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    (գիտելիք և իմացություն) 
 ճանաչել ձեռնարկությունների գործունեության մոդելա-

վորման մեթոդները, դրանց առանձնահատկությունները, 

նմանությունները և տարբերությունները, 

 տարբերակել մոդելավորման մեթոդների առանձնահատ-

կություններն և ծրագրային ապահովման ինտերֆեյսը և 

գործիքային միջավայրը, 

 վերլուծել ձեռնարկության գործունեության մոդելավոր-

ման համակարգ՝ ծրագրային միջավայրին համապատաս-

խան: 

 

    (կարողություններ) 
 կառուցել գործունեության մոդելը հստակ օրինակի հա-

մար, 

 կիրառել տիրապետած գիտելիքները և ծրագրային միջա-

վայրի ունակությունները հստակ օրինակի համար,  

 ընդանրացնել ստացված մոդելավորման վերջնական ար-

դյունքը: 
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թեմատիկ ծրագիր 

 Գործունեությունների մոդելավորման գաղափարը և նպա-

տակը, SADT մոտեցումները և IDEF-ները 

 AS-IS և TO-BE մոդելները, տեսանկյուն և նպատակ 

 Դեկոմպոզիցիայի գաղափարը, IDEF0 մեթոդի էությունը 

 IDEF0 մեթոդի հիմնական գաղափարները /աշխատանք-

ներ/ 

 IDEF0 մեթոդի հիմնական գաղափարները /մակարդակ-

ներ Սլաքների / 

 Տեսակները IDEF0-ում,  

 Սլաքների անվանումը 

 Կոնտեքստային և դեկոմպոզիցիոն դիագրամների տար-

բերությունները, հանգույցների ծառ 



 FEO դիագրամ հասկացությունը, դիագրամների համա-

րակալում 

 Մոդելների մասնատում և միավորում 

 DFD մեթոդի էությունը 

 DFD Event Partitioning սկզբունքը 

 DFD և IDEF0 մեթոդների տարբերությունները 

 IDEF3 մեթոդի էությունը, գաղափարները 

 Սլաքների տեսակները  IDEF3-ում, դրանց էությունները և 

տարբերությունները 

 IDEF3 մեթոդի սցենար և նկարագրություն 

 IDEF0 և IDEF3 մեթոդների տարբերությունները, համա-

րակալումը 

 Խաչում հասկացությունը 

 Խաչումների կիրառումը 

 Արժեքային վերլուծության գաղափարը 

 Արժեքային վերլուծության կիրառումը 
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