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ანოტაცია — ნაშრომში შემოთავაზებულია სერვერ–

კომპიუტერების დაპროექტებისას მათი დროითი მახა-

სიათებლების შეფასების ზოგადი ალგორითმი. ალგო-

რითმი დაფუძნებულია იერარქიულად ჩალაგებული 

ანალიტიკური მოდელების სისტემაზე. 

 

საკვანძო სიტყვები: სერვერ–კომპიუტერი, დაპროექტება, 

დროითი მახასიათებელები, ანალიტიკური მოდელირე-

ბა, იერაქიულად ჩალაგებული მოდელები. 

I. შესავალი. 

დღეისათვის ფართოდ გამოიყენება კლიენტ–

სერვერის ტექნოლოგიაზე დაფუძნებული კომპი-

უტერული ქსელები, რომელიც შედგება რამდენი-

მე სერვერ–კომპიუტერისა და დიდი რაოდენობის 

კლიენტ–კომპიუტერებისგან (ნახ. 1). ამ ტექნო-

ლოგიის ეფექტურად გამოყენებისათვის საჭიროა 

ქსელის დაპროექტებისას სერვერ–კომპიუტერების 

მოთხოვნილი დროითი მახასიათებლების უზრუ-

ნველყოფის ამოცანის გადაწყვეტა. 

ხშირად ამ ამოცანას არასაკმარისი ყურადღება 

ექცევა, ამის გამო კლიენტ–სერვერის ტექნოლოგი-

აზე დაფუძნებული ბევრი მოქმედი ქსელი ვერ 

აკმაყოფილებს მოთხოვნებს და საჭიროებს ხელა-

ხალ დაპროექტებას და შეცვლას. 

სერვერ–კომპიუტერის დაგეგმარების ყველაზე 

გავრცელებული მიდგომა არის საექსპერტო შეფა-

სებების გამოყენება. ამ მიდგომის შესაბამისად 

კომპიუტერული საშუალებების, ქსელური მოწ-

ყობილობებისა და კაბელური ქსელების დარგის 

სპეციალისტები, მათი გამოცდილების საფუძვე-

ლზე, ასრულებენ კონკრეტული ამოცანის ან 

ამოცანების კლასის შესრულების უზრუნველყო-

ფისათვის სერვერ–კომპიუტერის დაპროექტებას. 

ეს მეთოდი დაპროექტების ეტაპზე ხარჯების მინი-

მიზირების და კომპიუტერული ქსელის სწრაფი 

შეფასების საშუალებას იძლევა, მაგრამ საექსპერ-

ტო შეფასებების გამოყენებით მიღებული გადაწყ-

ვეტილებები და პროგრამული და აპარატურული 

საშუალებებისადმი მოთხოვნები სუბიექტურია, 

სუბიექტურია აგრეთვე სისტემის შემოთავაზე-

ბული პროექტის მახასიათებლების, მათ შორის 

დროითი მახასიათებლების, შეფასება. 

სერვერ–კომპიუტერების დროითი მახასიათებ-

ლებისადმი მიძღვნილ შრომებში ძირითადად 

განიხილება ფუნქციონირებადი სერვერების დრო-

ითი მახასიათებელების შეფასების, გაზომვისა და 

გაუმჯობესების საკითხები. 

ამ შრომებში სისტემის მოდელირებისათვის 

ფართოდ გამოიყენება იმიტაციური მოდელირების 

მეთოდი [9]. ამ მეთოდით შესაძლებელია მოდელ-

ის  მაქსიმალურად მიახლოება ობიექტთან. მაგრამ 

ამავე დროს უნდა გავითვალისინოთ, რომ რთული 

იმიტაციური მოდელი მისი რეალიზაციისათვის 

მოითხოვს დიდ გამოთვლით რესურსებს, ამიტომ 

იმიტაციური მოდელის გამოყენება დაპროექტების 

საწყის ეტაპებზე მიზანშეწონილი არ არის. 

