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Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

 
(գիտելիք և իմացություն) 
 խոսել հուսալիության տեսության հիմնական հասկա-

ցությունների մասին  

 ներկայացնել ինֆորմացիոն համակարգերի 

հուսալիության ցուցանիշները,            

 որոշել ինֆորմացիոն աշխատանքի հուսալիության 

որոշ հիմնական գործոններ,  

 վերլուծել և հաշվարկել ապարատային միջոցների հու-

սալիությունը,  

 փոխանցել տվյալների համակարգերի հուսալիության և 

խախտման մոդելների կառուցման սկզբունքները,  

 ապահովել և բարձրացնել ինֆորմացիոն համակարգե-

րի հուսալիության մեթոդները: 

 

(կարողություններ) 
 սահմանել մշակվող ինֆորմացիոն համակարգի հուսա-

լիության նկատմամբ ներկայացվող պահանջները, 

 մշակել ինֆորմացիոն համակարգերի հուսալիության 

մաթեմատիկական մոդելներ,  

 հաշվարկել և վերլուծել ինֆորմացիոն համակարգերի 

հուսալիության ցուցանիշները, 

 կազմակերպել խախտված տարրերի հայտնաբերման, 

տեղակայման և վերականգնման աշխատանքները:  

 



Դասընթացի 

թեմատիկ ծրագիր 

 ԱՀՀ առարկան: Հիմնական հասկացություններն ու սահ-

մանումները 

 Հուսալիության քանակական ցուցանիշները 

 Խափանումների ինտենսիվությունը և նրա կապն ան-

խափան աշխատանքի հավանականության հետ 

 ԱՀՀ վրա ազդող գործոնները 

 ԱՀ խափանումների տեսակները, պատճառները և դա-

սակարգումը 

 ԱՀՀ բարձրացման հիմնական մեթոդները և միջոցները 

 Ծրագրային ապահովման հուսալիությունը 

 ԱՀ գործունեության հավաստիության հսկողությունը 

 ԱՀ աշխատունակության ավտոմատ վերականգնումը և 

Խեմմինգի կոդը 

 Հաշվարկման մեթոդները 

 ԱՀ ախտորոշման մեթոդները 

 Հուսալիության փորձարկումներ 

 ԱՀ լրացուցիչ սարքերի քանակի հաշվարկումը 

Դասընթացի 

գրականության 
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