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ყველაზე გავრცელებული ვარიანტები მონაცემთა 

ბაზებისათვის. კლასიკური რელაციური მონაცემთა 

ბაზების გვერდით მოცემულია დღეისათვის ერთ-ერთი 

აქტუალური ტექნოლოგია - NoSQL. შედარებულია 

რელაციური და არარელაციური ბაზების მახასიათებ-

ლები მართვის საინფორმაციო სისტემებში. განსაზ-

ღვრულია კონსისტენტურობის სხვადასხვა დონეთა 

ეფექტური გამოყენების სფეროები და პირობები. 

კონსისტენტურობის მოდელების ანალიზთან ერთად 

განხილულია Apache Hadoop ეკოსისტემაც, რაც მნიშვნე-

ლოვნად ზრდის მონაცემთა შენახვისა და ანალიზის 

წარმადობასა და შესაძლებლობებს. წარმოდგენილი 

ტექნოლოგიები აქტიურად გამოიყენება საქართველოს 

გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის 

ცენტრში („112“). 

    საკვანძო სიტყვები — მონაცემთა ბაზა, NoSQL, CAP, 

კონსისტენტურობა, სუსტი კონსისტენტურობა, ძლიერი 

კონსისტენტურობა, Hadoop. 

I.  შესავალი 

ჩვენ ვცხოვრობთ ინფორმაციის ეპოქაში. 2013 

წლისთვის ციფრული სამყაროს ზომა 4.4 

ზეტაბაიტი იყო, 2020 წლისთვის კი ნავარაუდებია 

ინფორმაციის მოცულობის ათმაგი ზრდა, 44 

ზეტაბაიტამდე (44 მილიარდი ტერაბაიტი) [1]. 

ამ მოცულობის ინფორმაციიდან გარკვეული 

ნაწილი ისეთ კორპორაციებზე მოდის, როგორიცაა 

ნიუ იორკის საფონდო ბირჟა - 4-5 ტერაბაიტი 

დღეში [2], 

Facebook.com - ჯამში 240 მილიარდი ფოტო, 

თვეში 7 პეტაბაიტი ზრდის მახასიათებლით [3] 

Ancestry.com – 10 პეტაბაიტი მოცულობის 

გენეალოგიის ბაზა [4]. 

ეს ადამიანის შექმნილი მონაცემებია, მაგრამ 

ბოლო ათწლეულში ტენდენცია შეიცვალა, დღეს 

უკვე ინფორმაციის უდიდეს ნაწილს ადამიანების 

ნაცვლად კომპიუტერული ტექნიკა აგენერირებს. 

ტრადიციულ რელაციურ ბაზებში, თუ 

იზრდება მოთხოვნების დატვირთვა, ვაძლიერებთ 

სერვერს (vertical scale). გარკვეული ზღვრის 

შემდეგ სერვერის განვითარება საკმაოდ ძვირი 

ჯდება, თანაც ნაკლებად ეფექტურია [5].  

სპეციალისტები მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ 

მცირე რაოდენობის მძლავრ სერვერებს სჯობს 

დიდი რაოდენობის იაფფასიანი სერვერები 

(horizontal scale), რომლებიც იმუშავებს როგორც 

ერთი კლასტერი. 

II. CAP სამკუთხედის თეორემა 

მონაცემთა ბაზებთან მუშაობისას შესაძლოა 

გვქონდეს „network partition”-ები, რაც გულის-

ხმობს კლასტერში კვანძებს (node) შორის 

კომუნიკაციის დაკარგვას და შესაბამისად, 

ინფორმაციის არასინქრონულობას [6,7]. 

CAP თეორემა (Consistency, Availability, 

Partition_tolerance) ან ბრიუერის (E.Brewer) 

თეორემა არის ევრისტიკული მტკიცება იმის 

შესახებ, რომ განაწილებული გამოთვლების 

ნებისმიერ რეალიზაციაში  შესაძლებელია სამი 

(C,A,P) თვისებიდან მხოლოდ ორის უზრუნ-

ველყოფა (ნახ.1) [7].  