დაპროექტების ამოცანების გადაწყვეტისათვის, 

მსოფლიო პრაქტიკაში სულ უფრო ფართოდ გამო-

იყენება ანალიტიკური მოდელირების მეთოდი, 

რომელიც რეალიზაციისათვის საჭიროებს ნაკლებ 

გამოთვლით რესურსებს და საშუალებას იძლევა 

გადაწყდეს სისტემის დროითი მახასიათებელების 

როგორც შეფასებისა და ანალიზის, ასევე ოპტიმი-

ზაციის ამოცანები[1,2,3,4]. 

I. სერვერის დროითი მახასიათებლების შეფასების 

ზოგადი ალგორითმი 

სერვერ–კომპიუტრების დროითი მახასიათებ-

ლები დამოკიდებულია სისტემის თითქმის ყველა 

პარამეტრზე და მასზე გავლენას ახდენს დიდი რა-

ოდენობით ფაქტორი, ამიტომ დროითი მახასია-

თებლების ისეთი ერთიანი მათემატიკური მოდე-

ლი, რომელშიც დეტალურად იქნება აღწერილი 

სისტემის პროცესები, ძალიან დიდი და ძნელად 

ნახ. 1. კლიენტ–სერვერის ტექნოლოგიაზე 

დაფუძნებული კომპიუტერული ქსელის ფრაგმენტი 
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აღსაქმელი იქნება, ხოლო ამ მოდელიდან დროითი 

მახასიათებლების მაჩვენებლების რიცხვითი მნიშ-

ვნელობების მიღება ძალიან შრომატევადი და შე-

საძლოა პრაქტიკულად შეუძლებელიც აღმოჩნდეს. 

ამ სირთულეების დაძლევის ბუნებრივი გზა არის 

სტრუქტურული დეკომპოზიციის მეთოდის გამო-

ყენება და ურთიერთდაკავშირებული მოდელების 

მრავალდონიანი სისტემის შექმნა[1,3]. ამ სისტე-

მაში მოდელების დეტალიზაცია ქვედა დონეზე 

უფრო დაწვრილებითია ვიდრე ზედა დონეზე.  

ასეთი მიდგომისას, დროითი მახასიათებლების 

შეფასება ხდება გამოთვლების სპეციალური სქემის 

საშუალებით. ამასთან გამოთვლები იწყება ზედა 

დონიდან, გრძელდება ქვედა დონემდე და შემდეგ 

მიმდინარეობს უკუ მიმართულებით და მთავრდე-

ბა ზედა დონეზე. უფრო კონკრეტულად, ზედა 

დონის მოდელებზე გამოთვლების შესრულებისას 

საწყისი მონაცემები არის მეზობელი ქვედა დონის 

მოდელებზე შესრულებული გამოთვლების შედე-

გები. სტრუქტურული დეკომპოზიციის მეთოდის 

თანახმად, მონაცემთა კომპიუტერულ სისტემაში 

შეიძლება გამოიყოს გამოთვლითი პროცესის დე-

ტალიზაციის სამი დონე: 1) ფუნქციონალური ამო-

ცანების დონე; 2) პროგრამული მოდულების დონე; 

და 3) აპარატურის დონე. ყოველ ამ დონეს შეესა-

ბამება თავისი მოდელი, რომელიც შეიძლება წარ-

მოვადგინოთ იერარქიულად ჩალაგებული სამდო-

ნიანი მოდელების სისტემის სახით (ნახ. 2). დონე-

ებს შორის მოთავსებული საინტერფეისო მოდე-

ლები (ინტერფეისი1, ინტერფეისი2, ინტერფეისი3) 

უზრუნველყოფს აპარატურისა და პროგრამების 

არასაიმედოობის ფაქტორის, პაკეტების ქსელში 

განმეორებით მიღება–გადაცემისა და გამოთვლი-

თი პროცესების კონტროლისა და აღდგენის სა-

შუალებების ფუნქციონირების გავლენის გათვა-

ლისწინებას. 

