuli da CarTuli eleqtruli wredi 
denis wyaroTi, CamrTveliT da naTuriT. 
  

 

  

naxati 1.1.a. eleqtruli 
CamrTveli 0 mdgomareobaSi 

E 

naxati 1.1.b. eleqtruli 
CamrTveli da naTura 0 

mdgomareobaSi arian: orive 
gamorTulia 

E 

naxati 1.1.g. eleqtruli 
CamrTveli da naTura 1 

mdgomareobaSi arian: orive 
CarTulia 

     
Tu informaciis warmodgenisgadacemis an damuSavebis dros mxolod am 
or simbolos viyenebT, informaciis eleqtronuli saSualebebiT gadacema, 
miReba, garCeva da damuSaveba metad martivi da saimedoa teqnikuri 
TvalsazrisiT. 

 
 

                                                 
1
 gamoCenili mecnieri, informaciis da komunikaciis Teoriis fuZemdebeli. 

../../../../../wiki/Claude_E._Shannon
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ნახატი 1.2. pirveli (1) da mexuTe (5) signalebs identificireba da 
aRwera martivia da calsaxaa: drois garkveul intervalze 
signali xasiaTdeba dabali mniSvnelobiT – 0, myisierad aRwevs 
maRal mniSvnelobas – 1, da SemdgomSi isev ubrundeba pirvelad 
dabal mniSvnelobas – 0. signalebi 2, 3 da 4 ver daxasiaTdeba ase 
martivad, moiTxoven garkveuli skalis SemoRebas da xasiaTdebian 
mravali mniSvnelobiT. saqme imaSia, rom fizikuri samyaro, 
fizikuri movlenebi, maTi modelebi, modelebis aRmweri 
informacia - martivi ar aris, saWiroa meti moqnilobiT misi 
aRwera. 

 
am garemoebis gamo, eleqtronikaSi metad xelsayrelia orobiTi Tvlis 
sistemis gamoyeneba.  
 
Cven miCveulebi varT Tvlis aTobiT sistemas, romlis, gavixsenoT, 
TiToeuli Tanrigi mdgomareobis aTi mniSvnelobiT xasiaTdeba – an 
SeuZlia aTi mniSvneloba miiRos: 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 
 

aTobiT sistemaSi gamosaxuli ricxvi, magaliTad 1234, warmoadgens 
simbolur (kodirebul) “informaciul bloks”, romlis aRqma moiTxovs 
garkveuli informaciis (kodirebis/dekodirebis wesebis) codnas da am 
simboluri grafikuli gamosaxulebis garkveuli Tvisebebis dafiqsirebas: 

 sistema aTobiTia (miCveulebi varT aTobiT sistemas da iSviaTad Tu 
mouva TavSi vismes ikiTxos Tu ra sistemaSia gamosaxuli es 
ricxvi); 

 simboloebs ukaviaT informaciuli SinaarsiT datvirTuli 
adgilmdebareoba - pozicia (magaliTSi vizualurad vaigivebT 
Tanmimdevrulad ganlagebul oTx sxvadasxva simbolos; viciT rom 
marjvena mxridan dawyebuli, marcxniv moZraobisas maT sxvadasxva 
Sinaarsi eniWebaT: 1234=1000+200+30+4); 

 viciT simboloebis raodenobrivi mniSvneloba (viciT ariTmetikis 
safuZvlebi); 

 viciT, agreTve, sxva, Sinaarsobrivad igive informaciis matarebeli 
grafikuli gamosaxulebis (anu formulis) mniSvneloba da arsi 
(viciT ras warmoadgenen Sekrebisa da gamravlebis operaciebi), anu 
rogor warmovidginoT gamosaxuleba Semadgenel nawilebad 
daSlili saxiT: 

 
43102100110001234  . (1.1) 

 
ricxvebi 1, 10, 100 da 1000 igive wesiT ganimarteba. 
 
