ოპერაციული სისტემების საფუძვლები 2 (ინფორმატიკა)
II სემესტრი.2018-2019 წელი
(დასკვნითი გამოცდის ნიმუში)
1
შეუსაბამეთ ერთმანეთს:
კითხვა

კლიენტ-სერვერული
სისტემა

Answer 1
?? ? ?? ?...

ერთრანგიან სისტემებში Answer 2
?? ? ?? ?...

ქლასტერულ სისტემებში Answer 3
?? ? ?? ?...

კითხვა

2

შეუსაბამეთ ერთმანეთს:
Soft
Real-time Answer 1
სისტემებშ ?? ? ?? ?...
ი
Hard
Real-time Answer 2
სისტემებშ ?? ? ?? ?...
ი
კითხვა

3

რომელი მდგომარეობა არა აქვს პროცესს:
აირჩიეთ ერთი:
a. დასრულების
b. მზადყოფნის
c. შესრულების
d. ლოდინის
კითხვა

4

რას ნიშნავს პროცესის გაშვება?
აირჩიეთ ერთი:
a. ესაა მზადყოფნაში მყოფი პროცესების რიგიდან პირველი პროცესის არჩევა
b. ესაა შესრულების მდგომარეობაში მყოფი პროცესის მზადყოფნის მდგომარეობაში გადაყვანა
c. ესაა შესრულების მდგომარეობაში მყოფი პროცესის ლოდინის მდგომარეობაში გადაყვანა
d. ესაა ლოდინის მდგომარეობაში მყოფი პროცესებიდან პროცესის არჩევა

კითხვა

5

რომელი ფაილური სისტემა არ არსებობს:
აირჩიეთ ერთი:
a. ext3
b. MRT
c. NTFS
d. FAT
კითხვა

6

FAT-ისთვის დადებითია:
აირჩიეთ ერთი:
a. სწრაფად მუშაობს 10 გიგაბაიტისა და ნაკლები მოცულობის მქონე დისკებზე
(განყოფილებებზე)
b. არცერთი პასუხი არ არის სწორი
c. ბევრი ფაილის შენახვისას ადგილი არ აქვს დისკის ფრაგმენტირებას და სისტემის შენელებას
d. დისკზე ფაილების რაოდენობისა და დისკის მოცულობის ზრდასთან ერთად იზრდება
მუშაობის სიჩქარე
კითხვა

7

შეუსაბამეთ Region and Language მენიუს Customize Format ფანჯრის
პუნქტები თავისივე დანიშნულებას:
Currency Symbol

Answer 1

?? ? ?? ?...

Decimal Symbol

Answer 2

?? ? ?? ?...

Negative number format Answer 3

?? ? ?? ?...

Measurement System

?? ? ?? ?...

Answer 4

8
შეუსაბამეთ სისტემის მომხმარებლები (Users) თავიანთ უფლებებს:
კითხვა

Users

Answer 1
?? ? ?? ?...

Administrat Answer 2
?? ? ?? ?...
ors
Network
Answer 3
Configuratio ?? ? ?? ?...
n Operators
Answer 4
Guest
?? ? ?? ?...

კითხვა

9

Region and Language მენიუს Format ჩანართში სხვა რეგიონის(ქვეყნის)
მითითებისას, იცვლება:
აირჩიეთ ერთი:
a. აქ ეთითება ის რეგიონი(ქვეყანა), რომლის ენაზეც მოგვეწოდება ინფორმაცია კომპანია
მაიკროსოფტისაგან
b. თარიღის, დროის, ფულადი ერთეულის და რიცხვის ფორმატები, შესაბამისი ქვეყნის
მიხედვით
c. ვინდოუს სისტემის ინტერფეისის ენა
d. კლავიატურის განლაგება მითითებული ენის შესაბამისად

10
რისი გაზიარება არ შეიძლება ქსელში?
კითხვა

აირჩიეთ ერთი:
a. პრინტერის
b. სააღრიცხვო ჩანაწერების
c. საქაღალდის
d. CD/DVD მოწყობილობის
კითხვა

11

რისი გაზიარება არ შეიძლება ქსელში?
აირჩიეთ ერთი:
a. ფაილის
b. პრინტერის
c. CD/DVD მოწყობილობის
d. საქაღალდის
კითხვა

12

ჩამოთვლილთაგან ბრძანებათა რომელი თანმიმდევრობით ხდება რესურსის გაზიარება
ქსელში:
აირჩიეთ ერთი:
a. გასაზიარებელ საქაღალდეზე გამოვიძახოთ კონტექსტური მენიუ => Properties => Sharing
=> Advanced Sharing => Share this folder
b. მოვნიშნოთ გასაზიარებელი საქაღალდე და დავაჭიროთ კლავიშთა კომბინაციას Ctrl+Caps
Lock
c. გასაზიარებელ საქაღალდეზე გამოვიძახოთ კონტექსტური მენიუ =>Shared folder
Synchronization=> Start Synchronization

d. გასაზიარებელ საქაღალდეზე გამოვიძახოთ კონტექსტური მენიუ => Properties => Advanced
=> Sharing
კითხვა

13

სწორია თუ არა მოსაზრება: „რაღაცა დროის განმავლობაში პაროლს შეიძლება ვადა
გაუვიდეს":
აირჩიეთ ერთი:
True
False
კითხვა

14

შესაძლებელია თუ არა ავტომატური დეფრაგმენტაციის გრაფიკის შეცვლა?
აირჩიეთ ერთი:
True
False
კითხვა

15

Remote Desktop Connection-ის საშუალებით დაკავშირების შემთხვევაში დაშორებულ
კომპიუტერთან მყოფი მომხმარებელი თვალს ადევნებს თავის კომპიუტერში განხორციელებულ
მოქმედებებს.
აირჩიეთ ერთი:
True
False