მოდელების ამ სისტემის გამოყენებით, დროი-

თი მახასიათებლების განსაზღვრა ხდება შემდეგი 

ალგორითმის მიხედვით: 

ბიჯი 1. პაკეტების მიღებისას პროტოკოლების 

პროგრამული მოდულებისა და ამ მოდულებით 

აპარატურის დატვირთვის მახასიათებლების გან-

საზღვრა. შემავალი მონაცემები: პაკეტების მიღე-

ბისას შესაბამისი პროტოკოლების შესრულებაზე 

მოთხოვნათა შემოსვლის ინტენსივობა; პროტოკო-

ლის სტრუქტურის გრაფი; პროცესორის მიერ შეს-

რულებული ოპერაციების მოცულობა; ყოველი 

პროგრამული მოდულით ქსელიდან მიღებული 

ინფორმაციის მოცულობა. გამომავალი ინფორმა-

ცია: პროტოკოლის პროგრამული მოდულებისა და 

კომპიუტერის დატვირთვის დონე.  

პაკეტების განმეორებით მიღების გამო მოთ-

ხოვნათა დაყოვნების გათვალისწინება ხდება 

ინტერფეისი1–ის მოდელებით. 

ბიჯი 2. პროცესორში და არხებში მიღებული 

მოთხოვნთა პროტოკოლებით დამუშავების დრო-

ის განაწილების ფუნქციის პირველი და მეორე მო-

მენტის გამოთვლა. III დონის მოდელებით განისა-

ზღვრება პროტოკოლების პროგრამული მოდულე-

ბის მოთხოვნების სისტემაში დამუშავების დროის 

განაწილების ფუნქციის მომენტები მულტიპროგ-

რამულ რეჟიმში მუშაობისას წარმოქმნილი რიგე-

ბის გათვალისწინებით. პროგრამების მოთხოვნე-

ბის პროცესორში დამუშავება ხდება აბსოლუტური 

პრიორიტეტების რიგით. გამოთვლები სრულდება 

[8]-ში მიღებული გამოსახულებებით. 

ბიჯი 3. აპარატურის არაგამაუფასურებელი 

თვითაღდგენადი დაზიანებების და კომპიუტერუ-

ლი სისტემის გამაუფასურებელი დაზიანებებით 

გამოწვეული პროცესორისადმი და არხებისადმი 

მოთხოვნათა დამატებითი ნაკადების გავლენის 

გათვალისწინება. ინტერფეისი 3-ის მოდელებით 

(ნახ. 2) მოხდება კონტროლის საშუალებებით აღ-

დგენილი და ოპერაციების განმეორების გზით აღ-

დგენილი შეფერხებების გავლენისა და აპარატუ-

რის გამაუფასურებელი მტყუნებებით გამოწვეუ-

ლი დამატებითი მოთხოვნების გავლენის გათვა-

ლისწინება. ამისათვის შესრულდება პროგრამების 

მოთხოვნების პროცესორებში, არხებში და ქსელში 

დამუშავების დროის განაწილების ფუნქციის 

მომენტების კორექტირება [7]. 

ბიჯი 4. პროტოკოლების პროგრამული მოდუ-

ლების შესრულების დროისა და პროტოკოლების 

მოთხოვნების პროგრამულ მოდულებში დამუშა-

ვების დროის განაწილების ფუნქციის პირველი და 

მეორე მომენტის გამოთვლა. II დონის მოდელე-

ბით განისაზღვრება პროტოკოლების მოთხოვნე-

ბის პროგრაული მოდულებით დამუშავების დრო-

ის განაწილების ფუნქციის მომენტები და პროტო-

კოლების მოთხოვნების პროგრამული მოდულე-

ბით დამუშავებამდე ლოდინის დროის განაწილე-

ბის ფუნქციის მომენტები 

ბიჯი 5. განისაზღვრება პროტოკოლებით მოთ-

ხოვნების შესაბამისი მიღებული პაკეტების დამუ-

შავების დროის განაწილების ფუნქციის პირველი 

და მეორე მომენტი. პროტოკოლების გრაფის მარ-

ტივ კომპოზიციებად ბინარული ხის სახით დეკო-

მპოზოციისა [6] და სპეციალური გამოთვლითი 

გამოსახულებების [5] გამოყენების გზით განისა-

ზღვრება პროტოკოლების დასრულების დროის 

განაწილების ფუნქციის პირველი და მეორე 

მომენტი.  



