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Ա ՌԱ ՋԱ ԲԱՆ

Եթեփորձենքտալմարդկանցգործունեության
էությանամենաընդհանուրբնութագիրը,ապակա
րելի է ասել, որ նրա էությունը տեղեկություններ
հայ թայ թե լը և վե րամ շա կելն է:

Ակ սել Ի. Բերգ

Ընդհանուրկրթությանարդիականացմանռազմավարությունն
առաջադրումէդրաորակիբարձրացմանհարցը,որըենթադ

րում է ընդ հա նուր կր թու թյան նկատ մամբ նպա տա կաուղղ ված 
նորմոտեցումմշակելուևիրականացնելուանհրաժեշտություն,
դրաճկունության,դեպիսպառողըկողմնորոշմանապահովում:
Ինչպեսհաստատումէհամաշխարհայինփորձը,նշվածնպա

տակինհասնելուկարևորագույնպայմանէկրթության՝անձնային
ուղղվածությանուժեղացումը,ինչիհամարանհրաժեշտէապա
հովել կրթական համակարգի փոփոխականության աճը, աշա
կերտիհամարընտրությանհնարավորությանմեծացումըևընտ
րության՝ ընդհանրացված ընդունակությունների ձևավորումը:
Դաանհնարինէառանցուսուցմանմեթոդներիուտեխնոլոգիա
ներիփոփոխման:Անհրաժեշտէդրանցիցայնպիսիներիկատա
րելագործումըբոլորաստիճաններում,որոնքձևավորումենտե
ղեկատվության վերլուծության, ինքնակրթության գործնական
ունակություններ, խթանում են աշակերտների ինքնուրույն աշ
խատանքը,ձևավորումենպատասխանատուընտրությանևճա
նաչողականգործունեությանփորձ,որնամրագրվումէարդյունք
ների`գիտելիքներիձևով:

Աշ խա տան քում բա ցա հայտ վում են տե ղե կատ վա գի տու թյան 
գլխավորհասկացությունները,բովանդակվումենայնտարեթվե
րը և փաստերը, որոնք կապված են հաշվի, հաշվողական և
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էլեկտրոնակոմունիկատիվմիջոցների,ուսուցմանտեղեկատվա
կանտեխնոլոգիաներիզարգացմանհետ:
Աշխատանքումբերվումէպատկերացումներիհամառոտակ

նարկ ինֆոնոոլորտի, աշխարհի տեղեկատվական պատկերի,
տեղեկատվագիտության,ժամանակակիցհասարակարգումտե
ղե կատ վու թյան դե րի մա սին և այլն: Աշ խա տան քի բա ժին ներն 
ունենզուտուսումնականնշանակությունկամբնութագրվումեն
պոլիտեխնիկական,միջառարկայական,մասնագիտականկողմ
նորոշումայինուղղվածությամբ.դրանքբացահայտումենավտո
մատացված տեղեկատվական համակարգերի այն հասկացու
թյունների կամ տերմինների բովանդակությունը, որոնք
կառուցված են ԷՀՄ–ների, միկրոէլեկտրոնային ինտեգրալային
տեխ նո լո գի այի հի ման վրա և այլն:

Աշ խա տան քում ժա մա նա կագ րա կան կար գով ներ կա յաց ված 
են հիմ նա կան տե ղե կու թյուն ներ մար դու կող մից հաշ վի և հաշ վիչ 
սարքերիստեղծման,զարգացմանևօգտագործման,հաշվողա
կանտեխնիկայի,էլեկտրոնակոմունիկատիվմիջոցների,կիբեռ
նետիկայի, տելենետիկայի, տելեմատիկայի և ինֆորմատիկայի
պատմությանմասին՝սկսածհնադարյանժամանակներիցմինչև
մերօրերը`տեղեկատվականքաղաքակրթությանևտեղեկատ
վականհասարակությանկայացմանօրերը:Այստեղ լուսաբան
վումեննաևֆիզիկայի,էլեկտրոնիկայիևտեխնիկայիկարևորա
գույն այն հայտնագործությունները, որոնք անմիջականորեն
կապված են ԷՀՄ–ների,տեղեկատվականտեխնոլոգիաների և
տեխնոկոմունիկացիաների ժամանակակից միջոցների կայաց
ման հետ:
Աշխատանքըհիմնվածէհնագիտականակունքների,ժամա

նակագրական կարևորագույն հայտնագործությունների վրա,
որոնք հանգեցնում են ինֆորմատիկայի հասկացությունների
ձևավորմանը և հաշվողականտեխնիկայի ստեղծմանը, կրթու
թյանմեջինֆորմացիոնտեխնոլոգիաներիներդրմանը:Ընթեր
ցողիուշադրությունըհրավիրվումէնաև«ինֆորմացիա»,«ինֆոր
մոլոգիա», «ինֆորմատիկա» և ոլորտիայլ հասկացությունների
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հա մա մարդ կային նշա նա կու թյան վրա` ժա մա նա կա վո րա պես 
նահանջելովշարադրությանխստապահանջությունից:

1. ԻՆ ֆոր մԱ տԻ կԱյԻ ԵՎ տԵ ղԵ կԱտ ՎԱ կԱՆ  
տԵխ Նո լո գԻ Ա ՆԵ րԻ

դԵ րը հԱ սԱ րԱ կու թյԱՆ կյԱՆ քում

Առանց անցյալի չկա ներկա, որն իր հերթին ճանապարհ է
հարթում դեպի ապագա: Այս բոլոր կատեգորիաներն առ

կաենժամանակիսլաքի` «անցյալի–ներկայի–ապագայի»վրա,
յուրաքանչյուրմարդուևամբողջմարդկությանկյանքումդրանց
հարաբերակցության ու նշանակության վրա, միշտ հուզել են
գիտնականներին,փիլիսոփաներինևպոետներին,գիտության,
արվեստիմարդկանց[31]:
Մարդկության պատմության բոլոր ժամանակահատվածնե

րում,միաժամանակմարդունթողնելովվիրտուալաշխարհներ,
գո յու թյուն են ունե ցել և իրա կա նում գո յու թյուն ունեն օբյեկ տիվ 
հաստատունևերևակայական,մտովի,իմաստաբանականաշ
խարհներ, որտեղ, հոգեբանների կարծիքով, մարդը ժամանակ
առ ժամանակպետք է «հեռանա», բայց երկար չմնաայդաշ
խարհներում,որոնքկարողենևիրականումչլինելկամլինելմի
այնմարդուգիտակցությանմեջկամինչպես«համակարգիչների
ստեղծագործություն»:
Կարելիէպաշտպանելայնտեսակետը,որհումանիտարամ

բողջ կրթությունը` գրականությունը,պատմությունը, կրոնաբա
նությունը,մշակութաբանությունըևայլն,իրէությամբսովորող
նե րին վիր տուալ աշ խարհ նե րում ընդ գր կելն է: Գրա կա նու թյան 
մեջդավիրտուալիրադարձություններինկարագրություննէ,այ
սինքն` կարող է լինել կամ չլինել, և դրանք հիպերտեքստերի`
իմաստաբանական ցանցերի ձևով ներկայացնելը դրանց հան
գույցներիմիջևառկախաչվողկապերով:Պատմությանմեջդա
այնիրադարձություններինկարագրություննէ,որոնքներկայաց
վումենըստիրենցարդյունքների,ըստներկայիսմարդկանցէմ
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պաթիկկարեկցության:Տեղեկատվաբանությանմեջևինֆորմա
տիկայում դա վիրտուալ մեքենաների, ցանցերի, վիրտուալ
տեղեկատվական–կրթականտարածություններիօգտագործումն
է,տեղեկատվական–կոնցեպտուալմոդելների,վիրտուալհամալ
սարաններիկառուցումըևայլն:
ԵրկուաշխարհներիմասինՆ.Զաբոլոցկու[23]ևերկումշա

կույթներիմասինՉ.Սնոուի[43]մտքերիզարգացմանմեջվիր
տուալ աշ խար հը կա րե լի է մեկ նա բա նել նաև որ պես տեքս տե րում 
տպավորված մարդկության մշակութատեղեկատվական հիշո
ղության` դրանց լայն ըմբռնմանպարագայում այն բաժանելով
միմյանցհետփոխադարձաբարկապվածերեքմասի.
• Տեքստ–հուշարձաններում, առասպելներում, տարեգրություն
ներում,ավանդություններում,ասքերումևայլնյութերումար
տա ցոլ ված ան ցյա լի վիր տուալ աշ խարհ: Ան ցյա լի աշ խար հը 
մեզ՝այսօրապրողներիսհամարվիրտուալէ,բայցիմաստա
վորվածէէմպաթիայի,կարեկցությանմիջոցով,գերմենևտի
կայիսկզբունքիկիրառմամբ,մարդկանցանցյալիմոտիվների
ու նպատակների ըմբռնման, մեկնաբանման միջոցով, ներ
գոր ծու թյուն նե րի ավար տի վեր լու ծու թյամբ:

•Ներկա՝այսօրերիվիրտուալաշխարհ:Կոմպլեմենտարէռեալ
(կոնստանտ)աշխարհինիրիդեալականևմարդկանցնյութա
կան գործունեությամբ, նրանց մոտիվներով ու նպատակնե
րով,արժեքներով,գոյությունունեցողտեղեկատվականմշա
կույ թի և քա ղա քակր թու թյան աշ խարհ:

•Ապագայիվիրտուալաշխարհ`իրերևակայություններով,երա
զանքներով, կանխագուշակություններով, նպատակներով,
կոնցեպտուալային մոդելներով: Աշխարհ, որը քաղաքական
գործիչներն ու գաղափարախոսները հաճախ օգտագործում
ենզանգվածներիակտիվությունըմոբիլիզացնելու,նրանցկր
քերըբորբոքելուհամար,դաապագայիայսկամայնառաս
պելաբանական տեղեկատվական հայեցակարգի կոնցեպ
տուալ–տեղեկատվականմոդելէ:
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Առաջինաշխարհը հաճախ օրինակ,տիպար`պարադիգմա՝
նախադեպ է ծառայում ներկայի համար: Ապագայիաշխարհը,
ինչպեսարդենասվեց, նրահնարավորությունն է, որըհաճախ
օգտագործվում է զանգվածներին հանդարտեցնելու, գրգռելու
կամանպտուղ նպատակներով,ապագա կյանքի ֆանտաստիկ
երազանքով հրապուրելու համար: Այդ ապագայի նպատակը
նույնպեսհնարավորմոդելէ,որըկարողէլինելկամհաճախկա
րողէիրագործելիչլինելբազմաթիվհանգամանքների,զարգաց
մանհետագծերիերկճյուղդրականկամբացասականատտրակ
տորներիազդեցությանպատճառով:
Ներկան ապագայի նկատմամբ հավանական հետագծերի,

բայցոչպարտադիրգործողություններիլրակազմէդրվածնպա
տակ նե րին` ապա գայի վիր տուալ հայե ցա կար գային մո դել նե րին 
հաս նե լու ճա նա պար հին:

Զար գաց ման գոր ծում դրա կան կամ բա ցա սա կան իրա կան 
դերէկատարումանցյալինկատմամբդրսևորվողվերաբերմուն
քը,նրագնահատականը:ԱկադեմիկոսԴ.Ս.Լիխաչևնասելէ.
«Առանց հիշողության չկա խիղճ», «Մարդկության մշակույթը
մարդկությանակտիվհիշողություննէ,որնակտիվորենկիրառ
վումէարդիիրականությանմեջ»[33]:ԱլեքսանդրԲենուանընդ
հանրապեսհակվածէծայրահեղության.«Եսայնհամոզմունքն
ունեմ,որմիակբանը,որիրականումկաաշխարհում,անցյալնէ:
Ներկանակնթարթներով չիառաջանում,ապագապարզապես
գոյություն չունի, և «առաջսողալու» բոլորփորձերը,անժամա
նակառաջընկնելնանհեթեթինքնախաբեությունէ,վայելէմի
այնամենաթեթևամիտմարդկանց`իտալականֆուտուրիստների
նմաններին: Մնում է անցյալը` մեր դիտարկումների, գնահա
տումների, մեր համակրությունների և պարսավանքների միակ
դաշտը»[8]:
«Վիրտուալկառուցվածքներնօգնումենավելիլավհասկանալ

անցյալը:Թերուսմարդիկ,համոզվածլինելով,որպատմությունը
ստորադասականեղանակ չունի,զուրկէանցյալի`որպեսկեն
դանի, «ակնառու կատարվող» իրադարձության ընկալման ըն
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դու նա կու թյու նից: Ան ցյա լում հնա րա վորն իմա նա լը հա ճախ ունի 
նաևգործնականնշանակություն:Պատմությունըտարբեր«զար
գացմանգծերի»բարդհյուսվածքէ,պատահումէ,որդրանցից
որոշ գծեր դեպի հետ ենտանում, դեպի մի ժամանակարդեն
անցածկետ`այսանգամշարժմանարդենայլուղղությունընտ
րե լու հա մար: Մի ան գամ չի րա կա նա ցա ծը կա րող է իրա կա նա նալ 
որևէանսպասելի ձևով` այլ պայմաններում ևայլ սերունդների
համար»[21]:
Անցյալիմասինտեղեկություններևվարվելաձևիգենետիկա

կանծրագիրունենալով՝սովորողը,ըստՊ.Կ.Անոխինի,կատա
րումէ,այսպեսկոչված,դիմագրավմանառաջանցիկպրոցեդու
րա, կառուցում է ապագայի կոնցեպտուալ մոդել, ապագայի
տեղեկատվականմոդելըևծրագրավորմանիրգործունեությու
նը,այնկոդավորումէանցյալիփորձինհամապատասխան`իր
ինտելեկտիշնորհիվենթադրվողհավանական,վիրտուալապա
գայինկատմամբհարմարեցնելունպատակով:Միևնույնժամա
նակ անցյալն ապագայի մեջ բացահայտելով (արտարկելով)
առաջացնումէհավանականությանբնույթիարդյունքայնքանով,
որքանով«ամենմիհամակարգ,որըկարողէանցյալիցեկողտե
ղեկատվություննօգտագործել,կարողէմոլորվելայդնույնան
ցյալով»[4]:
Այդառանձնապեսկարևորէսոցիալականայնհամակարգե

րի նպատակասլաց գործունեությունը պլանավորելու գործում,
որոնցթվինէպատկանումնաևկրթությանհամակարգերը:Սո
ցիալականայնհամակարգերում,որոնքկազմվածենորոշակի
սահմաններում քաոսային–անկանոն գործող բազմաթիվ
սուբյեկտներից, ունենանհատականբազմաթիվնպատակների
հասնելուհնարավորվիրտուալհետագծեր,հաճախընդհանուր
արդյունքըանկանխատեսելի է գործիչների համար: Այսպիսով՝
ուսում նա դաս տի ա րակ չա կան գոր ծըն թա ցի ամե նագլ խա վոր 
նպատակը,տեղեկատվաբանության,կիբեռնետիկայիևսիներ
գետիկայի դիրքերից ելնելով, դառնում է օպտիմալ վերափոխ
մանհասնելուհնարավոր–վիրտուալարդյունքը,տվյալևտրված
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պայմաններումիրականհաստատունարդյունքինհասնելը,վիր
տուալկոնցեպտուալմոդելներիունպատակներիաշխարհըիրա
կանհաստատունապագայիաշխարհիվերափոխումը:

Վիր տուալ իրա կա նու թյան մա սին պատ կե րա ցում նե րի լույ սի 
ներքոգիտաբանությանևկոնցեպցիաներիզարգացմանըդիմե
լըհնարավորությունէստեղծումնորովիմեկնաբանելուդպրոց
ների և բուհերի սովորողների «նոոոլորտային մտածողության»
պատկերացումները,այդթվումնաևկիրառումէնորտեղեկատ
վական(այսինքն`վիրտուալ)տեխնոլոգիաներ,ստեղծումինֆո
նոոոլորտային կրթություն, ինչպես նաև նոր մտածողություն
Արևմուտքում ևԱրևելքում կոսմիզմի զարգացման համատեքս
տում:
Հայտնիէ,որ«նոոոլորտ»տերմինը,հենվելովկենսոլորտիև

մարդու` որպես երկրաբանական նոր ուժի մասին Վ. Ի. Վեր
նադսկուուսմունքիվրա,առաջարկելէֆրանսիացիփիլիսոփա,
մաթեմատիկոսևտրամաբանԷդուարդԼեՌուան (1870–1954),
որինպաշտպանումէրկենսաբան,աստվածաբանևհումանիստ
Պ.ՏեյյարդեՇարդենը(1881–1955),իսկհետո՝նաևՎերնադս
կին:ԱյդտեղիէունեցելXXդարիերկրորդկեսի20–ականթթ.
դեՖրանս քոլեջում կարդացած դասախոսությունների ընթաց
քումևստրասբուրգյանսեմինարներում:ԼեՌուայինենպատկա
նումայնխոսքերը,որ«…կենդանականկենսոլորտըհետևողա
կանորեն շարունակվում է բանականության, մտքի, ազատ ու
գիտակցական արարման, ազատ մտածողության մարդկային
ոլորտում, կարճասած` գիտակցության մեջ կամ նոոոլորտում»
[31]:
ՏեյյարդեՇարդենըկարծումէ,որ«ԵրկրիվրավերջումՄար

դուհայտնվելըկարգավորվածայնգործընթացիմիայնտրամա
բանականարդյունքնէ,որնշվածէրմերմոլորակիառաջացման
ամենասկզբում»[3]:
Վերնադսկինինքըեզրակացնումէ.«20–րդդարիկենսոլորտը

կերպափոխվումէնոոոլորտի,որնառաջանումէ,ամենիցառաջ,
գիտության,գիտականըմբռնմանևնրավրահիմնվածմարդկու
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թյանսոցիալականաշխատանքիաճիշնորհիվ…Անհրաժեշտէ
ընդգծելգիտականմտքիաճիհետնրաառաջացմանանխզելի
կապը,որըկազմումէնմանստեղծագործմանառաջիննախադ
րյալը:Նոոոլորտըկարողէգոյանալմիայնայդպայմանիդեպ
քում…Նոոոլորտըգիտականորենվերամշակվածկենսոլորտէ,
ինչընախապատրաստվելէանցածհարյուրավորմիլիոն,միգու
ցեևմիլիարդտարիներտևածգործընթացիհետևանքով՝ստեղ
ծելովHomoSapiensfaber–ը,որըկարճատևևանցողիկերկրա
բանականերևույթչէ»[3]:
Հետևաբար նոոոլորտը մարդկային ինտելեկտով, բանակա

նությամբ,գիտակցորեն«ազնվացված»,մշակութացված,քաղա
քակրթվածկենսոլորտէ,որը,շաղկապվելովտեխնոլորտիհետ,
թափանցելովՏիեզերքիանծայրածիրհեռուները,դառնումէան
սահ ման:
Ինչպե՞սէդատեղիունեցել:
ՄենքբոլորսբնակիչներնենքԳեա–Երկիրհամակարգի,որն

ԱրեգակիևմերԳալակտիկայիհետմիասինսուրումէՏիեզեր
քում՝այդվիթխարի,անվերջանալիժամանակիուտարածության
մեջ՝ձևովբազմազան,նյութականորենաշխարհումգոյատևող:
Ան տիկ ժա մա նակ նե րի հին հու նա կան գիտ նա կան նե րի հա մար 
այդաշխարհըսահմանափակվումէրՕյկումենայով`երկրագնդի
այնբնակելիմասով,ուրայնժամանակնրանքկարողէինթա
փանցել:
Ժամանակնառաջէրանցնում…Գիտնականներնուսումնա

սիրեցին երկրագունդը, նրանք պարզեցին, որ նրա արտաքին
մա սում կա րե լի է տար բե րել երեք հիմ նա կան թա ղանթ. Երկ րի 
կեղև,ջրոլորտևմթնոլորտ,իսկբնությունըբաժանեցինկենդա
նի և ան կեն դան բնու թյուն նե րի:
1875թ.Է.Զյուսըկիրառեցկենսոլորտտերմինը,որը,համա

ձայնԺ.Բ. Լամարկի (1809թ.)պատկերացումների, բնութագ
րումէմթնոլորտիստորինմասը,ջրոլորտիևԵրկրիկեղևիվերին
մասն ընդգրկող ակտիվ կյանքի ոլորտը: Իսկ ռուս նշանավոր
գիտնականներՎ.Ի.ՎերնադսկինևԱ.Լ.Չիժևսկինցույցտվե
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ցինկենսոլորտիմոլորակատիեզերականնշանակությունը,նրա
երկրաքիմիական դերը՝ որպես երկրաբանական ուժ, նրա կա
խումըԱրեգակիցիկլայինգործունեությունից[13]:
Վ.Ի.Վերնադսկին1926թ.ստեղծումէկենսոլորտի`որպես

երկրագնդիակտիվթաղանթիգոյությանուսմունքը,որտեղմար
դուևայլկենդանիօրգանիզմներիմիասնականգործունեությու
նը, արեգակնային էներգիայի հետ դրանց փոխազդեցությունը
դրսևորվում են որպես մոլորակային մասշտաբի գործոն: Ա. Լ.
Չիժևսկին 1915, 1927–1930 թթ. հրապարակում է աշխատանք
ներ,որտեղհամոզիչկերպովցույցէտալիսԱրեգակիպարբերա
կանգործունեությաննշանակությունը,տիեզերականակտիվու
թյանազդեցություննայնգործընթացներիվրա,որոնքտեղիեն
ունենումԵրկրիկենսոլորտում:Երկրագունդըևնրավրակենդա
նիամենինչբարդհամակարգերեն,որոնցներսումևՏիեզերքի
ունրանցմիջևտեղիէունենումփոխներգործություն,այդթվում
նաևտեղեկատվական:ԱկադեմիկոսՎ.Գ.Աֆանասևը«Համա
կարգվածությունըևհասարակությունը»գրքումգրումէ.«Բույսե
րիև կեդանիների բջիջների, հյուսվածքների, օրգանների միջև
գոյությունունենձևաբանական,գործառութային,ծագումնաբա
նական և տեղեկատվական փոխազդեցություններ… Մարդիկ
հասարակության մեջ կապված ենայս կամայնամբողջական
համակարգերում… Ամբողջական համակարգի բաղադրիչների
փոխազդեցությունն իր էությամբ կրում է նրանց միջև նյութի,
էներգիայիևտեղեկատվությանփոխանակմանբնույթ…»[6]:
XXհարյուրամյակիերկրորդկեսիցսկսած՝բնականևսոցիա

լականգործընթացներիըմբռնմանևայնկարգիպատկերացման
գործումկոշտդետերմինիզմը,որիմասինհարաբերականության
տեսությանարարիչ Ալբերտ Էյնշտեյնը գրել է. «Իմ կրոնական
զգացմունքըոչայլինչէ,եթեոչհարգալիցհիացմունքայնկար
գի նկատմամբ, որն իշխում է իրականության ոչ մեծ մասում,
մատչելիէմերթույլբանականությանը»,փոխարինվեցսիներգե
տիկայիհայեցակարգով:Նրաօբյեկտներնենհամարվումինք
նակազմակերպմանգործընթացները,բացոչգծայինհամակար
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գերում, երբ քաոսի մեջ իրականացվում է սաղմերից բարձր
կազմակերպված կառուցվածքների ինքնին «ինքնակամ երևան
գալը»(Ի.Պրիգոժին,Գ.Խակենևուրիշներ)ևայննպատակնե
րինհասնելուհետագծերինկատմամբհավանականմոտեցումը,
որոնքմանկավարժականհամակարգերումկրթականևմանկա
վար ժա կան հա մա կար գե րի սուբյեկտ նե րի նկատ մամբ կրում են 
վիրտուալ,այսինքն`հասանելիկամանհասանելիբնույթ:
XXհարյուրամյակիզարգացողգիտությունները`կիբեռնետի

կան,սիներգետիկանևվիրտուալիստիկան,հենվումենգլխավո
րապես ինտեգրատիվ մետագիտության` տեղեկատվաբանու
թյան`տեղեկատվությանմասինուսմունքի(բառի)համատեքստում
դիտարկվողտեղեկատվությանգործառույթների,նշանակության
ևարժեքայնությանպատկերացմանվրա[14,15]:

տե ղե կատ վա բա նու թյու նը որպես գիտություն տեղեկատվու
թյունըդիտարկումէորպեսաշխարհընկալմանևաշխարհայաց
քիհիմնականկատեգորիաներիցմեկընյութիևշարժման,տա
րածության, ժամանակի, էներգիայի հետ միասին և այլն: Այն
հան դես է գա լիս որ պես մե տա գի տու թյան և տեխ նի կայի մյուս 
ճյուղերինկատմամբ,որոնքայսկամայնչափովհենվումենտե
ղեկատվությանմասինգիտությանվրա,համակարգայինմոտեց
ման, բաց, ոչ գծային համակարգերի և դրանցում միջավայրի
հետտեղեկատվությանփոխանակմամբխթանվածգործընթաց
ներիինքնակազմակերպմանմասինսիներգետիկականպատկե
րացումներիվրա,դակիբեռնետիկանէ,սիներգետիկան,ինֆոր
մատիկան,ինֆոնոոոլորտայինէդուկոբանությունըևայլն[18–20]:

1978 թ. Ճապոնիայում կայացավ միջազգային գիտական
կոնգրես,որըինֆորմատիկահասկացությանըպաշտոնապես
ամրագրեցայնբնագավառներին,որոնքկապվածենինֆորմա
ցիայիմշակմանհամակարգերի,նրանցստեղծման,օգտագործ
մանևնյութատեխնիկականսպասարկմանհետ,ներառյալհա
մակարգիչներըևդրանցծրագրայինապահովումը,ինչպեսնաև
քոմպյութերացման(մարդկանցկյանքիբոլորբնագավառներում
քոմպյութերային տեխնիկայի զանգվածային արմատավորման)
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կազմակերպական, առևտրային, վարչական և սոցիալ–քաղա
քական ասպեկտները: Այսպիսով՝ ինֆորմատիկան հիմնվում է
քոմպյութերայինտեխնիկայիվրաևանիմաստէառանցդրա:
1980–ական թթ. պրոֆեսոր Գ. Գ. Վորոբևը երիտասարդու

թյանհամար լույսընծայեց«Կիբեռնետիկանթակումէդպրոցի
դուռը»անվանումովգիրք:Այժմոչմիայնկիբեռնետիկան`բարդ
համակարգերի կառավարման նկատմամբ իր մոտեցումներով,
ազդանշաններիևհետադարձկապիօգնությամբտեղեկատվու
թյունհաղորդելուևփոխանակելուհիմանվրահասելէդպրոց,
մանկավարժական բուհեր, այլև միաժամանակ ուսումնական
հաստատություններենմուտքգործելտեղեկատվականգործըն
թացներնումոդելները:Մանկավարժականգիտությանմեջակ
տի վո րեն օգ տա գործ վում են տե ղե կատ վա բա նու թյան մե թոդ ներն 
ուօրենքները`տեղեկատվությանուսմունքը,ուսուցմանհարմա
րեցված մեթոդներն ու տեխնոլոգիաները, տեղեկատվական
մանկավարժությունը, իսկ այժմ արդեն նաև սիներգետիկան`
կոոպերատիվ գործողությունների ուսմունքը, որը հանգեցրեց
բարդոչգծային,բաց,այդթվումնաևմանկավարժականհամա
կարգերի ինքնակազմակերպման, որոնք բնորոշվում են իրենց
բնութագրերիևգործառույթներիամբիվալենտականությամբ:
Մանկավարժականհամակարգերըշատբարդևոչմիանշա

նակօրգանիզմներեն.դրանցումկոմպլեմենտարձևով(լրացու
ցիչ)գոյությունունեն,դրսևորվումենայնպիսիհատկություններ,
ինչպիսիքենհամակարգիբացևփակգոյությունը,պահպանո
ղականությունըևդինամիկությունը,նպատակաուղղվածությունը
ևպատահականությունը,դետերմինականությունըևկռահողա
կանությունը,վերևիցկառավարելիությունը,ներքևիցինքնակա
ռավարելիությունը,կազմակերպվածությունը,ինքնակազմակեր
պու մը և այլն:
Այդպատճառովմանկավարժականևկրթականհամակարգե

րը ենթարկվում ենտեղեկաբանության և սիներգետիկայի (կի
բեռնետիկայիհետմիասին)օրենքներինուսկզբունքներին[46]:
Տեղեկաբանությունըհանդեսէգալիսորպեսմիջառարկայական`
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հիմնարարևկիրառականգիտելիքներիժողովածու(իդեմսին
ֆորմատիկայի):Մյուսկողմից՝սիներգետիկանևտեղեկաբանու
թյու նը հա մա տեղ ար տա ցո լում են ժա մա նա կա կից գի տու թյան 
միջառարկայականության պահանջը, առանձնապես սոցիալա
կանհամակարգերումկարգուկանոնիևքաոսիհարաբերակ
ցությունը դիտարկելիս [11]: Այդպիսի համակարգերի թվին են
դասվումնաևմանկավարժականհամակարգերը,որոնցումոր
պեսդրականևբացասականատտրակտորներհանդեսենգա
լիս ինֆորմացիոն–կրթականտարածությունների սուբյեկտները
և գի տա ման կա վար ժա կան դպ րոց նե րը: Դրանք էլ հա մար վում են 
հնարավորգիտելիքներիկրողներուաղբյուրներ,առավելապես
հումանիտարբնույթի,որոնքսովորողիմեջարդյունքումձևավո
րումենհարմարման–տեղեկատվականինտելեկտ,ինֆոնոոոլոր
տայինմտածողությունևՆորհումանիզմ`իրինվայրոնմենտալ–
էկոլոգիական կտրուկ պահանջով՝ հումանիզմը բնութագրելով
ակադեմիկոսԴ.Ս.Լիխաչևիխոսքերով`«Բնությանըվերաբեր
վի՛րինչպեսքոմայրիկինևօգնականին»[33],ինչպեսնաևըստ
Ա.Շվեյցերի`«Եսեմկյանքը,եսուզումեմապրելկյանքում»:

