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სასწავლო  კურსის  მიზნები 

შეასწავლოს მსმენელს Amazon Web Services ღრუბლოვანი 
სერვისების მუშაობის ძირითადი კონცეფციები და 
განუვითაროს მათი პრაქტიკული გამოყენების უნარები.  
 
კურსი ფარავს გადაწყვეტილებათა არქიტექტორის 
(Solutions Architect Associate) უნარჩვევების შესწავლას. 
შეძენილი ცოდნა დაეხმარება მსმენელებს “AWS SAA C02” 
სასერტიფიკატო გამოცდის ჩაბარებაში (სურვილისამებრ). 

სასწავლო  კურსის  შინაარსი 

შესავალი : ღრუბლოვანი სერვისების/ტექნოლოგიის  არსი 

• ღრუბლოვანი სერვისების შემოთავაზების ბიზნეს მოდელი. მისი დადებითი და 
უარყოფითი მხარეები;  

• IAAS, PAAS, DAAS, SAAS შემოთავაზებების განხილვა; 
• რეგიონის, ზონის(AZ) და “Edge” ლოკაციების ცნება; 
• AWS ღრუბლოვანი სერვისების ტიპების მიმოხილვა; 
• AWS სასერტიფიკატო შესაძლებლობების მიმოხილვა; 
• რეგისტრაცია სერვისზე; 
• ხარჯის მაკონტროლირებელი შემტყობინებლების ორგანიზება; 
• AWS CLI ინსტალაცია/გამართვა 

ვირტუალური  სერვისები (EC2) 

• EC2 სერვისის ბიზნეს შემოთავაზებების განხილვა, მათი ძლიერი და სუსტი მხარეები 
(“On Demand”, “Reserved”, “Spot”, “Dedicated”); 

• EC2 – სერვისის ინტერფეისის პირველადი მიმოხილვა; 
• სერვერების ტიპების მიმოხილვა; 
• “Linux” ვირტუალური სერვერის/ინსტანსის შექმნა და მასთან დაკავშირება; 
• “Windows” ვირტუალური სერვერის/ინსტანსის შექმნა და მასთან დაკავშირება; 
• ინსტანსის მდგომარეობები (Start, Stop, Reboot, Hibernate, Terminate); 
• ინსტანსების ავტომატური კონფიგურირება; 
• ინსტანსების მეტამონაცემების ცნება (Meta data, User data); 
• შესავალი “Security Groups”-ში; 
• “AMI”-ს ცნება. “AMI”-ს შექმნა, კოპირება, გაზიარება, სხვა რეგიონში გადატანა; 
• ინსტანსის ქსელური ინტერფეისის მიმოხილვა (ENI, ENA, EFA). ინსტანსისთვის 

დამატებითი ქსელური ინტერფეისის შექმნა (ENI); 
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• ინსტანსის “Public” და “Private IP” მისამართების ცნება. ინსტანსისთვის ელასტიური 
IP მისამართის შექმნა და მინიჭება (EIP); 

• “Placement Groups”-ის ცნება. “Cluster”, “Spread” და “Partition” სტრატეგიები; 

ბლოკური  და ფაილური  საცავები  (EBS, EFS, FSX)  

• ბლოკური საცავების კონცეფცია (EBS) 
• EBS ბლოკური საცავების კლასები 
• ინსტანსისთვის დამატებითი ბლოკური საცავის შექმნა და მიბმა (Linux, Windows) 
• Instance Store ბლოკური საცავის ტიპი. Instance Store და EBS საცავის ტიპების 

შედარება 
• EBS საცავის “Snapshot”-ის გაკეთება, მიგრაცია, დაშიფრვა. “Snapshot”-დან “AMI”-ს 

შექმნა 
• EBS RAID კონფიგურაციის მიმოხილვა 
• ელასტიური ფაილური სისტემის ცნება (EFS, FSx for Windows and Lustre 
• EFS გაზიარებული საცავის შექმნა და Linux ინსტანსებზე მიბმ 
• FSx (for Windows) გაზიარებული საცავის შექმნა 
• Storage Gateway სერვისის და მისი გამოყენების სტრატეგიების მიმოხილვა 

ბალანსერები (ELB: ALB, NLB, CLB) 

