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ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

თემის აქტუალურობა. წარმოდგენილი სადოქტორო ნაშრომის თემაა 

„მონაცემთა შენახვა-დამუშავების განაწილებული ეკოსისტემის 

პროექტირება დაბალი ღირებულების კომპიუტერული ტექნოლოგიების 

გამოყენებით”.  მონაცემთა შენახვა-დამუშავების განაწილებული ეკოსისტემა 

გულისხმობს რიგი აპარატურული და პროგრამული ელემენტების 

ურთიერთდაკავშირებით მიღებულ ერთიან სისტემას, რომელიც 

წარმოადგენს სხვადასხვა ტექნოლოგიების გაერთიანებას. 

ადამიანი ოდითგანვე ახორციელებდა ინფორმაციის მოძიებასა და 

შენახვა-დამუშავებას. მოძიებული ინფორმაციის შესანახად იყენებდნენ: 

თიხის ფირფიტებს, პერგამენტებს, წიგნებს, კრიტიკულად მნიშვნელოვანი 

ინფორმაციის შესანახად იყენებდნენ სხვადასხვა მეთოდებს, რათა თავიდან 

აეცილებინათ ინფორმაციის დაზიანება, დაკარგვა, მოპარვა და სხვა 

საფრთხეები. ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად ვითარდებოდა 

ინფორმაციის დამუშავების საშუალებები, ჩნდებოდა ახალი 

მოთხოვნილებები ინფორმაციის შენახვა-დამუშავების მიმართულებით. 

შეიქმნა ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული და ცნობილი სისტემა, რომელიც 

ცნობილია როგორც „რელაციული მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემა“. 

სისტემა შედგება მონაცემთა ბაზის სამართავი პროგრამისა (DBMS - Database 

Management System) და თვითონ ინფორმაციისგან. სამართავი პროგრამის 

დანიშნულება ინფორმაციის ორგანიზება, შენახვა, მართვა და გადმოცემაა. 

მონაცემთა ბაზების გამოყენების მთავარ უპირატესობას მონაცემებზე 

წვდომის სიმარტივე და სისწრაფე წარმოადგენს. მიუხედავად მონაცემთა 

ბაზის ზომებისა და მასში არსებული ჩანაწერების რაოდენობისა, თუ 

მონაცემთა ბაზის სქემა სწორად არის შერჩეული, მონაცემებთან წვდომა 

თითქმის მყისიერია.  

ინფორმაციის რაოდენობის ექსპონენციალურმა ზრდამ თანამედროვე 

სამყარო ახალი გამოწვევების წინაშე დააყენა. საჭირო გახდა დიდი 

მოცულობის მონაცემების რეალურ დროში შენახვა-დამუშავება, რაც 
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მონაცემთა ტრადიციული, რელაციული ბაზებისთვის გარკვეულ 

სირთულეებს წარმოადგენს. დასამუშავებელი ინფორმაციის ზრდა, საჭიროს 

ხდის უფრო და უფრო ძლიერ აპარატურას. აპარატურის გაძლიერება 

გარკვეული ზღვრის შემდეგ საკმაოდ დიდ თანხებს უკავშირდება და 

ნაკლებად ეფექტურია. ცხადია, რომ მცირე რაოდენობის მძლავრ სერვერებს 

დიდი რაოდენობის საშუალო სიმძლავრის სერვერების გამოყენება ჯობია, 

სადაც ინფორმაციის დამუშავება პარალელურ რეჟიმში მოხდება. ამ მიზნით 

შექმნილია და დღემდე აქტიურად ვითარდება ისეთი ტექნოლოგიები, 

რომლებიც დიდი რაოდენობის ინფორმაციის რეალურ დროში დამუშავების 

საშუალებას იძლევა. მსგავს ტექნოლოგიებს ისეთი წამყვანი ორგანიზაციები 

იყენებენ, როგორიცაა: Oracle, IBM, Google, Facebook, Amazon და ა.შ. როგორც 

წესი, აღნიშნული სისტემების და ტექნოლოგიების დანერგვა დიდ 

ხარჯებთანაა დაკავშირებული. 

მეცნიერული სიახლე. ნაშრომში წარმოდგენილია შემდეგი სიახლეები: 

- მონაცემთა შენახვა დამუშვებისთვის პროექტის ფარგლებში 

გამოყენებულია ჰორიზონტალური ზრდის მოდელი, რაც ითვლება 

თანამედროვე და ინოვაციურ მიდგომად.  აღნიშნული მოდელი 

გულისხმობს ინფორმაციის შენახვა-დამუშავებისთვის სერვერების 

გაერთიანებით მიღებული ერთიანი რესურსის გამოყენებას. 

აღნიშნული მოდელის უპირატესობა ის არის, რომ საჭიროებისამებრ, 

მარტივად არის შესაძლებელი რესურსის დამატება. ასევე, აღნიშნული 

მოდელის გამოყენებისას, ტექნიკის დაზიანებისგან გამოწვეული 

ხარვეზები არ არის კრიტიკული და ადვილად გამოსწორებადია. 

- პროექტში ერთ-ერთი ყველაზე ინოვაციური მიდგომა არის Docker 

კონტეინერებისა, Mongodb მონაცემთა ბაზის შარდინგისა და 

რეპლიკაციის ტექნოლოგიების გამოყენება მაქსიმალური 

სტაბილურობისა და წარმადობის მისაღწევად. 

- შევიმუშვეთ არქიტექტურა, რომელიც მობილური აპლიკაციის მიერ 

დაგენერირებულ დიდი რაოდენობის მონაცემების შენახვის 
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საშუალებას მოგვცემდა.  აღნიშნული პროექტისთვის შევიმუშავეთ 

მონაცემთა ბაზისა  და მობილური აპლიკაციის არქიტექტურა; 

სამუშაოს მიზანი. აღნიშნული ნაშრომის მიზნად დასახულ იქნა რაც 

შეიძლება დაბალი ღირებულების კომპიუტერული ტექნოლოგიების 

გამოყენება მონაცემთა შენახვა-დამუშავების განაწილებული ეკოსისტემის 

შექმნისთვის. სისტემა ხელმისაწვდომი იქნება როგორც სასწავლო, ასევე 

რეალურ გარემოში სამუშაოდ. ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

განვითარების ტემპი იმდენად მაღალია, რომ დღითი-დღე უფრო მეტად 

დახვეწილი და გაუმჯობესებული ტექნოლოგიები იქმნება, რაც ისეთი 

პროექტების შესრულების საშუალებას გვაძლევს, რომლებიც აქამდე 

მხოლოდ თეორიულად თუ იყო შესაძლებელი. ამასთან, ნაშრომში 

განხილული იქნება განაწილებული სისტემების როლი მონაცემთა შენახვა-

დამუშავების განაწილებული ეკოსისტემის პროექტირებაში. 

მონაცემთა შენახვა-დამუშავების განაწილებული ეკოსისტემა 

გულისხმობს რიგი აპარატურული და პროგრამული ელემენტების 

ურთიერთდაკავშირებით მიღებულ ერთიან სისტემას, რომელიც 

წარმოადგენს სხვადასხვა ტექნოლოგიების გაერთიანებას. ეს ელემენტებია 

ქსელური მარშრუტიზატორები, ინფორმაციის მატარებლები და 

გამოთვლითი რესურსი. აღნიშნული ტექნოლოგიები გამოიყენება როგორც 

მონაცემების შესანახად, ასევე მათ დასამუშავებლად. ნაშრომის მიზნის 

მისაღწევად საჭიროა ზემოთ ჩამოთვლილი აპარატურული და პროგრამული 

ელემენტებიდან ავარჩიოთ ამოცანისთვის ოპტიმალური ტექნოლოგიები, 

რომლებსაც გამოვიყენებთ პროექტის ფარგლებში.  

პროექტის ფარგლებში ჩატარდა შემდეგი სახის სამუშაოები: 

 აპარატურის მოძიება. (პროექტის ფარგლებში მოძიებული აპარატურა  

იყოფა რამდენიმე სახეობად: ქსელური ინფრასტრუქტურა, 

კომპიუტერული ტექნიკა, გაგრილების სისტემა და კვების წყარო. 