aTobiTi sistema metad sasargeblo gamogonebaa da farTod gamoiyeneba 
praqtikaSi. es poziciuri sistemaa, radgan TviToeuli simbolos 
raodenobrivi mniSvneloba ganisazRvreba misi poziciiT ricxvSi (ricxvis 
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grafikul/simbolur gamosaxulebaSi). Mmartivad rom vTqvaT, erTeulTa 
raodenobis gasarkvevad Cven vajgufebT maT aTeulebaT, aseulebaT, 
aTaseulebaT da a.S., da am tipiuri jgufebis raodenobebs gamovsaxavT 
garkveuli wesiT, anu ricxvis saxiT. TiToeuli Tanrigi operirebs wina 
Tanrigis SesaZlo maqsimaluri mniSvnelobiT rogorc Tvlis erTeuliT.  
 
formula (1.1) Seesabameba cxrils: 

cxrili 1.1 
 

Tanrigis nomeri, poziciis nomeri  ... #4 #3 #2 #1 
ricxvis amsaxveli simbolo (Tanrigis 

koeficienti) 
... 1 2 3 4 

operaciis Sinaarsi ... 1*1000 2*100 3*10 4*1 
operaciis Sedegi ... 1000 200 30 4 
Sekrebis Sedegi ... 1234 234 34 4 

 
 
davubrundeT bitis cnebas da ganvixiloT poziciuri sistema, romelSic 
TiToeuli Tanrigis simbolo daSvebulia iyos 0 an 1. es orobiTi sistema 
iqneba, radgan Tanrigs mxolod ori mniSvnelobis miReba SeuZlia. 
aTobiTi sistemis SemTxvevaSi, mezobel TanrigebSi Semavali erTi da 
igive simbolo erTmaneTisagan “woniT” aT jer gansxvavdeba, orobiTi 
sistemis SemTxvevaSi ki mxolod orjer.  
 
SevxedoT rogor Seicvleba cxrili orobiTi sistemisaTvis da ras 
warmoadgens, magaliTad, orobiTi ricxvi 1011.    

cxrili 1.2 
 

Tanrigis nomeri, poziciis nomeri  ... #4 #3 #2 #1 
ricxvis amsaxveli simbolo (Tanrigis 

koeficienti) 
... 1 0 1 1 

operaciis Sinaarsi aTobiTSi ... 1*8 0*4 1*2 1*1 
operaciis Sedegi aTobiTSi ... 8 0 2 1 
Sekrebis Sedegi aTobiTSi  11 3 3 1 

 
Tanrigis koeficientebi Rebuloben mxolod or mniSvnelobas – 0, 1. 
orobiTi ricxvi 1011 gadaiyvaneba aTobiT sistemaSi formuliT: 
 

111121408110112  .  (1.2) 
 

formulis marcxena mxare gamosaxulia orobiT sistemaSi, rac 
aRniSnulia indeqsiT, xolo marjvena aTobiTSi da ganmartavs orobiTi 
ricxvis Sinaarss. magaliTisaTvis kidev erTi ricxvi: 
 

2191*12*14*08*116*132*064*1128*1110110112   (1.3) 
 

orobiTi ricxvebis aTobiTSi gardaqmnisaTvis yovelTvis moxerxebulia 
cxrilis gamoyeneba. orive ganxiluli ricxvidaTvis maT eqnebaT Semdegi 
saxe: 
cxrili ricxvisaTvis 1011  
 

Tanrigis gamomsaxveli formula 23 22 21 20 
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orobiTi Tanrigis aTobiTi mniSvneloba  8 4 2 1 
orobiTi ricxvis Tanrigebis mniSvnelobebi 1 0 1 1 

 
cxrili ricxvisaTvis 11011011  
 

formula 27 26 25 24 23 22 21 20 

aTobiTi mniSvneloba 128 64 32 16 8 4 2 1 
orobiTi ricxvis Tanrigebi 1 1 0 1 1 0 1 1 

 
cxadia, rom orobiT sistemaSi gamosaxuli ricxvi met Tanrigs moiTxovs 
da CvenTvis rTulad aRsaqmelia, magram informaciis gadacemis da 
damuSavebis TvalsazrisiT ufro moxerxebulia da saimedoa. 

