
Linux ოპერაციული სისტემა სერვერებისათვის 
(ავტორისაგან: მიმდინარეობს ლექციათა კურსის განახლების პროცესი) 

 
 

    Tanamedrove informaciuli teqnologiebis farTod danergva 

da gamoyeneba Cvens qveyanaSi mniSvnelovanwilad 

aris damokidebuli rogorc teqnikur (aparatuli platforma) 

da sistemur (programuli platforma) miRwevebze, aseve 

specialistTa kvalifikaciisa da codnis doneze. 

    bolo aTwleulSi gansakuTrebiT swrafad xdeba Cvens 

qveyanaSi amerikisa da evropis qveynebidan uaxlesi teqnikisa 

da teqnologiebis importi gamoyenebiTi informatikis sferoSi. 

es ki cxadia, moiTxovs aseT axal teqnologiebze orientirebuli 

kadrebis momzadebas da gadamzadebas. 

    amitomac Tanamedrove programuli platformebi 

da enebi is ZiriTadi da aucilebeli komponentebia, uromlisodac 

sainformacio teqnologiebSi nabijis gadadgmac gagviWirdeba. 

sayuradReboa avtoritetuli firmebis programuli 

platformebi: MicroSoft (Windows NT platforma), Sun 

Microsystems (SunOS/Solaris), IBM (AIX), Hewlett Packard (HP-UX), 

Siemens (SINIX) da sxv., romlebic Unix platformaze akeTebs 

aqcents. gaCnda Unix-is memkvidre 64 Tanrigiani PC-sTvis 

- Linux-platforma. Unix-is maRalmwarmoebluroba da 

saimedooba ganapirobebs mis farTo gamoyenebas bankebsa da 

uwyveti warmoebis obieqtebze, oRond rTulia administrirebis 

funqciebi da servisi, rac gansakuTrebiT maRalkvalificiur 

personals moiTxovs. 

        MS Windows-NT, 2000, XP bevrad `komunikabeluria~ kargi 

servisiTa da SedarebiT dabali saimedoobiT. gamoCnda Windowsis 

axali gaumjobesebuli versia LINDOWS (Linux+wINDOWS). 

eqsperimentuli kvlevis garkveuli nawili avtorTa mier 

Sesrulda humboldtis universitetis `programuli sistemebis 

teqnologiebis~ kaTedraze.  
ლინუქსი (Linux) წარმოადგენს მრავალფუნქციონალურ მძლავრ უფასო ოპერაციულ სისტემას, რომელიც იუნიქს 

(UNIX) მაგვარი ოპერაციული სისტემების ერთ ერთ ნაირსახეობა არის. 

  ოპერაციული სიტემა UNIX შეიქმნა სამოციან წლებში, კომპანიაში Bell Telephone Laboratories (ახლა AT&T Bell 

Laboratories) მიერ. UNIX-ის შექმნისას გათვალისწინებული იქნა მისი მულტიპლატფორუმულ ოპერაციულ 

სისტემად ჩამოყალიბება ანუ უნდა ყოფილიყო შესაძლებელი მისი სხვადასხვა არქიტექტურის მანქანებზე 

უპრობლემოდ მუშაობა. სწორედ მისმა მულტიპლატფორმულობამ განაპირობა UNIX-ის უდიდესი პოპულარულობა. 

UNIX-ის პოპულარულობასთან ერთად სხვადასხვა კომპანიებმა დაიწყეს UNIX-ის ბაზაზე ოპერაციული სისტემების 

შექმნა. 

 Linux არის თავისუფალად გავრცელებადი GPL ლიცენზიაზე დამყარებული ოპერაციული სისტემა რომელიც 

შეიქმნა UNIX მაგვარი ოპერაციული სისტემა Minix-ის ბაზაზე. მისი თავდაპირველი შემქმნელია ფინეთის 

ჰელსინკის უნივერსტიტეტის სტუდენტი ლინუს ტორვალდსი (Linus Torvalds). Linux შექმნილია მრავალრიცხოვან 

UNIX პროგრამისტთა და ინტერნეტის ქსელში მომუშავე ენთუზიასტთა დახმარებით. Linux-ში არ არის 

გამოყენებული AT&T UNIX-ის პროგრამული კოდი, ასევე არცერთი სხვა UNIX-ის პროგრამული კოდი. Linux-ის მეტი 

წილი პროგრამები შექმნილია GNU Free Software Foundation პროექტის ჩარჩოში, კემბრიჯში მასაჩუსეტსის შტატში , 

ასევე მის შექმნაში მონაწილეობა თითქმის მთელი მსოფლიოს პროგრამისტებმა მიიღეს. აღსანიშნავია ის რომ Linux-

ის ბაზაზე შექმნილი პროგრამების უმეტესობა არის უფასო და არის გახსნილი პროგრამული კოდით (open source). 

 0.01. ვერსის Linux-ის გამოჩენისას არასდროს არ გაკეთებულა ოფიციალური განცხადება მისი შექმნის თაობაზე, 0.01. 

ვერსიის პორგრამული წყარო, პროგრამის კოდის ნორმალური შესრულების შესაძლებლობასაც კი არ იძლეოდა და 



მიუთითებდა იმაზე რომ თქვენ მიმართავდით Minix მანქანას,ეს იმით იყო განპირობებული რათა შესაძლებლობა 

ყოფილიყო მისი (Linux) კომპილირებისა თუ სრულყოფისათვის. 

 1991 წლის 5 ნოემბერი: ლინუსმა “ოფიციალურად” განაცხადა Linux-ის 0.02. ვერსიის გამოსვლის თაობაზე. 

მიუხედავად ამისა ეს ისევ განიხილებოდა როგორც მორიგი ექსპერიმენტებისათვის განკუთვნილი ოპერაციული 

სისტემა. ძირითადად ყურადღება დაეთმო სისტემის ბირთვის (kernel) დახვეწას, არანაირი ყურადღება არ ექცეოდა 

რიგითი მომხმარებელთათვის მასთან მუშაობის უზრუნვეყოფას, არ მოხდა სისტემის დოკუმენტირება ტირაჟირება. 

ეს განაპირობა შემდეგმა გარემოებებმა: ოპერაციული სისტემა უნდა გამხდარიყო დამოუკიდებელი, არ ყოფილიყო 

საჭიროება შემდგომი ვერსიების Minix-ზე კომპილირება სრულყოფისა. 0.03 ვერსიაზე მუშაობის დამთავრების 

შემდეგ ლინუსმა მომდევნო ვერსიას პირდაპირ მიანიჭა 0.10 ნომერი, ვინაიდან იმ დროისათვის პროექტზე უკვე 

საკმაო რაოდენობის ხალხი მუშაობდა და ბევრი რამე დაიხვეწა. 

 1992 წლის მარტი: ტესტირების სტადიაში მყოფი ოპერაციული სისტემის ვერსიების რამოდენიმეჯერ გადახედვის 

მერე ახალ შექმნილ ვერსიას ამჯერად 0.95 ნომერი მიენიჭა, რითაც ლინუსმა მიანიშნა რომ მალე შესაძლებელი 

იქნებოდა ”ოფიციალური” ვერსიის გამოსვლაზე განაცხადის გაკეთება. 

 დაახლოებით წელიწადნახევრის შემდეგ 1993 წლის დეკემბერში Linux-ის ვერსიის ნომერი უკვე 0.99.pl14 იყო, რაც 

გახდა საწინდარი იმისა რომ სულ მალე გამოვიდადა ახლა ნამდვილად ოფიციალური სტაბილური ვერსია 1.0. რაც 

1994 წელს მოხდა. (არ აგვერიოს Linux-ის ვერსიები დისტრიბუტივების ვერსიებში მაგალითად Red Hat 7.3 ან 

Mandrake 8.2. დისტრიბუტივები ცალკე თემა გახლავთ).  

 Linux თავდაპირველად შეიქმნა Intel-ის 32-ბიტიანი x86-ბაზაზე შექმნილ 386 ან უფრო მძლავრ პროცესორებზე 

სამუშაოდ. Linux-ის მუშაობა ასევე შესაძლებელია შემდეგი პლატფორმის მანქანებზე: Compaq Alpha AXP, Sun SPARC 

,UltraSPARC, Motorola 680x0, PowerPC, PowerPC64, ARM, Hitachi SuperH, IBM S/390, MIPS, HP PA-RISC, Intel IA-64, 

DEC VAX, AMD x86-64, CRIS. Linux წარმატებით შეიძლება გამოვიყენოთ როგორც Workstation ასევე Server 

პლატფორმად. 

  დღესდღეობით Linux UNIX მაგვარი ოპერაციული სისტემების ღირსეული კლონი არის, Linux სრულყოფილი 

მრავალფუნქციონალური მრავალდარგობრივი ოპერაციული სისტემა გახლავთ რომელიც პასუხობს თანამედროვე 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების მზარდ მოთხოვნილებებს. 

 მასზე შესაძლებელია X windows-თან, (გრაფიკულ გარემოში ) თუ console (ბრძანების სტრიქონში) მოსახერხებელი 

მუშაობა. Linux-ის მომხმარებელთათვის არსებობს საკმაოდ კარგი თანამედროვე გრაფიკული და საოფისე 

პროგრამები, ასევე მათთვის ინტერნეტში სრულყოფილად სამუშაოდ უამრავი პროგრამა არსებობს რომლებითაც 

შესაძლებლობა გექნებათ დაათვალიეროთ ვებ გვერდები, მიიღოთ და გააგზავნოთ ელექტრონული ფოსტა, 

გამიყენოთ IRC, ICQ, Yahoo Messanger, AOL Instant Messanger, Microsoft Messanger და სხვა პოპულარული 

საკომუნიკაციო საშუალებები. არანაკლები რაოდენობით არსებობს პროგრამირებით დაინტერესებულ პირთათვის 

განკუთვნილი პროფესიონალური დონის გრაფიკული ინტერფეისიანი პროგრამული პროდუქტები. რა თქმა უნდა 

ყველანაირი პროგრამული უზრუნველყოფა არსებობს Linux-ის როგორც ინტერნეტ, ბეჭდვით თუ ფაილ სერვერად 

გამოსაყენებლად. Linux-ისთვის არსებობს უმძლავრესი პროგრამული პროდუქტები მონაცემთა ბაზების 

შესაქმნელად რომლის ნათელი მაგალითია კომპანია Oracle რომელიც თავის პროდუქციას სხვა ოპერაციულ 

სისტემებთან ერთად ასევე Linux პლატფორმისათვის ქმნის. 

