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ՆերածությունՆերածությունՆերածությունՆերածություն    
    

Mon.itor.us-ը web կայքերի մոնիթորինգի համար նախատեսված գործիք է, որն 
աշխատում է օրական 24  ժամ և միշտ տեղյակ պահում իր օգտագործողներին 
վերջիններիս կայքերի կապված պրոբլեմների մասին։ Դա արվում է ինչպես mail-երի, 
այնպես էլ messenger-ների և sms հաղորդագրությունների միջոցով։ Բացի անմիջական 
արձագանքներից , Mon.itor.us-ը տրամադրում է նաև անալիտիկ ինֆորմացիա 
կայքերի մասին։ Նմանատիպ անալիտիկ (ինչպես նաև այլ տիպի) ինֆորմացիա 
օգտագործողներին դյուրին ձևով տրամադրելու համար նախագծվել է Google 
Calendar-ի ինտեգրացում   Mon.itor.us- ի վրա։ Վերջինս հնարավորություն է տալիս 
ունենալ սեփական  Google  օրացույց  Mon.itor.us կայքում: 

  
� Google Index (ցույց է տալիս այլ կայքերից կայքի վրա եղած հղումների քանակը 

ըստ Google-ի հաշվարկների) , 
�  MSN Index (ցույց է տալիս այլ կայքերից կայքի վրա եղած հղումների քանակը 

ըստ MSN -ի հաշվարկների), 
�  Age (ցույց է տալիս այլ կայքի տարիքը, ստեղծման տարեթիվը ըստ 

http://web.archive.org –ի, վերջինս ունի գերհզոր սերվերներ և ժամանակ առ ժամանակ 
արխիվացնում է բոլոր կայքերը), 

�  Yahoo linkdomain (ցույց է տալիս այլ կայքերից տվյալ domain-ի վրա եղած 
հղումների քանակը ըստ Google-ի հաշվարկների), 

�  Yahoo link (ցույց է տալիս այլ կայքերից տվյալ domain-ի և subdomain-ների վրա 
եղած հղումների քանակը ըստ Google-ի հաշվարկների) 

� External Links (ցույց է տալիս այլ կայքերի վրա կայքում պարունակվող 
հղումների քանակը) 

� Internal Links (ցույց է տալիս կայքի domain-ին պատկանող էջերի վրա կայքում 
պարունակվող հղումների քանակը) 

� Mon.itor.us- ի տվյալների բազայի հիման վրա ստացվում է հետևյալ 
ինֆորմացիան՝ 

� կայքի միջին հասանելությունը շաբաթվա ընթացքում (արտահայտված 
տոկոսով) 

� կայքի արձագանքի միջին տևողությունը շաբաթվա ընթացքում 
(արտահայտված վայրկյաններով) 

� կայքի անհասանելի լինելու տևողությունը շաբաթվա ընթացքում 
(արտահայտված վայրկյաններով)։ 

Google օրացույցը  օգտակար է ինչպես կայքերի սեփականատերերի, 
ադմինիստրատիվ աշխատողների, այնպես էլ սովորական օգտագործողների համար, 
քանի որ այն տալիս է հիշեցման հնարավորություն ,ինչպես փոստի վրա ,այնպես էլ 
հեռախոսի masseng.-ների տեսքով: 
     Աշխատանքն իր մեջ ներառում է ինչպես javascripti , HTML, Css, AJAX,  PHP 
ծրագրավորման լեզուների կիրառում 
      Աշխատանք իր մեջ ներառում է նաև խնդրի տնտեսագիտական շահավետության, 
նրա հետ աշխատող մարդկանց կենսական անվտանգության պայմանների հաշվարկ 
և oգտագործողի կենսական պաշտպանության եղանակներ տարբեր 
վնասակարության  իրավիճակներից : 
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Գլուխ Գլուխ Գլուխ Գլուխ 1111 
    
1.1 1.1 1.1 1.1 Խնդրի պահանջներըԽնդրի պահանջներըԽնդրի պահանջներըԽնդրի պահանջները            
    Դիպլոմային աշխատանքի հիմնական պահանջն է  Google Calendar-ի 
ինտեգրացիան Mon.itor.us   կայքի վրա : Mon.itor.us   -ը ինչպես արդեն գիտեք 
(նախորդ էջում ) նախատեսված է  տարբեր տեսկի կայքեր մոնիտորինգ անելու 
համար: Ունեինք MonitorUs կայք և Google API և պետք է ստեղծեինք Google –ի 
օրացույցի ինտեգրացիան  MonitorUs –ին: 

Google Calendar –ը իր մեջ ընդգրկում է այնպիսի ցուցանիշներ, ինչպիսիք են՝  
� Events –ների  ուղարկում (հիշեցման կարքով) 
� Masseng.-ների ուղարկում 
� Email-ի վրա նամակների ուղարկում 
� Հրավրիատոմսերի ուղարկում 
� Համատեղ օրացույցի օգտագործում 
� Ժամանակի տնտեսում 
� ԵՎ առհասարակ պրոֆեսոնալ օրացույցի տրամադրում 

                Այսինքն բացի նրանից որ այն կատարելագործված օրացույց է այն 
հնարավորություն է տալիս օգտագործողին հիշեցնելու տվյալ օրվա  սերվեռի վիճակի 
մասին :Ինտեգրացված օրացույցը հնարավորություն կտա քեզ տեսնել քո Google 
օրացույցի գործողությունները առանց login լինելու:Այն նախատեսված է Mon.itor.us  
օգտագործողներին(user-ներին)հիշեցնելո իրենց անելիքը ,իր 
գործողությունների(events-ների)միջոցով:Օրինակ եթե դու պետք է ամսվա որևէ օրը 
ամպայաման ուշադրություն դարձնես քո սերվերի ծանրաբերնվածությանը, ինչ-որ 
մի մոդուլով ամպայման տվյալ օրը մոնիտորինգ անել քո կայքը և  նմանատիպ այլ 
հիշեցումներ :    
    

    ԳլուԳլուԳլուԳլուխ խ խ խ 2222                                            
                                                                                                                                        PhpPhpPhpPhp    
                                                                        Php Php Php Php ––––ի լեզվի կիրառությունըի լեզվի կիրառությունըի լեզվի կիրառությունըի լեզվի կիրառությունը    

    
    Հիմնականում ծրագրերը     նախատեսված են    որոշակի     խնդիրներ լուծելու  
համար:Տվյալների     փոխանցումը  HTML-ում ` ինչպես  գիտենք  կատարվում է 
ֆորմի միջոցով:Օրինակ 

<form action =''  /cgi/delete.cgi''    metod='' post''> 
<input type =''text''  name =''user-name''> 
<input type=''submit''  name=''go''  value=''Go!''> 
   Եթե այս գրածը   պահպանենք HTML-ի ֆորմի   մեջ ,ապա   կստամնանք   կոճակ 
որը սեխմելու ընթացքոմ հնարավորություն կտա  տվյալները   սերվերին    
փոխանցել:       Php ի սկզբանէ նախատեսված էր ինտերնետի հետ աշխատելու 
համար,ավելի հստակ սերվերի հետ աշղատելու համար :Որպեսզի ավելի հեշտ 
հասկանանք php լեզվի  ինքնությունը բերենք օրինակ` 
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<? 
Echo    ''<html><body><h1>''; 
Echo    ''hello.$my_mame''; 
Echo     ''</h1></body></html>''; 
?> 
 
Մինչ այս ծրագրի աշխատացնելը անհրաժեշտ է ճիշտ տեղադրել այն սերվերի վրա: 
Աշխատացնելուց հետո էկրանին կարտատպվի հետևյալը`     

Heloo, Anna 
Բրաուզերի localhostum գրելով հետևյալը`http://localhost/hirst.php?my_name=Anna:Եվ 
եթե այն նայենք html-ի տեսքով ապա կտեսնենք հետևյալը` 
 

     <html><body><h1> 
           Hello,Anna 
      </h1></body></html> 
      Ինչպես    տեսանք   php  տեղադրեց մեզ հարկավոր անվանումը և արդեն  html-ում 
ցուըց տվեց մեզ հարկավոր արժեքը: Հիմա   կարող   ենք   նայել կոդին   և փորցել 
հասկանալ  թե  ինչ  է  այն տեղ  գրված  :php –ին գրվում է հատուկ  <?  ?>  թագի մեջ 
:echo  օպերատորը իրականացնում   է ինֆորմացիայի  արտատպումը:Նրան  կարելի 
է համարել  ամենակարևոր  օպերատորը ,քնի  որ առանց նրա  հնարավոր չէր  
իրականացնել  ինֆորմացիայի  արտատպում:Նկատեք նաև ,որ մեր  օրինակում  մենք  
մեր .   $my_mame     փոփոխականը  չենք հայտարարաել  :Աֆտոմատ հայտարարել է  
php-ին: 

<? 
Echo    ''<html><body><h1>''; 
Echo    ''hello.$my_mame''; 
Echo    ''<br>$ var''; 
Echo     ''</h1></body></html>''; 
?> 
   Ինչպես    կարող    ենք      հայտարարել    php –ում  հայտարարել  
փոփոխական:Պարզապես գրում ենք այսպես` 

$ x=100 
$ x սա իրենից ներկայացնում է փոփոխական ,իսկ 100 արժեքը 
$ x =4 
$ y= $ x 
Առաջին  արտահահայտությունում  4-ը համարվում է հաստասուն ,իսկ  երկրորդ 
օրինակում  քանի որ  $ x  -ին առաջին  օրինակում  վերագրվել է  4 արժեքը:Եվ  
սրանից հետևություն ,որ  $ y նույնպես  հավասար է  4-ի:Սա իր հերթին  
հնարավորություն է տալիս  օգտագործել  հետևյալ  գործողությունները  $ x =$ y=5  
կամ $ y =($ x= 5): 
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JavascriptJavascriptJavascriptJavascript    
JavascriptJavascriptJavascriptJavascript    կիրառությունըկիրառությունըկիրառությունըկիրառությունը    

    
Javascript: -ը համարվում է  ծրագրավորման  սկրիպտային լեզու :Որը իր մեջ 

ներառում է  types , values, variables  : Javascript –ըի օգնությամբ ինտերնետը դարձել է  
օգտագործողի համար ավելի  հասանելի ու ավելի արագագործ:Այն օգտագործվում է 
վեբ-էջերի ստեղծման համար: Javascript-ը ստեղծվում է HTML  լեզվի մարմնում ,բայց 
համարվելով  դինամիկ լեզու: 
 

<html> 

  <head><title>simple page</title></head> 

  <body> 

    <script type="text/javascript"> 

      document.write('Hello World!'); 

    </script> 

    <noscript> 

      <p>Your browser either does not support JavaScript, or you 

have JavaScript turned off.</p> 

    </noscript> 

  </body> 

</html> 

 

    Javascript օգտագործվում է բազմաթիվ վեբ-էջերում և աշխատում է բազմաթիվ 
բրաուզեերներում ,ինչպիսիք են Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Netscape и Opera. 
Javascript-ը ստեղծվել է HTML  էջերը ավելի կատարելագործելու համար: Javascript-ը 
համարվում է ծրագրավորման սկրիպտային լեզու :Որպես կանոն այն տեղադրվում է 
HTML –ի մարմնում:Ամենոք կարող է օգտագործել Javascript-ը առանց լիցենդիոն 
իրավունքի:javascript –ը պետք չէ շփոթել  java-ի  հետ,այն միանգամայն այլ լեզու: java 
–ան  ավելի դժվար և ավելի ուժեղ  լեզու է հմարվում:Այն կարելի է նաև օգտագործել 
ինֆորմացիայի փնտրման և պահպանման համար: 
    Javascript-ում  փոփոխականը կարող է ունենալ կարճ անվանում `օրինակ  
x:Ինչպես հանրահաշվում այնպես Javascript-ում   կարող եք կատարել 
հանրահաշվական գործողություններ` 

y =x-5 
d=y+5 
<script type="text/javascript">  

document.write ( "<h1> վերնագիր </ h1>");  

document.write ( "<p> առաջին</ р>");  

документ. писать ( "<p> երկրորդ </ р>");  

</ скрипт> 
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                    AJAXAJAXAJAXAJAX    
        AJAXAJAXAJAXAJAX    կիրարությունըկիրարությունըկիրարությունըկիրարությունը    

    
                     AJAX –Á Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿  web Íñ³·ñ³íáñÙ³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³,  áñÝ 
û·ï³·áñÍíáõÙ ¿  ÇÝï»ñ³ÏïÇí(÷áËÝ»ñ·áñÍáÕ) web 
Íñ³·ñ»ñÇ(Apl icat ion)  ëï»ÕÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:  AJAX –Ç Ýå³ï³ÏÝ ¿  server  
–Ç Ñ»ï ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ÷áùñ ÷³Ã»ÃÝ÷ñ ÷áË³Ý³Ï»Éáõ  ÙÇçáóáí web  
¿ç»ñÁ ¹³ñÓÝ»É  ³í»ÉÇ ³ñ³· ³ñÓ³·³ÝùáÕ,  ³ÛÝå»ë áñ Ï³ñÇù ãÇ  
ÉÇÝáõÙ  ëÏ½µÝ³Ï³Ý web ¿çÁ re load ³Ý»É ³Ù»Ý ³Ý·³Ù,  »ñµ 
û·ï³·áñÍáÕÁ(user )  ÷á÷áËáõÃ ÛáõÝ ¿  å³Ñ³ÝçáõÙ:  ê³ 
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ  ¿  ÁÝÓ»éáõÙ Ù»Í³óÝ»É  web ¿ç»ñÇ 
³ñ³·³·áñÍáõÃ ÛáõÝÁ,  ýáõÝÏóÇáÝ³ÉáõÃÛáõÝÁ ¨  
Ñ³ñÙ³ñ³í»ïáõÃÛáõÝÁ(û·ï³·áñÍ»ÉÇáõÃÛáõÝÁ):  

AJAX –Ý ³ëÇÝËñáÝ ¿  Ýñ³Ýáí, áñ »Ã» server –Çó å³Ñ³ÝçíáõÙ »Ý 
Éñ³óáõóÇã  ïíÛ³ÉÝ»ñ,  ¹ñ³Ýù ëï³óíáõÙ óáõó³¹ñíáõÙ  »Ý ³é³Ýó ¿çÁ  
í»ñ³µ»éÝ»Éáõ (re load)  ¨ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ëï³óí»Éáõ  ÁÝÃ³óùáõÙ µ³óí³Í 
¿çáõÙ Ï³ñáÕ ¿  áãÇÝã  ã÷áËí»É:  JavaScr ipt  –Ý ³ÛÝ ëÏñÇåï³ÛÇÝ É»½áõÝ  
¿ ,  áñï»Õ ëáíáñ³µ³ñ Ï³ÝãíáõÙ  »Ý AJAX ýáõÝÏóÇ³Ý»ñÁ:  Server  –Çó 
ïíÛ³ÉÝ»ñÁ ëï³óíáõÙ »Ý XMLHt tpRequest  ûµÛ»ÏïÇ ÙÇçáóáí,  áñÁ 
Ñ³ë³Ý»ÉÇ ¿  Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó browser -Ý»ñáõÙ  û·ï³·áñÍíáÕ 
ëÏñÇåï³ÛÇÝ É»½áõÝ»ñáõÙ  (  ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ JavaScr ipt ) :  Ü³ËÝïñ»ÉÇ ¿ ,  
áñ server  –Çó ÷áË³ÝóíáÕ ïíÛ³Ý»ñÇ ýáñÙ³ïÁ ÉÇÝÇ XML:   

AJAX –Á ÙÇçåÉ³ïýáñÙ³ÛÇÝ ï»ËÝÇÏ³ ¿,  áñÁ Ñ³ë³Ý»ÉÇ ¿  
ï³ñµ»ñ úÐ –Ý»ñáõÙ,  Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇãÝ»ñáõÙ  ¨ web browser  –Ý»ñáõÙ,  
ù³ÝÇ áñ ³ÛÝ  ÑÇÙÝí³Í ¿ µ³ó ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇ íñ³ ÇÝãåÇëÇù »Ý 
JavaScr ipt  –Á ¨  DOM(Document  Objec t  Model)  –Á:  

AJAX –Ý û·ï³·áñÍáõÙ ¿ .  

�
 XHTML(Ï³Ù HTML) ¨ CSS ÇÝýáñÙ³óÇ³Ý óáõó³¹ñ»Éáõ  ¨ 
Ó¨³íáñ»Éáõ  Ñ³Ù³ñ  

�
 DOM –Á c l ient -s ide ëÏñÇåï³ÛÇÝ É»½áõÝ»ñáí, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë 
ECMAScr ipt  –Ç ÇÙåÉ»Ù»Ýï³óÇ³Ý»ñáí,  ÇÝãåÇëÇù »Ý JavaScr ipt  –Ý  áõ  
Jscr ipt  –Á,  ÇÝýáñÙ³óÇ³Ý ¹ÇÝ³ÙÇÏáñ»Ý óáõó³¹ñ»Éáõ  ¨ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ 
ÇÝýáñÙ³óÇ³ÛÇ Ñ»ï ÷áËÝ»ñ·áñÍ»Éáõ  Ñ³Ù³ñ  

�
 XMLHttpRequest  ûµÛ»ÏïÁ server –Ç  Ñ»ï  ïíÛ³ÉÝ»ñ 
÷áË³Ý³Ï»Éáõ  Ñ³Ù³ñ:  

�
 XML –Á,  áñå»ë server –Ç ¨ ÏÉÇ»ÝïÇ ÙÇç¨ ÷áË³Ý³ÏíáÕ 
ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ýáñÙ³ï, ãÝ³Û³Í ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ  »Ý Ý³¨ HTML ýáéÙ³ïÁ,   
Ñ³ë³ñ³Ï  ï»ùëïÁ ¨ JSON –Á:   ²Ûë ý³ÛÉ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ·»Ý»ñ³óí»É  
¹ÇÝ³ÙÇÏáñ»Ý server –Ç ÏáÕÙÇó:  
 

AJAX –Ç ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¾É»Ù»ÝïÁ XMLHttpRequest  ûµÛ»ÏïÝ ¿ ,  áñÁ 
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ  ¿  ï³ÉÇë  browser –Ý»ñÇÝ Ï³ï³ñ»É ïíÛ³ÉÝ»ñÇ 
¹ÇÝ³ÙÇÏ ¨ ³ëÇÝËñáÝ Ñ³ñóáõÙ ³é³Ýó ¿çÁ ³Ýµ»éÝ»Éáõ (unload) ¨  
í»ñ³µ»éÝ»Éáõ (re louad) :  ÀÝ¹áõÝí³Í ¿,  áñ AJAX –Á Ï³ñáÕ ¿ í»ñ³óÝ»É  
¿çÇ í»ñ³µ»éÝÙ³Ý(reload) ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ:  

AJAX -áí Íñ³·ñ³íáñÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÁ HTML/HTTP –Ç 
íñ³ ÑÇÙÝí³Í web Ï³Ûù»ñáõÙ ¿çÇ í»ñ³µ»éÝÙ³Ý(reload)  
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÇó Ëáõë³÷»ÉÝ ¿ :  AJAX –Ý ³ÝÑñ³Å»ßï 
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Ý³Ë³å³ÛÙ³Ý ¿ ëï»ÕÍáõÙ web ¿ç»ñáõÙ  µ³ñ¹,  ½·³ÛáõÝ,   ¹ÇÝ³ÙÇÏ,  
ïíÛ³ÉÝ»ñÇ íñ³ Ï»ÝïñáÝ³óí³Í UI –Ý»ñ  ëï»ÕÍ»Éáõ  Ñ³Ù³ñ:  Web 
¿ç»ñÝ,  Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ  ï»Õ³ÛÇÝ(nat ive)  appl icat ion  -Ý»ñÇ,   Ãáõ Û É  
Ï³åÝí³Í »Ý,  ÇÝãÁ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ ,  áñ Ýñ³ÝóáõÙ óáõó³¹ñíáÕ 
ÇÝýáñÙ³óÇ³Ý Ëëïáñ»Ý Ï³åí³Í ã¿   ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ³ÏáõÝùÇ(data 
source) Ñ»ï ¨ å»ïù ¿  ¹³ë³íáñí»Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ï³ñ·áí HTML 
¿çÇ ýáñÙ³ïáõÙ ÏÉÇ»Ýï Ù»ù»Ý³ÛÇ user agent (web browser)  –ÇÝ 
Ñ³ÝÓÝí»Éáõó ³é³ç:  ²Ûë  å³ï×³éáí  web ¿ç»ñÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÉÇÝáõÙ  
í»ñ³µ»éÝ»É( re load)  ³Ù»Ý ³Ý·³Ù,  »ñµ û·ï³·áñÍáÕÁ ó³ÝÏ³ÝáõÙ ¿  
Ý³Û»É  ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ï³ñµ»ñ  Ñ³í³ù³ÍáõÝ»ñ:  ²é³Ýó ¿çÁ 
í»ñ³µ»éÝ»Éáõ (re load)  ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ³ñóáõÙ Ï³ï³ñ»Éáõ  ¨  ¹ñ³Ýù 
ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ XMLHt tpRequest  ûµÛ»ÏïÝ û·ï³·áñÍ»Éáí ª   
ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ¹³éÝáõÙ ßñç³Ýó»É   ³Ûë ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃ ÛáõÝÁ ¨ ëïÇå»É  
Ãáõ Û É  Ï³åÝí³Í(loosely  coupled) ¿ç»ñÇÝ Çñ»Ýó ¹ñë»íáñ»É  áñå»ë  
áõÅ»Õ Ï³åÝí³Í ( t ight ly  coupled) appl icat ion,  µ³Ûó  Ñ»éíáõÙ  ·ïÝíáÕ 
server –ÇÝ ÷áË³ÝóíáÕ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ å³ï×³éáí ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ 
³í»ÉÇ Ù»Í áõß³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ïáí:  
 