• “High Availability” და “Scalability” ცნებები. ვერტიკალური და ჰორიზონტალური 
მასშტაბირების არსი 

• ELB სერვისის ძირითადი კონცეფციები 
• კლასიკური დატვირთვის ბალანსერის შექმნა და გამოყენება (CLB) 
• აპლიკაციის დატვირთვის ბალანსერის უპირატესოსების განხილვა, მისი შექმნა და 

გამოყენება (ALB) 
• ALB “Listener”-ების ცნება და SSL, TLS. “Path-Based”, “Host-Based” როუტინგების 

ორგანიზება 
• ქსელური დატვირთვის ბალანსერის უპირატესობების განხილვა, მისი შექმნა და 

გამოყენება (NLB) 
• ბალანსერში “Sticky” სესიების ცნება 
• “კროს-ზონალური” დაბალანსების ორგანიზება (ALB, NLB) 
• ბალანსერში SSL სერტიფიკატების გამოყენების მიმოხილვა (SNI) 
• ბალანსერში “Connection Draining”-ის ცნება და მისი ორგანიზება 
• “X-Forwarded-For” პროქსი პროტოკოლის ცნება და ლოგირება 
• ALB/NLB წვდომების ლოგირება 
• “Public” და “Internal” ბალანსერების არქიტექტურები 

ავტომასშტაბირება  (ASG) 

• ავტომასშტაბირების ცნება - Auto Scaling Groups სერვისის კონსოლის პირველადი 
მიმოხილვა 

• “Launch Configurations” და “Launch Templates” ინსტრუმენტები და მათი შექმნა 
• “Target Groups” ცნება 
• მასშტაბირების პოლისები: “Target Tracking Scaling”, “Simple / Step Scaling”, “Scheduled 

Actions” 
• მასშტაბირების პოლისების  სხვადასხვა ამოცანის გადაწყვეტა 
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• ავტო მასშტაბირებისას “Health Checks”-ის ორგანიზება 
• ELB და ASG სერვისების ერთობლივი გამოყენება 

ობიექტური   საცავები (S3) და კეშირება (CLOUDFRONT) 

•  შესავალი ობიექტური ტიპის საცავებში. S3 საცავის კლასები + Glacier არქივი 
• “Bucket”-ების და ობიექტების ცნება (შექმნა, წაშლა, რედაქტირება) 
• S3 სერვისის მუშაობის კონცეფცია - “Consistency” მოდელი 
• S3 “Bucket”-ში ვერსიების მართვის ორგანიზება. S3 “MFA Delete” ოფიის ჩართვა 
• “Bucket”-ის და ობიექტების დაშფრვა და უსაფრთხოებ 
• “Bucket”-ის პოლისები. “Identity-Based” და “Resource-Based” პოლისების ცნება 
• S3 “Bucket”-ში სტატიკური ვებ-ჰოსტინგის ორგანიზებ 
• სატრანსფერო აქსელერაციის ორგანიზება - “Transfer Acceleration” 
• ობიექტების მრავალნაკადიანი ატვირთვა - “Multipart Upload” 
• S3 “Bucket”-ში ლოგირების ორგანიზება 
• “Bucket”-ებს შორის კროს-რეგიონალური რეპლიკაციის ორგანიზება 
• S3 “Lifecycle Rules” ინსტრუმენტით ლოგიკის რეალიზაცია 
• S3 “Pre-signed URL” ფუნქციონალის რეალიზაცია 
• S3 “Select” და Glacier “Select” ინსტრუმენტების მიმოხილვა 
• S3 “Lock Policies” და Glacier “Vault Lock” ბლოკირების ინტრუმენტები 
• S3 სერვისის სხვა ინსტრუმენტები: “CORS”, “Event Notifications”, “Requester Pays”, “Query 

String Authentication” 
• CloudFront კეშირების სერვისის მიმოხილვა. მისი ძირითადი კონცეფცია 
• S3 “Bucket”-ისთვის CloudFront სერვისის გამოყენებით კეშირების ორგანიზება 
• CloudFront სერვისი, სტატიკური ვებსაიტი და OAI 
• CloudFront სერვისის “Signed URL / Cookies” ინსტრუმენტები 