Վիր տուա լիս տի կան` որ պես տե ղե կատ վա բա նու թյան բաժ նի 
ուսմունք,թույլէտալիսնոոոլորտինտալնորսահմանումմարդ
կության միասնական (հասարակական, կոլեկտիվ) գիտակցու
թյանևինտելեկտիմասինպատկերացումներիդիրքերից:Նոո
ոլորտը կենսոլորտի, սոցիոոլորտի և տեխնոլորտի հետ
միասնական ինտեգրատիվ համամարդկային ինտելեկտի փո
խազդեցության վիրտուալ տարածությունն է տեղեկատվության
փոխանակմանհիմանվրա,երկրագնդիգլոբալգիտակցության
վիրտուալ թաղանթը՝ իր մեջ կենտրոնացնելով և ինտեգրելով
հոգևորէություններըևկենսոլորտիուսոցիոոլորտիդրսևորում
ները,անհատականգիտակցություններըևինտելեկտները,բիո
տայիառանձինանդամների հոգևոր էությունները` մարդկային
հասարակությանառանձինանդամների,նրաինտելեկտիկրող
ներիև,իրհերթին,նախագծելով յուրաքանչյուրմտածողէակի
մասին նոոոլորտային մտածողություն, օժտված է սրված նե
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րըմբռնողությամբ, ձիրքով՝ զգայուն կերպով ընկալել միտքը,
«ժամանակիոգու»,ունիվերսումի,համաշխարհայինգիտակցու
թյան ին տեգ րա տիվ աշ խար հը:
Նոոոլորտըհամախումբինտելեկտիգործողության,երկրային

բիոտայի գիտակցության ևամբողջ կենդանի երկրի վիրտուալ
թա ղանթն է` որ պես կո մու նի կա տիվ հի պեր տեքս տային ցան ցի 
հան գույց նե րում ան հա տա կան կամ հիբ րի դային գի տակ ցու թյան 
հոգևոր աշխարհներ, մարդկային հասարակության առանձին
անդամներիէությանինտեգրացումը՝իրհերթինդրանքնախագ
ծե լով հա տուկ ին տուի ցի այով օժտ ված յու րա քան չյուր մտա ծող 
էակիհամար:ԻնտեգրատիվԱմբողջականԱշխարհի`Ժամանա
կիՀամաշխարհայինոգուընկալմանյուրահատուկշնորհքըՏիե
զերքի,Համաշխարհայինգիտակցությանշնչառություննէ,երկ
րագն դի ընդ հան րաց ված բա նա կա նու թյու նը` խել քը:
Նոոոլորտըինքնակազմակերպմանևկոէվոլյուցիայիգործըն

թացումմարդուգործունեությանազդեցությամբվերափոխվումէ
ինֆոնոոոլորտի:ԷՀՄ–ների,միկրոէլեկտրոնիկայի,ինֆորմատի
կայիևտելեմատիկայիմյուսհզորմիջոցներիշնորհիվզարգա
նումէինֆոնոոոլորտիհասկացությունը,ձևավորվումէմարդկու
թյան կոլեկտիվ բանականությունը և կոլեկտիվ կամքը, որոնք
դուրսենգալիսերկրագնդիսահմաններից,անցնումտիեզերք:
Ինֆոնոոոլորտըոչայլինչէ,եթեոչկենսոլորտի,սոցիոոլոր

տիևտեխնոլորտիհետմարդկայինինտելեկտիհամախումբին
տեգրատիվ փոխազդեցության վիրտուալ տարածություն է` ին
ֆորմացիայի, գիտատեխնիկական առաջադիմության փոխա
նակմանհիմանվրա,որիգործընթացումնոոոլորտըզինվումէ
մարդկանց ինտելեկտուալ գործունեության նոր ինֆորմացիոն–
կոմունիկատիվմիջոցներով:Արդյունքումիրականացվումէբիո
տայի կոէվոլյուցիոն և բնությունը պահպանող քաղաքակրթու
թյանզարգացումըերկրագնդիևՏիեզերքիսահմաններում,ընդ
որում՝ բիոտայի կայուն վիճակի, նոոոլորտի և ինֆոնոոոլորտի
հաս կա ցու թյուն նե րը կորց նում են իրենց իմաս տը:
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Համախումբինտելեկտը,այսինքն` միացյալ, միահամուռին
տելեկտը կդիտարկենք տեղեկատվական դարաշրջանում` որ
պեսհիպերտեքստայինհավանականցանց,որիհանգույցներում
տեղավորվումենինտելեկտուալները`մեծգիտնականները,մշա
կույթի, կրոնի, քաղաքականության գործիչները, ինչպես նաև
ավանգարդային գիտական դպրոցները, որոնք միմյանց հետ
հաղորդակցվումենինտերնետով,ռեալժամանակիռեժիմով(on
line),էլեկտրոնայինփոստով,որոնքիվիճակիենմշակելմարդ
կությանկարիքներին,բիոտային,ԿենդանիԵրկրագնդինևՏիե
զերքին լիովին համապատասխան, խելամիտ սահմանումներ`
հանդուրժողություն էկոլոգիայի և կոէվոլյուցիայի տեսակետնե
րից:Ժամանակակիցէլեկտրոնայինվիրտուալտարածություննե
րըևցանցերըհամախումբինտելեկտըկերպափոխումենյուրա
տեսակ ինտեգրատիվ ինտելեկտուալ Մարդկության Ուղեղի,
թերևսնաևամբողջբիոտայիՈւղեղի:
ԱկադեմիկոսՆ.Ն.Մոիսեևը,հենվելովՎ.Վերնադսկուուս

մունքի, դարվինյան տրիադայի (փոփոխականություն, ժառան
գականություն,ընտրություն)վրա,իր«Զարգացմանալգորիթմ
ներ»[35]գրքումարտահայտումէայնմիտքը,որէլեկտրոնային
հաշվիչտեխնիկայի(ԷՀՏ)հայտնագործումըևնրաօգտագործու
մըոչայլինչէ,եթեոչզարգացմանընդհանուրգործընթացիօրի
նաչափփուլ, իսկբնությանտարերային էվոլյուցիայինգալիս է
փոխարինելու «նպատակաուղղված էվոլյուցիան»` Մարդու և
կենսոլորտիկոէվոլյուցիան,առանցորիմարդկությունըկանցնի
ճա կա տագ րա կան գի ծը և կդա դա րի գո յու թյուն ունե նալ:
Այսպիսինէմեզպատկերանումերկրագնդիվրակյանքիմա

սին մեր գիտելիքների զարգացման գաղափարների սեղմ շա
րադ րան քը:
Իսկի՞նչնէրմղումմարդկանց,ի՞նչնէրմղումդեպիմտորում

ներ:Այդհարցըդիտարկենքգրքիթեմայովորոշվածտեսակե
տից:
Ֆրիդրիխ Էնգելսն իր «Աշխատանքի դերը կապկի` մարդու

կերպափոխմանգործում»գրքումգրումէ.«Աշխատանքնամեն
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տեսակ հարստությանաղբյուրն է… բայցայն նաևդեռ ինչ–որ
ավելիմեծ,շատբանէ,քանայդ:Աշխատանքըմարդկայինամ
բողջկյանքիառաջինհիմնականպայմաննէ,և,բացիայդ,այն
աստիճան, որ մենք որոշակի պետք է ասենք. աշխատանքն է
ստեղծելնրան`մարդուն»[45]:Սկզբումկապիկները,որոնքապ
րումէինանթիվհազարամյակներառաջ,անցելենուղղահայաց
քայլվածքի, իսկ ձեռքը դարձել է աշխատանքի գործիք. այնու
հետևառաջացելէմիմյանցինչ–որբանասելուպահանջմունք,և
սկսելէինտենսիվորենզարգանալնրաուղեղը,խոսքը,զգայու
թյան օր գան նե րը: Մարդն ավե լի ու ավե լի շատ էր մտա ծում այն 
մասին,թեինչպեսկատարելագործիարդենիրստեղծածֆիզի
կականևմտավորաշխատանքիգործիքները:Առաջինարհես
տական գործիքները` քարը, ձեռնափայտը, նիզակը, կենդանի
ներորսալուգործիքներէին(նկ.1և2):

Նկ.1.Մարդուառաջինարհեստականգործիքները

Հետագայումմարդիկսովորեցինկրակստեղծել,անիվհայտ
նագործելու շնորհիվերևանեկանտեղափոխությանմիջոցներ,
տեխնիկայումսկսեցօգտագործվելշոգին,էլեկտրականությունը,
ռադիոալիքները,իսկայսօրմարդկայինձեռքիևմտքինվաճում
նե րը մատ նե րի վրա հաշ վել չես կա րող: Այդ պի սիք են սու պեր և 
միկրոհամակարգիչները,ռոբոտները,վիթխարիտիեզերականև
ստորջրյանավերը,գերձայնայինինքնաթիռներնուհրթիռները,
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ատոմային ռեակտորները, արեգակնային էներգիայի վերափո
խիչ նե րը կի սա հա ղորդ չային հե տե րոան ցում նե րում:

Նկ.2.Մարդուառաջինորսիզենքերը

Ժամանակակիցտեխնիկայիաշխարհըմեզհամարսովորա
կանէ:Մեզարդենքիչբանէզարմացնում.առօրեականև,թվում
է, ոչ բարդբաներենդարձել դեպիՏիեզերք,Վեներա,Մարս,
Լուսինթռիչքները:Իսկչէ՞որդատեսաբանների,փորձագետնե
րի, գիտնականների ու կոնստրուկտորների, ինժեներների ու
բանվորներիմեծկոլեկտիվներիաշխատանքիարդյունքնէ`Դե
դալոսիևԻկարոսիմասինհինառասպելի՝երկինքհամբարձվե
լուիրականացումնէ,Կ.Է.Ցիոլկովսկուաշխատությունների,Ֆ.
Ա.Ցանդերի,Ս.Պ.Կորոլյովի,Մ.Վ.Կելդիշիևհազարավորշատ
այլնշանավոր,հանրաճանաչևանհայտմարդկանցաշխատան
քի ար դյուն քը:
Իսկի՞նչ է եղել մեզանիցառաջ:Արդյոքմենքմտորո՞ւմ էինք

այդմասին:Իսկե՞րբեներևանեկելհաշիվը,հաշվիչմեքենանե
րը:Իսկինչպիսի՞նենժամանակակիցավտոմոբիլների,ԷՀՄ–նե
րի, հեռուստատեսության, տեսամագնիտոֆոնների և շատ այլ
ար տադ րանք նե րի կյան քի ժամ կե տը և ծնն դյան տա րեթ վե րը: 
Այո՛:Այդամենըմեզհամարսովորականէ:Բայցդրանքերևան
են եկել պատմականայնպիսի կարճատև ժամանակահատվա
ծում,որըպատմությանընթացքիմիակնթարթէ:
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Ինֆորմատիկանևհաշվիչմիջոցներնանցելենզարգացման
երկարճանապարհ`մատներիվրա,քարկտիկներիևփայտիկնե
րիմիջոցովհաշվելուցմինչևժամանակակիցսուպերԷՀՄ–ները,
տամտամներիզարկերից,լրաբերներուղարկելուցևազդանշա
նային խարույկների բոցերից մինչև տիեզերական արբանյա
կայինկապը,հեռավորմոլորակներիմակերևույթներիցհեռուս
տատեսային հաղորդումները: Ընդ որում՝ մարդիկ ձգտում էին
հասնելմիբանի`ծննդյանօրվանիցիրենցտրվածֆիզիկականև
մտավորհնարավորություններիզորեղացմանը:
ԱկադեմիկոսՆ.Ն.Մոիսեևը միփոքրառաջ հիշատակված

գրքումնշումէ.«ՄենքմտնումենքXXIդար,որիքաղաքակրթու
թյունըհագեցածկլինիէլեկտրոնիկայովայնպես,ինչպեսկենդա
նուօրգանիզմը՝նյարդայինհյուսվածքներով»[35]:
Հաշվիչսարքերիժամանակագրությունըսկսվումէ,հավանա

բար, ԴոլնիՎեստոնիցկայում` Մորավիայի հարավում (Չեխիա)
որսորդներիկացարանատեղերիևկանանցգերեզմաններիպե
ղումներից(նկ.3):

Նկ.3.Վեստոնիցկյանկնոջթաղումը

Հինվեստոնիցկյանորսորդներըկնոջդինդնումէինկողքի,
դրանիցառաջ նրան կապում էին գոտիով՝ ասես վախենալով,
պրոֆեսորԱվգուստՅոզեֆիխոսքերով,«…որննջեցյալըկթողնի
շիրիմըևկխառնվիկենդանիմարդկանցկյանքին»:Նրաձեռքի
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մեջդնումէինբևեռաղվեսիմոտավորապեստասըատամ:Կզա
կիտակդնումէինկայծքարեծայրակալ,իսկսրունքներիմիջև`
կայծ քա րե սուր դա նակ: Նույն մա սում դնում էին նաև մսային 
ուտելիք,որիցմինչևմերօրերըհասելենընդամենըմիքանիոս
կոր:Այնուհետևմահացածիմարմինըպատումէինկարմիրներ
կով, ծածկում մամոնտի երկու թիակով, որոնցից մեկի վրա
հայտնաբերվեցխորհրդավորփորագրություն:Գիտնականները
եկանայնեզրակացության,որայդ,հավանաբար,հնագույնհաշ
վի հետ քեր են:
Մերժամանակներումհաշվողականտեխնիկանևտեղեկատ

վության բոլոր միջոցները հենց գիտատեխնիկական առաջըն
թացի(ԳՏԱ)արագացվածզարգացմանարդյունքեն,միաժամա
նակնաևայդզարգացմանպայման,այնպես, ինչպեսամբողջ
էլեկտրոնիկան`ԳՏԱ–իարագացմանկատալիզատոր:Ահաայդ
արագացմանմիքանիօրինակներ.XIXդարի80–ականթթ.հե
ռախոսիլաբորատորուսումնասիրություններիցմինչևզանգվա
ծայինարտադրություննանցավ56տարի, էլեկտրաշարժիչինը`
65տարի,XIXևXXդդ.սահմանագծինռադիոյինույնպիսիզար
գացմանհամարպահանջվեց36տարի,վակուումայինխողովա
կիստեղծմանհամար`33տարի,իսկռենտգենյանիհամար`18
տարի:15տարվաընթացքում`1920–իցմինչև1940թթ.,կյանքում
արմատավորվեցհեռուստացույցը,միփոքրավելիուշ,նույնպես
15տարվաընթացքում`ռադարը:Իսկայնուհետևմիջուկայինռե
ակտոր ստեղծելու համար պահանջվեց 10 տարի, ատոմային
ռումբիհամար`7տարի,տրանզիստորիհամար`արդեն5տարի,
արեգակնայինմարտկոցիհամար`ընդամենը2տարի:
Այժմմարդըստացելէինտելեկտուալաշխատանքիհզորգոր

ծիք`ԷՀՄ,որընրանհնարավորությունէտալիսվիթխարիարա
գությամբկատարելու (վայրկյանումմիլիոնավոր,միլիարդավոր
գործողություններ)հաշվումներ,գործողություններ`գիտելիքների
վիթխարիզանգվածներով:Դրանինչպիսի՞իրադարձություններ
եննախորդելևե՞րբ:
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Դեռևս մեծ ֆիզիկոս, մաթեմատիկոս և պետական գործիչ
ԻսահակՆյուտոնըպնդում էր, որ ինքը հեռունտեսնում էայն
պատճառով միայն, որ կանգնած է եղել տիտանների ուսերին:
Այդպեսէլժամանակակիցհայտնագործություններնումշակում
ները չեն առաջացել դատարկ տեղում: Օրինակ` գաղափարին
մոտենալուևտեսաձայնագրիչըստեղծելուհամարպահանջվե
ցինշատհայտնագործություններXXդ.առաջինկեսից,երբտե
սաձայնագրիչիգաղափարընույնիսկգոյությունչուներ:Կատար
վեցին հիմնախնդիրների մոտավորապես 20 հետազոտություն,
որոնք իրենց առջև կոնկրետ գործնական նպատակներ չէին
դնում,մոտ30հետազոտություն,որոնքկողմնորոշվածէինդեպի
այնպիսիկիրառումներ,որոնքիվերջոհանգեցրիննորսարքա
վորման ստեղծման, կատարվեցին միայն 10–ից քիչավելի գի
տափորձակոնստրուկտորական աշխատանքներ, որոնց նպա
տակն էր տեսաձայնագրիչների անմիջական մշակումն ու
արտադրությունը: Որպեսզի այդ բոլոր իրադարձություններն
ավարտվեին վերջնական արդյունքով, պահանջվեց փնտրել,
մշակելմագնիսականգրառմաննյութերիարտադրությանտեխ
նոլոգիա, մշակել այդ գրառումի ու հարմարանքի հիմնական
տեխնիկա:Հարկավորէրկատարելէլեկտրականազդանշաննե
րիհաճախայինմոդուլացմանեղանակիտեսականորոնումներ,
գործնական մշակումներ, որոնց ընդհանուր սկիզբը դրեցին
Մաքսվելիհավասարումները,որոնքհետոհասցվեցհեռուահա
ղորդ ման տեխ նի կա կան կա տա րե լա գործ ման` օգ տա գոր ծե լով 
մոդուլացմանհիշյալտեսակը(իդեպ,առաջինտեսաձայնագրի
չը՝VR–1000, ներկայացրել էամերիկյան AMPEX ընկերությունը
1956 թ. մար տի 14–ին):Իսկայսօրարդենհայտնվելենտեսա
սկավառակային լազերային նվագարկիչներ, լազերային պրին
տերներ (տպիչներ), իրադարձությունների ծառը ճյուղավորվեց,
տարածվեց,դարձավթվայինաուդիովիդեոտեխնիկաևհարմա
րանք–սարքերիմուլտիմեդիա:
Գիտատեխնիկական հեղափոխության դարաշրջանում թե՛

մարդիկ,թե՛գիտությունըդարձան,ինչպեսասումեն,անմիջա
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կանարտադրողականուժ:Դեռևս1972թ.ամերիկյանգիտնա
կանՕ.Թոֆլերըգրելէ,որվերջին50000տարվաընթացքում
երկրագնդի վրա փոխվել է մարդկանց 800 սերունդ. առաջին
600սերունդնապրելէքարանձավներում,հետո70սերնդիգո
յատևման ընթացքում պահպանվել է կապը մարդկանց միջև,
քանիորստեղծվելէմատենագիտություն,հաջորդվեցսերունդը
հաղորդակցմանհամարօգտագործելէտպագիրխոսքը,ևմիայն
2 սերունդօգտագործել է էլեկտրաշարժիչներ:Այնուամենայնիվ
տեխնիկական արժեքների ժամանակակից աշխարհի «հրաշք
ները» վերջինանգամկատարվել են 1972թ–իցառաջ800–րդ
սերնդիկողմից:Բայցչէ՞որմիայն1971թ.իհայտեկավառաջին
միկրոպրոցեսորը` ժամանակակից անհատական համակարգ
չի սիրտը: Իսկ այսօր աշխարհում այդպիսի համակարգիչներ
արտադրվումենտարեկանմեկմիլիոնիցավելի:1955թ.առա
ջարկվեցառաջին օպտրոնը, սկսեց զարգանալ օպտոէլեկտրո
նիկան` էլեկտրամագնիսականճառագայթումներիփոխակերպ
մանգիտությունը,ինչպեսևտեխնիկականսարքերը,որոնցում
էլեկտրական շղթաները փոխարինված են օպտիկականներով:
1965–1967 թթ. կազմակերպվեց օպտոէլեկտրոնային սարքերի
արդյունաբերականարտադրությունը,իսկայժմինտեգրալային
միկ րոօպ տոէ լեկտ րո նի կան հաշ վո ղա կան տեխ նի կայի հիմ քե րից 
մեկնէ,լայնորենօգտագործվումէտրամաբանականևհիշողու
թյանսխեմաներիհամարնանոտեխնոլոգիականմիկրոտարրե
րի պատ րաստ ման տեխ նո լո գի ան:
Նշանակումէ,հասկանալուհամար,թեինչպեսէերևանեկել

ժամանակակիցհաշվողականտեխնիկան,քիչէգիտենալառա
ջինմիկրոպրոցեսորի,առաջինմեխանիկական,էլեկտրամեխա
նիկականկամէլեկտրոնայինմեքենաներիարտադրությանտա
րեթ վե րը: Հար կա վոր է պատ կե րաց նել գի տա տեխ նի կա կան 
իրադարձություններինշանակալիամբողջությունը,կարողանալ
որոշելդրանցփոխադարձկապը,գիտենալ,թեինչպեսէառա
ջացելհաշիվը,երբէհայտնագործվելռադիոն,երբէստեղծվել
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էլեկտրականության տեսությունը, մշակվել էլեկտրամագնիսա
կա նու թյան ուս մուն քը և այլն:
Այս իրադարձություններիցառավել նշանակալիները, դրանց

տա րեթ վե րը և մաս նա կից գիտ նա կան նե րի անուն նե րը բեր վում 
են ստորև: Ժամանակագրական կարգով հիմնական տեղեկու
թյուններենտրվումհաշվելուևհաշվիչսարքերի,հաշվողական
տեխնիկայի,կիբեռնետիկայիևինֆորմատիկայիծագման,զար
գացմանպատմությանմասին,ինչպեսնաևլուսաբանվումենֆի
զիկայում,էլեկտրոնիկայումևտեխնիկայումկատարվածհայտ
նագործությունները,որոնքանմիջականառնչությունունենԷՀՄ
ժա մա նա կա կից կա յաց ման հետ:
XX դարում մարդկությունը թևակոխեց մի դարաշրջան, որը

փոխաբերորենանվանվումէրտեղեկատվականքաղաքակրթու
թյուն, երբտեղեկատվական ցանցերը գոտևորեցինաշխարհը,
նոոոլորտը վերափոխեցին ինֆոնոոոլորտի: Ժամանակակից
մարդըկանգնածէընտրությանառջև.հետմնալզարգացումից
կամ յուրացնել տեղեկատվական մշակույթը, կորցնել կյանքի
կողմ նո րո շիչ նե րը կամ յու րաց նել աշ խար հի տե ղե կատ վա կան 
պատկերը` աշխարհի մասին տեղեկատվության իր համակար
գով,որըհիմնվածևվերամշակվածէմարդուինտելեկտով`այս
աշխարհումհարմարվելուևգոյատևելուհամար`նրամիաժամա
նակյաբարելավմամբուղղորդվածէվոլյուցիայի–կոէվոլյուցիայի
գործընթացում: Ռուսաստանցի ֆիզիկոս, ակադեմիկոս Ժ. Ի.
Ալֆյորովը 2001 թ. արժանացել է Նոբելյան մրցանակի տեղե
կատվականտեխնոլոգիաների զարգացման ոլորտում ունեցած
նվաճումներիևդրանցհետառնչվողաշխատանքներիհամար:
Մարդկությունը դեպիտեղեկատվական քաղաքակրթություն,

դեպի տեղեկատվական համակարգչային տեխնոլոգիաներ ըն
թանումէրմիշարքտեղեկատվականհեղափոխությունների,նա
խալեզվի,լեզվի,գրչությանևտպագրությանմիջոցով:
Առաջինտեղեկատվականհեղափոխությունըկապումենլեզ

վիևպարզ,մարդկայինհասկանալիխոսքիառաջացմանհետ
[27], երկրորդը՝ գրի գյուտի հետ, որը հնարավորություն տվեց
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ամրագրելհավաստիգիտելիքներտեքստերի`տարեգրերի,բա
նաստեղծական և արձակ գրական ստեղծագործությունների
ձևով: Երրորդ տեղեկատվական հեղափոխության ժամանա
կաշրջանումստեղծվումէտեղեկատվականմշակույթ,ծնունդեն
առնում գրավոր մշակութային հուշարձանների և գիտելիքների
աղբյուրներիձևավորմանտեխնոլոգիաներ:
Գրատպագրությունըբնութագրումէոչմիայներրորդտեղե

կատվական հեղափոխությունը, այն հանգեցրեց տեղեկատվա
կանպայթյունի`գրքերիտպաքանակներիմեծացման,թերթերի,
ամսագրերի,տեղեկատուների,գովազդիևդրանցտարածման
զանգվածայինլրատվական(ԶԼՄ)տպագիրմիջոցներիևդրանց
տարածման, գրադարանային ցանցի բուռն զարգացման շնոր
հիվ:
Չորրորդևհինգերորդտեղեկատվականհեղափոխություննե

րըգիտատեխնոլոգիականևգիտատեխնիկականառաջադիմու
թյանարդյունքեն՝սկսածXIXդարիերկրորդկեսից,ներառյալXX
դարը,երբստեղծվեցինայնպիսիԶԼՄ–ներ,ինչպիսիքենհեռագ
րությունը, ռադիոն, հեռախոսը, հեռուստացույցըև,վերջապես,
ԷՀՄ–իմիջոցները,որոնքառաջբերեցիննորտեղեկատվական
տեխնոլոգիաների զարգացում: Տեղեկատվությունը դարձնելով
պետության հիմնական ռեսուրս և հարստություն՝ գլոբալ տե
ղեկատվական ցանցերի (առաջին հերթին Ինտերնետ ցանցի)
զարգացումը և դրանց հետմիատեղ նոր գիտությունների`տե
լեմատիկայի և տելենետիկայի զարգացումը, համաշխարհային
գլոբալտեղեկատվականտարածության, նոր համամարդկային
հանրության, «տեղեկատվության իշխանությունը» պետության
կառուցվածքում իշխանության ճյուղերից մեկը դարձնելը` այս
ամենը բնորոշ է հետարդյունաբերականտեղեկատվական հա
սա րա կու թյա նը:
Կրթության համակարգում ձևավորվում են եռամակարդակ

տեղեկատվական–կրթական տարածքներ` գլոբալ մակարդակ,
որըդիտարկվումէընդհանուրկատեգորիայում.տարածաշրջա
նայինմակարդակ`հատուկկատեգորիայում.առաջավորդպրոց
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ների,մանկավարժականբուհերիևառանձինմանկավարժների
էմպիրիկ մակարդակ` անհատական կատեգորիայում, որոնք
պահանջումեննորդպրոցներուբուհեր,ունենսեփականտեղե
կատվականմիջավայրեր,համապատասխանումենտեղեկատ
վական քաղաքակրթությանը` իր համամարդկային գիտակցու
թյամբ՝կողմնորոշվածդեպիինֆոնոոոլորտայինմտածողություն:

Գի տու թյուն նե րի ին տեգ րա ցու մը մե տա գի տու թյուն նե րի և 
իրական գիտելիքների միջառարկայական ոլորտների ձևով
մանկավարժության մեջ հանգեց ինֆոնոոոլորտային էդուկո
լո գի այի` ման կա վար ժա կան պա րա դիգ մա լային կոն ցեպ ցի այի 
[8], որը գնահատվում է որպես մանկավարժական գիտելիքնե
րիմիջառարկայականինտեգրատիվոլորտ:Պարադիգմալային
կոնցեպցիանուսմունքէտեղեկատվականհասարակությանմեջ
կրթականգործընթացներիևհամակարգերի,ինֆոնոոոլորտում
կրթականտեղեկատվությանշրջանառության,աշխարհիինֆոր
մացիոնպատկերիևկոսմիզմիոգովմարդուանընդհատկրթու
թյան մա սին:
Ժամանակակից կրթության խնդիրներն են` հետևողականո

րեն իրականացնել Նոր հումանիզմի համակարգի կառուցումը,
տեքստերի, մշակույթի կոնցեպտների (ընդհանուր հասկացու
թյունների)`ժողովուրդներիտեղեկատվականհիշողությանմիջո
ցով բացահայտել «Բնություն–Մարդ–Հասարակություն–Տեխնի
կա» նոր համընդհանուր համակարգի էությունը և Նոր
հումանիզմի–Ամբողջական Աշխարհի էությունը, նրա պահպա
նում նե րը:
Կրթությունն ամբողջությամբ պետք է համապատասխանի

տեղեկատվական քաղաքականության մարտահրավերներին,
որոնցթվումգիտնականներնառանձնացնումենXXIդարիերկու
հիմ նա կան մր ցահ րա վեր:
•Դինամիկմրցահրավեր,որըպահանջումէկրթությանֆունդա
մենտացում,առաջանցիկկրթությանհամակարգերի ու սկզ
բունքների զարգացում, տիեզերամոլորակային մտածողու
թյան ձևավորում` աշխարհի տեղեկատվական պատկերի
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յուրացմամբ,մտցնելովնորուսուցողականառարկաներ`գլո
բալականություն, եղանակի տեսաբանություն, լոգիստիկա,
սիներգետիկա, ինֆորմատիկայի–տեղեկատվաբանության
ֆունդամենտալհիմունքներ,ինֆորմատիկայիհամակարգչա
կառուցվածքային և համակարգչագործառութային վերլուծու
թյուն,տեղեկատվականմոդելացմանհիմունքներ:

•Ինֆորմացիոնմրցահրավեր,որըպահանջումէկրթությանին
ֆորմատացում`այնկողմնորոշելովդեպիինֆորմացիոնմշա
կույթիձևավորում,ուսուցմանինֆորմացիոնտեխնոլոգիանե
րի լայն արմատավորում և հեռակա ուսուցման զարգացում:
Հա վա նա բար հարկ է այդ պի սի մր ցահ րա վեր նե րին հա վե լել 
վիրտուալուսումնականհաստատություններիցանցերիզար
գացմանպահանջներ:
ՀռոմեականակումբիհիմնադիրԱուրելիոՊեչչեինասումէր.