ნახ. 1 
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Consistency (მდგრადობა) – განაწილებული კომ-

პიუტერული სისტემის ყველა კვანძში (node – 

კლასტერში) მონაცემები შეთანხმებულია 

(არაწინააღმდეგობრივია დროის მოცემულ 

მომენტში); 

Availability (წვდომადობა) – ნებისმიერი 

მოთხოვნა განაწილებულ სისტემასთან სრულდება 

კორექტული პასუხით (თუ რომელიმე კვანძი 

გათიშულია, მას ცვლის სხვა); 

Partition Tolerance (განაწილების მდგრადობა) – 

კლასტერი განაგრძობს ფუნქციონალობას მაშინაც 

კი, როდესაც კვანძებს შორის არის კომუნიკაციის 

პრობლემა. კომუნიკაციის პრობლემის დროს, 

არჩევანი გვაქვს: დავუშვათ, რომ ბაზაში 

შესაძლებელია  არასინქრონირებულ მონაცემთა 

არსებობა (უგულებელყოფილია Consistency), ან 

ჩავთვალოთ, რომ კლასტერი დაზიანდა, ანუ უგუ-

ლებელყოფილია Availability.  

CAP თეორემის თვალსაზრისით, ამ სამიდან 

ერთდროულად მხოლოდ რომელიმე ორი 

თვისებას შეიძლება მივაღწიოთ (ნახ.2).   

 
ნახ. 2 

განაწილებული სისტემები იყოფა სამ კლასად:  

CA (კონსისტენტურობა და წვდომადობა) – 

ერთი და იგივე მონაცემებია ყველა კლასტერში. 

თუ კომუნიკაციის რაიმე პრობლემა დაფიქსირდა 

კვანძებს შორის (partition), მონაცემები იქნება 

არასინქრონირებული მანამ, სანამ პრობლემა არ 

გადაიჭრება, ანუ კლასტერებში განსხვავებული 

მონაცემები იარსებებს;  

CP (კონსისტენტურობა და განაწილების 

მდგრადობა) – მონაცემები არაწინააღმდეგობრივია 

კლასტერებში. მაგალითად, დაფიქსირდა კომუნი-

კაციის პრობლემა. ამ დროს არასინქრონული რომ 

არ იყოს მონაცემები, შესაბამისი კვანძი გახდება 

გაუქმებული (ანუ წაკითხვა/ჩაწერა იქნება 

გაჩერებული შესაბამის node-ში). აქ თავს ვიცავთ 

იმისგან, რომ ბაზაში სხვადასხვა მონაცემები არ 

გვეწეროს; 

AP (წვდომადობა და განაწილების მდგრადობა) 

– არაა გარანტირებული მონაცემთა კონსისტენ-

ტურობა. მაგალითად, დაფიქსირდა პრობლემა 

კლასტერებს შორის. აქ დაზიანებული node-ები 

არაა გაუქმებული. ისინი დამოუკიდებლად 

განაგრძობს მუშაობას. როდესაც კომუნიკაციის 

პრობლემა აღდგება, დაიწყება მონაცემების 

სინქრონიზაცია, თუმცა გარანტია არ გვაქვს რომ 

ყველა მონაცემი იგივე იქნება კვანძებს შორის. 

კალიფორნიის უნივერსიტეტის პროფესორის 

ერიკ ბრიუერის CAP თეორემა, რომელიც მან 2000 

წელს შემოგვთავაზა, პოპულარული გახდა 

განაწილებული კომპიუტერული სისტემების 

სფეროში [8]. NoSQL ბაზების კონცეფცია, 

რომლითაც იქმნება განაწილებული არატრანზაქ-

ციული მონაცემთა ბაზების სისტემები, ხშირად 

იყენებს სწორედ ამ პრინციპს მონაცემთა 

კონსისტენტურობის დარღვევის გარდაუვალობის 

დასაბუთების მიზნით.  