 
rogori fuZec ar unda Seesabamebodes Tvlis sistemas, saganTa 
raodenoba - romelsac ricxvi aRniSnavs - ar icvleba. icvleba am 
raodenobis gamomxatveli kodirebuli simboluri gamosaxuleba. zogadad 
es raodenoba, anu ricxvi gamosaxuli q fuZis mqone sistemaSi, aTobiT 

sistemaSi gamoisaxeba formuliT: 
 

0

0

1

1

1

1 ... qKqKqKqKN n

n

n

nq  

 ,  (1.4) 

 
q  - Tvlis sistemis fuZe, 

qN - ricxvi gamosaxuli q  fuZis mqone sistemaSi, 

nK - Tanrigis koeficienti,  

n  - ricxvis Tanrigianoba. 
 
1.3 cxrilSi moyvanilia ramdenime magaliTi. miaqcieT yuradReba, rom 
erTi da igive ricxvisaTvis - 31, orobiT Tvlis sistemaSi dagvWirda 
xuTi Tanrigi, sxva sistemebSi 2 Tanrigi. 31-mde Tvlicas orobiTi 
sistemis yvela Tanrigi cvlida Tavis mdgomareobas. rvaobiT sistemaSi 
Tvlisas ufrosma Tanrigma miiRo mniSvnelobebi 0, 1, 2, 3, xolo umcrosma 
4 jer gaiara yvela mniSvneloba 0-dan 7-mde, anu orjer gamoviyeneT 8 
grafikuli simbolo. TeqsvmetobiTSi Tvlilsas mxolod ori Tanrigi iyo 
gamoyenebuli, magram orjer Teqvsmeti simbolos gavla dagvWirda. 
aTobiTi sistemidad gadmoRebuli cifryli simboloebis “ukmarisobis” 
gamo am Tvlis sistemaSi gamoiyeneba laTinuri anbanis simboloebi.  

cxrili 1.3 
 

2q  8q  10q  16q  

0 
1 

0 

1 
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3 

4 

5 

6 

7 

0 

1 
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3 

4 

5 

6 

7 
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A 
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1011 

1100 

1101 

1110 

1111 

13 

14 

15 

16 

17 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

B 

C 

D 

E 

F 

10000 

10001 

10010 

10011 

10100 

10101 

10110 

10111 

11000 

11001 

11010 

11011 

11100 
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11110 

11111 

20 

21 

22 
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25 

26 

27 

10 

11 
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18 

19 
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20 

21 
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24 
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30 

31 

 
formula 1.4 gamosaxuli orobiTi sistemisaTvis, iRebs saxes: 
 

1248...22 0123

1

12  

 KKKKKKN n

n

n

n , (1.5) 
 

sadac Tanrigis koeficientebi mxolod or mniSvnelobas iReben 0 an 1. 
Ricxvebis gamosaxvisaTvis, sxva sistemebTan SedarebiT, Tanrigebis uFro 
didi raodenoba gvWirdeba, magram informaciis calsaxad, Secdomebis 
gareSe gadasacemaT, es sistema saukeTesoa.  
 
aTobiT sistemaSi gamosaxuli ricxvis orobiTSi gadayvana xdeba martivi 
wesebiT. magaliTad, ricxvi 55-Tvis Tanmimdevruli gayofiT 2-ze 
ganisazRvreba Tanrigebis koeficientebi: 
 
                                         55    | 2  

                                         54    27    | 2 

umcrosi Tanrigi      1     26    13   | 2 

                                                  1     12    6   | 2 

                                                          1     6     3   | 2 

                                                                 0     2    1    ufrosi Tanrigi 

                                                                        1 
Sedegad viRebT  210 11011155  .          

 
raSi mdgomareobs am proceduris arsi? formula 1.5-dan gamomdinare, Cven 

Tanmimdevrulad vadgenT iK  koeficientebis mniSvnelobebs. pirveli 

nabiji warmogvidgens sawyiss ricxvs aseTi saxiT: 
 