AJAX AJAX AJAX AJAX ––––Ç ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:  Ç ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:  Ç ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:  Ç ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:      

û·ï³·áñÍÙ³Ý Ù»Í  ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ :û·ï³·áñÍÙ³Ý Ù»Í  ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ :û·ï³·áñÍÙ³Ý Ù»Í  ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ :û·ï³·áñÍÙ³Ý Ù»Í  ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ :  ÈáÏ³É b rowse r  –áõÙ 
·»Ý»ñ³óÝ»Éáí HTML ¿ç»ñÁ  ¨   Ýí³½»óÝ»Éáí  JavaSc r ipt  Ï³Ýã»ñÝ áõ  
³Ïïáõ³É  ïíÛ³ÉÝ»ñÁ  AJAX ¿ç»ñÁ  Ï³ñáÕ »Ý µ»éÝí»É( load)  ³í»ÉÇ  ³ñ³·,   
ù³ÝÇ  áñ  Ï³ÝãíáÕ ÇÝýáñÙ³óÇ³ÛÇ ã³÷Ý ³í»ÉÇ  ÷áùñ ¿  ¨  Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ  
÷á÷áËáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ¿çÝ  ³ÙµáÕçáõÃ Û³Ùµ í»ñ³ÝÏ³ñ»Éá õ  Ï³ñÇù ãÏ³:  
²Ûë  ï»ËÝáÉá·Ç³ÛÇ ûñÇÝ³Ï ¿  ³ñ¹Ûá õÝùÝ»ñÇ  Ù»Í Ñ³í³ù³ÍáõÝ( la rge  resul t  
se t ) ,   áñï»Õ  ³éÏ³ »Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ  ÙÇ ù³ÝÇ ¿ç»ñ:  AJAX –Ç û·ÝáõÃÛ³Ùµ,  
¿çÇ  HTML –Á  Ï³ñáÕ  ¿  ·»Ý»ñ³óí»É  ÉáÏ³É(browser  -áõÙ) ,  ³Û É  áã  Ã» µ»éÝí»É  
÷³ëï³ÃÕÃÇ ³é³çÇÝ ¿çÇ  Ñ»ï:  àñå»ë ³í»É³óáõÙ  å³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý 
å³Ñ³Ýçáí  µ»éÝ³íáñÙ³ÝÁ(load on  demand)   áñáß  web appl ica t ion  –Ý»ñ 
µ»éÝáõÙ  »Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý event -handler  –Ý»ñÁ ,  ÇëÏ ýáõÝÏóÇ³Ý»ñÁ  µ»éÝíáõÙ 
»Ý Ñ»ïá ª  ³ßË³ï³ÝùÇ ÁÝÃ³óùáõÙ:  ²Ûë  ï»ËÝÇÏ³Ý ½·³ÉÇáñ»Ý Ïñ×³ïáõÙ 
¿  web appl ica t ion –Ý»ñáõÙ é»ëáõñëÝ»ñÇ  Ù»Í Í³Ëë»ñÁ:     
AJAX Ùáï»óÙ³Ý ³í»ÉÇ  ùÇã óå»óÇýÇÏ ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ¿  ³ÛÝ,  áñ  

AJAX –Á  Ëñ³ËáõëáõÙ  ¿  web –Ç ÙÇçáóáí ÇÝýáñÙ³óÇ³ ëï³Ý³Éáõ ï³ñµ»ñ  
³ëå»ÏïÝ»ñÇ  Ñ³Ù³ñ û·ï³·áñÍíáÕ Ù»Ãá¹Ý»ñÇ áõ  ýáñÙ³ïÝ»ñÇ Ù³ùáõñ  
ï³ñ³Ýç³ïáõÙÁ :  âÝ³Û³Í AJAX –Á  Ï³ñáÕ ¿  É»½áõÝ»ñÇ ¨  
ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ ³ÝÏ³ÝáÝ Ë³éÝáõñ¹ Ãí³É ¨  Íñ³·³ñ³íáñáÕÝ»ñÁ  Ï³ñáÕ  
»Ý áñ¹»·ñ»É  ¨  Ñ³ñÙ³ñ»óÝ»É  ³ÛÝ ³Ù»ÝÁ  ÇÝã  ó³ÝÏ³Ý³Ý,  Ýñ³Ýù,  
ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ áõÕÕáõñ¹í»Éáí Ñ»Ýó Íñ³·ñ³íáñÙ³Ý åñáó»ëáí,   å»ïù ¿  
ï³ñµ»ñáõÃ Ûá õÝ ¹Ý»Ý  Ñ»ï¨Û³ÉÇ ÙÇç¨.     

1 .1 .1 .1 .  ëï³óíáÕ ãÙß³Ïí³Í  ïíÛ³ÉÝ»ñÁ  ,  áñáÝù  áñå»ë Ï³ÝáÝ Ý»ñ³éíáõÙ 
»Ý XML –áõÙ Ï³Ù ëï³óíáõÙ »Ý se rver-áõÙ îíÛ³ÉÝ»ñÇ ´³½³ÛÇó:     

2 .2 .2 .2 .  web ¿çÇ ýáñÙ³ïÁ Ï³Ù Ï³éáõóí³ÍùÁ,  áñÁ  ëï³óíáõÙ  ¿HTML –Ç Ï³Ù 
XHTML –Ç  ÙÇçáóáí,  áñï»Õ Ñ»ï³·³ÛáõÙ ÑÝ³ñ³íáñ  »Ý DOM –áí 
¹ÇÝ³ÙÇÏ Ù³ÝÇåáõÉ³óÇ³Ý»ñ:     

3 .3 .3 .3 .  web ¿çÇ ï»ëùÇ  ¿É»Ù»ÝïÝ»ñÁ:  î»ëùÇ  Ñ»ï Ï³åí³Í ³Ù»Ý ÇÝã  ëÏë³Í 
ýáÝï»ñÇó ÙÇÝã¨  ÝÏ³ñÝ»ñÇ Ñ³ëó»Ý»ñÁ  ëï³óíáõÙ »Ý CSS-Ç ÙÇçáóáí:     

4 .4 .4 .4 .  web ¿çÇ ýáõÝÏóÇáÝ³ÉáõÃÛáõÝÁ ,  áñÝ ³å³ÑáííáõÙ ¿     
�  ÏÉÇ»Ýï browse r –Ç JavaSc r ip t  -Ç (DHTML) 
�  ëï³Ý¹³ñï HTTP ¨ XMLHttp Ï³Ù ÏÉÇ»Ýï – ë»ñí»ñ Ï³å 
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�  serve r- s ide ëÏñÇåïÝ»ñ  ¨  /  Ï³Ù  Íñ³·ñ³íáñáÕÇ Ý³ËÁÝïñ³Í 
ó³ÝÏ³ó³Í É»½íáí Íñ³·ñ»ñ,  áñáÝù  Ñ³ñÙ³ñ»óí³Í »Ý ÏÉÇ»ÝïÇ ÏáÕÙÇó 
»Ï³Í Ñ³ñóáõÙÝ»ñÁ ëï³Ý³ÉáõÝ ¨ ¹ñ³Ýó å³ï³ëË³Ý»ÉáõÝ:  
 
AJAX AJAX AJAX AJAX ––––Ç Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ :Ç  Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ :Ç  Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ :Ç  Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ :  

Browser  ÇÝï»·ñ³óÇ³:Browser  ÇÝï»·ñ³óÇ³:Browser  ÇÝï»·ñ³óÇ³:Browser  ÇÝï»·ñ³óÇ³:   ¸ÇÝ³ÙÇÏ ëï»ÕÍí³Í web ¿ç»ñÁ ã»Ý  ·ñ³ÝóíáõÙ 
b rowser  –Ç  å³ïÙáõÃÛ³Ý ·áñÍÇùáõÙ(h is tory  eng ine)   ¨  û·ï³·ûñÍáÕÇ 
b rowser  –Ç  back(»ï)  ýáõÝÏóÇ³ÛÇ Ï³ÝãÁ  Ï³ñáÕ  ¿  Ý³Ëáñ¹ ³ñ¹ÛáõÝùÁ   
ãí»ñ³¹³ñÓÝ»É:  ²Ûë  ËÝ¹ñÇ  Ñ³Ù³ñ ï³ñµ»ñ ÉáõÍáõÙÝ»ñ  »Ý Ùï³Íí³Í:  
¸ñ³ÝóÇó ¿   ³Ýï»ë³Ý»ÉÇ I f rame –Ý»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙÁ  b rowse r –Ç  
back(»ï) Ïá×³ÏÇ ÏáÕÙÇó û·ï³·áñÍíáÕ  å³ïÙáõÃÛáõÝáõÙ  å³ñáõÝ³ÏíáÕ 
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ñÃÝ³óÝ»Éáõ  Ñ³Ù³ñ:  úñÇÝ³Ï Ï³é»ÉÇ  ¿  
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³Ñ»É  ³Ýï»ë³Ý»ÉÇ I f rame  –áõÙ ¨  ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý 
¹»åùáõÙ ¹ñ³Ýù áõÕ³ñÏ»É  Ñ»ï ª  web ¿çÇ ï»ë³Ý»ÉÇ  ¿ É»Ù»ÝïÇÝ: 
  ØÛá õë  ËÝ¹ÇñÁ  Ï³Û³ÝáõÙ ¿  Ýñ³ÝáõÙ,  áñ   ¹ÇÝ³ÙÇÏ  web ¿ç»ñáõÙ 

Ï³ï³ñíáÕ       ÷á÷áËáõÃÛá õÝÝ»ñÁ  û·ï³·áñÍáÕÇ Ñ³Ù³ñ µ³ñ¹³óÝáõÙ »Ý 
app l ica t ion  –Ç  áñ¨¿  íÇ×³ÏÇ ÝßáõÙÁ(bookmark):  ³Ûë ËÝ¹ñÇ Éá õÍáõÙÝ»ñÇó ¿  
URL –Ç ýñ³·Ù»Ýï Ç¹»ÝïÇýÇÏ³ïáñÇ  û·ï³·áñÍáõÙÁ(ûñÇÝ³Ï URL –Çó  
Ñ»ïá '# '  –Ç  ³í»É³óáõÙÁ )  appl ica t ion  –Ç   íÇ×³ÏÇÝ Ñ»ï¨»Éáõ  ¨  
û·ï³·áñÍáÕÇÝ,  ïñí³Í íÇ×³ÏÇÝ í»ñ³¹³éÝ³Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃ ÛáõÝ  
ÁÝÓ»é»Éá õ  Ñ³Ù³ñ:  ê³ ÑÝ³ñ³íáñ  ¿ ,  ù³ÝÇ áñ  ß³ï browser  –Ý»ñ 
JavaSc rip t  –ÇÝ URL –Ç  ýñ³·Ù»Ýï Ç¹»ÝïÇýÇÏ³ïáñÁ ¹ÇÝ³ÙÇÏ  ÷á÷áË»Éáõ  
ÑÝ³ñ³íáñáõÃ ÛáõÝ »Ý ï³ÉÇë:  
ä³ï³ëË³ÝÇ Å³Ù³ä³ï³ëË³ÝÇ Å³Ù³ä³ï³ëË³ÝÇ Å³Ù³ä³ï³ëË³ÝÇ Å³Ù³Ý³ÏÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ:Ý³ÏÇ  ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ:Ý³ÏÇ  ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ:Ý³ÏÇ  ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ:  AJAX Íñ³·ñ³íáñÙ³Ý 
Å³Ù³Ý³Ï û·ï³·áñÍáÕÇ Ñ³ñóÙ³Ý ¨  serve r  –Ç  å³ï³ëË³ÝÇ ÙÇç¨ »Õ³Í 
Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ ÇÝï»ñí³ÉÇÝ å»ïù ¿  í»ñ³µ»ñí»É  ½·áõßáõÃÛ³Ùµ:  
îíÛ³ÉÝ»ñÇ  ×ÏáõÝ  í»ñ³µ»éÝáõÙÁ  ¨  XMLHttpReques t  ûµÛ»ÏïÇ ³ÝÑñ³Å»ßï 
ëå³ëáõÙÝ»ñÁ  Ï³ñáÕ  »Ý web  appl ica t ion  –á õÙ   »ñµ»ÙÝ ¹³Ý¹³Õ»óáõÙÝ»ñ 
³é³ç µ»ñ»É,  áñáÝù  û·ï³·áñÍáÕÇ ÏáÕÙÇó Ï³ñáÕ »Ý í³ï ÁÝ¹áõÝí»É :  
´³óÇ ³Û¹ ¿çÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃ Û³Ý ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ³ãùÇ Ñ³Ù³ñ 
ï»ë³Ý»ÉÇ  »Ý ï»ëùÇ  ÙÇç³ÝÏÛ³É  ³ÝÏ³ÝáÝ íÇ×³ÏÝ»ñÁ:  ²Ûë  åñáµÉ»ÙÇó 
Ëáõë³÷»Éáõ  Ñ³Ù³ñ Ï³ñ»ÉÇ  ¿  û·ï³·áñÍ»É  Ñ³ïáõÏ ¿ É»Ù»ÝïÝ»ñ ¿çÇ »ïÇÝ 
åÉ³ÝáõÙ  ÁÝÃ³óáÕ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ û·ï³·áñÍáÕÇÝ  ï»ÕÛ³Ï 
å³Ñ»Éáõ  Ñ³Ù³ñ:   
Î³Ëí³Í ¿  JavaSc r ip t  Î³Ëí³Í ¿  JavaSc r ip t  Î³Ëí³Í ¿  JavaSc r ip t  Î³Ëí³Í ¿  JavaSc r ip t  ––––Çó:Çó:Çó:Çó:    AXAX –Á  ÑÇÙÝí³Í ¿  JavaScr ip t  –íñ³,  áñÁ  
ï³ñµ»ñ  b rowser  –Ý»ñÇ ÏáÕÙÇó ÇÙåÉÇÙ»Ýï³óíáõÙ ¿  ï³ñµ»ñ Ï»ñå:  ²Ûë 
å³ï×³éáí  JavaScr ip t  û·ï³·áñÍáÕ Ï³Ûù»ñÁ  å»ïù ¿  ï»ëï³íáñí»Ý 
ï³ñµ»ñ browse r  –Ý»ñáí Ýñ³Ýó Ñ»ï Ñ³Ùï»Õ»ÉÇáõÃÛá õÝÁ  ëïáõ·»Éáõ  
Ñ³Ù³ñ:     

    
ÇÝãå»ë ¿  AJAX ÇÝãå»ë ¿  AJAX ÇÝãå»ë ¿  AJAX ÇÝãå»ë ¿  AJAX ––––Ý ³ßË³ïáõÙ:  Ý ³ßË³ïáõÙ:  Ý ³ßË³ïáõÙ:  Ý ³ßË³ïáõÙ:      
AAAAJAX –Ç ³ßË³ï³ÝùÁ  Ï³åí³Í ¿  û·ï³·áñÍáÕÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

³ñ¹ÛáõÝùáõÙ  ³é³ç³óáÕ ¹»åù»ñÇ(event )  Ñ»ï:  DOM –Á  ³Û¹ 
·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¿çÇ ¿ É»Ù»ÝïÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³å»Éáõ  ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ  ¿  
ï³ÉÇë:  Se rver  –Çó ïíÛ³ÉÝ»ñ ëï³Ý³Éáõ  Ñ³Ù³ñ XMLHttpReques t  ûµ Û»ÏïÁ 
ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¿  2 Ù»Ãá¹.  

�  Open:   Ï³å ¿ Ñ³ëï³ïáõÙ se rver  –Ç Ñ»ï 
�  Send :    Se rver  –ÇÝ Ñ³ñóáõÙ ¿  áõÕ³ñÏáõÙ 

�  Serve r  –Çó áõÕ³ñÏíáÕ  ïíÛ³ÉÝ»ñÁ  Ï³ñ»ÉÇ  ¿  ëï³Ý³É 
XMLHt tpReques t  ûµ Û»ÏïÇ Ñ»ï¨Û³É ³ïñÇµáõïÝ»ñÇ ÙÇçáóáí.  

�  re sponseXml :   XML ýÇÉÇ  Ñ³Ù³ñ 
�  re sponseText  :   ï»ùëïÇ Ñ³Ù³ñ: 
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�  Ð³ñóáõÙÇó Ñ»ïá AJAX –Á  ëå³ëáõÙ ¿  ÙÇÝã¨ ÑÝ³ñ³íáñ  ÉÇÝÇ 
ëï³Ý³É ¨  Ùß³Ï»É serve r  –Ç  å³ï³ëË³ÝÁ:     Ð³ñóÙ³Ý Ï³ï³ñÙ³Ý 
ÁÝÃ³óùÇ Ù³ëÇÝ Ï³ñ»ÉÇ  ¿  ï»Õ»Ï³Ý³É XMLHttpReques t  ûµÛ»ÏïÇ  
readyState  ³ïñÇµáõïÇ ÙÇçáóáí,  áñÇ ÑÝ³ñ³íáñ ³ñÅ»ùÝ»ñÝ »Ý.  

�  0  -   ¹»é ãÇ ÇÝÇó³ÉÇ½³óí»É 
�  1  -  Ï³åÁ Ñ³ëï³ïí³Í ¿  
�  2  -  Ñ³ñóáõÙÝ ÁÝ¹áõÝí³Í ¿  
�  3  -  å³ï³ëË³ÝÁ Ùß³ÏíáõÙ ¿ 
� 4  -  ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ ³í³ñïí³Í ¿                                 

 

Եթե  <EM>-ի համար ոչ մե գույն նախատեսցված չէ ապա նա կժառանգի  <H1>-ի 
գույնը:Այսինքն նա նույնպես կարտատպվի կապույտ գույնով :Հաջորդ օրինակում 
կտեսնեք թէ ինչ հարմար ձևով է կապում իրար Աղյուսակի  տեսքէ նկարների հետ` 
 
<STYLE TYPE="text/css"> 

      UL { 

        background: red; 

        margin: A B C D; 

        padding: E F G H; 

      } 

      LI { 

        color: white; 

        background: blue; 

        margin: a b c d; 

        padding: e f g h; 

      } 

    </STYLE> 

    .. 