უმრავლესი NoSQL სისტემა არ  იძლევა 

მონაცემთა ბაზის კონსისტენტურობის გარანტიას. 

ამიტომაც AP-სისტემების აგების ამოცანა მდგო-

მარეობს მონაცემთა მდგრადობის გარკვეული, 

პრაქტიკულად მიზანშეწონილი დონის უზრუნ-

ველყოფის განხორციელებაში. ასეთი AP-სის-

ტემები ლიტერატურაში მოიხსენიება ტერმინით 

„სუსტი კონსისტენტურობის“ (weak consistent) 

სისტემები [8]. 

III. კონსისტენტურობის მოდელები CAP 

თეორემაში 

კონსისტენტურობაზე საუბრისას განვიხილავთ 

სცენარს, როდესაც სხვადასხვა კვანძზე გვაქვს 

ერთი და იგივე მონაცემების დამოუკიდებელი 

ასლები. კონფლიქტური სიტუაცია დგება მაშინ, 

როდესაც კონკრეტული კვანძის მომხმარებელი 

სერვერს სთხოვს გარკვეული ინფორმაციის 

ცვლილებას. ანუ, სანამ ცვლილება სხვა კვან-

ძებზეც აისახება, დროის გარკვეულ მონაკვეთში 

ახალი მომხმარებლები სხვადასხვა კვანძიდან 

სხვადასხვა მონაცემს (მონაცემების სხვადასხვა 

ვერსიებს) მიიღებენ. 
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სწორედ აქ შემოდის განაწილებულ გარემოში 

კონსისტენტურობის სხვადასხვა მოდელი: 

 ძლიერი კონსისტენტურობა (Strong Consisten-

cy):   W + R > N; 

 სუსტი კონსისტენტურობა (Weak / Eventual 

Consistency ) : W + R <= N; 

 კითხვაზე ოპტიმიზირებული : R = 1,W = N; 

 ჩაწერაზე ოპტიმიზირებული : W = 1, R = N, 

სადაც R აღნიშნავს იმ კვანძების მაქსიმალურ 

რაოდენობას, რომლებიც პასუხისმგებელია წაკით-

ხვის მოთხოვნების დამუშავებაზე. W - იმ კვან-

ძებისა, რომლებიც პასუხისმგებელია ჩაწერის 

მოთხოვნების დამუშავებაზე; N - კვანძების რაო-

დენობაა, სადაც ხდება მონაცემების დუბლირება. 

განვიხილოთ, მაგალითად, კლასტერი 5 კვან-

ძით, R, W და N მნიშვნელობების ცვლილებით 

შეგვიძლია ვაკონტროლოთ მონაცემთა კონსისტენ-

ტურობის დონეები.  

თუ კლასტერს ავაწყობთ R=5 და N=5 

მნიშვნელობებით, მივაღწევთ კონსისტენტურობის 

მაქსიმალურ დონეს, - ყველა კვანძზე გვექნება 

დუბლირებული მონაცემები, სამაგიეროდ, ჩვენი 

სისტემა აღარ იქნება საიმედო განაწილებული 

გარემოს კუთხით, რადგან არცერთი ჩაწერა არ 

ჩაითვლება წარმატებულად რომელიმე კვანძის 

ჩავარდნის შემთხვევაში. 

შეგვიძლია იგივე კლასტერი ავაწყოთ R=1 და 

N=1 მნიშვნელობებით. ამ შემთხვევაში მონაცე-

მების ცვლილების ოპერაცია წარმატებულად 

ჩაითვლება მინიმუმ ერთ კვანძზე წარმატებული 

ჩაწერის შემდეგ. სამაგიეროდ, ზოგიერთ კვანძს არ 

ექნება შეცვლილი მონაცემების მიმდინარე ვერსია. 