აღნიშნული ტექნიკა უნდა იყოს ერთმანეთთან თავსებადი); 
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 ოპერაციული სისტემების მოძიება. (ოპერაციული სისტემა ერთ-ერთი 

ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტია, რადგან ის წარმოადგენს 

პლათფორმას, რომელზეც უნდა დაშენდეს ეკოსისტემის ძირითადი 

ნაწილი.  რაც მთავარია, ის  უნდა იყოს მოქნილი, სტაბილური და 

ხელმისაწვდომი);  

 ინფორმაციის შენახვის განაწილებული სისტემების მოძიება; 

 განაწილებული გამოთვლითი სისტემების მოძიება; 

 მოძიებული ტექნოლოგიების ერთმანეთთან დაკავშირება და მონაცემთა 

შენახვა-დამუშავების განაწილებული ეკოსისტემის დაპროექტება; 

ეტაპობრივი სამუშაოების შედეგად მიღებულ იქნა გამართული სისტემა, 

რომლის გამოყენებითაც შევძლებთ ინფორმაციის შენახვა-დამუშავებას 

განაწილებულ გარემოში. 

სისტემა შეძლებს დიდი მოცულობის ინფორმაციის დამუშავებას, 

რისთვისაც გამოვიყენებთ სპეციფიურ მიდგომას: დასამუშავებელი  

ინფორმაცია დაიყოფა ნაწილებად  და შემდეგ  დაიწყება მისი დამუშავება 

პარალელურ რეჟიმში (ინფორმაცია დამუშავდება ერთდროულად 

რამდენიმე სერვერზე), რაც ბევრად ეფექტურია.  

კვლევის ობიექტი და მეთოდები. თანამედროვე სამყაროში ინფორმაცია ერთ-

ერთი ყველაზე ძვირად ღირებული და აუცილებელი პროდუქტი გახდა, 

შესაბამისად გაჩნდა ინფორმაციასთან წვდომის და შენახვის საიმედოობის 

ამაღლების მოთხოვნა. რამაც წინა პლანზე წამოწია ისეთი საკითხები, 

როგორიცაა მონაცემების დუბლირება RAID მასივის გამოყენებით, 

ინფორმაციის შენახვაზე ორიენტირებული სისტემების პროექტირება: NAS, 

SAN, VSAN ტექნოლოგიების გამოყენებით. 

ინფორმაციის შენახვის სისტემის დასაპროექტებლად საჭიროა 

წინასწარ ვიცოდეთ თუ რა ინფორმაციის შენახვას ვაპირებთ და რა 

მოთხოვნებია შენახულ ინფორმაციაზე. ეს მოთხოვნები შეიძლება იყოს: 

დიდი რაოდენობის ინფორმაციის ჩაწერა, წაკითხვა, სისწრაფე, საიმედოობა 

და ა.შ. 
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სადისერტაციო ნაშრომის ფარგლებში ავაგეთ პროგრამული 

პროდუქტი, რომლის დახმარებითაც ვახდენთ მონაცემების დამუშავებას. 

აღნიშნული პროგრამული პროდუქტი დაწერილი გვაქვს მიკრო სერვისების 

პრინციპზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ ერთი მთლიანი დავალება 

დანაწევრებულია სერვისების მიხედვით და ამოცანის შესასრულებლად 

ვიყენებთ სხვადასხვა „REST FULL“ სერვისებს, რომლებიც ერთმანეთთან 

ურთიერთობენ „http/https“ პროტოკოლის მეშვეობით.  

შესაბამისად აღნიშნულმა არქიტექტურამ საშუალება მოგვცა ეს „web“ 

სერვისები გაგვეშვა „kubernetes“ ვირტუალიზაციის სისტემაში და 

კუბერნეიტის პოდების დახმარებით მოგვეხდინა აპლიკაციისთვის საჭირო 

რესურსის მართვა. „Kubernetes“ არის ღია სისტემა, რომელიც 

კონტეინერიზებული აპლიკაციების განლაგების, სკალირებისა და მართვის 

ავტომატიზებას ახდენს. იგი თავდაპირველად შეიქმნა Google-ის მიერ და 

ახლა მის განვითარებაზე ზრუნავს  „Cloud Native Computing Foundation“. მისი 

მიზანია პლატფორმების გაშვების, სკალირებისა და ოპერაციების 

ავტომატიზება პლატფორმების კლასტერებზე. ის იყენებს მთელ რიგ 

კონტეინერებზე ორიენტირებულ ინსტრუმენტებს, მათ შორის Docker-ს. 

აღნიშნული პლათფორმის დახმარებით ჩვენს მიერ დაწერილ 

პროგრამული პროდუქტის სამართავად საჭიროა რომ ჩვენი პროექტი 

მოვათავსოთ „Dorcker”-ის კონტეინერში, რის შემდეგადაც მას გავუშვებთ 

„kubernetes“ ვირტუალურ გარემოში. აღნიშნული აპლიკაციის დასაწერად 

გამოვიყენეთ ერთ-ერთი პოპულარული პროგრამირების ენა „Python“, 

რომელიც იდეალური ხელსაწყოა მონაცემებთან სამუშაოდ. იგი არის მაღალი 

დონის  პროგრამირების ენა რომელიც კოდის გაშვებას უზრუნველყობს 

ინტერპრეტატორის საშუალებით, რაც პროგრამირების ენას ხდის 

მულიტიპლათფორმულს და მასზე დაწერილი კოდი სხვადასხვა სისტემებში 

თითქმის ერთნაირად მუშაობს.  
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კვლევის მეთოდოლოგიად ავირჩიე არსებული ტექნოლოგიებით უკვე 

შემუშავებული გადაწყვეტილებების შესწავლა და მათი გაანალიზების 

შედეგად პროექტის მიზნის განხორციელება.   

სადისერტაციო ნაშრომის განსახორციელებლად ვიყენებ 

ჰორიზონტალური ზრდის მოდელს, რაც ითვლება თანამედროვე და 

ინოვაციურ მიდგომად.  აღნიშნული მოდელი  გულისხმობს სერვერების 

გაერთიანებით ერთიანი რესურსის შექმნას,  რასაც გამოვიყენებთ 

ინფორმაციის შენახვა-დამუშავებისთვის. აღნიშნული მოდელის 

უპირატესობა ის არის, რომ საჭიროებისამებრ, მარტივად არის შესაძლებელი 

რესურსის დამატება. ასევე, აღნიშნული მოდელის გამოყენებისას, ტექნიკის 

დაზიანებისგან გამოწვეული ხარვეზები არ არის კრიტიკული და ადვილად 

გამოსწორებადია. სადოქტორო პროექტის მიზნების გათვალისწინებით 

უნდა შევარჩიო დაბალი ღირებულების ტექნიკა, რომელსაც გამოვიყენებ 

პროექტის ფარგლებში, აღნიშნული ტექნიკის გამოყენებით საგრძნობლად 

ვამცირებთ ხარჯებს. ტექნიკის ფასის და ხარისხის გათვალის¬წინებით, 

მოსალოდნელია ტექნიკის მწყობრიდან გამოსვლა. რაც უფრო დაბალია 

კომპიუტერული ტექნიკის ფასი, მით უფრო იზრდება მისი მწყობრიდან 

გამოსვლის რისკი. ჩემი ამოცანაა,  რისკების შესამცირებლად ისეთი 

არქიტექტურის შემუშვება, რომლის საშუალებითაც შევძლებთ,  ყოველგვარი 

ჩავარდნების გარეშე შევცვალოთ დაზიანებული ტექნიკა. აღნიშნული 

მიზნის მიღწევა რთულია, მაგრამ შესაძლებელი.  სისტემის სწორი 

პროექტირების შედეგად გამარტივდება ტექნიკის მოვლაც, რაც შეამცირებს 

ტექნიკის მოვლისთვის გათვალსწინებულ ხარჯებს. 

კვლევის ძირითადი შედეგები და შედეგების გამოყენების სფერო.  