«Ամենինչկախվածէմիմիայնմարդուց:Կամ,պարզասած,նոր
հա մաշ խար հային կարգ ու կա նո նի ճա կա տա գի րը` արդյոք այն 
կփլուզվի,թենրաներկարկյանքէսպասում,կախվածկլինիայն
մարդկանցորակից,ումնածառայումէ»[40]:
Տվյալխնդրիլուծմանգործումվիրտուալհումանիտարևբնա

կան–գիտականկրթությունըձևավորումէմիասնականմշակույթ`
պոլի– և միջմշակութային երկխոսության (տրամախոսության)
միջոցով, երբ ձևավորվում է միասնական ինտեգրատիվ մշա
կույթ` փնտրելով տարբեր մշակույթների ընդհանուր էությունը,
դրատարբերկողմերը,որոնքդրսևորվումենտարբերմշակույթ
ներում, հոգևոր ու նյութականաշխարհների ինտեգրատիվ մի
ասնությամբ,աշխարհիմիասնականհումանիտար–բնական–գի
տականպատկերում, մարմնավորված են նրապարզության ու
գեղեցկությանմեջ:
Նորհումանիզմումշաղկապվումենմշակույթըևէկոլոգիան:

ԴանիիլԳրանինընշումէ,որ«Մշակույթըկառուցվածից,ասվա
ծից,արվածիցամենայն լավագույնիպահպանումն է:Դանաև
այնբնատեսարանի(լանդշաֆտի),բանաստեղծականմիջավայ
րիպահպանումնէ,որըոգեշնչումէրհանճարներին…Երկրիվե
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հությունըորոշվումէոչթենրալայնարձակությամբ,ոչթենավթի
պաշարներով,ոչթեայնսարսափով,որներշնչումեննրամար
տագլխիկները,այլավելիշուտնրանով,որստեղծումենհամաշ
խարհայինմշակույթինրաղեկավարները»[12]:

Մ շա կույ թը տեքս տե րում ար տա ցոլ ված վիր տուալ աշ խարհ է:
Աշխարհումշրջանառվողտեղեկատվությանքանակիդիրքե

րից յուրաքանչյուր տեղեկատվական հեղափոխություն բնու
թագրվումէայդքանակիերկուևավելիկարգիթռիչքով:Այսպես՝
անգլիացիգիտնականԴ.Ռոբերտսոնիգնահատումներով՝տե
ղեկատվությանքանակըկազմումէրնախալեզվայինմակարդա
կում107բիթ,լեզվայինում`109բիթ,գրավորմակարդակում՝1011
բիթ, գրքատպագրության հայտնագործումից հետո՝ 1017 բիթ,
իսկհամակարգչայինմակարդակում՝1019–1025բիթ:Գիտական
տեղեկատվության, գիտելիքների, հիմնախնդիրների թվի ընդ
հանուրծավալնաճեցմոտավորապեսըստէքսպոնենտի`կրկնա
պատկվելովժամանակիորոշակիփուլերում:Կուտակվածգիտե
լիքների առաջին կրկնապատկումը տեղի ունեցավ 1750 թ.,
երկրորդը`XXդ.սկզբին,երրորդը`1950թ.,իսկհետոայնտեղի
է ունեցել յուրաքանչյուր 10տարի` սկսած 1950 թ–ից [26]: Այդ
գործընթացները համապատասխանորեն ուղեկցվում էին հաս
կանալիպայթյուններով,երբսուրձևովաճումէրնորհասկացու
թյուններիուտերմիններիթիվը,իսկհինշատհասկացություն
ներստանումէիննորիմաստ:Կտրուկաճումէրմիջմշակութային
երկխոսությանդերը լեզուների միջև, մասնավորապեսմանկա
վարժականռուսալեզուևանգլալեզուհասկացություններիդերը
[15–17]:
Դեռևս1955թ.աշխարհիքվանտադաշտայինպատկերիհիմ

նադիրներիցմեկը`դանիացիֆիզիկոսՆիլսԲորը,ուշադրություն
էդարձրելայնբանին,որամենմինորգիտելիքհայտնվումէհին
հասկացություններիթաղանթում,որըհարմարեցվածէնախկին
փորձիբացատրությանը,որամենմիայդպիսիթաղանթկարող
էշատնեղլինելիրմեջնորփորձընդգրկելուհամար:
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Այսպիսով՝ տերմինաբանության և համապատասխան թե
զաուրուսի հիմնախնդիրը դառնում է տեղեկատվաբանության,
տեղեկատվական մանկավարժության, ուսուցման մանկավար
ժական տեխնոլոգիաների, ինֆորմատիկայի և ընդհանրապես
ուսուցմանբոլորնորտեղեկատվականտեխնոլոգիաների(ԻՏՈՒ)
ամենաարդիական հիմնախնդիրներից մեկը, տեղեկատվական
և մեթոդաբանական մշակույթի պայմանը: Առանձնապես այդ
ակնհայտ է ինֆորմատիկայի մեջ անգլալեզու տերմինաբանու
թյան ագրեսիայի արտահայտված գործընթացների պարագա
յում` որպես հիմնարար և կիրառական գիտություն: Երկխոսու
թյան այդ խնդ րի լուծ ման հա մար էլ նա խա տես ված է հի շյալ 
ձեռնարկը,որնառաջարկվումէուսանողին`ապագաուսուցչինև
կրթությանմասնագետին:Ձեռնարկիխնդիրնէծառայելորպես
մանկավարժական բուհի ուսանողի տեղեկատվական–մանկա
վարժականթեզաուրուսի(տվյալներիլիակատարհավաքածուի)
հիմք:

2. մԱր դու ԱՌԱ ՋԻՆ հԱշ ՎԱր կԻ հԱ մԱ կԱր գԵ րը  
ԵՎ հԱշ Վո ղԱ կԱՆ մԻ Ջոց ՆԵ րը

մ.թ. մոտ 30 հա զար տա րի առաջ — Պե ղում նե րի ժա մա նակ 
հայտնաբերված, ներհատումներով, այսպես կոչված, «վեստո
նիցկյանոսկորը»պատմաբաններինթույլէտալիսենթադրել,որ
դեռայն ժամանակներում մարդու նախնիները ծանոթ են եղել
հաշվելուսաղմերին[7](նկ.4):

մ.թ. մոտ 4 հա զար տա րի առաջ—Շումերականտնտեսա
կան տեքստերում կիրառվում է հաշվման ոչ դիրքային համա
կարգ:Մ.թ.ա.3–րդհազարամյակիառաջինկեսովթվագրվումէ
տղաներիհամարդպրոցներիերևանգալը,որոնցումուսումնա
սիր վում էին մա թե մա տի կայի հի մունք նե րը:

մ.թ.ա. 3–րդ հա զա րա մյա կի վերջ—Օգտագործվումէհաշ
վիվեցտասնյակավորդիրքայինհամակարգ:Միջագետքիմա
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թեմատիկոսներնօգտագործումէինաղյուսակավորմեծություն
ներ(հակադարձմեծությունների,բազմապատկման,երկրորդև
երրորդաստիճանիթվերիքառակուսի,խորանարդարմատների
աղյուսակներ):

Նկ.4.Վեստոնիցկյանոսկորը

մ.թ. մոտ 2 հա զար տա րի առաջ—Շումերումհինպետու
թյունԼագաշիկառավարիչԳուդեաթագավորիարձանիծնկնե
րինդրվածէմիտախտակ,որիվրափորագրվածէբաբելոնյան
թագավորիարմունկիկեսիչափմասշտաբայինքանոն:Այնբա
ժանվածէ16հավասարմասի,որոնցիցերկրորդնաջիցբաժան
վածէ6,չորրորդը`5,վեցերորդը`4,ութերորդը`3,տասներորդը`
2հավասարմասի:Ամենափոքրբաժանումներիչափըմոտավո
րապես1միլիմետրէ(նկ.5):

մ.թ.ա. 1350 թ.—Աբիդասում,եգիպտականՍեթիIփարա
վոնիտաճարիխորաքանդակինթվերըփորվածենարմավենու
ճյու ղի վրա:

մ.թ.ա. X–IV դդ. — Չի նաս տա նում պե ղում նե րի ժա մա նակ 
գտնվածխորանարդիկներիվրանախագուշակողներըհայտնա
բե րել են այն ժա մա նակ վա թվե րի սիմ վոլ ներ:

մ.թ.ա. VIII–VII դդ.—Հնագույնքաղաքակրթություններիցմե
կիստեղծողները`մեքսիկականմայացեղիհնդկացիները,երկ
նային երևույթների համակարգված դիտարկումներ են կատա



31

րում,կատարումենաստղագիտականերևույթներիօրացուցային
հաշվումներ,որոնքմիշարքդեպքերումհամեմատվումեն400
մլնտարիառաջժամանակներիհետևբավականինճշգրիտեն:

Նկ.5.Գուդեաթագավորիարձանը

մ.թ.ա. VI–IV դդ.—Սամոսացի(Հունաստան)Պյութագորասը
և նրա հետևորդները` պյութագորասցիները, աստվածացնելով
թիվը,այնհայտարարեցինգոյատևողամենինչիհիմք`տիեզեր
քի ներ դաշ նա կու թյան աղ բյուր:

մ.թ.ա. V դ. վերջ–IV դ. սկիզբ—Հինհունականբանաստեղծ
ներՀոմերոսիևԱրիստոֆանիստեղծագործություններումհիշա
տակ վում է մատ նե րի վրա հաշ վե լու տա րած վա ծու թյան մա սին. 
ծագելով հնադարում՝ մինչևայսօր մի շարքդեպքերում օգտա
գործումենբորսայինմիջնորդները:

մ.թ.ա. V–IV դդ.—Հնագույն,հայտնիհաշվիչներիցստեղծ
վում են «սալամինյան տախտակներ» (Էգեյան ծովի Սալամին
կղզուանվամբ),որոնքհույներըևարևմտաեվրոպացիներըան
վանումէին«աբակ»(նկ.6),չինացիները`«սուան–պան»,ճապո
նացիները` «սերոբյան» (նկ. 7): Հաշիվները դրանցով կատար
վում էին հաշվելու ոսկորների ու քարերի (կալկուլների)
տեղափոխմանմիջոցովբրոնզից,քարից,փղոսկրից,գունավոր
ապակուցպատրաստվածտախտակների շերտավորփոսիկնե



32

րում: Այդ հաշիվները պահպանվել են մինչև Վերածննդի դա
րաշրջան,իսկձևափոխվածտեսքով՝սկզբումորպես«տախտա
կի հաշվիչ» և որպես ռուսական հաշվիչ (նկ. 8)` մինչև մեր
ժամանակները[7]:

Նկ. 6. Հու նա կան աբակ

Նկ.7.Ճապոնական«սերոբյան»

Նկ.8.Ռուսականհաշվիչ
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մ.թ.ա. IV դ.—ՀինհունականգիտնականԱրիստոտելըհիմ
նել է դե դուկ տիվ տրա մա բա նու թյու նը:

մ.թ. մո տա վո րա պես 120 տա րի առաջ—ՀերոնԱլեքսանդ
րիացին ստեղծում էտեխնիկականավտոմատ սարքեր, որոնց
նկա րագ րու թյու նը պահ պան վել է մինչև մեր օրե րը: Նրա ուսու ցիչ 
Քթեզիբիոս Ալեքսանդրիացին ստեղծեց ավտոմատ ջրաժամա
ցույց (կլեպսիդրա): Հերոնի հայտնագործություններից է, օրի
նակ,«Երգողթռչնակևբու»ավտոմատը(նկ.9)[7]:
Թռչնակըսկսումէսուլել,երբբունչինայումնրան,ևդադա

րումէ,երբբունշրջվումէդեպինա:Երկրորդավտոմատըկոչ
վածէրտաքացրածջրիուժովբացելուզոհասեղանը,երբնրա
առջևվառվիզոհաբերմանկրակը(նկ.10):

Նկ.9.«Երգողթռչնակևբու»ավտոմատը

մ.թ. սկզբ նա վո րու մից առաջ—Ինչպեսցույցտվեցին1964
թ.պեղումները, մայա հնդկացիներն ունեին օրացուցային հիե
րոգլիֆներով խորանարդիկներ, որոնք օգտագործվում էին որ
պես հաշ վի հա տուկ քա րեր:

մ.թ. III դ.—13գրքիցբաղկացած«Թվաբանություն»գիտա
կան շարադրության մեջ (դրանցից պահպանվել է 6–ը) հույն
գիտնական Դիոֆանտ Ալեքսանդրիացին (նկ. 11), ում հաճախ
անվանում են հանրահաշվի հայր,առաջինանգամկիրառեց
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հանրահաշվականսիմվոլիկա,ստեղծեց,այսպեսկոչված,դիո
ֆանտյան մոտավորությունները (թվերի տեսության բաժին),
գրեցդիոֆանտյանհավասարումներ(հանրահաշվականանորոշ
հավասարումներ`ամբողջաթիվգործակիցներով,որոնցլուծում
ներըգտնվումենռացիոնալթվերով),ստեղծեցմաթեմատիկայի
բաժին, որտեղ դիոֆանտյան հավասարումների հատկություն
ներնուսումնասիրվումենհանրահաշվականերկրաչափության
մեթոդներով(դիոֆանտյաներկրաչափություն):

Նկ.10.Տաքացրածջրիուժովզոհասեղանըբացելուավտոմատը

Նկ.11.ԴիոֆանտԱլեքսանդրիացի

մո տա վո րա պես 628 թ.—ՀնդկաստանցիգիտնականԲրահ
մագուպտանթվաբանության,երկրաչափությանևհանրահաշվի
միշարքհիմնախնդիրներշոշափումէ«Բրահմայիհամակարգի
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վերանայումը»գրքում:Երկասիրությունըհիմնականումնվիրված
էաստղագիտությանը,բովանդակումէ20գլուխ:

VII դ. վերջ–VIII դ. սկիզբ—Եվրոպայիառաջինմաթեմատի
կոսներիցմեկը՝անգլոսաքսոնականմաթեմատիկոսԲեդաՀար
գարժանը«Հաշվարկմանմասին»իրգիտականշարադրանքում
շարադրել էմատներիվրամինչևմեկմիլիոնհաշվելու լիակա
տար նկա րագ րու թյու նը: Նա գրել է. «Աշ խար հում շատ դժ վար 
բաներկան,բայցոչմիայլավելիդժվարբանչկա,քանթվաբա
նությանչորսգործողությունը»:

VIII դ. — Չի նաս տա նում ստեղծ վում է գր քատ պագ րու թյու նը 
սկզբումփայտեկլիշեներով,յուրաքանչյուրը՝մեկէջիչափ:

IX դ. առա ջին կես—ԽիվայումծնվածԱբուԱբդուլլաՄոհա
մեդբենՄուսաալՄաչուսիալԽորեզմիաշխատություններում
ընդհանրացվածենարաբականմաթեմատիկայիևաստղագի
տության նվաճումները՝ առաջին անգամ մտցվել է «ալգեբրա»
տերմինը (արաբերեն «ալջեբր»): Ալ Խորեզմիի անունը օգտա
գործվեց որպես ալգորիթմ տերմինի հիմք, որ նշանակում էր
խնդիրներիլուծումհավասարումներիմիջոցով`սահմանվածկա
նոն նե րի հի ման վրա:

X դ.—Ֆրանսիացիվանական,ՕրիյակցիՀերբերտը(նկ.12),
ովհետագայումդարձավՀռոմիՍիլվեստրIIպապ,մաթեմատի
կայիմասինգրքերէգրելևդրանցմեջ՝«Աբակովհաշվելուկա
նոններ»,որտեղնկարագրումէաբակը`հարթտախտակիտես
քով,պատվածերկնագույնավազով,ունի30սյուն,որոնցից3–ը
հատկացվածէինկոտորակներին(նկ.13):Նրանէվերագրվում
նաևմեխանիկականժամացույցներիստեղծմանառաջնությունը:

1030 թ. — Տարեգրության համաձայն՝ իշխան Յարոսլավը
Կիևումկազմակերպելէդպրոց,որտեղգրագիտությունևհաշվել
էսովորել300երեխա:

1040 թ.—ՉինգիտնականՊի(Բի)Շենըհայտնագործումէ
խեցեղենփոխարինվողլիտերներգրքատպագրությանհամար:
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1134 թ.—Նովգորոդցի սարկավագ Կիրիկը օրացուցային–
աստղագիտական հաշվարկների գրքում օգտվում է երկրաչա
փականպրոգրեսիայից:

Նկ.12.ՀերբերտՕրիյակցի

Նկ.13.ՀերբերտՕրիյակցունկարագրածաբակը

1202 թ. — Իտալացի մաթեմատիկոս Լեոնարդո Պիզացին
(կամՖիբոնաչչին)գրելև1228թ.վերամշակելէ«Աբակիգիրքը»՝
նրանում ընդհանրացնելով այն ժամանակվա մաթեմատիկան,
բե րել է թվե րով գոր ծո ղու թյուն նե րի ալ գո րիթմ ներ:

մո տա վո րա պես 1274 թ.—ԻսպանացիաստվածաբանՌայ
մոնդԼուլլինգրումէ«Մեծարվեստ»գիտականշարադրությունը՝
աղյուսակներ,դիագրամներ,շրջանագծեր«մեխանիկորենստա
նալու»իրառաջարկածեղանակիմասին:
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1276–1277 թթ.—Իսպանացիգիտնականներնառաջինան
գամ նկա րագ րում են մե խա նի կա կան ժա մա ցույց նե րը:

XIII դ.—ԻորդանՆեմորարիուսնիրմաթեմատիկականգրքե
րումառաջինանգամսիստեմատիկորենտառերնօգտագործելէ
կոնկրետթվերիփոխարեն,արտահայտությանընդհանրության
նպատակով մտցրել փոփոխական մեծությունների անվանում
ներ:

մո տա վո րա պես 1390 թ.—Կորեայումհայտնագործվեցմե
տաղյաշարժականշրիֆտգրքատպագրությանհամար:Առաջին
գիրքնայդեղանակովտպագրվեց1409թ.:

1436 թ.—ԳերմանացիգյուտարարԻ.Գուտենբերգը(Հենսֆ
լեյնը) Եվրոպայում առաջինը տպագրությունը կատարեց թղթի
վրա`օգտագործելովշրջանակիվրաամրացվածմետաղելիտեր
ներ:

1489 թ. — Չեխ գիտ նա կան Յան Վիդ մա նի «Ա րագ և գե ղե ցիկ 
հաշիվ» թվաբանության դասագրքում առաջին անգամ տպագ
րականհրատարակությանմեջօգտագործվելենթվաբանական
+(պլյուս),–(մինուս)սիմվոլներ:

1500 թ.—ՄոտայսթվականինԵվրոպայումհաշվվումէր250
տպարան,տպագրվածէրավելիքան50000տարբերստեղծա
գոր ծու թյուն:

XV դ.–XVI դ. — Եվ րո պա յում տա րած ված է գծե րով հաշ վու մը 
կամհամրիչաղյուսակները`դրանցվրատեղավորվողժետոննե
րով:

XVI դ.—Ստեղծվումենռուսականհամրիչներ`հաշվելուտա
սա կան հա մա կար գով:

1522 թ.—ԳերմանացիմաթեմատիկոսևտարեգիրԻոհան
Վերներըշարադրեցմիմեթոդ,որըթույլէտալիսեռանկյունաչա
փական ֆունկցիաների օգտագործման միջոցով բազմապատ
կումըփոխարինելգումարումով:

1544 թ. — Գերմանացի մաթեմատիկոս Միխայել Շտիֆելը
«Ամբողջականթվաբանություն»գրքումշարադրումէթվաբանա
կանևերկրաչափականպրոգրեսիաներիհամեմատությանգա
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ղափարը,որիարդյունքըեղավ լոգարիթմներիհայտնագործու
մը:

1564 թ.—ՌուսառաջինտպագրիչԻ.ՖեոդորովըՊ.Մստիս
լավեցիհետմիասինԼվովումհրատարակեցառաջինռուսերեն
տպագիր«Առաքյալը»գիրքը:1574թ.ՖեոդորովըԼվովումհրա
տարակեց առաջին սլավոնական «Այբուբենը», իսկ 1580–1581
թթ. Օստրոգում` առաջինամբողջական սլավոնական Աստվա
ծաշունչը,որըպատմությանմեջստացավ«Օստրոգյանաստվա
ծաշունչ»անունը:

1585 թ.—ՆիդերլանդացիգիտնականՍտեվինՍիմոնը«Տա
սանորդ»գրվածքում շարադրել էտասնորդականկոտորակնե
րով հաշ վում նե րի մե թոդ նե րը:

1591 թ. — Ֆրան սի ա ցի մա թե մա տի կոս Ֆրան սուա Վի ե տը 
տառային սիմվոլներ կիրառեց թվային գործակիցների համար
թվաբանության,հանրահաշվիևեռանկյունաչափությանմեջ:

XVI–XVII դդ. սահ մա նա գիծ—ԱնգլիացիփիլիսոփաԹոմաս
Հոբ սը կոչ էր անում մարդ կային մտա ծո ղու թյու նը պատ կե րաց նել 
հաշվողականգործընթացիձևով:Նագրելէ.«Մտածելնշանա
կումէոչայլինչ,եթեոչպատկերացնելգումարմանընդհանուր
գումարըկամմիգումարըմյուսիցհանելումնացորդը…Որտեղ
տեղինենգումարումըևհանումը՝տեղինէնաևառողջմիտքը»:

Նկ.14.ՋոնՆեպեր
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Նկ.15.ԼեոնարդոդաՎինչի

Նկ.16.ԼեոնարդոդաՎինչիիմշակածգումարմանսարքիէսքիզը

Նկ.17.ԼեոնարդոդաՎինչիիմշակածգումարմանսարքիէսքիզովպատ
րաստ ված մե քե նան

1614 թ.—ՇոտլանդացիմաթեմատիկոսՋոնՆեպերը(նկ.14)
հրապարակեց «Լոգարիթմներիաղյուսակինկարագրությունը»`
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լոգարիթմներովհաշվումներիառաջինձեռնարկը,որոնցգաղա
փարընրամեջծագելէրմոտավորապես20տարիառաջ:

1617 թ.—Նեպերըհրատարակումէ«Համրանքփայտիկնե
րով»գիտականշարադրանքը,որըկիրառելէինդեռևսհնդկա
ցիները, բայց Նեպերի աշխատանքներից հետո Եվրոպայում
տարածվեցորպես«Նեպերիփայտիկներով»բազմապատկման
մե թոդ:

1620 թ.—ՇվեյցարացիմաթեմատիկոսԻոստԲյուրգը,աշ
խատելովՊրահայում,անկախՆեպերից,հրատարակեց լոգա
րիթմ նե րի իր աղյու սա կը:

3. մԵ խԱ ՆԻ կԱ կԱՆ հԱշ Վո ղԱ կԱՆ  
հԱր մԱ րԱՆք ՆԵ րԻ ԵՎ  

մԵ քԵ ՆԱ ՆԵ րԻ դԱ րԱշր ՋԱ Նը

XV դ. վերջ–XVI դ. սկիզբ—Վերածննդիդարաշրջանիմեծա
գույնստեղծագործողԼեոնարդոդաՎինչին (նկ. 15)` նկարիչը,
քանդակագործը, մաթեմատիկոսը,ամրաշինարարըև ջրանցք
ներկառուցողը,մշակելէ13կարգի10–ատամնաանիվավորգու
մարմանսարքիէսքիզ(նկ.16):ԱյնհայտնաբերվելէXXդ.60–
ական թթ. վերջերին Լեոնարդո դա Վինչիի արխիվում, որը
պահպանվումէրՄադրիդիազգայինգրադարանում:Այդգծագ
րերովմերօրերումIBMհամակարգիչներարտադրողամերիկյան
ֆիրմանգովազդմաննպատակովկառուցելէաշխատունակմե
քենա(նկ.17):

1622 թ.—ԱնգլիացիմաթեմատիկոսՈւիլյամՕտրեդը(նկ.18)
մշակումէլոգարիթմականքանոնի(նկ.19)առաջինտարբերա
կը:Համաձայնքանոնիաշխատանքիհիմքումդրվածսկզբունքի՝
թվերիբազմապատկումըևբաժանումըփոխարինվումէհամա
պատասխանաբարդրանցլոգարիթմներիգումարումովևհանու
մով:
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Նկ.18.ՈւիլյամՕտրեդ

Նկ.19.Ու.Օտրեդիլոգարիթմականքանոնը

1632 թ.—ԼույսէտեսնումՖորսթերիևՕտրեդի«Համամաս
նությանշրջանակները»գիրքը,1630թ–ին`Ռ.Դելամեյնի«Գրամ
մեաբանություն կամ մաթեմատիկական օղակ» գիրքը` շրջա
նաձևլոգարիթմականքանոնի(նկ.20)նկարագրությամբ:

Նկ.20.Շրջանաձևլոգարիթմականքանոնը
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1623–1624 թթ.—ՎիլհելմՇիկկարդը(նկ.21)՝Տյուբիգենիհա
մալսարանիպրոֆեսորը,Ի.Կեպլերինգրածնամակներումնկա
րագրել է «համրանքի ժամացույց»` հաշվիչ մեքենայի կառուց
ված քը:
Այդմեքենայիստեղծմանտվյալներըբավարարչեն,բայց20–

րդդ.60–ականթթ.դրանկարագրություններիհիմանվրավե
րականգնելենՏյուբինգենիհամալսարանիգիտնականները(նկ.
22):Այդմեքենայումմեքենայացվածենգումարմանևհանման
գործողությունները, իսկ բազմապատկումը և բաժանումը կա
տար վում են մե քե նա յաց ման տար րե րով:

Նկ.21.ՎիլհելմՇիկկարդ

Նկ.22.Վ.Շիկկարդի«համրանքիժամացույցը»
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1642 թ.—Երիտասարդ,18–ամյաֆրանսիացիմաթեմատի
կոսևֆիզիկոսԲլեզՊասկալը(նկ.23)ստեղծումէհաշ վո ղա կան 
մե քե նայի առա ջին մո դե լը,որըկարողէրկատարելթվաբանա
կան գոր ծո ղու թյուն ներ:

Նկ.23.ԲլեզՊասկալ

1645 թ.—Թվաբանական«Պասկալինա»մեքենան(նկ.24)
կամ«Պասկալիանիվը»ստանումէավարտականտեսք:1649 թ. 
Բ.Պասկալըստանումէիրմեքենայիարտադրությանևվաճառ
քի թա գա վո րա կան ար տո նու թյուն. մինչև մեր օրե րը պահ պան վել 
են նրա ար տադ րած ութ մե քե նա ներ:

Նկ.24.«Պասկալինա»թվաբանականմեքենան
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1654 թ.—ՌոբերտԲիսսակարը,իսկ 1657 թ. նրանիցան
կախՍ.Պատրիջը(Անգլիա)մշակելենուղղանկյունլոգարիթմա
կան քանոն, որի կառուցվածքը պահպանվել է հիմնականում
մինչև մեր օրե րը:

1658 թ.— «ՊատրիարքՆիկոնի գործարարական գանձա
րանիգրագրությանգրքում,1658թ–ին»հանդիպումէ«համրիչ»
բառը.համրիչներպատրաստվումէինարդենվաճառքիհամար:

1666 թ.—ՍամուելՄորլենդը(նկ.25)Անգլիայումպատրաս
տեցհաշվողականմեքենա(նկ.26),որըկատարումէրանգլիա
կանտարադրամի(ֆունտ,շիլլինգ,պենս)գումարում–հանում:

Նկ.25.ՍամուելՄորլենդ

Նկ.26.Ս.Մորլենդիհաշվողականմեքենան
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Դաաշխարհումառաջինհաշվողականմեքենանէր,որնաշ
խա տում էր ոչ տաս նոր դա կան հաշ վար կի հա մա կար գով:

1670 թ.—ԳոթֆրիդՎիլհելմ Լայբնիցը (նկ. 27) տվել է իր
թվաբանական սարքի (արիֆմոմետրի)` առաջին հաշվողական
մեքենայիառաջիննկարագրությունը,որըմեխանիկորենկատա
րումէրգումարում,հանում,բազմապատկում,բաժանում,աստի
ճանբարձրացում,քառակուսիարմատիհանում,ընդորում՝օգ
տագործվումէհաշվարկիերկուականհամակարգը:Վերջնական
տար բե րակն ավարտ վել է 1710 թ. (նկ.28ա):Իհարկե,17–րդդա
րումարիֆմոմետրիսերիականարտադրությանմասինխոսքչէր
կարող լինել, սակայն մեքենանթողարկվել է ոչ քիչ քանակով:
Այսպես, օրինակ՝ մեքենայի մոդելներից մեկը բաժին է հասել
Պետրոս I–ին,նաէլնվիրել էմեքենանՉինաստանիթագավո
րին`դիվանագիտականնկատառումներով:Փաստորենայդմե
քենանհանդիսացելէհետագայումարտադրվողարիֆմոմետրի
(նկ.28բ)նախատիպը,որնօգտագործվելէաշխարհում1820թ–
իցմինչև20–րդդարի60–ականթվականները:Արիֆմոմետրերն
ունեին հաշվարկի բավականին բարձր արագություն` բազմա
պատկումէիներկուութկարգայինթիվ18վայրկյանում:

Նկ.27.ԳոթֆրիդՎիլհելմԼայբնից
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Նկ.28ա.Վ.Լայբնիցիարիֆմոմետրը

Նկ.28բ.Մեխանիկականարիֆմոմետրեր

1683 թ. — Թոմաս Էվերարդը առաջարկում է ծավալների
չափմանգծաքանոն(երկուսահիկովևառաջինանգամհակա
դարձսանդղակկիրառելով):

1700 թ.—ՓարիզումհրատարակվումէԿլոդՊեռոյի«Սեփա
կանգյուտերիմեծթվովմեքենաներիժողովածուն»,որտեղնկա
րագրվումէնաևֆրանսիացիմաթեմատիկոսԿլոդՊեռոյի(նկ.
29) «Ռաբդոլոգիական աբակ» գումարման մեքենան (նկ. 30),
որիկառուցվածքըտարբերվումէ«Պասկալինայի»կառուցված
քից. այստեղ ատամնանիվների փոխարեն օգտագործված են
ատամնաձողեր:Սարքնանվանվելէայդպես,որովհետևնախ
կինումաբակենանվանելտախտակը,որիվրանշվածէինթվեր,
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իսկռաբդոլոգիակոչվելէթվանշվածփոքրփայտիկներովթվա
բա նա կան գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու գի տու թյու նը:

Նկ.29.ԿլոդՊեռո

Նկ.30.«Ռաբդոլոգիականաբակ»գումարմանմեքենան

1761 թ.—ԱնգլիացիԴ.Ռոբերտսոնըստեղծումէնավագնա
ցության հաշվարկների գծաքանոն: Այդպիսի գործիքի գաղա
փարնառաջարկելէԻսահակՆյուտոնըմոտավորապես1660թ.:

XVIII դ. վերջ (1770 թ–ից ոչ ուշ)—ԼիտվայիՆեսվիժեքաղա
քում Ե. Յակոբսոնը ստեղծում է միագումարման մեքենա, որը
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որոշումէմասնականըևընդունակէաշխատելուհնգանիշթվե
րով:

1770–1779 թթ. — Վյուր տեմ բերգ ցի քա հա նա Գա նը ստեղ ծում 
էաստղագիտականհաշվարկներկատարողմիքանիմեքենա,
որոնք շատաշխատատար էին:Նագրել է. «Ինձ հարկ է եղել
գործ ունենալ հսկայական կոտորակների հետ, կատարել շատ
մեծթվերիբազմապատկումներուբաժանումներ,որոնցհետևան
քովդադարումէրգործելմտածողությունս»:

1770–1779 թթ. — Անգ լի ա ցի կոմս Չ. Ստեն հոու պը ստեղ ծում է 
մի շարք հաշվողական մեքենաներ. նրա որոշ գաղափարներ
իրականացվեցին«օդներովյանանիվով»արիֆմոմետրերում:

1791 թ. — Ֆրան սի ա յում մշակ վում է մի ա վոր նե րի մետ րա կան 
համակարգ,որըկիրարկվումէՀեղափոխականկոնվենտի1793
թ. օգոստոսի 1–ի դեկրետով: Ռուսաստանում այն կիրարկվեց
խորհրդային իշխանությանառաջինակտերից մեկով (Ժողկոմ
խորհի1918թ.սեպտեմբերի14–իդեկրետով):

XVIII դ.—Տեխնիկականառաջադիմությանպատմությանմեջ
հռչակվեցժամացուցայինմեխանիզմներիվրահիմնվածավտո
մատիկան:Դա,օրինակ,ԻվանՊետրովիչԿուլիբինիժամացույց
ավտոմատներնէին`ձվիտեսքով,որոնքցուցադրումէինզատ
կականմիջախաղեր`երաժշտությանուղեկցությամբ:

1801–1804 թթ.—ՖրանսիացիգյուտարարԺ.Մ.Ժակկարը
մանածագործականավտոմատհաստոցիկառավարմանհամար
առաջինանգամօգտագործեցգայլիկոնաքարտեր:

1820 թ.—Արիֆմոմետրիարտոնագիր էստանում էլզասցի
Կարլ Կսավե Թոմասը: Աշխարհում առաջինը նույնպես նա է
կազմակերպելարիֆմոմետրերիարդյունաբերականարտադրու
թյունը.առաջին50տարվաընթացքումվաճառքիհամարպատ
րաստվելէ1500օրինակ:

1823 թ.—ԱնգլիացիմաթեմատիկոսՉարլզԲեբիջը(նկ.31)
մշակումէտարբերակայինմնացորդիմեքենայինախագիծ,որը
գուշակել էր ժամանակակից ծրագրային–կառավարվող ավտո
մատմեքենան:1833թ–իցմինչև1871թ.նույնպեսնաառաջար
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կեց«վերլուծականմեքենայի»սխեման,որըպետքէ«փոխարի
ներմարդումտքիամենադանդաղգործողություններիցմեկին»:

Նկ.31.ՉարլզԲեբիջ

Նկ.32.Չ.Բեբիջի«վերլուծականմեքենան»

Չ.Բեբիջի«վերլուծականմեքենան»պետքէիրկառուցված
քումունենարերեքհիմնականմաս.թվերիպահպանման«պա
հեստ», որոնք հավաքվում էին ատամնավոր անիվների օգնու
թյամբ, «պահեստից» հանվող թվերով գործողությունների
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կատարման«ֆաբրիկան»,գայլիկոնաքարտերիմիջոցովգործո
ղություններիկառավարմանմեխանիզմը:Փաստորենդաառա
ջինծրագրավորվողմեքենանէր(նկ.32)[7]:
ՋորջԳորդոնԲայրոնիդուստրլեդիԱդաԼավլեյսըմիաժամա

նակմշակումէԲեբիջիմեքենայիառաջինծրագրերը`ներդնելով
բոլորգաղափարները,մտցնելովմիշարքհասկացություններու
տերմիններ,որոնքպահպանվելենմինչևայսօր:ԱդաԼավլեյսը
Չ.Բեբիջիմեքենայիմասինգրելէ,որ«վերլուծականմեքենան»
ասեղնագործում է հանրահաշվային նախշեր այնպես, ինչպես
Ժակկարի հաստոցն է ասեղնագործում ծաղիկներ ու տերևիկ
ներ:

1828 թ.—Ռուսականբանակիգեներալ–մայորՓ.Մ.Սլոբոդս
կոյըստեղծումէհաշվայինսարքեր,որոնքհատուկաղյուսակնե
րովհնարավորէինդարձնումթվաբանականգործողությունների
ձևափոխումըգումարմանևհանմանգործողությունների:

1845 թ.—ԱրտոնագիրէտրվումԶ.Յա.Սլոնիմսկուն`գումա
րումկատարողսարքիհամար.նրահեղինակըստացավԴեմի
դո վյան մր ցա նակ:

Նկ.33.ՋորջԲուլ

1846 թ.—Ստեղծվեց«Կումմերիհաշվիչը»,որիմեջատամ
նավորանիվներիփոխարենօգտագործվումէինկրեմալիերներ:
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Այդսկզբունքով1949թ.ԽՍՀՄ–ումստեղծվեց«Պրոգրես»մեքե
նան:

1847 թ.—ԱնգլիացիմաթեմատիկոսևտրամաբանՋորջԲու
լը (նկ. 33) «Տրամաբանության մաթեմատիկական վերլուծու
թյուն»աշխատանքում շարադրում է,այսպեսկոչված, բուլյան
հանրահաշվիհիմունքները,որիգաղափարներընազարգաց
րեց1854թ. լույստեսած«Մտածողությանօրենքներիհետազո
տություն»աշխատանքում:Ջ.Բուլինհամարումենժամանակա
կից մա թե մա տի կա կան տրա մա բա նու թյան հիմ նա դիր:

1850 թ.— ԱՄՆ–ում Դ. Պարմելն արտոնագիր է ստանում
առաջինստեղնավորգումարմանմեքենայիհամար:

1857 թ.— ԱՄՆ–ումԹոմաս Հիլը ստեղծում է աշխարհում
առաջիներկկարգայինմեքենան(նկ.34):

Նկ.34.Առաջիներկկարգայինմեքենան

1860 թ.—Ա.Ն.Բոլմանըստեղծումէռուսականհամրիչների
նոր տար բե րակ:

1863 թ–ից մինչև XIX դ. վերջ—ԱՄՆ–իցևԱնգլիայիցտա
րածում են ստանում ժամանակակից ռոտացիոնտպագրական
մեքենաները,որոնցկատարելագործմանըծառայեցՎ.Բուլլոկի
(ԱՄՆ)հայտնագործածմեխանիզմը,որըթղթիժապավենիվրա
տպում էր գլա նին ամ րաց ված տպագ րա կան նշան նե րով:
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1867 թ.—Ռուսաստանիգիտություններիակադեմիայիփոխ
նախագահՎլադիմիրՅակովլևիչԲունյակովսկինստեղծումէմի
համրիչմեխանիզմ,որըհիմնվածէրռուսականհամրիչներիգոր
ծողությանսկզբունքիվրա:

1867 թ.—ԱմերիկացիտեղագիրԿ.Լ.Շոուլզըհայտնագոր
ծում էառաջինպրակտիկ գրամեքենան, որը 70–ականթթ–ից
սկ սում է մեծ թվով ար տադ րել Ֆ. Ռե մինգ տո նի մե քե նա շի նա կան 
ֆաբրիկան(մեքենանստանումէ«Ռեմինգտոն»անվանումը):

1868 թ.—Չեխնկարիչ,գիտնականևգյուտարարՅա.Գուս
նիկըհայտնագործումէլուսատպությունը(պատկերներիվերար
տադրություն):1869թ.Ռուսաստանումնրանիցանկախլուսան
կարիչ Վ. Յա. Ռեյնգարդը և ֆիզիկոս Կ. Դ. Նիզովսկին
հայտնագործում են լուսատպությունը («ռուսական լուսատպու
թյուն»անվանվամբ):

1868–1869 թթ.—ՌուսգյուտարարՊ.Պ.Կնյագինսկինկա
ռուցումէառաջինշարվածքայինմեքենան`«շարվածքայինավ
տոմատը»:ԱնգլիայումԱ.Մեկկին1874թ.այդսկզբունքովստեղ
ծումէ«շոգիովգործողշարվածքիմեքենա»:

XIX դ. երկ րորդ կես—Ի.Ա.Վիշնեգրադսկին՝նշանավորռուս
մաթեմատիկոսՄ.Վ.Օստրոգրադսկուաշակերտը,միշարքաշ
խատանքներումշարադրումէավտոմատկարգավորմանտեսու
թյան հի մունք նե րը:

1877 թ.—ԳերմանացիմաթեմատիկոսԷռնստՇրյոդերըհրա
տարակումէ«Տրամաբանությանհանրահաշիվ»աշխատանքը:

1878 թ.—Ռուսմաթեմատիկոսևմեխանիկ,մեխանիզմների
տեսությանըվերաբերողբազմաթիվաշխատանքներիհեղինակ
Պ.Լ.Չեբիշևըստեղծումէտասնյակներովանընդհատհաղորդ
վողգումարելուապարատ,իսկ1881թ.`բազմապատկմանևբա
ժան ման կցա մաս:

1880 թ.—ՌուսաստանումՎ.Տ.Օդներըստեղծումէժանան
վավորարիֆմոմետր`ատամներիփոփոխվողթվով,իսկ1890թ.
սկսումենկատարելագործվածարիֆմոմետրերիզանգվածային
թողարկումները,որոնքXIXդ.առաջինքառորդումհամարվում
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էինհիմնականմաթեմատիկականմեքենաներ,կիրառվում էին
ամբողջաշխարհում:Դրանց«Ֆելիքս»մոդիֆիկացիանՍՍՀՄ–
ումթողարկվումէրմինչև20–րդդարի50–ականթթ.:

Նկ.35.ՈւիլյամԲերրոուզ

Նկ.36.Ու.Բերրոուզիհաշվողականմեքենան

1884–1887 թթ.—24–ամյաամերիկացիՅու.Դ.Ֆելտըմշա
կում ևՌ.Տառանտի հետհամատեղարտադրում է «Կոմպտո
մետր»ստեղնավորհաշվիչմեքենա:

1885 թ.—ԱմերիկացիգյուտարարՈւիլյամԲերրոուզը (նկ.
35)ստեղծումէառաջինինքնագրողհաշվողականմեքենան,որը
տպագ րում է ելա կե տային թվե րը և հաշ վարկ ման ար դյունք նե րը 
(նկ.36):Բերրոուզիմեքենայումտվյալներիմուտքագրումըկա
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տարվում է ստեղնաշարից, իսկ հաշվարկների արդյունքը
տպագրվումէթղթեժապավենիվրա:Ու.ԲերրոուզըՏ.Մետկալ
ֆի,Ռ.ՍկրագսիևԽ.Պայիհետհամատեղ1886թ.ստեղծումէ
աշխարհում առաջին հաշվողական մեքենաներ արտադրող
Burroughsֆիրման:

XIX դ. երկ րորդ կես—Ֆրանսիացինկարիչ,պոստիմպրեսի
ոնականԺորժՍերանըառաջարկում է «պուանտիլիզմ»անվա
նումովգեղանկարչականմեթոդը,որիէլեկտրոնայիննմանակի
վրահիմնվածէռաստրայինդիսփլեյիաշխատանքը:

1890–ա կան թթ. սկիզբ—Ռուսաստանում՝Ս.Լապտևը,Գեր
մանիայում`Գ.Մեյզենբախը,Ֆինլանդիայում`Ֆ.Էգլոֆշտեյնըև
Ամերիկայում`Մ.Լևին,միմյանցիցանկախ,հայտնագործումեն
ռաստր, որը հատուկ ցանցի միջոցովպատկերը մասնատում է
կե տե րի:

1892 թ.—Ու.Բերրոուզըթողարկումէառաջինառևտրային
գումարմանմեքենանՍումմատորը»:

1893 թ–ից—Ցյուրիխում«ՀանսԷգլի»ֆիրման40տարիար
տադրումէԲոլլե–Շտայգերի«Միլիոնական»հաշվիչմեքենան:

XIX դ. վերջ — Պոր տու գա լա ցի գիտ նա կան Ա. դի Պայ վան և 
նրանիցանկախ ռուս գիտնականՊ. Ի. Բախմետևըառաջ են
քաշումպատկերիտարրերիհաջորդականհաղորդմանսկզբուն
քը,որըհետոընդունվեցհեռուստատեսությունում:1884թ.գեր
մանացիգիտնականՊ.Նիպկովըայդնպատակովառաջարկեց
օգտագործելհատուկանցքերունեցող«Նիպկովիսկավառակը»:

1904 թ.—Ականավորռուսմաթեմատիկոս,նավաշինարար,
ակադեմիկոսԱ.Ն.Կռիլովնառաջարկումէսովորականդիֆե
րենցիալհավասարումներիինտեգրմանմեքենայիկառուցվածք,
որըպատրաստվումէ1912թ.:

1907 թ.—Ամերիկացի ինժեներ ՋոնՊաուերը ստեղծում է
ավտոմատքարտայինպերֆորատոր:

1924 թ.—ԳերմանՀոլերիթը՝տաբուլյատորիգյուտարարը,
ստեղ ծում է IBM(InternationalBusinessMachines)ֆիրման:Հետա
գայումայդֆիրմանհսկայականդերէկատարումտարբերնշա
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նակությանհամակարգչայինսարքավորումներիմշակմանևար
տադ րու թյան գոր ծում:

1928 թ. — Ամերիկացի մաթեմատիկոս Ջոն Ֆոն Նեյմանը
(ծագումովհունգարացի)ձևակերպումէխաղերիտեսությանհի
մունքները, որոնքայժմ լայնորեն կիրառվում են բարդ իրավի
ճակների մեքենայական մոդելացման տեսության մեջ ու
պրակ տի կա յում:

1931 թ.—ՖրանսիացիինժեներՌ.–Լ.Վ.Վալտատըառաջէ
քաշում հաշվարկի երկուական համակարգ օգտագործելու գա
ղափարը`մեխանիկականհաշվողականսարքերստեղծելիս:

1928–1933 թթ.—Անգլիացիինժեներ–մաթեմատիկոսԼ.Դ.
Կոմրինստեղծումէֆունկցիաներիտաբուլացմանհաշվողական
մեքենաներ, հաշվում և տպագրում է եռանկյունաչափական
ֆունկցիաներիյոթ–ութանիշաղյուսակներ`աղեղիմեկվայրկյան
քայլով:Նրաառաջինտարբերակային«Նեյշն» (1933թ.)մեքե
նանտաբուլացնումէրմինչև13նշանարագությամբ:

1938 թ. — Ամե րի կա ցի Ռ. Ռի շը ցու ցադ րում է մե խա նի կա կան 
խոսողմեխանիզմ[2]:

4. ԷլԵկտ րԱ մԵ խԱ ՆԻ կԱ կԱՆ հԱշ Վո ղԱ կԱՆ  
մԵ քԵ ՆԱ ՆԵ րԻ փու լը

Էլեկտրամեխանիկական հաշվողական մեքենաների աշխատանքըհիմնվածէրէլեկտրամագնիսականռելեիօգտագործ
ման վրա:

1831 թ.—ՀանճարեղգիտնականևգյուտարարՄայքլՖա
րադեյը (նկ. 37) հայտնագործում է էլեկտրամագնիսական ին
դուկ ցի այի երևույ թը:
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Նկ. 37. Մայքլ Ֆա րա դեյ

1831 թ.—ԱմերիկացիֆիզիկոսՋոզեֆՀենրին(նկ.38)ստեղ
ծումէառաջինէլեկտ րա մագ նի սա կան ռե լեն՝էլեկտրամեխանի
կականսարք,որըկարողէօգտագործվելորպեսմեկթույլէլեկտ
րականազդանշանով բազմաթիվ ուժեղ հոսանքների շղթաներ
փոխանջատելուհամար,ինչպեսնաևկարողէունենալէլեկտրա
կանազդանշանովկառավարվողերկուկայունվիճակ`միացված
ևանջատված:

Նկ.38.ՋոզեֆՀենրի

1832 թ.—Ռուսգիտնական,գյուտարարևդիվանագետ(Ռու
սաստանիդեսպանըՎիեննայում)Պ.Լ.Շիլլինգնառաջարկեց,
ապաՊետերբուրգում` Ձմեռայինպալատի ևԳլխավոր շտաբի
միջև կառուցեց գործնականում աշխատող էլեկտրամագնիսա
կանհեռագրությանհամակարգ:
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1834 թ.—Ֆրանսիացի ակադեմիկոս, ֆիզիկոս, էլեկտրա
տեխ նիկ և մա թե մա տի կոս Անդ րե Մա րի Ամ պե րը լույս ըն ծայեց 
«Գիտականփիլիսոփայությանակնարկներ»գիրքը,որիմեջկի
րառեց«կիբեռնետիկա»տերմինը(հունարեն«կիբեռնետոս»`ղե
կակալ, ղեկավար, կառավարող)պետություն, հասարակություն
կառավարելուհիպոթետիկգիտություննանվանելուհամար:

1837 թ.—ՀեռախոսայինկապիմշակմանուղղությամբՇիլ
լինգիաշխատանքներըՊետերբուրգումշարունակումէակադե
միկոսՎ.Ս.Յակոբին,որը1843թ.առաջարկումէսինխրոնասին
ֆազայինսլաքաձևապարատ,իսկ1850թ.՝տառատպագրական
ապա րատ:

XIX դ. 30–40–ա կան թթ. — Ամե րի կա ցի գյու տա րար և նկա րիչ 
ՍեմուելՄորզենստեղծումևգործնականումլայնորենկիրառումէ
հեռախոսայինապարատևկապիգծեր (նկ.39):Նանույնպես
մշակում էտառերի,թվերի,տրոհությաննշանների,կետերիու
անջատմանգծերի`Մորզեիայբուբենիկոդավորումը:

Նկ.39.Ս.Մորզեիհեռախոսայինապարատը

1864–1865 թթ.—ՋեյմսՄաքսվելը(նկ.40)հրատարակումէ
«Դաշտի դինամիկական տեսություն» աշխատանքը, որտեղ
տրված է էլեկտ րա մագ նի սա կան դաշ տի ճշգ րիտ սահ մա նու մը: 
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Սկսվում է աշխարհի էլեկտրադինամիկական պատկերի դա
րաշրջանը.Մաքսվելիտեսությունըստանումէավարտունտեսք:

Նկ.40.ՋեյմսՄաքսվել

1873 թ.—Ա.Մեյը(Անգլիա)հայտնաբերումէհեռագրական
մալուխիսելենայինմեկուսիչիդիմադրությաննվազում`նույնիսկ
Լուսնիլույսիտակ,որըդարձավֆոտոռեզիստորներիստեղծման
սկիզբ:

1875 թ.—ԼոնդոնցիինժեներՈւ.Սմիթըպատրաստումէաշ
խարհումառաջինկիսահաղորդչայինսարքը`լուսաչափիչը(ֆո
տոմետրը):

1876 թ.—ԱմերիկացիգյուտարարԱլեքսանդրԲելլըարտո
նագիրէստանումէլեկտրականհեռախոսհայտնագործելուհա
մար(նկ.41):

1878 թ.—Ա.ԲելլըիրօգնականԹեյնթերիհետհամատեղ
աշխարհումառաջինանգամ213մհեռավորությանվրակազմա
կերպումէանհաղորդալարկապիսեանսֆոտոֆոնիմիջոցով,մի
հարմարանք,որնիրմեջմիավորումէֆոտոմետրըևհեռախոսը
(նկ.42):
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Նկ.41.Ա.Բելլիէլեկտրականհեռախոսը

Նկ.42.Աառաջինանհաղորդալարկապիսեանսը

1888 թ.—ԱմերիկացիինժեներՀերմանՀոլերիտը(նկ.43)
ստեղծումէյուրահատուկհարմարանք`տաբուլյատոր,որիպեր
ֆոքարտերում գրառված տեղեկատվությունը վերծանվում էր
էլեկտրականհոսանքով(նկ.44ա):Նրաստեղծածևարտոնագ
րածպերֆորատորը(նկ.44բ),որիօգնությամբպատրաստվում
էին պերֆոքարտերը, ուներ այնքան հաջող կառուցվածք, որ
առանցորևէփոփոխություններիգոյատևեցմինչևմերօրերը:
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Նկ.43.ՀերմանՀոլերիտ

Նկ.44.Հ.Հոլերիտիտաբուլյատորը(ա)ևպերֆորատորը(բ)

1895 թ. ապ րի լի 25—Ա.Ս.ՊոպովըՌուսաստանիֆիզիկա
քիմիականընկերությանֆիզիկականբաժանմունքինիստումզե
կուցումէ«Էլեկտրականտատանումներինկատմամբմետաղա
փոշիների դրսևորած հատկությունների մասին» աշխատանքը,
իսկ 1886 թ. մարտի 12–ին ցուցադրում է աշխարհումառաջին
ռադիոհաղորդումը250մհեռավորությանվրա:

1895 թ.—ԼույսէտեսնումհոլանդացիգիտնականՀենդրիկ
Լորենցի (նկ. 45) «Էլեկտրական և օպտիկական երևույթների
փորձը»հիմնարարհոդվածը,որտեղնաներկայացնումէնյութի
կառուցվածքի էլեկտրոնային տեսության համակարգված շա
րադ րան քը:
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Նկ.45.ՀենդրիկԼորենց

1900 թ. — Ա. Ս. Պո պո վի ղե կա վա րու թյամբ իրա գործ վեց 
առաջինգործնականռադիոհաղորդումը47կմհեռավորության
վրա` «Գեներալ–ծովակալ Ապրաքսին» զրահանավը փրկելիս,
որըԲալթիկծովիՖիննականծոցիԳոգլանդկղզումոտերքում
սուզվել,նստելէրհատակիքարերին:

1901 թ.—ԻտալացիֆիզիկոսԳ.Մարկոնինհաստատում է
ռադիոկապԵվրոպայիևԱմերիկայիմիջև:

1938 թ.—ԱմերիկացիմաթեմատիկոսևինժեներԿլոդՇեն
նոնը (նկ.46),իսկ 1941թ.ռուսգիտնականՎ.Ի.Շեստակովը
ցույց տվե ցին մա թե մա տի կա կան տրա մա բա նու թյան ապա րա տի 
օգտագործման հնարավորությունը ռելեյակոնտակտային փո
խանջատիչհամակարգերիսինթեզիևվերլուծությանհամար:

1939 թ.—ԱՄՆ–ումինժեներՋ.Ստիբնիցըավարտումէ1937
թ.«Բելլ»ֆիրմայիռելեայինմեքենայիվրասկսածաշխատանքը,
որը կատարում էր համալիր թվերով թվաբանական գործողու
թյուն ներ` դրանք ներ կա յաց նե լով երկհն գա կան հա մա կար գում: 
Սա ռելեային մի ինտերպոլյատոր էր, կառավարվում էր ծրագ
րայինպերֆոժապավենով:1944–1946թթ.ստեղծվեց9000ռելե
ով«ՄոդելՈւ»ունիվերսալհամակողմանիմեքենան,որըհամա
պատասխանում էր դասական բեբիջևյան կառուցվածքին և
կատարումէրգործողություններ.գումարում`0,3վրկ–ում,բազ



62

մապատկում`1վրկ–ում,բաժանում`2,2վրկ–ում:Մեքենանհնա
րավորությունէրտալիսհաշվելումիշարքֆունկցիաներ:

1940 թ. — ԱՄՆ–ում կատարվեց Ջ. Ստիբնիցի ստեղծած
«Բելլ–1»հաշվողականմեքենայիհեռակառավարմանգիտափոր
ձը:

Նկ.46.ԿլոդՇեննոն

1936–1942 թթ.—Գերմանիայում ինժեներԿոնրադՑուզեն
(նկ.47)ՀելմուտՇրայերիհետհամատեղմշակումևապաստեղ
ծումենառաջինանգամմարդկությանպատմությանմեջծրագ
րավորվող Z–1 (նկ. 48), Z–2, Z–3, Z–4 սերիաների համակար
գիչ նե րը: Այդ հա մա կար գիչ նե րի աշ խա տան քի հիմ քում դր վե ցին 
ինչպես տվյալների, այնպես էլ երկուական կոդով կատարվող
ծրագրի հրամանների սկզբունքները, կառավարող մեխանիզ
մի, թվաբանական–տրամաբանական սարքի առկայությունը,
հիշողության,մուտքի–ելքիսարքիառկայությունը,այսինքն`գա
ղափարներ,որոնքԱՄՆ–ումՋ.ՖոնՆեյմանըարտահայտելէր
միայն1945թ.:Մուտքի–ելքիհամարօգտագործվումէինստեղ
նաշար,էլեկտրականլամպերովկառավարմանպուլտ(դիսփլեյի
նմանակը),պերֆորացվածկինոժապավեն(թղթեպերֆոժապա
վենի համանման):ԵթեZ–1 և Z–2–ը հիմնված էին էլեկտրամե
խանիկականռելեիվրա(ինչպեսԱՄՆ–ումԳ.ԱյկենիՄարկ–1–ը
1943թ.),ապաZ–3ևZ–4–ըհիմնվածէինարդենէլեկտրական
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լամպերիվրա(ինչպեսԱՄՆ–ումՋ.ԷկկերտիևՋ.ՄոչլիիԷՆԻ
ԱԿ–ը1946թ.):Կ.Ցուզենապագայումկիրառելուհամարմշակեց
«Պլանկալկյուլ»բարձրմակարդակիմեքենայականանկախլեզու
(ինչպեսԱՄՆ–ումՋ.Բեկուսի«Ֆորտրան»–ը1955թ.):Այդլեզ
վովնրանքգրեցինմասնավորապեսշախմատայինխաղիծրագ
րեր հա մա կարգ չի օգ նու թյամբ: Այդ հա մա կար գիչ նե րը լայ նո րեն 
օգտագործում էրֆաշիստականԳերմանիանԵրկրորդհամաշ
խարհայինպատերազմիտարիներինինքնաթիռներ,հրթիռներ
կառուցելիս և բալիստիկաղյուսակներ հաշվարկելիս: Հատկա
պեսպատերազմականիրադրությունըևդրահետկապվածհա
մա պա տաս խան գի տա կան մշա կում նե րի գաղտ նի ու թյու նը թույլ 
չէինտալիստասնյակտարիներառաջկատարվածայդհայտնա
գործություններիհանրահայտդառնալը:

Նկ.47ԿոնրադՑուզե

Ավելացնենք,որZ–1–ըերկուականհաշվողականմեքենաէր,
տվյալ նե րը նե րած վում էին ստեղ նա շա րի օգ նու թյամբ` տաս նային 
հաշվայինհամակարգով,լողացողստորակետովթվերիտեքով:
Պրոցեսորըուներերկու22–բիթայինռեգիստր,տակտայինհա
ճախությունը`1Հց,արագագործությունը`միջինհաշվով1բազ
մապատկում 5 վայրկյանում: Մեքենան ուներ պերֆոքարտերի
ընթերցմանսարքևաշխատումէրէլեկտրականշարժաբերով`1
կիլովատտհզորությանշարժիչ:
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Նկ.48.Առաջինծրագրավորվողմեքենան

1942 թ.—Ջ.Ստիբնիցըստեղծումէ«Bell–H»ծրագրայինկա
ռավարմամբհաշվողականմեխանիզմ:

1942 թ.—Ամերիկացիինժեներ–կիբեռնետիկԴ.Բ.Պարկին
սոնըկառուցումէհաշվիչավտոմատ,որըռադարներիևզենի
թայինհրետանուզուգորդմամբօգտագործվումէրգերմանական
«Ֆաու–1»հրթիռներիցԼոնդոնըպաշտպանելուհամար:

1944 թ.—IBM(InternationalBusinessMachines)ընկերության
(ԱՄՆ,Նյու Յորքի նահանգ, ք. Արմոնկ) ձեռնարկություններից
մեկումՀարվարդիհամալսարանիգիտնականներիհետհամա
գործակցությամբստեղծումէԱՄՆռազմածովայինուժերիպատ
վերով«Marc–1»հաշվողականմեքենան,որըհիմնվածէրէլեկտ
րամեխանիկական ռելեների օգտագործման վրա և կշռում էր
մոտավորապես35տոննա:Մեքենանաշխատումէրպերֆոժա
պա վե նի վրա կո դա վոր ված տաս նա կան թվե րի հետ և կա տա րում 
էր գործողություններ մինչև 23 կարգանի երկարության թվերի
հետ:Բայցէլեկտրամեխանիկականռելեներնաշխատումէինոչ
բավարար արագությամբ, երկու 23–կարգանի թվերի բազմա
պատկ ման հա մար մե քե նային հար կա վոր էր չորս վայր կյան:

1944 թ. — Ամե րի կա ցի մա թե մա տի կոս Հոր վարդ Այ կե նը 
Հար վար դի հա մալ սա րա նում ստեղ ծում է «մարկ–1» ավ տո մատ 
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հաշվողական մեքենա, որն ուներ ռելեային և մեխանիկական
տարրերովծրագրայինկառավարում:

5. ԷլԵկտ րո ՆԱյԻՆ հԱշ Վո ղԱ կԱՆ  
մԵ քԵ ՆԱ ՆԵ րԻ փու լը

5.1.ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆԼԱՄՊԵՐ:1–ԻՆՍԵՐՆԴԻԷՀՄ–ՆԵՐԻ 
ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆԸ(1946–1960ԹԹ.)

