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გვერდი (2) 5–დან
ლაბორატორიული
მეცადინეობის
მასწავლებელი
სამუშაო ადგილი
სამსახურის ტელეფონი

(995 32)

შიდა ტელეფონი
მობილური ტელეფონი
ფაქსი

(995 32)

ელ–ფოსტა
კონსულტაციის დრო

სასწავლო კურსის ფორმატი
ლექცია
სემინარი
პრაქტიკუმი
ლაბორატორიული სამუშაო
სხვა

სასწავლო კურსის მიზანი

სასწავლო კურსის შესწავლის
წინაპირობები

45 სთ
სთ
15 სთ
სთ
სთ

kursis mizania
a) ricxvTa Teoriis ZiriTadi amocanebis da meTodebis
Seswavla.
b) ricxvTa Teoriis meTodebis praqtikuli gamoyenebebis
gacnoba da modelirebis unaris ganviTareba.
maTematikuri analizi 1, maTematikuri analizi 2, wrfivi
algebra da analizuri geometriis, algebris codna.
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გვერდი (3) 5–დან

სასწავლო კურსის შინაარსი
ლექციების განრიგი
აუდიტორია

N

---

დაწყება

თარიღი

დამთავრება

თემა

ლექცია 1

gayofadobis Teoria. (ZiriTadi cnebebi da Teoremebi. udidesi saerTo gamyofi da evklides algoriTmi). [1], gv. 7-20.

ლექცია 2

martivi ricxvebi. (mamravlebad daSla. ariTmetikis ZiriTadi Teorema. martiv ricxvTa ganawileba.erastoTenes saceri.
CebiSevis Teorema). [1], gv. 17-22, 275.

ლექცია 3

jaWvwiladebi. (ZiriTadi cnebebi da Tvisebebi. ricxvTa gaSla jaWvwiladebad da kavSiri evklides algoriTmTan. maxlovadi wiladebi. namdvil ricxvTa aproqsimacia maxlovadi
wiladebiT). [2], gv. 14-18.

ლექცია 4

ariTmetikuli funqciebi. (ricxvis gamyofTa raodenoba, gamyofTa xarisxebis jami, mebiusis da eileris funqciebi). [1],
gv. 23-37.

ლექცია 5

Sedarebebi. (naSTTa sruli da dayvanili sistemebi. eileris
da fermas Teoremebi). [1], gv.39-48.
I ტესტირება

სთ,

,

აუდიტორია

ლექცია 6

erTucnobiani Sedarebebi. (pirveli xarisxis Sedarebebi,amoxsna jaWvwiladebiT. eileris meTodi. Cinuri Teorema naSTTa Sesaxeb). [1], gv. 49-57.

ლექცია 7

nebismieri xarisxis Sedarebebi. (Sedarebebi martivi moduliT, vilsonis Teorema. Sedarebebi Sedgenili moduliT).
[1], gv. 57-67.

ლექცია 8

pirveladi fesvebi da indeqsebi. (maCvenebeli. pirveladi fesvis moZebna. indeqsebi Sedgenili moduliT). [2], gv. 92-105.

ლექცია 9

orwevra Sedarebebi. (Sedarebebi martivi moduliT, Sedarebebi Sedgenili moduliT). [1], gv. 92-101.

ლექცია 10

kvadratuli Sedarebebi 1. (Sedarebebi martivi moduliT,
leJandris simbolo. kvadratuli urTierTobis kanoni). [1],
gv. 101-116.
II ტესტირება

,

სთ,

აუდიტორია

ლექცია 11

kvadratuli Sedarebebi 2.(iakobis simbolo. kvadratuli urTierTobis kanoni. Sedarebebi Sedgenili moduliT). [1], gv.
120-136.

ლექცია 12

zogierTi ganuzRvreli gantoleba. (diofantes gantolebebi). [1], gv. 231-254.

ლექცია 13

sasruli velebi. (galuas velebi). [3], gv. 12-19.

ლექცია 14

ricxvTa Teoriis zogierTi gamoyeneba 1. (gamoyeneba kriptografiaSi. informaciis gadacemisas SecdomaTa koreqciis
wrfivi kodebi. ariTmetikuli kodebi). [3], gv. 24-28, 29.