  აღსანიშნავია ის გარემოება რომ Linux საკმაოდ კარგად და დეტალურად არის დოკუმენტირებული, ასევე 

დოკუმენტირებულია Linux-ის ბაზაზე შექმნილი პროგრამები, მომხმარებელს უპრობლემოდ აქვს შესაძლებლობა 

ინტერნეტში მოძებნოს და წაიკითხოს ნებისმიერი ინფორმაცია ნებისმიერი პროგრამის შესახებ და თანაც ამ 

ყველაფრის მოწოდება ხდება უფასოდ, რაც იქიდან გამომდინარეობს რომ Linux-ის პრინციპია: მომხმარებელს 

უფასოდ მივაწოდოთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია და პროდუქტი (პროგრამა) აქედან გამომდინარე ეს ყოველივე 

შესაძლებლობას გვაძლევს ზოგიერთი ოპერაციული სისტემებისაგან განსხვავებით (მაგალითად Microsoft Windows) 

უარი ვთქვათ საკმაოდ ძვირადღირებული წიგნების დოკუმენტაციისა თუ პროგრამების შეძენაზე. 

ზემოთ მოყვანილი მაგალითებიდან კარგად ჩანს თუ როგორ გადაიქცა ენთუზიასტი სტუდენტის ლინუს 

ტორვალდსის მიერ დაწყებული ესპერიმენტი ერთერთ უმძლავრეს და თანამედროვე ოპერაციულ სისტემად. 

 

1990 წელს ჰელსინკის უნივერსიტეტის სტუდენტმა - ლინუს ტორვალდსმა, დაიწყო დასწრება “ოპერაციული 

სისტემების” ლექციაზე. წიგნი, რომლითაც უნდა ეხელმძღვანელა, იყო - ენდრიუ ტანენბაუმის “ოპერაციული 

სისტემები: დაპროექტება და განხორციელება”. სახელმძღვანელო შეიცავდა პატარა მეგზურს “Minix” ოპერაციული 

სისტემისათვის (გარკვეულწილად, მინი Unix-ი, მოცემული წიგნის ავტორის მიერ შექმნილი). “Minix”-ი 

წარმოადგენდა ძალზედ მარტივ პროდუქტს, რომელიც მიზნად ისახავდა ოპერაციული სისტემების თეორიის 

ადვილად შესწავლას. ყველაფრის მიუხედავად, გამოქვეყნებიდან ორ თვეში (1987 წელი) უკვე არსებობდა ამ 

ოპერაციული სისტემისადმი მიძღვნილი ძალზედ დიდი Newsgroup-ი (comp.os.minix). ტანენბაუმი იღებდა უამრავ 

წერილს, სადაც “Minix”-ის “ფანები” ავტორს მიმართავდნენ სხვა და სხვა წინადადებებით ოპერაციული სისტემის 

გაუმჯობესებისათვის, მაგრამ ეს წერილები უპასუხოდ რჩებოდნენ. ამ მისამართზე 

(http://groups.google.com/group/comp.os.minix/browse_frm/thread/c25870d7a41696d2/f447530d082cd95d#f447530d082cd95d) 

შესაძლებელია თვალი გადაავლოთ ტანენბაუმისა და ტორვალდსის დისკუსიას "Minix"-თან დაკავშირებით.  

http://groups.google.com/groups?threadm=12595%40star.cs.vu.nl
http://groups.google.com/group/comp.os.minix/browse_frm/thread/c25870d7a41696d2/f447530d082cd95d#f447530d082cd95d


ლინუს ტორვალდსმა მიატოვა ჰელსინკი და დღესდღეობით თავის მოღვაწეობას განაგრძობს კალიფორნიაში, ფირმა 

Trasmeta-ში, რომელიც აწარმოებს პროცესორებს. ყოველივე ამან არავითარი გავლენა არ მოახდინა კერნელის 

განვითარებაზე, პირიქით, ის სულ უფრო და უფრო აქტიურ ფაზაშია. 10 წლის მიუხედავად, პინგვინის ოპერაციული 

სისტემის ისტორია ჯერ კიდევ მხოლოდ საწყის ფაზაშია. 

     operaciuli sistemis programuli paketebi `sasicocxlo~ 

daniSnulebisaa kompiuterebisaTvis, mis gareSe manqanas muSaoba 

ar SeuZlia. yvela danarCeni programuli sistema eyrdnoba da 

iyenebs operaciul sistemebs. operaciuli sistemis daniSnulebaa 

kompiuteruli resursebis marTva. 

     resursebSi igulisxmeba, rogorc fizikuri mowyobilobani 

(magaliTad, procesori, magnituri disko, operatiuli mexsiereba, 

printeri, gadacemis arxi da a.S.), aseve failuri resursebi (magaliTad, 

programebi monacemebi). amgvarad, operaciuli sistema 

`kompiuteruli ojaxis~ menejeria. 

    personaluri kompiuterebis gaCenasa da ganviTarebasTan 

erTad (1981 w.) viTardeba maTi operaciuli sistemebic. pirveli 

manqanebi damisamarTebis 8-bitiani (Tanrigiani) saSualebiT 

iyenebda operaciul sistemas saxelwodebiT CP/M (Control Program 

for Microcomputers). 

16-Tanrigiani manqanebisaTvis gamoiyeneboda MS-DOS (MicroSoft 

Disc Operating System), 32 TanrigianisaTvis ki gavrcelebulia 

UNIX operaciuli sistema (rogorc globaluri kompiuteruli 

qselis sabazo sistema) da personaluri kompiuterebis 

popularuli operaciuli sistema Windows (95, 98, NT Serever 

da Workstation, 2000, XP). 

CP/M da MS-DOS operaciuli sistemebi personalur 

kompiuterze uzrunvelyofda erT-programul reJims, anu drois 

mocemul momentSi muSaobs mxolod erTi programa, misi sruli 

damTavrebis Semdeg iwyeba meore da a.S. manqanis procesors 

SeuZlia programebis damuSaveba mimdevrobiT reJimSi. 

Windows-is platforma uzrunvelyofs mravalprogramul 

reJimSi muSaobas, anu erTdroulad operatiul mexsierebaSi 

moTavsebulia da procesoris mier muSavdeba ramdenime programa. 

maTi raodenoba da damuSavebis siswrafe damokidebulia manqanis 

konfiguraciaze. 

 
kompiuterebis funqcionirebisaTvis aucilebelia maT 

mexsierebaSi specialuri menejer-programebis moTavseba, 

romlebic uzrunvelyofs erTis mxriv, TviT kompiuteris 

resursebis marTvas da momxmareblis interfeiss da, meores 

mxriv, saavtomatizacio obieqtze konkretuli saproblemo 

amocanebis manqanuri gadawyvetis sistemebis xelSewyobas. 

saproblemo amocanebi ganekuTvneba dagegmvis, aRricxvis, 

analizis, kontrolisa da gadawyvetilebis miRebis sferoebs. 

aseT programebs literaturaSi moixsenieben, rogorc sagnobrivi 

sferos gamoyenebiT programul paketebs (gpp_Applications) an 

gadawyvetilebis miRebis xelSemwyob sistemebs (DSS-Decision 

Support Systems).  

gansakuTrebuli mniSvneloba aqvs programul platformebs, 

romlebzec daSenebulia marTvis kompiuteruli sistemebi. 



termini `programuli platforma~ SedarebiT axalia da igi 

`aparatul platformasTan~ kavSirSia. igi gansakuTrebiT maSin 

gamoikveTa, roca firmebis Sun Microsystems da MicroSoft 

koncefciebi Seejaxa erTmaneTs. ZiriTadad ori programuli 

platforma (operaciuli sistema) Unix da Windows NT gaxda 

konkurentebi sistemuri programebis bazarze. Unix-is mimdevrebia: 

SunOS/Solaris, IBM AIX, HP-UX (Hewlett-Packard), SINIX (Siemens), 

IRIX (Silicon Graphics) da sxv. 

`asakovani~ Unix gamoirCeva maRalmwarmoeblurobiTa da 

saimedoobiT, rasac `axalgazrda~ Windows ver daikvexnis. 

samagierod Unix sistema rTulia administrirebis TvalsazrisiT 

da moiTxovs maRali rangis kvalifikaciis (ZviradRirebul) 

specialistebs, romelTa moZebna araa advili. 

saqarTveloSi, iseve rogorc yvela postsabWour qveynebSi 

90-iani wlebidan daiwyo IBM firmis personaluri 

kompiuterebis masiuri Semotana. am manqanebSi, rogorc cnobilia, 

MS-Dos operaciuli sistema gamoiyeneboda. SemdgomSi ki, roca 

gaCnda VGA da SuperVGA tipis monitorebi, maikrosofTis 
firmam aqtiurad daiwyo Windows-paketebis gavrceleba da 

ganviTareba. dReisaTvis moTxovnilebani specialistebze swored 

platformebisa da daprogramebis enebis codnis kriteriumebiT 

ganisazRvreba. programuli sistemebis msoflio bazarze yvelaze 

popularulia qseluri platformebi Unix (stabiluri sistema 

didi da super-manqanebisaTvis), Windows (NT, 2000, xp personaluri 

kompiuterebisaTvis) da Linux (axali platforma, rogorc 

Unix-varianti PC-manqanebisTvis).  

 

 

თავიდან Unix წარმოადგენდა ოპერაციულ სისტემას დიდი ეგმ-სათვის 

(სერვერებისათვის). მაგრამ მასში ჩადებული პრინციპები დროთა განმავლობაში 

პერსონალური კომპიუტერისათვის მისაღები აღმოჩნდნენ. 

Linux მუშაობს სხვადასხვა აპარატულ პლატფორმაზე. ის შეიძლება გამოიყენებოდეს 

როგორც სერვერის, მაგიდის კომპიუტერის ან ნოუთბუკის ოპერაციულ სისტემად. 

ნებისმიერ სიტუაციაში ის ინარჩუნებს Unix-ის ყველა ღირსებას. 