1884 թ.—ՆշանավորամերիկացիգյուտարարԹոմասԷդի
սոնը(նկ.49)հայտնագործումէէլեկտրոնայինէմիսիայիերևույ
թը,որիհիմանվրաստեղծվումէամբողջլամպայինէլեկտրոնի
կան:

Նկ.49.ԹոմասԷդիսոն

1883 թ.—ԱմերիկացիհռչակավորգյուտարարԹոմասԷդի
սոնը(նկ.49)հայտնագործումէէլեկտ րո նային լամ պը,որըկա
րող էաշխատել որպես էլեկտրականազդանշանների ուժեղա
րար կամ էլեկտրական շղթաների փոխանջատիչ: Մինչև
կիսահաղորդչային սարքերի ստեղծումը (20–րդ դարի կեսերը)
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էլեկտրոնային լամպըհանդիսանումէրամբողջէլեկտրոնիկայի
հիմ քը:

1897 թ.—ԱնգլիացիֆիզիկոսՋ.Թոմսոնըստեղծումէէլեկտ
րոնաճառագայթայինխողովակըևդրանովհետազոտումկատո
դայինճառագայթների(էլեկտրոններիհոսքի)շեղումըմագնիսա
կան և էլեկտ րա կան դաշ տե րում:

1904 թ.—ԱնգլիացիֆիզիկոսԴ.Ա.Ֆլեմինգը ստանում է
փոփոխական էլեկտրական հոսանքն ուղղելու էլեկտրոնային
երկէ լեկտ րոդ սար քի` դի ո դի ար տո նա գիր:

1906 թ.—ԱմերիկացիֆիզիկոսԼիդեՖորեսթը(նկ.50)ևՌ.
Լիբենըստեղծումենեռէլեկտրոդվակուումայինսարք`լամպային
տրի ո դը:

Նկ.50.ԼիՖորեսթ

1907 թ.—ՌուսգիտնականԲ.Լ.Ռոզինգըհայտարարումէ
հեռուստատեսությունում էլեկտրոնաճառագայթային խողովակի
օգ տա գործ ման իր ար տո նագ րի մա սին:

1916 թ.—ՌուսգյուտարարԵ.Ե.ԳորինըՏեխնիկականգոր
ծե րի կո մի տե հայտ է ներ կա յաց նում «է լեկտ րա լու սան կար չա կան 
ապարատի» մասին: Էլեկտրալուսանկարչությունը ներկայումս
լայնորենկիրառվումէինֆորմատիկայիտարբերբնագավառնե
րում:
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1918 թ.—ԽորհրդայինգիտնականՄիխայիլԲոնչ–Բրուևիչը
(նկ.51)հայտնագործումէլամպայինռելեն,որնանգլիացիների
կող մից կոչ վել է տրի գեր:Այդսարքըմեծդերէկատարելհաշվո
ղականտեխնիկայիզարգացմանգործում:1919թ.Մ.Ա.Բոնչ–
Բրուևիչիցանկախնույնպիսի սարք են ստեղծումամերիկացի
ներՈւ.ԻքքլզըևՖ.Ջորդանը:

Նկ.51.ՄիխայիլԲոնչ–Բրուևիչ

1929 թ.—ՌուսինժեներԱ.Ի.Վոլկովըստանումէարտոնա
գիրգունավորհեռուստատեսությանէլեկտրոնայինհամակարգի
հա մար:

1936 թ.—ԱնգլիացիմաթեմատիկոսԱ.Թյուրինգըևնրանից
անկախամերիկացիմաթեմատիկոսևտրամաբանԷ.Լ.Պոստը
(ծագումովլեհ)առաջենքաշումևմշակումաբստրակտհաշվո
ղականմեքենայիգաղափարնուկոնցեպցիան:«Թյուրինգիմե
քենան»դիսկրետինֆորմացիայիհիպոթետիկ(վարկային)ունի
վերսալ վերափոխիչ է, տեսական հաշվողական համակարգ:
ԹյուրինգըևՊոստըցույցտվեցինավտոմատներովցանկացած
հիմնախնդրիլուծմանսկզբունքայինհնարավորությունըդրաալ
գորիթմացմանհնարավորությանպայմանիառկայությամբ՝հաշ
վիառնելովդրանցովկատարվողգործողությունները:

1936 թ. — Գերմանացի ինժեներ–կիբեռնետիկ Կ. Զյուսը
սկսումէմեխանիկականտարրերովծրագրայինկառավարմամբ



68

ունիվերսալ ավտոմատ թվային մեքենայի ստեղծման աշխա
տանք նե րը:

1937 թ.—Ամերիկացիֆիզիկոս (ազգությամբ բուլղարացի)
ՋոնԱթանասովըձևակերպումէգծայինհավասարումներիհա
մա կար գի լուծ ման հա մար լամ պային սխե մա նե րի վրա հիմն ված 
ավտոմատթվայինհաշվողականմեքենայիստեղծմանսկզբունք
ները:ՆաիրասպիրանտԿլիֆորդԲերրիիհետ1939թ.ստեղ
ծումէսեղանիէլեկտրոնայինհաշվողականմեքենայի(ԷՀՄ)աշ
խատող մոդելը, որում փաստորեն օգտագործված էր առաջին
պրոցեսորինախանմուշը(մակետ):

1940–1950–ա կան թթ.—Ֆ.Վիլյամեն,Ջ.Ֆորսթերը,Ա.Հե
ֆան առաջարկում են ստեղծել հիշողության–մտապահման մե
խանիզմ էլեկտրոնաճառագայթային խողովակիկների հիման
վրա:

1943 թ.—ՄեծԲրիտանիայումԲիստչլիիղեկավարությամբ
ստեղծվումէառաջինէլեկտրոնային«Colossus–1»համակարգի
չը, որը նախատեսված էր բացառապես գերմանական զինված
ուժե րի ծած կագ րած հա ղոր դում նե րի վեր ծան ման հա մար:

1943 թ.—Պենսիլվանիայիհամալսարանում(ԱՄՆ,ք.Ֆիլա
դելֆիա)ՋոնՄոչլին(1907–1980)ևՋոնՊրեսպերԷքերթը(1919–
1995)(նկ.52)ստեղծումենէլեկտրոնայինլամպերիօգտագործ
ման վրա հիմնված առաջին էլեկտրոնային հաշվողական
մեքենան (ԷՀՄ)՝ ENIAC–ը (Electronic Numerical Integrator and
Computer) (նկ. 53): Այն ուներ 18 հազար էլեկտրոնային լամպ,
կշռումէր30տոննա,պահանջումէզետեղմանհամար170քա
ռակուսիմետրտարածք:Մեքենանհաշվումէրերկուականհա
մակարգում, մեկ վայրկյանում կատարում էր գումարման 5000
գործողություն կամ բազմապատկման 300 գործողություն: Այդ
մեքենան աշխատում էր հազար անգամ ավելի արագ, քան
«Marc–1» մեքենան: ENIAC մեքենայի ծրագրավորումը կատար
վումէրձեռքով.օպերատորներըտեղադրումէինծրագրինան
հրաժեշտդիրքերում6000փոխանջատիչ,որիցհետոփոխան
ջատումէինմիացմանհաղորդալարերը:Այդեղանակովխնդրի
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նախապատրաստումըտևումէրերբեմներկուօր,մինչդեռմեքե
նանայդխնդիրըլուծումէր20վայրկյանում:ENIACմեքենանաշ
խատեցՊենսիլվանիայում 1943–1946 թթ.,այն օգտագործվում
էր հիմնականում բալիստիկ խնդիրների լուծման համար, այ
սինքն՝հաշվարկումէրհրթիռներիթռիչքիհետագծերը:

Նկ.52.ՋոնՄոչլիևՋոնՊրեսպերԷքերթ

Նկ.53.ԱռաջինԷՀՄ–ը՝ENIACմեքենան

1944 թ.—Ջ.Էքերթըառաջարկումէստեղծելմեքենայական
հիշողությունդադարներիուլտրաձայնայինգծերում:

1945 թ.—ՀայտնիմաթեմատիկոսՋոնՖոնՆեյմանը(նկ.54)
մշակումէ«EDVAC»էլեկտրոնահաշվողականմեքենայիհայեցա
կարգ՝հիշողությանմեջներառելովծրագրերևթվեր («EDVAC»
—ElectronicDiscreteVariableComputer):Ամբողջովինմեքենայի
ստեղծումըավարտվեց1950թ.:Հայեցակարգիհիմնականտար
րերնէինպահպանվողծրագրիսկզբունքըևհաշվումներիզու
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գահեռ կազմակերպման սկզբունքը, որի համաձայն՝ թվերով
գոր ծո ղու թյուն նե րը կա տար վում էին մի ա ժա մա նակ նրա բո լոր 
կար գե րով:

Նկ.54.ՋոնՆեյման

1945 թ.—ՄոչլինևԷքերթըսկսումեննախագծելնորԷՀՄ,
որըկարողանարպահելկատարվողգործողություններիծրագի
րը իր հիշողության մեջ: Աշխատանքներում ներգրավվեց Ջոն
ֆոնՆեյմանը,ովպատրաստեցզեկուցումայդԷՀՄ–իվերաբե
րյալ: Զե կու ցու մը ուղարկ վեց շատ գիտ նա կան նե րի և ստա ցավ 
լայն ճանաչում, քանզի զեկուցման մեջ ֆոն Նեյմանը պարզ և
հասկանալիկերպովձևակերպեցայդնոր, համապիտանիհա
մակարգիչներիաշխատանքիընդհանուրսկզբունքները:Նեյմա
նի գաղափարների հետ է կապվածայն հաշվողականտեխնի
կայիսկիզբը,որըծնունդտվեցսկզբումկիբեռնետիկային,հետո
էլ ինֆորմատիկային: Այդ գաղափարներով առաջին անգամ
իրականացվեցՋ.Նեյմանիկողմիցառաջարկվածծրագրավոր
մանկառուցվածքը:Հաշվարկներիծրագիրըդարձավհաշվողա
կան մեքենայի օգնությամբ կերպափոխման համար մատչելի
օբյեկտ:Այդպեսառաջացավծրագրավորումը:Մինչայժմէլհա
մակարգիչների գերակշիռ մեծամասնությունը կառուցվում են
ֆոնՆեյմանիմշակածսկզբունքներինհամապատասխան:

1946 թ.—Ջ.ֆոնՆեյմանը,զարգացնելովխաղերիտեսու
թյունը, առաջարկում է մաթեմատիկական այնպիսի մեքենա
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ստեղծելուգաղափարը,որըկարողանաիրականացնելայդտե
սությանորոշսկզբունքներ:

1947 թ. — Չե խոս լո վա կի այի գի տու թյուն նե րի և ար վեստ նե րի 
ակադեմիայի մաթեմատիկական հետազոտական ինստիտու
տումստեղծվումէառաջինչեխոսլովակյանԷՀՄ–ինախագիծը:

1947–1948 թթ. — ՈՒԽՍՀ ԳԱ էլեկտրոնիկայի ինստիտու
տումակադեմիկոսՍ.Ա.ԼեբեդևըսկսումէՓԷՀՄ–ի`փոքրէլեկտ
րո նային հաշ վո ղա կան մե քե նայի ստեղծ ման աշ խա տան քը:

1948 թ.—ԱմերիկացիմաթեմատիկոսՆորբերտՎիները(նկ.
55)լույսէընծայում«Կիբեռնետիկակամկառավարումըևկապը
կենդանիներիաշխարհումևմեքենաներում»գիրքը,որովդրվեց
ավտոմատների տեսության զարգացման, կիբեռնետիկայի` ին
ֆորմացիայիկառավարմանուհաղորդմանգիտությանկայաց
մանուզարգացմանսկիզբը:

Նկ.55.ՆորբերտՎիներ

1948 թ.—ԱմերիկացիմաթեմատիկոսևինժեներԿլոդՇեն
նոնը հրատարակում է «Ինֆորմացիայի հաղորդման մաթեմա
տիկականտեսություն»գիրքը,որտեղ,մասնավորապես,կիրա
ռումէինֆորմացիայիչափիհասկացությունը:

1948 թ.— Ինֆորմացիայի հաղորդման մաթեմատիկական
տեսությամբզբաղվումենխորհրդայինմաթեմատիկոսներԳ.Ֆ.
Գիլմին,Ա.Յա.Խինչինը,Ա.Ն.Կոլմոգորովըևուրիշներ:
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1949 թ.—Ինֆորմացիայիտեսությանստեղծողներիցմեկը`
մաթեմատիկոսՈւ.Ուիվերը,մատնանշումէ,որռազմականնպա
տակներովկիրառվողհակառակորդիբանակցություններիծած
կագրերը բացահայտելու մեթոդները կարող են կիրառվել
լեզուներիմեքենայականթարգմանություններիհամար:

1949 թ. — ԱՄՆ–ում ստեղծվում են ռուսերենից անգլերեն
առաջինթարգմանիչմեքենաները:

1949 թ. — Մանչեսթրի համալսարանում (Մեծ Բրիտանիա)
կառուցվումէաշխարհումառաջինհամակարգիչը`EDSAC,հիշո
ղությանմեջպահպանվողծրագրով:

1949 թ.—Անգլիացիհետազոտող,Քեմբրիջիհամալսարանի
(Անգլիա,ք.Քեմբրիջ)պրոֆեսորՄորիսՈւիլքսի(նկ.56)ղեկա
վարությամբ ավարտվում է աշխարհում առաջին հաշվողական
մեքենայի ստեղծումը, որում իրականացված էին ֆոնՆեյմանի
մշակածսկզբունքները:ՀամակարգչումպահպանվածէրEDSAC
ծրագիրը`դադարման512սնդիկայինգծերումհիշողությանհար
մարանքով,որիգումարումկատարելուժամանակը0,07մվրկէր,
բազմապատկմանը`8,5մվրկ:

Նկ.56.ՄորիսՈւիլքս

1951 թ.—Ստեղծվումէանգլիականարդյունաբերությանթո
ղարկածառաջինհամակարգիչը(UNTIVAC–1):
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1951 թ.—Գ.Հոպպերը՝ամերիկյան«Ռեմինգտոն»ընկերու
թյունից,կիրարկումէ«կոմպիլյատոր»տերմինը:

1948–1951 թթ.—ՍՍՀՄԳԱճշգրիտմեխանիկայիևհաշվո
ղականտեխնիկայիինստիտուտը(ՃՄևՀՏԻ)գլխավորկոնստ
րուկտորՍ.Ա.ԼեբեդևիղեկավարությամբստեղծվումէԽՍՀՄ–
ում առաջին ԷՀՄ–ն` փոքր էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենան
(ՓԷՀՄ):Լեբեդևնիրառաջինմեքենայումիրականացրելէհա
մակարգիչների կառուցման հիմնարար սկզբունքները, այնպի
սիք,ինչպիսիքեն.
• թվաբանական, հիշողության, մուտքի–ելքի և կառավարման
սարքերիառկայությունը,

•հիշողությանմեջծրագրիկոդավորումըևպահպանումըթվերի
տեսքով,

•հաշվարկմաներկուականհամակարգիթվերիևհրամանների
կոդավորումը,

• հաշվումների ավտոմատ կատարումը պահպանվող ծրագրի
հիմանվրա,

•ինչպեսթվաբանական,այնպեսէլտրամաբանականգործողու
թյուններիառկայությունը,

•հիշողությանկառուցմանստորակարգայինսկզբունքը.
• հաշվումների իրականացման թվային մեթոդների օգտագոր

ծու մը:
1950–1959 թթ. —ԽՍՀՄ–ում մշակվում են առաջին փոքր

կառավարվող Մ–1, Մ–2, Մ–3 ԷՀՄ–ներըԽՍՀՄ ԳԱ թղթակից
անդամԻ.Ս.Բրուկիղեկավարությամբ,ԽՍՀՄԳԱէներգետի
կայիինստիտուտի(ԷՆԻՆ)էլեկտրատեխնիկականլաբորատորի
այում: Հետագայում այդ լաբորատորիան վերակազմվեց, դար
ձավ ԽՍՀՄ ԳԱ Էլեկտրոնային կառավարվող մեքենաների
ինստիտուտ(ԷԿՄԻ):Այդինստիտուտըզբաղվումէրփոքր(մինի)
ԷՀՄ–ներիմշակմամբ:

1951 թ.—ԽՍՀՄ–ում(ք.Կիև)գործարկվեցմայրցամաքային
Եվրոպայումառաջին լամպայինԷՀՄ–ն՝МЭСМմակնիշիմեքե
նան,այնուհետև՝БЭСМմեքենան,որոնքստեղծվելէինԽՍՀՄ
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Գիտությունների ակադեմիայի ճշգրիտ մեխանիկայի և հաշվո
ղականտեխնիկայիինստիտուտումՍ.Ա.Լեբեդևիղեկավարու
թյամբ[5]:

1952 թ.—Կ.Է.Շեննոնըստեղծումէկիբեռնետիկականմի
մոդել`այնկոչելովհինհունականառասպելականհերոսԹեսևսի
անունով, որըՄինոսի (Կրետեիարքա) լաբիրինթոսում գտել է
ցուլիգլխովևմարդկայինմարմնովհրեշի:Շեննոնի«Թեսևսը»
իրենից ներ կա յաց նում էր մագ նի սաց ված պող պա տե խա ղա լիք` 
մուկ,որըսողումէրկամայականմիջնորմներով25փոքրիկքա
ռակուսիներիբաժանվածտախտակիվրայով:Մուկը,կառավար
վելովհեռախոսայինռելեովևտախտակիտակգտնվողմագնի
սով,ինքնուրույնգտնումէլաբիրինթոսիելքը:

1952 թ.—ԽՍՀՄԳիտություններիակադեմիայիկառավար
մանմեքենաներիևհամակարգերիլաբորատորիայում(ք.Մոսկ
վա)ԻսահակՍեմյոնիԲրուկի(նկ.57)ղեկավարությամբստեղծ
վումենլամպայինМ–1ևМ–2ԷՀՄ–ները[5]:

Նկ.57.ԻսահակԲրուկ

1952–1953 թթ.—ԽորհրդայինգիտնականներԱ.Ա.Լյապու
նովըևՄ.Ռ.Շուրա–Բուրանառաջարկումեն ծրագրավորման
օպե րա տո րային մե թոդ:

1953 թ.—ԽՍՀՄԳԱՀՏևՃՄԻ–ումՍ.Ա.Լեբեդևիղեկավա
րությամբ ստեղծվում է ԽՍՀՄ–ում առաջին սուպեր–ԷՀՄ–ը՝
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(մենֆրեյմ) ՄԷՀՄ–1–ը (մեծ էլեկտրոնային հաշվողական մեքե
նա)՝այդժամանակամենահզորԷՀՄ–նԵվրոպայում:Այդմեքե
նանստեղծելուցհետոՍ.Ա.ԼեբեդևըդարձավԽՍՀՄԳԱիսկա
կանանդամ:ՀետագայումԽՍՀՄԳԱՀՏևՃՄինստիտուտըև
ակադեմիկոս Ս. Ա. Լեբեդևը զբաղվում էին ՄԷՀՄ, իսկ հետո`
«Էլբրուս»սերիաներիսուպեր–ԷՀՄ–ներիմշակմամբ:

1953 թ.—ԱմերիկացիներՋ.ՖորսթերըևՈւ.Փանյաննառա
ջարկում են մագնիսական միջուկներով հիշողության կազմա
կերպ ման մատ րի ցային սխե մա:

1953 թ. — Մա սա չու սեթ սի տեխ նո լո գի ա կան ինս տի տու տի 
(ԱՄՆ)հաշվողականմեքենաներումառաջինանգամկիրառվում
է«Ֆերիտայինհիշողությունը»:

1953 թ.—Մոսկվայումավարտվումէ«Ստրելա»սերիական
ԷՀՄ–ի մշակումը Յու. Յա. Բազիլևսկու ղեկավարությամբ և
ՄԷՀՄ–իմշակումըՍ.Ա.Լեբեդևիղեկավարությամբ:

50–ա կան թթ.—ՊենզայումԲ.Ի.Ռամեևիղեկավարությամբ
մշակվումեն«Ուրալ»սերիայիԷՀՄ–ներ,Երևանում`Ֆ.Տ.Սարգ
սյանիղեկավարությամբ` «Հրազդան»ԷՀՄ–ն,Մինսկում (Վ.Վ.
Պրժիյալկովսկու և այլոց ղեկավարությամբ)` «Մինսկ» ԷՀՄ–ն,
իսկԿիևում`«Կիև»ԷՀՄ–ն:

1953–1956 թթ.—ԽՍՀՄ–ումկազմակերպվումէառաջինսե
րիական «Ստրելա» ԷՀՄ–իարդյունաբերականարտադրությու
նը, մեքենա, որըմշակվել էրՀԿԲ–245–ում (ԽՍՀՄԳԱՃՄԻև
ՀՏ–իևՃՄԻգաղտնիմրցակից)Յու.Յա.ԲազիլևսկուևԲ.Ի.
Ռամեևիղեկավարությամբ:ՀԿԲ–245–ը,որըհետագայումվերա
փոխվեցԷլեկտրոնայինմեքենաներիգիտահետազոտականինս
տիտուտի (ԷՄԳՀԻ), իսկ հետո՝ էլեկտրոնային–հաշվողական
տեխնիկայիգիտահետազոտականկենտրոնի(ԷՀՄԳՀԿ),զբաղ
վումէր«Ուրալ»սերիայիմեծունիվերսալԷՀՄ–ներիմշակմամբ,
իսկհետո`ԷՀՄՄՀ–իմշակմամբ:

1953–1957 թթ.—ՄաթեմատիկոսՋ.Բեյկուսի(ԱՄՆ)ղեկա
վարածխումբը մշակում է «Ֆորտրան»ալգորիթմական լեզուն`
«բանաձևերիթարգմանությունմեքենայականլեզվով»:
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1953 թ. — ԽՍՀՄ–ում ստեղծվում է լամպային «Ստրելա»
ԷՀՄ–ն[5]:Թողարկվելէմինչև1956թ.(ք.Մոսկվա),ընդամենը՝
8մեքենա:

1953 թ. — Ֆոն Նեյ մա նի ղե կա վա րու թյամբ ստեղծ վում է 
JOHNNIAC համակարգիչը, որում մարմնավորված էին նրա նոր
գաղափարները:Մեքենանգործեցմինչև 1966թ.՝աշխատելով
այդընթացքում50000մեքենայականժամ:

1954 թ.—ԼույսէտեսնումՆ.Վիների«Կիբեռնետիկանևհա
սարակությունը»գիրքը,որտեղառանձնացվում,ընդգծվումէնոր
գիտությանփիլիսոփայականևսոցիալականտեսակետներիհե
ղինակային յուրատեսակպատկերացումը,ևհետևելովՊլատո
նինևԱմպերին՝այնանվանեց«կիբեռնետիկա»:
Երբ երևան եկավ կիբեռնետիկան, բուլղարացի նշանավոր

մանկավարժԻվանՄարևըուսուցմանգործումբեկմանսկիզբը
կապում է մանկավարժության որակական թռիչքի, տեխնիկա
կան միջոցների, «մարդ–մեքենա» համակարգերի օգտագործ
ման հետ:ԱկադեմիկոսԱ.Ի.ԲերգըԽՍՀՄԳԱ–ում (1959թ.)
գլխավորեցկիբեռնետիկայիհանձնաժողովըև«ծրագրավորված
ուսուցման»միջգերատեսչականհանձնաժողովը(1964թ.):

1956 թ.—ԽՍՀՄ–ում(ք.Երևան)կազմակերպվումէԵրևանի
մաթեմատիկական մեքենաների գիտահետազոտական ինստի
տուտը(ԵմմգհԻ):Ինստիտուտիստեղծմանհիմնականնախա
ձեռնողն էր երիտասարդ գիտնական–մաթեմատիկոս, ակադե
միկոս Սերգեյ Մերգելյանը (նկ. 58)՝ ինստիտուտի առաջին
տնօրենը: Մինչ այժմ էլ Հայաստանում, ժողովրդի մոտ,
ԵՄՄԳՀԻ–իհոմանիշնէ«Մերգելյանիինստիտուտը»:

1958 թ.—ԽՍՀՄ–ում (ք. Երևան, Երևանի մաթեմատիկա
կանմեքենաներիգիտահետազոտականինստիտուտ)սկսվումէ
«Արագած»(նկ.59)լամպայինԷՀՄ–իմշակումը,որիհամարբա
զաենծառայելԻ.ԲրուկիստեղծածԷՀՄ–ները[37]:Թողարկվեց
մեքենայի4օրինակ:
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Նկ.58.ՍերգեյՄերգելյան

Նկ.59.«Արագած»լամպայինԷՀՄ–ը

1959 թ.—ԽՍՀՄ–ը թողարկում է «Սպեկտր–4» լամպային
ԷՀՄ–ն,որնօգտագործվումէռազմականինքնաթիռներիթռիչքի
ուղ ղորդ ման հա մար:

1959 թ.—ԽՍՀՄ–ում(ք.Մոսկվա,Կազան)սկսվումէM–20
լամպայինԷՀՄ–իթողարկումը:Թողարկվելենմինչև1964թ.ըն
դամենըմոտ100մեքենա:
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1–ին սերն դի Էհմ–նե րի հատ կան շա կան բնու թագ րե րը
• Եզրաչափսերը`ԷՀՄ–նկատարվածէվիթխարիպահարաննե
րիտեսքովևզբաղեցնումէհատուկմեքենայականդահլիճ:

• Արագագործությունը`10–20հազարգործ/վրկ:
• Շահագործումըչափազանցբարդէէլեկտրոնավակուումային
լամպերիհաճախակիշարքիցդուրսգալուպատճառով:

• Ծրագրավորումը`մեքենայականկոդերովկատարվողաշխա
տատարգործընթացէ,մատչելիէմիայնբարձրորակավորում
ունե ցող մաս նա գետ նե րի հա մար:

• Ծրագրիևտվյալներիներածմանհամարօգտագործվումեն
պերֆոժապավեններևպերֆոքարտեր:

5.2.ՏՐԱՆԶԻՍՏՈՐՆԵՐ:2–ՐԴՍԵՐՆԴԻԷՀՄ–ՆԵՐԻ 
ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆԸ(1960–1970ԹԹ.)