კონსისტენტურობის მსგავსად, შეგვიძლია 

წვდომადობაც ვაკონტროლოთ წვდომის მაქსიმა-

ლური დასაშვები დროის ცვლილებით.    

IV. AP სისტემები - ძლიერი კონსისტენტურობის 

მოდელი 

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ძლიერ კონსის-

ტენტურობას ადგილი აქვს მაშინ, როდესაც 

ინფორმაციის დაცვის მიზნით, მონაცემებს ყველა 

კვანძზე პარალელურ რეჟიმში ვანახლებთ. ამით 

ვიღებთ იმის გარანტიას, რომ დროის ნებისმიერ 

მომენტში შევძლებთ მონაცემების მიმდინარე 

ვერსიის წაკითხვას, იმის მიუხედავად, თუ რომელ 

კვანძზე ჩაიწერა მონაცემი თავდაპირველად. ამ 

გარანტიას ძლიერი კონსისტენტურობის მოდელი 

იმის ხარჯზე გვაძლევს, რომ სანამ რომელიმე 

მომხმარებლის მიერ შეტანილი ცვლილება ყველა 

კლიენტისთვის ხილვადი გახდება, ახალმა 

ცვლილებამ ყველა კვანძზე უნდა გაიაროს ვალი-

დაცია. ცვლილების შემტან კლიენტს კი მოთხოვ-

ნაზე პასუხი დაუბრუნდება განახლების ყველა 

კვანძზე ასახვის შემდეგ. 

ძლიერი კონსისტენტურობის საჭიროება ნათ-

ლად ჩანს საბანკო სისტემებში. როდესაც 

გადაგვაქვს თანხა ერთი ანგარიშიდან მეორეზე, 

ტრანზაქციის დაწყებამდეც და დასრულების 

შემდეგაც ჯამური ბალანსი უცვლელი უნდა 

დარჩეს [6,8]. ასეთივე მოთხოვნები ექნება ყველა 

იმ სისტემას, სადაც ინფორმაციასთან წვდომა 

რეალურ დროში გვჭირდება. 

V. AP სისტემები - სუსტი კონსისტენტურობის 

მოდელი 

ძლიერი კონსისტენტურობა (strong consistency) 

და მაღალი წვდომადობა (high availability) 

სისტემის სასურველი თვისებებია, მაგრამ CAP 

თეორემა გვიჩვენებს, რომ კვანძებს შორის 

არასაიმედო კავშირის შემთხვევაში ერთდროუ-

ლად ორივეს მიღწევა შეუძლებელია და 

მიგვანიშნებს „სუსტი კონსისტენტურობის“ 

მოდელზე, რაც პრაქტიკულად უფრო რეალურია.     

სუსტი კონსისტენტურობის მოდელში არაა 

აუცილებელი, რომ მონაცემები ყველა კვანძზე 

რეალურ დროში განახლდეს, მაგრამ შეიძლება 

ითქვას, რომ საბოლოოდ ინფორმაცია ყველა 

კვანძზე განახლდება. წაკითხვისას კი კვანძი 

დაგვიბრუნებს მონაცემის იმ ვერსიას, რომელსაც 

პირველად იპოვის [9,10] 

სუსტი კონსისტენტურობის გამოყენება გარკვე-

ული კლასის ამოცანებში იმდენად ზრდის 

წარმადობასა და ჰორიზონტალურ სკალას, რომ ეს 

მოდელი შესაბამისი პრობლემების გადასაწყვეტად 

შეუცვლელია. ამგვარი ამოცანებია გამომწერების 

სია Twitter-ში, მეგობრების სია Facebook-ში და 

სამეცნიერო პროგრამის log ჩანაწერები. 