 

ბიჯი 6. კომპუტერული სისტემის აპარატურის 

დაზიანებისა და პროგრამების მტყუნების  შემდეგ 

სისტემის აღდგენისას მოთხოვნათა მიღების და-

ყოვნების გათვალისწინება. გამოთვლები სრუ-

ლდება ინტერფესი1-ის გამომავალი მოდელებით. 

დაყოვნების ბლოკების მოდელით ხდება კომპი-

უტერული სისტემის აპარატურის მტყუნების შემ-

დეგ აღდგენით განპირობებული მოთხოვნების 

ლოდინის გათვალისწინება.[7]. 

ბიჯი 7. ფუნქციონალური ამოცანების პროგრა-

მებისა და აპარატურის დატვირთვის მახასიათე-

ბლების განსაზღვრა. შემავალი მონაცემები: ფუნ-

ქციონალური ამოცანის შესრულებაზე მოთხოვ-

ნათა შემოსვლის ინტენსივობა; ფუნქციონალური 

ამოცანის სტრუქტურის გრაფი; პროცესორის მიერ 

შესრულებული ოპერაციების მოცულობა და ყო-

ველი პროგრამით არხებში გადაცემული ინფორმა-

ციის მოცულობა. გამომავალი ინფორმაცია: ფუნქ-

ციონალური ამოცანების მოთხოვნებით პროგრამე-

ბისა და სერვერ–კომპიუტერის დატვირთვის 

დონე. 

ბიჯი 8. პროცესორში და არხებში მოთხოვნთა 

დამუშავების დროის განაწილების ფუნქციის პირ-

ველი და მეორე მომენტის გამოთვლა. III დონის 

მოდელებით განისაზღვრება პროგრამების მოთ-

ხოვნების სისტემაში დამუშავების დროის განაწი-

ლების ფუნქციის მომენტები. პროგრამების მოთ-

ხოვნების პროცესორში დამუშავება ხდება აბსო-

ლუტური პრიორიტეტების რიგით, ხოლო არხებში 

ფარდობითი პრიორიტეტებით. გამოთვლები სრუ-

ლდება [8]-ში მიღებული გამოსახულებებით. 

ბიჯი 9. აპარატურის არაგამაუფასურებელი 

თვითაღდგენადი დაზიანებების და პროცესორი-

სადმი, არხებისადმი და ქსელისადმი კომპიუტე-

რული სისტემის გამაუფასურებელი დაზიანებე-

ბით გამოწვეული მოთხოვნათა დამატებითი ნაკა-

დების გავლენის გათვალისწინება. ინტერფეისი3-

ის მოდელებით (ნახ. 2) მოხდება გამოთვლითი 

პროცესის შეფერხებების აღდგენით გამოწვეული 

დაყოვნებისა და აპარატურის გამაუფასურებელი 

მტყუნებებით გამოწვეული დამატებითი მოთხოვ-

ნების გავლენის გათვალისწინება. ამისათვის შეს-

რულდება პროცესორებში და არხებში პროგრა-

ინტერფეისი 2 

ინტერფეისი 3 

ფუნქციონალური 

ამოცანების მოდელები 

ფუნქციონალური 

ამოცანების პროგრამული 

მოდულების მოდელები 

აპარატურის მოდელები 

OSI–ის პროტოკოლების 

მოდელები 

 ოპერაციების განმეორებითი 

შესრულების მოდელი; 

 აპარატურის მტყუნებათა 

მოდელი. 