Linux-სათვის არსებობს სხვადასხვა პროგრამული უზრუნველყოფის უზარმაზარი 

რაოდენობა. ო.ს.-ის სპეციფიკის გამო ამ პროგრამათა ნაწილი თავისუფალი 

ლიცენზიით ვრცელდება, მაგრამ არსებობს კომერციული პროდუქტებიც. 

ამ დროისათვის, სხვადასხვა შეფასებით, Linux-ს იყენებს 7,5-დან 11 მილიონამდე 

ადამიანი. უფრო ზუსტი აღრიცხვა შეუძლებელია, რადგანაც Linux არის თავისუფალი 

ო.ს. და მისი გამოყენებისათვის არსად რეგისტრირება არის საჭირო. 

ისევე, როგორც ყველა Unix სისტემა, Linux სისტემაც შედგება ოპერაციული 

სისტემის ბირთვისაგან (www.kernel.org) და სხვა პროგრამებისაგან (ანუ პაკეტებისაგან), 

რომლებიც უზრუნველყოფენ სამომხმარებლო ამოცანების გადაწყვეტას. კომპლექტს, 

რომელიც აერთიანებს ბირთვსა და პროგრამათა ერთობლიობას, დიტრიბუტივი 

ეწოდება. პოპულარული დისტრიბუტივებია: RedHat (www.redhat.com), Mandrake 

(www.mandrakelinux.com), Slackware (www.slackware.com), Debian GNU/Linux 

http://www.kernel.org/
http://www.redhat.com/
http://www.mandrakelinux.com/
http://www.slackware.com/


(www.debian.org). ჩვეულებრივ დისტრიბუტივები შეიცავენ ყველა აუცილებელ 

პროგრამულ უზრუნველყოფას როგორც სერვერის, ისე სამუშაო სადგურის 

ორგანიზებისათვის. 

Linux-ის ბირთვს გააჩნია ნუმერაციის სამსაფეხუროვანი სისტემა - N.X,Y. თუ X 

ლუწი რიცხვია - ე.ი. მოცემული ბირთვი წარმოადგენს სტაბილურ ვერსიას. ამ 

შემთხვევაში Y რიცხვის გაზრდით ხდება შეცდომების გასწორება, ახალი 

შესაძლებლობები არ ემატება. თუკი X კენტია - ეს ნიშნავს, რომ მოცმული ბირთვი 

წარმოადგენს არასტაბილურ, შემუშავების სტადიაში მყოფ ვერსიას. ამ შემთხვევაში Y 

რიცხვის გაზრდით Linux-ს ემატება ახალი შესაძლებლობები. როცა შემუშავებული 

ბირთვი მიაღწევს სტაბილურობას მზა პროდუქტის დონეზე, ის "გაიყინება" და 

გადაიქცევა სტაბილურ N.X+1.0 ვერსიად. 

Unix/Linux სისტემის არქიტექტურის საფუძვლებთან გაცნობის შემდეგ, ამ ო.ს.-ს 

სიმარტივე და ლოგიკურობა პროგრამის შემუშავებაში საკუთარი ძალების მოსინჯვის 

სურვილს აღვიძებს. ამისათვის Linux-ში არსებობს შემუშავების ბევრი საშუალება. აი 

მხოლოდ რამოდენიმე მათგანი: C, C++, Objective C, Java, Modula-3, Modula-2, Oberon, 

Ada95, Pascal, Fortran, ML, scheme, Tcl/tk, Perl, Python, Common Lisp. 

Linux-სათვის რეალიზირებულია გრაფიკული, ფანჯარული ინტერფეისი X 

Windows. ძალიან პოპულარული უფასო X სერვერი არის XFree86 (www.xfree86.org). ეს 

სერვისი მუშაობს ძალიან ბევრ სხვადახვა ვიდეოპლატაზე. არის რამოდენიმე 

ფანჯარული მენეჯერი, რომელთა შორის ყველაზე პოპულარულები არიან KDE 

(www.kde.org) და GNOME (www.gnome.org). 

Linux-ში ტექსტის დამუშავების სტანდარტულ სისტემა არის TeX სისტემა. ის 

წარმოადგენს დე ფაქტო სტანდარტს საგამომცელო საქმიანობაში, განსაკუთრებით 

სამეცნიერო პუბლიკაციების სფეროში. Linux-ში აგრეთვე მუშაობენ ისეთი საოფისე 

პაკეტები როგორებიცაა კომერციული Applixware (www.applix.com) და უფასო 

OpenOffice (www.openoffice.org). ამ პაკეტებს შეუძლიათ MS Office-ის ფაილების 

ფორმატთან მუშაობა. კარგ საოფისე პაკეტს წარმოადგენს KOffice (koffice.kde.org). 

Linux-ის ქსელური საშუალებების მოკლედ აღწერა შეუძლებელია. ორიოდე 

სიტყვით მხოლოდ იმის თქმა არის შესაძლებელი, რომ Linux-ში არის ყველაფერი. 

ამასთან ნებისმიერი გემოვნებისთვის. როგორ მოგწონთ Internet ბროუზერების 

ნაირსახეობა დაწყებული ტექსტური lynx-ით (lynx.bowser.org) და დამთავრებული 

უპოპულარულესი გრაფიკული Mozilla-თი (www.mozilla.org)? იგივეს თქმა შეიძლება 

საფოსტო კლიენტებზე, სიახლეების მკითხველ კლიენტებზე irc და icq კლიენტებზე. 

სავსებით ბუნებრივია, რომ ქსელში დაბადებული ო.ს. მშვენივრად ეგუება ქსელთან 

მუშაობას. 

ასევე მდიდარია Linux-ის სერვერული პროგრამული უზრუნველყოფის სამყარო. 

Linux-ზე მუშაობს პოპულარული WEB სერვერი Apache (www.apache.org), რომლის 

ბაზაზე მუშაობს ყველა WEB-კვანძის თითქმის ნახევარი. ეს სერვერი ეფექტურ 

გადაწყვეტილებას წარმოადგენს სხვადასხვა სირთულის კვანძებისათვის. არსებობს 

სისტემები FTP-სერვერების, საფოსტო სერვერების, DNS-ის, Firewall-ის და ა.შ. 

ორგანიზებისათვის. 

არსებობს მონაცემთა ბაზების სერვერების დიდი რაოდენობა, რომლებიც მუშაობენ 

http://www.debian.org/
http://www.xfree86.org/
http://www.kde.org/
http://www.gnome.org/
http://www.applix.com/
http://www.openoffice.org/
http://koffice.kde.org/
http://lynx.bowser.org/
http://www.mozilla.org/
http://www.apache.org/


Linux-ზე. მათ შორის არიან ისეთი უფასი SQL სერვერები როგორიცაა: MySQL 

(www.mysql.org), PostgreSQL (www.postgresql.org), mSQL (www.hughes.com.au) და სხვ. 

Linux-ის ფარგლებში ადვილად წყდება web-თან მომაცემთა ბაზების ინტეგრირების 

ამოცანები. 

ასევე ნაირფეროვანია Linux-ის თამაშების სამყარო. თამაშების მოწინავე 

მწარმოებლებმა დაიწყეს Linux-ის როგორც სერიოზულ სათამაშო პლატფორმად 

განხილვა. ბევრი თამაში პირდაპირ გამოდიან Linux-ის და Windows-ის ვერსიებად, ან 

სწრაფად გარდაიქმნებიან Linux-სათვის. Linux-ს შეუძლია ბევრ მულტიმედიურ 

მოწყობილობათა ბაზაზე მუშაობა( ხმის პლატები, TV/FM ტუნერები, 3D 

აქსელერატორები). 

Linux-ის აპარატული უზრუნველყოფის არჩევისას აუცილებელია დარწმუნდეთ 

იმაში, რომ ის მუშაობს Linux-ის ბაზაზე. იმ აპარატურის სია, რომლებსაც Linux-ის 

ბაზაზე მუშაობა შეუძლიათ დიდია მაგრამ არა უსასრულო. არა მგონია ამ სიაში 

რომელიმე ნაკლებად პოპლულარული, არასტანდარტული ნაწარმი ნახოთ. 

სამწუხაროდ, აპარატურული უზრუნველყოფის მწარმოებელთა მხოლოდ გარკვეული 

ნაწილი უზრუნველყოფს თავის ნაწარმს Linux-დრაივერებით. ენთუზიასტები კი 

დრაივერებს უმთავრესად პოპულარული აპარატურისათვის სწერენ. 

უნდა აღინიშნოს Linux-ის მცირე მოთხოვნილება რესურსებისადმი. მინიმალური 

კონფიგურაცია Linix-ის დასაყენებლად არის: 386SX/16, 1MB RAM, FDD 1.44 Mb ან 1.2 

Mb. ნათელია, რომ ასეთი კონფიგურაციით რაიმე სერიზულის გაკეთება შეუძლებელია, 

მაგრამ მიუხედავათ ამისა Linux მაინც გამოავლენს თავის დამახასიათებელ თვისებებს 

(მრავალმომხმარებლიანი სისტემა, მრავალფუნქციონალურობა და ა.შ.). უფრო 

კომფორტული მუშაობისათვის ბუნებრივია მეტი რესურსებია საჭირო. 486-იანი 

პროცესორით და 4 Mb RAM-ით უკვე შეიძლება X-Windows-თან მუშაობა. ამასთან 

დაგჭირდებათ დაახლოებით 50-100 Mb ვინჩესტერზე. 

Linux კარგად ეგუება სხვა ო.ს.-ბს. Linux-ის სტანდარტული ჩამტვირთავი LiLo (Linux 

Loader) საშუალებას მოგცემთ ერთ კომპიუტერზე იქონიოთ რამდენიმე ო.ს. გარდა ამისა 

Linux-ს ისეთ ფაილურ სისტემებთან შეუძლია მუშაობა, როგორებიცაა: FAT16, HPFS, 

FAT32, NTFS, HFS. Linux-ის დაყენება შეიძლება უკვე არსებულ DOS განყოფილებაში. 

ამისათვის შექმნილია სპეციალური ფაილური სისტემა - UMSDOS. 