სუსტი კონსისტენტურობის მოდელი წარმატე-

ბული იქნება ყველა იმ კლასის ამოცანაში, სადაც 

ზუსტი, რეალური დროის პასუხის დაბრუნებაზე 

უფრო მნიშვნელოვანი პასუხის დაბრუნებაა. 
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თუ მონაცემთა ბაზის მოდელი და სქემა 

სწორად არის შერჩეული, მაშინ, მიუხედავად 

მონაცემთა ბაზის ზომებისა და მასში არსებული 

ჩანაწერების რაოდენობისა, მონაცემებთან წვდომა 

თითქმის მყისიერია [11]. მილიონობით ჩანაწერში 

ჩვენთვის საინტერესო ჩანაწერის ზუსტი და 

მყისიერი მოძებნა მეტად შთამბეჭდავია. 

და ისევ, ისეთ ამოცანებში, სადაც შეხება გვაქვს 

ფინანსურ ტრანზაქციებსა და რეალურ დროში 

დასამუშავებელ მონაცემებთან, მოძველებულმა 

ინფორმაციამ შესაძლოა წარმოშვას მნიშვნელო-

ვანი რისკები. ამიტომ, ამ კლასის ამოცანებში 

სუსტი კონსისტენტურობის მოდელის გამოყენება 

არ არის რეკომენდებული. 

VI. HADOOP – „დიდ მონაცემთა“ ტექნოლოგია 

ბოლო წლებში აქტუალური გახდა ტერმინი IOT 

(Internet Of Things), რაც თავის თავში მოიცავს ყველა 

იმ აპარატს და კომპიუტერულ ტექნიკას, რაც 

მიმდინარე დროში დიდი რაოდენობით 

მონაცემებს აგენერირებს. IOT მონაცემების 

შეგროვება და დამუშავება აქტუალური ამოცანაა 

გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული 

მართვის ცენტრისათვისაც („112“).   

 ყოველდღიურად შესაგროვებელ მონაცე-

მებში გადის სასწრაფო დახმარებისა და ევაკუატო-

რების მანქანების GPS კოორდინატები, ასევე 

სხვადასხვა სენსორების (კვამლისა და CO-ს  

დეტექტორები) მონაცემები და ყველა ის ტექნიკა, 

რაც ძირითადი ფუნქციონირების პარალელურად 

წარმოშობს დიდი რაოდენობის დამხმარე 

ინფორმაციას (metadata). 

ამ რაოდენობის მონაცემების დამუშავებას 

სრულიად განსხვავებული სისტემა სჭირდება არა 

მხოლოდ რელაციური და არარელაციური ბაზების 

დონეზე, არამედ იმ სერვერული არქიტექტურის 

დონეზე, სადაც ვაყენებთ მონაცემთა ბაზებს. 

დღეისთვის საუკეთესო გამოსავალი დააპროექტა 

Apache Software Foundation-მა, სახელით Hadoop. 

Hadoop არის უფასო, ჯავაზე დაფუძნებული 

პლატფორმა, რომელიც შექმნილია დიდი ზომის 

მონაცემთა ნაკადის დასამუშავებლად. 

Hadoop ეკოსისტემაში სხვადასხვა პროდუქტია 

გაერთიანებული, ბირთვად კი სამი ძირითადი 

კომპონენტი აქვს (ნახ. 3): 

HDFS (Hadoop Distributed File System) - 

განაწილებული ფაილური სისტემა მონაცემების 

შესანახად 

Map Reduce - მთავარი კომპონენტი განაწილე-

ბული გამოთვლების ჩასატარებლად 

YARN (Yet Another Resource Negotiator) - 

განაწილებული გარემოს მართვა. 