 

 გამოთვლითი პროცესის 

აღდგენის მოდელი 

 პროგამული მტყუნებების 

მოდელი; 

 აპარატურის აღდგენის 

მოდელი. 

 პაკეტების 

განმეორებით მიღების 

მოდელი 

OSI–ის პროგრამული 

მოდულების მოდელები 

 აპარატურის 

აღდგენის მოდელი. 

 ოპერაციების განმეორებითი 

შესრულების მოდელი; 

 აპარატურის მტყუნებათა 

მოდელი. 

 

OSI–ის პროტოკოლების 

მოდელები 

 ოპერაციების განმეორებითი 

შესრულების მოდელი; 

 აპარატურის მტყუნებათა 

მოდელი. 

 

OSI–ის პროგრამული 

მოდულების მოდელები 

 აპარატურის აღდგენის 

მოდელი. 

 პაკეტების განმეორებით 

მოთხოვნის მოდელი 

ნახ. 2. სამდონიანი იერარქიულად ჩალაგებული მოდელებისა და საინტერფეისო მოდელების სისტემის სქემა. 

I დონე 

II დონე 

III დონე 

ინტერფ

ეისი 1 



მების მოთხოვნების დამუშავების დროის განა-

წილების ფუნქციის მომენტების კორექტირება [7]. 

ბიჯი 10. პროგრამების შესრულების დროისა 

და ფუნქციონალური ამოცანების მოთხოვნების  

პროგრემებში დამუშავების დროის განაწილების 

ფუნქციის პირველი და მეორე მომენტის გამოთვ-

ლა. II დონის მოდელებით განისაზღვრება ფუნქ-

ციონალური ამოცანების მოთხოვნების პროგრამე-

ბით დამუშავების დროის განაწილების ფუნქციის 

მომენტები და ფუნქციონალური ამოცანების მოთ-

ხოვნების პროგრამებით დამუშავებამდე ლოდინის 

დროის განაწილების ფუნქციის მომენტები [8]. 

ბიჯი 11. გამაუფასურებელი მტყუნებების და 

დაზიანებების გავლენის გათვალისწინება და 

პროგრამების საკონტროლო წერტილების ოპტიმი-

ზაცია. ინტერფეისი 2 მოდელებით მოხდება გამო-

თვლითი პროცესების კონტროლისა და აღდგენის 

საშუალებების ფუნქციონირების გავლენის გათვა-

ლისწინება, პროგრამებში საკონტროლო წერტი-

ლების შექმნის მიზანშეწონილობის შემოწმება, 

საკონტროლო წერტილების შექმნის ოპტიმალური 

პერიოდის ან ვარიანტის განსაზღვრა და, გამაუფა-

სურებელი მტყუნებების შემდეგ გამოთვლითი 

პროცესების საკონტროლო წერტილებიდან აღდგე-

ნის გავლენის გათვალისწინებით [4], ფუნქციონა-

ლური ამოცანების მოთხოვნების პროგრამებით 

დამუშავების დროის განაწილების ფუნქციის 

მომენტების გამოთვლა. 

ბიჯი 12. განისაზღვრება ფუნქციონალური 

ამოცანებით მოთხოვნების შესაბამისი მიღებული 

პაკეტების დამუშავების დროის განაწილების 

ფუნქციის პირველი და მეორე მომენტი, და ფუნქ-

ციონალური ამოცანების პროგრამებს შორის 

საკონტროლო წერტილების განლაგების ოპტიმა-

ლური ვარიანტები. ფუნქციონალური ამოცანის 

გრაფის მარტივ (მიმდევრობით, პარალელურ, გან-

შტოებად, ციკლურ) კომპოზიციებად ბინარული 

ხის სახით დეკომპოზოციისა [6] და სპეციალური 

გამოთვლითი გამოსახულებების [5] გამოყენების 

გზით განისაზღვრება ფუნქციონალური ამოცანე-

ბის დასრულების დროის განაწილების ფუნქციის 

პირველი და მეორე მომენტი. ფუნქციონალური 

ამოცანის მოთხოვნის პროგრამით დამუშავების 

დროის განაწილების ფუნქცია აპროქსიმირდება 

პოლინომიალურად ექპონენციალური ფუნქციით. 