Linux-თვის არსებობენ ემულატორები, რომლებიც სხვა ოპერაციული სისტემათა 

პროგრამების გაშვების საშუალებას იძლევიან. ყველაზე მეტად გავრცელებულია 

dosemu (www.dosemu.org) - DOS-ის ემულაციისათვის და wine (www.winehq.com) - 

Windows-ის ემულაციისათვის. ცალკე უნდა აღინიშნოს პროგრამა vmware 

(www.wmware.com). ეს პროდუქტი Linux-ის ბაზაზე შექმნილ ვირტუალური მანქანაზე 

(vm = Virtual Machine) სხვადასხვა ოპერაციული სისტემების დაინსტალირებისა და 

მუშაობის საშუალებას იძლევა. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, Dos, Windows 

9x/Nt/2000/XP შეიძლება Linux-is ერთ ფანჯარაში გავუშვათ. არა მხოლოდ ცალკეული 

პროგრამები, არამედ მთელი სისტემა. 

Internet-ში თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ Linux-ის შესახებ ინფორმაციის და 

დოკუმენტაციების ზღვა. საზღვარგარეთულ სერვერებს შორის გამოირჩევიან ისეთები 

როგორებიც არიან: www.linux.org, www.linux.com, www.li.org, www.freashmeat.org და 

http://www.mysql.org/
http://www.postgresql.org/
http://www.hughes.com.au/
http://www.dosemu.org/
http://www.winehq.com/
http://www.wmware.com/
http://www.linux.org/
http://www.linux.com/
http://www.li.org/
http://www.freashmeat.org/


ა.შ. რუსულენოვანი სერვერებია: www.linux.org.ru, www.linux.ru.net. ქართულ 

ინტერნეტში გამოირჩევა ძალიან კარგი ქართულენოვანი სერვერი www.linux.ge. 

ბოლოს მინდა დავამატო: თუ კი ჯერ ვინმეს არ მოგისინჯავთ Linux, უკვე დროა ეს 

გააკეთოთ. საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამყარო ძალიან ინტენსიურად ვითარდება 

და აუცილებელია სართო ტენდენციებზე მიყოლა, რათა ერთ მშვენიერ დღეს 

ტექნიკური პროგრესისაგან ძალიან ჩამორჩენილი არ აღმოჩნდეთ. 
 

 

            LINUX  ოპ. სისტემით სერვერების  სტრუქტურა 

 
1991 wels informatikis fakultetis finelma studentma 

linus torvaldsma (Linus Torvalds) daiwyo Unix _ sistemis 

programebis ageba misi axali versiis misaRebad. Tavis Ria 

programis teqstebs igi aTavsebda internetSi. SemdgomSi mas 

mravali programisti SeuerTda msoflios sxvadasxva kuTxidan 

da erToblivad daiwyes muSaoba Linux proeqtze da mis 

realizaciaze. sistemis saxelwodebac aqedan gamomdinareobs 

Linux=LINus UniX, ase rom Linux SeiZleba sistema Unix -is 

nairsaxeobad miviCnioT. 

arsebobs Linux-is sxvadasxva paketebi damuSavebuli msoflios 

qveynebis firmebis mier, am sakiTxSi liderad kvlav aSS rCeba. 

momxmarebelTa Soris didi popilarobiT sargebloben: SuSE 

Linux, Slackware Linux, Debian Linux, RadHat Linux, Mandrake Linux, 

da a. S. 

Linux operaciuli sistemisaTvis damaxasiaTebelia 

stabiluroba, saimedooba da Semsrulebloba Internet qselSi 

muSaobis farTo SesaZleblobebiT. igi aRiara iseTma cnobilma 

firmebma, rogoricaa: IBM, Compaq, Siemens da a.S. ukve Seqmnilia 

Linux-ze orientirebuli komerciuli programebi Oracle, Applix, 

Corel, da a.S. gansakuTrebiT didi wvlili Linux-is 

popularizaciaSi miuZRvis firma Sun Microsystems, romelmac 

specialurad Linux-isTvis SeimuSava programuli paketi 

StarOffice, romelic dResdReobiT am sistemis ZiriTad saofise 

sistemas warmoadgens. Linux -s aqvs komfortuli grafikuli 

interfeisi, Tumca sistema gamoirCeva grafikul interfeisTa 

mravalferovani arCevniT. 

amgvarad, Linux aris `birTvi~ yoveli Unix operaciuli 

sistemisaTvis anu Linux Tavsebadia Unix programuli sistemebis 

mTeli speqtrisaTvis. 

Linux-Si mravladaa samomxmareblo programa. magaliTad, 

saukeTeso gafarToebul versiad iTvleba C/C++ kompilatori, 

interfeisuli garsi, monacemTa damuSaveba, teqstebis redaqtori 

da sxv. Linux dakomleqtebulia PC-personaluri kompiuterebis 

Unix sistemebisaTvis X Window System (magaliTad, X11 Release 

6.3, 6.4). 

Unix da Linux sistemebi TavisTavad sakmaod rTuli da 

moculobiTi dokumentaciiT gamoirCeva.  

damatebiTi cnobebis miReba SeiZleba internetis misamarTze: 

http://www.suse.com kaliforniidan da http://www.suse.de 

http://www.linux.org.ru/
http://www.linux.ru.net/
http://www.linux.ge/


germaniidan. SuSE - Software- und SystemEntwiklung (programuli 

uzrunvelyofisa da sistemebis warmoeba). 

 

 

SUSE Linux-is Tanamedrove versiebis instalirebisaTvis 

personaluri kompiuteris konfiguracia unda akmayofilebdes 

Semdeg minimalur moTxovnebs: 

_ procesori - pentiumi; 

_ Setup-Si kompaqt diskodan (CD ROM) sistemis gaSvebis 

saSualeba; 

_ operatiuli mexsiereba 64 Mb (RAM); 

_ magnituri disko (HD) 150 Mb (minimaluri 

konfiguraciisTvis) da 500 Mb (standartulisaTvis). 

instalireba xorcieldeba tradiciuli YaST (Yet another 

Setup Tool) paketiT (an grafikulinterfeisiani YAST2-iT). 

ukanaskneli gamoiyeneba pentiumis axali modelebisaTvis. 

instalaciis procesi imarTeba meniuebiT, romelsac momxmarebeli 

sistemis ama Tu im parametrebis arCeviT pasuxobs. aucilebelia 

verkveodeT imaSi Tu ramdennairi gziT SeiZleba sistema Linuxis 

CatvirTva. es damokidebulia imaze Tu sad CavwerT 

LILO(Linux Loader)-s, anu Linux-is CamtvirTav nawils. 

LILO Cawera SeiZleba ganvaxorcieloT: 

1. moqnil diskoze (floppy disk). es aris Linux-is CatvirTvis 

yvelaze saimedo, magram neli meTodi. es meTodi vamoiyeneba im 

SemTxvevaSi Tu ar gvsurs SevcvaloT boot-seqtori. 

2. Linux-is pirveladi diskos danayofis boot-seqtorSi. 

am SemTxvevaSi MBR (Master Boot Record) rCeba xelSeuxebeli. 

sanam sistemas CavtvirTavT, saWiroa am diskis danayofis 

gaaqtiureba fdisk-is saSualebiT. es CatvirTvis meTodi ar 

aris xelsayreli im SemTxvevaSi roca magnitur diskze sxva 

sistema gvaqvs dayenebuli, radgan Cven mogviwevs winaswar 

gavaaqtiurod im diskis danayofi romlidanac vapirebT sistemis 

CatvirTvas. es procesi sakmaod Sromatevadia, ase rom, Semdegi 

meTodi ufro xelsayrelia aseT situaciaSi. 

3. Master Boot Record-Si. es sistemis CatvirTvis yvelaze 

moqnili meTodia. im SemTxvevaSi Tu Cven magnitur diskze 

gvaqvs sistema Windows, LILO Seicnobs mas da Tavis CasatvirT 

sistemaTa meniuSi Seitans Sesabamisi saxeliT, rac moagvarebs 

im problemas romelsac me-2 meTodis ganxilvisas SevexeT. 

davuSvaT, sistema dakompleqtebulia sworad, maSin gadavideT 

misi eqspluataciis reJimze. 

 

Linux-Si SegviZlia SevideT rogorc grafikuli reJimiT, 

aseve teqsturi reJimiT. Tu Cven sistemis dayenebisas amovirCieT 

grafikuli reJimi, maSin sistemis CatvirTvis Semdeg gamoCndeba 

grafikuli konsoli, sadac SevitanT momxmareblis saxelsa 

da parols, xolo Tu Cven amovirCieT teqsturi reJimi, amis 

gakeTeba Sesabamisad teqstur reJimSi mogviwevs. gansxvaveba 

imaSia Tu saerTod sistemis romel reJimSi gvsurs Cven muSaoba, 

grafikulSi Tu teqsturSi. 



arsebobs ornairi momxmarebeli: administratori anu root 

da ubralo momxmarebeli. 

pirvelis SemTxvevaSi sistemasaTan mierTeba xdeba ase: 

Login: root 

Password: ******** 

Tu paroli sworadaa miwodebuli, administrators SeuZlia 

muSaobis dawyeba da sistemaSi saWiroebisamebr garkveuli 

parametrebis cvlileba. 

Cveulebrivi momxmareblis reJimSi (mas ara aqvs raime 

sistemuri cvlilebis ufleba): 

Login: user 

Password: ******** 

Tu logikuri mierTeba normalurad Catarda, maSin unda 

gamoCndes ekranze `mipatiJebis~ simbolo: 

Meliton::~#brZaneba, 

sadac Meliton konkretuli kompiuteris saxelia, xolo brZaneba 

- konkretuli Sesasrulebeli funqciis saxelia, romelsac 

momxmarebeli miawvdis manqanas. magaliTad, 

Meliton:~# startx. 

Startx brZanebiT miviRebT grafikul interfeisSi muSaobis 

SesaZleblobas (Windows operaciuli sistemis msgavsad). 

grafikuli interfeisidan gamosvla xorcieldeba samuSao 

magidis meniuSi logout brZanebis gamoZaxebiT . 

kompiuteris gamorTvisaTvis saWiroa Semdegi brZanebebi: 

Shutdown  da Halt. 

agreTve, sistemis swrafi gadatvirTvisaTvis SegviZlia avkrifoT reboot. 