ლექცია 15

ricxvTa Teoriis zogierTi gamoyeneba 2. (robotebis marTva.
saxeTa amocnoba, detalebis orientaciis gansazRvra). [3], gv.
28, 30-32.
III ტესტირება

,

სთ,

აუდიტორია
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გვერდი (4) 5–დან

სემინარული/ პრაქტიკული მეცადინეობების განრიგი
აუდიტორია

N

---

დაწყება

დამთავრება

თარიღი

თემა

სემინარი 1

gayofadobis Teoria.

სემინარი 2

martivi ricxvebi.

სემინარი 3

jaWvwiladebi.

სემინარი 4

ariTmetikuli funqciebi.

სემინარი 5

Sedarebebi.

სემინარი 6

pirveli xarisxis Sedarebebi.

სემინარი 7

nebismieri xarisxis Sedarebebi.

სემინარი 8

pirveladi fesvebi da indeqsebi.

სემინარი 9

orwevra Sedarebebi.

სემინარი 10

kvadratuli Sedarebebi 1.

სემინარი 11

kvadratuli Sedarebebi 2.

სემინარი 12

zogierTi ganuzRvreli gantoleba.

სემინარი 13

sasruli velebi.

სემინარი 14

ricxvTa Teoriis gamoyenebebi.

სემინარი 15

ricxvTa Teoriis gamoyenebebi.

შუა სემესტრული შეფასება
წერითი კოლოქვიუმი
შეფასების ფორმა
წერითი კოლოქვიუმი /
ზეპირი გამოკითხვა
ლაბორატორია
პრეზენტაცია

ზეპირი გამოკითხვა
I ტესტი

×

=

პრეზენტაცია

II ტესტი

×

=

×
×

=
=

ლაბორატორია

III ტესტი

×

სულ

=

დასწრება
საბოლოო გამოცდა

ჯამი
შეფასების სისტემა

studentTa codnis Sefaseba moxdeba `stu saswavlo procesis marTvis
instruqciiT~ gansazRvruli normiT (stu xarisxis uzrunvelyofis samsaxuri.
17 seqtemberi, 2007).
semestris ganmavlobaSi Catardeba ori Suasemestruli testireba:
I testi—maqsimaluri qula 25, gamsvleli (minimaluri) qula 12.
II testi—maqsimaluri qula 25, gamsvleli (minimaluri) qula 13.
(Suasemestrul SefasebaSi gaTvaliswinebulia maswavleblis bonusi—araumetes 10 qula).
studentTa codnisa da miRwevebis Sefaseba (ECTS sistemaSi) Sinaarsobrivad
da struqturulad ganxorcieldeba zemoTxsenebuli instruqciis 1, 2 da 3
punqtebSi Camoyalibebuli wesebis Sesabamisad.
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გვერდი (5) 5–დან

1. p. koRonia, a. lursmanaSvili. ricxvTa Teoriis
kursi. Tbilisi. ganaTleba, 1967.
სავალდებულო ლიტერატურა

2. И. М. Виноградов. Основы теории чисел. –М.: Наука,
1965.
3. Ерош И.Л. Дискретная математика. Теория чисел: Учеб. посо-

бие/ СПбГУАП. СПб., 2001.

დამატებითი ლიტერატურა და
სხვა სასწავლო მასალა

სწავლის შედეგი

1. З. И. Боревич, И. Р. Шафаревич. Теория чисел. –М.:
Наука, 1985.
2. Н. Коблиц. Курс теории чисел и криптографии. –М.:
Науч. изд-во ТВП, 2001.
am masalis Seswavlis Semdeg students
a) warmodgena eqneba ricxvTa Teoriis amocanebis Sesaxeb.
b) ecodineba kursis ZiriTadi Teoremebi.
g) unda SeeZlos Sedarebebis amoxsna, muSaoba pirvelad
fesvebTan da indeqsebTan, sasrul velebTan, jaWvwiladebTan.
d) warmodgena eqneba ricxvTa Teoriis praqtikuli gamoyenebebis Sesaxeb.
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