ბიჯი 13. კომპუტერული სისტემის აპარატურის 

დაზიანებისა და პროგრამების მტყუნების  შემდეგ 

სისტემის აღდგენისას მოთხოვნათა მიღების 

დაყოვნების გათვალისწინება. გამოთვლები 

სრულდება ინტერფესი1-ის გამომავალი მოდელე-

ბით. დაყოვნების ბლოკების მოდელით ხდება კომ-

პიუტერული სისტემის აპარატურის მტყუნების 

შემდეგ აღდგენით განპირობებული მოთხოვნების 

ლოდინის გათვალისწინება. პროგრამების მტყუნე-

ბის შემთხვევაში, თუ პროგრამას არ გააჩნია აღ-

დგენის ბლოკი, ითვლება, რომ  მოხდა შესაბამისი 

ფუნქციონალური ამოცანის მტყუნება და მისი გა-

თვალისინება ხდება ფუნქციონალური ამოცანის 

დასრულების დროის განაწილების ფუნქციის გამ-

რავლებით შესაბამისი ფუნქციონალური ამოცანის 

პროგრამის დასრულების ალბათობაზე [7]. 

ბიჯი 14. პაკეტების გადაცემისას პროტოკოლე-

ბის პროგრამული მოდულებისა და ამ მოდულე-

ბით აპარატურის დატვირთვის მახასიათებლების 

განსაზღვრა. პაკეტების გადაცემისას შესაბამისი 

პროტოკოლების შესრულებაზე მოთხოვნათა შემო-

სვლის ინტენსივობის მნიშვნელობის, პროტოკო-

ლის სტრუქტურის გრაფის, პროცესორის მიერ შეს-

რულებელი ოპერაციების მოცულობის და ყოველი 

პროგრამული მოდულით ქსელში გადასაცემი 

ინფორმაციის მოცულობის ცნობილი მნიშვნელო-

ბებით  განისაზღვრება პროტოკოლის მოთხოვ-

ნებით პროგრამებული მოდულების და კომპიუტე-

რის დატვირთვის დონე. 

ბიჯი 15. პროცესორში და არხებში გადასაცემ 

მოთხოვნათა პაკეტების პროტოკოლებით დამუშა-

ვების დროის განაწილების ფუნქციის პირველი და 

მეორე მომენტის გამოთვლა. III დონის (აპარატუ-

რის) მოდელებით განისაზღვრება მულტიპროგრა-

მულ რეჟიმში მუშაობისას წარმოქმნილი რიგების 

გათვალისწინებით პროტოკოლები პროგრამული 

მოდულების მოთხოვნების სისტემაში დამუშავე-

ბის დროის განაწილების ფუნქციის მომენტები. 

პროგრამების მოთხოვნების პროცესორში დამუშა-

ვება ხდება აბსოლუტური პრიორიტეტების რი-

გით. გამოთვლები სრულდება [8]-ში მიღებული 

გამოსახულებებით. 

ბიჯი 16. აპარატურის არაგამაუფასურებელი 

თვითაღდგენადი დაზიანებების და პროცესორისა-

დმი და არხებისადმი კომპიუტერული სისტემის 

გამაუფასურებელი დაზიანებებით გამოწვეული 

მოთხოვნათა დამატებითი ნაკადების გავლენის 

გათვალისწინება. ინტერფეისი3-ის მოდელებით 

(ნახ. 2) მოხდება კონტროლის საშუალებებით 

აღდგენილი და ოპერაციების განმეორების გზით 

აღდგენილი შეფერხებების გავლენისა და აპარა-

ტურის გამაუფასურებელი მტყუნებებით გამოწ-

ვეული დამატებითი მოთხოვნების გავლენის 

გათვალისწინება. ამისათვის შესრულდება პროგ-

რამების მოთხოვნების პროცესორებში და არხებში 

დამუშავების დროის განაწილების ფუნქციის 

მომენტების კორექტირება [7]. 