1)24...22(2 0123

2

1

1

2  



 KKKKKKN n

n

n

n , anu 127255  . 
 

garkveulia orobiTi ricxvis umciresi Tanrigis mniSvneloba 0K . meore 

nabiji imeorebs igive operacias frCxilebSi moqceul ricxvTan: 
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123

3

1

2

123

2

1

1 )2...22(224...22 KKKKKKKKKK n

n

n

n

n

n

n

n  







 . 
 

aRebuli magaliTisaTvis 113227  . amiT garkveulia meore orobiTi 

Tanrigis, anu 1K  mniSvneloba. Semdegi nabijebi Tanmimdevrulad adgenen 
darCenili Tanrigebis mniCvnelobebs. mTlianobaSi operacia ase 
gamoiyureba: 

                                                         cxrili 1.4 
 

formula ricxvi koeficienti 

012345 )24816(2 KKKKKK   127255   10 K  

12345 )248(2 KKKKK   113227   11 K  

2345 )24(2 KKKK   16213   12 K  

345 )2(2 KKK    0326   03 K  

45 )(2 KK    1123   14 K  

5K   11  15 K  

 
SesaZlebelia gadayvanis procedura ufro martivad Caiweros. 
Sinaarsi amiT ar icvleba, icvleba mxolod forma. orze 
zepirad gayofa martivi operaciaa, amis gamo  gavamartivoT 
Cawera – gamovtovoT orze gayofis Cawera da gamoklebis 
Cawera. vertikalurad gavlebuli xazis marcxena mxares 
iwereba gayofis Sedegi, xolo marjvena mxares naSTi, anu 
saTanado Tanrigis koeficienti.   

55 1 
27 1 
13 1 
6 0 
3 1 
1 1 

 
arsebobs kidev erTi procedura, romelic safuZvlad udevs specialuri 
eleqtronuli xelsawyos – analogur-cifruli gardamqmnelis muSaobis 
erTerT algoriTms (Sedegis misaRwevad aucilebel operaciaTa 
fiqsirebul Tanmimdevrobas). am proceduris gansaxorcieleblad saWiroa 
zepirad gvaxsovdes 2-is xarisxis mniSvneloba: 
 
Tanrigi 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
ricxvi 512 256 128 64 32 16 8 4 2 1 

 
magaliTisaTvis ganvixiloT ricxvi 15610. am ricxvs ganvixilavT rogorc 
orobiTi sistemis Tanrigebis maqsimaluri mniSvnelobebis jams. mecxre 
da meaTe Tanrigebis atobiTi mniSvneloba aRemateba mocemul ricxvs, 
amitom jamSi Seva merve Tanrigis mniSvneloba 12810, anu es Tanrigi 
gvWirdeba ricxvis orobiT sistemaSi warmosadgenaT: 
 
Tanrigi 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
aTobiTi 512 256 128 64 32 16 8 4 2 1 
orobiTi   1        
 
Tu gamoviyenebT meSvide Tanrigs, jamSi ufro did ricxvs miviRebd vidre 
15610. igive exeba meeqvse Tanrigsac, amitom proceduris gagrZelebisas 
miviRebT:  
 
Tanrigi 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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aTobiTi 512 256 128 64 32 16 8 4 2 1 
orobiTi   1 0 0      
 
mexuTe Tanrigis mniSvnelobasTan Sekreba nakleb ricxvs mogvcems. Arc 
meoTxe Tanrigi iqneba sakmarisi, amitom gveqneba: 
 
Tanrigi 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
aTobiTi 512 256 128 64 32 16 8 4 2 1 
orobiTi   1 0 0 1 1    
 
Tu operacias gavagrZelebT, saboloo jamSi miviRebT: 
 
Tanrigi 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
aTobiTi 512 256 128 64 32 16 8 4 2 1 
orobiTi   1 0 0 1 1 1 0 0 
 
Aamrigad,  15610= 100111002. 
 
zemod aRiniSna, rom aTobiTi sistema metad sasargeblo gamogonebaa da 
farTod gamoiyeneba. ricxvebis istoria Zalian sainteresoa 2 . iTvleba, 
rom Tvlis es sistema pirvelad indoeTSi gaCnda, SemdgomSi arabul 
samyaroSi gavrcelda. evropam es sistema gadmoiRo romauli Tvlis 
sistemis sanacvlod, Tumca romaulic dRemde gamoiyeneba saaTebis 
ciferblatebSi da literaturaSi an dokumentaciaSi Tavebis an 
nawilebis aRsaniSnavad.  