ღრუბლოვანი  და ქსელური  ინფრასტრუქტურა  (VPC) 

• შესავალი VPC-ში, მისი მუშაობის ძირითადი პრინციპები 
• “Default” და “Custom” VPC. “Custom” VPC-ს შექმნა 
• ქვექსელების შექმნა, “CIDR”, “Private” და “Public IP” დამისამართება 
• “Security Groups”-ის და “Network ACL”-ის სიღრმისეული განხილვა (Statefull, Stateless) 
• ქვექსელის დონეზე “NACL” ფაირვოლის ორგანიზება 
• “Internet Gateway” და “Route Tables“ კომპონენტების შექმნა და მართვა 
• “Bastion Host/Jump Box”-ის ცნება და მისი ორგანიზება 
• “NAT” ინსტანსის და “NAT Gateway“ გადაწყვეტილების კონცეფცია და მათი 

რეალიზაცია 
• VPC პირინგის ცნება და მისი ორგანიზება 
• “Transit Gateway”-ს ცნება და მისი ორგანიზება 
• VPC “Endpoints” სერვისის მიმოხილვა. S3 “Gateway Endpoint” და EC2 “Interface Endpoint”-

ის რეალიზაცია 
• VPC-ში მოძრავი ტრაფიკის ლოგირება - Flow Logs 
• “Site to Site VPN”, “Virtual Private Gateway” და “Customer Gateway” ინსტრუმენტების 

მიმოხილვა და ნაწილობრივი რეალიზაცია 
• “Direct Connect” სერვისის შესაძლებლობების მიმოხილვა 
• “Egress Only Internet Gateway” სერვისის მიმოხილვა (IPv6) 
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• AWS “PrivateLink” და “ClassicLink” სერვისების მიმოხილვა 
• VPN  “CloudHub” სერვისის მიმოხილვა 

წვდომის დონეები , პოლისები , ჯგუფები , როლები  (IAM) 

• IAM საფუძვლები. მომხმარებლები, პოლისები, ჯგუფები, როლები 
• IAM პოლისების გამოთვლის ლოგიკა. “Policy” სიმულატორი 
• IAM “Access Keys” ინსტრუმენტის განხილვა 
• “Security Token Service” (STS) სერვისის მიმოხილვა 
• “Identity Federation” და “Cognito” სერვისების მიმოხილვა 
• “Directory” სერვისების მიმოხილვა, მათი განშტოებები 
• მრავალი „ექაუნთის“/ორგანიზაციის, ერთ სამართავ სივრცეში გაერთიანება, 

რესურსების განაწილება (Organizations) 
• რესურსებზე წვდომის მენეჯერი (RAM) 
• AWS “Single Sign On” (SSO) სერვისის მიმოხილვა 
• „ექაუნტთაშორისო“ წვდომის უზრუნველყოფა 

მონაცემთა  ბაზების სერვისები  და კეშირება  (RDS, AURORA, REDSHIFT, 
DYNAMODB, ELASTICACHE) 

• რელაციურ მონაცემთა ბაზების სამართავი სერვისის განხილვა (RDS) 
• მარტივი RDS (MySQL) მონაცემთა ბაზის ორგანიზება 
• “Read Replica” და “Multi AZ” ცნებები და მათი გამოყენება 
• RDS სერვისის გამოყენებით Wordpress (ან სხვა ძრავის) ორგანიზება 
• RDS ბაზის შიფრაციის და უსაფრთხოების საკითხები (საფუძვლები) 
• Amazon Aurora მონაცემთა ბაზის კონცეფციის განხილვა 
• Aurora და Aurora “Serverless” ტიპის მონაცემთა ბაზების ორგანიზება (მაგ. Wordpress 

გამართვა) 
• Aurora მონაცემთა ბაზის „კროს-რეგიონალური“ რეპლიკაცია და გლობალური 

მონაცემთა ბაზის ცნება (Global Database) 
• “in-memory data store” ტიპის სერვისის “ElastiCache”-ს გარჩევა 
• “ElastiCache” სერვისის “Memcached” კლასტერი, მისი პლიუსების და მინუსები 
• “ElastiCache” სერვისის “Redis” კლასტერი, მისი პლიუსების და მინუსები 
• მარტივი “ElastiCache”-ს ორგანიზება 
• “NoSQL” მონაცემთა ბაზების სერვისის პირველადი მიმოხილვა (DynamoDB) 
• “DynamoDB” ცხრილის შექმნა და მასში მარტივი ჩანაწერების გაკეთება 
• “DynamoDB DAX” კლასტერის ცნება 
• “DynamoDB” გლობალური ცხრილის ცნება (Global Table) 
• “DynamoDB” სერვისის და Python-ს ურთიერთქმედების მაგალითი 