    <UL> 

      <LI>1й элемент списка 

      <LI>2й элемент списка 

    </UL> 

 

Գույնի որոշումը  /color/ 
 
Այս հատկությունը որոշում է  Css-ում տեքստի գույնը:Կա մի քանի եղանակներ Css-
ում տեքստը գունավորելու համար` 
 
    EM { color: red }               

    EM { color: rgb(255,0,0) } 

 

Background-ը ապահովում  է նկարի ֆոնը: background-color-ի նշանակությանը  և 
օգտագործուման օրինակ` 
H1 { background-color: #F00 } 

 

 

   BODY { background: url(banner.jpeg) right top }     

   BODY { background: url(banner.jpeg) top center }    

   BODY { background: url(banner.jpeg) center }        

   BODY { background: url(banner.jpeg) bottom }  

 



 11

Css-ը կարող է ազդել ոչ միայն մի աղյուսկի տեսքի վրա այլ միանգամից միքանի 
աղյուսակների: 
 
                                                                                                                                                    HTMLHTMLHTMLHTML    
                  HTML ÷³ëï³ÃÕÃÇ Ï³éáõóí³ÍùÁ  
 
        HTML ëï³Ý¹³ñïÁ ÙÇ³Ýß³Ý³Ï áñáßáõÙ ¿ Web ÷³ëï³ÃÕÃÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý 
Ï³éáõóí³ÍùÁ£ Web ¿çÁ, áñå»ë Ï³ÝáÝ, ëÏëíáõÙ ¿ <html> - áí ¨ í»ñç³ÝáõÙ </html> - 
áí£ ö³ëï³ÃÕÃÇ µ³Õ³¹ñÇã Ù³ë»ñÝ »Ý í»ñÝ³գÇñÁ ¨ գÉË³íáñ Ù³ëÁ ¥Ù³ñÙÇÝÁ¤£ 
àñå»ë ³ÛÉÁÝïñ³Ýù Ï³ñáÕ ¿ ³é³ç³ñÏí»É ÷³ëï³ÃáõÕÃÁ Ï³éáõó»É ßñç³Ý³ÏÝ»ñÇ 
¥Frames¤ ÙÇçáóáí£ HTML ÷³ëï³ÃÕÃÇ Ýß³Ý³ÏáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ <html> ¨ </html> 
Ýß³գñÙ³Ùµ£ ØÝ³ó³Í µáÉáñ HTML Ññ³Ù³ÝÝ»ñÝ áõ Web ¿çÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ 
å³ïÏ»ñáÕ ³Ù»Ý ÇÝã å»ïù ¿ ï»Õ³µ³ßËí³Í ÉÇÝÇ ïíÛ³É í»ñÍ³ÝÇãÝ»ñÇ ÙÇç¨ ¥ÙÇ 
ù³ÝÇ µ³ó³éáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³Ý, áñáÝù ÝÏ³ñ³գñí³Í »Ý ëïáñ¨¤£ ²ÛëåÇëáí, HTML 
÷³ëï³ÃáõÕÃÁ µ³Å³ÝíáõÙ ¿ »ñÏáõ ïÇñáõÛÃÇª í»ñÝ³գÇñ ¥head¤ ¨ Ù³ñÙÇÝ ¥body¤£  
    ì»ñÝ³գñÇ Ù»ç áñáßíáõÙ »Ý Ï³ñ¨áñ³գáõÛÝ ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ, ûñÇÝ³Ïª  ÷³ëï³ÃÕÃÇ 
³ÝáõÝÁ, URL-Ñ³ëó»Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ ûգï³գáñÍíáÕ ï³é³ï»ë³ÏÁ£  HTML 
÷³ëï³ÃÕÃÇ գÉË³íáñ Ù³ëÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ µñááõ½»ñáí ¿Ïñ³ÝÇÝ µ»ñíáÕ Web ¿çÇ 
å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ£  
      Ò¨Áª ¹³ ÙÇ գáñÍÇù ¿, áñÇ ûգÝáõÃÛ³Ùµ HTML ÷³ëï³ÃáõÕÃÁ Ï³ñáÕ ¿ áñáß 
ï»Ï»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÕ³ñÏ»É ³ñï³ùÇÝ ³ßË³ñÑÇ Ý³Ë³å»ë áñáßí³Í áñ¨¿ ÙÇ Ï»ï, 
áñï»Õ ³Û¹ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ÇÝã¬áñ Ó¨áí ÏÙß³Ïí»Ý£ îíÛ³ÉÝ»ñÁ Ùß³ÏáÕ Íñ³•ñ»ñÁ 
Ñ³×³Ë ³Ýí³ÝíáõÙ »Ý CGI - ëÏñÇåïÝ»ñ ¥CGI - Common  
Gateways Interface, ³ÛëÇÝùÝª ³Ýó³Ëó»ñÇ ÁÝ¹áõÝí³Í ÇÝï»ñý»Ûë)£ CGI - 
ëÏñÇåïÝ»ñ գñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Íñ³գñ³íáñÙ³Ý 
É»½íÇ ¥ûñÇÝ³Ïª PHP/FI ¤ ¨ UNIX ûå»ñ³óÇáÝ Ñ³Ù³Ï³ñգÇ É³í ÇÙ³óáõÃÛáõÝ£  
     Ò¨»ñÁ Ñ³Õáñ¹áõÙ »Ý ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ùß³ÏáÕ Íñ³գñ»ñÇÝ [÷á÷áË³Ï³ÝÇ 
³ÝáõÝ]=[÷á÷áË³Ï³ÝÇ ³ñÅ»ù] ½áõÛգ»ñÇ ï»ëùáí£ öá÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ ³ÝáõÝÝ»ñÁ 
å»ïù ¿ ³é³ç³¹ñí»Ý ÙÇ³ÛÝ É³ïÇÝ»ñ»Ý ï³é»ñáí£  Ò¨Á µ³óíáõÙ ¿ <FORM> 
ï»գáí ¨ ³í³ñïíáõÙ </FORM>¬áí£ HTML ÷³ëï³ÃáõÕÃÁ Ï³ñáÕ ¿ å³ñáõÝ³Ï»É ÙÇ 
ù³ÝÇ Ó¨»ñ, µ³Ûó ¹ñ³Ýù ã»Ý Ï³ñáÕ Çñ³ñ Ù»ç գïÝí»É£ HTML ï»ùëïÁ Ï³ñáÕ ¿ 
ï»Õ³µ³ßËí»É Ó¨Ç Ù»çª ³é³Ýó ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏÙ³Ý£ <FORM> ï»•Á Ï³ñáÕ ¿ áõÝ»Ý³É 
»ñ»ù ³ïñÇµáõï, áñáÝóÇó Ù»ÏÁ å³ñï³¹Çñ ¿£ ²Ñ³ ¹ñ³Ýù© ACTION  
ä³ñï³¹Çñ ³ïñÇµáõï ¿£ ²ÛÝ áñáßáõÙ ¿, Ã» áñï»Õ ¿ գïÝíáõÙ Ó¨Ç Ùß³ÏÇãÁ£  
METHOD  
àñáßáõÙ ¿, Ã» Ç±Ýã Ó¨áí ¥³ÛÉ Ï»ñå ³ë³Íª ÑÇå»ñï»ùëïÇ Ñ³Õáñ¹Ù³Ý 
³ñÓ³Ý³գñáõÃÛ³Ý á±ñ Ù»Ãá¹Ç ûգÝáõÃÛ³Ùµ¤ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ Ó¨Çó å»ïù ¿ Ñ³Õáñ¹í»Ý 
Ùß³ÏÇãÇÝ£ ÂáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÝ »Ý©  
METHOD=POST ¨ METHOD=GET£ 
 ºÃ» ³ïñÇµáõïÇ ³ñÅ»ùÁ ë³ÑÙ³Ýí³Í ã¿, Éé»ÉÛ³ÛÝ ÁÝ¹áõÝíáõÙ ¿ METHOD=GET.  
ENCTYPE  
ê³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ïá¹³íáñÙ³Ý Ï³ñÁª Ùß³ÏÇãÇÝ Ñ³Õáñ¹»Éáõ Ñ³Ù³ñ£ ºÃ» 
³ïñÇµáõïÇ ³ñÅ»ùÁ ë³ÑÙ³Ýí³Í ã¿, Éé»ÉÛ³ÛÝ ÁÝ¹áõÝíáõÙ ¿  
ENCTYPE=application/x-www-form-urlencoded£  
     HTMLÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë ³ßË³ï»Éáõ ãÑ³Ù³ñ³Ï³Éí³Í, 
Ñ³Ù³ñ³Ï³Éí³Í óáõó³ÏÝ»ñÇ ¨ óáõó³Ïë³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï£  
. âÑ³Ù³ñ³Ï³Éí³Í óáõó³ÏÝ»ñ  
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     âÑ³Ù³ñ³Ï³Éí³Í óáõó³Ï å³ïñ³ëï»Éáõ Ñ³Ù³ñ©  
1.  êÏë»ù <UL> ï»·Çó,  
2.  Ð³í³ù»ù <LI> ï»·Á ¨ óáõó³ÏÇ ï³ññÁ ¥</LI> ÷³ÏáÕ ï»·Á å»ïù ã¿¤,  
3.  Ð³í³ù»ù </UL> ÷³ÏáÕ ï»·Á£  
    êïáñ¨ µ»ñí³Í ¿ »ñÏáõ ïáÕÇó Ï³½Ùí³Í å³ñ½³·áõÛÝ ÙÇ ûñÇÝ³Ï.  
    <UL>  
    <LI> ËÝÓáñ  
    <LI> ï³ÝÓ  
     <LI> µ³É  
    </UL>  
 ²ñ¹ÛáõÝùÁ ÏáõÝ»Ý³ Ñ»ï¨Û³É ï»ëùÁ.  
     ËÝÓáñ  
     ï³ÝÓ  
     µ³É  
    òáõó³ÏÇ ï³ññ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý å³ñáõÝ³Ï»É ÙÇ ù³ÝÇ å³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ£ ¸ñ³Ýù 
Ýß»Éáõ Ñ³Ù³ñ û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ <P> ï»·Á£  
. Ð³Ù³ñ³Ï³Éí³Í óáõó³ÏÝ»ñ  
     Ð³Ù³ñ³Ï³Éí³Í óáõó³ÏÝ»ñ Ï³½Ù»Éáõ Ñ³Ù³ñ, Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ 
ãÑ³Ù³ñ³Ï³Éí³Í óáõó³ÏÝ»ñÇ, å»ïù ¿ û·ï³·áñÍ»É <OL> ï»·Á <UL>Ç ÷áË³ñ»Ý£  
    òáõó³ÏÇ ï³ññ»ñÁ ÝßíáõÙ »Ý ÝáõÛÝ <LI> ï»·Ç ÙÇçáóáí£ Ð»ï¨Û³É HTML Ïá¹Á  
    <OL>  
    <LI> ËÝÓáñ  
    <LI> ï³ÝÓ  
    <LI> µ³É  
    </OL>  
Ïï³ ³ÛëåÇëÇ ³ñ¹ÛáõÝù.  
   1.ËÝÓáñ  
   2.ï³ÝÓ  
   3.µ³É  
 òáõó³Ïë³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñ  
      òáõó³Ïë³ÑÙ³ÝáõÙÁ ëáíáñ³µ³ñ µ³ÕÏ³ó³Í ¿ ï»ñÙÇÝÇó ¥¹ñ³ DT 
Ñ³å³íáõÙÇó¤ ¨ ï»ñÙÇÝÇ ë³ÑÙ³ÝáõÙÇó ¥Ñ³å³íáõÙÁª  DD¤£ Web ¹Çï³ñÏÇãÝ»ñÁ 
ëáíáñ³µ³ñ ëÏëáõÙ »Ý ë³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñÁ Ýáñ ïáÕÇó£  
     ²Ñ³í³ëÇÏ ÙÇ ûñÇÝ³Ïª  
     <DL>  
    <DT> Ð³×³Ëáñ¹Ð³×³Ëáñ¹Ð³×³Ëáñ¹Ð³×³Ëáñ¹  
    <DD> Ìñ³·ñ³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³¹ñáõÃÛáõÝ, áñÝ 
û·ï³·áñÍáÕÇ ÏáÕÙÇó Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ ë»ñí»ñÇ Ñ»ï ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý 
÷áË³Ý³ÏÙ³ÝÁ£  
    <DT>Ð³ïÏ³óí³Í Ï³åáõÕÇÐ³ïÏ³óí³Í Ï³åáõÕÇÐ³ïÏ³óí³Í Ï³åáõÕÇÐ³ïÏ³óí³Í Ï³åáõÕÇ  
    <DD> Øßï³Ï³Ý ÙÇ³óáõÙ, áñÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë Ñ³Õáñ¹»É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ÑáëùÁ 
ÙÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·ãÇó ÙÛáõëÇÝ£  
    </DL>  
áñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ»ï¨Û³ÉÝ ¿©  
    Ð³×³Ëáñ¹Ð³×³Ëáñ¹Ð³×³Ëáñ¹Ð³×³Ëáñ¹  
Ìñ³·ñ³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³¹ñáõÃÛáõÝ, áñÝ û·ï³·áñÍáÕÇ 
ÏáÕÙÇó Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ ë»ñí»ñÇ Ñ»ï ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ÷áË³Ý³ÏÙ³ÝÁ£  
     Ð³ïÏ³óí³Í Ï³åáõÕÇÐ³ïÏ³óí³Í Ï³åáõÕÇÐ³ïÏ³óí³Í Ï³åáõÕÇÐ³ïÏ³óí³Í Ï³åáõÕÇ  
Øßï³Ï³Ý ÙÇ³óáõÙ, áñÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë Ñ³Õáñ¹»É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ÑáëùÁ ÙÇ 
Ñ³Ù³Ï³ñ·ãÇó ÙÛáõëÇÝ£  
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    <DT> ¨ <DD> ï³ññ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý å³ñáõÝ³Ï»É ÙÇ ù³ÝÇ å³ñµ»ñáõÃÛáõÝ, 
óáõó³ÏÝ»ñ Ï³Ù ³ÛÉ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ£  
. Ü»ñ¹ñí³Í óáõó³ÏÝ»ñ  
     òáõó³ÏÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ÉÇÝ»É Ý»ñ¹ñí³Í ¥·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ Ñ³í³Ý³Ï³Ý ¿, áñ Ñ³ñÏ 
ÉÇÝÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ïí»É Ý»ñ¹ñÙ³Ý »ñ»ù Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñáí¤£  
     ¸áõù Ï³ñáÕ »ù Ý³¨ û·ï³·áñÍ»É ÙÇ ù³ÝÇ å³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝóÇó 
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ å³ñáõÝ³ÏÇ Ý»ñ¹ñí³Í óáõó³Ï ¥óáõó³ÏÇ ÙÇ ï³ññÇ Ù»ç¤£  
    Ü»ñ¹ñí³Í óáõó³ÏÇ ûñÇÝ³Ï©  
<UL>  
    <LI> Ð³Û³ëï³ÝÇ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ Ù³ñ½»ñÇó »Ý.  
        <UL>  
        <LI> ÞÇñ³ÏÁ  
        <LI> ÈáéÇÝ  
        <LI> î³íáõßÁ  
        </UL>  
    <LI> Ð³ñ³í³ÛÇÝ Ù³ñ½Áª  
        <UL>  
        <LI>êÛáõÝÇùÁ  
        </UL>  
    </UL>  
²Ûë Ý»ñ¹ñí³Í óáõó³ÏÝ ³ñï³å³ïÏ»ñíáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É Ï»ñå©  
     Ð³Û³ëï³ÝÇ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ Ù³ñ½»ñÇó »Ý.  
          ÞÇñ³ÏÁ  
          ÈáéÇÝ  
          î³íáõßÁ  
    Ð³ñ³í³ÛÇÝ Ù³ñ½Áª  
          êÛáõÝÇùÁ  
²ÕÛáõë³ÏÝ»ñ  
    ØÇÝã ³ÛÅÙ Ù»Ýù ·áñÍ áõÝ»ÇÝù ³ÛÝåÇëÇ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ñ»ï, áñáÝó Ù»ç Ï³ñ 
ï»ùëïÇ ÙÇ³ÛÝ Ù»Ï Ñáëù£ áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ »ñµ»ÙÝ Ñ³ñÏ ¿ ÉÇÝáõÙ ï»ùëïÁ 
ï»Õ³µ³ßË»É ÙÇ ù³ÝÇ ëÛáõÝ³ÏÝ»ñáí£ ¸ñ³ÝáõÙ ³ÕÛáõë³ÏÁ Ï³ñáÕ ¿ û·Ý»É£  
    ´³óÇ ³Û¹, ÙÇ µççÇó Ï³½Ùí³Í ³ÕÛáõë³ÏáõÙ ï»ùëïÁ Ï³ñáÕ ¿ ß³ï ³í»ÉÇ 
ïå³íáñÇã ÉÇÝ»É, ·ñ³í»Éáí ÁÝÃ»ñóáÕÇ áõß³¹ñáõÃÛáõÝÁ£  
    ²ÕÛáõë³ÏÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ û·ï³·áñÍáõÙ »Ý ÙÇ ù³ÝÇ ï»ë³ÏÇ ï»·»ñ£ 
¸ñ³Ýù »Ý.  
TABLE, áñáÝù Çñ»Ýó Ù»ç »Ý Ý»ñ³éáõÙ áÕç ³ÕÛáõë³ÏÇ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝÁ;  
CAPTION áã å³ñï³¹Çñ ï»·»ñÁ, áñáÝù µÝáñáßáõÙ »Ý ³ÕÛáõë³ÏÇ ·ÉË³·ÇñÁ 
¥³ÝáõÝÁ¤;  
TR ï»·»ñÁ, áñáÝù µÝáñáßáõÙ »Ý ³ÕÛáõë³ÏÇ ïáÕ»ñÁ;  
TH ï»·»ñÁ, áñáÝù µÝáñáßáõÙ »Ý ïáÕ»ñÇ ¨ ëÛáõÝ³ÏÝ»ñÇ í»ñÝ³·ñ»ñÁ;  
TD ï»·»ñÁ, áñáÝù µÝáñáßáõÙ »Ý ³ÕÛáõë³ÏÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ, ³ÛëÇÝùÝª ³ÕÛáõë³Ï³ÛÇÝ 
µçÇçÝ»ñÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ£  
    ¸Çï³ñÏ»Ýù ÙÇ ûñÇÝ³Ï©  
<HTML>  
<HEAD>  
<TITLE>úñÇÝ³Ï</TITLE>  
</HEAD>  
<BODY>  
<H1>ä³ñ½³·áõÛÝ ³ÕÛáõë³Ï</H1>  
<TABLE BORDER=1> <!--ê³ ³ÕÛáõë³ÏÇ ëÏÇ½µÝ ¿-->  
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<CAPTION>        <!--ê³ ³ÕÛáõë³ÏÇ ·ÉË³·ÇñÝ ¿-->  
²ÕÛáõë³ÏÁ Ï³ñáÕ ¿ áõÝ»Ý³É ·ÉË³·Çñ  
</CAPTION>  
<TR>             <!--ê³ ³é³çÇÝ ïáÕÇ ëÏÇ½µÝ ¿-->  
<TD>             <!--ê³ ³é³çÇÝ µççÇ ëÏÇ½µÝ ¿-->  
²é³çÇÝ ïáÕ, ³é³çÇÝ ëÛáõÝ³Ï  
</TD>            <!--ê³ ³é³çÇÝ µççÇ í»ñçÝ ¿-->  
<TD>             <!--ê³ »ñÏñáñ¹ µççÇ ëÏÇ½µÝ ¿-->  
²é³çÇÝ ïáÕ, »ñÏñáñ¹ ëÛáõÝ³Ï  
</TD>            <!--ê³ »ñÏñáñ¹ µççÇ í»ñçÝ ¿-->  
</TR>            <!--ê³ ³é³çÇÝ ïáÕÇ í»ñçÝ ¿-->  
<TR>             <!--ê³ »ñÏñáñ¹ ïáÕÇ ëÏÇ½µÝ ¿-->  
<TD>             <!--ê³ ³é³çÇÝ µççÇ ëÏÇ½µÝ ¿-->  
ºñÏñáñ¹ ïáÕ, ³é³çÇÝ ëÛáõÝ³Ï  
</TD>            <!--ê³ ³é³çÇÝ µççÇ í»ñçÝ ¿-->  
<TD>             <!--ê³ »ñÏñáñ¹ µççÇ ëÏÇ½µÝ ¿-->  
ºñÏñáñ¹ ïáÕ, »ñÏñáñ¹ ëÛáõÝ³Ï  
</TD>           <!--ê³ »ñÏñáñ¹ µççÇ í»ñçÝ ¿-->  
</TR>            <!--ê³ »ñÏñáñ¹ ïáÕÇ í»ñçÝ ¿-->  
</TABLE>         <!--ê³ ³ÕÛáõë³ÏÇ í»ñçÝ ¿-->  
</BODY>  
</HTML>  
    ²ÕÛáõë³ÏÝ ëÏëíáõÙ ¿ <TABLE> ï»·áí ¨ í»ñç³ÝáõÙ </TABLE> ï»·áí£  
<TABLE> ï»·Á Ï³ñáÕ ¿ áõÝ»Ý³É ÙÇ ù³ÝÇ ³ïñÇµáõïÝ»ñ.  
ALIGN  
 ê³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ ³ÕÛáõë³ÏÇ ¹ÇñùÁ ÷³ëï³ÃÕÃÇ ¹³ßï»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ£ ÂáõÛÉ³ïñ»ÉÇ 
³ñÅ»ùÝ»ñÝ »Ý.  
ALIGN=LEFT ¥Ñ³í³ë³ñ»óáõÙ Ó³ËÇó¤,  
ALIGN=CENTER ¥Ñ³í³ë³ñ»óáõÙ Ï»ÝïñáÝáí¤,  
ALIGN=RIGHT ¥Ñ³í³ë³ñ»óáõÙ ³çÇó¤£  
 WIDTH  
 ²ÕÛáõë³ÏÇ É³ÛÝùÁ£ ²ÛÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³é³ç³¹ñ»É åÇÏë»ÉÝ»ñáí ¥ûñÇÝ³Ïª WIDTH=400¤ 
Ï³Ù ¿çÇ É³ÛÝùÇ ïáÏáëÝ»ñáí ¥ûñÇÝ³Ïª WIDTH=80%¤£  
BORDER ²é³ç³¹ñáõÙ ¿ ³ÕÛáõë³ÏÇ ³ñï³ùÇÝ ßñç³Ý³ÏÇ ¨ µçÇçÝ»ñÇ É³ÛÝùÁ 
åÇÏë»ÉÝ»ñáí ¥ûñÇÝ³Ïª BORDER=3¤£ ºÃ» ³ïñÇµáõïÁ ãÇ Ýßí³Í, ³ÕÛáõë³ÏÁ Ï»ñ¨³ 
³é³Ýó ßñç³Ý³ÏÇ£  
 CELLSPACING  
ê³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ ³ÕÛáõë³ÏÇ µçÇçÝ»ñÇ ÙÇç¨ »Õ³Í Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÁ åÇÏë»ÉÝ»ñáí 
¥ûñÇÝ³Ïª CELLSPACING=2¤£  
CELLPADDING  
 ê³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ µççÇ ßñç³Ý³ÏÇ ¨ ï»ùëïÇ ÙÇç¨ »Õ³Í Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÁ åÇÏë»ÉÝ»ñáí 
¥ûñÇÝ³Ïª CELLPADDING=10¤£  
 ÉË³·ñÇ <CAPTION> ï»·Á Ï³ñáÕ ¿ áõÝ»Ý³É ALIGN ³ïñÇµáõïÁ, áñÇ ÑÝ³ñ³íáñ 
