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ანოტაცია – განხილულია დიდი ზომის მონაცემთა 

შენახვის ეფექტური საშუალებები მობილურ აპლიკა-

ციებში. შემოთავაზებულია კონცეფცია გადაუდებელი 

დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრისათვის 

(„112“) შეიქმნას აპლიკაცია, რომლის ერთ-ერთი 

ფუნქცია იქნება ოპერატორთან კომუნიკაცია რეალურ 

დროში (ჩატი). საჭიროა ინფორმაციის შენახვა 

განხორციელდეს როგორც ლოკალურად მობილურ 

მოწყობილობაში SQLite მონაცემთა ბაზის ფაილური 

სისტემის გამოყენებით, ისე „112“-ის სერვერზე, სადაც 

განთავსებულია ფუნქციურ მოთხოვნათა ამოცანების 

გადაწყვეტის მხარდამჭერი მონაცემთა საცავი. წარმოდ-

გენილია სისტემის პროგრამული რეალიზაციის 

სადემონსტრაციო ვერსია მობილური აპლიკაციის 

საფუძველზე. 

საკვანძო სიტყვები — გადაუდებელი დახმარების 

ცენტრი. „112“. მონაცემთა ბაზა, მობილური აპლიკაცია, 

ანდროიდი, დუბლირება. 

I.  შესავალი  

ინფორმაციის ლოკალურად ჩაწერა აპლიკაციას 

აძლევს საშუალებას offline რეჟიმში მიიღოს ან 

შეინახოს სასურველი ინფორმაცია. როდესაც 

აპლიკაციას ესაჭიროება მდგრადი მონაცემთა 

შენახვის მექანიზმი, ანდროიდის ფაილური 

სისტემა იძლევა ამის შესაძლებლობას SQLite 

მონაცემთა ბაზის სახით [1]. SQLite-ის გამოყენე-

ბით შესაძლოა შეიქმნას რელაციური მონაცემთა 

ბაზა, რომელიც გამოყენებული იქნება ინფორმა-

ციის სტრუქტურირებულად ჩაწერა-შენახვისთვის. 

იგი არის მსუბუქი მონაცემთა ბაზა და შედგება 

ფაილური სისტემისაგან, რომელიც შენახულია 

მობილურის /data/data/<package_name/databases> 

საქაღალდეში. მათზე სრული უფლებებით წვდომა 

შეუძლია მხოლოდ იმ აპლიკაციას, რომელმაც იგი 

შექმნა. ასევე შესაძლებელია ინფორმაციის გაზია-

რება სხვა აპლიკაციისთვისაც.  

ანდროიდის SDK შეიცავს მრავალ საჭირო 

კლასს SQLite მონაცემთა ბაზებთან სამუშაოდ, ამ 

კლასთა უმეტესობა არის android.database.sqlite 

package-ში [2]. აქ შეიძლება ვიპოვოთ ისეთი 

კლასები,  რომელთა საშუალებითაც შეიქმნება 

ბაზა, გაკონტროლდება მათი ვერსიები, აიგება SQL 

ბრძანებები და ა.შ. მათ შორის არის სპეციალური 

კლასი Cursor, რომელიც უზრუნველყოფს ბაზიდან 

ამოღებული ინფორმაციის დამუშავებას. აქვეა იმ 

შეცდომების დამუშავების საშუალება, რომელიც 

შეიძლება მოხდეს SQLite-ის მონაცემთა ბაზასთან 

მუშაობისას. რაც შეეხება მონაცემთა დაცვას და 

უსაფრთხოებას, შესაძლებელია დაშიფრული ფაი-

ლების მქონე SQLite მონაცემთა ბაზის შექმნა. 

SQLite მონაცემთა ბაზის შესაქმნელად არსე-

ბობს რამდენიმე გზა. მათ შორის ყველაზე 

მარტივია SQLiteDatabase კლასიდან openOrCreate-

Database მეთოდის გამოყენება [3]. ქვემოთ 

მოყვანილ კოდის ფრაგმენტზე ნაჩვენებია 

დაშიფრულ მონაცემთა ბაზის შექმნის ნიმუში 

(ნახ.1).  

 
ნახ.1 

„112“-ის მიერ დასმული ამოცანის მიხედვით 

აუცილებელია ინფორმაციის შენახვა მის მფლობე-

ლობაში არსებულ სერვერთა მონაცემთა ბაზებშიც. 