 
თითოეული სისტემა - ეს ერთეულების დაჯგუფების და აღნიშვნის ორიგინალური სისტემაა. 

შეიძლება ითქვას, რომ თვლის სისტემების შექმნის მცდელობა იყო ადამიანის აბსტრაქტული 

აზროვნების და ინფორმაციის ფიქსირების და გადაცემის პირველი ცდა. რიცხვითი 

სისტემების გაუმჯობესაბის და დახვეწის პროცესი დაიწყო ადამიანის პრიმიტიულ 

ეკონომიკურ საქმიანობასთან ერთად, მაშინ, როდესაც არითმეტიკული ოპერაციების 

გამოგონების აუცილებლობა გაჩნდა.  
    

                                                cxrili 1.5 

ძველი ეგვიფტე 
    

 

 
 

ძველი ბერძნული (Attic) 
  

   
  

რომაული I  V  X  L  C  D  M  

ათობითი 1  5  10  50  100  500  1000  

 

 

ნახატი 1.3. ძველი ჩინური თვლის სისტემა. 

                                                 
2
 http://www.math.twsu.edu/history/topics/num-sys.html#babylonian 
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ათობითი სისტემა, აშკარად საუკეთესო აღმოჩნდა და ფართოდ დამკვიდრდა. პირველ 

პრიმიტიულ სათვლელ მანქანას - საკუთარ ათ თითს, ადამიანი ყოველთვის თან ატარებდა. 

თუმცა ადამიანი თან ატარებდა უკეთეს „კალკულატორსაც“ და თვლის სისტემასაც. 

თორმეტობითი თვლის სისტემა ერთი ხელით ანგარიშის საშუალებას იძლევოდა, თან 

ადვილი იყო გაყოფა 2-ზე, 3-ზე, 4-ზე და 6-ზე. 1971 წლის ფინანსურ რეფორმამდე 

ინგლისელების 1 შილინგი 12 პენსად იყოფოდა. წარმოიდგინეთ რამდენად მოხერხებული 

იყო ამ სისტემით ვაჭრობა, რაც მთავარია, კალკულატორი საკმაოდ მარტივ და თვალსაჩინო 

კომბინაციებს ქმნიდა დამახსოვრების ოპერაციის წარმოების თვალსაზრისით.  

 

 

ნახატი 1.4. თორმეტობითი თვლის სისტემა. 

 

 
თვლის სისტემების სრულყოფასთან ერთად ვითარდებოდნენ სათვლელი ტექნიკური 

საშუალებებიც. გადაჭარბების გარეშე შეიძლება ითქვას, რომ ეს ინჟინერიის განვითარების 

ერთერთი გადამწყვეტი და მაგისტრალური მიმართულება იყო. დღეს იგი წარმოდგენილია 

თანამედროვე კომპიუტერებით, რომელთა ეფექტურობა ფანტასტიურია ამ მიმართულების 

ხელის და მექანიკურ საშუალებებთან შედარებით. ხვალ და ზეგ ნანოპროცესორები და 

სპინოპროცესორები გაჩნდებიან, რომლებიც არანაკლებ ფანტასტიურები იქნებიან 

თანამედროვე ტექნიკასთან შედარებით.  

 

        
1.                                      2.                                                  3. 

       
4.                                           5.                                            6.                             7.  