კვლევის ძირითადი შედეგია თანამედროვე და დაბალი 

ღირებულების ტექნოლოგიებით დაპროექტებული ეკოსისტემა, რომელსაც 

გამოვიყენებთ ინფორმაციის შენახვადამუშავებისთვის.  წარმოდგენილი 

პროექტის უმნიშვნელოვანესი ეტაპი  არის პროექტის ფარგლებში 

განსახორციელებელი პრაქტიკული სამუშაოები. 
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ჩატარებული კვლევის შედეგები მრავალმხრივ გამორჩეულია - ერთი 

მხრივ, კვლევის მეთოდოლოგიის სრულყოფა, დისერტაციის დასრულება და 

წარდგენა ინფორმატიკის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად. 

მეორე მხრივ, მიღებული გამოცდილების აქტიურად გამოყენება, რაც 

დამეხმარება პროფესიულ წინსვლაში. 

აღნიშნული ტექნოლოგიების გამოყენება თავისუფლად არის 

შესაძლებელი ისეთი კლასის ამოცანებში, როგორიცაა: ინფორმაციის 

დამუშავება და ანალიზი, მცირე ორგანიზაციებისთვის სატელეფონო 

ინფრასტრუქტურის გამართვა, მონიტორინგისა და ავტომატიზაციის 

სისტემების დანერვა და ა.შ. 

მიღწეული შედეგების გავრცელებას ვაპირებ საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტურის ფარგლებში 

განხორციელებული აქტივობებით. ასევე, უზრუნველვყოფ მიღწეული 

შედეგების ინტერნეტში, ღიად განთავსებას, რაც, ვფიქრობ, დაეხმარება 

პროექტის საკვლევი თემით დაინტერესებულ ახალგაზრდა მკვლევარებს. 

აღნიშნულ ტექნოლოგიებთან მუშაობის გამოცდილება საშუალებას 

მომცემს, პროექტის დასრულების შემდეგაც განვაგრძო ინფორმაციის 

შენახვა-დამუშავების თანამედროვე ტექნოლოგიების კვლევა. 

ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა: დისერტაციის სრული მოცულობა 

შეადგენს 125 ნაბეჭდ გვერდს; შედგება რეზიუმეს (ორ ენაზე), სარჩევის, 

შესავლის, სამი თავის და დასკვნისგან. ახლავს 36 ნახაზი, 10 ცხრილი და 55 

გამოყენებული ლიტერატურის სია. 

ნაშრომის აპრობაცია: სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი შინაარსი 

მოხსენებულ იქნა ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის 

„მართვის ავტომატიზებული სისტემების (პროგრამული ინჟინერია)“ 

კოლეგიის სამეცნიერო სემინარების სხდომებზე და სხვადასხვა სამეცნიერო 

კონფერენციებზე: 
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 VIII საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენცია 

„ინტერნეტი და საზოგადოება“, INSO-2017, 7-8 ივლისი, აკ.წერეთლის 

სახ. უნივერსიტეტი, ქუთაისი. 2015;  

 საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია საერთაშორისო 

საზოგადოება და განათლების ინტენსიფიკაციის ტექნოლოგიები, 

თბილისი, 28-29 სექ., 2018; 

ასევე, 2017-2018 სასწავლო წლებში საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტზე 

ვკითხულობდი სალექციო კურსებს სადისერტაციო ნაშრომში განხილული 

ტექნოლოგიების მიმართულებით. 

პუბლიკაციები: დისერტაციის ძირითადი შედეგები გამოქვეყნებულია 7 

სამეცნიერო ნაშრომში. მათი ჩამონათვალი მოყვანილია დისერტაციისა და 

ავტორეფერატის ბოლოს. 

დისერტაციის მოკლე შინაარსი 

პირველ თავში: 

სადისერტაციო ნაშრომის პირველ თავში განხილულია 

გამოყენებული თანამედროვე ტექნოლოგიები. მიმოხილულია GPL 

ლიცენზიაზე დამყარებული და თავისუფლად გავრცელებადი ლინუქსის 

ოპერაციული სისტემა. მისი თავდაპირველი ვერსია შეიქმნა ჰელსინკის 

უნივერსტიტეტის სტუდენტის ლინუს ტორვალდსის მიერ (Linus Torvalds) 

და როგორც ველა ღია სისტემას, მის განვითარებაშიც დიდი წვლილი 

მიუძღვით მსოფლიოს პროგრამისტებს. ასევე მიმოხილულია მონაცემების 

შენახვის ტექნიკური და ლოგიკური მეთოდოლოგიები, დისკური მასივები 

და მათი კომბინირებული ტექნოლოგიები. დისკური მასივების დახმარებით 

შესაძლებელია ინფორმაციის  ფიზიკური დისკური მატარებლების მართვა, 

გაერთიანება, ვირტუალური დისკური მასივების შექმნა და მონაცემების 

ჩაწერა-წაკითხვის, საიმედოობის მართვა. ამ თავშივე მიმოხილულია 

მონაცემების შენახვის სისტემები რომლებიც იყენებენ დისკური მასივის 
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პრინციპებს და ინფორმაციის შენახვის საიმედოობისა და წარმადობის 

გარანტიას იძლევიან. 

Linux ოპერაციულ სისტემაში არაა გამოყენებული AT&T UNIX-ის ან 

არც ერთი სხვა UNIX სისტემის პროგრამული კოდი. მის შექმნაში MINIX, 

UNIX პროგრამისტთა და ინტერნეტის ქსელში მომუშავე ასობით 

ენთუზიასტს მიუძღვის წვლილი. ასევე აღსანიშნავია, რომ Linux-ის ბაზაზე 

შექმნილი პროგრამების უმეტესობას ღია პროგრამული კოდი აქვს. Linux 

სრულყოფილ, მრავალ ფუნქციონალურ და მრავალ ამოცანიან ოპერაციულ 

სისტემას წარმოადგენს, რომელიც თანამედროვე ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების მზარდ მოთხოვნილებებს წარმატებით ართმევს თავს. 

ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად, გაჩნდა ლინუქსის 

სხვადასხვა ვარიაციები. მსხვილმა კომპანიებმა დაიწყეს Linux ოპერაციული 

სისტემის გადაწერა და თავიანთი დისტრიბუციების შექმნა; საბოლოო 

ჯამში, ოპერაციული სისტემა დაიყო  Debian-based და RPM-based ორ 

ძირითად მიმართულებად, რომლებიც თავის მხრივ იყოფიან სხვადასხვა 

დისტრიბუციებად. 

ლინუქსს როგორც საკუთარი, ასევე სხვა ოპერაციული სისტემების 

ფაილური სისტემების მხარდაჭერა გააჩნია. თუმცა სხვა ოპერაციული 

სისტემების ფაილურ სისტემებს გარკვეული შეზღუდვები ახასიათებთ, 

მაგალითად, როდესაც მათი გამოყენება ლინუქსის სისტემური 

დირექტორიებისთვის ხდება. ფაილური სისტემა განსაზღვრავს, თუ როგორ 

მოხდეს ოპერაციულ სისტემაში ინფორმაციის შენახვა-დამუშავება. 

შესაბამისად, აუცილებელია კარგად გვქონდეს გაცნობიერებული, თუ რა 

გვჭირდება და რისი მოცემა შეუძლია ამა თუ იმ ფაილურ სისტემას. 

Linux ოპერაციული სისტემას გააჩნია ეფექტური დაცვის საშუალება - 

Linux  Firewall, რომელიც იცავს მომხმარებლებს სხვადასხვა შეტევებისაგან. 

Firewall მართავს და აკონტროლებს ქსელის ტრაფიკს და აღმოფხვრის 

არასანქცინირებულ წვდომას.  
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Firewall იყენებს სხვადასხვა მეთოდებს იმის განსასაზღვრად, თუ 

რომელი წვდომაა ქსელთან ნებადართული ან შეზღუდული. პაკეტების 

ფილტრაციისა და  IP /MAC მისამრთებზე დაყრდნობით წყვეტს, მისცეს თუ 

არა კონკრეტულ მომხმარებლებს წვდომის უფლება ამა თუ იმ რესურსზე 

(იხილეთ ნახაზი N1). 