DNS (ROUTE 53) და გლობალური  აქსელერატორის  (GLOBAL ACCELERATOR) 
სერვისები 

• Route 53 სერვისის შესაძლებლობების მიმოხილვა 
• “Hosted Zone” -ს ცნება და საკუთარი ზონის შექმნა 
• DNS ჩანაწერების ტიპების მიმოხილვა 
• Route 53 სერვისში TTL-ის ცნება 
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• Route 53 “CNAME”-ის და “Alias”-ის ერთამენეთთან შედარება, განსხვავება 
• “Health Checks” ცნება 
• Route 53 სერვისის როუტინგის პოლისების გარჩევა: “Simple”, “Weighted”, “Latency”, 

“Failover”, “Geolocation”, “Multi Value” 
• „გარე“ დომეინები და Route 53 
• “Traffic Flow” სერვისის ზოგადი მიმოხილვა 
• AWS “Global Accelerator” სერვისის მიმოხილვა და ორგანიზება  

მონიტორინგი  და აუდიტი (CLOUDWATCH, CLOUDTRAIL, AWS CONFIG) 

• CloudWatch სერვისის პირველადი მიმოხილვა 
• CloudWatch სერვისის და შექმნილი (Custom) მეტრიკების ცნება 
• CloudWatch სერვისი სამართავი პანელი და ლოგები 
• CloudWatch სერვისის და ლოგების „აგენტი“ 
• CloudWatch სერვისის შემტყობინებლები (Alarms) 
• ინსტანსის აღდგენა CloudWatch შემტყობინებელის გამოყენებით 
• CloudWatch სერვისის „მოვლენების“ ცნება (Events) 
• CloudTrail სერვისის მიმოხილვა 
• AWS Config სერვისის კონსოლის მიმოხილვა და რეალიზაცია 
• CloudWatch, CloudTrail და AWS Config სერვისების ერთმანეთთან შედარება 

უსაფრთხოების  და შიფრაციის სერვისები , საფუძვლები (KMS, CLOUDHSM, 
SHIELD, WAF, SSM) 

• შიფრაციის საფუძვლები 
• KMS სერვისის მიმოხილვა და მარტივი მაგალითი 
• SSM პარამეტრების საცავის სერვისის მიმოხილვა (CLI, Lambda) 
• AWS “Secrets Manager” სერვისის მიმოხილვა 
• CloudHSM სერვისის მიმოხილვა 
• “DdoS” შეტევისგან დამცავი სერვისის, მიმოხილვა (Shield) 
• ვებ-აპლიკაციების ფაირვოლინგის სერვისის მიმოხილვა (WAF) 
• WAF და “Shield” სერვისების ორგანიზება 
• განაწილებული პასუხისმგებლობის მოდელის კონცეფცია 
 

ავარიული  აღდგენის  და  მიგრაციის  სერვისების  მიმოხილვა  (DMS, DATASYNC, 
SNOWBALL) 

• ავარიული აღდგენა AWS-ში 
• მონაცემთა ბაზების მიგრაციის სერვისის განხილვა (DMS) 
• “On-Premises” სტრატეგიები AWS-თან მიმართებაში (საფუძვლები) 
• სინქრონიზაციის სერვისი (DataSync) 
• VM import/export სერვისის მიმოხილვა 
• სერვერის მიგრაციის სერვისის მიმოხილვა (SMS) 
• “Snowball” და “Snowmobile” მონაცემთა ტრანსფერის სერვისების განხილვა 
• AWS მიგრაციის ჰაბის სერვისის მიმოხილვა 
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კონტეინერიზაციის სერვისები, საწყისები (ECS, EKS) 