 
ნახატი 1.5. გამოთვლითი ტექნიკის ევოლუცია: 1. - ჩინური საანგაროშო; 2. - რუსული საანგარიშო; 

ლოგარითმული სათვლელი სახაზაცი; 4. - წრიული ლოგარითმული სათვლელი; 5. - მექანიკური 

კალკულატორი (არითმომეტრი); 6. - ელექტრომექანიკური კალკულატორი; 7. - ელექტრონული 

კალკულატორი. 

აქ აღსანიშნავია, რომ  მიუხედავად თვლის ფანტასტიური წარმოებადობისა, მთელი ეს 

ტექნიკა ისეთივე მარტივ, მაგრამ ფუნდამენტურ საწყისებზე, თვლის წესებზე არის და იქნება 
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აგებული, როგორც საუკუნეების და ათეული საუკუნეების წინ. პარადოქსულია, მაგრამ 

ყველაზე თანამედროვე ტექნიკური რეალიზაციებისათვის ყველაზე ეფექტური აღმოჩნდა 

ყველაზე პრიმიტიული, მაგრამ უნივერსალური, ორობითი თვლის სისტემა.  

 

  
 

   
 

ნახატი 1.6. კოსმოსის ათვისების ისტორიაში სამმა კოსმოსურმა აპარატმა  (Pioneer 10, Pioneer 11, 

Voyager 1; http://en.wikipedia.org/wiki/Pioneer_10 , http://en.wikipedia.org/wiki/Voyager_1)  დატოვა მზის 

სისტემა და შეუდგა მოგზაურობას შორეულ კოსმოსში. ორივე შემთხვევაში მეცნიერებმა და 

აპარატების კონსტრუქტორებმა ამ ხომალდებს „გაატანეს“ ინფორმაციული გზავნილი ჩვენს შესახებ. 

პირველ შემთხვევაში ეს იყო მეტალის ფირფიტა, რომელზეც გამოსახულია და ორობით კოდში 

აღნიშნულია მზის მდებარეობა ჩვენს გალაქტიკაში. საზომ ერთეულად მიღებულია წყალბადის 

რადიოგამოსხივების ტალღის სიგრძე - 21 სმ. ეს ინფორმაცია, იგივე სახით, წარმოდგენილი იყო მეორე 

პროექტშიც. კოსმოსურ აპარატს გაატანეს ოქროს დისკო, რომლის ერთ მხარეზე გამოსახულია 

ინფორმაცია ჩვენს შესახებ და დისკოს მეორე მხარეზე ჩაწერილი ანალოგური ინფორმაციის 

„წაკითხვის ინსტრუქცია“. ეს ინფორმაცია ასახავს ჩვენს ბგერით (აკუსტიკურ) სამყაროს: აქ ჩაწერილია 

მისალმება მსოფლიოს ყველა ენაზე, ბუნებისა და ცხოველების ხმა, მრავალი ერის ხალხური სიმღერა 

და მუსიკა, ცნობილი კომპოზიტორების და შემსრულებლების მუსიკა. ეს გრამფირფიტა ანალოგური  

http://en.wikipedia.org/wiki/Pioneer_10
http://en.wikipedia.org/wiki/Voyager_1
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სიგნალების მონაცემთა ბაზას წარმოადგენს. ამ მონაცემთა ბაზის ჰიპოთეტური უცხოპლანეტელი 

წამკითხველი შეიძლება დაიბნეს, ტუ არ გააჩნია სათანადო, ჩვენის მსგავსი აკუსტიკური სენსორი 

(ყური) და სიგნალის გავრცელების გარემო (მაგ. რაიმე გაზოვანი ატმოსფერო).  
 
nebismieri informaciuli bloki xasiaTdeba informaciis raodenobiT. 
informaciis didi raodenobisaTvis sayovelTaod moRebulia 1.5 cxrilSi 
moyvanili aRniSvnebi 

 cxrili 1.5 
 

saxelwodeba  
(simbolo) 

ricxvi  
aTobiTSi 

Ricxvi  
orobiTSi  

kilobit (kbit) 10
3
 2

10
 

megabit (Mbit) 10
6
 2

20
 

gigabit (Gbit) 10
9
 2

30
 

terabit (Tbit) 10
12

 2
40

 

petabit (Pbit) 10
15

 2
50

 

exabit (Ebit) 10
18

 2
60

 

zettabit (Zbit) 10
21

 2
70

 

yottabit (Ybit) 10
24

 2
80

 

