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վերջնարդյունքներ 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

 
  (գիտելիք և իմացություն) 
 խոսել տեղեկատվության չափման և կոդավորման վերա-

բերյալ, 

 նկարագրել ինֆորմացիայի գնահատման գործընթացը, 

 ներկայացնել ինֆորմացիայի տեսության չափանիշները,  

 ներկայացնել օպտիմալ կոդավորման ալգորիթմները, 

 նկարագրել կապի գծերում ինֆորմացիայի փոխանցումը: 

 

(կարողություններ) 
 կիրառել գործնական կապի միջոցներում ինֆորմացիայի 

գնահատման մեթոդները, 

 փոխակերպել ալգորիթմների կապի գծերում ինֆորմա-

ցիայի կոդավորման և ինֆորմացիայի հաղորդագրու-

թյունները, 

 գնահատել ինֆորմացիայի նպատակահարմարությունը, 

իրագործել ինֆորմացիայի չափումը, 

 գործնականում կիրառել ինֆորմացիայի կոդավորման և 

քվանտացման ալգորիթմները: 
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թեմատիկ ծրագիր 

 Ընդհանուր տեղեկություններ:  

 Կազմակերպչական կառավարման հիմնական գործա-

ռույթները: 

 Կառավարման համակարգերի և Ավտոմատացված կա-

ռավարման համակարգերի (ԱԿՀ-ի) դասակարգումը: 

 ԱԿՀ-ի հիմնական հասկացություններն ու սահմանումնե-

րը, կառուցման սկզբունքները: 

 ԱԿՀ-ի ստեղծման հիմնական փուլերը: 

 Համակարգերի նախագծումը մակրոմակարդակներում: 

 Համակարգի կառուցվածքայնացումը: 

 Ավտոմատացված կառավարման համակարգերի (ԱԿՀ) 

նախնական նախագծման փուլերը:  

 Ավտոմատացման ենթակա խնդիրների ընտրությունը: 



 Համակարգերի տեխնիկատնտեսական արդյունավետու-

թյունը: 

 ԱԿՀ-ի կառուցվածքը և բաղկացուցիչ մասերը: 

 ԱԿՀ-ի ինֆորմացիոն ապահովման կառուցվածքը և հիմ-

նական տարրերը: 

 ԱԿՀ-ի մաթեմատիկական ապահովման կառուցվածքը և 

հիմնական տարրերը: 

 ԱԿՀ-ի ծրագրային  ապահովման կառուցվածքը և ծրագ-

րավորման ավտոմատացման միջոցները: 

 ԱԿՀ-ի տեխնիկական ապահովումը (ՏԱՀ): 

 Հեռանկարային պլանավորման ենթահամակարգերի հիմ-

նական խնդիրները: 

 Տեխնիկակատնտեսական պլանավորման ենթահամակար-

գի հիմնական խնդիրները: 

 Հիմնական արտադրության կառավարման ենթահամա-

կարգի հիմնական խնդիրները: 

 Օպերատիվ կառավարում: 

 ԱԿՀ-ի ճարտարապետությունը: 

 ԱԿՀ-ի ֆունկցիոնալ ծրագրային կառուցվածքը: 

 Տեխնիկատնտեսական ինֆորմացիայի ինտեգրացված և 

բաշխված մշակումների առանձնահատկությունները: 

 ԱԿՀ-ի նախագծման խնդիրները: 

 ԱԿՀ-ի նախագծման հիմնական փուլերը: 

 Նախագծման գործընթացի բաղկացուցիչ տարրերը, մա-

կարդակները և ասպեկտները: 

 Համակարգերի նախագծումը մակրոմակարդակում: 

 Համակարգի կառուցվածքը: 

 ԱԿՀ-ի օպտիմալ նախագծում: 

 Ավտոմատացման ենթակա խնդիրների ընտրությունը: 

 Համակարգի տեխնիկատնտեսական արդյունավետությու-

նը: 

 Համակարգի վերլուծության մեթոդները: 

 Վերլուծության արդյունքների ձևայնացման ներկայացու-

մը: 

 Վերլուծության արդյունքների ձևայնացման ներկայացու-

մը: 

 Համակարգի կառուցվածքի սինթեզը: 

 ԱԿՀ-ի զարգացման և կիրառման հեռանկարները: 
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