³ñÅ»ùÝ»ñÝ »Ý.  
<CAPTION ALIGN=TOP> ¥í»ñÝ³·ÇñÁ ï»Õ³¹ñíáõÙ ¿ ³ÕÛáõë³ÏÇ í»ñ¨áõÙ¤ ¨  
<CAPTION ALIGN=BOTTOM> ¥í»ñÝ³·ÇñÁ ï»Õ³¹ñíáõÙ ¿ ³ÕÛáõë³ÏÇ ï³Ï¤£  
 ²ÕÛáõë³ÏÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ïáÕ ëÏëíáõÙ ¿ <TR> ï»·áí ¨ ³í³ñïíáõÙ </TR> ï»·áí£ 
<TR> ï»·Á Ï³ñáÕ ¿ áõÝ»Ý³É Ñ»ï¨Û³É ³ïñÇµáõïÝ»ñÁ.  
ALIGN  
 ê³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ ï»ùëïÇ Ñ³í³ë³ñ»óáõÙ ïáÕÇ µçÇçÝ»ñáõÙ£ ÐÝ³ñ³íáñ ³ñÅ»ùÝ»ñÝ 
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»Ý.  
ALIGN=LEFT ¥Ñ³í³ë³ñ»óáõÙ Ó³ËÇó¤  
ALIGN=CENTER ¥Ñ³í³ë³ñ»óáõÙ Ï»ÝïñáÝáí¤  
ALIGN=RIGHT ¥Ñ³í³ë³ñ»óáõÙ ³çÇó¤£  
VALIGN  
 ê³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ ïáÕÇ µçÇçÝ»ñáõÙ ï»ùëïÇ áõÕÕ³ÓÇ· Ñ³í³ë³ñ»óáõÙÁ£ ÂáõÛÉ³ïñ»ÉÇ 
³ñÅ»ùÝ»ñÝ »Ý.  
VALIGN=TOP ¥Ñ³í³ë³ñ»óáõÙ í»ñÇÝ »½ñáí¤,  
VALIGN=MIDDLE ¥Ñ³í³ë³ñ»óáõÙ Ï»ÝïñáÝáí¤,  
VALIGN=BOTTOM ¥Ñ³í³ë³ñ»óáõÙ ëïáñÇÝ »½ñáí¤£  
     ²ÕÛáõë³ÏÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ µçÇç ëÏëíáõÙ ¿ <TD> ï»·áí ¨ ³í³ñïíáõÙ </TD> 
ï»·áí£ <TD> ï»·Á Ï³ñáÕ ¿ áõÝ»Ý³É Ñ»ï¨Û³É ³ïñÇµáõïÝ»ñÁ.  
NOWRAP  
     ²Ûë ³ïñÇµáõïÇ Ý»ñÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿, áñ µççÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ å»ïù 
¿ óáõÛó ïñíÇ Ù»Ï ïáÕáí£  
COLSPAN  
     ê³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ µççÇ §ÃéÇãùÁ¦ ÑáñÇ½áÝ³Ï³Ýáí£ úñÇÝ³Ïª COLSPAN=2  
µçÇçÁ ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ »ñÏáõ ëÛáõÝ³ÏÝ»ñÇ íñ³£  
ROWSPAN  
     ê³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ µççÇ §ÃéÇãùÁ¦ áõÕÕ³ÓÇ·áí£ úñÇÝ³Ïª ROWSPAN=3 Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿, 
áñ µçÇçÁ ·ñ³íáõÙ ¿ »ñ»ù ïáÕ£  
ALIGN  
     ê³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ ï»ùëïÇ Ñ³í³ë³ñ»óáõÙÁ µççÇ Ù»ç£ ÂáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÝ »Ý.  
ALIGN=LEFT (Ñ³í³ë³ñ»óáõÙ Ó³Ëáí), ALIGN=CENTER (Ñ³í³ë³ñ»óáõÙ 
Ï»ÝïñáÝáí), ALIGN=RIGHT (Ñ³í³ë³ñ»óáõÙ ³çáí)£  
VALIGN  
     ê³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ ï»ùëïÇ áõÕÕ³ÓÇ· Ñ³í³ë³ñ»óáõÙÁ µççÇ Ù»ç£ ÂáõÛÉ³ïñ»ÉÇ 
³ñÅ»ùÝ»ñÝ »Ý©  
 VALIGN=TOP (Ñ³í³ë³ñ»óáõÙ í»ñÇÝ »½ñáí), VALIGN=MIDDLE (Ñ³í³ë³ñ»óáõÙ 
ÙÇçÝ³Ù³ëáí), VALIGN=BOTTOM (Ñ³í³ë³ñ»óáõÙ ëïáñÇÝ »½ñáí).  
WIDTH  
      ê³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ µççÇ É³ÛÝùÁ åÇÏë»ÉÝ»ñáí ¥ûñÇÝ³Ïª WIDTH=200¤£  
HEIGHT  
     ê³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ µççÇ µ³ñÓñáõÃÛáõÝÁ åÇÏë»ÉÝ»ñáí ¥ûñÇÝ³Ïª HEIGHT=40)£  
     ºÃ» ³ÕÛáõë³ÏÇ µçÇçÁ ¹³ï³ñÏ ¿, ¹ñ³ ßáõñçÁ ßñç³Ý³Ï ãÇ ÝÏ³ñíáõÙ£ ºÃ» µçÇçÁ 
¹³ï³ñÏ ¿, ÇëÏ ßñç³Ý³ÏÁ å»ïù ¿, ³å³ µçÇçÁ Ï³ñáÕ ¿ Ý»ñÙáõÍ»É &nbsp 
Ñ³çáñ¹³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ ¥non-breaking space - ãÏïñíáÕ µ³ó³ï¤£ ´çÇçÝ ¿ÉÇ ¹³ï³ñÏ 
ÏÉÇÝÇ, ÇëÏ ßñç³Ý³ÏÁ ¹ñ³ ßáõñç ÏÉÇÝÇ£  
     Ð»ï³ùñùÇñ ¿ Ýß»É, áñ ³ÕÛáõë³ÏÇ ó³ÝÏ³ó³Í µçÇç Ï³ñáÕ ¿ Çñ Ù»ç å³ñáõÝ³Ï»É 
ÙÇ ³ÛÉ ³ÕÛáõë³Ï£  
ä³ïÏ»ñÝ»ñä³ïÏ»ñÝ»ñä³ïÏ»ñÝ»ñä³ïÏ»ñÝ»ñ 
    ¸Çï³ñÏÇãÝ»ñÇ Ù»Í Ù³ëÁ Ï³ñáÕ »Ý ³ñï³å³ïÏ»ñ»É ï»ùëïáõÙ Ý»ñ¹ñí³Í, 
.XBM Ï³Ù .GIF Ó¨³ã³÷áí å³ïÏ»ñÝ»ñ£  
     Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ å³ïÏ»ñ Å³Ù³Ý³Ï ¿ å³Ñ³ÝçáõÙ Ùß³ÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ¨ 
¹³Ý¹³Õ»óÝáõÙ ¿ ÷³ëï³ÃÕÃÇ µ»éÝáõÙÁ, áõëïÇ ã³ñÅ» ÷³ëï³ÃÕÃáõÙ Ý»ñ³é»É Ù»Í 
ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ùµ å³ïÏ»ñÝ»ñ Ï³Ù Ù»Í ã³÷Ç å³ïÏ»ñ£  
     ä³ïÏ»ñ Ý»ñÙáõÍ»Éáõ Ñ³Ù³ñ û·ï³·áñÍ»ù ³ÛëåÇëÇ ·ñ³éáõÙ©  
    <IMG SRC=image_URL>  
áñï»Õ image_URLÁ ÝÏ³ñáí ý³ÛÉÇ URLÝ ¿£ IMG SRC URLÇ ß³ñ³ÑÛáõëáõÃÛáõÝÁ 
ÝáõÛÝ³Ï³Ý ¿ HREF-Ç Ù»ç û·ï³·áÍíáÕÇÝ£ GIF ý³ÛÉ»ñÁ å»ïù ¿ áõÝ»Ý³Ý .gif 
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ÁÝ¹É³ÛÝáõÙ, X Bitmap ý³ÛÉ»ñÁª .xbm£  
     Èé»ÉÛ³ÛÝ ï»ùëïÝ ³ñï³µ»ñíáõÙ ¿ å³ïÏ»ñÇ ëïáñÇÝ Ù³ëÇÝ ÏÇó£  
     ²í»É³óñ»ù ALIGN=TOP, »Ã» ¹áõù áõ½áõÙ »ù Ñ³í³ë³ñ»óÝ»É ï»ùëïÁ å³ïÏ»ñÇ 
í»ñÇÝ »½ñáí£ ²Û¹ ¹»åùáõÙ å³ïÏ»ñÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý ÉñÇí ï»·Á ÏÉÇÝÇ©  
<IMG ALIGN=top SRC=image_URL>  
ALIGN=MIDDLE ³ñï³µ»ñáõÙ ¿ ï»ùëïÁ Ï»ÝïñáÝáí£  
ä³ñ½³գáõÛÝ Ó¨  
 Ò¨Çó Ùß³ÏÇãÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ³Õáñ¹Ù³Ý •áñÍÁÝÃ³óÝ ëÏë»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ 
ÇÝã¬áñ Õ»Ï³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝ£ ²Û¹åÇëÇ Ù³ñÙÇÝ ëï»ÕÍ»ÉÁ ß³ï Ñ»ßï ¿©  
<INPUT TYPE=submit>  
 Ò¨Ç Ù»ç Ñ³Ý¹Çå»Éáí ³ÛëåÇëÇ ïáÕÇ, µñááõ½»ñÝ ¿Ïñ³ÝÇÝ ÏÝÏ³ñÇ Submit 
գñáõÃÛ³Ùµ ÙÇ ë»ÕÙ³Ï, áñÇ íñ³ ë»ÕÙ»ÉÇë Ó¨Ç Ù»ç »Õ³Í µáÉáñ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ 
ÏÑ³Õáñ¹í»Ý <FORM> ï»գÇ Ù»ç Ýßí³Í Ùß³ÏãÇÝ£ ê»ÕÙ³ÏÇ íñ³ÛÇ գñáõÃÛáõÝÝ 
³é³ç³¹ñíáõÙ ¿ VALUE ³ïñÇµáõïÇ ÙÇçáóáí£ úñÇÝ³Ïª  
<INPUT TYPE=submit VALUE="Top!">  
 ÐÇÙ³ Ù»Ýù Ï³ñáÕ »Ýù գñ»É å³ñ½³գáõÛÝ ÙÇ Ó¨, áñÁ áã ÙÇ ïíÛ³É ãÇ Ñ³í³ùÇ, ³ÛÉ 
å³ñ½³å»ë Ù»½ Ïí»ñ³¹³ñÓÝÇ ³Ûë µ³ÅÝÇ ëÏ½µÇÝ£  
<HTML>  
<HEAD>  
<TITLE>úñÇÝ³Ï</TITLE>  
</HEAD>  
<BODY>  
<H1>ä³ñ½³•áõÛÝ Ó¨</H1>  
<FORM ACTION="exemple.htm"> <!--ê³ Ó¨Ç ëÏÇ½µÝ ¿-->  
<INPUT TYPE=submit VALUE="Top">  
</FORM> <!--ê³ Ó¨Ç í»ñçÝ ¿-->  
</BODY>  
</HTML>  
     Î³Ý <INPUT> ï³ññÇ ³ÛÉ ï»ë³ÏÝ»ñ ¨ë£ Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ <INPUT> ï³ññ å»ïù ¿ 
Ý»ñ³éÇ NAME=[³ÝáõÝ] ³ïñÇµáõïÁ, áñÁ áñáßáõÙ ¿ ï³ññÇ ³ÝáõÝÁ ¨, 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ, ÷á÷áË³Ï³ÝÇ ³ÝáõÝÁ, áñÁ å»ïù ¿ Ñ³Õáñ¹íÇ Ùß³ÏãÇÝ£ 
²ÝáõÝÁ å»ïù ¿ ³é³ç³¹ñíÇ ÙÇ³ÛÝ É³ïÇÝ»ñ»Ý ï³é»ñáí£  
<INPUT> ï³ññÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÝ »Ý.  
TYPE=text  
     àñáßáõÙ ¿ ï³ùëïÇ ïáÕÇ ÙáõïùÇ å³ïáõÑ³ÝÁ£ Î³ñáÕ ¿ å³ñáõÝ³Ï»É Éñ³óáõóÇã 
³ïñÇµáõïÝ»ñ. SIZE=[ÃÇí] ¥å³ïáõÑ³ÝÇ É³ÛÝùÁ ÝÇß»ñáí¤ ¨ MAXLENGTH=[ÃÇí] 
¥ïáÕÇ ³é³í»É³•áõÛÝ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ ÝÇß»ñáí¤£  
úñÇÝ³Ï©  
<INPUT TYPE=text SIZE=20 NAME=user VALUE="äáÕáë">  
    î»ùëïÇ ÙáõïùÇ Ñ³Ù³ñ áñáßáõÙ ¿ 20 ÝÇß É³ÛÝáõÃÛ³Ùµ å³ïáõÑ³Ý£ Èé»ÉÛ³ÛÝ 
å³ïáõÑ³ÝáõÙ գïÝíáõÙ ¿ §äáÕáë¦ ï»ùëïÁ, áñÝûգï³գáñÍáÕÁ Ï³ñáÕ ¿ ËÙµ³գñ»É£ 
ÊÙµ³գñí³Í ¥Ï³Ù ãËÙµ³գñí³Í¤ ï»ùëïÁ Ñ³Õáñ¹íáõÙ ¿ Ùß³ÏãÇÝ user 
÷á÷áË³Ï³ÝÇ Ù»ç£  
TYPE=password  
 àñáßáõÙ ¿ å³ÛÙ³Ý³µ³éÇ ÙáõïùÇ å³ïáõÑ³ÝÁ£ ÈñÇí Ñ³Ù³ÝÙ³Ý ¿ Ý³Ëáñ¹ 
ï»ë³ÏÇÝ, ÙÇ³ÛÝ ÝÇß»ñÇ ÷áË³ñ»Ý óáõÛó ¿ ï³ÉÇë ³ëïÕ³ÝÇß»ñ£ 
 úñÇÝ³Ïª  
<INPUT TYPE=password NAME=pw SIZE=20 MAXLENGTH=10>  
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 àñáßáõÙ ¿ 20 ÝÇß É³ÛÝáõÃÛ³Ùµ å³ïáõÑ³Ýª å³ÛÙ³Ý³µ³éÇ ÙáõïùÇ Ñ³Ù³ñ£ 
ä³ÛÙ³Ý³µ³éÇ ³é³í»É³•áõÛÝ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁª 10 ÝÇß£ Ü»ñÙáõÍí³Í 
å³ÛÙ³Ý³µ³éÁ Ñ³Õáñ¹íáõÙ ¿ Ùß³ÏãÇÝ pw ÷á÷áË³Ï³ÝÇ Ù»ç£  
TYPE=checkbox  
 àñáßáõÙ ¿ ÙÇ ù³é³ÏáõëÇ, áñÇ Ù»ç Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÝßáõÙ Ï³ï³ñ»É£ Î³ñáÕ ¿ å³ñáõÝ³Ï»É 
checked Éñ³óáõóÇã ³ïñÇµáõïÁ ¥óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ ù³é³ÏáõëÇÝ Ýßí³Í ¿¤£  
     <INPUT> ï³ññÇó µ³óÇ Ó¨»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý å³ñáõÝ³Ï»É <SELECT> 
³ßË³ï³Ï³ñգÁ ¨ <TEXTAREA> ¹³ßï»ñª ï»ùëïÇ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ£  
n ï³ññ»ñÇó µ³ÕÏ³ó³Í <SELECT> ³ßË³ï³Ï³ñ•Á ÏáõÝ»Ý³ ³ÛëåÇëÇ ï»ëùª  
<SELECT NAME="[³ÝáõÝ]">  
<OPTION VALUE="[1 ³ñÅ»ù]">[ï»ùëï 1]  
<OPTION VALUE="[2 ³ñÅ»ù]">[ï»ùëï 2]  
...  
<OPTION VALUE="[n ³ñÅ»ù]">[ï»ùëï n]  
</SELECT>  
     ÆÝãå»ë ï»ëÝáõÙ »ù, ³ßË³ï³Ï³ñ•Ý ëÏëíáõÙ ¿ <SELECT> ¨ ³í³ñïíáõÙ 
</SELECT> ï»•áí£ <SELECT> ï»•Á å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ NAME å³ñï³¹Çñ 
³ïñÇµáõïÁ, áñÁ áñáßáõÙ ¿ ³ßË³ï³Ï³ñգáí ³é³ç³¹ñíáÕ ÷á÷áË³Ï³ÝÇ ³ÝáõÝÁ£  
     <SELECT> ï»գÁ Ï³ñáÕ ¿ å³ñáõÝ³Ï»É Ý³¨ MULTIPLE ³ïñÇµáõïÁ, áñÇ 
Ý»ñÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ ³ßË³ï³Ï³ñգÇó Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÁÝïñ»É ÙÇ ù³ÝÇ 
ï³ññ»ñ£ ´ñááõ½»ñÝ»ñÇ Ù»Í Ù³ëÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë <SELECT MULTIPLE> 
³ßË³ï³Ï³ñգÁ ÙÇ å³ïáõÑ³ÝÇ ï»ëùáí, áñÇ Ù»ç •ïÝíáõÙ »Ý ³ßË³ï³Ï³ñգÇ 
ï³ññ»ñÁ ¥å³ïáõÑ³ÝÇ µ³ñÓñáõÃÛáõÝÁ ïáÕ»ñáí Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³é³ç³¹ñ»É SIZE=[ÃÇí] 
³ïñÇµáõïÇ ÙÇçáóáí)£ Þ³ï ¹»åù»ñáõÙ <SELECT> ³ßË³ï³Ï³ñգÁ óáõó³¹ñíáõÙ ¿ 
ÁÝÏÝáÕ      ³ßË³ï³Ï³ñգÇ ï»ëùáí£  <OPTION> ÝßáõÙÁ áñáßáõÙ ¿ ³ßË³ï³Ï³ñգÇ 
ï³ññÁ£ VALUE å³ñï³¹Çñ ³ïñÇµáõïÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ ³ÛÝ ï³ññÁ, áñÁ å»ïù ¿ 
Ñ³Õáñ¹íÇ Ùß³ÏãÇÝ, »Ã» ÁÝïñí³Í ¿ ³ßË³ï³Ï³ñգÇ ³Û¹ ï³ññÁ£ <OPTION> 
ÝßáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ Ý»ñ³é»É checked ³ïñÇµáõïÁ, áñÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, Ã» ïíÛ³É ï³ññÁ 
Ýßí³Í ¿ Éé»ÉÛ³ÛÝ£  
     úñÇÝ³Ï©  
<SELECT NAME="selection">  
<OPTION VALUE="option1" checked>î³ñµ»ñ³Ï 1  
<OPTION VALUE="option2"> î³ñµ»ñ³Ï 2  
<OPTION VALUE="option3"> î³ñµ»ñ³Ï 3  
</SELECT>  
     ²ÛëåÇëÇ Ñ³ïí³ÍÁ ï³ÉÇë ¿ »ñ»ù ï³ññ»ñáí ³ßË³ï³Ï³ñգ© î³ñµ»ñ³Ï 1, 
î³ñµ»ñ³Ï 2 ¨ î³ñµ»ñ³Ï 3£ Èé»ÉÛ³ÛÝ ÁÝïñí³Í ¿ î³ñµ»ñ³Ï 1¬Á£ Øß³ÏãÇÝ 
ÏÑ³Õáñ¹íÇ selection ÷á÷áË³Ï³ÝÁ, áñÇ ³ñÅ»ùÁ Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É option1 (Éé»ÉÛ³ÛÝ), 
option2 Ï³Ù option3£  
     ²Ûë µáÉáñÇó Ñ»ïá <TEXTAREA> ï³ññÁ Ï³ñáÕ ¿ µáÉáñáíÇÝ å³ñ½ »ñ¨³É£ 
úñÇÝ³Ï©  
<TEXTAREA NAME=address ROWS=5 COLS=50>  
ÆëÏ ³Ûëï»Õ Ò»ñ Ñ³ëó»Ý ¿ ©©©  
</TEXTAREA>  
     ´áÉáñ ³ïñÇµáõïÝ»ñÁ å³ñï³¹Çñ »Ý£ NAME ³ïñÇµáõïÁ áñáßáõÙ ¿ ³ÛÝ ³ÝáõÝÁ, 
áñÇ ï³Ï å³ïáõÑ³ÝÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ÷áË³ÝóíÇ Ùß³ÏãÇÝ ¥ûñÇÝ³ÏáõÙª 
address¤£ ROWS ³ïñÇµáõïÁ áñáßáõÙ ¿ å³ïáõÑ³ÝÇ µ³ñÓñáõÃÛáõÝÁ ïáÕ»ñáí 
¥ûñÇÝ³ÏáõÙª 5¤£ COLS ³ïñÇµáõïÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ å³ïáõÑ³ÝÇ É³ÛÝùÁ Ýß³ÝÝ»ñáí 
¥ûñÇÝ³ÏáõÙª 50¤£  
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     <TEXTAREA> ¨ </TEXTAREA> ï»•»ñÇ ÙÇç¨ ï»Õ³µ³ßËí³Í ï»ùëïÁ 
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ å³ïáõÑ³ÝÇ Éé»ÉÛ³ÛÝ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ£ úգï³գáñÍáÕÁ Ï³ñáÕ ¿ 
ËÙµ³•ñ»É ³ÛÝ Ï³Ù å³ñ½³å»ë çÝç»É£  
 Î³ñ¨áñ ¿ ÇÙ³Ý³É, áñ áã É³ïÇÝ»ñ»Ý ï³é»ñÁ ï»ùëïáõÙ Ï³ñáÕ »Ý í»ñ³÷áËí»É 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ýß³Ý³ÛÇÝ ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ£  
 úñÇÝ³Ïª  
<HTML>  
<HEAD>  
<TITLE>úñÇÝ³Ï</TITLE>  
</HEAD>  
<BODY>  
<H1>öáùñ¬ÇÝã ³í»ÉÇ µ³ñ¹ Ó¨</H1>  
<FORM ACTION="http:// www.shirak.am" METHOD=post>  
<H2>ØÇ ùÇã å³ïÙ»ù Ò»ñ Ù³ëÇÝ</H2>  
<P>ÆëÏ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñ óáõÛó ï³ÉÁ µáÉáñáíÇÝ ¿É å³ñï³¹Çñ ã¿£ òáõó³¹ñÙ³Ý 
Ñ³Ù³ñ ÙÇ³Ý•³Ù³ÛÝ µ³í³ñ³ñ »Ý ¨ ÑáñÇÝí³ÍÝ»ñÁ </P>  
<P>²ÝáõÝ <INPUT TYPE=text SIZE=40 NAME=fn><BR>  
²½•³ÝáõÝ <INPUT TYPE=text SIZE=40 NAME=ln><BR>  
ê»éÁ <INPUT TYPE=radio NAME=gender VALUE="male" checked>²ñ³Ï³Ý  
<INPUT TYPE=radio NAME=gender VALUE="female">Ç•³Ï³Ý<BR>  
î³ñÇùÁ <INPUT TYPE=text SIZE=5 NAME=age>ï³ñ»Ï³Ý<BR>  
<INPUT TYPE=submit VALUE="Submit"></P>  
</FORM>  
</BODY>  
</HTML>  
 HTML-ով ստեղծել ֆռեյմային web էջ' այն ըստ 
տողերի բաժանելով 50%, 50%-ոց շրջանների, իսկ 50%-ոց 
շրջանն էլ իր հերթին ըստ սյուների  բաժանել 55%. 45% շրջանների և բաժանված 
շրջաններից 1-ինում տեղաղրել C:\Program 
Files\MicrosoftOffice\OFFICE11\SAMPLES թղթապանակում 
գտնվող EMPID5.bmp անվանումը ունեցող նկարը, 
իսկ մնացած 2-ում արտապատկերել Թիվ 12, Թիվ 13 
առաջադրանքներում ստեղծվող web էջերը:Ֆռեյմային web էջ   ստեղծելու համար 
անհրաժեշտ է իմանալ հետևյալ տեգերը և ատրիբուտները. <frameset> .... 
</frameset> - այս տեգի միջոցով ստեծվում ֆռեյմային էջ 
<frame> - այս տեգի միջոցով   ֆոեյմային web էջը բաժանվում է շրջանների, որը իր 
հերթին ընդունում src ատրիբուտը, որի միջոցով հայտարարվում է այն ֆայլի 
գտնվելու ուղղին կամ հասցեն, որը պետք է արտացոլվի նշված շրջանում 
cols -այս հատկության միջոցով ֆռեյմային web էջը ըստ սյուների բաժանվում է 
շրջանների 
rows -այս հատկության միջոցով ֆռեյմային web էջը ըստ տողերի բաժանվում է 
շրջանների : 
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ՏեխնիկաՏեխնիկաՏեխնիկաՏեխնիկա----տնտեսագիտականտնտեսագիտականտնտեսագիտականտնտեսագիտական    հսշվարկհսշվարկհսշվարկհսշվարկ 
 