 

LINUX-is zogierTi maxasiaTebeli da terminebi 
 

Windows da MS-Dos sistemebisagan gansxvavebiT Linux iyenebs 

Unix sistemis Taviseburebebs, amitomacaa igi Unix-Tavsebadi. 

direqtoriebis gzis (path) misaTiTeblad aq gamoiyeneba 

marjvniv gadaxrili ' / ' sleSi. magaliTad, /home/dev/hdc7… 

nacvlad ' \ ' -isa Dos-Si. 

buferi (buffer) aris mexsierebis garkveuli adgili, sadac 

Tavsdeba monacemebi maTi Semdgomi mravaljeradi gamoyenebis 

mizniT. Linux -Si arsebobs mravali saxeoba aseTi buferebisa. 

fanjrebis menejeri (windows manager) realizebulia 

X Window System grafikuli interfeisis saxiT. igi amuSavdeba 

startx brZanebiT. 

` * ~ da ` ? ~ niSnebi (wildcards). pirveli ugulebelyofs 

ramdenime simbolos, meore ki mxolod erTs. magaliTad, file_*.* 

niSnavs file_1.exe, file_7.dll file_19.txt da a.S. ko?o.txt ki koko.txt, 

koso.txt, koro.txt da a.S. MS Dos msgavsad. 

birTvi (kernel) aris saerTo sistemis `guli~, masSi 

mimdinareobs yvela procesi: mexsierebis marTva, procesebis 

cxrilTa marTva, multidavalebebis marTva, monacemTa masivebze 

mimarTvis uzrunvelyofa da a.S. 

terminali (terminal, console). igulisxmeba virtualuri 

terminalebi, romelTa ricxvi Linux-Si 6-ia. momxmarebels SeuZlia 



eqvsi erTmaneTisgan damoukidebeli ekranis gamoyeneba. erTSi, 

magaliTad, teqstur fails awyobs, meoreSi programas amuSavebs, 

mesameSi internetidan gamoaqvs informacia da a.S. gadarTvebi 

erTi terminalidan meoreze xdeba Alt+F1,…, Alt+F6 klaviSebiT. 

me-7 terminali gaTvaliswinebulia X11-Tvis, anu grafikuli 

interfeisisTvis. Alt+F7-iT gadavdivarT X11 -Si, xolo ukan 

dabruneba teqstur reJimSi: Ctrl+Alt+F1,…, Ctrl+Alt+F6. 

 

 

              

FAT (File allocation Table) ფაილური სისტემა წარმოადგენს ცხრილს, რომელშიც მითითებულია: 

ლოგიკური დისკის უშუალოდ დამისამართებული ადგილები, სადაც თავსდება ფაილები ან 

მათი ფრაგმენტები; 

დისკური მეხსიერების თავისუფალი ადგილები; 

დისკის დეფექტური ადგილები; 

 

Ddireqtoriebi (კატალოგები)  da failebi 
 

 

standartuli katalogebi  Linux-Si 

 
/   -  birTvi 
/boot – sistemis CamtvirTveli 
/bin  - Seicavs standartul programebs 
/home – Seicavs momxmareblis samuSao katalogebs 
/usr – Seicavs yvela im programas rasac iyenebs sistema 
/sbin – brZanebebi sistemuri administrirebisTvis 
/var – Seicavs iseT failebs, romlebic xSirad icvlebian, mag. safosto yuTis failebi, 

an printeris dayenebebi, buferuli failebi 
/ets – sistemis dayenebebis failebi 
/dev – periferiuli mowyobilobebis Sesaxeb failebi 

/tmp -  katalogebi droebiTi failebisaTvis 
/mnt -  failebi sxvadasxva katalogebis mimaunTebis(mierTebis) Sesaxeb 

 

direqtoriebTan da failebTan muSaoba Linux (Unix) sistemaSi 

msgavsia MS-Dos -is. 

magaliTad, momxmareblis gio direqtoriaSi yofnisas: 
drwxr-xr-x 5 gio users 1024 Jan 5 11:50 ./ 

-rwxr-xr-x 1 gio users 3500 Feb 20 17:30 file* 

drwxr-xr-x 2 gio users 1024 Mar 5 15:20 etc/ 

drwxr-xr-x 15 gio users 1024 Nov 5 09:05 sbin/ 

-rw-r--r-- 1 gio users 5678 Apr 1 13:30 f_text.txt 

-rw-r-r-- 1 gio users 185050 Dec 5 17:36 xvi.tgz 

-rw-r-xr-- 1 gio users 29524 Jun 29 13:11 linux.info 

gio@meliton:/home/gio>brZaneba 

sadac brZaneba SeiZleba iyos: 

pwd (print working directory) _ gamoaqvs muSa direqtoriis 

saxeli; 

mkdir Newdir - axali direqtoriis Seqmna; 



rmdir olddir - direqtoriis waSla; 

rm -r olddir - direqtoriis waSlaa; 

rm file - failis waSla; 

direqtoriebisa da failebis Sesaxeb informacia miiReba ls 

brZanebiT magaliTad, 

 

Selis tipebi 

Seli SHELL aris samuSao sistemuri garemo brZanebaTa enaze.  failebi Tavmoyrilia bin 

katalogSi    

/.../sh                 Bourne shell  

/.../csh                C shell 

/.../tcsh               TC shell 

/.../ksh                Korn shell 

/.../bash               Bourne Again SHell 

imisaTvis rom gavigoT romel SelSi vmuSaobT terminalSi (igive konsoli) avkrifoT 

braZaneba :     echo $SHELL 

 
 

uflebebi failebze (permissions) 

 
uflebebis SecvlisaTvis saWiroa brZaneba chmod 

brZanebas vkrefT Semdegnairad: 

chmod ⊔ Y+(-)rwx⊔  file(directory)  

YYY= u(user), g(group), o(other), a(all) 

chgrp (change group) command — failisa da direqtoriisTvis jgufis  Secvla  

chown (change owner) command — failisa da direqtoriis iuzeris Secvla  

chgrp ⊔ user2 ⊔ text.odt 

 

momxmareblis da momxmarebelTa jgufis damateba 

axali momxmarebeli an jgufi rom davamatoT terminaliT, unda gvqondesAruTis 

uflebebi (su   ->  ,  root - password ); 

Semdeg avkrifoT brZaneba: /usr/useradd ⊔ username 

mivaniWoT paroli:   passwd ⊔ username 

******   - enter kidev gavimeorebT.  gaCndeba axali iuzeri Tavisive axal jgufSi 
 

axali momxmarebeli sasurvel jgufSi 



# /usr/sbin/ useradd ⊔ -c ⊔ 'nozaZe' ⊔ -u504⊔ -g ⊔users⊔-d⊔home/Elene2⊔ -s⊔ /bin/bash⊔Elene2   
 

axali jgufis damateba:     groupadd ⊔ groupname 

jgufis da iuzeris waSla:     groupdel ⊔ groupname; userdel ⊔ username 

 

axali direqtoriis Seqmna: mkdir ⊔ /home/user/dirname 

kopireba: cp ⊔ /home/user1/filen ⊔ /home/user2/direqt 

 

gadatana-saxelis gadarqmeva: 

 mv ⊔ /home/user1/filename ⊔ /home/user2/direqt/ filenewname 

failis waSla:  rm ⊔ /home/user/filename 

direqtoriis waSla:  rmdir ⊔ /home/user/dirname 

 

terminalis  ZiriTadi brZanebebi 

 

1. კლავიშების "ცხელი" კომბინაციები. 

[ctrl] [Alt][F1] პირველ კონსოლურ ტერმინალზე გადართვა. 

[ctrl] [Alt][F#] მე-# კონსოლურ ტერმინალზე გადართვა. (#=1..6) 

[ctrl] [Alt][F7] გრაფიკულ ტერმინალზე გადართვა.  

[Arrow Up] 

ბრძანებათა ისტორიის ბუფერის დათვალიერება და 

რედაქტირება. ბრძანების შესასრულებად დააჭირეთ 

[Enter]. 

[Shift][PgUp] 

ეკრანის საზღვრებს მიღმა გადამცდარი კონსოლში 

გამოტანილი ტექსტის დათვალიერება. ზევით 

გადაადგილება. 

[Shift][PgDown] იგივე რაც ზემოთ. ქვევით გადაადგილება. 

[ctrl] [Alt] [BkSpc] 

(X-Windows-ში) X-Windows-ის მიმდინარე სერვერის 

"მოკვლა". (ყველა პროცესის განადგურებით გრაფიკული 

გარსიდან გამოსვლა). 

[ctrl][Alt][Del] კომპიუტერის გადატვირთვა. 

[ctrl] c მიმდინარე პროცესის მოკვლა. 

[ctrl] d 

მიმდინარე ტერმინალიდან გამოსვლა. 

მიმდინარე პროცესს უგზავნის სიგნალს: [ფაილის 

ბოლო]. 

[ctrl] s ტერმინალში ინფორმაციის გამოყვანის შეჩერება. 

[ctrl] q ტერმინალში ინფორმაციის გამოყვანის შეჩერება. 

[ctrl] z მიმდინარე პროცესის background-ში გაგზავნა. 

[მაუსის შუა ღილაკი] კურსორით მონიშნული ტექსტის ჩასმა. 

~ 
ჩემი საშინაო დირექტორია. მაგალითად cd 

~/ჩემი_ქვედირექტორია. 

. (წერტილი) მიმდინარე დირექტორია. 



.. 
(ორი წერტილი) მიმდინარე დირექტრიის "მშობლიური" 

დირექტორია. 

top 

  

2. სტანდარტული ბრძანებები, ბრძანებები რომლებსაც სისტემის შესახებ ინფორმაცია გამოაქვთ. 

Pwd მიმდინარე დირექტორიის გამოტანა. 

Whoami 
იმ სახელის გამოტანა, რომლითაც მე ვარ 

დარეგისტრებული. 

Hostname მანქანის ქსელური სახელის გამოტანა ან შეცვლა. 

Date 

თარიღის და დროის გამოტანა ან შეცვლა. 

მაგალითად, იმისათვის რომ დავაყენოთ თარიღი 

და დრო: 2003-12-31 23:57, უნდა შევასრულოთ 

ბრძანება: 

date 12313572002 

Time 

პროცესის შესრულებისათვის საჭირო დროის 

გამოტანა. არ აგერიოთ ეს ბრძანება date-სთან. 