 

40 – 30 წლის წინ ელექტრონიკა და გამოთვლითი ტექნიკა ოპერირებდა კილობიტებით და 

მეგაბიტებით. ამ რიგით განისაზღვრებოდა ინფორმაციის გადაცემის სიჩქარე და 

ინფორმაციული საშვალებების მეხსისრების მატარებლების სიდიდე. დღეს გიგაბიტების და 

ტერაბიტების ინფორმაციულ პერიოდში ვიმყოფებით. მაგალითად, მაღალი 

გარჩევითვიზუალური ინფორმაციის წარმოდგენა მოითხოვს 4.5 მეგაბიტ/წამში სიჩქარით 

ინფორმაციის გადმოცემას. თანამედროვე სამომხმარებლო ინფორმაციული ქსელები 

უზრუნველყოფენ სიჩქარეებს 1 დან 100 მეგაბიტამდე წამში. ცხრილში 1.6 მოყვანილი 

მონაცემები გვიჩვენებენ როგორ ვითარდებოდა ინფორმაციის გადაცემის ტექნოლოგია 

ბოლო 50 წლის განმავლობაში და რა რიგის სიჩქარეებთან გვაქვს საქმე დღეს. 

 

როგორც წესი, მომხმარებელთან ინფორმაცია მოდის სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო 

არხების გავლით. მძლავრი ოპტიკურ-ბოჭკოვანი მაგისტრალები უზრუნველყოფენ 

ინფორმაციულ ნაკადებს, კონტინენტებს, ქვეყნებსა და ქალაქებს შორის. უშუალოდ 

მომხმარებელთან ინფორმაცია შეიძლება მოდიოდეს ოპტოკური, საკაბელო ან სატელეფონო 

ხაზით. არხის ტიპის შერჩევა დამოკიდებულია მომხმარებლის მოთხოვნებზე.    

ცხრილი 1.6 

ტექნოლოგია სიჩქარე (kbit/s) წელი 

მორზეს კოდი 0.056 kbit/s 1844 

სატელეფონო  xazi 

0.11 kbit/s 1959 

0.3 kbit/s 1962 

1.2 kbit/s 1976 

9.6 kbit/s 1989 

14.4 kbit/s 1991 

28.8 kbit/s 1994 

33.6 kbit/s 1996 

56.0 kbit/s 1998 

56.0 kbit/s 2001 

სატელეფონო  არხი +monacemTa kompresia 
64.0 kbit/s 1986 

144 kbit/s 2000 

საკაბელო არხები 
38,000 kbit/s 1997 

160,000 kbit/s 2006 

optikuri boWko 
622,000 kbit/s 2005 

2,488,000 kbit/s 2008 
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ინფორმაციის რაოდენობის ერთეულათ იყენებენ 8 ბიტისაგან შემდგარ ორობით რიცხვს - 

ბაიტს (byte). ასეთი 8-თანრიგიანი ორობითი რიცხვით შესაძლებელია 256 სხვადასხვა 

შინაარსის მქონე სიმბოლოს კოდირება, ანუ ბაიტი ასოს, იეროგლიფის, რიცხვის ან სხვა 

ინფორმაციული შინაარსის მატარებელი ერთეულია. ცხრილი 1.7, მაგალითის სახით, 

წარმოგიდგენთ კომპიუტერულ ტექნოლოგიაში ფართოდ გავრცელებულ სტანდარტულ 

ASCII ანბანს (American Standard Code for Information Interchange). 