 

ნახ.  1. Firewall 

 

აგრეთვე, Firewall-ის გამოყენებით შესაძლებელია ქსელური 

მისამართის გარდაქმნაც (Network Address Translation -NAT). NAT შიდა 

მისამართს ან მისამრთების ჯგუფს გარე მისამრთად გარდაქმნის და ქსელში 

გზავნის. ამის შედეგად შიდა IP მისამრთები გარე მომხმარებლებისათვის 

მიუწვდომელია 

გამოცდილი მომხმარებლის ხელში Firewall-ის მექანიზმი Linux 

ოპერაციულ სისტემას მეტად დაცულს და საიმედოს ხდის. აღსანიშნავია 

ისიც, რომ ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად ლინუქსის დაცვის 

მექანიზმებიც ვითარდება. ყოველივე ზემოთ აღწერილი Linux ოპერაციულ 

სისტემას იდეალურ კანდიდატად ხდის მონაცემთა შენახვა-დამუშავების 

განაწილებული ეკოსისტემის პლათფორმად გამოსაყენებლად. 

თანამედროვე სამყაროში ინფორმაცია ერთ-ერთი ყველაზე ძვირად 

ღირებული და აუცილებელი პროდუქტი გახდა, შესაბამისად გაჩნდა 

ინფორმაციასთან წვდომის და შენახვის საიმედოობის ამაღლების მოთხოვნა. 
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რამაც წინა პლანზე წამოწია ისეთი საკითხები, როგორიცაა მონაცემების 

დუბლირება RAID მასივის გამოყენებით, ინფორმაციის შენახვაზე 

ორიენტირებული სისტემების პროექტირება:  NAS, SAN, VSAN 

ტექნოლოგიების გამოყენებით.  

ინფორმაციის შენახვის სისტემის დასაპროექტებლად საჭიროა 

წინასწარ ვიცოდეთ თუ რა ინფორმაციის შენახვას ვაპირებთ და რა 

მოთხოვნებია შენახულ ინფორმაციაზე. ეს მოთხოვნები შეიძლება იყოს: 

დიდი რაოდენობის ინფორმაციის ჩაწერა, წაკითხვა, სისწრაფე, საიმედოობა. 

თავდაპირველად RAID-ის იდეა დისკების მასივში რამდენიმე მყარი 

დისკის გაერთიანება და ამით წარმადობის გაუმჯობესება იყო. შემდგომში, 

საჭიროებიდან გამომდინარე RAID მასივის სხვადასხვა არქიტექტურა 

შეიქმნა.   

დისკური მასივებიდან ყველაზე ცნობილი მასივებია RAID0 და RAID1: 

• RAID 0 – მონაცემები სხვადასხვა დისკებზე ნაწილდება და ნებისმიერ 

მომენტში სიჩქარის მატების საშუალებას გვაძლევს.  ჩაწერის დროს 

მონაცემები ბლოკებად იყოფა და სათითაოდ ნაწილდება მასივში შემავალ 

დისკებზე. დისკების რაოდენობის ზრდასთან ერთად უფრო და უფრო 

სწრაფად ხდება ინფორმაციის დისკებზე ჩაწერა, რადგან ინფორმაცია 

პარალელურად ყველა დისკზე იწერება. მონაცემების ამოღების დროს კი 

ყველა დისკიდან ერთდროულად შესრულდება წაკითხვის პროცესი.  

აღნიშნული ტოპოლოგიის გამოყენებით მასივში დისკების მატებასთან 

ერთად იზრდება მასივის სიჩქარე და მოცულობა, მაგრამ რომელიმე დისკის 

დაზიანების შემთხვევაში დავკარგავთ მთელ ინფორმაციას, აღდგენა კი 

სარეზერვო ასლის არ არსებობის გამო შეუძლებელი იქნება. 

• RAID 1 – სარკისებური დისკების მასივი, მონაცემების ჩაწერისას 

ხდება 1:1–ზე კოპირება იგივე მონაცემების სხვა მასივის შემადგენელ 

დისკებზე იმავდროულად. ანუ მასივის ყოველივე დისკი ერთსა და იმავე 

მონაცემებს ინახავს. შესაბამისად, მონაცემები ბევრად უფრო დაცულია, 

რადგან ერთი დისკის მწყობრიდან გამოსვლის შემთხვევაში ინფორმაცია 
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მაინც არ დაიკარგება.  აღნიშნული ტოპოლოგია გვაძლევს მაღალ 

საიმედოობას, დისკის დაზიანების შემთხვევაში ინფორმაციას არ 

დავკარგავთ, რაც უფრო მეტი დისკი იქნება მასივში მით უფრო გაიზრდება 

საიმედოობა, მაგრამ შემცირდება დისკზე ჩაწერის დრო რადგან თითოეული 

ჩაწერის დროს ინფორმაცია უნდა ჩაიწეროს რამდენიმე დისკზე, ამასთან  

არაეფექტურად ვიყენებთ მასივის ზომას. 

ბაზური დისკური მასივების გარდა არსებობს კომბინირებული 

მასივებიც, რომლებსაც ბაზური მასივების კომბინაციებით ვიღებთ. RAID 1+0 

– ერთდროულად გულისხმობს RAID 1–სა და RAID 0–ს. 

თანამედროვე კონტროლერები RAID 1-ს საწყის პარამეტრად იყენებენ. 

პირველი მთავარი დისკია, მეორე კი „სარკე“, სადაც დუბლირდება იგივე 

მონაცემები, რაც პირველ დისკში. როგორც RAID 0–ის შემთხვევაში, 

წაკითხვის პროცესი ერთდროულად ორივე დისკიდან სრულდება. RAID 1 

და RAID 1+0 — ერთიდაიმავე მეთოდის მხოლოდ განსხვავებული 

დასახელებაა (დისკების აპარატული „სარკირება“ ). აღსანიშნავია ისიც, რომ 

სრულფასოვანი RAID 1+0 –ისთვის მინიმუმ 4 მყარი დისკია საჭირო. RAID 

5+0 — არის მე-5 დონის ალტერნატივა. RAID 1+5 —RAID 5-ის სარკირებული 

წყვილი და ა.შ ( იხილეთ ნახაზი N 2 ) 

 

ნახ.  2. დისკური მასივები RAID 01 RAID 10 

RAID არ წარმოადგენს იდეალურ ალტერნატივას მონაცემების 

რეზერვული კოპირებისათვის. მონაცემები შეიძლება იქნას დაზიანებული ან 
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განადგურებული იმ დისკის დაზიანების გარეშეც, რომელზეც ეს მონაცემები 

ინახება. მაგალითად, სისტემური გაუმართაობის დროს შესაძლოა ზოგიერთ 

მონაცემს სხვა ინფორმაცია გადაეწეროს, ფაილი დაზიანდეს ან წაიშალოს 

მომხმარებლის შეცდომის, ან „ბოროტი განზრახვის“ გამო და ეს 

შეუმჩნეველი დარჩეს რამდენიმე დღის, ან კვირის განმავლობაში, არც 

ფიზიკური დაზიანებისგანაა დაცული. RAID ორ ან მეტ მყარ დისკს ერთ 

ლოგიკურ ბლოკში აერთიანებს, გამოიყენებს რა სპეციალურ აპარატურას ან 

პროგრამულ უზრუნველყოფას. აპარატურული უზრუნველყოფის 

შემთხვევაში სისტემა RAID-ს ერთ დისკად აღიქვამს. 

დღეისათვის დიდი ზომის ინფორმაციის დამუშავების ყველაზე 

ეფექტურ მიდგომად გამოთვლითი რესურსის ჰორიზონტალური ზრდის 

მოდელის გამოყენება ითვლება. აღნიშნული მოდელი გვაძლევს საშუალებს 

მონაცემების მიხედვით გავზარდოთ გამოთვლითი რესურსი და მონაცემები 

მოქნილი ალგორითმებისა და პროგრამული კოდის დახმარებით 

დავამუშავოთ.  

 მსგავსი გამოწვევების წინაშე დავდექით საქართველოს გადაუდებელი 

დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრი „112“-ის გუნდიც. ვინაიდან 

ყოველდღიურად დაახლოებით 25 000  ზარს ვიღებთ, წლების განმავლობაში 

დაგროვილი ინფორმაციის რეალურ დროში დამუშავებას და საჭირო 

სტატისტიკური მონაცემების დათვლას ტრადიციული მონაცემთა ბაზა 

ვეღარ უმკლავდებოდა. გამოთვლებს დიდი დრო სჭირდებოდა და 

შესაბამისად იყო შემთხვევები როდესაც აღნიშნული პროცესის გამო სხვა 

მთავარი ბიზნეს პროცესები ფერხდებოდა. მსგავს პრობლემას გადავეყარეთ, 

როდესაც ერთ-ერთმა ფიტნეს კლუბმა მოგვმართა დახმარების თხოვნით. 