მაგალითად, მე შემიძლია განვსაზღვრო თუ რა 

დრო არის საჭირო დირექტორიაში მოთავსებული 

ფაილების სიის გამოსატანად ბრძანებით: time ls  

Who 

იმ მომხმარებელთა სახელების გამოტანა 

რომლებიც მიმდინარე მომენტში სისტემაში არიან 

შემოსული. 

rwho –a 

თქვენ ქსელთან დაკავშირებული ყველა 

მომხმარებლის სახელის გამოტანა. ამ ბრძანების 

შესრულებისათვის საჭიროა, რომ გაშვებული იყოს 

პროცესი rwho. თუ კი ის არ არის გაშევებული, 

გაუშვით "setup" (სუპერმომხმარებლის (root-ის) 

პრივილეგიით). 

finger [user_name] 
დარეგოსტრირებულ მომხმარებელზე 

ინფორმაციის გამოტანა. სცადეთ finger root 

Uptime 
მანქანის ბოლო გადატვირთვის შემდეგ გასული 

დრო. 

ps a მიმდინარე პროცესების სია. 

Top 

მიმდინარე პროცესების ინტერაქტიული სია, 

რომელიც დახარისხებულია cpu-ს გამოყენების 

მიხედვით. 

Uname გამოვიტანოთ სისტემური ინფორმაცია. 

Free გამოვიტანოთ ინფორმაცია მეხსიერების შესახებ. 

df –h 

(= ადგილი დისკზე) გამოვიტანოთ ინფორმაცია 

დისკებზე დაკავებული და თავისუფალი ადგილის 

შესახებ. 

du / -bh | more 

(= ვინ რამდენი დაიკავა) ფესვური 

დირექტორიიდან ( / დან) დაწყებული, ყველა 

დირექტორიაში მოთავსებული ფაილების ზომების 

შესახებ დეტალური ინფორმაციის გამოტანა. 
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cat /proc/cpinfo 
სისტემური ინფორმაცია პროცესების 

მიმდინარეობის შესახებ. 

cat /proc/version Linux-ის ბირთვის ვერსია. 

cat /proc/filesystems 
მიმდინარე მომენტში გამოყენებადი ფაილური 

სისტემების სახეების გამოტანა. 

cat /etc/printcap პრინტერის კონფიგურაციების გამოტანა. 

Lsmod 

(როგორც root) ბირთვის მიმდინარე მომენტში 

ჩატვირთული მოდულების შესახებ ინფორმაციის 

გამოტანა. 

set|more 
ცვლადი გარემოების მიმდინარე მნიშვნელობების 

გამოტანა. 

echo $PATH    

ცვლადი გარემო $PATH-ის მნიშვნელობის 

გამოტანა. ეს ბრძანება შეიძლება გამოყენებულ 

იქნას სხვა ცვლადი გარემოთა მნიშვნელობების 

გამოსტანად. სრული სიის მისღებად ისარგებლეთ 

ბრძანებით set. 

top 

  

3. ქსელთან მუშაობა. 

Netconf 
(როგორც root) ძალიან კარგი პროგრამა ქსელი 

გამართვისათვის. 

ping [მანქანის_სახელი] 

სხვა მანქანასთან კავშირის შემოწმება (მანქანის 

სახელი ნაცვლად შეიძლება გამოვიყენოთ მისი IP 

მისამართი). როდესაც საჭირო 

ინფორმაციამიღებული იქნებამ დააჭირეთ [ctrl] c . 

route –n 
მარშრუტიზაციის ცხრილის გამოტანა (the routing 

table). 

ipfwadm -F -p m Firewall-ის გამართვა. 

Ifconfig 

(როგორც root) გამოვიტანოთ ინფორმაცია 

მიმდინარე ქსელური ინტერფეისების შესახებ 

(ethernet, ppp და ა.შ.). თქვენი პირველი ethernet 

პლატა ნაჩვენები იქნება როგორც eth0, მეორე - 

eth1, პირველი ppp მოდემი როგორც ppp0 და ა.შ. lo 

(loopback only) ეს ისეთი ქსელური ინტერფეისია, 

რომელიც სულ აქტივირებული უნდა იყოს. 

გამოიყენეთ შესაბამისი ოპციები (ნახეთ ifconfig --

help) ქსელური ინტერფეისების გასამართად. 

ifup 

[ქსელური_ინტერფეისი_სახელი] 

(/sbin/ifup ჩვეულებრივი მომხმარებლით) 

შესაბამისი ქსელური ინტერფეისის აქტივირება. 

მაგალითად 

ifup eth0 

ifup ppp0 

მომხმარებელს ppp ქსელური ინტერფეისის 

აქტივირება და გამორთვა შეუძლია მხოლოდ მაშინ 

როცა დართული აქვს შესაბამისი უფება (უფლება 

შეიძლება დავრთოთ) "netconf"-ში ppp-ს გამართვის 
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პროცესსში. 

ifdown 

[ქსელური_ინტერფეისი_სახელი] 

(/sbin/ifdown (ჩვეულებრივი მომხმარებლით) 

შესაბამისი ქსელური ინტერფეისის დეაქტივირება.  

top 

  

4. უმარტივესი მოქმედებები. 

Ls მიმდინარე დირექტორიაში ფაილების სია. 

cd [დირექტორია] მიმდინარე დირექტორიის შეცვლა. 

 cp  [რა დავაკოპიროთ][სად 

დავაკოპიროთ] 
ფაილების კოპირება. 

 mcopy  [რა დავაკოპიროთ][სად 

დავაკოპიროთ] 

 DOS-ის ფაილურ სისტემასთან მუშაობის დროს 

ფაილების კოპირება. 

მაგ: mcopy a:\autoexec.bat ~/junk 

მსგავსი ბრძანებების (mdir, mcd, mren, mmove, 

mdel, mmd, mrd, mformat) შესახებ ინფორმაციას 

გაეცანით man mtolls-ში 

 mv [რა გადავაადგილოთ] [სად 

გადავაადგილოთ] 
 ფაილის გადატანა ან სახელის შეცვლა. 

 ln -s  [რაზე შევქმნათ ბმული] 

[ბმულის სახელი] 
სიმბოლური ბმულის შექმნა. 

 rm  [ფაილები] ფაილების წაშლა. 

 mkdir  [დირექტორია] დირექტორიის შექმნა. 

 rmdir  [დირექტორია]  ცარიელი დირექტორიის წაშლა. 

 rm -r  [ფაილები და/ან 

დირექტორიები]  
(რეკურსიული წაშლა) ფაილების, დირექტორიების 

და მათი ქვედირექტორიების წაშლა. 

 cat [ფაილის _სახელი] | more ტექსტური ფაილის შიგთავსის ნახვა თითო-თითო 

გვერდით. 

 vi [ფაილი] ფაილის რედაქტირება. 

 pico [ფაილი] ტექსტური რედაქტორი. 

 lynx [html ფაილი ან ბმული] ტექსტური ბროუზერი lynx 

tar -zxvf  [ფაილები] tgz ან tar.gz არქივების გაშლა. 

 find / -name "ფაილის სახელი"  "ფაილის_სახელი" ფაილის მოძებნა. ძებნა იწყება 

"/" დირექტორიიდან. "ფაილის_სახელი" შეიძლება 

შეიცავდეს ნიღაბს ძიებისათვის. 

 Pine კარგი ტექსტური-ორიენტული პროგრამა 

ელექტრონული ფოსტის წასაკითხად. კიდევ ერთ 

ასეთ პროგრამას ეწოდება elm. pine გამოიყენება 

"ლოკალური" ფოსტის წასაკითხად, ანუ იმ ფოსტის 

წასაკითხად, რომელსაც თქვენ გიგზავნით son ან 

cron პროცესი. 
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 Mc ფაილური მენეჯერი "Midnight Commander". 

(გამოიყურება როგორც Norton Commander, მაგრამ 

თავისი შესაძლებლობებით უფრო Far Managar-თან 

არის ახლოს). 

 telnet [სერვერი] telnet-ით სხვა მანქანებთან დაკავშირება. 

გამოიყენეთ მანქანის სრული სახლი ან IP 

მისამართი. შედით თქვენი პაროლის დახმარებით 

(თქვენ უნდა იყოთ დარეგისტრებული იმ სხვა 

მანქანაზე). ეს თქვენ მოგცემთ საშუალებას სხვა 

მანქანაში შეხვიდეთ და მასზე იმუშავოთ ისე, 

თითქო მის კლავიატურასთან ზიხართ (თითქმის 

არავითარი განსხვავება). 

 ftp [სერვერი]  დაშორებულ მანქანასთან ftp-თი დაკავშირება. 

კავშირის ეს ტიპი კარგია დაშორებული 

მანქანიდან ან დაშორებულ მანქანაში ფაილების 

კოპირებისათვის. 

 ./პროგრამის_სახელი  მიმდინარე დირექტორიაში პროგრამის გაშვება. 

 Minicom  Minicom - პროგრამა (გამოიყენება როგორც telix 

Linux-სათვის). 

 Startx  X-Windows სერვერის და დაყენებული 

ფანჯარული მენეჯერის გაშვება. ეს ჰგავს იმას, 

როცა win3.1-ის გასაშვებად dos-ში ჰკრიბავენ "win"-

ს. 

Xterm  (X ტერმინალში) X-Windows გრაფიკულ გარსში 

ჩვეულებრივი ტერმინალის გაშვება. 

გამოსვლისათვის აკრიბეთ "exit". 

Xboing (X ტერმინალში)  ძალიან მაგარი, ძველი, კარგი 

არკანოიდი. 

gimp   (X ტერმინალში) ძალიან მძლავრი გრაფიკული 

რედაქტორი. თავისი შესაძლებლობებით ახლოსაა 

Photoshop-თან. ძალიან კარგია მხატვრებისათვის. 

top 

  

5. ადმინისტრირების ძირითადი ბრძანებები. 

Printtool (X ტერმინალში root-ის პრივილეგიით) პრინტერის 

გამართვა. 

Setup (root-ის პრივილეგიით) მაუსის, ხმის პლატის, 

კლავიატურის, x-windows-ის გრაფიკული გარსისა და 

სისტემური სერვისების კონფიგურაცია. ძალიან მარტივი 

და სასარგებლო პროგრამა. 