1. Î³åÇï³É Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÁ Ý³Ë³·ÍíáÕ ï³ñµ»ñ³ÏáõÙ 
2. Î³åÇï³É Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÁ µ³½³ÛÇÝ ï³ñµ»ñ³ÏáõÙ 
3. Þ³Ñ³·áñÍÙ³Ý Í³Ëë»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÁ Ý³Ë³·ÍíáÕ ï³ñµ»ñ³ÏáõÙ 
4. Þ³Ñ³·áñÍÙ³Ý Í³Ëë»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÁ µ³½³ÛÇÝ ï³ñµ»ñ³ÏáõÙ 
5. Ð»ï·ÝÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ Ñ³ßí³ñÏÁ 
6. î³ñ»Ï³Ý ¿ý»ÏïÇ Ñ³ßí³ñÏÁ 
7. ¾ý»ÏïÇíáõÃÛ³Ý ·áñÍ³ÏóÇ Ñ³ßí³ñÏÁ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.N.N.N.    î»ËÝÇÏ³î»ËÝÇÏ³î»ËÝÇÏ³î»ËÝÇÏ³----ïÝï»ë³Ï³Ý óáõó³ÝÇßïÝï»ë³Ï³Ý óáõó³ÝÇßïÝï»ë³Ï³Ý óáõó³ÝÇßïÝï»ë³Ï³Ý óáõó³ÝÇß    ´³½³ÛÇÝ´³½³ÛÇÝ´³½³ÛÇÝ´³½³ÛÇÝ    Ü³Ë³·ÍíáÜ³Ë³·ÍíáÜ³Ë³·ÍíáÜ³Ë³·Ííá
ÕÕÕÕ    
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                                    .1..1..1..1.    Ü»ñ³ÍáõÃÛáõÝÜ»ñ³ÍáõÃÛáõÝÜ»ñ³ÍáõÃÛáõÝÜ»ñ³ÍáõÃÛáõÝ    
Ü»ñÏ³ÛáõÙë ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Ñ³ßíÇã Ù»ù»Ý³Ý»ñÁ (Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇãÝ»ñÁ) É³ÛÝ 

ÏÇñ³éáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý áã ÙÇ³ÛÝ ·ÇïáõÃÛ³Ý Ù»ç, ³ÛÉ Ý³¨ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý 
ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñ ×ÛáõÕ»ñáõÙ: ÄáÕáíñ¹³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛ³Ý µ³½Ù³ÃÇí 
ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙÁ ³í»ÉÇ ³ñ³·, Ñ»ßï  ¨ ¿ý»ÏïÇí ¿ Ï³ï³ñíáõÙ, »Ã» 
¹ñ³Ýù ÉáõÍíáõÙ »Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·ãÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ` ¹ñ³ Ñ³Ù³ñ Ùß³Ïí³Í Íñ³·ñÇ 

1.  ÐÇÙÝ³Ï³Ý ³ßË³ï³í³ñÓ (¹ñ³Ù) - 110.000 

2.  Èñ³óáõóÇã ³ßË³ï³í³ñÓ (% ÑÇÙÝ³Ï³Ý 
³ßË³ï³í³ñÓÇó) 

- 10 

3.  ä»ï. ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Í³Ëë»ñ (% ÑÇÙÝ³Ï³Ý + 
Éñ³óáõóÇã ³ßË³ï³í³ñÓÇó) 

- 30 

4.  Ìñ³·ñÇ ï»Õ³¹ñÙ³Ý ¨ û·ï³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ 
³ÝÑñ³Å»ßï Ù³Ï»ñ»ë (Ù2) 

0.1 0.1 

5.  1 Ù2 - Ç ï³ñ³ÍùÇ ³ñÅ»ùÁ 150.000 150.000 

6.  Ìñ³·Çñ Ùß³ÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï Å³Ù³Ý³Ï 
(³ÙÇë) 

- 3 

7.  ÐáõÙùÇ, ÝÛáõÃ»ñÇ ¨ ÏÇë³ý³µñÇÏ³ïÝ»ñÇ Í³Ëë»ñÁ 
(¹ñ³Ù) 

- 0 

8.  ä³ïñ³ëïÇ Çñ»ñÇ Í³Ëë»ñÁ (¹ñ³Ù) - 4000 

9.  Ð³Ù³Ï³ñ·ãÇ 1 Å³Ùí³ ³ßË³ï³ÝùÇ ³ñÅ»ùÁ (¹ñ³Ù) - 200 

10.  Ìñ³·ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý (ï»ëï³íáñÙ³Ý) Ñ³Ù³ñ 
³ÝÑñ³Å»ßï Å³Ù³Ý³ÏÁ (Å³Ù) 

- 80 

11.  ²ñï³³ñï³¹ñ³Ï³Ý Í³Ëë»ñ  (% ·áñÍ³ñ³Ý³ÛÇÝ 
ÇÝùÝ³ñÅ»ùÇó)  

- 3 

12.  ìñ³¹Çñ Í³Ëë»ñ (% ÑÇÙÝ³Ï³Ý + Éñ³óáõóÇã 
³ßË³ï³í³ñÓÇó) 

- 210 

13.  Þ³ÑáõÛÃ (% ÉñÇí ÇÝùÝ³ñÅ»ùÇó) - 30 

14.  Þ³Ñ³·áñÍáÕ ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ 1 ³Ùëí³ ÑÇÙÝ³Ï³Ý 
³ßË³ï³í³ñÓ (¹ñ³Ù) 

100.000 100.000 

15.  îíÛ³É Ñ³Ù³Ï³ñ·ãÇ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ½µ³Õ»óí³Í 
ï³ñ³ÍùÁ (Ù2) 

5 5 

16.  Ð³Ù³Ï³ñ·ãÇ Ñ½áñáõÃÛáõÝÁ (ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý) (Ïìï) 0.4 0.4 

17.  Ìñ³·ñÇ Ù»Í³Í³Ë  ·ÇÝÁ (¹ñ³Ù) 500.000 - 

18.  Þ»ÝùÇ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ (ï³ñÇ) 50 50 

19.  1 Ïìï/Å ¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ ³ñÅ»ùÁ (¹ñ³Ù) 25 25 

20.  Ð³Ù³Ï³ñ·ãÇ Ù»Í³Í³Ë  ·ÇÝÁ (¹ñ³Ù)  600.000 600.000 

21.  Ð³Ù³Ï³ñ·ãÇ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ (ï³ñÇ) 5 5 
22.  Ð³Ù³Ï³ñ·ãÇ ÁÝÃ³óÇÏ í»ñ³Ýáñá·. ù³Ý³ÏÁ 1 ï³ñáõÙ 2 2 
23.  1 í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ³ñÅ»ùÁ (¹ñ³Ù) 6.000 6.000 
24.  î³ñí³ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ 252 252 
25.  ²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ (Å³Ù) 8 8 
26.  î³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ Ñ³Ù³Ï³ñ·ãÇ ³ßË³ï³Í Å³Ù»ñÁ 1512 1000 
27.  îñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ Í³Ëë»ñ (% Ù»Í³Í³Ë ·ÝÇó) 1.2 1.2 
28.  î»Õ³¹ñÙ³Ý ¨ ÙáÝï³ÅÙ³Ý Í³Ëë»ñ (% Ù»Í³Í³Ë ·ÝÇó) 1.3 1.3 
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Ï³Ù Íñ³·ñ³ÛÇÝ ÷³Ã»ÃÇ ÙÇçáóáí: Ìñ³·ÇñÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ û·ï³·áñÍ»É ³ÛÝù³Ý 
³Ý·³Ù áñù³Ý ³ÝÑñ³Å»ßï ¿: ²ÛÝ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ ïÝï»ë³å»ë ß³Ñ³í»ï ¨ 
Ñ³ñÙ³ñ û·ï³·áñÍÙ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó: 

îíÛ³É µ³ÅÝÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ áñáß»É Ý³Ë³·ÍíáÕ Íñ³·ñÇ 
ï»ËÝÇÏ³ïÝï»ë³Ï³Ý ß³Ñ³í»ïáõÃÛáõÝÁ: 

²ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ûåïÇÙ³É, ¿ý»ÏïÇí Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý, áñ³ÏÛ³É 
³ñï³¹ñ³ÝùÇ ÃáÕ³ñÏÙ³Ý, ÃáÕ³ñÏíáÕ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ÇÝùÝ³ñÅ»ùÇ 
Çç»óÙ³Ý ¨  ³ÛÉ  óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ µ³ñ»É³íÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ï³ï³ñ»É 
ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý Ñ³ßí³ñÏÝ»ñ:    ¸ñ³ÝÇó Ñ»ïá ÙÇ³ÛÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ï³ï³ñ»É 
ï»ËÝÇÏ³ïÝï»ë³Ï³Ý ÑÇÙÝ³íáñáõÙ Ý³Ë³·ÍíáÕ ï³ñµ»ñ³ÏÇ Ñ³Ù³ñ: 

 Ìñ³·ñÇ ¿ý»ÏïÇíáõÃÛ³Ý áñáßáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ µ³½³ÛÇÝ ¨ 
Ý³Ë³·ÍíáÕ ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÇ µ»ñí³Í Í³Ëë»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ïÙ³Ý 
×³Ý³å³ñÑáí: ¸ñ³ Ñ³Ù³ñ å»ïù ¿ í»ñóÝ»É ÝáõÛÝ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇÝ Í³é³ÛáÕ 
³ñ¹»Ý ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Íñ³·ñÇ  (µ³½³ÛÇÝ ï³ñµ»ñ³Ï) óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ ¨ 
Ñ³Ù»Ù³ï»É ¹ñ³Ýù Ù»ñ ÏáÕÙÇó Ý³Ë³·ÍíáÕ Íñ³·ñÇ »ÝÃ³¹ñíáÕ 
óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ Ñ»ï, Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛáõÝÁ óáõÛó Ïï³, Ã» ÇÝãù³Ýáí ¿ Ýáñ 
ï³ñµ»ñ³ÏÇ Ý³Ë³·ÍáõÙÁ ß³Ñ³í»ï: 
 
.2..2..2..2.    Î³åÇï³É  Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ  Ñ³ßí³ñÏÁ  Ý³Ë³·ÍíáÕ  ï³ñµ»ñ³ÏáõÙÎ³åÇï³É  Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ  Ñ³ßí³ñÏÁ  Ý³Ë³·ÍíáÕ  ï³ñµ»ñ³ÏáõÙÎ³åÇï³É  Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ  Ñ³ßí³ñÏÁ  Ý³Ë³·ÍíáÕ  ï³ñµ»ñ³ÏáõÙÎ³åÇï³É  Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ  Ñ³ßí³ñÏÁ  Ý³Ë³·ÍíáÕ  ï³ñµ»ñ³ÏáõÙ    

î»ë³Ï³Ý Ù³ëî»ë³Ï³Ý Ù³ëî»ë³Ï³Ý Ù³ëî»ë³Ï³Ý Ù³ë 
Î³åÇï³É Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ ¹³ ÙÇ³Ýí³· Í³Ëë»ñ »Ý, áñáÝù Ï³ï³ñáõÙ ¿ 

Ý³Ë³·ÍáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ Ýáñ ë³ñù Ý³Ë³·Í»Éáõ ¨ ÃáÕ³ñÏ»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ, ¨ Çñ³óÝáÕÁ` ë³ñùÁ ·Ý»Éáõ ¨ ï»Õ³¹ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: Ø»ñ ¹»åùÇ Ñ³Ù³ñ 
¨ Ý³Ë³·ÍáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ, ¨ Çñ³óÝáÕÁ Ù»Ýù »Ýù, ù³ÝÇ áñ 
Ý³Ë³·ÍíáõÙ ¿ Ýáñ Íñ³·Çñ, ¨ ³Û¹ Íñ³·ÇñÁ ·ñ»ÉÁ ¨ µáÉáñ Í³Ëë»ñÁ 
Ï³ï³ñ»ÉÁ ³ñíáõÙ ¿ Ù»ñ ÏáÕÙÇó: ò³ÝÏ³ó³Í  ûµÛ»ÏïÇ  íñ³  Ï³ï³ñí»ÉÇù  
Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ  Ñ³ßí»Éáõ  Ñ³Ù³ñ  Ï³½ÙíáõÙ ¿  Ý³Ë³Ñ³ßÇí (ëÙ»ï³),  áñï»Õ  
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ  ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ  ïíÛ³ÉÝ»ñÇ  Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿ ûµÛ»ÏïÇ  ³ñÅ»ùÁ:  

Î³åÇï³É  Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É µ³Ý³Ó¨áí. 
KÝ³Ë= SÙ»Í + Kß»Ýù + Kïñ³Ýë + KÙáÝï + KÉñ³ó 

áñï»Õ` 
• KÝ³Ë -Á  Ý³Ë³·ÍíáÕ  ï³ñµ»ñ³ÏÇ  Ï³åÇï³É  Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÝ »Ý 
• Kß»Ýù-Á ß»ÝùÇ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý ³ñÅ»ùÝ ¿, áñÁ áñáßíáõÙ ¿ Ñ»ï»õÛ³É Ï»ñåª   
 Kß»Ýù = Sß»Ýù*C 

• Kï»Õ -Á ï»Õ³÷áËÙ³Ý íñ³ Ï³ï³ñí³Í Í³Ëë»ñÝ »Ý, áñáÝù áñáßíáõÙ 
»Ý Ñ»ï»õÛ³É Ï»ñåª   
 Kï»Õ = 1.2% SÙ»Í  

• KÙáÝï -Á ï»Õ³¹ñÙ³Ý »õ ÙáÝï³ÅÙ³Ý íñ³ Ï³ï³ñí³Í Í³Ëë»ñÝ »Ý, 
áñáÝù մեր տարբերակում հավասար են 0-ի  KÙáÝï = 0  

• KÉñ³ó-Á Éñ³óáõóÇã Í³Ëë»ñÝ »Ý, µ³Ûó ù³ÝÇ áñ Ù»Ýù Íñ³·ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý 
ÁÝÃ³óùáõÙ áã ÙÇ Éñ³óáõóÇã ë³ñù ã»Ýù û·ï³·áñÍáõÙ, Ñ»ï»õ³µ³ñ ³Ûë 
µ³Õ³¹ñÇãÁ Ñ³í³ë³ñ ¿ 0 -Ç:      