• შესავალი კონტეინერიზაციის სერვისში (ECS) 
• ECS “Extras” ინსტრუმენტი 
• ECS EC2 და Fargate ტიპის კონტეინერიზაცია 
• EKS სერვისის მიმოხილვა 

“DECOUPLING” აპლიკაციები  (SQS, SNS, KINESIS, ACTIVE MQ, SWF, STEP 
FUNCTIONS) 

• შესავალი SQS სერვისში 
• სტანდარტული და “FIFO” რიგების ცნება SQS სერვისში 
• “Message Visibility Timeout” ცნება SQS სერვისში, “Long”, “Short Polling” 
• “Dead Letter” და “Delay” რიგების ცნება SQS-ში 
• SQS სერვისი და ავტომასშტაბირება (ASG) 
• Amazon SNS სერვისის მიმოხილვა, SNS “Topics”, მარტივი მაგალითის ორგანიზება 
• Kinesis სერვისის მიმოხილვა. Kinesis “Data Streams”, Kinesis “Firehose” და Kinesis “Data 

Analytics” სერვისების მიმოხილვა 
• SQS, SNS და Kinesis სერვისების ერთმანეთთან შედარება 
• Amazon MQ სერვისის მიმოხილვა 
• AWS “Step Functions” სერვისის არსი 
• Amazon “Simple Workflow Service” სერვისის მოკლედ მიმოხილვა (SWF) 

“SERVERLESS” სერვისების საწყისები  (LAMBDA, API GATEWAY) 

• “Serverless” ტექნოლოგიის შესახებ 
• Lambda სერვისის მიმოხილვა და მისი ლიმიტები 
• მარტივი Lambda ფუნქციის რეალიზაცია (Python) 
• Lambda@Edge სერვისის მიმოხილვა 
• API Gateway სერვისის მიმოხილვა 
• მარტივი მიკროსერვისის ორგანიზება API Gateway და Lambda სერვისების 

გამოყენებით 
• API Gateway სერვისის უსაფრთხოების შესახებ 
• “Serverless” აპლიკაციის მოდელის მიმოხილვა (SAM) 
• სხვადასხვა “Serverless” გადაწყვეტილების მქონე მაგალითების გარჩევა 

ავტომატიზაცია , საწყისები (CLOUDFORMATION, BEANSTALK) 

• CloudFormation სერვისის მიმოხილვა 
• „სტეკების“, „სტეკების სეტების“ და „ჩაშენებული სტეკების“ ცნებები 
• CloudFormation სერვისის გამოყენების მარტივი მაგალითი 
• Beanstalk სერვისის მიმოხილვა და მარტივი მაგალითი 

სხვა სერვისები  (მიმოხილვა) 

• სერვისები, რომლებიც არ არის საკვანძო 
• EMR, AWS Glue, OpsWorks, ElasticTranscoder, AWS Workspaces, AppSync 
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კარგი არქიტექტურული  გადაწყვეტილებები - “WELL ARCHITECTED 
FRAMEWORK” 

• “Well Architected Framework”-ის მიმოხილვა და “Well Architected Tool” ინსტრუმენტი 
• „1 აბი“: „საოპერაციო სრულყოფილება“ (Operational Excellence) 
• „2 აბი“: „უსაფრთხოება“ (Security) 
• „3 აბი“: „საიმედოობა“ (Reliability) 
• „4 აბი“: „ეფექტური წარმადობა“ (Performance Efficiency) 
• „5 აბი“: „ხარჯის ოპტიმიზაცია“ (Cost Optimization) 

 

ფინალური  სასერტიფიკატო  პრეტესტი  და რეკომენდაციები  რეალური 
სასერტიფიკატო გამოცდის  ჩასაბარებლად 
 

სასწავლო  კურსის  შედეგები 

რას შეძლებს და რა ეცოდინება მსმენელს კურსის გავლის შემდეგ? 
 
AWS-ის საკვანძო ღრუბლოვანი სერვისების პრაქტიკული და გააზრებული გამოყენება, რაც 
მოიცავს:  

• ვირტუალური სერვერების შექმნა (Linux, Windows) და მათი ავტომატური 
მართვა/მასშტაბირება 

• საკუთარი ჩაშენებული ღრუბლოვანი და ქსელური ინფრასტრუქტურის აგება, 
გამართვა და ბალანსირების ორგანიზება 

• ღრუბლოვანი ბლოკური და ობიექტური საცავების შექმნა და მათი სხვადასხვა 
ამოცანისთვის გამოყენება. მაგ. ბექაპირება, რეპლიკაცია, გაზიარებული საცავი 
და ა.შ. 