Alias alias-ფსევდონიმების შექმნა. alias გამოიყენება იმისათვის, 

რომ ერთ ბრანებით შესაძლებელი იყოს ბრძანებთა უფრო 

რთული კომბინაციის შესრულება. შექმნილი alias 

მოათავსეთ /etc/bashrc -ში თუკი თქვენ გინდათ რომ ეს 

ფსევდონიმი სისტემის ყველა მომხმარებლისათვის იყოს 

მისაწვდომი.  

http://linux.host.ge/articles/Sulkhan/#top


adduser 

[მომხმარებლის_სახელი] 

ახალი მომხმარებლის რეგისტრაცია (თქვენ უნდა 

გქონდეთ root-ის უფლება). 

მაგალითად: adduser webber 

არ დაგავიწყდეთ ახალი მომხმარებლის დარეგისტრების 

შემდეგ მისი პაროლის დაყენება. მომხმარებლის 

დირექტორია არის /home/მომხმარებლის_სახელი 

დირექტორია. 

useradd 

[მომხმარებლის_სახელი] 
იგივეა რაც adduser. 

userdel 

[მომხმარებლის_სახელი] 

სისტემიდან მომხმარებლის წაშლა (საჭიროებს root-ის 

უფლებას). მომხმარებლის დირექტორიის და მისი 

წაუკითხავი ფოსტის წაშლა ცალკე მოგიწევთ. 

grouppadd [ჯგუფის_სახელი] თქვენ სისტემაში მომხმარებელთა ახალი ჯგუფის შექმნა. 

Passwd პაროლის შეცვლა. თუ თქვენ root ხართ, თქვენ 

შეგიძლიათ შეცვალოთ ნებისმიერი მომხმარებლის 

პაროლი ბრძანებით: 

passwd მომხმარებლის_სახელი 

chmod [დაშვების_უფლება] 

[ფაილი] 

=(change mode) თქვენს მფლობელობაში მყოფი ფაილებზე 

დაშვების უფლების შეცვლა (თუ თქვენ root ხართ, მაშინ 

ნებისმიერ ფაილზე შეგიძლიათ დაშვების უფლების 

შეცვლა). 

ფაილზე დაშვების სამი ხერხი არსებობს: კითხვა - read (r), 

ჩაწერა - write (w) და გაშვება - execute (x) და 

მომხმარებლის სამი ტიპი: ფაილის მფლობელი - (u), 

იმავე ჯგუფის წევრი, რომელსაც ფაილის მფლობელი 

მიეკუთვნება - (g), და ყველა დანარჩენი (o). 

ფაილზე დაშვების მიმდინარე უფლების შემოწმება 

შეიძლება შემდეგი ხერხით: 

ls -l ფაილის_სახელი 

თუკი ფაილზე დაშვების ყველა ხერხი აქვს ყველა 

მომხმარებელს, მაშინ ფაილის გასწვრივ იქნება ასოთა 

შემდეგი კომბინაცია: 

rwxrwxrwx 

პირველი სამი ასო - ეს არის ფაილზე მისი მფლობელის 

დაშვების უფლება. 

მეორე სამეული - მისი ჯგუფის დაშვების უფლება. 

მესამე - დაშვების უფლება დანარჩენებისათვის. 

"-" ნიშნავს ფაილზე დაშვების უფლების არარსებობას. 

მაგალითად: 

შემდეგი ბრძანებით შეიძლება ფაილისათვის - "junk" 

დაყენდეს დაშვება ყველასათვის (all=user+group+others): 

chmod a+r junk 

შემდეგი ბრძანებით შეიძლება დაყენდეს ფაილის 

გაშვების უფლება ყველასათვის, გარდა მფლობელისა და 

მისი ჯგუფისა: 

chmod o-x junk  

დამატებითი იმფორმაციისათვის აკრიბეთ chmod --help 

ან man chmod. 



თქვენ შეგიძლიათ ბრძანების - umask - დახმარებით 

ავტომატურად დააყენოთ დაშვების უფლება თქვენს მიერ 

შექმნილ ნებისმიერ ფაილზე. 

chown [ახალი_მფლობელი] 

[ფაილები]  

chgrp [ახალი_მფლობელი] 

[ჯგუფი]  

ფაილის მფლობელის და ჯგუფის შეცვლა. თქვენ 

შეგიძლიათ ამ ორი ბრძანების გამოყენება ვინმესათვის 

ფაილის კოპიის გაკეთების შემდეგ. 

su   (=Super User) სისტემაში, როგორც სუპერმომხმარებელი 

(root) შესვლა (თქვენ მოგთხოვენ პაროლს). "exit"-ის 

აკრების შემდეგ თქვენ დაუბრუნდებით წინა 

სამომხმარებლო გარსს. 

  

6. პროცესებზე კონტროლი. 

Ps (=Print Status) მიმდინარე პროცესების (თავიანთი ID 

იდენტიფიკატორებით (PID)) სიის გამოტანა. 

გამოიყენეთ: 

ps axu 

იმისათვის, რომ თქვენს სისტემაში გაშვებული ყველა 

ის პროცესები გამოვსახოთ მონიტორზე, 

რომლებისთვისაც თქვენ მფლობელი (owner) ხართ. 

tg [PID] ფონური ან შეჩერებული პროცესის ინტერაქტიულ 



(მაღალპრიორიტეტულ) რეჟიმში დაბრუნება. 

bg [PID] პროცესის ფონურად გარდაქმნა. fg-ს საპირისპირო 

ფუნქცია. 

kill [PID] პროცესის მოკვლა. დასაწყისისათვის განსაზღვრეთ 

"მოსაკლავი" პროცესის PID ბრძანება ps-ს დახმარებით. 

killall [პროგრამის_სახელი] ყველა პროცესის მოკვლა პროგრამის სახელის 

მიხედვით. 

xkill (X-windows ტერმინალში) იმ პროცესის მოკვლა, 

რომლის ფანჯარაზე მიმართავთ კურსორს. 

lpc (როგორც root) პრინტერის დავალებათა რიგის 

შემოწმება. 

lpq გამოვიტანოთ ბეჭდვაზე მიცემული დავალებების 

(tasks) sia. 

lprm [დავალების_სახელი] ბეჭდვაზე მიცემული დავალებათა რიგიდან ამოშლა. 

nice [პროგრამის_სახელი] პროგრამის გაშვება მისი პრიორიტეტის დაყენებით. 

renice [PID] პროცესის პრიორიტეტის შცვლა. 

 

 

Linux-is grafikuli interfeisi 

 
rogorc pirvel TavSi avRniSneT Linux gamoirCeva 

mravalferovani grafikuli interfeisebiT romlebsac msoflios 

sxvadasxva firmebi qmnian. maTgan gamoirCevian: KDE, Gnome, 

Window Maker da a.S.. standartul grafikul interfeisad 

miCneulia KDE (KDE Desktop Enviroment), romelic didi 

popularobiT sargeblobs msoflioSi. KDE-s Desktop 

grafikulad waagavs Windows-is Desktop-s Tumca masze muSaobis 

princi pebi gansxvavdeba, misi Desktop-i ase gamoiyureba: 

 

 
 

StarOffice - linuqsis ofisuri SesaZleblobebi 

 

Linux arc ofisuri SesaZleblobebis naklebobas ganicdis, 

firma Sun Microsystems-ma specialurad sistema Linux-isTvis 



SeimuSava arakomerciuli programuli paketi StarOffice, 

romelSic gaerTianebulia dokumentis, saprezentacio, 

eleqtronuli cxrilebis, da sxva mravali redaqtori. 

StarOffice-s aqvs sakuTari Desktop, romelzec ganlagebulia 

sxvadasxva redaqtorebis gamosaZaxebeli piqtogramebi. igi ase 

gamoiyureba: 

 

 
 
pirvel piqtogramaze orjer dawkapunebiT gamoviZaxebT 

teqstur redaqtors, romelic Microsoft Word-s mogvagonebs. 

es redaqtori Zlieri da bevri SesaZleblobis mqonea, Tumca 

igi ar aris iseTi srulyofili, rogorc Microsoft Word . 

redaqtoris saSualebiT SegviZlia wavikiTxoT Word-is 

dokumentebi (.doc failebi) da aseve SevqmnaT Word-is 

dokumentebi. teqsturi redaqtori ase gamoiyureba: 

 

 
 
piqtograma saxelowodebiT New Spreadsheet-ze dawkapunebiT 

gamoviZaxebT eleqtronul cxrils, romelic Microsoft Excel-s 

waagavs. igi ase gamoiyureba: 

 



 
 
Semdegi piqtograma saxelwodebiT New Presentation 

prezentaciis redaqtoris gamoZaxebis saSualebaa. visac Microsoft 

PowerPoint-Si umuSavia advilad SeZlebs am redaqtoris 

meSveobiT prezentaciis Seqmnas. redaqtorSi Tavmoyrilia mravali 

mza prezentaciis modelebi da teqstur-grafikuli efeqti. 

igi ase gamoiyureba: 

 

 
 
es rac Seexeba Linux-is ofisur SesaZleblobebs, axla ki 

vnaxoT Linux-is grafikuli SesaZleblobebi. arakomerciuli 

paketebidan gamoirCeva Tavisufali programebis fondis (Free 

Software Foundation) GNU-s mier Seqmnili programa Gimp (GNU 

Image Manipulation Programme). Adobe Photoshop-is mcodnesaTvis 

am programaSi muSaoba sirTules ar warmoadgens. Gimp-Si 

SeiZleba seriozuli grafikuli gamosaxulebis Seqmna, misi 

mza efeqtebi sakmaod daxvewilia rac bevrad aadvilebs rTuli 

suraTis Seqmnas. Gimp-is samuSao interfeisi gamosaxulia 

naxazze. 

 

 



 
 

              

 
“Minix”-მა იმდენად მოხიბლა ლინუსი, რომ ამ უკანასკნელმა გადააწყვეტინა PC-ს ყიდვა. ამ კომპიუტერით ის აქამდე 

არ დაინტერესებულა, რადგან ოპერაციული სისტემა, MSDOS, რომლითაც იყო აღჭურვილი, წარმოადგენდა ძალზედ 

ლიმიტირებული ფუნქციების მქონე და ამავე დროს, დახურულ სისტემას. ტორვალდსის “ინფორმატიკული” 

განათლება მომდინარეობდა წლების განმავლობაში Commodor Vic 20-სა და უფრო მეტად, Sinclair QL-ის 

გამოყენებით, ეს უკანასკნელი წარმოადგენდა უამრავი დეფექტით აღჭურვილ მანქანას, მაგრამ, მიუხედავად ამისა, 

დაწყებული 1984 წლიდან, შეეძლო შეესრულებინა დაბალი დონის ”მრავალდავალებიანი” (multitasking) ოპერაციები. 