ისინი იყენებენ ტრადიციულ რელაციურ მონაცემთა ბაზას და აქვთ 

მოძველებული ტიპის მონოლითური საბაზო სისტემა, რომელიც 

მომხმარებლის მოთხოვნებს ვეღარ აკმაყოფილებს. საჭირო გახდა მათი 

მონაცემების დამუშავებისთვის ალტერნატიული ტექნოლოგიების მოძიება. 
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 აღნიშნული გამოწვევების გადასალახად საჭირო იყო შემდეგი 

ნაბიჯების გადადგმა: აგვერჩია კომპიუტერული ტექნიკა რომელიც 

მოგვცემდა ჰორიზონტალური სკალირების შესაძლებლობას. გაგვემართა 

ოპერაციული სისტემა და მოგვემზადებინა მონაცემების შესანახად და 

ეკოსისტემის გამართვის შემდეგ შეგვექმნა პროგრამული კოდი, რომელიც 

მონაცემებს დაამუშავებდა და უკვე დამუშავებულ ინფორმაციას შეინახავდა 

„Data Warehouse“-ში. 

 112_ის შემთხვევაში შევქმენით ვირტუალური მანქანები VMware 

ვირტუალიზაციის პლათფორმაზე, სადაც დავაყენეთ მონაცემთა ბანკი, 

რომელშიც ვინახავთ უკვე დათვლილ მონაცემებს. ხოლო რაც შეეხება 

კლუბის პრობლემას, მის გადასაჭრელად დავწერეთ პროგრამული 

პროდუქტი, რომლის არქიტექტურაც დეტალურად გვაქვს აღწერილი 

სადისერტაციო ნაშრომში. 

 სადისერტაციო ნაშრომის ფარგლებში მთავარი ამოცანა იყო ზემოთ 

აღნიშნული პრობლემების გადაწყვეტისთვის დაბალი ღირებულების  

ტექნოლოგიების შერჩევა. სადისერტაციო ნაშრომის მიზნად დავისახეთ, 

შეგვემუშავებინა მონაცემთა შენახვა-დამუშავების ეკოსისტემის ისეთი 

არქიტექტურა, რომლის განხორციელებისას გამოყენებული იქნებოდა 

დაბალი ღირებულების როგორც კომპიუტერული, ასევე პროგრამული 

ტექნოლოგიები და მსურველები შეძლებდენ აღნიშნული არქიტექტურის 

გამოყენებას სასწავლო ან კომერციული მიზნებისთვის. აღნიშნული 

არქიტექტურა იმდენად მოქნილი უნდა ყოფილიყო, რომ საჭიროების 

შემთხვევაში შესაძლებელი გამხდარიყო სასწავლო პროექტის მასშტაბურ 

კომერციულ პროექტად გარდაქმნაც. 

 

მეორე თავში: 

სადისერტაციო ნაშრომის მეორე თავში აღწერილია კვლევის 

მეთოდოლოგია და კვლევის მოსალოდნელი შედეგები. ასევე მიმოხილულია 

ინფორმაციის შენახვა-დამუშავების პრობლემური სფერო, ის რომ 
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მონაცემები ექსპოტენციალურად იზრდება და მისი შენახვა-დამუშავების 

ამოცანა დღითიდღე უფრო რთულ ამოცანად ფორმირდება. ტრადიციული 

მეთოდებით ამ ინფორმაციის რეალურ დროში დამუშავება კი 

წარმოუდგენლად დიდ რესურსებს უკავშირდება. პრობლემის გადაჭრის 

გზად შემოთავაზებულია ჰორიზონტალური ზრდის ტექნოლოგიები, 

ინფორმაციის განაწილებულ გარემოში დამუშავების ტექნოლოგიები და 

მათი უპირატესობები. ასევე ნაშრომის ფარგლებში მოძიებულია დაბალი 

ღირებულების ტექნიკა რომლის დახმარებითაც შესაძლებელია 

განაწილებული სისტემების პროექტირება და საჭიროების შემთხვევაში მისი 

მაშტაბირება. განხილულია ოპერაციული სისტემის მახასიათებლები და 

რეკომენდაციების სახით ჩამოყალებებულია ის პარამეტრები რასაც უნდა 

აკმაყოფილებდეს როგორც აპარატურა, ასევე ოპერაციული სისტემა, 

პროგრამული კოდი და მონაცემთა ბაზები.  განხილული და აღწერილია 

მიკრო სერვისების მართვის პლათფორმები და შემუშავებულია 

განაწილებული გარემოს ეკოსისტემის არქიტექტურა. 

აღნიშნული ტექნოლოგიების გამოყენება თავისუფლად არის 

შესაძლებელი ისეთი კლასის ამოცანებში, როგორიცაა: ინფორმაციის 

დამუშავება და ანალიზი, მცირე ორგანიზაციებისთვის სატელეფონო 

ინფრასტრუქ¬ტურის გამართვა, მონიტორინგისა და ავტომატიზაციის 

სისტემების დანერვა და ა.შ. 

ექსპონენციალურად მზარდი მონაცემების დამუშავება ტრადიციული 

რელაციური ბაზების მოდელით თითქმის შეუძლებელია, რადგან 

აღნიშნული მოდელით მონაცემების მატებასთან ერთად საჭირო გახდება 

აპარატურული რესურსის გაზრდა, რაც არის ვერტიკალური ზრდის 

მოდელი. აღნიშნული მოდელი შეზღუდულია, რადგან არსებული 

ტექნოლოგიების განვითარება მონაცემების ზრდასთან შედარებით 

გაცილებით ნაკლებია. შესაბამისად, არსებული ინფორმაციის 

დასამუშავებლად საჭირო გახდა ალტერნატიული გზების მოძიება. 
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ჰორიზონტალური ზრდა არის სწორედ ის ალტერნატიული გზა, 

რომელიც დიდი მონაცემების დამუშავების საშუალებას იძლევა. 

ჰორიზონტალური ზრდის მოდელი საშუალებას გვაძლევს მონაცემების 

დამუშავებისთვის გამოვიყენოთ ერთდროულად რამდენიმე  სერვერი, 

დასამუშავებილი ინფორმაცია ნაწილდება სერვერების რაოდენობაზე და 

ინფორმაციის დამუშავების სიჩქარე ბევრად გაიზრდება(იხ. ნახაზი N3). 

 

ნახ.  3. ჰორიზონტალური სკალირება 

როგორც ნახაზზე ჩანს, გამოთვლითი სიმძლავრის მიმართ 

მოთხოვნილების გაზრდასთან ერთად არ გვიწევს მთელი არქიტექტურის 

შეცვლა. საკმარისია, მაგალითად ათასი სერვერის დამატება. რაც ბევრად 

უფრო მოსახერხებელია ვერტიკალურ ზრდასთან შედარებით. 

ვერტიკალური ზრდა  შესაძლებელია სერვერის მონაცემების დეტალების 

გამოცვლით ან დამატებით, რასაც თან არაერთი პრობლემა ახლავს: უნდა 

გავითვალისწინოთ არსებული აპარატურის  გაძლიერების შესაძლებლობა 

და შევამოწმოთ ახალი დეტალების თავსებადობა რასაც საბოლოოდ ერთ 

კონკრეტულ ბრენდამდე მივყავართ, რის შედეგადაც ჩვენ ვხდებით 

კონკრეტულ მწარმოებელზე დამოკიდებული. ხშირ შემთხვევაში შესაძლოა 

მთლიანი აპარატურის გამოცვლაც კი გახდეს საჭირო.  