ბიჯი 17. პროტოკოლების პროგრამული მოდუ-

ლების შესრულების დროისა და პროტოკოლების 

მოთხოვნების გადასაცემი პაკეტების პროგრამულ 

მოდულებში დამუშავების დროის განაწილების 



ფუნქციის პირველი და მეორე მომენტის გამოთ-

ვლა. II დონის (პროტოკოლების პროგამული მო-

დულების) მოდელებით განისაზღვრება პროტო-

კოლების მოთხოვნების პროგრაული მოდულებით 

დამუშავების დროის განაწილების ფუნქციის 

მომენტები და პროტოკოლების მოთხოვნების 

პროგრამული მოდულებით დამუშავებამდე 

ლოდინის დროის განაწილების ფუნქციის 

მომენტები 

ბიჯი 18. განისაზღვრება პროტოკოლებით  

მოთხოვნების შესაბამისი გადასაცემი პაკეტების 

დამუშავების დროის განაწილების ფუნქციის 

პირველი და მეორე მომენტი. პროტოკოლების 

გრაფის მარტივ (მიმდევრობით, პარალელურ, 

განშტოებად, ციკლურ) კომპოზიციებად ბინა-

რული ხის სახით დეკომპოზოციისა [6] და სპეცია-

ლური გამოთვლითი გამოსახულებების [5] გამო-

ყენების გზით განისაზღვრება პროტოკოლების 

დასრულების დროის განაწილების ფუნქციის 

პირველი და მეორე მომენტი.  

ბიჯი 19. კომპუტერული სისტემის აპარატურის 

დაზიანებისა და პროგრამების მტყუნების  შემდეგ 

სისტემის აღდგენისას მოთხოვნათა მიღების და-

ყოვნების და მოთხოვნათა პაკეტების განმეორებით 

გადაცემის გათვალისწინება. გამოთვლები სრულ-

დება ინტერფესი1-ის გამომავალი მოდელებით. 

დაყოვნების ბლოკების მოდელით ხდება კომპიუ-

ტერული სისტემის აპარატურის მტყუნების შემ-

დეგ აღდგენით განპირობებული მოთხოვნების 

ლოდინის გათვალისწინება.[7]. 

ალგორითმის დასასრული 

 

III .დასკვნა 

სერვერ–კომპიუტერების დაპროექტებისას მათი 

დროითი მახასიათებლის შეფასებისათვის მიზან-

შეწონილია ანალიტიკური მოდელირების მეთო-

დის გამოყენება. ეს მეთოდი რეალიზაციისათვის 

საჭიროებს ნაკლებ გამოთვლით რესურსებს ვიდრე 

იმიტაციური მოდელირების მეთოდი და საშუა-

ლებას იძლევა გადაწყდეს სისტემის დროითი მა-

ხასიათებელების როგორც შეფასებისა და ანალიზ-

ის, ასევე ოპტიმიზაციის ამოცანები. ამის გათვა-

ლისწინებით ნაშრომში შემოთავაზებულია სერ-

ვერ–კომპიუტერის დროითი მასხაიათებლების შე-

ფასების ზოგადი ალგორითმი, რომელიც ეფუძნება 

იერარქიულად ჩალაგებული ანალიტიკური მოდე-

ლების სამდონიან სისტემას. ამ სისტემაში 

ასახულია გამოთვლითი პროცესების აღდგენის 

საშუალებების პარამეტრები და პაკეტების გან-

მეორებით გადაცემისა და მიღების შედეგად 

გამოწვეული მოთხოვნების დაყოვნებები. 

წარმოდგენილი ალგორითმით იანგარიშება 

სერვერ–კომპიუტერში მოთხოვნების შესრულების 

დროის განაწილების ფუნქციის პირველი და მეო-

რე მომენტი და პროცესორების, არხებისა და 

პროგრამების დატვირთვის დონე. 
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