ლინუსი შეუდგა ექსპერიმენტებს თავისი PC-ს გამოყენებით; თავდაპირველად, შექმნა ორი პროცესი, რომლებიც 

ტაიმერის გამოყენებით ერთმანეთს ენაცვლებოდნენ. ერთს მონიტორზე გამოყავდა ასო A, ხოლო მეორეს B. 

პრაქტიკულად, შედეგი წარმოადგენდა რაღაც ამის მაგვარს: AAAABBBBAAABBBBAA.  

საბოლოოდ, ლინუსმა გადაწყვიტა ისეთნაირად დაეწერა ”სიახლეების მკითხველი” (NewsReader), რომ ერთ პროცესს 

წაეკითხა კლავიატურაზე დაბეჭდილი სიმბოლოები და გაეგზავნა მოდემისათვის, ხოლო მეორეს მიეღო ინფორმაცია 

მოდემიდან და გამოეყვანა მონიტორზე. ასეთნაირად გაჩნდა აუცილებლობა დაეწერა დრაივერი მყარი დისკისათვის, 

რათა შესაძლებელი ყოფილიყო მოდემიდან მიღებული მონაცემების დამახსოვრება. ამასთანავე, პროგრამას უნდა 

შეძლებოდა “Minix”-ის FileSystem-ის გაგება. 

სამუშაოს დასრულების შემდეგ აღმოჩნდა, რომ შექმნილი იყო Device Drivers-ების ”დავალებების გადამრთველი” 

(Task-Switching) სისტემა და ცალკე ”FileSystem”-ი. ანუ შექმნილი იყო კერნელი (kernel). ამის შემდეგ, ლინუსმა 

გადაწყვიტა უნივერსიტეტის FTP სერვერზე გამოექვეყნებინა თავისი ნამუშევრის კოდი, მაგრამ არ უნდოდა 

გამოეყენებინა სახელი - ლინუქსი (Linux), რომლითაც მოიხსენიებდა თავის ნაშრომს; არ სურდა გარკვეულ 

ეგომანიაკად ყოფილიყო წარმოდგენილი. მან სერვერის ადმინისტრატორს, ერი ლემკეს, სთხოვა კატალოგისათვის 



დაერქვა სახელი “Freax”, რომელიც მიიღო free, freak და x-ის გაერთიანებით, მაგრამ ერის არ მოეწონა ეს უკანასკნელი 

და კატალოგს მაინც ლინუქსი (Linux) დაარქვა. 1992 წლის იანვარში მომხმარებლების რაოდენობა აღწევდა 

რამოდენიმე ასეულს. ამ ხალხმა (early adopters) თავისი წინადადებებით, დახმარებებით და პატჩებით ძალზედ 

დიდად შეუწყვეს ხელი პრიმიტიული კერნელის განვითარებას. მთელი ეს სამუშაო მიმდინარეობდა, როგორც კერძო 

საუბრებში ელ.ფოსტის საშუალებით, ასევე ჯგუფურად newsgroup-ში დისკუსიების მეშვეობით. 

ათასობით ფაილს შორის, რომლებიც შეადგენენ თავად ”ლინუქსს”, ერთ-ერთს ეწოდება “Credits”. ეს ფაილი შეიცავს 

ასობით ადამიანის სახელს, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს კერნელის შექმნასა და განვითარებაში. თეზისი, 

რომელსაც ლინუს ტორვალდსი დღემდე მისდევს პროექტის განხორციელებაში, არის:  

1. კერნელის კოდზე მუშაობის თანამშრომლობისათვის ყველა მსურველის დაშვება  

2. რამოდენიმე თანამშრომლის არჩევა კოდის დიდი ბლოკების შემუშავებისა და ოპტიმიზირებისათვის  

როდესაც რამოდენიმე პროგრამისტი ახორციელებს ერთი და იგივე პროცედურას, საბოლოოდ შესაძლებელია 

აირჩიო საუკეთესო და სწორედ ეს ხორციელდება ლინუქსში: ბუნებრივი გადარჩევის პროცესი, რომელიც 

მიმდინარეობს ხანგრძლივი შეთავსებებისა და ბეტა-ტესტების მეშვეობით. 

 

 

 

 

              

”სუპერკომპიუტერი - ეს არის ყველა კომპიუტერი, რომელიც დაამზადა ქრეიმ”.  

ბევრი პროცესორი , ეს ნიშნავს მეტ სწრაფმოქმედებას : 

1) კომპიუტერები საერთო მეხსიერებით (SMP, SM MIMD). 

2)  კომპიუტერები განაწილებული მეხსიერებით ( SMP, DM MIMD  ). 

3) NUMA. 
klasteri – es aris kompiuterebis jgufi, romlebic gaerTianebuli arian swrafmoqmed qselSi 

da momxmareblis TvalsazrisiT warmoadgens erTian kompiuteruli resurss. 

klsateri aris paraleluri sistemis erT-erTi nairsaxeoba. 

 paraleluri daprogramebis enebi: 

  

• Ada  

•  Chapel 

•  Ease 

•  Id 

•  NESL 

•  Sisal 

paraleluri dialeqtebi: 

•  MultiLisp  

•  XMTC 

•  Charm++ 

•  mpC  

•  Vienna Fortran 

•  MPP Fortran 

•  HPF 

        OpenMP 

paraleluri informaciuli teqnologiebi: paraleluri daprogramebis ena, arsebuli enis 

paraleluri dialeqti, gamoyenebiTi biblioTeka da mxardaWeris biblioTeka. Kklasteris 

agebisas, pirvel etapze xorcieldeba TiToeul kompiuterze operaciuli sistema 

LINUX dayeneba, gamarTva, testireba. Semdeg kompiuterebis qseliT SeerTeba da 

operaciuli sistemis Sesabamisad dakonfigurireba. mmarTvel serverze xdeba 



virtualuri interfeisis damateba gamomTvlel kvanZebTan kavSiris dasamyareblad. 

mmarTvel serverze diskuri masivebis konfiguracia xdeba sarkuli principiT 

(RAID-1). erTi myari diskis teqnikuri dazianebis SemTxvevaSi informacia Senaxuli 

darCeba meoreze. 

Kklasteris Semadgeneli komponentebis da qselis gamarTvis Semdeg, am 

komponentebidan xdeba erTiani integrirebuli gamoTvliTi sistemis awyoba. gaimarTeba 

erTiani NFS failuri sistema. rac saSualebas iZleva serverma da gamomTvlelma 

kvanZebma martivad gacvalon erTmaneTSi informacia. 

erTiani failuri sistemis Seqmnis Semdeg moxda amocanebis marTvis sistemis 

instalireba-konfigurireba. Klasteri SeiZleba dakonfigurirdes ise, rom mmarTvelma 

serverma ar miiRos monawileoba amocanebis SesrulebaSi. mmarTveli serveri 

anxorcielebs mxolod amocanebis marTvas, xolo gamomTvleli kvanZebi asruleben 

momxmareblis mier gaSvebul amocanebs da abruneben pasuxebs.  

Mxdeba gamoTvliTi klasteris kompleqsuri Semowmeba: amocanebis garCeva, 

failuri sistemisa da qselis. ganisazRvreba klasterze momxmareblebis registraciisa 

da marTvis amocanis gaSvebis wesebi. 
 

 

 

             

 

Linux-is teqsturi redaqtorebi da 

programuli kodebis ageba 
 

Unix sistemidan Linux-ma memkvidreobiT miiRo teqsturi 

redaqtorebi vi, emacs, xemacs. C, C++ an Java programis sawyisi 

teqsti SeiZleba aiwyos rogorc am redaqtorebSi, aseve mc 

(Midnight Commander)-Si, es teqsti Semdeg kompilirebul unda 

iqnas operaciuli sistemis brZanebis striqonidan. zemoT 

naxsenebi redaqtorebi sakuTari princi pebiT muSaoben, amitom 

maT garCevas ar SevudgebiT da mxolod mc-Si programis 

sawyisi teqstis awyobas gavarCevT. ai rogor xdeba C programis 

Seqmna, kompilacia da amuSaveba. mc-Si brZaneba touch-is 

saSualebiT vqmniT sasurveli gafarToebis fails: 

>touch FileName.c 

Seiqmneba faili romelsac gavxsniT F4 klaviSiT, Semdeg viwyebT 

programuli teqstis weras. programuli teqsti mc-Si iwereba 

feradi asoebiT, teqstis yovel nawils, anu programis Sesavals, 

operatorebs Tu sxvadasxva punqtuaciis niSnebs aqvT sakuTari 

feri. im SemTxvevaSi Tu operatori iwereba SecdomiT igi 

kargavs fers, es ki gamoricxavs meqanikur Secdomebs programuli 

teqstis weris dros. teqstis Seqmnis Semdeg imisaTvis rom 

programuli teqsti kompilirebul iqnas mc-s brZanebis 

striqonSi unda avkrifoT: 

> gcc -c FileName.c 

Seiqmneba obieqturi kodis faili FileName.o, amis Semdeg vqmniT 

muSa, Sesrulebad fails: 

> gcc FileName.o 



 

Seqmnili failis amuSaveba xdeba am failis gamoZaxebiT. 

C++ programasTan muSaobis procesi msgavsad warimarTeba 

oRond gcc-s magivrad g++ kompilatori gamoiyeneba. 
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axla aRvwerT Tu rogor xdeba java programis Seqmna da 

amuSaveba. vqmniT java fails, vwerT teqsts da Semdeg vaxdenT 

mis kompilacias brZanebiT javac: 

> javac filename.java 

Seiqmneba class faili filename.class. aRsaniSnavia isic, rom 

programul teqstSi klasisTvis miniWebuli saxeli unda 

emTxveodes class failis saxels. Semdeg xdeba am failis 

amuSaveba: 

> java filename.class 

Sedegis naxva SesaZlebelia F10 klaviSis meSveobiT. 

 

 

 

 

                         

 