თანამედროვე ტექნოლოგიები, რომლებიც ორიენტრებულია 

ჰორზონტალურ ზრდაზე, საშუალებას გვაძლევს, დავივიწყოთ აპარატურის 

თავსებადობის  მსგავსი პრობლემები. თანამედროვე ტექნოლოგიების 



19 
 

საშუალებით შესაძლებელია მონაცემების შენახვა-დამუშავების ერთიანი 

ეკოსისტემის სხვადასხვა მწარმოებლის და მოდელის აპარატურისგან შექმნა. 

ეს ყველაფერი საერთო ჯამში ბევრად მოსახერხებელი და დაბალ 

ბიუჯეტიანი გადაწყვეტილებაა. 

პროექტის ფარგლებში აპარატურასთან ერთად მოძიებული გვაქვს 

ოპერაციული სისტემები,  ნაშრომში განხილულია linux  ოპერაციული 

სისტემის დადებითი და უაროფითი მხარეები, რის საფუძველზეც ავარჩიეთ 

ოპერაციული სისტემები.  აღნიშნული მიმართულებით განვითარებისთვის 

უკვე გავლილი მაქვს შემდეგი ტრეინინგები:  

• VS-ICM VMware vSphere  ინსტალაცია, კონფიგურაცია, მართვა. 

(საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სსიპ ‘112’-ის  

მხარდაჭერით); 

• Oracle DBA Advanced Topics Training course. (საქართველოს შინაგან 

საქმეთა სამინისტროს სსიპ ‘112’-ის  მხარდაჭერით); 

• Linux Fundamentals and Administration  (საქართველოს ინოვაციების და 

ტექნოლოგიების სააგენტოს მხარდაჭერით); 

• Asterisk Advanced (აღნიშნული ტრეინინგი გავიარე ქალაქ დუბაიში, 

კომპანია Digium-ის ოფიციალურ ტრეინინგ ცენტრში.  საქართველოს 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს სსიპ ‘112’-ის  მხარდაჭერით); 

• M102: MongoDB for DBAs (Mongo უნივერსიტეტის მხარდაჭერით); 

• M202: MongoDB Advanced Deployment and Operations (Mongo 

უნივერსიტეტის მხარდაჭერით); 

• M310: MongoDB Security (Mongo უნივერსიტეტის მხარდაჭერით); 

• M312: Diagnostics and Debugging (Mongo უნივერსიტეტის 

მხარდაჭერით); 

• M201: MongoDB Performance (Mongo უნივერსიტეტის მხარდაჭერით). 

როგორც უკვე ავღნიშნეთ მონაცემთა შენახვა-დამუშავების ეკოსისტემის 

ფორმირებისთვის აუცილებელი ელემენტები მოძიებული და შესწავლილია. 

აღნიშნული კვლევის შედეგად წარმოდგენილია პრაქტიკული სამუშაოები, 
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რომლებიც ორიენტირებულია სხვადასხვა მიზნის მიღწევაზე. ნაშრომის 

მიზნებიდან გამომდინარე, რაც გულისხმობს მონაცემების შენახვა-

დამუშავების განაწილებული ეკოსისტემის პროექტირებას. გადავწყვიტეთ 

პრაქტიკული სამუშაოები ჩაგვეტარებინა ორი მიმართულებით: მონაცემების 

შენახვის განაწილებული გარემოს შექმნა და მონაცემების დამუშავების 

განაწილებული გარემოს გამართვა. ამ ყველაფრისთვის ვიყენებთ ზემოთ 

აღწერილ ტექნიკას და ლინუქსის ტიპის ოპერაციულ სისტემას „RAID“ 

მექანიზმებით. 

ექსპონენციალურად მზარდ მონაცემებთან  მუშაობის ამოცანის 

გადაწყვეტის მიზნით და არსებული ტექნოლოგიების ანალიზის გათვალის-

წინებით შემუშავებულ იქნა ინფორმაციის შენახვის ჩვენთვის მისაღები 

არქიტექტურა, რომელიც  რამდენიმე ეტაპისაგან შედგება:  

 აპარატურის მოდელირება; 

 ოპერაციული სისტემის გამართვა;  

 მონაცემთა მართვის სისტემის კონფიგურაცია (მონაცემთა ბაზა).  

სერვერის შერჩევისას არჩეულ იქნა ისეთი აპარატურა, რომელსაც 

ექნებოდა RAID კონტროლერი „Hot Swap“-ის მხარდაჭერით. მათ უერთდება 

მინიმუმ ორი დისკო, რომლებიც იმუშავებს „Striping“ (RAID_0)  

არქიტექტურით. ეს  გაზრდის ინფორმაციის დამუშავების სისწრაფეს. 

აპარატურის გამართვის შემდეგ მოხდა „Linux“ ოპერაციული სისტემის 

ინსტალაცია.  

ამოცანის ფარგლებში ასევე გამოვიყენეთ NoSQL ტიპის მონაცემთა ბაზის 

MongoDB-ს რეპლიკა სეტი, რომელიც გვაძლევს მაღალ საიმედოობას (ნახ.4) 

 

ნახ.4  
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აღნიშნული არქიტექტურა შედგება რამდენიმე ელემენტისგან: 

 მობილური აპლიკაცია, რომლითაც იქნება შესაძლებელი კომუნიკაცია 

„112“-ის ოპერატორებთან; 

 შუალედური სერვერი, რომელიც დააკავშირებს მობილურ აპლიკაციას 

მონაცემთა ბაზასთან; 

 მონაცემთა ბაზა; 

 ქსელური კავშირი, რომელიც უზრუნველყოფს ინფორმაციის 

მიმოცვლას.  

მეორე თავი ძირითადად დათმობილია მონაცემეების დამუშავების  

„Kubernetes“ ღრუბლოვანი ინფრასტრუქტურის არქიტექტურის 

შემუშავებაზე. სადისერტაციო ნაშრომის მიზნებიდან გამომდინარე მთავარი 

ამოცანა იყო მომეძებნა და დამეპროექტებინა კომპიუტერული აპარატურა, 

განმესაზღვრა თუ რა მოწყობილობების კომბინაციით იქნებოდა 

შესაძლებელი სასურველი შედეგის მიღება. მოვიძიეთ და ავარჩიეთ ყველა ის 

ტექნიკური კომპონენტი, რომლის დახმარებითაც შესაძლებელია 

მინიმალური ტექნიკური მოთხოვნების დაკმაყოფილება. ასევე, შევიმუშავეთ 

და დეტალურად აღვწერეთ ოპერაციული სისტემის  პარამეტრები 

აღნიშნული აპარატურისთვის. რაც შეეხება ღრუბლოვანი 

ინფრასტრუქტურის გამართვას, დეტალურად გვაქვს აღწერილი ყველა 

ნაბიჯი იმისთვის თუ როგორ უნდა გავმართოთ შერჩეულ ტექნიკასა და 

ტექნოლოგებში „Kubernetes“  ეკოსისტემა.  

ამ თავის მიზანია ისეთი ღრუბლოვანი ინფრასტრუქტურის შექმნა, 

რომელიც მოგვცემს სერვისების ჰორიზონტალური სკალირების და მიკრო 

სერვსების მართვის საშუალებას. დაბალი ღირებულების გათვალისწინებით 

სტუდენტებს შეეძლებათ აღნიშნული ტექნიკის და ტექნოლოგიების 

გამოყენება, როგორც სასწავლო ასევე კომერციული მიზნებისთვის. 

აღნიშნული ინფრასტრუქტურა გვაძლევს როგორც ჰორიზონტალური 

სკალირების საშუალებას, ასევე მიკრო სერვისების მართვის მოქნილ 

მექანიზმს. გამოყენებულია „Open source“ ტექნოლოგიები და დაბალი 
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ღირებულების კომპიუტერული ტექნიკა რომელიც იდეალურია სასწავლო 

მიზნებისთვის. 