მობილურ აპლიკაციასა და „112“-ის მონაცემთა 

ბაზასთან კავშირისთვის გამოყენებულია ASP.NET 

Web API სერვისები.  ASP.NET Web API არის 

framework, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია 

ადვილად შეიქმნას HTTP სერვისები [4]. მათი 

გამოყენება შეუძლია ბევრ კლიენტს, მათ შორის 

browser-ებს და მობილურ მოწყობილობებს. 

ASP.NET Web API არის იდეალური პლატფორმა 

ESTful აპლიკაციების შესაქმნელად.  
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II. დიდ მონაცემთა შენახვის RAID ტექნოლოგიების 

ანალიზი 

სერვისებზე წვდომისათვის აუცილებელია 

ინტერნეტ კავშირი. იმისათვის, რომ შექმნილი 

აპლიკაცია არ იყოს ინტერნეტდამოკიდებული და 

ჰქონდეს მუდმივი წვდომა „112“-ის სერვისებთან, 

არსებობს ალტერნატიული არხი GSM პროვაიდე-

რების მეშვეობით. „112“-ის მიმართულებით 

გაგზავნილი მოკლე ტექსტური შეტყობინება მიღ-

წეული იქნება აღნიშნულ სერვისებთან. შედეგად, 

აპლიკაციას „112“-თან ექნება მუდმივი წვდომა და 

გადაუდებელი დახმარების სიტუაციაში მყოფი 

ადამიანი აუცილებლად მიიღებს დახმარებას [5]. 

„112“-თვის კლიენტებიდან მიღებული ინფორ-

მაცია ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული და 

აუცილებელი კომპონენტია. შესაბამისად გაჩნდა 

ინფორმაციასთან წვდომის და შენახვის საიმედო-

ობის ამაღლების მოთხოვნა. რამაც წინა პლანზე 

წამოწია მონაცემთა დუბლირების საკითხები RAID 

(redundant array of independent disks) მასივის 

გამოყენებით. ინფორმაციის რაოდენობის ექსპო-

ნენციალურმა ზრდამ საჭირო გახადა დიდი 

მოცულობის მონაცემების შენახვა-დამუშავება 

რეალურ დროში, რამაც თანამედროვე ტექნოლო-

გიები ახალი გამოწვევების წინაშე დააყენა. 

აღნიშნული  მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად 

შეიქმნა განაწილებული სისტემები: MongoDB, 

Hadoop, Spark და სხვ. [6,7]. 

ინფორმაციის (დიდ მონაცემთა) შენახვის 

სისტემის დასაპროექტებლად საჭიროა წინასწარი 

ცოდნა იმის შესახებ, თუ რა ინფორმაციის და 

როგორი მოთხოვნებით უნდა იქნას შენახული 

იგი. ეს მოთხოვნები შეიძლება იყოს: დიდი 

მოცულობის ინფორმაციის ჩაწერა, წაკითხვა, 

სწრაფქმედება, საიმედოობა.  

აღნიშნული მოთხოვნების დასაკმაყოფილებ-

ლად შეიქმნა RAID მასივი [8]. ესაა მონაცემთა 

შენახვის ვირტუალიზაციის ტექნოლოგია,  დამო-

უკიდებელი მყარი დისკოების მონაცემთა ჭარბი 

მასივით ერთ ლოგიკურ ბლოკში, რომლის 

მიზანია საიმედოობის (დუბლირების გზით) და 

წარმადობის სრულყოფა. შეიქმნა RAID მასივის 

სხვადასხვა არქიტექტურა: RAID_0 -:- RAID_10. ეს 

ტიპები ძირითადად ორ მიზანს ემსახურება: 

მონაცემთა შენახვის საიმედოობისა და დისკოზე 

ჩაწერა/წაკითხვის სისწრაფის გაზრდას. 

განვიხილოთ ყველაზე გავრცელებული  

ტოპოლოგიები: RAID0, RAID_1, RAID_5, RAID_6 

და RAID_10 [9]. RAID_0 ჩაწერის დროს მონაცემებს 

ჰყოფს ბლოკებად და ეს ბლოკები სათითაოდ 

ნაწილდება მასივში შემავალ დისკოებზე (ნახ.2).  

 
ნახ.2 

რაც უფრო მეტია დისკოების რაოდენობა, მით 

უფრო სწრაფად მოხდება ინფორმაციის ჩაწერა, 

რადგან პროცესი პარალელურია ყველა დისკოზე. 