• სხვადასხვა სირთულის წვდომის დონეების განსაზღვრა 
• რელაციურ და არალელაციურ მონაცემთა ბაზების ინფრასტრუქტურის 

აგება/გამართვა/მიგრაცია და საბაზისო დონეზე გამოყენება 
• კეშირების გადაწყვეტილებების ორგანიზება საბაზისო დონეზე 
• ღრუბლოვანი კონტეინერების სერვისების გამართვა საბაზისო დონეზე 
• განაწილებული ინფრასტრუქტურის ორგანიზება 
• ღრუბლოვან DNS სერვისთან მუშაობა 
• საბაზისო დონეზე “Serverless” ტექნოლოგიის გამოყენებით მარტივი სკრიპტების 

დაწერა-გამოყენება ავტომატიზაციის ამოცანების გადასაჭრელად 
• ინფრასტრუქტურის სხვადასხვა არქიტექტურული გადაწყვეტილების რეალიზება 
• ათვისებული ღრუბლოვანი სერვისების ერთმანეთთან დაკავშირება და 

‘ორკესტრირება’ 
• ოფიციალური სასერტიფიკატო გამოცდისთვის საკვანძო, ფუნდამენტური 

ცოდნის მიღება 
• სხვა დამატებითი ღრუბლოვანი სერვისების მუშაობის კონცეფციის ათვისება. 
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სასწავლო  კურსის  მოთხოვნები  

მსმენელს კურსის გავლისთვის დასჭირდება კომპიუტერი, ინტერნეტთან ხარისხიანი კავშირი, 
აქტიური საბანკო ბარათი AWS სერვისზე დასარეგისტრირებლად. კურსის მასალის 
ასათვისებლად მსმენელი უმეტესწილად გამოიყენებს ამაზონისგან სერვისებზე გამოყოფილ 
უფასო ლიმიტებს.  
 
კურსის გასავლელად მსმენელს უნდა გააჩნდეს საინფორმაციო ტექნოლოგიების საბაზისო 
ცოდნა. მაგალითად, ზოგადად ესმოდეს თუ რა არის სერვერი, ოპერაციული სისტემა, რას 
ნიშნავს IPv4 დამისამართება, რა არის ქვექსელი, ქსელის მასკა და ა.შ. 
 

სასწავლო  კურსის  შეფასება 

კურსის განმავლობაში მსმენელებს შესასრულებელი ექნებათ სხვადასხვა პრაქტიკული 
დავალებები, რომლებიც შეფასდება შესაბამისი ქულით. კურსის დასასრულს ჩატარდება 
რეალური სასერტიფიკატო გამოცდის სიმულაცია/პრეტესტი ქართულ ან ინგლისურ ენაზე 
(სურვილისამებრ). 
 
შეფასების კომპონენტები: 
დასწრება - 25 ქულა 
დავალებები - 25 ქულა 
შუალედური გამოცდა - 25 ქულა 
ფინალური გამოცდა - 25 ქულა 
 
კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი:  
კურსის წარმატებით დასრულების სერტიფიკატის მისაღებად სტუდენტმა უნდა მოაგროვოს 
მინიმუმ 70 ქულა. 
 
კურსის მინიმუმ 90 ქულაზე დასრულების შემთხვევაში, სტუდენტი ლექტორისგან მიიღებს 
წერილობით დახასიათებას/რეკომენდაციას. 

 
 

ლექტორის შესახებ 

• მიხეილ ქანთარია არის ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ასოცირებული 
პროფესორი, AWS-ის სერტიფიცირებული Solutions Architect Associate 

• მას აქვს ვებ-დეველოპმენტის 19 წლიანი (მათ შორის დრუპალ დეველოპმენტის 10 
წლიანი) და უმაღლესი სასწავლებლების ლექტორობის 14 წლიანი გამოცდილება,   
AWS-1, AWS-2 და პითონის მიმართულებით. 