Տրանզիստորային ԷՀՄ–ների ծնունդը կապված է կիսահա
ղորդչայիննյութերիստեղծմանհետ,որոնցշնորհիվհնարավոր
դարձավէապեսփոքրացնելԷՀՄ–ներիչափերը,էլեկտրաէներ
գիայիծախսը,կտրուկմեծացնելարագագործությունը:

1826 թ.—Կիրառվեց«կիսահաղորդիչներ»հասկացությունն
այն մարմինների էլեկտրականություն հաղորդելու ընդունակու
թյանմասին,որոնք«…կարծեսմիջինտեղենգրավումհաղոր
դիչների և անհաղորդիչների միջև»,– դրանց մասին այսպես է
գրել ռուսֆիզիկոս–մանկավարժԻվանԴվիգուբսկինիր «Փոր
ձարարականֆիզիկայիտարրականհիմունքներ»դասագրքում:
Կիսահաղորդիչներիֆիզիկայիևտեխնիկայիզարգացումըհան
գեց րեց միկ րոպ րո ցե սոր նե րի ստեղծ մա նը:

1920 թ.—ԱմերիկացիհետազոտողՅու.Լիլիեն–Ֆելդըար
տահայտումէկիսահաղորդչայինսարքի`էլեկտրականազդան
շաններիուժեղարարիստեղծմանգաղափարը:

XX դ. 30–ա կան թթ. կե սեր—ԱՄՆ–ում՝Վ.Կ.Զվորիկինիև
Ֆ.Ֆրանսուորտի,ՄեծԲրիտանիայում՝Կ.Սվինտոնի,ԽՍՀՄ–
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ում՝Վ.Պ.Գրաբովսկու,Ս.Ի.Կատաևի,Ա.Պ.Կոնստանտինովի,
Բ.Լ.Ռոզինգի,Պ.Վ.Տիմոֆեևի,Պ.Վ.Շմակովիմշակումների
արդյունքումստեղծվումենէլեկտրոնայինհեռուստատեսության
առաջինհամակարգերը:

1932 թ.—ԽորհրդայինգիտնականԻ.Ե.Տամմը(հետագայում
Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր), կիրառում է կիսահաղորդչի
մակերեսային վիճակների` «Տամմի մակարդակներ» հասկացու
թյունը,որոնքմեծդերկատարեցինդաշտայինտրանզիստորների
և կի սա հա ղոր դ չային այլ սար քե րի աշ խա տան քում:

1947 թ. — ԱՄՆ–ի գիտնականներ Ջոն Բարդինը, Ուոլթեր
ԲրաթեյնըևՈւիլյամԲրեդֆորդՇոքլինհայտնագործեցինտրան
զիս տո րը՝ փոքրաչափս և էժան կիսահաղորդչային տրիոդ, և
առաջարկեցինԷՀՄ–ներումփոխարինելէլեկտրոնայինլամպերը
տրանզիստորներով:ԳյուտիհեղինակներնարժանացանՆոբե
լյանմրցանակի:Տրանզիստորները շատավելիփոքրաչափսև
հուսալիէին,քանլամպերը,դրանցումէլեկտրաէներգիայիծախ
սըանհամեմատելիփոքրէր,քանլամպերում,ինչըբերեցԷՀՄ–
ներիչափսերիևգնիէականնվազման:

1948 թ.—ԱմերիկացիֆիզիկոսներՈւոլթերԲրաթեյնը,Ջոն
ԲարդինըևՈւիլյամՇոքլինստեղծումենտրանզիստոր:1956թ.
այդ հայտնագործությանև 1945թ. սկսած կիսահաղորդիչների
հետազոտության համար նրանց շնորհվում է Նոբելյան մրցա
նակ:

1948 թ.—Ստեղծվումէառաջինարդյունաբերականերկբևեռ
տրանզիստորը: 1954 թ. աշխարհում արտադրվել է մոտ 5 մլն
տրանզիստոր,1958թ.`200մլն,1963թ.`մոտ1,5մլրդ(մոտ2500
տեսակիդիոդև300տեսակիտրանզիստոր):

1950 թ.—Կիսահաղորդիչներումառաջինp–nանցումներն
ստացվումենմիաձուլմանմեթոդով:

1950 թ. — Ամերիկացի գիտնական Կ. Լարկ–Թորովիցը
ուշադրությունէդարձնումգերմանիումիռադիոակտիվնեյտրո
նայինմիախառնմանհնարավորությանը:60–ականթթ–իսկզբին
այդմեթոդըկիրառվումէսիլիցիումինկատմամբ,որիշատմա
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քուր շեր տե րի վրա ին տեգ րա լային տեխ նո լո գի այի մե թո դով 
պատրաստվումենմեծինտեգրալայինսխեմաներ(ՄԻՍ):

1952 թ.—ԱմերիկացիգիտնականՎ.Պ.Ֆանըառաջինըկի
րառում է գերմանիումի զոնային հալումը` մաքուր կիսահաղոր
դիչ նե րի ստաց ման մե թո դը:

1952 թ. — Ամե րի կա ցի գիտ նա կան Ու. Շոք լին ար տա հայ տեց 
կիսահաղորդչի մակերևութային վիճակները տրանզիստորի
իրականացմաննպատակովօգտագործելուգաղափարը:

1954–1957 թթ.—NCRֆիրման(ԱՄՆ)NCR–304տրանզիս
տորներովստեղծումէառաջինհամակարգիչը:

1956 թ.—ԽՍՀՄ–ում(ք.Մոսկվա,Հատուկկոնստրուկտորա
կանբյուրոՀԿԲ–245,Ի.Ս.Բրուկիլաբորատորիա)ստեղծվումէ
М–3 տրանզիստորային ԷՀՄ–ն: М–3 մեքենան սերիապես թո
ղարկվելէ1959թ.սեպտեմբերիցՄինսկիհաշվողականմեքենա
նե րի գոր ծա րա նում:

1957 թ.—ԽՍՀՄ–ում(ք.Պենզա)սկսվումէ«Ուրալ»ընտանի
քի տրանզիստորային ԷՀՄ–ների սերիական արտադրությունը:
Արտադրվելենտարբերմակնիշներմինչև 1975թ.,ընդամենը՝
700մեքենա:

1957 թ.—Մշակվում է պրոցեդուրակողմնորոշումային «Ալ
գոլ»ալգորիթմականլեզվիառաջինտարբերակը:

1957–1958 թթ.—Կիևում(Վ.Ս.Կորոլյուկը,Ե.Լ.Յուշչենկոն)
մշակում են ծրագրավորման ունիվերսալ ընթացակարգակողմ
նորոշումային (հասցեավոր) «Ալգոլ» ալգորիթմական լեզուն,
ՄոսկվայումԱ.Ա.Լյապունովըաշխատակիցներիևաշակերտնե
րիհետմշակումէօպերատորայինսխեմաներինկարագրմանլե
զուն,ստեղծվումենառաջինավտոմատացվածծրագրավորման
համակարգերը: Սկսվում է ավտոմատների, արհեստական ին
տելեկտի և դիսկրետային վերլուծության տեսությանը վերաբե
րողաշխատանքը:ԱկադեմիկոսներԻ.Մ.Գելֆանդի,Ա.Ա.Դո
րոդնիցինի,Մ.Վ.Կելդիշի,Մ.Ա.Լավրենտևի,Ա.Ն.Տիխոնովի
ևայլոցաշխատանքներովզարգանումէթվայինվերլուծությունը:



81

1958 թ.—ՍկսվումէԽՍՀՄ–ումառաջինսերիական«ՄԷՀՄ–
2»սուպեր–ԷՀՄ–ներիարդյունաբերականարտադրությունը:

1958–1970 թթ.—Դ.ԷնջելբարտըՍտենֆորդիհամալսարա
նումկազմակերպում էARC (AugmentationResearchCenter) հե
տազոտականկենտրոնը,որըզբաղվումէրհամակարգչիմիջո
ցով մար դու մտա վոր հնա րա վո րու թյուն նե րի ընդ լայն ման 
հիմնախնդիրներով: Հայտնագործվեցին համակարգչի կառա
վարմանհամարմկնիկ,ջոյստիկ,տարբերայլմանիպուլյատոր
ներ` գծագրական էկրանի և ինտերակտիվփոխազդեցությամբ
համակարգիչըկառավարելուհամար:

1959 թ.—ԽՍՀՄԳԱՃՄևՀՏԻ–ումՍ.Ա.Լեբեդևիղեկավա
րությամբստեղծվումէM–20սուպեր–ԷՀՄ–ն.M–20–ը`այդժամա
նակաշխարհումամենահզորԷՀՄ–ներիցմեկնէր:ԴաԽՍՀՄ–
ում առաջին մեքենան էր, որը հագեցված էր օպերացիոն
համակարգով, համակարգային և կիրառական ծրագրային
ապահովմամբ:ԱյդԷՀՄ–իհամարծրագրերկարելիէրգրելմնե
մոկոդի` ասսեմբլերի` մեքենայական կախումով լեզուների և
բարձրմակարդակիմեքենայիցանկախլեզուներինախորդների
օգ տա գործ մամբ:

Նկ.60.ՎիկտորԳլուշկով

1958 թ.—ԱկադեմիկոսՎիկտորՄիխայիլիԳլուշկովը (նկ.
60)առաջադրումէունիվերսալկառավարմանԷՀՄ–իստեղծման
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գաղափարը, որը պետք է ունենա ստանդարտացված ինտեր
ֆեյս`համանմանսարքերով,ինչպեսնաևիրականժամանակի
օպե րա ցի ոն հա մա կարգ:

1958 թ.—ԽՍՀՄ–ում (ք. Երևան, Երևանի մաթեմատիկա
կանմեքենաներիգիտահետազոտականինստիտուտ)սկսվումէ
«Հրազդան»տրանզիստորայինԷՀՄ–ներիմշակումը՝M–3մեքե
նայիբազայիվրա:Սերիապեսարտադրվելէ1961թ–ից«Հրազ
դան–2»մակնիշը(նկ.61),1966թ–ից՝«Հրազդան–3»մակնիշը:

Նկ.61.«Հրազդան–2»տրանզիստորայինԷՀՄ–ը

1959 թ.—IBMֆիրմանթողարկումէտրանզիստորայինIBM
1401համակարգիչներիսերիան,որիցվաճառվումէավելիքա10
հազարհատ:

1959 թ.—IBMֆիրմանթողարկումէիրառաջին7090մեյնֆ
րեյմը(անգլ.՝mainframe)՝մեկվայրկյանում230հազարգործողու
թյուն արա գա գոր ծու թյամբ:

1959 թ.—IBMֆիրմանթողարկումէIBM7030հատուկվերա
փոխակը (modification)՝ նախատեսված Լոս Ալամոս քաղաքում
գտնվողմիջուկայինլաբորատորիայիհամար:

1959 թ.—ԽՍՀՄ–ում(ք.Մինսկ)սկսվումէ«Մինսկ»ընտա
նիքի տրանզիստորային ԷՀՄ–ների արտադրությունը, տարբեր
մակնիշներթողարկվելենմինչև1975թ.,ընդամենը՝մոտ3500
մե քե նա:
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1959 թ.—ԽՍՀՄ–ըթողարկումէ«Կուրս»տրանզիստորային
ԷՀՄ–ն, որընախատեսված էրռադիոլոկացիոնինֆորմացիայի
մշակ ման հա մար:

1960 թ.—ԽՍՀՄ–ում սկսվում էМ–220տրանզիստորային
ԷՀՄ–իսերիականթողարկումը[5]:

50–ա կան թթ. վերջ — Ջոն Մակկարտին Մասաչուսեթսի
տեխնոլոգիականինստիտուտումմշակումէ«Լիսպ»լեզուն`ար
հեստականինտելեկտիհիմնահարցինվերաբերողաշխատանք
նե րի հա մար:

1960–1961 թթ.—Տարբերերկրներումմիաժամանակմշակ
վումենհաշվողականհամակարգեր`զարգացածբազմածրագ
րայինկազմակերպմամբ:

1960 թ.—ԱՄՆ–ումստեղծվումէ«Կոբոլ»լեզուն,լեզու,որը
կողմնորոշվածէդեպիառևտրայինինֆորմացիայիմշակումը:

1960 թ.—Ս.ՓեյփերթըևՄասաչուսեթսիտեխնոլոգիական
ինստիտուտիպաշտոնակիցներնառաջարկումեն«Լոգո»ծրագ
րավորմանլեզուն,որովկարելիէկառավարել«կրիայով»`փոքր
ռոբոտիծրագրայինմոդելով:

1960 թ. — Տարբեր երկրներում ԷՀՄ–ների միջև հեռախո
սայինկապիհիմանվրաաշխատանքներենսկսվումհաշվողա
կան ցան ցե րի ստեղծ ման ուղ ղու թյամբ:

1960–ա կան թթ. սկիզբ — Ակա դե մի կոս Վ. Մ. Գլուշ կո վը 
ձևակերպում է տարբեր օղակների ու մակարդակների կառա
վարմանավտոմատացվածհամակարգերը (ԿԱՀ)համապետա
կանավտոմատացվածհամակարգի(ՀԱՀ)մեջմիավորելուգա
ղափարը:1963թ.մշակվումէՍՍՀՄհաշվողականկենտրոնների
միասնականպետականցանցի(ՀԿՄՊՑ)էսքիզայիննախագի
ծը:

1960–ա կան թթ.—Տրանզիստորայինտարրերիբազայիվրա
սկսվումէերկրորդսերնդիԷՀՄ–ներիարտադրությունը:Գիտա
կան հաշվարկների համար ստեղծվում են միջին հզորության
ԷՀՄ–ներ, Մոսկվայում` Մ–220, ԲԷՀՄ–3, ԲԷՀՄ–4, Պենզայում`
«Ուրալ–11», «Ուրալ–14», «Ուրալ–16», Մինսկում` «Մինսկ–22»,
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«Մինսկ–23», «Մինսկ–32», Երևանում` «Հրազդան–2», «Հրազ
դան–3»:

1960 թ.—Ստեղծվումէ«Ալգոլ–60»լեզուն.այդնույնթվակա
նինԷՀՄարտադրողներիևօգտագործողներիմիացյալկոմիտեն
ստեղծում է «Կոբոլ» լեզուն: Լեզվի անվանումը կազմված է
Common Business–oriented Language բառերից (որպես օրինակ
ընդունվելէանգլերեննախադասությանշարահյուսությունը):

1961 թ.—ՍտեղծվումէԽՍՀՄ–ումառաջին«Դնեպր–1»սերի
ականունիվերսալկիսահաղորդչայինԷՀՄ–ն:

1961 թ.—ԱռաջարկվումէօգտագործողներիմիջևԷՀՄճյու
ղավորվածցանցիմիջոցովԷՀՄմեքենայականժամանակիավ
տոմատ բաշխման համակարգ, որը գործնականորեն իրակա
նացվելէ1963թ.:

1961 թ.— Վաճառքի է հանվում աշխարհում առաջին` Bell
Punch/Sumlock’s«ANITA»հաշվասարքը(կալկուլյատոր)(նկ.62),
վաճառքիգինը`2200$:

Նկ.62.«ANITA»հաշվասարքը

1963 թ.—Ա.Ի.ԲերգըառաջէքաշումԷՀՄկիրառմանհիմ
նախնդիրըհարմարեցվողուսուցմանմեջ,ուսուցմանգործընթա
ցըդիտարկում է որպեսկառավարմանգործընթաց, որըկապ
ված է յու րա քան չյուր աշա կեր տի որո շա կի ծա վա լի ու որա կի 
տե ղե կատ վու թյուն հա ղոր դե լու հետ:
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1965 թ.—DigitalEquipmentֆիրման (ԱՄՆ,Մասաչուսեթսի
նահանգ,ք.Մեյնարդ)թողարկումէտրանզիստորայինառաջին
մինիհամակարգիչը՝PDP–8,որիչափերըմոտէինկենցաղային
սառնարանիչափերինևարժերընդամենը20հազարԱՄՆդո
լար (40–50–ականթվականներիհամակարգիչներնարժեինմի
քանիմիլիոնդոլար):

1967–1969 թթ.—ԽՍՀՄԳԱճշգրիտմեխանիկայիևհաշվո
ղականտեխնիկայիինստիտուտումՍ.Ա.ԼեբեդևիևՎ.Ա.Մել
նիկովիղեկավարությամբգործողկոլեկտիվըստեղծումէգիտա
կան հաշվարկների կիսահաղորդչային մինի–ԷՀՄ–ներ.
Երևանում՝ Հ. Ե. Հովսեփյանի ղեկավարությամբ «Նաիրի–2»,
Կիևում` Վ. Մ. Գլուշկովի ղեկավարությամբ «Միր–2» (1969 թ.)
առաջինանգամիրականացվածկառավարմաներկմակարդակ
ասինխրոն միկրոծրագրային համակարգ` սանդղավոր կազմա
կերպմամբևմիկրոծրագրերիօպտիմալացմամբ:«Միր–1»մեքե
նաների համար ռուսերենի հիման վրա ստեղծվում են «Միր»,
«Անալիտիկ»հատուկմուտքայինլեզուները:
«Միր–2»–ում օգտագործողի հետ երկխոսությունն առաջին

ան գամ իրա կա նաց վում է լու սային գր չա ծայ րով: Այդ նույն օրե րին 
ԽՍՀՄ–ումբուռնկերպովզարգանումէԷՀՄ–իկիրառումըժա
մանակիիրականմասշտաբովփորձագիտականտվյալներհա
վա քե լու և դրանց մշակ ման տեխ նո լո գի ա կան գոր ծըն թաց նե րը 
կառավարելու,պլանային–տնտեսականհաշվարկներկատարե
լու համար: Հանձնվել են շահագործման, հանձնարարվել են
զանգվածային ներդրման երկրում առաջին ԿԱՀ ձեռնարկու
թյունները`«Լվով»–ներիզանգվածայինարտադրմամբ:ՈՒԽՍՀ
ԳԱ կիբեռնետիկայի ինստիտուտում ստեղծվում է կառավարող
«Դնեպր–2»ԷՀՄ–ը`զարգացածընդհատմանհամակարգով,որն
ապահովում է միաժամանակյա աշխատանք 1600–ից ավելի
մուտքիև100–իցավելիտարբերելքիհամանմանմեխանիզմնե
րով:

1967 թ.—ԽՍՀՄԳԱճշգրիտմեխանիկայիևհաշվողական
տեխնիկայիինստիտուտումՍ.Ա.ԼեբեդևիևՎ.Ա.Մելնիկովի
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ղեկավարությամբստեղծվումէՄԷՀՄ–6հզորկիսահաղորդչային
ԷՀՄ` գիտական հաշվարկների մի քանի խնդիրների բազմած
րագրայինմշակմանհամար:Նրաբնութագրերնեն.հրամաննե
րիմիահասցեհամակարգ,50–կարգանիկրկնակբառեր,ֆերի
տայինմիջադիրներիվրաՕՀՍ32–իցմինչև128հազարբառ`2
մկվրկ ցիկլ ժամանակով. ռեգիստրային հիշողություն` 16 բառ
300նվրկցիկլժամանակով,արտաքինՀՍ16մագնիսայինթմ
բուկ`32հազարականբառովև32ժապավենատարմեխանիզմ`
մեկսարքիհամար106բառիցավելիծավալով,գործողություննե
րիկատարմանժամանակը`1,2մկվրկսահողստորակետովթվե
րիգումարմանհամար,2,1մվրկ`բազմապատկմանհամար:Մե
քե նան ուներ ավ տո մատ ծրագ րա վոր ման հա մա կարգ 
«Ֆորտրան»,«Ալգոլ–60»,«Լիսպ»մուտքայինլեզուներով:Ծրագ
րայինապահովումըիրականացնումէինԼ.Ն.Կորոլյովը,Մ.Ռ.
Շուրա–Բուրան,Ն.Ն.Գովորունը,Է.Զ.Լյուբիմսկինևայլոք:Հե
տագայումՄԷՀՄ–6–ումօգտագործվումէՆովոսիբիրսկումակա
դեմիկոսԵ.Պ.Երշովիղեկավարությամբմշակվածծրագրավոր
մանԲ–համակարգը`ընդարձակելով«Ալգոլ–60»լեզուն:

XX դ. 60–ա կան թթ. վերջ— Է.Ֆեյգենբաումը և ուրիշներ
Սթենֆորդի համալսարանում (ԱՄՆ) ստեղծեցին այն առաջին
ծրագիրը,որնուներարհեստականինտելեկտիհատկություններ
ևհամարվումէրնաևառաջինփորձագիտականհամակարգը:

1969 թ.—Է.ԺեկենևուրիշներՄասաչուսեթսիտեխնոլոգիա
կան ինստիտուտում (ԱՄՆ) կանխագուշակում են օպտիկական
մետակայունությանգոյությունը, որպիսին 1976թ–իփորձի ըն
թացքումնկատելէինԽ.Ջիբբսը,Ս.Մակ–Կոլլը,Տ.Վենկատեսա
նը:Այդերևույթիհիմանվրագործողսարքերիհամարպահանջ
վում է այնպիսի կիսահաղորդիչ, որը թափանցիկ լինի
լուսապատկերիմիհատվածում,անթափանց`մյուսում,խիստոչ
գծայինօպտիկականբնութագրով(օրինակ`ինդիումիանտիմո
նիդը): Տրամաբանական սխեմաները այդպիսի օպտիկական
տարրերով կարող ենաշխատել վայրկյանում մինչև 1000 մլրդ
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տրամաբանական գործողություն արագությամբ (տարրական
փոխարկիչներիարագությունը1մլրդգործ/վրկէ):

1970–ա կան թթ. առա ջին կես—ԽՍՀՄԳԱ հաշվողական
կենտրոնըհիմնախնդիրներիմաթեմատիկականմոդելներիմի
ջոցովսկսումէկենսոլորտիվրախոշորամասշտաբմարդաբա
նա կան ներ գոր ծու թյուն նե րի գլո բալ հետևանք նե րի գնա հատ ման 
ուսումնասիրությունը(բիոտայիէվոլյուցիայինը`Յու.Մ.Սվիրիժև,
կլիմայինը`Վ.Վ.Ալեքսանդրով):

1970–ա կան թթ. երկ րորդ կես—Մ.Պլանկիանվանֆիզի
կականքիմիայիինստիտուտում(ԳՖՀ)սկսվումէխոշորամասշ
տաբհրդեհներիմոդելներիուսումնասիրությունը,որիարդյունք
ներն ավելի ուշ տարածվեցին Կ. Սագանի միջոցով (ԱՄՆ)
«միջուկային գիշեր» և «միջուկային ձմեռ» սցենարների վրա
(1983թ.):

1970 թ.—ՇվեյցարականԴաշնայինինստիտուտիաշխատա
կից Ն. Վիրտը Ցյուրիխում ստեղծում է «Պասկալ» լեզուն, որը
լայնտարածումստացավծրագրավորմանսկզբունքներիուսուց
մանընթացքում:ՀետագայումՆ.Վիրտըստեղծումէ«Մոդուլ–2»
լեզուն,իսկԱՄՆ–ում«Պասկալ» լեզունզարգացավ«Ադա»լեզ
վում:ԱյդնույնժամանակԱՄՆ–իԱզգայինռադիոաստղագիտա
կան աստ ղա դի տա րա նի աշ խա տա կից Չ. Մու րը հայտ նա գոր ծում 
է«Ֆորտ»(Forth)լեզուն:Այնօգտագործվումէրհեռադիտակների
կառավարմանհամար,հետագայումայդլեզունտարածումստա
ցավ ար հես տա կան ին տե լեկ տի հա մա կար գե րը շա րադ րե լիս:

1970–1980 թթ.—Ձևակերպվումէբարդծրագրայինհամա
կարգի մշակման գործընթացի մոդելը: Այն առանձնացնում էր
գործընթացիմիքանիփուլ`վերլուծություն,դիզայն,կոդավորում,
թեստավորում,կիրառում,այդիսկպատճառովմոդելըստացավ
«կասկադային»անվանումը:Հետագազարգացումըհանգեցրեց
այդ մոդելի մոդիֆիկացման` պարույրի տեսքով (1986 թ.), որի
դեպքում մշակման փուլերն ինտերակտիվ ձևով կրկնվում էին,
բայցամենանգամնորմակարդակով`հաշվիառնելովնախորդ
մշակումը: Մշակման կազմակերպման կարևորության գիտակ
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ցումըհանգեցրեցհամընդգրկունմոդելներիկառուցմանևնույ
նիսկմիջազգայինստանդարտների:

1970–1980 թթ.— «Xerox» ֆիրման կազմակերպում է PARC
(PaloAltoResearchCenter)հետազոտականկենտրոնը,որիղեկա
վարներդարձանԲոբԹեյլորըևԱլանՔեյը:Կենտրոնըշարունա
կումէԴ.Էնջելբարտիհետազոտություններըհամակարգչիմիջո
ցովմարդուինտելեկտուալհնարավորություններիընդարձակման
հիմնախնդիրների վերաբերյալ: Հետազոտողները համակարգչի
ինտերակտիվկառավարմանգաղափարինհանգեցինօպերատո
րիևդիսփլեյիէկրանիվրագծագրականպատուհաններիհամա
կարգիևօպերատորիփոխգործողությանմիջոցով:

2–րդ սերն դի Էհմ–նե րի հատ կան շա կան բնու թագ րե րը
• Եզրաչափսերը. ԷՀՄ–ն ստեղծված է մարդու հասակից քիչ
բարձրմիատեսակկանգնակներիտեսքով,դրանցզետեղման
համարպահանջվումէհատուկսարքավորվածմեքենայական
դահլիճ,որիհատակիտակովփռվածենմիացմանմալուխնե
րը:

• Արագագործությունըմիքանիհարյուրհազարիցմինչև1միլի
ոն գոր ծ/վրկ է:

• Շահագործումըբավականինպարզեցվածէ,առաջացանհաշ
վողական կենտրոններ, որտեղ տեղադրվում էին մի քանի
ԷՀՄ`սպասարկողանձնակազմիմեծթվովհաստիքներով:

• Ծրագրավորումն իրականացվում է առավելապես ալգորիթ
մականլեզուներով:

• Կառավարման կոշտ սկզբունքըփոխարինվել է միկրոծրագ
րայինով, ծրագրավորելիության սկզբունքի իրականացման
հա մար ան հրա ժեշտ է հա մա կարգ չում մշ տա կան հի շո ղու թյան 
առկայությունը,որիբջիջներումմշտապեսներկաենկոդեր,
որոնք համապատասխանում են կառավարման ազդանշան
նե րի տար բեր հա մակ ցու թյուն նե րի:
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5.3.ԻՆՏԵԳՐԱԼԱՅԻՆՄԻԿՐՈՍԽԵՄԱՆԵՐ:3–ՐԴՍԵՐՆԴԻ
ԷՀՄ–ՆԵՐԻԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆԸ(1970–1980ԹԹ.)