 

მესამე თავში: 

 მესამე თავი ეთმობა მონაცემების შენახვის ეკოსისტემის 

პროექტირებასა და მონაცემების დამუშავების პროგრამული 

უზრუნველყოფის შექმნას. მონაცემების შენახვის ნაწილში შემუშავებულ 

იქნა ლინუქს ოპერაციული სისტემის მახასიათებლები: შეირჩა 

ამოცანისთვის უმჯობესი დისტრიბუცია, განისაზღვრა ვირტუალური 

მანქანის პარამეტრები, სისტემური ფაილებისა და მონაცემების შესანახი 

ადგილის ტიპი და ფორმატი. ტესტირებისა და კრიტიკული ანალიზის 

საფუძველზე გამოვლენილ და განსაზღვრულ იქნა ოპერაციული 

სისტემისთვის მინიმალური მოთხოვნები: თუ რა პარამეტრებია 

აუცილებელი, რომელი პროგრამული მოდულები უნდა იყოს გამართული 

ოპერაციულ სისტემაზე, ამავე თავში განისაზღვრა ქსელური ბარათისა და 

„Firewall“ უსაფრთხოების მექანიზმის პარამეტრები. რის შემდეგადაც 

დაპროექტებულ იქნა მონაცემთა ბაზის ინფრასტრუქტურა: განისაზღვრა 

მონაცემთა ბაზის პარამეტრები, სერვერების ტიპები დანიშნულების 

მიხედვით, შემუშავებულ იქნა მონაცემთა ბაზის ეკოსისტემაში მონაწილე 

სერვისების პარამეტრები და განისაზღვრა სერვისების მდებარეობა 

ფუნქციონალის მიხედვით (რომელი სერვისი რემელ სერვერზე უნდა იყოს 

გაშვებული). სადისერტაციო ნაშრომში დეტალურად არის აღწერილი 

მონაცემთა შენახვა-დამუშავების ეკოსისტემის პროექტირება და გაშვება, რაც 

გულისხმობს მონაცემთა ბაზისა და ღრუბლოვანი ინფრასტრუქტურის 

გამართვასა და მონაცემთა შენახვა დამუშვების განაწილებული ეკოსისტემის 

მიღებას. აღსანიშნავია, რომ ძვირადღირებული ალტერნატივებისგან 

განსხვავებით, სადისერტაციო  ნაშრომის ფარგლებში შექმნილი სისტემა 

შემუშავებულია დაბალი ღირებულების ტექნოლოგიების გამოყენებით. 

მონაცემების შენახვა დამუშვების ეკოსისტემის გამართვის შემდეგ შეიქმნა 
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პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც გაშვებულია პროექტის 

ფარგლებში შემუშავებულ ღრუბლოვან ინრასტრუქტურაში. პროგრამული 

უზრუნველყოფა კითხულობს მონაცემებს მონაცემთა ბაზიდან, ამუშავებს 

წინასწარ განსაზღვრილი მოთხოვნების მიხედვით და  დამუშავებულ 

ინფორმაციას ასახავს რეპორტის სახით. 

ოპერაციული სისტემის გამართვისას დისკოების განაწილების 

საკითხი ძალზე მნიშვნელოვანია და ყოველთვის შეიძლება დადგეს იმის 

საჭიროება რომ გავზარდოთ ჩვენ მიერ გამოყოფილი ადგილი ამა თუ იმ 

დირექტორიისთვის, შევიმუშავეთ „LVM“-ის არქიტექტურა, რომლის 

მუშაობის პრინციპიც არის შემდეგნაირი.  ვქმნით ვირტუალურ დისკოების 

ჯგუფს „virtual volume groups“, რომელშიც შეგვიძლია დავამატოთ ჩვენი 

ფიზიკური დისკოები, რაც საშუალებას გვაძლევს სურვილის შემთხვევაში 

დავამატოთ ფიზიკური დისკოები და გავზარდოთ ჩვენი ვირტუალური 

ჯგუფის ზომა. მას შემდეგ რაც შევქმნით ვირტუალურ ჯგუფს და მივაბავთ 

მას ფიზიკურ დისკოს, ჩვენ შგვიძლია შევქმნათ „LVM“  ვირტუალური 

დისკოები რომლებიც გაიყოფენ ვირტუალური ჯგუფის ზომას და 

წარმადობას. აღნიშნულ ლოგიკურ დისკოზე უკვე შეგვიძლია მივაბათ 

დირექტორიები. ნაშრომის კვლევის ფარგლებში მოვიძიეთ და შევიმუშვეთ 

ფაილების შემდეგი სახის განლაგება (იხ. ცხრილი N 1). 

ცხრ. 1. დისკების განაწილება 

ვირტუალური 

ჯგუფის 

სახელი 

ლოგიკური 

დისკის 

სახელი 

დირექტორიის 

სახელი 

ზომა ფორმატი ფიზიკური 

დისკი 

SwapVG swapLV swap 10 

GiB 

swap sda  (10 

GiB)   

DataVG dataLV /data 40 

GiB 

XFS sdc (40 GiB) 



24 
 

RootVG logLV /log 8 GiB XFS sdb2 (19 

GiB) 

RtootVG homeLV /home 2 Gib XFS sdb2 (19 

GiB) 

RootVG rootLV / 9 GiB XFS sdb2 (19.5 

GiB) 

  /boot 1 GiB esct4 sdb1 (1 

GiB) 

შევეცადეთ ისე დაგვეპროექტებინა სერვერი, რომ სხვადასხვა მოთხოვნების 

შემთხვევაში მინიმალური ცვლილებებით შეგვძლებოდა სასურველი მიზნის 

მიღწევა. შევქმენით ვირტუალური მანქანის შაბლონი, რომელსაც 

მოერგებოდა ჩვენი მიზნები ძირეული ცვლილებების გარეშე. შევქმენით 

ვირტუალური მანქანა, რომელსაც გამოვუყავით სამი „vmdk“ ფაილი, 

რომლებიც ლინუქსის სისტემისთვის არის ფიზიკური მყარი დისკოები. 

 სადისერტაციო ნაშრომის ფარგლებში მონაცემების შესანახად, 

კრიტიკული ანალიზის შედეგად, ავარჩიეთ დოკუმენტზე ორიენტირებული, 

არარელაციური  მონაცემთა ბაზა „MongoDB“, რომელშიც რეალიზებადია 

ჰორიზონტალური ზრდის მოდელი.  „MongoDB“ მონაცემთა ბაზის 

ეკოსისტემის გასამართად გამზადებულ ვირტუალურ მანქანაზე გავმართეთ 

მონაცემთა ბაზის ინფრასტრუქტურა. რომელსაც ვიყენებთ „Mongodb“ 

ეკოსისტემის პლათფორმად. აღნიშნული ეკოსისტემა შედგება მთელი რიგი 

სერვერებისგან (ნახ. 4). 



25 
 

 

ნახ.  4. Mongodb ეკოსისტემის ლოგიკური სქემა 

მონაცემების დამუშავების ნაწილში წარმოდგენილი პროგრამული 

პროდუქტის შექმნის მთავარი მიზანია ერთ-ერთი ქართული კომპანიის მიერ 

დაგენერირებული ლოგების ანალიზის ავტომატიზება. აღნიშნული 

კომპანიის თანამშრომლბს უწევდათ დიდი რაოდენობის ლოგ ფაილების 

ხელით ანალიზი და სტატისტიკის გამოთვლა, რაც ხშირ შემთხვევათი დიდ 

რესურსსა და დროს მოითხოვდა. სამუშაოს სირთულისა და მასშტაბების 

გამო ხშირად იყო ადამიანური ფაქტორით გამოწვეული უზუსტობები.  

ყოველივე ამის გათვალისწინებით გადავწყვიტეთ დაგვეწერა რეპორტინგის 

სისტემა, რომელიც შეამცირებდა სტატისტიკის დათვლის დროსა და 

მინიმუმამდე დაიყვანდა ადამიანური ფაქტორით გამოწვეულ შეცდომებს. 

ამისათვის გამოვიყენეთ „პითონ“ პროგრამირების ენა და თანამედროვე 

მიდგომები, ისეთი როგორიცაა მიკროსერვისები და  სუფთა კოდის 

კონცეფცია. 
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ფუნქციონალის ძირითადი ნაწილი, რაც მონაცემების დამუშავებას 

ემსახურება, სრულდება სერვერის მხარეს და მომხმარებელთან უკვე 

დამუშავებული ინფორმაცია აისახება.  ზემოთქმულიდან აღნიშნული 

აპლიკაციის მთავარი დანიშნულებაა მომხმარებელს გაუმარტივოს ლოგების 

დამუშავება. 