• SÙ»Í-Á  Íñ³·ñÇ Ù»Í³Í³Ë  ·ÇÝÝ ¿, Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ³ÛÝ ·ÇÝÁ, áñáí 
³ñï³¹ñáÕÁ Çñ³óÝáõÙ ¿ Çñ ³ñï³¹ñ³ÝùÁ: 

• ²ÛÝ áñáßíáõÙ ¿ Ñ»ï»õÛ³É Ï»ñåª 
SÙ»Í = SÉñ + Þ 
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áñï»Õ` 
• ÞÞÞÞ -Ý  ß³ÑáõÛÃÝ ¿, áñÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ SÉñ -Ç (ÉñÇí ÇÝùÝ³ñÅ»ùÇ) 30% -Á:   
• SÉñ-Á ³ÛÝ µáÉáñ Í³Ëë»ñÝ »Ý, ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ó¨áí, áñÁ 
Ï³ï³ñáõÙ ¿ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÁ ïíÛ³É ³ñï³¹ñ³ÝùÁ ÃáÕ³ñÏ»Éáõ »õ 
Çñ³óÝ»Éáõ íñ³: 

ÈñÇí ÇÝùÝ³ñÅ»ùÁ Ñ³ßíáõÙ »Ý Ñ»ï»õÛ³É µ³Ý³Ó»õáíª           
SÉñ = S· + U³.Í 

áñï»Õ`  
• U³.Í    -Ý ³ñï³³ñï³¹ñ³Ï³Ý Í³Ëë»ñÝ »Ý (ûñ. ·áí³½¹, 
÷³Ã»Ã³íáñáõÙ »õ ³ÛÉÝ):  U³.Í -Ý Ï³½ÙáõÙ ¿ S· -Ç (·áñÍ³ñ³Ý³ÛÇÝ 
ÇÝùÝ³ñÅ»ùÇ) 6% - Á Áëï ïñí³Í óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ:  

• S· -Ý ³ÛÝ µáÉáñ Í³Ëë»ñÝ »Ý,  ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ó»õáí, 
áñáÝù Ï³ï³ñáõÙ ¿ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÁ ïíÛ³É ³ñï³¹ñ³ÝùÁ ÃáÕ³ñÏ»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ: 

¶áñÍ³ñ³Ý³ÛÇÝ ÇÝùÝ³ñÅ»ùÁ Ñ³ßíáõÙ »Ý  Ñ»ï»õÛ³É µ³Ý³Ó»õáíª 
S· = UÑ.Ý.Ï + Uå.Ç + U³.ý + UÏ³ñ· + Uíñ.Í  

 áñï»Õ` 
• UÑ.Ý.Ï -Á Íñ³·ñÇ íñ³ Í³ËëíáÕ ÑáõÙùÇ, ÝÛáõÃÇ »õ ÏÇë³ý³µñÇÏ³ïÇ 
íñ³ Ï³ï³ñí³Í Í³Ëë»ñÝ »Ý:   

• UÑ.Ý.Ï = 0, ù³ÝÇ áñ Ù»Ýù áã ÙÇ ÑáõÙù, ÝÛáõÃ, ÏÇë³ý³µñÇÏ³ï ã»Ýù 
û·ï³·áñÍáõÙ Ù»ñ Íñ³·ÇñÁ ·ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:  

• Uå.Ç -Á  å³ïñ³ëïÇ  Çñ»ñÇ  Í³Ëë»ñÝ »Ý` 
 
ä³ïñ³ëïÇ Çñ»ñÇ Ù»ç ÙïÝáõÙ »Ý ëÏ³í³é³ÏÝ»ñ, ÃáõÕÃ, Ù³ïÇï, 

å³ïñ³ëïÇ Íñ³·ñ»ñ »õ ³ÛÉÝ: 
• Uíñ.Í -Á íñ³¹Çñ Í³Ëë»ñÝ »Ý, áñáÝù ·áñÍ³ñ³Ý³ÛÇÝ »õ 
³ñï³¹ñ³Ù³ë³ÛÇÝ Í³Ëë»ñÇ ·áõÙ³ñÝ »Ý (ûñÇÝ³Ïª ³¹ÙÇÝÇëïñ³óÇ³ÛÇ 
³ßË³ï³í³ñÓÁ) »õ Ï³½ÙáõÙ ¿ ÑÇÙÝ³Ï³Ý »õ Éñ³óáõóÇã ³ßË³ï³í³ñÓ»ñÇ 
210% -Á (Ù»Ï ³Ùëí³ Ñ³Ù³ñ), ³ÛëÇÝùÝª  

Uíñ.Í = 210% (AÑÇÙ + AÉñ) * m 
áñï»Õª 

• m -Á  Íñ³·ÇñÁ  ·ñ»Éáõ  íñ³  Í³Ëëí³Í  ³ÙÇëÝ»ñÇ  ù³Ý³ÏÝ ¿: 
• U³.ý -Á µ³ÝíáñÝ»ñÇ ³ßË³ï³í³ñÓÇ ýáÝ¹Ý ¿: ²Û¹ ýáÝ¹Á ÑÇÙÝ³Ï³Ý 
³ßË³ï³í³ñÓÇ (AÑÇÙ), Éñ³óáõóÇã ³ßË³ï³í³ñÓÇ (AÉñ) ¨ å»ï. 
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Í³Ëë»ñÇ ·áõÙ³ñÝ ¿ (Aå.³.Í), ³ÛëÇÝùÝ   

U³.ý = (AÑÇÙ + AÉñ + Aå.³.Í) * m 
 áñï»Õ` 

• AÑÇÙ -Á ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³ßË³ï³í³ñÓÝ ¿: 
• AÉñ -Á  Éñ³óáõóÇã ³ßË³ï³í³ñÓÝ ¿ ¨ Ï³½ÙáõÙ ¿ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³ßË³ï³-
í³ñÓÇ  10% -Áª 

AÉñ = 10% AÑÇÙ 
• Aå.³.Í -Á å»ï. ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Ñ³ïÏ³óáõÙÝ»ñÝ »Ý, áñáÝù ·ÝáõÙ 
»Ý å»ï. µÛáõç» ¨ Ï³½ÙáõÙ »Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¨ Éñ³óáõóÇã ³ßË³ï³í³ñÓÝ»ñÇ 
·áõÙ³ñÇ 30% -Áª 

Aå.³.Í = 30% (AÑÇÙ + AÉñ) 
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• UÏ³ñ· -Á  ïíÛ³É  Íñ³·ñÇ  Ï³ñ·³íáñÙ³Ý  íñ³  Ï³ï³ñí³Í  Í³Ëë»ñÝ 
»Ý,  ³ÛëÇÝùÝª 

UÏ³ñ· = TÏ³ñ· * C  
áñï»Õ` 

• TÏ³ñ· -Á  Ï³ñ·³íáñÙ³Ý  Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï Å³Ù³Ý³ÏÝ ¿: 
• C -Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·ãÇ Ù»Ï Å³Ùí³  ³ßË³ï³ÝùÇ ³ñÅ»ùÝ ¿:      
    

 
Ð³ßí³ñÏ³ÛÇÝ Ù³ëÐ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ Ù³ëÐ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ Ù³ëÐ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ Ù³ë    
àõÝ»Ý³Éáí ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³ßË³ï³í³ñÓÁ` AÑÇÙ = 110.000 ¹ñ³Ù, áñáß»Ýù 

Éñ³óáõóÇã ³ßË³ï³í³ñÓÁ. 
AÉñ = 10% AÑÇÙ = 0.1 * 110.000 = 11.000 (¹ñ³Ù) 
Aå.³.Í = 30% (AÑÇÙ + AÉñ) = 0.3 * (110.000 + 11.000) = 36.300 (¹ñ³Ù) 

U³.ý. = (AÑÇÙ + AÉñ + Aå.³.Í) * m = (110.000 + 11.000 + 36.300) * 3 =  
471900 (¹ñ³Ù) 
Uíñ.Í = 210% (AÑÇÙ + AÉñ) * m =  2.1 * (110.000 + 11.000) * 3 = 762300 (¹ñ³Ù) 
UÏ³ñ·= TÏ³ñ· * C = 80 * 200 = 16.000 (¹ñ³Ù)(test) 
  S· = Uå.Ç. + U³.ý + UÏ³ñ·+ Uíñ.Í = 4000+ 471900 + 16.000 + 762300 =  
      = 1.290.200 (¹ñ³Ù) 
S³.Í=  3% S·    = 0.03 * 1.290.200 = 38706(¹ñ³Ù) 
SÉñ = S· + S³.Í  = 1.290.200 + 38706= 1.328.906 (¹ñ³Ù) 
Þ = 30% SÉñ = 0.3 * 1.328.906= 39867 (¹ñ³Ù) 
SÙ»Í = SÉñ + Þ =  1.328.906 + 39867 = 1.368.773 (¹ñ³Ù) 
Kß»Ýù = Sß»Ýù*C = 150.000 * 0.1 = 15000 (¹ñ³Ù) 
Kï»Õ = 1.3% SÙ»Í = 0.013 * 1.368.773 = 17.794(¹ñ³Ù) 
KÙáÝï = 1.2% SÙ»Í = 0.012 * 1.368.773 = 16.425 (¹ñ³Ù) 
KÉñ³ó = 0 
KÝ³Ë = SÙ»Í + Kß»Ýù + Kï»Õ + KÙáÝï + KÉñ³ó = 1.368.773 + 15000 + 17.794+ 16.425 
+ 0 = 1.417.392 (¹ñ³Ù) 

²ÛëåÇëáí ëï³ó³Ýù, áñ Ý³Ë³·ÍíáÕ ï³ñµ»ñ³ÏÇ Ñ³Ù³ñ Ï³åÇï³É 
Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ Ï³½ÙáõÙ »Ý  1.417.392 ¹ñ³Ù: 

 
 
                   .3.3.3.3....    Î³åÇï³É Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÁ µ³½³ÛÇÝ ï³ñµ»ñ³ÏáõÙÎ³åÇï³É Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÁ µ³½³ÛÇÝ ï³ñµ»ñ³ÏáõÙÎ³åÇï³É Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÁ µ³½³ÛÇÝ ï³ñµ»ñ³ÏáõÙÎ³åÇï³É Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÁ µ³½³ÛÇÝ ï³ñµ»ñ³ÏáõÙ    

    
î»ë³Ï³Ý Ù³ëî»ë³Ï³Ý Ù³ëî»ë³Ï³Ý Ù³ëî»ë³Ï³Ý Ù³ë    
´³½³ÛÇÝ ï³ñµ»ñ³ÏÁ ³ñ¹»Ý ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Íñ³·ÇñÝ ¿, áñÇ Ñ³Ù³ñ 

³ñ¹»Ý ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ Ù»Í³Í³Ë ·ÇÝ: Î³åÇï³É Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÁ 
µ³½³ÛÇÝ ï³ñµ»ñ³ÏáõÙ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ÝáõÛÝ Ó»õáí, ÇÝã Ý³Ë³·ÍíáÕ 
ï³ñµ»ñ³ÏáõÙ, áõëïÇª 

Kµ³½ = SÙ»Í + Kß»Ýù + Kï»Õ + KÙáÝï + KÉñ³ó 
áñï»Õª 

• SÙ»Í - Íñ³·ñÇ Ù»Í³Í³Ë  ·ÇÝÝ ¿: 
• Kß»Ýù -Á ß»ÝùÇ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Í³ËëÝ ¿: 
• Kï»Õ -Á ï»Õ³÷áËÙ³Ý íñ³ Ï³ï³ñí³Í Í³Ëë»ñÝ »Ý, áñÁ 
Ñ³í³ë³ñ ¿ Áëï óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ 1.2%  Íñ³·ñÇ Ù»Í³Í³Ë  ·ÝÇó: 
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• KÙáÝï -Á ÙáÝï³ÅÙ³Ý íñ³ Ï³ï³ñí³Í Í³Ëë»ñÝ »Ý, áñÁ 
Ñ³í³ë³ñ ¿ 0  

• KÉñ³ó - Á Éñ³óáõóÇã Í³Ëë»ñÝ »Ý, KÉñ³ó = 0:::: 
 

Ð³ßí³ñÏ³ÛÇÝ Ù³ëÐ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ Ù³ëÐ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ Ù³ëÐ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ Ù³ë    
    

SÙ»Í = 500.000 ¹ñ³Ù    
Kï»Õ = 1.3 % SÍ.Ù»Í = 0.013 * 500.000 =6500 (¹ñ³Ù)    

KÙáÝï = 1.2% SÍ.Ù»Í = 0.012 * 500.000 =6000(¹ñ³Ù) 
Kß»Ýù = Sß»Ýù*C = 150.000 * 0.1 = 0.1 = 15000 (¹ñ³Ù)    
Kµ³½. = 500.000 + 15000+ 6.000 + 6500 = 527500527500527500527500 (¹ñ³Ù) 

²ÛëåÇëáí ëï³ó³Ýù, áñ µ³½³ÛÇÝ ï³ñµ»ñ³ÏÇ Ñ³Ù³ñ Ï³åÇï³É   
Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ Ï³½ÙáõÙ »Ý  527500527500527500527500¹ñ³Ù:    
 
.4..4..4..4.    Þ³Ñ³·áñÍÙ³Ý Í³Ëë»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÁ Ý³Ë³·ÍíáÕ ï³ñµ»ñ³ÏáõÙÞ³Ñ³·áñÍÙ³Ý Í³Ëë»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÁ Ý³Ë³·ÍíáÕ ï³ñµ»ñ³ÏáõÙÞ³Ñ³·áñÍÙ³Ý Í³Ëë»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÁ Ý³Ë³·ÍíáÕ ï³ñµ»ñ³ÏáõÙÞ³Ñ³·áñÍÙ³Ý Í³Ëë»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÁ Ý³Ë³·ÍíáÕ ï³ñµ»ñ³ÏáõÙ    

    
î»ë³Ï³Ý Ù³ëî»ë³Ï³Ý Ù³ëî»ë³Ï³Ý Ù³ëî»ë³Ï³Ý Ù³ë    
Þ³Ñ³·áñÍÙ³Ý Í³Ëë»ñÇ ï³Ï Ñ³ëÏ³ÝáõÙ »Ýù ³ÛÝ µáÉáñ Í³Ëë»ñÁ, 

áñáÝù Ï³ï³ñíáõÙ »Ý ïíÛ³É ³ñï³¹ñ³ÝùÁ (Íñ³·ÇñÁ) ß³Ñ³·áñÍ»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ: Þ³Ñ³·áñÍÙ³Ý Í³Ëë»ñÁ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ »Ý Ù»Ï ï³ñí³ Ïïñí³Íùáí:   

 Þ³Ñ³·áñÍÙ³Ý Í³Ëë»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ  µ³ÕÏ³ó³Í »Ý Ñ»ï¨Û³É 
ïÝï»ë³Ï³Ý ï³ññ»ñÇóª 

Uß³Ñ = Uß»Ýù + Uë³ñù + U¿¿ + U³.ý + UÁ.í + UÁ.ï +UÉ. 
áñï»Õª 

• Uß»Ýù - Á ß»ÝùÇ ³ÙáñïÇ½³óÇ³Ý ¿: 
ÐÇÙÝ³Ï³Ý ýáÝ¹»ñÇ Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝÁ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ó¨áí  
ÏáãíáõÙ ¿ ³ÙáñïÇ½³óÇ³: ²ÛÝ ÷áË³ÝóíáõÙ ¿ ÃáÕ³ñÏíáÕ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ 
ÇÝùÝ³ñÅ»ùÇ íñ³: Þ»ÝùÇ ³ÙáñïÇ½³óÇ³ÛÇ Ñ³ßí³ñÏÁ  Ï³ï³ñíáõÙ ¿  
Ñ»ï¨Û³É  µ³Ý³Ó¨áíª  

Uß»Ýù = (fÝ³Ë - L) / Tß.Å. 
     áñï»Õª  

• fÝ³Ë-Á  ÑÇÙÝ³Ï³Ý ýáÝ¹»ñÇ Ý³ËÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ  ¿: Ø»ñ ï³ñµ»ñ³ÏáõÙ 
ß»ÝùÁ ¹³ ³ÛÝ ë»ÝÛ³ÏÝ ¿, áñï»Õ ß³Ñ³·áñÍíáõÙ ¿ Ù»ñ Íñ³·ÇñÁ: ²ÛÝ áñáß»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ å»ïù ¿ 1Ù2 - áõ ³ñÅ»ùÁ µ³½Ù³å³ïÏ»É Íñ³·ÇñÁ ß³Ñ³·áñÍ»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï Ù³Ï»ñ»ëáí: 

• L-Á ÑÇÙÝ³Ï³Ý ýáÝ¹»ñÇ ÉáõÍ³ñÙ³Ý ³ñÅ»ùÝ ¿ª Ù»ñ ï³ñµ»ñ³ÏÇ 
Ñ³Ù³ñ  Ñ³í³ë³ñ ¿  0 -Ç: 

• Tß -Á ß»ÝùÇ  ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý  Å³ÙÏ»ïÝ ¿:  
• Uë³ñù - Á  Ñ³Ù³Ï³ñ·ãÇ ³ÙáñïÇ½³óÇ³Ý ¿: 
  

Uë³ñù = (fÝ³Ë -  L)    / / / / Tß.Å 
    

 áñï»Õª  
• fÝ³Ë -Á Ñ³í³ë³ñ ¿ Ñ³Ù³Ï³ñ·ãÇ ·ÝÇÝ:  
• Tß.Å -Á Ñ³Ù³Ï³ñ·ãÇ  ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý  Å³ÙÏ»ïÝ ¿:  
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• U¿¿ - Ý ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ íñ³ Í³Ëëí³Í 
·áõÙ³ñÝ ¿:  
 

U¿¿ = W * n * N * C 
 

 áñï»Õª  
• W - Ý û·ï³·áñÍíáÕ Ñ³Ù³Ï³ñ·ãÇ Ñ½áñáõÃÛáõÝÝ ¿  
• n - Á 1 ûñí³ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Å³Ù»ñÇ ù³Ý³ÏÝ ¿ 
• N - Á 1 ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ³ßË³ï³Í ûñ»ñÇ ù³Ý³ÏÝ ¿ 
• C - Ý  1 Ïìï/Å  ¾É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ ³ñÅ»ùÝ ¿  
• U³.ý -Á ³ßË³ï³í³ñÓ³ÛÇÝ ýáÝ¹Ý ¿ 
 

U³.ý =  (AÑÇÙ + AÉñ + Aå.³.Í) * m 
 

áñï»Õª 
– AÑÇÙ -Á ß³Ñ³·áñÍáÕ ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³ßË³ï³í³ñÓÝ ¿ 
– AÉñ -Á  ß³Ñ³·áñÍáÕ ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ Éñ³óáõóÇã ³ßË³ï³í³ñÓÝ ¿  
– Aå.³.Í-Á å»ï. ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Ñ³ïÏ³óáõÙÝ»ñÝ »Ý (Í³Ëë»ñÁ): 
– m -Á ³ÙÇëÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÝ ¿ ¨ ù³ÝÇ áñ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Í³Ëë»ñÁ 
Ñ³ßíáõÙ »Ýù Ù»Ï ï³ñí³ Ïïñí³Íùáí, áõëïÇª m = 12:  

• UÁ.í -Á ÁÝÃ³óÇÏ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý íñ³ Ï³ï³ñ³Í Í³Ëë»ñÝ »Ý,  
 
UÁ.í = N * C 
 
                                                                áñï»Õª 

– N -Á  í»ñ³Ýáñá·áõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÝ ¿: 
– C -Ý  1  í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý  ·ÇÝÝ ¿ 
• UÁ.ï -Ý ÁÝÃ³óÇÏ ïÝï»ë³Ï³Ý Í³Ëë»ñÝ »Ý, áñáÝù  Çñ»ÝóÇó 
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý ï³ñ»Ï³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¨ Éñ³óáõóÇã ³ßË³ï³í³ñÓÝ»ñÇ 
·áõÙ³ñÇ 90% - ÇÝª 
 
 UÁ.ï = 90% (AÑ + AÉñ) * m 

• UÉñ-Á Éñ³óáõóÇã ë³ñù»ñÇ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Í³Ëë»ñÝ »Ý, áñÁ ³Ûë 
¹»åùáõÙ Ñ³í³ë³ñ ¿ 0-Ç, ù³ÝÇ áñ Éñ³óáõóÇã ë³ñù»ñ ã»Ý û·ï³·áñÍíáõÙ: 

U°Ý³Ë -Á  ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý  Å³ÙÏ»ïÇ  ÁÝÃ³óùáõÙ  ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý 
Í³Ëë»ñÝ »Ý ¨  áñáßíáõÙ ¿  Ñ»ï¨Û³É  µ³Ý³Ó¨áíª 