მონაცემთა წაკითხვაც ერთდროულად მოხდება 

ყველა დისკოდან. ამ ტოპოლოგიის გამოყენებით 

მასივში დისკოების დამატებით გაიზრდება 

სწრაფქმედებაც და მოცულობაც, მაგრამ ერთ-

ერთი დისკოს დაზიანების შემთხვევაში იკარგება 

მთელი ინფორმაცია, რომლის აღდგენაც შეუძლე-

ბელი იქნება. 

RAID_1-ს დროს მასივში არსებულ დისკოებზე 

ინფორმაციის დუბლირება ხდება (ნახ.3). 

 
ნახ.2 

ყველა დისკოზე ერთიდაიგივე ინფორმაციაა 

შენახული. ეს ნიშნავს, რომ ინფორმაცია იარსებებს 

მანამდე, სანამ ცოცხალია ერთი დისკო მაინც. 

აღნიშნული ტოპოლოგია იძლევა მაღალ 

საიმედოობას, რომელიმე დისკოს დაზიანების 

შემთხვევაში ინფორმაცია არ იკარგებს. რაც უფრო 

მეტი დისკო იქნება მასივში მით უფრო გაიზრდება 

საიმედოობა, მაგრამ გაიზრდება დისკოზე ჩაწერის 

დრო, რადგან ინფორმაცია უნდა ჩაიწეროს 

რამდენიმე დისკოზე, ამასთანავე არაეფექტურად 

გამოიყენება მასივის ზომა. აღნიშნულ 

ტოპოლოგიას „miroring“_ს უწოდებენ და როგორც 

წესი წყვილ დისკებზე გამოიყენება. 
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RAID_5 მასივის არქიტექტურა შედარებით 

ოპტიმალურია, ვიდრე RAID_0-4. იგი აერთიანებს 

სამ ან მეტ დისკოს. ეს ტოპოლოგია იძლევა ერთი 

დისკოს დაკარგვის საშუალებას ისე, რომ 

ინფორმაცია არ დაიკარგოს. მასივში არსებული 

ინფორმაცია განაწილებულია დისკოებზე და 

თითოეულზე ინახება P საკონტროლო ინფორ-

მაცია, რომლიც საშუალებას იძლევა ერთ-ერთი 

დისკოს დაზიანების შემთხვევაში, ინფორმაცია 

აღდგენილ იქნას ყოველგვარი დანაკარგის გარეშე. 

იმ შემთხვევაში თუ აპარატურას აქვს „Hot Swap“ 

რეჟიმი (დისკოს დაზიანების შემთხვევაში, 

შესაძლებელია მისი შეცვლა მუშაობის რეჟიმში 

„Down Times“ გარეშე), აღნიშნული მასივის 

გამოყენება შეიძლება ისეთ სისტემებზე რომლებიც 

გათვლილია 24/7-ზე მუშაობისათვის (ნახ.4). 

 
ნახ.4 

RAID_6 მსგავსია RAID_5-ის, ოღონდ შეუძლია 

ორი დისკოს დაკარგვა ინფორმაციის დანაკარგის 

გარეშე.  RAID_10 მასივი ორი ტიპისაა: 1+0  ან 0+1. 

მასივის ეს დიზაინი RAID_0-ის და RAID_1-ის 

გაერთანებაა (ნახ.4). მის დასაპროექტებლად 

საჭიროა მინიმუმ 4 დისკო. აღნიშნული მასივი 

იძლევა გაორმაგებულ სისწრაფეს და საიმედო-

ობას, RAID_10-ის გამოყენებისას საჭიროა დისკო-

ების ორმაგი რაოდენობა, რაც დამატებით 

ხარჯებზეა დამოკიდებული. ძირითადად მისი 

გამოყენება რეკომენდებულია მონაცემთა ბაზები-

სათვის (ნახ.5). 

 
ნახ.5 

RAID  მასივის კონფიგურაცია შეძლება მოხდეს 

როგორც პროგრამულ, ასევე ფიზიკურ დონეზე. 

როდესაც დისკოებში მიმავალი ინფორმაციის 

ნაკადი იმართება ოპერაციული სისტემიდან, 

აღნიშნული მეთოდის შემთხვევაში დატვირთვა 

მოდის სისტემურ რესურსზე. ასეთი დატვირთვის 

თავიდან აცილების მიზნით შეიქმნა სპეციალური 

RAID კონტროლერი. იგი პროცესორის მაგივრად 

ასრულებს ყველანაირ გამოთვლებს და თავად 

მართავს ინფორმაციის განაწილებას დისკოების 

მასივზე. ოპერაციული სისტემა კი მას უბრალოდ 

ერთ დისკად აღიქვამს. 