პროგრამული კოდის შესრულების შედეგად მივიღეთ პროგრამული 

პროდუქტი რომელიც მომხმარებელს აწვდის სტატისტიკას (იხ. ნახაზი N5). 

 

ნახ.  5. შედეგი 

როგორც ნახაზზე არის ნაჩვენები, ლოგებიდან მიღებული ინფორმაცია 

შეგვიძლია გადავიტანოთ სხვადასხვა ფორმატში და გავაგრძელოთ მისი 

შემდგომი დამუშვება. 
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დასკვნა 

სადისერტაციო კვლევის შედეგად შეგვიძლია დავასკვნათ: 

 სერვერული ინფრასტრუქტურის ვერტიკალური და ჰორიზონტალური 

სკალირების მოდელების შედარებისა და კრიტიკული ანალიზის 

საფუძველზე განსაზღვრულია ამოცანების კატეგორიები,  რომლების-

თვისაც უმჯობესია ჰორიზონტალური სკალირების მეთოდების 

გამოყენება; 

 იმის გათვალისწინებით, რომ Docker-ის კონტეინერში შეფუთულ 

აპლიკაციას სერვერის რესურსებზე პირდაპირი წვდომა აქვს და შეუძლია 

სერვერის რესურსის ეფექტური გამოყენება, მონაცემების დამუშავების 

ნაწილში უმჯობესია გამოვიყენოთ Docker Container-ების მართვის 

პლათფორმა Kubernetes;  

 შევიმუშვეთ არქიტექტურა, რომელიც მობილური აპლიკაციის მიერ 

დაგენერირებულ დიდი რაოდენობის მონაცემების შენახვის საშუალებას 

მოგვცემდა.  აღნიშნული პროექტისთვის შევიმუშავეთ მონაცემთა ბაზისა  

და მობილური აპლიკაციის არქიტექტურა; 

 112-ის სპეციფიკიდან გამომდინარე, მობილური აპლიკაციისგან 

შემოსული ინფორმაციის შესანახად გამოყენებულ იქნა მონაცემთა ბაზა 

MongoDB. იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენთვის მთავარი ამოცანა იყო 

აღნიშნული მონაცემთა ბაზა ყოფილიყო მოქნილი, გადავწყვიტეთ, 

MongoDB მონაცემთა ბაზის ეკოსისტემის შემადგენელი სერვისები  

მოგვეთავსებინა ვირტუალურ მანქანებზე;  

 მონაცემთა ბაზის ოპერაციული სისტემის გასამართად განვსაზღვრეთ 

მყარი დისკოების განაწილების მეთოდები, ფაილური არქიტექტურა, 

ლოგიკური და ფიზიკური დისკური მასივების გაერთიანებები, ქსელური 

პარამეტრები, უსაფრთხოების პარამეტრები და მექანიზმები; 

 სპორტ-კლუბის მოთხოვნების გაანალიზების საფუძველზე, მონაცემთა 

დამუშავებისთვის არჩეულ იქნა პროგრამირების ენა python.  

Flask_მოდულის საშუალებით შევიმუშავეთ სამუშაო გარემო, რომლის 
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დახმარებითაც მომხმარებელს შეუძლია სისტემას მიაწოდოს ლოგები და 

ლოგების დამუშავების შემდეგ მიიღოს დამუშავებული მონაცემები. 

მონაცემების დამუშავების ნაწილში ვიყენებთ ისეთ მძლავრ ხელსაწყოს, 

როგორიც არის Pandas ბიბლიოთეკა. აღნიშნული ბიბლიოთეკა გვაძლევს 

საშუალებას ვიმუშაოთ „Data Frame“-ებთან. ზემოთ აღნიშნული 

ხელსაწყოებისა და ჩვენს მიერ შემუშავებული ალგორითმებით ხდება 

არასტრუქტურიზებული მონაცემების გადარჩევა და შემდეგ მათი 

ანალიზი, რის შემდეგადაც მომხმარებელს უბრუნდება შედეგი 

რეპორტის სახით; 

 ეკოსისტემის გასამართად მოვიძიეთ კომპიუტერული ტექნიკა, რომელიც 

დააკმაყოფილებდა ეკოსისტემის მინიმალურ მოთხოვნებს. ამისათვის 

შევარჩიეთ „raspberry pi 3 model b“ სპეციფიკური კომპლექტაციით. 

ტექნიკის შერჩევის კრიტერიუმები იყო: დაბალი ღირებულება, 

კლასტერში მუშაობის შესაძლებლობა, სატესტო პროექტიდან დიდ 

მასშტაბებზე გადასვლის შესაძლებლობა. 
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ABSTRACT 

Designing of Distributed Data Storage and Processing Ecosystem Through 

Low-cost Computer Technologies 

 

The topic of the following doctoral thesis is of this project is Designing 

Distributed Storage and Processing Ecosystem through Low-cost Computer 

Technologies. Designing the distributed ecosystem for data storage and processing 

represents the joint system obtained from interconnecting the hardware and 

software elements which, on the other hand, represents the integration of different 

technologies. 

The objective of the above-mentioned thesis is utilization of the low cost 

computer technologies for creation of distributed ecosystem for data storage and 

processing. The system is designed to process large volume of information and for 

this purpose, specific approach was applied: information which must be processed 

will be divided into parts and all the parts will be processed simultaneously 

(information will be processed simultaneously on several servers), which has proved 

to be much more effective. For the implementation of the project the horizontal 

scale model will be used which is considered as the contemporary and innovative 

approach. This model implies creating the unified resource by merging the servers; 

Advantage of this method is that in case of necessity, it's easy to add the resource. 

Furthermore, while employing this method, the errors caused by the damage of the 

equipment are not critical and can be easily remedied. In order to achieve this result 

proper designing, determination and implementation of multi-stage objective is 

necessary, as well as prior determination of potential risks and the ways of their 

mitigation or aversion. As a result of the proper design of the system, the 

maintenance of equipment will be simplified, which will reduce the costs for such 

maintenance. 

System will be available for educational purposes, as well as for working in the 

real environment. The pace of information technology development is so 

accelerated that more refined technologies are being introduced almost on daily 

basis. This provides the opportunity to implement projects, that had been deemed 

possible only in theory before. Furthermore, thesis discusses the role of distribution 

systems in designing data storage and processing ecosystem.  

In the modern society, information is one of the most valuable and necessary 

products. Therefore, the need for providing increased reliability of information 

accessing and storing has arisen. Following the critical analysis of the existing 

technologies, approaches and technologies better suited for reaching the objective 

of the thesis was selected. Thesis discusses problematic issues, like exponential 
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growth and the problematic aspects of processing said information. Thesis also 

discusses the horizontal scaling technologies, which allow us to work with the large 

volumes of data. In the process of system designing, in-demand technologies were 

employed. These technologies are oriented at reliable storage and processing of 

information: RAID, NAS, SAN, VSAN. In order to satisfy the mentioned needs, 

MongoDB distribution system was used. Thesis describes the elements of this system 

in details:  

● Virtualization - For virtualization, VMware solution is used, virtual machine 

is created for database.  

● Operative system - within the frames of the project, development and 

implementation of the architecture of operative system is described in detail. 

CentOS 7 is used as database platform. 

● Container-based Virtualization - This part employs Kubernetes system, 

which allows management of our Docker containers in distribution environment.  

● Database – MongoDB database is used. The stages of its development and 

implementation is described in detail in the thesis.  

● Data analysis - with the use of the programming language Python, 

programmatic product was created. Executable code is located within the Docker 

container and is being managed through the Kubernetes. Mentioned program takes 

data from the database and processes it.  

The main purpose of creating the programmatic product represented in the 

thesis, is automatization of logs generated by one of the Georgian companies. The 

employees of the mentioned company would have to process large amounts of log 

files and calculate statistics manually, which would require large amount of 

resources and time. Due to the scale and complexity of the work, human errors were 

quite frequent. Considering this problem, special reporting system was designed 

which will decrease the time of statistics calculation and will minimize the human 

errors. It is notable that unlike pricey alternatives, abovementioned system is 

created with the low-cost technologies. After creation of the data storage-processing 

ecosystem, software was created, which is launched in the cloud infrastructure, 

developed within the frames of the project. The software reads and processes the 

data from the database and converts the processed data in into the report. 

 