 
ნახ. 3 

Hadoop გარემო ერთი შეხედვით ფაილური 

სისტემის ქცევას ემსგავსება, მაგრამ რეალურად 

ეკოსისტემაში შემავალი პროდუქტების 

ურთიერთქმედების შედეგად ვიღებთ პროგამული 

უზრუნველყოფის დახვეწილ პლატფორმას, 

რომელიც შეგვიძლია გამოვიყენოთ ინტენსიური 

სიხშირის მონაცემების შემცველი აპლიკაციების 

მხარდასაჭერად ან პეტაბაიტიანი მონაცემების 

დასამუშავებლად. HDFS ფაილურ სისტემაში 

ისეთი ოპერაციები, როგორიცაა ფაილისა და 

დირექტორიის შექმნა, წაშლა ან განახლება, 

ატომარული პროცესებია [10,12]. კონსისტენტუ-

რობისთვის Hadoop ფაილური სისტემა „Shared 

Nothing“ მოდელს იყენებს, რაც გულისხმობს, 

არქიტექტურას, სადაც კლასტერში შემავალი 

კვანძები ერთმანეთისგან სრულიად დამოუკი-

დებლად მუშაობენ. საერთო რესურსის არქონა 

ნიშნავს, რომ კვანძების ერთმანეთთან ურთიერთ-

ქმედება მინიმუმამდეა დაყვანილი და შესაბა-

მისად, აღარ გვაქვს “Bottleneck” (ბოთლის 

შევიწროვებული ყელის) პრობლემა. აღნიშნული 

მოდელი გვაძლევს ჰორიზონტალური ზრდის 

თითქმის ულიმიტო შესაძლებლობას.  



VIII საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია „ინტერნეტი და საზოგადოება“ 

VII. დასკვნა 

ბოლო ათწლეულში მონაცემთა ბაზების 

მართვის სისტემები განსაკუთრებით სწრაფი 

ტემპით ვითარდება NoSQL („არარელაციური“  ან  

„არა მხოლოდ რელაციური“) ტიპის ბაზების 

მიმართულებით. წინსვლა განსაკუთრებით 

აღსანიშნავია განსაკუთრებით „დიდ მონაცემთა“ 

(BigData) დასამუშავებლად, სადაც რელაციური 

ბაზები არაეფექტურია, მათი Join და სხვა 

რელაციური ოპერაციებით ცხრილების დამუშა-

ვების პროცესის დიდი დროის გამო. 

იქიდან გამომდინარე, რომ ბოლო წლებში 

ექსპონენციალურად იზრდება არასტრუქტურირე-

ბული მონაცემების რაოდენობა, კრიტიკულად 

მნიშვნელოვანი ხდება ინფორმაციის შენახვის 

სტრატეგიების შემუშავება. ამოცანის შესაბამისი 

მონაცემების შენახვისა (Storage) და კონსისტენ-

ტურობის (Consistensy) მოდელები არის გასაღები 

იმისა, თუ როგორ მოვარგოთ მონაცემთა საცავის 

ინფრასტრუქტურა დღევანდელ მოთხოვნებს. 

სტატიის ფარგლებში განხილულია კონსისტენ-

ტური მოდელები რელაციურ და არარელაციურ 

მონაცემთა ბაზებში. 

ასევე, განხილულია Hadoop პლათფორმა, რისი 

მეშვეობითაც შეგვიძლია მონაცემთა ბაზის წარმა-

დობის მნიშვნელოვნად გაუმჯობესება. 

გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული 

მართვის ცენტრისათვის („112“) განხილვის 

საფუძველზე შევარჩიეთ არარელაციური მონა-

ცემთა ბაზების ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელე-

ბული წარმომადგენელი MongoDB. ჩვენი ამოცანი-

სათვის, შეგვენახა ტრანსპორტის გადაადგილების 

GPS კოორდინატები, სპეციფიური იყო მონაცე-

მების ჩაწერის ინტენსივობა, რის გამოც ავირჩიეთ 

სუსტი კონსისტენტურობის მოდელი. ამასთანავე, 

გარკვეული მონაცემების შესანახად უკვე ვიყენებთ 

MongoDB ბაზას, ხოლო მონაცემთა ანალიზისთვის 

კი აქტიურად ვმუშაობთ Hadoop ეკოსისტემის 

სხვადასხვა პროდუქტების დანერგვაზე. 
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