U°Ý³Ë =  UÝ * tÝ / (N * nÝ) 
áñï»Õª 

– UÝ -Á ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý  Í³Ëë»ñÝ »Ý ï³ñ»Ï³Ý Ïïñí³Íùáí: 
– tÝ - Á  Íñ³·ñÇ  Ñ³Ù³Ï³ñ·ãÇ  íñ³  ³ßË³ï³Í  Å³Ù»ñÇ  ù³Ý³ÏÁ 
– N - Á  ï³ñí³  ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ  ûñ»ñÇ  ù³Ý³ÏÁ 
– nÝ - Á  ûñí³  ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ  Å³Ù»ñÇ  ù³Ý³ÏÁ   
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Ð³ßí³ñÏ³ÛÇÝ ÙÐ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ ÙÐ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ ÙÐ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ Ù³ë³ë³ë³ë    
 
Uß³Ñ = Uß»Ýù + Uë³ñù + U¿¿ + U³.ý + UÁ.í + UÁ.ï + UÉ 
U³.ý =  (AÑÇÙ + AÉñ + Aå.³.Í) * 12 = (100.000 + 10.000 + 11.000) * 12 =  
= 1.716.000 (¹ñ³Ù) 

UÁ.ï = 90% (AÑÇÙ + AÉñ) * m = 0.9 * (100.000 + 10.000) * 12 = 1.320.000    
(¹ñ³Ù) 

U¿¿  = 0.4 * 8 * 252 *25 = 20160 (¹ñ³Ù) 
UÁ.í = 2 * 6.000 = 12.000 (¹ñ³Ù)            

 
 
UÝ³Ë = Sß»Ýù*C = 150.000 * 4 = 600.000 (¹ñ³Ù) 
Tß.Å. = 40 ï³ñÇ 

Uß»Ýù. ³ = 600.000 / 40 = 15.000 (¹ñ³Ù) 
Uë³ñù. ³ = fÝ³Ë / Tß.Å.  
fÝ³Ë = 600.000 ¹ñ³Ù 
Uë³ñù. ³ = 600.000 / 5 = 120.000 (¹ñ³Ù) 
Uß³Ñ = 15.000 + 120.000 + 20160+ 1.716.000 + 12.000 +      

1.320.000+600.000  =  
= 3.803.160 (¹ñ³Ù) 
 
²ÛëåÇëáí ëï³ó³Ýù, áñ Ý³Ë³·ÍíáÕ ï³ñµ»ñ³ÏÇ Ñ³Ù³ñ 

ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Í³Ëë»ñÁ  ï³ñ»Ï³Ý  Ïïñí³Íùáí Ï³½ÙáõÙ »Ý  3.803.160 
¹ñ³Ù: 

 
U°Ý³Ë =  UÝ * tÝ / (N * nÝ) =3.803.160 ****    1000100010001000 ////2016=1.885.993 

 
²ÛëåÇëáí ëï³ó³Ýù, áñ Ý³Ë³·ÍíáÕ ï³ñµ»ñ³ÏÇ Ñ³Ù³ñ 

ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Í³Ëë»ñÁ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý  Å³ÙÏ»ïÇ  ÁÝÃ³óùáõÙ Ï³½ÙáõÙ »Ý       
1.885.993¹ñ³Ù: 
 
 
12.5.12.5.12.5.12.5.    Þ³Ñ³·áñÍÙ³Ý Í³Ëë»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÁ µ³½³ÛÇÝ ï³ñµ»ñ³ÏáõÙÞ³Ñ³·áñÍÙ³Ý Í³Ëë»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÁ µ³½³ÛÇÝ ï³ñµ»ñ³ÏáõÙÞ³Ñ³·áñÍÙ³Ý Í³Ëë»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÁ µ³½³ÛÇÝ ï³ñµ»ñ³ÏáõÙÞ³Ñ³·áñÍÙ³Ý Í³Ëë»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÁ µ³½³ÛÇÝ ï³ñµ»ñ³ÏáõÙ    

î»ë³Ï³Ý Ù³ë î»ë³Ï³Ý Ù³ë î»ë³Ï³Ý Ù³ë î»ë³Ï³Ý Ù³ë   
²Ûë ¹»åùáõÙ Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý ÉñÇí ÝáõÛÝ ëÏ½µáõÝùáí, 
ÇÝãå»ë áñ Ñ³ßí³ñÏí»É »Ý ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Í³Ëë»ñÁ Ý³Ë³·ÍíáÕ 
ï³ñµ»ñ³ÏáõÙ: Քանի որ oգտագործվում է նույն համակարգիչը , հետևաբա 
նախագծային և բախային տարբերակներում շահագործման ծախսերը նւոյնն 
են : 

 
U°µ³½ -Á  ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý  Å³ÙÏ»ïÇ  ÁÝÃ³óùáõÙ  ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý 

Í³Ëë»ñÝ »Ý »õ áñáßíáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É µ³Ý³Ó¨áíª 
 

U°µ³½ =  Uµ * tµ / (N * n) 
 

áñï»Õª 
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• Uµ -Á ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý  Í³Ëë»ñÝ »Ý ï³ñ»Ï³Ý Ïïñí³Íùáí: 
• tµ - Á  Íñ³·ñÇ  Ñ³Ù³Ï³ñ·ãÇ  íñ³  ³ßË³ï³Í  Å³Ù»ñÇ  ù³Ý³ÏÁ 
• N - Á  ï³ñí³  ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ  ûñ»ñÇ  ù³Ý³ÏÁ 
• n - Á  ûñí³  ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ  Å³Ù»ñÇ  ù³Ý³ÏÁ      
    
Ð³ßí³ñÏ³ÛÇÝ Ù³ëÐ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ Ù³ëÐ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ Ù³ëÐ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ Ù³ë    
    

Uß³Ñ    = = = =  3.803.160 (¹ñ³Ù) 
²ÛëåÇëáí ëï³ó³Ýù, áñ µ³½³ÛÇÝ ï³ñµ»ñ³ÏÇ Ñ³Ù³ñ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý 

Í³Ëë»ñÁ ï³ñ»Ï³Ý Ïïñí³Íùáí Ï³½ÙáõÙ »Ý   3.803.160 ¹ñ³Ù: 
 

U°µ³½ =  Uµ * tµ / (N * nµ) = 3.803.160 ****    1512151215121512 ////2016=2.852.370 (¹ñ³Ù) 
 

    
 
²ÛëåÇëáí ëï³ó³Ýù, áñ µ³½³ÛÇÝ ï³ñµ»ñ³ÏÇ Ñ³Ù³ñ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý 

Í³Ëë»ñÁ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý  Å³ÙÏ»ïÇ  ÁÝÃ³óùáõÙ Ï³½ÙáõÙ »Ý 2.852.370 ¹ñ³Ù:    
 
 
12.6.12.6.12.6.12.6.    Ð»ï·ÝÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ  Ñ³ßí³ñÏÁÐ»ï·ÝÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ  Ñ³ßí³ñÏÁÐ»ï·ÝÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ  Ñ³ßí³ñÏÁÐ»ï·ÝÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ  Ñ³ßí³ñÏÁ    

 
Ð»ï·ÝÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ, ¹³ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ ¿, áñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ÏÑ»ï·ÝíÇ 

Ý»ñ¹ñí³Í  ·áõÙ³ñÁ: Ð»ï·ÝÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ áñáßÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ 
ÇÙ³Ý³É, Ã» ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ù³ÝÇ Å³Ù ¿ ³ßË³ï»É Ù»ù»Ý³Ý Ý³Ë³·ÍíáÕ 
¨ µ³½³ÛÇÝ ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñáõÙ (nÝ, nµ): Ð»ï·ÝÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ µ³Ý³Ó¨Á 
Ñ»ï¨Û³ÉÝ ¿ª 

 
TÑ.Å. = (KÝ³Ë - Kµ³½) / (U°µ³½ - U°Ý³Ë) 

 
áñï»Õª 
• U°Ý³Ë -Á ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ  ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý 
Í³Ëë»ñÝ »Ý Ý³Ë³·ÍíáÕ ï³ñµ»ñ³ÏáõÙ:  
  
U°Ý³Ë =1.885.993¹ñ³Ù 
 
• U°µ³½ -Á  ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý  Å³ÙÏ»ïÇ  ÁÝÃ³óùáõÙ  ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý 
Í³Ëë»ñÝ »Ý  µ³½³ÛÇÝ  ï³ñµ»ñ³ÏáõÙ:  
 
U°µ³½ =2.852.370 ¹ñ³Ù 
 
• KÝ³Ë - Á Ï³åÇï³É Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÝ »Ý Ý³Ë³·ÍíáÕ ï³ñµ»ñ³ÏáõÙ: 
 

KÝ³Ë = 1.417.392 ¹ñ³Ù 
 

• Kµ³½ - Á Ï³åÇï³É Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÝ »Ý µ³½³ÛÇÝ ï³ñµ»ñ³ÏáõÙ: 
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Kµ³½ = 527.500527.500527.500527.500¹ñ³Ù 
 
    TÑ.Å. = 889.892/966.377=0.9ï³ñÇ 
²ÛëåÇëáí ëï³ó³Ýù, áñ Ñ»ï·ÝÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ Ï³½Ù»ó 0.9 ï³ñÇ: 

 
12.7.12.7.12.7.12.7.    î³ñ»Ï³Ý ¿ý»ÏïÇ  Ñ³ßí³ñÏÁî³ñ»Ï³Ý ¿ý»ÏïÇ  Ñ³ßí³ñÏÁî³ñ»Ï³Ý ¿ý»ÏïÇ  Ñ³ßí³ñÏÁî³ñ»Ï³Ý ¿ý»ÏïÇ  Ñ³ßí³ñÏÁ    
 

î³ñ»Ï³Ý ¿ý»ÏïÁ Çñ»ÝÇó  Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ µ»ñí³Í Í³Ëë»ñÇ 
ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ: ´»ñí³Í Í³Ëë»ñÁ ¹³ (U° + EÝk) -Ý ¿: àñï»Õ EÝ -Á 
¿ý»ÏïÇíáõÃÛ³Ý  ·áñÍ³ÏÇóÝ ¿ (ëáíáñ³µ³ñ ÁÝ¹áõÝíáõÙ ¿, áñ EÝ = 0.3 - Ç), Uª-Á 
ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Í³Ëë»ñÝ »Ý, K-Ý Ï³åÇï³É Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ: î³ñ»Ï³Ý ¿ý»ÏïÇ 
Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý µ³Ý³Ó¨Á ÏáõÝ»Ý³ Ñ»ï¨Û³É ï»ëùÁª 

 
Nï.¿ý = (U°µ³½ + EÝ * Kµ³½) - (U°Ý³Ë + EÝ * KÝ³Ë) =(2.852.370 +0.3* 527.500527.500527.500527.500)- 
(1.885.993+0.3*1.417.392)= 3.010.620-2.311.211=699.181  (¹ñ³Ù) 
 

²ÛëåÇëáí ëï³ó³Ýù, áñ ï³ñ»Ï³Ý ¿ý»ÏïÁ  Ï³½ÙáõÙ ¿  1175245.71175245.71175245.71175245.7 
¹ñ³Ù: 
12.8.12.8.12.8.12.8.    ¾ý»ÏïÇíáõÃÛ³Ý ·áñÍ³ÏóÇ Ñ³ßí³ñÏÁ¾ý»ÏïÇíáõÃÛ³Ý ·áñÍ³ÏóÇ Ñ³ßí³ñÏÁ¾ý»ÏïÇíáõÃÛ³Ý ·áñÍ³ÏóÇ Ñ³ßí³ñÏÁ¾ý»ÏïÇíáõÃÛ³Ý ·áñÍ³ÏóÇ Ñ³ßí³ñÏÁ    
  
     ¾ý»ÏïÇíáõÃÛ³Ý ·áñÍ³ÏÇóÁ Ñ»ï·ÝÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ Ñ³Ï³¹³ñÓ Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ 
¿, áõëïÇ ³ÛÝ Ñ³í³ë³ñ ¿ª 
 

EÑ³ß = 1/ TÑ.Å. = 1 / 0.9 = 1.1    
²ÛëåÇëáí ëï³ó³Ýù, áñ ï³ñ»Ï³Ý ¿ý»ÏïÁ  Ï³½ÙáõÙ ¿  1.11.11.11.1: 
 

    
                                                                                                                                .9..9..9..9.    º½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝº½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝº½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝº½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ    

 
²ÛëåÇëáí, ³Ûë Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÁ óáõÛó ïí»óÇÝ, áñ Ý³Ë³·ÍíáÕ 

ï³ñµ»ñ³ÏÁ ¿ý»ÏïÇí ¿ µ³½³ÛÇÝÇó, ù³ÝÇ áñ Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ ¿ý»ÏïÇíáõÃÛ³Ý 
·áñÍ³ÏÇóÁ ( EÑ³ß )Ù»Í ¿ ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ ¿ý»ÏïÇíáõÃÛ³Ý  ·áñÍ³ÏóÇó ( EÝ = 
0.3 ) (EÑ³ß > En) ¨ Ñ»ï·ÝÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ  ( TÑ.Å. ) ÷áùñ ¿ ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ 
Ñ»ï·ÝÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÇó ( TÝ.Ñ.Å. = 3.33 ï³ñÇ ) (TÑ.Å. < TÝ.Ñ.Å. ): 
 
    
    
 
 
 

  
 

²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ   µÝáõÃ³·ñ»ñÁ  ¨  ³ßË³ï³ÝùÇ ²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ   µÝáõÃ³·ñ»ñÁ  ¨  ³ßË³ï³ÝùÇ ²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ   µÝáõÃ³·ñ»ñÁ  ¨  ³ßË³ï³ÝùÇ ²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ   µÝáõÃ³·ñ»ñÁ  ¨  ³ßË³ï³ÝùÇ 
å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁå³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁå³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁå³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ    

    
¸ÇåÉáÙ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ³ßË³ï³ë»ÝÛ³Ï³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ( 

É³µ³ñ³ïáñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ) : àñï»Õ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ñ³ßíÇ ³éÝ»É ³ÛÝ ÑÝ³ñ³íáñ 
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íï³Ý·³íáñ ¨ íÝ³ë³Ï³ñ  ·áñÍáÝÝ»ñÁ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý µ³ó³ë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ 
áõÝ»Ý³É Ù³ñ¹Ï³Ýó ³éáÕç³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ íñ³ : 

²ßË³ï³ë»ÝÛ³ÏáõÙ  ÑÝ³ñ³íáñ íï³Ý·³íáñ ¨ íÝ³ë³Ï³ñ ·áñÍáÝÝáñÝ »Ýª 
• ×³é³·³ÛÃáõÙ 
• ³Ýµ³í³ñ³ñ Éáõë³íáñí³ÍáõÃÛáõÝ 
• ³ÕÙáõÏ 
• ¿É»Ïïñ³Ï³Ý Ñáë³Ýù 
• ³Ýµ³í³ñ³ñ ÙÇÏñáÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñ 
• Ññ¹»Ñ 

 
Ö³é³·³ÛÃáõÙÖ³é³·³ÛÃáõÙÖ³é³·³ÛÃáõÙÖ³é³·³ÛÃáõÙ    : : : : ²ßË³ï³ë»ÝÛ³ÏáõÙ  ×³é³·³ÛÃÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ »Ýª  

• Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇãÝ»ñÁ 
• ÙáÝÇïáñÝ»ñÁ , 

áñáÝù Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý »Éïïñ³Ù³·Ýçë³Ï³Ý ¨ é»Ýï·»ÝÛ³Ý ×³é³·³ÛÃáõÙÝ»ñÇ  
³ÕµÛáõñ : 
        è»Ýï·»ÝÛ³Ý ×³é³·³ÛÃÝ»ñÝ ÇáÝÇ½³óÝáÕ ×³é³·³ÛÃÝ»ñ »Ý, áñáÝù ³½¹»Éáí 
Ù³é¹Ï³Ýó µçÇçÝ»ñÇ íñ³ ÇáÝ³óÝáõÙ »Ý ¹ñ³Ýù, ÇÝãÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ µçÇçÁ Ï³Ù Ù³Ñ³ÝáõÙ 
¿, Ï³Ù å³Ñå³ÝíáõÙ ¿ ÇÝýáñÙ³óÇ³ÛÇ áñáß Ù³ëÇ Ïáñáõëïáí : ²ÛëåÇëÇ µçÇçÝ»ñÁ  Ï³ñáÕ 
»Ý áõéáõóùÇ ³é³ç³óÙ³Ý å³ï×³é Ñ³Ý¹Çë³Ý³É : 
           ¾É»Ïïñ³Ù³·ÝÇë³Ï³Ý ×³é³·³ÛÃÝ»ñÝ ÇáÝÇ½³óÝáÕ ã»Ý :  Üñ³Ýó »ñÏ³ñ³ï¨ 
³½¹»óáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ µ»ñ»É ÝÛ³ñ¹³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ë³Ý·³ñÙ³Ý, 
¹ÇÙ³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çç»óÙ³Ý,  ëÇñï-³ÝáÃ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñÇ,  
ÇÝãå»ë Ý³¨, ÑÕÇáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ  Ñ³Ý·»óÝ»É åïÕÇ Ùáï ³ÝáÙ³ÉÇ³Ý»ñÇ :   
            ²ßË³ï³ë»ÝÛ³ÏáõÙ ×³é³·³ÛÃáõÙÝ»ñÇó å³ßïå³Ýí»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³ñÏ³íáñ ¿ ª 

• û·ï³·áñÍ»É åÉ³½Ù³ÛÇÝ ÙáÝÇïáñÝ»ñ Ï³Ù  å³ßïå³ÝÇã ¿Ïñ³ÝÝ»ñ 
• å³Ñå³Ý»É  ÙáÝÇïáñÇó ³Ù»Ý³ùÇãÁ 0.3Ù Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝ ¨ ³ÛÉÝ : 

    
                                                    ²Ýµ³í³ñ³ñ Éáõë³íáñí³ÍáõÃÛáõÝ²Ýµ³í³ñ³ñ Éáõë³íáñí³ÍáõÃÛáõÝ²Ýµ³í³ñ³ñ Éáõë³íáñí³ÍáõÃÛáõÝ²Ýµ³í³ñ³ñ Éáõë³íáñí³ÍáõÃÛáõÝ    : : : : ²ßË³ï³ë»ÝÛ³ÏáõÙ ³Ýµ³í³ñ³ñ 
Éáõë³íáñí³ÍáõÃÛ³Ý å³ï×³é Ï³ñáÕ »Ý Ñ³Ý¹Çë³Ý³É ëË³É µÝ³Ï³Ý ¨ ³ñÑ»ëï³Ï³Ý 
Éáõë³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ : ´Ý³Ï³Ý Éáõë³íáñí³ÍáõÃÛ³Ý ³Ýµ³í³ñ³éáõÃÛ³Ý ³ÕµÛáõñ 
Ï³ñáÕ »Ý ÉÇÝ»É Éáõë³ÙáõïÝ»ñÇ ï»ÕÁ, ù³Ý³ÏÁ, ã³÷»ñÁ, ³Õïáïí³ÍáõÃÛáõÝÁ   ÉáõÛëÇ 
Ý»ñÃ³÷³ÝóÙ³ÝÁ ËáãÝ¹áïáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ : ²ñÑ»ëï³Ï³Ý 
Éáõë³íáñí³ÍáõÃÛ³Ý ³Ýµ³í³ñ³éáõÃÛ³Ý ³ÕµÛáõñ Ï³ñáÕ »Ý Ñ³Ý¹Çë³Ý³É 
Éáõë³Ù÷á÷Ý»ñÇ ë³Ï³íáõÃÛáõÝÁ, Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝÁ, ëË³É ï»Õ³µ³ßËáõÙÁ  ¨ ³ÛÉÝ : 
            ²Ýµ³í³ñ³ñ Éáõë³íáñí³ÍáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ³ßË³ïáÕÇ Ùáï ·»ñÉ³ñíáõÙ »Ý 
ï»ëáÕ³Ï³Ý ûñ·³ÝÝ»ñÁ,   Ë³Ý·³ñíáõÙ ¿ ÝÛ³ñ¹³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á, ÇÝãå»ë Ý³¨ 
Ù»Í³ÝáõÙ ¿ ¹Åµ³Ëï å³ï³Ñ³ñÝ»ñÇ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõïÛáõÝÁ, ù³ÝÇ áñ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ 
å³ï³Ñ³µ³ñ ¹Çåã»É ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ íï³Ý·³íáñ Ù³ë»ñÇÝ : 