ცხრილი 1.7 
 

 
ეს ცხრილი შეგვიძლიარუქი სახით წარმოვადგინოთ. რუქის სვეტების და სტრიქონების 

ნომრები ქმნიან სათანადო სიმბოლოს კოდს. ორობითი კოდის ოთხი უმცროსი თანრიგი - 

სვეტის ნომერია (1-4 თანრიგები), ხოლო 5-8 თანრიგები - სვეტის ნომერს გამოსახავენ. რუქის 

პირველ ორ სტრიქონში წარმოდგენილია დამხმარე სიმბოლოები, რომლებიც გამოიყენება 

სიმბოლოების მართვისათვის ტექსტის ფორმატირების დროს, მაგალითად: აბზაცი, ასოებს 

შორის ინტერვალი, ტექსტის დასაწყისი და ბოლო, წაშლა, უარის თქმა და ა.შ. (იხილე 

http://en.wikipedia.org/wiki/ASCII).  

 
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 

    0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 

0 0000 NUL SON STX EXT EOT ENQ ACK BEL BS HT LF VT FF CR S0 SI 

1 0001 DLE DC1 DC2 DC3 DC4 NAK SYN ETB CAN EM SUB ESC FS GS RS US 

2 0010 
 

! “ # $ % &  ‘ ( ) * + , -  .  /  

3 0011 0 1 2  3  4  5  6  7  8 9  :  ;  <  =  >  ?  

4 0100 @ A B   C D  E  F   G H   I J  K  L  M  N  0  

5 0101 P Q  R   S T  U  V  W  X  Y  Z  [  \  ]  ^  _  

6 0110 `  a  b  c   d e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  

7 0111  p q  r  s  t  u  v  w  x  y  z  {  |  }  ~  DEL 

 

 
ჩვენ უკვე მიჩვეულები ვართ ამ ერთეულით, ბაიტით, სარგებლობას, როდესაც ვმუშაობთ 

პერსონალურ კომპიუტერთან. დღეს ფართო მომხმარებლისათვის მისაწვდომია მეხსიერების 
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ტერაბაიტიანი მოცულობის მქონე მოწყობილობები. 2, 4 ან 8 გიგაბაიტის მოცულობის ფლეშ-

მეხსიერება პრაქტიკულად ყველა სტუდენტს უდევს ჯიბეში ან ჩანთაში. ეს მოცულობა 

შეგვიძლია სხვა ერთეულებშიც გამოვსახოთ. 

ცხრილი 1.8 

ორობითი თანრიგების (ბიტების) რაოდენობა და 

მაქსიმალირი რიცხვი ან კოდირებული სიმბოლო 

გავრცელებული სახელწოდება 

1bit (2 რიცხვი ან სიმბოლო) Bit, ბიტი 

4 bit (16 რიცხვი ან სიმბოლო) Nibble, ნახევარბაიტი, მარცვალი 

8 bit (256 რიცხვი ან სიმბოლო) Byte, ბაიტი 

16 bit (65536 რიცხვი ან სიმბოლო) Word, სიტყვა 

32 bit (4294967296 რიცხვი ან სიმბოლო ) Double Word, ორმაგი სიტყვა 

64 bit (1.844674407370955 ·1019 რიცხვი ან სიმბოლო) Quad Word, ოთხმაგი სიტყვა 
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savarjiSo 1.  
 
mocemulia orobiTi ricxvi B2, gamoTvaleT aTobiTi ricxvebi A10 . 
 

A10 
B2 

512 256 128 64 32 16 8 4 2 1 

       1 1 0 1 

     1 0 1 0 1 1 

 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 

  1 0 0 0 1 1 0 1 1 

   1 1 1 0 0 0 0 1 

 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 

 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 

   1 1 1 0 1 0 1 1 

  1 0 0 1 0 1 0 1 0 

 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  1 0 1 1 1 1 0 0 0 

  1 1 0 1 1 0 1 1 0 

 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 

   1 1 1 1 0 0 0 1 

  1 1 0 0 1 1 0 0 1 

 
 
savarjiSo 2.  
 
mocemulia aTobiTi ricxvebi A10, gamoTvaleT orobiTi ricxvi B2 
 

A10 
B2 

512 256 128 64 32 16 8 4 2 1 

87           

165           

715           

334           

648           

188           

777           

45           

211           

567           

982           

746           

406           

3           

812           

1025           

 

  