III. დიდი ზომის ინფორმაციის შენახვის 

არქიტექტურის შემუშავება 

აღნიშნული 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 კონფიგურა-

ცია (მონაცემთა ბაზა).  

სერვერის შერჩევისას არჩეულ იქნა ისეთი 

აპარატურა, რომელსაც ექნებოდა RAID კონტრო-

ლერი „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 [6]. ლინუქსი 

თავისუფლად გავრცელებადი, GPL ლიცენზიაზე 

დამყარებული ოპერაციული სისტემაა, რომელიც 

შეიქმნა UNIX ოპერაციული სისტემის მსგავსად. 

ლინუქს ოპერაციული სისტემის ბირთვი შედგება 

22 მილიონი სტრიქონის მოცულობის კოდისაგან, 

რაც საკმაოდ მცირე რესურსს მოითხოვს [7]: 

- პროცესორი 400 Mhz; 

- ოპერატიული მეხსიერება 256 MB; 

- მეხსიერება მყარ დისკოზე 10 MB.  

ეს  მონაცემები ოპერაციულ სისტემას ბევრად 

უფრო საიმედოსა და მოსახერხებელს ხდის 

მომხმარებლისათვის. ლინუქსი ასევე გამოირჩევა 

ისეთი თავდაცვითი მექანიზმებით, როგორიცაა 
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„Firewall“. რაც შეეხება მონაცემების მართვის 

სისტემას - არჩეულ იქნა თანამედროვე ტექნო-

ლოგიებზე დაფუძნებული მონაცემთა ბაზა, 

რომლის საშუალებითაც RAID_0 არქიტექტურას 

დაემატა საიმედოობა. ამ ამოცანის ფარგლებში 

გამოვიყენეთ NoSQL ტიპის მონაცემთა ბაზის 

MongoDB-ს რეპლიკა სეტი, რომელიც გვაძლევს 

მაღალ საიმედოობას (ნახ.6) 

 

ნახ.6 

IV. დასკვნა 

აღნიშნული არქიტექტურა შედგება რამდენიმე 

ელემენტისგან: 

 მობილური აპლიკაცია, რომლითაც იქნება 

შესაძლებელი კომუნიკაცია „112“-ის ოპერატორებ-

თან; 

 შუალედური სერვერი, რომელიც დააკავში-

რებს მობილურ აპლიკაციას მონაცემთა ბაზასთან; 

 მონაცემთა ბაზა; 

 ქსელური კავშირი, რომელიც უზრუნველ-

ყოფს ინფორმაციის მიმოცვლას.  

თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიები 

იძლევა საშუალებას შეიქმნას ალტერნატიული 

დაკავშირების არხი გადაუდებელი დახმარების 

სამსახურთან („112“), რაც გაუადვილებს ცენტრის 

თანამშრომლებს სწრაფად აღმოუჩინონ დახმარება 

ინიციატორს. შედეგად მიიღება „112“-თან 

დაკავშირების ალტერნატიული კომუნიკაციური 

არხი, რომლითაც შესაძლებელი იქნება 

დამატებითი სიცოცხლის გადარჩენა.  

აღნიშნული შედეგის მისაღწევად ჩვენს მიერ 

გამოყენებულია RAID_0 მასივი, რომლის 

საშუალებითაც გავზარდეთ ინფორმაციის ჩაწერის 

და წაკითხვის სიჩქარე. „MongoDB“ - ეს რეპლიკა 

სეტი, რომლის გასამართადაც საჭიროა მინიმუმ 

სამი სერვერი. რეპლიკა სეტის დახმარებით 

ვინახავთ მონაცემებს სამ სხვადასხვა სერვერზე, 

რომლებიც შესაძლებელია იყოს განთავსებული 

სხვადასხვა გეოგრაფიულ ლოკაციაზე. რაც ჩვენს 

მონაცემებს იცავს არა მარტო აპარატურული, 

არამედ უფრო გლობალური საფრთხეებისგანაც.  

რაც შეეხება მობილურ აპლიკაციას, მივიღეთ 

მდგრადი პროგრამული პროდუქტი, რომელსაც 

შეუძლია იმუშაოს როგორც „online“ ასევე „offline“ 

რეჟიმში. „offline“ რეჟიმში მუშაობის საშუალებას 

გვაძლევს ანდროიდის „SDK“-ში ჩაშენებული 

მძლავრი, მსუბუქი და სანდო „SQLite“ რელაციური 

მონაცემთა ბაზა, სადაც შევინახავთ ინფორმაციას 

საჭირო რელაციური სტრუქტურით.   
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