           ²ßË³ï³ë»ÝÛ³ÏáõÙ  ³Ýµ³í³ñ³ñ Éáõë³íáñí³ÍáõÃÛ³Ý ¹»Ù å³Ûù³ñ»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ Ñ³ñÏ³íáñ ¿ ª 

• ³åÑáí»É Éáõë³ÙáõïÝ»ñÇ ×Çßï Ý³Ë³·ÍáõÙÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÝáñÙ³Ý»ñáí 
• Ñ»é³óÝ»É ÉáõÛëÇ Ý»ñÃ³÷³ÝóÙ³ÝÁ ËáãÝ¹áïáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÁ 
• ³å³Ñáí»É µÝ³Ï³Ý Éáõë³íáñí³ÍáõÃÛ³Ý ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ ·áñÍ³ÏÇóÁª  

       e = 1.6 % 
      Éáõë³Ù÷á÷Ý»ñÁ ï»Õ³¹ñ»É ³Ûýå»ë, áñ ³å³ÑáííÇ  ³ñÑ»ëï³Ï³Ý   
      Éáõë³íáñí³ÍáõÃÛáõÝ ÝáñÙ³Ý  
      ÏáÙµÇÝ³óí³Í Éáõë³íáñí³ÍáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙª   750 ÉÛáõùë,  
      ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Éáõë³íáñí³ÍáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙª 400 ÉÛáõùë: 

   
                        ²ÕÙáõÏ²ÕÙáõÏ²ÕÙáõÏ²ÕÙáõÏ    : : : : ²ßË³ï³ë»ÝÛ³ÏáõÙ  ³ÕÙáõÏÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñ »Ý Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙª 

• Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇãÝ»ñÁ 
• ïåÇã ë³ñù»ñÁ 
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• û¹³÷ » áËÇãÝ»ñÁ 
•  ³ÛÉ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ë³ñù»ñ 
             ²ÕÙáõÏÇ ï¨³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí Ù³ñ¹Ï³Ýó Ùáï ³é³ç³ÝáõÙ »Ý 
ÝÛ³ñ¹³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ, ëÇñï-³ÝáÃ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ, 
Ñá·Ý³ÍáõÃÛáõÝ, ùÝÇ Ë³Ý·³ñáõÙ, áõß³¹ñáõÃÛ³Ý Ë³ËïáõÙ,  Ï³ñáÕ ¿ µ³ñÓñ³Ý³É Ï³Ù 
ÇçÝ»É ³ñÛ³Ý ×ÝßáõÙÁ, ÁÝÏÝáõÙ »Ý ³ßË³ïáÕÇ ³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ 
áñ³ÏÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨, Ù»Í³ÝáõÙ ¿ áã ×Çßï ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÁ, ÇÝãÇ 
³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ÑÝ³ñ³íáñ »Ý ¹Åµ³Ëï å³ï³Ñ³ñÝ»ñ : 
         ²ßË³ï³ë»ÝÛ³ÏáõÙ ³ÕÙáõÏÇó å³ßïå³Ýí»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³ñÏ³íáñ ¿ ª 

• û·ï³·áñÍ»É ÑÝ³ñ³íáñÇÝë ³Ý³ÕùáõÏ ³ßË³ïáÕ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ 
• ï»Õ³¹ñ»É Ó³ÛÝ³Ù»ÏáõëÇã å³ïáõÑ³ÝÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ : 

 
        ¾É»Ïïñ³Ï³Ý Ñáë³Ýù¾É»Ïïñ³Ï³Ý Ñáë³Ýù¾É»Ïïñ³Ï³Ý Ñáë³Ýù¾É»Ïïñ³Ï³Ý Ñáë³Ýù    : : : : ¾É»Ïïñ³Ï³Ý ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï ³ßË³ï»ÉÇë  
ÙÇßï ³éÏ³ ¿ Ñáë³Ýù³Ñ³ñÙ³Ý íï³Ý·Á: ²ßË³ï³ë»ÝÛ³ÏáõÙ  Ñáë³Ýù³Ñ³ñÙ³Ý  
å³ï×³é Ï³ñáÕ »Ý Ñ³Ý¹Çë³Ý³Éª 

• í³ï Ù»Ïáõë³óí³Í ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÁ 
• í³ï Ù»Ïáõë³óí³Í Ñ³Õáñ¹³É³ñ»ñÁ ¨ ³ÛÉÝ: 

           Ðáë³ÝùÁ  íï³Ý·³íáñ ¿ Ýñ³Ýáí, áñ Ñ³Õáñ¹ÇãÇÝ ãÑåí³Í Ù³ñ¹Á ãÇ ½·áõÙ Ñáë³ÝùÇ 
³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ, áõëïÇ ãÇ Ï³ñáÕ Ï³ÝË³ï»ë»É ëå³éÝ³óáÕ íï³Ý·Á:  Ðáë³Ýù³Ñ³ñáõÙÁ 
Ù³ñ¹áõ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ íñ³ Ï³ñáÕ ¿ áõÝ»Ý³É ç»ñÙ³ÛÇÝ, ¿É»ÏïñáÉÇïÇÏ Ï³Ù ùÇÙÇ³Ï³Ý, 
Ï»Ýë³¿É»Ïïñ³Ï³Ý Ï³Ù Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñ : æ»ñÙ³ÛÇÝ ³½¹»óáõÃÛ³Ý 
¹»åùáõÙ ³é³ç³ÝáõÙ »Ý ³Ûñí³ÍùÝ»ñ, ¿É»ÏïñáÉÇïÇÏÇ  ¹»åùáõÙ ª  ³ñÛ³Ý ¨ Ùûáõë 
ûñ·³Ý³Ï³Ý Ñ»ÕáõÏÝ»ñÇ ï³ñ³ÉáõÍáõÙ, Ï»Ýë³¿É»Ïïñ³Ï³ÝÇ  ¹»åùáõÙ ª  Ñûáõëí³ÍùÝ»ñÇ 
Ë½áõÙ, áëÏáñÝ»ñÇ Ïáïñí³ÍùÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ : 
           Ðáë³Ýù³Ñ³ñáõÙÇó Ëáõë³÷»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³Ï³íáñ  ¿ ª 
 

• ½·áõß³Ý³É É³ñÙ³Ý ï³Ï ·ïÝíáÕ Ù³ë»ñÇó, »ñµ Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇãÁ    
                      ÙÇ³óí³Í ¿ 

• Ù»Ïáõë³óÝ»É  ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÁ 
• Ù»Ïáõë³óÝ»É Ñ³Õáñ¹³É³ñ»ñÁ  ¨ ³ÛÉÝ: 

           
         ²Ýµ³í³ñ³ñ ÙÇÏñáÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñ²Ýµ³í³ñ³ñ ÙÇÏñáÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñ²Ýµ³í³ñ³ñ ÙÇÏñáÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñ²Ýµ³í³ñ³ñ ÙÇÏñáÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñ    : : : : ²ßË³ï³ë»ÝÛ³ÏáõÙ ³Ýµ³í³ñ³ñ 
ÙÇÏñáÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ å³ï×³é Ï³ñáÕ »Ý Ñ³Ý¹Çë³Ý³É ª  

• Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇãÝ»ñÁ 
• Éáõë³Ù÷á÷Ý»ñÁ 
• ïåÇã ë³ñù»ñÁ 
• ³ÛÉ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ë³ñù»ñ 

          ²ßË³ï³ë»ÝÛ³ÏáõÙ ³Ýµ³í³ñ³ñ ÙÇÏñáÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ µ³ó³ë³µ³ñ 
»Ý ³½¹áõÙ ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ ³ßË³ïáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ¨ ³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨, 
Ñ³ßíáÕ³Ï³Ý ï»ËÝÇÏ³ÛÇ Ñáõë³ÉÇ ³ßË³ï³ÝùÇ íñ³ : î»ËÝÇÏ³ÛÇ ³ßË³ï³ÝùÇ 
ÁÝÃ³óùáõÙ ³Ýç³ïíáõÙ ¿ Éñ³óáõóÇã ç»ñÙ³ù³Ý³Ï, áñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí  Ë³ËïíáõÙ ¿ Ù³ñ¹áõ 
ûñ·³ÝÇ½ÙÇ ç»ñÙ³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñ³ÏßéáõÃÛáõÝÁ : 
 ØÇÏñáÏÉÇÙ³ÛÇ å³ñ³Ù»ïñ»ñÇ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ÙÇç³Ï³Ûù»ñÝ  »Ýª  

• û¹Ç ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ 
            ³Ùé³ÝÁ ª 18 - 23 ³ëïÇ×³Ý, 

      ÓÙé³ÝÁª 17 - 20 ³ëïÇ×³Ý, 
•  û¹Ç Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý ËáÝ³íáõÃÛáõÝÁª  50 – 60% : 

        ²ßË³ï³ë»ÝÛ³ÏáõÙ ÝáñÙ³É  ÙÇÏñáÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñ ³å³Ñáí»Éáõ Ñ³Ù³ñ    
Ñ³ñÏ³íáñ ¿  ï»Õ³¹ñ»Éª 

• ç»éáõóÇãÝ»ñ  
• û¹³÷áËÇãÝ»ñª ³ñÑ»ëï³Ï³Ý û¹³÷áËáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ : 
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                Ðñ¹»ÑÐñ¹»ÑÐñ¹»ÑÐñ¹»Ñ    : : : : Ð³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ³ßË³ï³ë»ÝÛ³ÏáõÙ Ññ¹»ÑÇ ³é³ç³óÙ³Ý ³ÕµÛáõñ Ï³ñáÕ »Ý 
Ñ³Ý¹Çë³Ý³Éª  
 

• Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇãÝ»ñÁ 
• ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ëË»Ù³Ý»ñÁ 
• Ñáë³ÝùÇ ëÝáõóÙ³Ý ë³ñù»ñÁ 
• û¹³÷áËÇãÝ»ñÁ  
•  ¿É»Ïïñ³Ï³Ý Ï³ÛÍ»ñÁ ¨ ³ÛÉÝ :              

    
        Ðñ¹»ÑÁ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³ëóÝ»É Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ½áÑ»ñ, íÝ³ëí³ÍùÝ»ñ, ÇÝãå»ë Ý³¨, ÝÛáõÃ³Ï³Ý 
Ù»Í íÝ³ëÝ»ñ : 
         Ðñ¹»ÑÇó å³ßïå³Ýí»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³ñÏ³íáñ ¿ ª   

• ³ßË³ï³ë»ÝÛ³ÏáõÙ áõÝ»Ý³É Ññ¹»Ñ³Ù³ñÙ³Ý ³é³çÝ³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñ, 
Ïñ³ÏÙ³ñÇãÝ»ñ, ãáñ ³í³½, ÷ñ÷áõñ ¨ ³ÛÉÝ  

•  ÙÇç³ÝóùÝ»ñáõÙ ï»Õ³¹ñ»É Ññ¹»Ñ³ÛÇÝ Íáñ³ÏÝ»ñ,áñáÝù ï»Õ³¹ñíáõÙ »Ý    
       Ñ³ï³ÏÇó 1.35 Ù µ³ñÓñáõÃÛ³Ý íñ³, Ñ³ë³Ý»ÉÇ ¨ ³Ýíï³Ý· ï»Õ»ñáõÙ , 

• ÏÇñ³é»É ³½¹³Ýß³ÝáÕ ë³ñù»ñ: 
 
 
 
 

    

    

    

    

    
 

 

 

Մարդածին ազդեծությունները արտաքին  
      միջավայրի և       մարդու առողջության վրա  
 
   Օրեկան մարդը  ընդերքից հանում է մոտ 200մլդ ածուխ :Օգտգործում է ավելի քան 
9մլդ վառելիք և տալիս դաշտերին ավելի քան 3մլդ պարարտանույթ: 
    Այսօր հիմնականհ կարևոր խնդիր է հանդիսանում, արտաքին միջավայրի 
աղտոտումը : 
   Արտաքին միջավայրի վրա բացասական ազդեցություն է ունենում 
տրանսպորտային երթևեկությունը .ատոմային զենքի փորցակումը,դեպի մթնոլորտը 
կատարվող արտանետումները և այլն: 
     Համաշղարային մակարդակով ավտոմեքենաները տարեկան արտադրում են 
 մլն տ  
ածխածնի  օքսիդ -260 
ազոտի օքսիդ-20 
   Պինդ վառելիքի այրման ժամանակ  այրման խցիկից արտանետվում է 
H2O,CO2,HCI,CO,NO,CI ինչպես նաև  ինչպես նաև AI2O3-ի մասնիկներ ,միջին 0.1 մկմ 
չափով /երբեմն նույնիսկ`10 մկմ: 
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  Համաձայն GOST 170201  -76-ի դեպի մթնոլորտ կատարվող արտանետումները 
դասակարգվում են ` 

• Արտանետումների մեջ պարունակվող վնասակար նյոթեր ագրեգատային 
վիճակներով  `SO2,CO,NOx    ածխաջրերի ևայլն  գազանման  հեղուկներ  ,թթուներ, 
օրգանական միացություններ ,աղերի և հեղուկ մետաղների լուծույթներ ,կապար և 
նրա միացություներ ,օրգանական և անօրգանական փոշի ,մուր ,խեժային նյութեր և 
այլն: 

• Ըստ մասսայական  արտանետման ,առանձնանում են արտանետումների 
հետևյալ խմբերը 
   Առավել վտանգավոր է դարձել արտաքին միջավայրի աղտոտումը մարդածին 
թունավուր նյութերով :Շատ երկրներում հազարավոր լճեր  թթվային անձրևների 
ազդեծությունից  համարվում են կեսաբանորեն մեռած : Ոչնչացաման եզրին են 
կանգնած 25-30 հազար տեսակի խոտաբույսեր և այսպես շարունակ: 
     Այսպիսով  արտաքին միջավայրի ինտեսիվ դեգրադացիան  սպառնալիք է 
հանդիսանում մարդու կյանքի գոյության համար :Հատկապես քաղաքի բնակչության 
վրա ,որտեղ շատանում է այն մարդկանց քանակը ,որոնք հիվանդ են խրոնիկական, 
բրոնխիտ ,ասմմա,ալերգիա ,քաղցկեղ և այլ անբուժելի հիվանդություններով : 
     Հենց այս պատճառով  ես հետաքրքրվեցի այս խնդրով ,քանի որ մարդու կյանքի 
գոյության ,սննդի որակի ,բերքատվության,կլիմայի ինչպես նաև Երկրի օզօնային 
շերտի վրա,որի վաթարացումը բերում է կենդանական և բուսական կյանքի 
ոչնչացմանը:Բացի դրանւց ,մթնոլորտ թափանցող նյութերը ,գազերը ,օքսիդները 
նույնպես բացասական ազդեցություն են թողնում մարդու օրգանիզմի վրա: 
    CO…..Անգույն առանց հոտի գազ է : Ազդում է զգայարանների ,սրտի անոթների 
աշխատանքի վրա `առաջացնելով շնչահեղություն :Սկզբնական նշաններն են ` 
գլխացավի առաջացում ,գլղապտույտ: 
      SO2……Անգույն գազ է սուր հոտով :Նույնիսկ շատ թույլ խտության դեպքում 
բերանի խոռոչում առաջացնում է ոջ հաճելի համ : 
    CO2……..   Անգույն առանց հոտի գազ է: Ազդում է զգայարանների ,սրտի անոթների 
աշխատանքի վրա: 
      Ազոտի օքսիդներ`NO,NO3,NO2 մթնոլորտ է ներթափանցում ,որը իրենից 
ներկայացնում է անգույն առանց հոտի թունավոր գազ է ,ազդում են շնչառական 
օրգանների վրա,հատկապես վտանգավոր են ազոտի օքսիդները քաղաքում:Օդի 
թունավորված ազոտի օքսիդով սկսում է ազդել մարդու օրգանիզմի վրա 
առաջացնելով  թույլ հազ .փսխում,գլխացավ: 
    Ալդեհիդները`ազդում են մարդու արցունքագեղձերի ,շնչառական օրգանների 
վչա,նաև առաջացնում է գլխացավ թուլություն: 
  Ածխաջրածիններ`նույնիսկ թույլ խտության դեպքում առաջացնում է գլխացավ 
,գլխապտույտ ,հազ և այլն:    Տվայլների վերլուծությունը ցույց է տալիս ,որ առավել 
մեծ քանակությամբ թունաքիմիկատներ են պարունակում ՆԱՇ-ով գազատարների 
արտանետումները` CO,NOx,CnHm միացությունների հաշվին: 
   Դիզելային  ՆԱՇ-ները արտանետում  են մեծ քնքկությամբ մուր ,որը ի 
սկզբանե,թունավոր չէ,սակայն մրի մասնիկները իրենց մակերևույթի վրա  
պարունակում են թունավոր,այդ թվում նաև կոնցերոգեն տարրեր:Մուրը երկար 
ժամանակ կարող ` մնալ օդում կախված `դրանով իսկ մեծացնելով մ,զրդու վրա 
թունավոր նյութերի ազդեծությունը: 
  Էկոլոգիայի   թունավոր   հետևանք է առողջության  զանգվածային դեգրադացիան : 
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   Վերջին տասնամակյակների ընթացքում երկրի արտաքին միօջավայրը 
ռադիոալիքների ազդեծության ներքո ենթարկվել է փոփոխման այնպես,որ դա 
կարծես այն Երկիր մոլորակը չէ ,որը ենթարկվել է էվոլյուցիայի  ,այլ մեկ ուրիշ, 
դաժան Երկիր մոլորակ:էկոլոգիայի մասսայական աղետը դարձել է աղետ 
Էնդոէկոլոգիայի ,այսինքն սպառնալիք ներքին օրգանիզմի վրա : 
     Արտաքին միջավայրի աղտոտումը  հանգեցրել է  ներքին միջավայրի ,ներքին 
օրգանիզմի աղտոտմանը :Կարծես քիչ էր այն հիվանդութըունները որոնք ունեն 
մարդիկ ,այսոօր սկսեցին ի հայտ գալ  շատ անբուժելի հիվանդություններ :Բացի այդ 
Էկոլոգիայի խախտումը ազդում է նաև մարդու հագեկան ներաշխարի վրա: 
     Վերջին 4 տարիների ընթացքում ծննդաբերությունը ընկել է 30 տոկոսով ,իսկ մահը  
աճել է  10 տոկոսով :7 տարեկան երեխաներից առողջ են ընդամենը 23 տոկոսը ,իսկ 
17 տարեկան երեխաներից` ընդամենը 14 տոկոսը:Մեր տղամարդիկ ապրում են 7-10 
տարի ավելի քան զարգացած երկրներում Շատ շրջաններում ալերգիկ 
հիվանդությամբ տառապում է երեխաների կեսից ավելին: 
      Էկոլոգիական թունանյութերից  ագրեսիան իրենից ներկայացնում  է հատուկ 
պատալոգիայի տեսակ :Ներթափանցելով մարդու օրգանիզմը:Էկոլոգիական 
թունավոր նյութերը չեն բնակվում մարդու այրման մեջ,այլ բնակություն են 
հաստատում  միջբջջային հյուսվածքներում : 
       Որպեսզի կարողանաս պահպանել առողջությունդ և կարողանաս ապրել այս 
ծանր պայմաններում ,հարկավոր է ժամանակ առ ժամանակ մաքրել օրգանիզմը ` 
նրանում հավաքված թունանյութերիօ մակարդակը հասցնելով անվտանգ 
մակարդակի: 
    Շատ հայտնի միջոց է օրգանիզմի ազատումը թույներից խոտաբույսերի միջոցով 
`օրինակ  սև հաղարջ և այլն: 
    Բայց մինչ մեր օրգանիզմի մասին մտածելը  անհրաժեշտ է մտածել արտաքին 
միջավայրի անվտանգության պահպանման մասին: 
 

                                        ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    
    
    Այսպիսով  կարող ենք ասել որ այս դիպլոմային աշխատանքը հաջողված 
է:Ունեինք MonitorUs կայք և Google API և ստեղծեցինք Google –ի օրացույցի 
ինտեգրացիան  MonitorUs –ին:Մեր  արտադրանքը նախատեսված է  ոչմիայն    
MonitorUs –ի  այլև ցանկացած կայքերի համար :Այն արդյունավետ է  նաև 
տնտեսագիտական հաշվարկներից ելնելով :Այն արդյունավետ է օգտագործողների  
օգտագործման համար  է և ունի զարգացման ընաթացք:Հետագայում եթե Google  
տրամադրի API մենք հնարավորություն կունենանք  ինտեգրացված օրացույցում 
ներմուծել  գործողություններ   MonitorUs-ից: 

    
Գրականության ՑանկԳրականության ՑանկԳրականության ՑանկԳրականության Ցանկ    
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