1952 թ.—ՄեծբրիտանացիինժեներՋ.ԴամմերըՎաշինգ
տոնի կոնֆերանսում էլեկտրոնային սխեմաների տարրերի վե
րաբերյալ իր զեկուցման մեջ առաջադրեց կիսահաղորդչային
դիսկրետտարրերիփոխարենինտեգրալայինսխեմաներստեղ
ծելուհնարավորությանգաղափարը:

Նկ. 63. Ռո բերտ Նոյս

1959 թ.—ԱՄՆ–իգիտնականՌոբերտՆոյսը (նկ. 63) (Ռ.
ՆոյսըհետագայումհիմնադրեցIntelֆիրման)հայտնագործումէ
էլեկտրոնայինսխեմաներիիրականացմանեղանակ,որըթույլէ
տալիսսիլիցիումիմեկթիթեղիվրաստեղծելտրանզիստորներև
դրանցմիջևբոլորանհրաժեշտմիացումները:Ստացվողէլեկտ
րո նային սխե մա նե րը ան վա նե ցին ին տեգ րա լային միկ րոս խե
մա ներ կամ չի պեր:ՉիպերըթույլենտալիսԷՀՄ–ներումփոխա
րինել դիսկրետ էլեկտրոնային տարրերը ամբողջական
միկրոսխեմաներով, ինչի շնորհիվ կրճատվում են փոխանջա
տում նե րի ժա մա նակ հո սանք նե րի ուղի նե րը և հաշ վարկ նե րի 
արագությունը մեծանում է 10 անգամ: Էապես փոքրանում են
նաև մեքենայի զանգվածն ու չափսերը. վերը հիշատակված
ENIACմեքենայի18հազարէլեկտրոնայինլամպըկարելիէփո
խարինել 1,5 քառակուսի սանտիմետր չափս ունեցող չիպով:
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Սկսվեցէլեկտրոնիկայիվերամարմնավորումըմիկրոէլեկտրոնի
կայի: Չիպերի հայտնվելը ծնունդտվեց 3–րդ սերնդի ԷՀՄ–նե
րին:Հետագայումհաջողվումէ յուրաքանչյուրտարիերկուան
գամ մե ծաց նել ին տեգ րա լային սխե մայի մի ա վոր մա կե րե սի վրա 
տեղավորվողտրանզիստորներիքանակը,ինչնէլապահովումէ
համակարգիչների արագագործության կայուն բարձրացումը և
գնիիջեցումը:

1959 թ.—ԱՄՆ–ումստեղծվումենաշխարհումառաջինին
տեգ րա լային սխե մա նե րը:

1961 թ.—Վաճառքիէհանվումսիլիցիումիշերտիվրապատ
րաստվածառաջինինտեգրալայինսխեման(ԻՍ),որըպարունա
կումէվեցատարրտրիգեր`չորսկրկբևեռտրանզիստորումևեր
կու ռեզիստորում: 1963 թ. ԻՍ–ն ուներ 10–20 տարր, 1967 թ.`
մոտավորապես100, 1970թ.մոտերքին` 1000, 1975թ.մոտեր
քին`30000,1982թ.մոտերքին`300000տարր`միքանիքառա
կուսիմիլիմետրբյուրեղիվրա:Նկար64–ումբերվածէինտեգրա
լային սխե մայի օրի նակ:

Նկ.64.Ինտեգրալայինսխեմա

1962 թ.—Սկսվեցինտեգրալայինմիկրոսխեմաներիզանգ
վա ծային թո ղար կու մը:

1962 թ.—ԽՍՀՄ–ում(ք.Երևան,Երևանիմաթեմատիկական
մեքենաների գիտահետազոտական ինստիտուտ) սկսվում է
«Նաի րի»ընտանիքիԷՀՄ–ներիմշակումը:1964թ–իցսկսվումէ
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«Նաիրի–1» մեքենայի թողարկումը Հայաստանի երկու գործա
րաններումևԿազանիԷՀՄ–ներիգործարանում:1964–1970թթ.
թողարկվումէշուրջ500մեքենա:

Նկ.65.«Նաիրի–К»ԷՀՄ–ը

1966թ–իցթողարկվումէ«Նաիրի–1»–իմոդիֆիկացիա«Նաի
րի–2»մեքենան,1970–ից՝«Նաիրի–3»–ը,1981–ից՝հատուկկիրա
ռության«Նաիրի–4»–ըևդրամոդիֆիկացիաները:Այդմեքենա
ներումօգտագործվելէինսկզբունքորեննորսխեմատեխնիկական
լուծումներ, առաջին անգամփոքր դասի ԷՀՄ–ի համարառա
ջարկվելէրպրոցեսորի36կարգայինճարտարապետություն:
«Նաիրի» մեքենաների համար մշակված ճարտարապետու

թյունըարտոնագրվելէրԱնգլիայում,Ճապոնիայում,Ֆրանսիա
յում,Իտալիայում[38]:«Նաիրի–3»–ըինտեգրալայինմիկրոսխե
մաներիվրակառուցվածսերիականթողարկվողառաջինԷՀՄ–ն
էրԽՍՀՄ–ում:Գոյությունունեիննաև«Նաիրի–М»(1965),«Նաի
րի–С» (1967), «Նաիրի–К» (նկ. 65) մոդիֆիկացիաները: «Նաի
րի–1»— «Նաիրի–3» մեքենաների գլխավոր կոնստրուկտորն է
ՀրաչյաՀովսեփյանը (նկ.66), «Նաիրի–4»և «Նաիրի–41»–ինը՝
ԳերմանՕհանյանը(նկ.67):
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Նկ.66.ՀրաչյաՀովսեփյան

Նկ. 67. Գեր ման Օհա նյան

1964 թ. — ԱՄՆ–ի «IBM» (International Business Machines)
ֆիրման(ԱՄՆ,ՆյուՅորքինահանգ,ք.Արմոնկ)առաջինանգամ
սկսում էթողարկել ինտեգրալային միկրոսխեմաներիվրակա
ռուցված «IBM–360» համակարգչի զանգվածային սերիան, որը
զգալիազդեցությունգործեցհաշվողականտեխնիկայիհետագա
զարգացմանվրա:Սերիանբաղկացածէրտարբերհզորության
յոթմոդելից:Այդբոլորմոդելներըհամատեղելիէինտեխնիկա
պեսևծրագրորեն,ունեինմիասնականացվածինտերֆեյսներև
արտաքինկարգավորիչներ,որոնքընդլայնումէինդրանցգոր
ծառույթները:Դանշանակումէր,որհնարավորդարձավստեղ
ծելիրարհետկապվածմեքենաներիհամալիրներ,ինչպեսնաև
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մեկԷՀՄ–իհամարկազմվածծրագիրըառանցփոփոխություննե
րիտեղափոխելայդսերիայիցանկացածայլմեքենայիվրա:Այս
պիսով՝ առաջին անգամ բացահայտվեց ԷՀՄ–ների ապարա
տայինևծրագրայինապահովմանստանդարտացմանպահանջի
առևտրային տեսակետից նպատակահարմարությունը: «IBM–
360»համակարգիգործելու,հետագաընդլայնմանևկատարե
լագործման հիմնական սկզբունքները հրապարակվեցին բաց
մամուլում: Այսպիսով՝ «IBM–360»–ը դարձավ բաց համակարգ
չային համակարգերի նախատիպերից մեկը, որով և բացատր
վումէնրահսկայականհանրաճանաչություննամբողջաշխար
հում, համակարգի ակտիվ կյանքի տևական ժամանակը,
ծրագրայինևտեխնիկականապահովմանհսկայականքանակը,
որնրահամարմշակելենոչմիայնIBMֆիրման,այլև«IBM–360»
համակարգից օգտվողներն ամբողջ աշխարհում: Այդ ճանա
պարհովէինքայլումհանրահայտշատհամակարգչայինֆիրմա
ներ:Օրինակ`DECֆիրմանմշակելէԷՀՄ«PDP–11»,ապանաև
«VAX–11»համատեղելիսերիաները:ՍՍՀՄ–ումսեփականտեխ
նիկականբազայումմշակվեցինայդսերիաներիծրագրայինհա
մատեղելինմանակները`ЕСЭВМ–ը(«IBM–360»–ինմանակը)և
СМЭВМ–ը(«PDP–11»և«VAX–11»նմանակը):

Նկ.68.«Casio001»հաշվասարքը

1965 թ.—ԴորտմուտիքոլեջիցՋ.ԿեմենինևՏ.Կուրցըմշա
կում են ծրագրավորման «Բեյսիկ» (BASIC) լեզուն: Այն նախա
տեսվումէրինֆորմատիկայիներածականդասընթացիհամար:
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1965 թ. — Վաճառքի է հանվում «Casio» ընկերության
«Casio001»հաշվասարքը(նկ.68):

1965 թ.—ԽՍՀՄ–ումՏնտեսականփոխօգնությաներկրների
(ՏՓԵ)հետմիասինսկսվեցինIBM–360մեքենայումօգտագործ
վողհամակարգինմանակհամապիտանիԷՀՄ–ների(Միասնա
կանհամակարգ)մշակմանաշխատանքները:

1966 թ.—Կիևիհամալսարանումկազմակերպվումէկիբեռ
նետիկայիֆակուլտետ,ավարտվումէ«Ուկրաինա»մեծԷՀՄնա
խագծի մշակումը` կռահելով 70–ական թթ–ի ամերիկյան մեծ
ԷՀՄ–ներիշատգաղափարներ:

1967 թ.—ԱՄՆ–ումՄԻՍ–երով(մեծինտեգրալայինսխեմա
ներով)ստեղծվածէառաջինարագգործողԷՀՄ–ն:

1968 թ.—«BurroughsCorporation»ֆիրման(ԱՄՆ,Միչիգա
նինահանգ,ք.Դետրոյտ)թողարկումէամբողջությամբչիպերի
վրակառուցվածառաջինհամակարգիչը:

1970 թ.—«Intel» (կազմվածէինտեգրալային»,«տեխնոլո
գիա»բառերից)ֆիրման(ԱՄՆ,Կալիֆոռնիայինահանգ,ք.Սան
տա Կլարա) սկսում է վաճառել համակարգչի հիշողության ին
տեգ րա լային միկ րոս խե մա ներ:

1970–ա կան թթ.—ԽՍՀՄ–ումհետագազարգացումենստա
նումԿԱՀ–ները,դրվումենպետականևմիջպետականՏնտեսա
կանփոխօգնությանխորհրդի(ՏՓԽ)անդամերկրների(ԽՍՀՄ,
ԲԺՀ,ՀԺՀ,ԼԺՀ,ՉԽՍՀ,ԳԴՀ)տվյալներիմշակմանհամակար
գիհիմքերը.մշակվումենՄՀԷՀՄերրորդսերնդիունիվերսալ
ԷՀՄ–ներ,որոնքհամատեղելիենինչպեսմիմյանցհետ(միջինև
բարձրարտադրողականությանՄՀԷՀՄմեքենաներ),այնպեսէլ
երրորդսերնդիարտասահմանյանԷՀՄ–ներիհետ(«IBM–360»և
այլն.ԱՄՆ–ում):ՄՀԷՀՄմեքենաներիմշակմանգործինմասնա
կից ենդառնումՏՓԽանդամերկրների մասնագետները:Այդ
նույնժամանակԽՍՀՄ–ումստեղծվումենբազմապրոցեսորային
ևքվազիանալոգայինԷՀՄ–ներ,արտադրվումենմինի–ԷՀՄ–ներ`
«Միր–31»,«Միր–32»,«Նաիրի–34»,M–6000ևM–7000ԷՀՄ–նե
րը(մշակողներ՝Վ.Պ.Ռյազանովևայլոք)տեխնոլոգիականգոր
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ծընթացներիկառավարմանհամար.ինտեգրալայինմիկրոսխե
մաներով` սեղանի մինի–ԷՀՄ Մ–180, «Էլեկտրոնիկա–100»,
«Էլեկտրոնիկա–200», «Էլեկտրոնիկա Д3–28», «Էլեկտրոնիկա
НЦ–60»ևայլն:
ՍտեղծվումենտպասալիկներիևՄԻՍավտոմատացվածնա

խագծմանհամակարգեր:«Կիև–70»ԷՀՄբազայիվրաայդպիսի
մեխանիզմներն ապահովում էին միկրոսխեմաների պատրաս
տումը0,1մկմչափիճշգրտությամբ:
ԽՍՀՄ–ում ստեղծվում են հազարավոր տեղեկատվական–

հաշվողական կենտրոններ (ՏՀԿ), ինչպես մասնագիտացված,
այնպեսէլընդհանուրնշանակության,կոլեկտիվօգտագործման
համակարգեր`հեռավորտերմինալներով:

70–ա կան թթ. սկիզբ—ԱՄՆ–ումառաջանումէկապիմիաս
նականթվային համակարգիգաղափարը, մալուխային հեռուս
տացանցի միջոցովտերմինալների և կուտակիչների միացումը
կենտրոնականԷՀՄ–ներին:

1971 թ.—«Ինտել»ֆիրման(ԱՄՆ)ստեղծումէառաջինմիկ
րոպրոցեսորը (ՄՊ)` ծրագրավորվող տրամաբանական մեխա
նիզմը,որըպատրաստվածէՄԻՍտեխնոլոգիայով:ՄՊ–իզար
գացումըստորաբաժանվումէերեքսերնդի:Առաջինսերունդը`
փոքրաչափերը (4–8 երկչափ` 10–15 հազարգործ/վրկարագա
գործությամբ):ԵրկրորդսերնդիՄՊ–ներումմեծացվածէընդհա
նուրնշանակությանռեգիստրներիթիվը(մինչև60)ևներքինհի
շողությունը, իրականացված էմիկրոծրագրայինկառավարման
սկզբունքը: ՄՊ երրորդ սերունդը` «Ինտել» ֆիրմայի 8085,
80286,ԽՍՀՄ–իK–536ևայլն, դրանք 16կարգիՄՊ–ներեն,
որոնքբնութագրվումեններքինհիշողությանևմուտքի–ելքիմե
խանիզմների(ՄԵՄ)զարգացածհամակարգերով,հրամանների
ընդարձակված հավաքածուով և բարձր արագագործությամբ,
մի ա ժա մա նակ մշակ վում են ՄՊ կոմպ լեկտ ներ:

1972 թ.—ԱՄՆ–ումօդագնացությանևտիեզերականտարա
ծությանազգայինվարչությունում(NASA)տեղակայվումէ«Իլլի
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ակ–IV»սուպերհամակարգիչը,որովմոդելացվումէինհրթիռներ
ողո ղող օդային հո սանք նե րը:

1972 թ.—Ստեղծվումէ«Սի»(«C»)լեզուն`որպեսպրակտիկ,
ծրագրավորողին հարմար և օգտակար լեզու: Դրա ստեղծող
ԴեննիսՌիտչինայն ժամանակԱՄՆ–ում «Bell Labs» ֆիրմայի
աշխատակիցնէր,մասնակցումէրUNIXօպերացիոնհամակար
գի մշակ ման աշ խա տանք նե րին:

1972 թ.—ԽՍՀՄ–ումսկսվումէՄիասնականՀամակարգի
(EC)մեկնարկային,ամենափոքրհզորությանEC–1010մոդելիսե
րիականարտադրությունը,իսկ1973թ.՝հաջորդհինգմոդելնե
րի՝ EC–1020, EC–1030, EC–1040, EC–1050, EC–1060: Դրանց
արագագործությունըգտնվումէր10հազարից(EC–1010)մինչև2
միլիոնգործ/վրկտիրույթում(EC–1060):

1972 թ. — ԱՄՆ–ում ստեղծվում է մոնոլիտ ինտեգրալային
սխեմաներիվրահիմնված«Illiac IV»համակարգիչը,որիարա
գագործությունը 200 միլիոն գործ/վրկ էր:Մոտ մեկտարիայդ
մեքենանհաշվարկներիկատարմանարագությանռեկորդակիրն
էր:

1973–1980 թթ.—«Xerox»ֆիրմանարտադրում էմոտավո
րապես2հազարսեղանի«Alto»համակարգիչ,որոնքկարելիէ
համարել առաջին անհատական համակարգիչները: Դրանք
մարմնավորեցինԴ.Էնջելբարտի,Բ.Թեյլորի,Ա.ՔեյիևARCու
PARC հետազոտական կենտրոնների մյուս աշխատակիցների
գաղափարները: «Xerox–Alto» ֆիրմայի առաջին անհատական
համակարգիչները, իսկայնուհետև «Star–8010» համակարգիչը
լայնտարածումչգտանդրանցչափազանցբարձրգնիպատճա
ռով(15–20հազ.դոլար):

1973 թ.—«Texac instruments»ֆիրման (ԱՄՆ)առաջինան
գամմշակումէմիաբյուրեղMS–100տիպիմիկրո–ԷՀՄ`կենտրո
նականպրոցեսորի, հիշողության և մուտքի–ելքի կապակցման
սխե մա նե րը մեկ բյու րե ղում տե ղա վո րե լով:
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70–ա կան թթ. կե սեր — Երևան է գալիս օպտոէլեկտրոնի
կայի`էլեկտրականհոսանքներըլուսայինճառագայթներովփո
խարինելուգաղափարը:

1974 թ.—Նոյեմբերի 16–ինԱրեսիբո հրաբխիխառնարա
նում(ՊուերտոՌիկո,ԱՄՆ)տեղադրվածռադիոհեռադիտակից
21 սմ ալիքով հաղորդվում է առաջին «մարդկության ուղերձը
աստղերին», որտեղ 1679 հատ երկուական կոդի նշաններով
ծածկագրված էին ժամանակակից մարդկային քաղաքակրթու
թյան մա սին հիմ նա կան տվյալ նե րը:

1974–1975 թթ.—ԱՄՆ–ումվաճառքումհայտնվումենանհա
տականհամակարգիչներ`400–500դոլարարժողությամբ,որոնք
սո վո րա բար մշա կել էին դրանց ար տադ րու թյան նպա տա կով 
փոքրֆիրմաներհիմնողտաղանդավորանհատները:Այդպիսիք
են «Intel–8008», «Սելբի–8H» և «Մարկ–8»պրոցեսորով համա
կարգիչները,որոնքերևանեկան1974թ.:Առավելհայտնիէ«Ալ
տաիր–8800»համակարգիչը`Intel–8080ավելիկատարյալպրո
ցեսորով,որըստեղծելէԷդվարդՌոբերթսը՝դրաարտադրության
համարհիմնելովMITSֆիրման:Այդհամակարգչիվաճառքիհա
ջողությանընպաստումէրնրա«Basic»ծրագրավորմանլեզվիին
տերպրետատորիառկայությունը,լեզու,որմշակելենՊոլԱլլենը
և Բիլլ Գեյթսը` «Microsoft» ֆիրմայի ապագա հիմնադիրները:
Չնայածայդհամակարգչիավելիզգալի,համեստհնարավորու
թյանը՝«Xerox»ֆիրմայի«Alto»–իհամեմատությամբայնվայելում
էրանհամեմատառևտրականմեծհաջողություն`բացառիկցածր
գնի` 397 դոլարի պատճառով: Վաճառվեց «Ալտաիր–8800»–ի
ընդամենըմիքանիհազարհամակարգիչ:

1976 թ.—Ս.ՎոզնյակըևՍ.Ջոբսըմշակումեն«Apple–1»ան
հատականհամակարգիչը,հիմնում«Apple»արտադրականֆիր
ման: «Apple–1»–ըառևտրականանհաջողությունկրեց`տեխնի
կականանկատարելիությանպատճառովվաճառվեցընդամենը
200 այդպիսի մեքենա: Այդ ֆիրմայի հաջորդ «Apple–2» մեքե
նայինսպասումէրարտակարգհաջողություն.դրանիցվաճառ
վեց մոտավորապես 300 հազար հատ: Այդպիսի իրադարձու
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թյուննանհատականհամակարգիչների(ԱՀ)շուկայումդիտվում
էրառաջինանգամ:Հետագայում՝«Lisa»ԱՀանհաջողությունից
հետո,չափազանցբարձրարժեքիպատճառով(մոտավորապես
10000դոլար)«Apple»ընկերությանըսպասվումէրնորհաջողու
թյուն` կապված «Macintosh» սերիայիԱՀարտադրության հետ,
որըհագեցված էր «MacOs» օպերացիոնհամակարգով,գունա
վորգծանկարչությանլայնաջակցությամբ,պատուհանայինին
տերֆեյսով, «մուկ»մանիպուլյատորովևայլն: «Macintosh»ԱՀ–
ներն արտադրվում են առ այսօր, համարվում են
ամենատարածվածներն ԱՄՆ–ի կրթության համակարգում:
Դրանքմեծճանաչումենվայելումամբողջաշխարհում,դիզայնի
ևհրատարակչականգործունեությանմասնագետներիշրջանում:

1975–1976 թթ.—ՏՓԽ–իանդամերկրներիմասնագետների
համատեղ ստեղծագործության արդյունք եղավ СМ–1, СМ–2,
СМ–3, СМ–4 մինի–ԷՀՄ–ների ստեղծումը և արտադրությունը`
ունենալովկիրառմանլայնսահմաններգիտականաշխատանք
ներում,տեխնոլոգիականգործընթացներիկառավարման,փոր
ձագիտականտվյալներիմշակման,ժամանակիիրականմասշ
տաբի, ինժեներական և կառավարչական աշխատանքների
ավ տո մա տաց ման հա մար և այլն:

1976 թ.—ԱՄՆ–ում«ՔոմփյուտերՔոնսալթընս»ֆիրմանան
հատականհամակարգչիհամարարտադրում էխոսքիսերիա
կանոչթանկսինթեզատոր:

1976 թ.— ԼոսԱլամոսում (ԱՄՆ)տեղակայվում է «Cray–1»
առաջինսուպերհամակարգիչը,որըմեկվայրկյանումկատարում
էրմինչև100մլնթվաբանականգործողություն:ՍՍՀՄ–ումնման
բնութագրերունի«Էլբրուս–2»սուպեր–ԷՀՄ–ն:

70–ա կան թթ. վերջ—Լայնորենտարածվումենտվյալների
պահպանմանմագնիսականսկավառակները:

1978–1991 թթ.—Ս.Ա.ԼեբեդևիանվանԽՍՀՄԳԱՃՄև
ՀՏԻՎ.Ս.Բուրցևի,Գ.Գ.Ռյաբովի,Բ.Ա.Բաբայանի`Ս.Ա.Լե
բեդևիաշակերտներիևզինակիցների,ինչպեսնաևՎ.Պենտ
կովսկու ղեկավարությամբ ստեղծվում է «Էլբրուս» սուպեր–ԷՀՄ
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սերիան.1978թ.`«Էլբրուս–1»,1985թ.`«Էլբրուս–2»,1991թ.`«Էլբ
րուս–3»: ԷՀՄ այդ սերիային վերաբերող որոշ նյութերի ապա
գաղտնիացումիցհետո1992թ.պարզվեց,որդրանքժամանա
կինեղելենամենահզորԷՀՄ–ներնաշխարհում:Դրանքիրենց
արտադրողականությամբ մոտավորապես երկուանգամ գերա
զանցումէինարտասահմանյանամենահզորսուպեր–ԷՀՄ–ները
(օրինակ`«Cray»):Հատկապես«Էլբրուս»սերիայիմեքենաներին
է պատ կա նում ծրագ րի ճյու ղա վո րում նե րի կան խա գու շակ ման 
առաջնությունըբազմապրոցեսոր,սուպերսկալյարկոնվեյերային
ճարտարապետությանիրականացումը`RISCճարտարապետու
թյան, «ԷԼ–90» բարձր մակարդակի լեզվի մեքենայական–ան
կախբայթ–կոդիօգտագործումնինչպեսկիրառական,այնպեսէլ
հա մա կարգ չային ծրագ րե րի ներ կա յաց ման հա մար. ներ կա յումս 
այն կազմում է «Java» տեխնոլոգիայի էությունը: Արտասահմա
նումայս գաղափարներն իրականացվեցին 10–20տարի հետո
միայն:Վ.Պենտկովսկին1992թ–ից«Intel»ֆիրմայի(ԱՄՆ)առա
ջատարաշխատակիցնէ,ովշատխնդիրներումօգնելէայդֆիր
մայինվերոհիշյալտեխնոլոգիաներիիրականացման,«Pentium»
սերիայիպրոցեսորներիմշակմանգործում`աշխարհումIBMPC
ԱՀ–իամենամեծաթիվընտանիքիհամար:

1979–1980 թթ.—ՃապոնիայումևԱՄՆ–ումսկսվումէէլեկտ
րոնային բառարան–թարգմանիչների (ԷԲԹ) արտադրությունը.
«IQ–3000» (2500 բառ և 300 արտահայտություն անգլերենով,
5000`ճապոներեն),«LK–3000»(անգլերեն,ֆրանսերեն,իտալե
րենլեզուներով),«TA–1000»(1320բառանգլերենև2–3բառճա
պոներեն),«LanguageTranslator»(1000–ականբառիսպաներեն,
գերմաներեն, ֆրանսերեն, անգլերեն լեզուներով): Մի շարք
ԷԲԹ–երում տարբեր լեզուների համար օգտագործված են փո
խա րի նող մո դուլ ներ:

1980 թ.—ԽՍՀՄ–ում մշակվում է (արտադրվել է 1982 թ.)
հայրենականառաջինԷԲԹ«ԷլեկտրոնիկաСП»–ներեք լեզվով
(1000–ականբառռուսերեն,անգլերեն,գերմաներենլեզուներով,
միաժամանակտեղակայվողմոդուլներ`թվով3):
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3–րդ սերն դի Էհմ–նե րի հատ կան շա կան բնու թագ րե րը
• Եզրաչափսերը`արտաքինձևավորումընմանէերկրորդսերն
դիԷՀՄ–ներին,տեղակայմանհամարնույնպեսպահանջվում
էմեքենայականդահլիճ,իսկփոքրԷՀՄ–ներըիրենցիցներ
կա յաց նում են եր կու կանգ նակ` մո տա վո րա պես մե կու կես 
մարդկայինհասակի,ևդիսփլեյ,դրանքչենպահանջումզե
տեղ ման հա տուկ դահ լիճ:

• Արագագործությունը` մի քանի հարյուր հազարից մինչև մի
քա նի մի լի ոն գոր ծ/վրկ:

• Շահագործումը`ավելիօպերատիվկերպովէկատարվումսո
վորականանսարքություններիվերանորոգումը,սակայնհա
մակարգի բարդության պատճառով պահանջվում է բարձր
որակավորմանմասնագետներիանձնակազմ:

• ԷՀՄ–ի կառուցվածքումտեղի են ունեցել փոփոխություններ,
կառավարմանմիկրոծրագրայինեղանակիհետմեկտեղօգ
տագործվումենմոդուլությանևմագիստրալությանսկզբունք
նե րը:

• Մեծացել են հիշողության ծավալները, մագնիսական թմբու
կներըաստիճանաբարդուրսենմղվումմագնիսականսկա
վառակներով,որոնքմիակցվումենիրարառանձինփաթեթ
ներով,հայտնվումենդիսփլեյները,կորակառուցիչները:

5.4.ԳԵՐՄԵԾԻՆՏԵԳՐԱԼԱՅԻՆՍԽԵՄԱՆԵՐ(ԳՄԻՍ):4–ՐԴ
ՍԵՐՆԴԻԷՀՄ–ՆԵՐԻԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆԸ(1980–2000ԹԹ.)

1971 թ.—Գիտնականներըհանգեցինայնգաղափարին,որ
նպատակահարմար է սահմանափակել պրոցեսորի հնարավո
րությունները.զետեղելդրամեջգործառույթներիոչմեծհավա
քածու,որոնցմիկրոծրագրերըպետքէնախապեսներածվածլի
նեն մշտական հիշողության մեջ [9, 25]: Գնահատումերը ցույց
տվեցին,որ16կիլոբիթծավալովմշտականհիշողսարքիկիրա
ռումըթույլ էտալիս կրճատել 100–200 սովորական ինտեգրա
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լայինսխեմա:Այսպեսառաջացավմիկրոպրոցեսորիգաղափա
րը,որըկարելիէիրականացնելնույնիսկմեկբյուրեղիվրա,իսկ
դրա հիշողության մեջ ծրագիրը գրանցել մշտապես: Այդ թվա
կաններին շարքային միկրոպրոցեսորում ինտեգրման մակար
դակըհամապատասխանումէրմոտավորապեսմեկքառակուսի
միլիմետրիվրա500տրանզիստորխտությանը,ընդորում՝ապա
հով վում էր շատ լավ հու սա լի ու թյուն: Սկս վեց ան ցու մը չոր րորդ 
սերնդիհամակարգիչներին,որոնցումօգտագործվումէինգեր
մեծ ին տեգ րա լային սխե մա ներ: Արդյունքում վիճակը համա
կարգչային շուկայում կտրուկ սկսվեց փոխվել: Հստակորեն
առանձնացվեցինԷՀՄ–ներիզարգացմաներկուկհայեցակարգ:
Առաջինիմարմնավորումըդարձանգեր հա մա կար գիչ նե րը,երկ
րորդինը՝ան հա տա կան հա մա կար գիչ նե րը:

1981 թ. — Տե ղե կատ վու թյան մշակ ման կենտ րո նի ճա պո նա ցի 
մասնագետները հրապարակում են գիտահետազոտական և
փորձակոնստրուկտորական աշխատանքների պլանը` 1991 թ.
մոտերքինհինգերորդսերնդիԷՀՄ–ներիարհեստականինտե
լեկտի ԷՀՄստեղծելու,այսպես կոչված, «ճապոնականմրցահ
րավերը»:

1981 թ.—«IBM»ֆիրմանշուկաէդուրսգալիսԱՀայդդասի
իր IBMPCառաջին մեքենայով:Այն ժամանակվաԱՀ–իթվում
«Intel–8086»կամ«Intel–8088»ԱՀ–ներիամենակատարյալպրո
ցեսորներովհագեցվածմեքենանհաջողվածէրբացառիկորեն,
այնփաստորենդարձավԱՀստանդարտևամենամեծաթիվըն
տանիքը:IBMPCընտանիքըհենցսկզբիցզարգանումէրորպես
բացհամակարգ. սրանում է «IBM»ֆիրմայի մրցավարությունը`
սկսած«IBM–360»համակարգչից(1964թ–ից):ԱրդյունքումIBM
PC ընտանիքի համակարգիչներ, բացի IBM–ից,արտադրում և
կատարելագործումէիննաևաշխարհումտարածվածայլֆիրմա
ներ:Հետո«IBM»ֆիրմանթողարկումէIBMPC–իավելիկատա
րելագործված սերիաներ` «Intel–80286», «Intel–80386»,
«Intel–80486» պրոցեսորներով: Դրանից հետո «IBM» ֆիրման
ԱՀ–ինկատմամբկորցրեցհետաքրքրությունը,սկսեցուշադրու
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թյունը հիմնականում նվիրել սուպեր–ԷՀՄ–ի (մենֆրեյմների)
մշակմաննուարտադրությանը:Չնայածդրան՝IBMPCընտանի
քը մնում է ամենամեծաթիվը ԱՀ–ների թվում, շարունակում է
զարգանալդինամիկորեն` շնորհիվմյուսֆիրմաներիջանքերի,
որոնց թվում կարելի է նշել «Intel», «Microsoft», «AMD», «VIA»,
«Asus»,«MicroStar»ևայլֆիրմաներ:

1981 թ.—ՌուսաստանցիգիտնականԷ.Վ.ԲորոզդիչըԷՀՄ–
ովցույցէտալիս,որկլիմանևեղանակըորոշվումենցիկլոննե
րով,որոնքկարծես«կպցվածեն»երկրագնդիորոշակիշրջան
նե րին:

1983 թ.—ՌուսաստանցիգիտնականներՎ.Վ.Ալեքսանդրո
վըևԳ.Ս.ՍենչիկովըՍՍՀՄԳԱՀԿ–ումկատարումենառաջին
տարումմոլորակիկլիմայիփոփոխությանհաշվարկներԽՍՀՄ–ի
ևԱՄՆ–իմիջևմիջուկայինհարվածներփոխանակելուվարկա
ծից հե տո:

1983 թ.—Վաշինգտոնումկայանումէ«Խաղաղությունմիջու
կայինպատերազմիցհետո»միջազգայինկոնֆերանսը:1983թ.
նոյեմբերի 1–ին հեռուստակամուրջի միջոցով խորհրդային և
ամերիկյանգիտնականներըՄոսկվայումևՎաշինգտոնումմիա
ժամանակ քննարկեցին հեռուստատեսության և ինֆորմատի
կայինվաճումներիմիավորմանևսինթեզիհետևությունները:

1983–1992 թթ. — Մշակվում է Windows ինտերֆեյսը, որը
պատկանում է ինտերֆեյսների մեծ ընտանիքին, դրանց մշակ
մանսկիզբըդրվելէրXerox’sPaloAltoCenter(PARC)հետազոտա
կան կենտրոնում: Windows 1.0–ն հայտարարվեց 1983 թ–ին,
«Macintosh»ֆիրման1985թ–ինմշակեցառաջինհաջողօպերա
ցիոնհամակարգը,որըհիմնվածէրօգտագործմանգծանկարչա
կան ինտերֆեյսի վրա: 80–ական թթ. այն թողարկվում էր
Windows–ի2.0, 2.1, 2.2տարբերակներով, բայցմիայն 1990թ.
թողարկվեցWindows3.0տարբերակը, որնունեցավառևտրա
կանհաջողություն:ԴրանհաջորդեցինWindows3.1–ը,Windows
3.11–ը, Windows 95–ը: Զուգահեռաբար մշակվեց Windows NT
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օպերացիոնհամակարգը,որըկողմնորոշված էրդեպիհաշվո
ղա կան ցան ցե րի ար դյու նա վետ օգ տա գոր ծու մը:

1983 թ. — Լույս է տեսնում «Ռուսերեն իմաստաբանական
բառարան», որը «կազմել էին համակարգիչը» և ԽՍՀՄ ԳԱ
թղթա կից ան դամ Յու. Կա րաու լո վի ղե կա վա րած խում բը:

1984 թ.—Հայտարարվում է «Cray»X–MP/48ֆիրմայիսու
պերհամակարգչիթողարկմանմասին.ունի1,6գիգոֆլոպսար
տադրողականություն(1վրկ–ում10–ի109աստիճանկարգիգոր
ծողություն):

1984–1985 թթ.—ԽՍՀՄբոլորդպրոցներումսկսվումէկի
րառվել«Ինֆորմատիկայիևհաշվողականտեխնիկայիհիմունք
ներ»նորդասընթացը,որինպատակնէրերիտասարդությանը
կյանքիևաշխատանքինախապատրաստումըտեղեկացվածհա
սա րա կար գում:

1991 թ.—Վ.Ա.Իզվոզչիկովըկրթությանուսմունքումկիրա
ռեցնոր«ինֆոնոոոլորտայինէդուկոլոգիա»հասկացությունը:

1992–2000 թթ.—Ա.Ի.ԳերցենիանվանՌՊՄՀ–ումսկսում
ենիրականացվելհետազոտականծրագրերկրթությանինֆոր
մա տի կայի հա մա կար գում ՌԴ ՊՆ ծրագ րե րով ու գրանտ նե րով:

1993 թ.—«Intel»ֆիրմանսկսումէPentiumսերիայիպրոցե
սորներիթողարկումը,որմշակվելէր«Intel»ֆիրմայիպրոցեսոր
ներիգլխավորկոնստրուկտորի՝ՎլադիմիրՊենտկովսկու(ՍՍՀՄ
ԳԱՍ. Ս. ԼեբեդևիանվանՃՄ և ՀՏԻ նախկինաշխատակից)
ղեկավարությամբ,աշխարհումամենամեծաթիվ IBMPCընտա
նիքիհամար:Քանիոր«Intel»ֆիրմանաշխարհումպրոցեսորնե
րի ամե նա խո շոր մշա կո ղը և ար տադ րողն է ԱՀ ամե նա մե ծա թիվ 
ընտանիքիհամար,ապաայդֆիրմայիկողմիցպրոցեսորների
նորսերիայիթողարկումըփաստորեննշանակումէրանցումԱՀ
նորսերնդի:Pentiumսերիայիպրոցեսորներիտակտայինհաճա
խությունըգտնվումէ60–իցմինչև200ՄՀցտիրույթում:Սերիան
թողարկվումէրմինչև1966թ.:«AMD»ֆիրման(IBMPC–իհամար
պրոցեսորներմշակողուարտադրող,մեծությամբերկրորդը)թո
ղարկումէKripton–5(K–5)պրոցեսորներիհամանմանսերիա:
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1996 թ.—«Intel»ֆիրմանսկսումէթողարկել150–իցմինչև
253ՄՀցտակտայինհաճախությամբPentiumProսերիայիպրո
ցեսորներ(HighLevel`բարձրմակարդակի,թանկարժեքբարձր
արտադրողականԱՀ–ներիհամար)և«PentiumMMX»(LowLevel`
ցածրմակարդակիհամեմատաբարէժանԱՀ–ներիհամար),որը
դարձավնորսերնդիԱՀ–ներիհրապարակգալուսկիզբ,որոնք
թողարկվում էին մինչև 1998 թ.: «AMD» ֆիրման թողարկում է
համանմանK–6պրոցեսորների«PentiumMMX»սերիան:

1997 թ.—«Intel»ֆիրմանսկսումէ«PentiumIIXeon»սերիայի
պրոցեսորներիթողարկումը(սերվերներիհամար`333–իցմինչև
450ՄՀց),«PentiumIIKatmai»(HighLevelմեքենաներիհամար`
233–իցմինչև450ՄՀց)և«Celeron»(LowLevelմեքենաներիհա
մար`266–իցմինչև533ՄՀց):«AMD»ֆիրմանթողարկեցK–6–2,
ապա K–6–3պրոցեսորների համանման Celeron սերիան: Այդ
պեսասպարեզելավԱՀ–ներիմիսերունդևս:

1999 թ.—«Intel»ֆիրմայիկողմիցPentiumIIIXeonսերիայի
նորպրոցեսորների թողարկմանարդյունքում ծնունդ էառնում
ԱՀ–ներիհաջորդսերունդը(սերվերներիհամար`600–իցմինչև
1000ՄՀց),«PentiumIIIKatmai»(HighLevel`450–իցմինչև1000
ՄՀց):«AMD»ֆիրմանթողարկումէ«K–7Athlon»պրոցեսորների
«PentiumIIIKatmai»համանմանսերիան:

2000 թ.—«Intel»ֆիրման,«PentiumIIIKatmai»–ինփոխարի
նելով, թողարկում է ավելի կատարելագործված «Pentium III
Coppermine»սերիան՝600–իցմինչև1000ՄՀց,«Celeron»–իփո
խարենթողարկումէ«CeleronII»–ը՝566–իցմինչև800ՄՀցհա
ճախությամբ:AMDֆիրմանթողարկումէհամանման«PentiumIII
Coppermine K–7 Thunderbird» պրոցեսորների սերիան և «K–7
DuronCeleronII»համանմանսերիան:

2001 թ.—«Intel»ֆիրմանսկսումէHighLevelմեքենաների
համար1300ՄՀցհաճախությամբPentiumIVպրոցեսորներիսե
րի այի թո ղար կու մը:

2001 թ.—Ռուսաստանյան«Էլբրուս»հետազոտականընկե
րությունը(նախկինՍ.Ա.ԼեբեդևիանվանԽՍՀՄԳԱՃՄևՀՏ),
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որնաշխատումէրԲ.Ա.Բաբայանիղեկավարությամբ,հայտա
րարումէ,որհամապատասխանֆինանսավորմանառկայության
դեպ քում պատ րաստ է ան հա տա կան հա մա կար գիչ նե րի հա մար 
սկսելիրմշակածնորհեռանկարային«Էլբրուս–2000»պրոցեսո
րի(E2K)արտադրությաննախապատրաստությունը:Նորպրոցե
սորը «Pentium IV»–ին իր արտադրողականությամբ գերազան
ցում է 3–5 անգամ՝ ընդ որում՝ ծախսելով ավելի քիչ
էլեկտրաէներգիա, դրա արտադրությունը պահանջում է ավելի
քիչ ծախ սեր:

4–րդ սերն դի Էհմ–նե րի հատ կան շա կան բնու թագ րե րը 
• Անհատականհամակարգիչներիզանգվածայինթողարկում:
• Բազմապրոցեսորային հաշվողական համակարգերի ստեղ

ծում:
• Արագագործությունը`1011գործ/վրկ:
• Փոքրչափսեր:
• Մատչելիենօգտվողներիտարբերկատեգորիաներիհամար:
• Ծրագրայինապահովմանհամատեղելիություններքևիցվերև:
• Բացճարտարապետությանսկզբունք:
• Համակարգչայինցանցերիզարգացում:

6. գԵր հԱ մԱ կԱր գԻչ ՆԵր

ԱյսԷՀՄ–ներն,ըստարագագործությանևհաշվարկներիծա
վալի, օժտված են առավելագույն հնարավորություններով:

Օգտագործվումենազգայինևհամամարդկայինմասշտաբների
խնդիրներիլուծմանհամար՝ազգայինանվտանգություն,հետա
զոտություններկենսաբանությանևբժշկությանբնագավառում,
մեծհամակարգերիվարքիմոդելավորում,եղանակիկանխագու
շակումևայլն:ՄեծԷՀՄ–ները (անգլ.՝mainframe—մեյնֆրեյմ)
օգտագործվում ենխոշորգիտականկենտրոններումևհամալ
սարաններում հետազոտություններ կատարելու համար, կոր
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պորատիվ համակարգերում՝ բանկերում, ապահովագրական
և առևտրային հիմնարկներում, տրանսպորտում, տեղեկատ
վա կան գոր ծա կա լու թյուն նե րում և հրա տա րակ չու թյուն նե րում: 
Մեյնֆրեյմներըմիավորվումենխոշորհաշվողականցանցերում
ևսպասարկումհարյուրավորուհազարավորտերմինալներ՝մե
քենաներ,որոնցվրաանմիջականորենաշխատումենօգտատե
րե րը:

1976 թ. — Սկ սում է ար տադր վել չոր րորդ սերն դի ամե րի կյան 
«Cray–1» (նկ. 69) գերհամակարգիչը, որը մշակվել էր «Cray
Research» ընկերության հիմնադիր, գերհամակարգիչների
հայր»ՍեյմուրԿրեյիկողմից:ԳՄԻՍ–ներիօգտագործմանշնոր
հիվհաջողվելէ«Cray–1»–ումընտրելպրոցեսորիտակտայինհա
ճախությունը80ՄՀց՝125ՄՀց–իփոխարեն՝առանցարտադրո
ղականությանկորստի:Մեքենանվաճառվումէրմոտավորապես
8,0միլիոնդոլարով,վարձակալմանդեպքումմեքենայիմեկաշ
խատաժամըարժեր7500դոլար[49]:

Նկ.69.«Cray–1»գերհամակարգիչը

1980 թ.—ԽՍՀՄ–ումսկսումէարտադրվել«Էլբրուս–1»գեր
համակարգիչը՝պրոցեսորի20ՄՀցտակտայինհաճախությամբ:
ՄեքենանմշակվելէրԽՍՀՄԳիտություններիակադեմիայիճշգ
րիտմեխանիկայիևհաշվողականտեխնիկայիինստիտուտում՝
Վ.Ս.Բուրցևիղեկավարությամբևօգտագործվումէրռազմավար
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ական օբյեկտների հակաօդային պաշտպանության համակար
գում:

1985 թ.—Սկսվում էարտադրվել չորրորդ սերնդիամերի
կյանCrayResearchընկերության«Cray–2»(նկ.70)վեկտորային
գերհամակարգիչը՝ 250 ՄՀց տակտային հաճախությամբ, որը
մինչև1990թ.աշխարհիամենաարագագործհաշվողականմե
քե նան էր:

Նկ.70.«Cray–2»գերհամակարգիչը

1985 թ.—ԽՍՀՄ–ում ստեղծվում է «Էլբրուս–2» գերհամա
կարգիչը՝պրոցեսորի20ՄՀցտակտայինհաճախությամբ:Մե
քենանօգտագործվումէրՄոսկվայիհակաօդայինպաշտպանու
թյան հա մա կար գում:

7. ԱՆ հԱ տԱ կԱՆ հԱ մԱ կԱր գԻչ ՆԵր

Ան հա տա կան հա մա կար գիչ ներն այ սօր ստա ցել են այն պի սի 
լայնտարածում,որհարկենքհամարումառանձնացվածդի

տարկել դրանց զարգացման սկզբնականփուլի առավել վճռո
րոշիրադարձությունները,չնայածորորոշտվյալներկարողեն
կրկնվել նա խորդ բա ժին նե րից:

1970 թ. — Հա մար վում է ան հա տա կան հա մա կար գիչ նե րի 
ստեղծմանհամարամենակարևորքայլիկատարմանտարի,երբ
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«Intel»ֆիրմայի(ԱՄՆ,Կալիֆորնիայինահանգ,ք.ՍանտաԿլա
րա) հետազոտողՄարշիան ԷդվարդՀոֆը (նկ. 71) մշակեց ին
տեգրալային սխեմա, որն իր գործառույթներով համանման էր
մեծհամակարգչիկենտրոնականպրոցեսորին:Այսպեսհայտն
վեց «Intel–4004» առա ջին միկ րոպ րո ցե սո րը (4–բիթանի),որը
վաճառքիհանվեց 1971 թ.:Դաիսկականպոռթկում էրանհա
տականհամակարգիչներիստեղծմանճանապարհին,քանիոր
«Intel–4004»միկրոպրոցեսորը՝3սմ–իցփոքրչափերով(նկ.72),
ավելիարտադրողականէր,քան«Eniac»գիգանտմեքենան:

Նկ.71.ՄարշիանԷդվարդՀոֆ

Նկ.72.«Intel–4004»միկրոպրոցեսորը

1973 թ.—«Intel»ֆիրմանթողարկումէ«Intel–8008»միկրոպ
րոցեսորը(8–բիթանի):

1974 թ.—«Intel»ֆիրմանթողարկումէ8–բիթանիկատարե
լագործված«Intel–8080»միկրոպրոցեսորը,որըմինչև70–ական



109

թվականներիվերջըհամարվումէրմիկրոպրոցեսորայինարդյու
նաբերությանչափորոշիչ:

1975 թ.—«Intel–8080»միկրոպրոցեսորիհիմանվրաստեղծ
վումևզանգվածայինվաճառքիէհանվումառաջինանհատա
կան համակարգիչը՝ «Ալթաիր–8800», որը կատարում էր նույն
գործառույթները, ինչ որ մեծ համակարգիչը, բայց նախատես
վածէրմեկանձիօգտագործմանհամար:Մեքենայիհայտնվելը
դիմավորվեցմեծխանդավառությամբ,առաջինիսկամիսներին
վաճառվեցմիքանիհազարմեքենա,վաճառվումէր500ԱՄՆ
դոլարով: Մեքենայի օպերատիվ հիշողությունը ընդամենը 256
բայթ էր, մեքենան չուներմոնիտորևստեղնաշար,գնորդները
իրենք էինավելացնումդրանք,ինչպեսնաևհիշողությանընդ
լայն ման բլոկ ներ:

1975 թ. — Տարեվերջին Պոլ Ալենը և Բիլ Գեյթսը (նկ. 73)
(«Մայքրոսոֆթ» ֆիրմայի ապագա ստեղծողներ) ստեղծում են
«Ալթաիր»համակարգչիհամար«Basic»լեզվիմեկնաբանիչ,ինչը
թույլ էտալիսօգտվողներինպարզորենհաղորդակցվել համա
կարգ չի հետ և հեշ տու թյամբ գրել դրա հա մար ծրագ րեր: Դա 
նույնպես նպաստեց անհատական համակարգիչների հանրա
մատ չե լի ու թյա նը:

Նկ.73.ՊոլԱլենևԲիլԳեյթս

1977 թ. — «Apple Computer»ֆիրմայիհիմնադիրևղեկա
վարՍտիվՋոբսը(նկ.74),որիանվանհետենկապումանհա
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տական համակարգիչների զանգվածային արտադրությունը և
գործնականում արմատավորումը, կազմակերպում է առաջին
գունավոևդիսփլեյով8–բիթանի«Apple II»տնային»համակար
գիչներիզանգվածայինթողարկումևվաճառք:ԽՍՀՄ–ումհան
րահայտ «Պրավեց» և «Ագաթ» համակարգիչները կրկնում էին
«AppleII»–ը:

Նկ.74.ՍտիվՋոբս

1978 թ.—Ստեղծվումևվաճառքիէհանվումտեքստերիխմ
բագրմանWordStarծրագիրը, 1979–ին՝աղյուսակայինVisiCalc
պրոցեսորը:Դրանքևշատայլծրագրերդարձրեցինշահավետ
անհատականհամակարգիչներիգնումըբիզնեսիհամար,քանի
որդրանցօգնությամբհնարավորդարձավկատարելհաշվապա
հականհաշվարկներ,ստեղծելփաստաթղթերևայլն:Այդնպա
տակներիհամարմեծհամակարգիչներիօգտագործումըչափա
զանցթանկէր:

1981 թ.—ԱՄՆ–ի«IBM»ընկերությունըստեղծումէ IBMPC
համակարգչիառաջինմոդելը,որումկիրառվածէրբացճարտա
րապետությանսկզբունքը,հիմնականհամակարգչայինսարքա
մա սե րի և դրանց մի աց ման եղա նակ նե րի ստան դար տա ցու մը: 
ԴաբերեցIBMPCդասիանհատականհամակարգիչներիզանգ
վածայինարտադրությանըևդրանցլայնտարածմանըամբողջ
աշխարհում:Որպեսհամակարգչիհիմնականպրոցեսորընտր
վել էր 16–կարգային Intel–8088 միկրոպրոցեսորը, որի օգտա
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գործումըթույլտվեցզգալիորենմեծացնելհամակարգչիպոտեն
ցիալ հնարավորությունները, քանզիայդ նոր միկրոպրոցեսորը
թույլէրտալիսաշխատել1ՄԲհիշողությանհետ,իսկայդժամա
նակհայտնիբոլորհամակարգիչներըսահմանափակվածէին64
կիլոբայթով: Համակարգչի ծրագրային ապահովումը հանձնա
րար ված էր ոչ մեծ «Microsoft»ֆիրմային:Համակարգչիթողար
կումըսկսվեց1981թ.օգոստոսին,ևշուտովIBMPCհամակար
գիչըգրավեց շուկայումառաջատարտեղը՝դուրսմղելովբոլոր
8–բիթային կենցաղային համակարգիչները [30, 42]: Առաջին
անհատականհամակարգիչներըպատկերվածեննկ.75–ում:

Նկ.75.Առաջինանհատականհամակարգիչները

8. հԱ մԱ կԱրգ չԱյԻՆ ՆԱ խԱգ ծԱյԻՆ ԵՎ  
հԵ տԱ զո տԱ կԱՆ հԱ մԱ կԱր գԵր

Տեղեկատվականտեխնոլոգիաներնայսօրդարձելենգիտու
թյան ու տեխնիկայի ամենաշահավետ ու ամենահեռանկա

րայինմիոլորտ,որիարտադրամիջոցներիհիմքըկազմումեն
համակարգչայիննախագծայինևհետազոտականհամակարգե
րը:Ստորևհամառոտակիդիտարկվումէդրանցիցառավելհան
րա մատ չե լի նե րի ստեղծ ման տա րեգ րու թյու նը:

1973 թ.—ԱՄՆԿալիֆոռնիայինահանգիԲերկլիիհամալսա
րանիEECS(ElectricalEngineeringandComputerSciences)ամբիո
նումԼարրիՆագելիևԴոնալդՊեդերսոնիկողմիցստեղծվելէ
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SPICE–1 (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis)
Էլեկտրականինտեգրալային (ամբողջական)շղթաներիաշխա
տանքիսիմուլացմանծրագիր(վիրտուալմիջավայրումնախագծ
մանևհետազոտմանհամակարգ):

1979 թ.—ՆյուՄեքսիկոյիհամալսարանի(ԱՄՆ,ՆյուՄեքսի
կոյինահանգ,ք.Ալբուկերկե)համակարգչայինգիտությունների
ֆակուլտետիդեկանՔլիվՄոուլերը(անգլ.՝CleveMoler)(նկ.76)
ստեղծումէMATLAB(MatrixLaboratory)կիրառականծրագրային
փաթեթըևնույնանունծրագրավորմանլեզուն,որնօգտագործ
վումէայդփաթեթում:MATLAB–ընախատեսվածէտեխնիկական
հաշվարկներիխնդիրներիլուծմանհամարևաշխատումէժամա
նակակից օպերացիոն համակարգերի մեծ մասի միջավայրում՝
ներառյալLinux,MacOSևMicrosoftWindows:Որպեսմշակման
նպատակծառայումէհետևյալխնդիրը.տալֆակուլտետիուսա
նողներին հնարավորություն օգտագործելու Linpack–EISPACK
ծրագրայինգրադարանները՝առանցՖորտրանիուսումնասիր
ման անհրաժեշտության: Ծրագրավորման այդ նոր լեզուն մեծ
հետաքրքրությամբ դիմավորվեց կիրառական մաթեմատիկայի
ոլորտումաշխատողգիտնականներիկողմիցևշուտովտարած
վեց մյուս հա մալ սա րան նե րում: Մինչև հի մա էլ հա մա ցան ցում 
կարելիէգտնել1982թ.վարկածը,որըգրվածէ«Ֆորտրանով»
ևտարածվում է բաց ելակետային կոդով: Ինժեներ Ջոն Լիթլը
(անգլ.՝JohnN.(Jack)Little)ծանոթացավայդլեզվինՔլիվՄոուլե
րի՝Սթենֆորդիհամալսարան(ԱՄՆ,Կալիֆոռնիայինահանգ,ք.
ՊալոԱլթո)այցելությանժամանակ՝ 1983թ.:Հասկանալով,որ
նոր լեզունունիմեծառևտրայինհնարավորություններ,նամի
ացավՔլիվՄոուլերիևՍտիվԲանգերտի(անգլ.՝SteveBangert)
հետ,համատեղջանքերովնրանքարտագրեցինMATLAB–ը«C»–
ով և հիմնեցին The MathWorks ընկերությունը՝ հետագա զար
գացմանհամար:Այդ«C»–ովարտագրվածվարկածներըերկար
ժամանակհայտնիէինJACKPACանվամբ:ՆերկայումMATLAB–ը
լայնորենօգտագործվումէգիտությանևտեխնիկայիշատբնա
գավառներում:Լայնորենօգտագործվումէնաևկրթությանբնա
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գավառում, մասնավորապես՝ գծային հանրահաշվի և թվային
մեթոդների դասավանդման համար: «MATLAB» լեզվի հիմնա
կան առանձնահատկությունը դրա լայն հնարավորություններն
ենմատրիցներիհետաշխատելիս,ինչըլեզվիստեղծողներըար
տահայտեցին«Մտածի՛րվեկտորորեն»կարգախոսում[47]:

Նկ. 76. Քլիվ Մոու լեր

1982 թ.—ԱՄՆ–իԿալիֆոռնիանահանգիSpectrumSoftware
ընկերությունըստեղծում էMicro–Capծրագրայինհամակարգը,
որը նա խա տես ված է էլեկտ րա կան և էլեկտ րո նային շղ թա նե րի 
անա լո գային և թվային մո դե լա վոր ման ու նա խագծ ման հա մար: 
1982–2011թթ.ստեղծվելենMicro–Capհամակարգի12վարկած
ներ, վերջին կայուն վարկածը՝ Micro–Cap 10.0.9.2 ստեղծվել է
2013թ.:

1986 թ.—ԱՄՆ–իNational Instruments Electronics ընկերու
թյունը թողարկում է LabVIEW (անգլ.՝ Laboratory Virtual
InstrumentationEngineeringWorkbench)համակարգը:Դածրագ
րերի մշակման միջավայր է և կատարման պլատֆորմ, որոնք
ստեղծվածենNational InstrumentsElectronicsընկերության«G»
ծրագրավորման գրաֆիկական լեզվի հիման վրա: LabVIEW–ի
թողարկված առաջին վարկածը նախատեսված էր «Apple
Macintosh»–ումօգտագործվողօպերացիոնհամակարգիհամար,
ներկայումս գոյություն ունեն վարկածներ UNIX, Linux, Mac OS
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օպերացիոնհամակարգերիհամար,իսկառավելզարգացածև
հանրամատչելիենMicrosoftWindowsօպերացիոնհամակարգի
հա մար նա խա տես ված վար կած նե րը:

1986 թ. — Մա սա չու սեթ սի տեխ նո լո գի ա կան հա մալ սար անի 
(ԱՄՆ,Մասաչուսեթսինահանգ,ք.Քեմբրիջ)աշխատակիցԱլեն
Ռազդովը (նկ. 77) ստեղծում է Mathcad ավտոմատացված նա
խագծմանհանրահայտմաթեմատիկականծրագիր–խմբագիրը,
որը թույլ է տա լիս կա տա րել տար բեր գի տա կան և տեխ նի կա կան 
հաշվարկներ՝ սկսած տարրական թվաբանությունից և վերջա
ցրածթվայինմեթոդներիբարդիրականացումով,ապահովումէ
հաշվողական գործընթացի տեսողական ուղեկցում: Mathcad–ի
մաթեմատիկական հնարավորություններից մի քանիսը (մինչև
13.1վարկածըներառյալ)հիմնվածենհամակարգչայինհանրա
հաշվիMaple (MKM,MapleKernelMathsoft)համակարգիենթա
բազմությանվրա:Սկսած14վարկածից՝օգտագործվումէMuPAD
սիմվոլայինմիջուկը[24,48]:

Նկ.77.ԱլենՌազդով

1987 թ.— Քարնեգի Մելլոն հետազոտական համալսարա
նում(ԱՄՆ,Փենսիլվանիայինահանգ,ք.Պիտսբուրգ)ստեղծվում
էTkGateծրագիրը,որնիրենիցներկայացնումէթվայինշղթանե
րիխմբագրիչևTCL/Tkհիմքիվրաստեղծվածինտերֆեյսովսի
մու լյա տոր:
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1999 թ. — Անգլիայի Labcenter Electronics ընկերությունը
ստեղծում է Proteus 4.73 համակարգը, որը նախատեսված է
անալոգային,թվայինևանալոգաթվայինսարքերիբազմաշերտ
տպասալիկներիվիրտուալնախագծմանհամար,համատեղելիէ
Windows7–իհետ:2013թ.նույնընկերությունըստեղծումէէլեկտ
րոնայինսխեմաներիվիրտուալմոդելավորմանևավտոմատաց
ված նախագծման Proteus VSM–7.7 (Proteus Virtual System
Modelling)համակարգը:

1999 թ.—ԱՄՆ–իElectronicsWorkbenchընկերությունըստեղ
ծումէէլեկտրոնայինսարքերիվիրտուալմշակմանMultisimհա
մակարգը,որըսկզբումօգտագործվումէրգլխավորապեսորպես
կրթականգործիք՝համալսարաններումէլեկտրոնիկայիևէլեկտ
րոնիկայի ծրագրերիմշակմանմասնագետներիուսուցմանհա
մար: 2005 թ. National Instruments Electronics ընկերությունը
(ԱՄՆ.Տեխասինահանգ,ք.Օստին)գնումէElectronicsWorkbench
ընկերությունը, ստեղծվում է National Instruments Electronics
WorkbenchGroupընկերությունըևMultisimհամակարգըվերան
վանվումէNIMultisimանվան,մշակվումենդրամիքանիվար
կածներ, իսկ  2011 թ. ստեղծվում է Multisim&Ultiboard
PowerPro11.02վարկածը,որըառայսօրունի, լայնորենկիրառ
վումէէլեկտրոնայինսարքերիմոդելավորման,վիրտուալմշակ
ման,հետազոտմանևթեստավորմաննպատակներիհամար:

2001 թ.—Հենդրիքսհամալսարանում(ԱՄՆ,Արկանզասնա
հանգ, ք.Քոնվեյ)ԿարլԲերչը (CarlBurch) ստեղծում էթվային
էլեկտրական սխեմաների մշակման և մոդելավորման Logisim
համակարգը:Դաազատծրագրայինապահովումէ,թողարկված
է GNUGPL միջավայրի համար, կարող է թողարկվելMicrosoft
Windows,MacOSXևLinuxօպերացիոնհամակարգերում:Կոդը
ամբողջությամբգրվածէJavaծրագրով,օգտվողիգրաֆիկական
ինտերֆեյսիհամար՝Swingգրադարանիօգտագործումով:2001–
2011թթ.թողարկվելէLogisimհամակարգի45վարկած՝Logisim
0.3(ապրիլ,2011թ.)մինչևLogisim2.7.1(մարտ,2011թ.):
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2004 թ.—Բեռլինիտեխնիկականհամալսարանիշրջանա
վարտ Միշել Մարգրաֆը ստեղծում է էլեկտրական և էլեկտրո
նայինշղթաներիմոդելավորմանQucsծրագիրը,որիմշակումը
տարբերլեզուներովշարունակվումէմինչև2014թ.:

2005 թ.—LogicDesignInc.ընկերությունը(ԱՄՆ,Կոնեկտի
կուտի նահանգ, ք. Համդեն) ստեղծում է նախագծման էլեկտ
րոնային ավտոմատացման Circuit Logix Pro ծրագրային գոր
ծիք–համակարգը, որն արդյունավետ կերպով ինտեգրում է
նախագծվողհամակարգերիսխեմատիկստացումըևմոդելավո
րու մը մեկ լրիվ ծրագ րում:

9. ԺԱ մԱ ՆԱ կԱ կԻց Էհմ–ՆԵ րը (2001–2014 թթ.)

Ինֆորմատիկանայսօրայնքանխորէթափանցելմարդկային
կյանքի բոլոր ոլորտները, որ մարդիկ արդեն չեն պատկե

րացնում իրենց կյանքն առանց համակարգիչների: Ներկայում
աշխարհումարտադրվումենԷՀՄ–ներ,որոնցմիմասըգերհզոր
համակարգիչներ են, ունեն հազարավոր զուգահեռ աշխատող
միկրոպրոցեսորներ,որոնքթույլենտալիսկառուցելինֆորմա
ցիայիվիթխարիզանգվածներիմշակմանարդյունավետհամա
կարգեր:ԱրտադրվողանհատականԷՀՄ–ներնունենգերբարդ
միկրոպրոցեսորներևօգտագործողիհետմտերմականինտեր
ֆեյս,ինչիշնորհիվդրանքգործնականորենթափանցելենմար
դուգործունեությանբոլորոլորտները:Ցանցայինտեխնոլոգիա
ներըթույլենտալիսմիավորելԷՀՄ–ներօգտագործողներինմեկ
ընդհանուրինֆորմացիոնհասարակությանմեջ:
Հաշվողականտեխնիկայիմիջոցներիզարգացմանայսփուլի

համար հստակ սահմանումներ և թռիչքայինտարեթվեր չկան,
քանզիայդմիջոցներիտարրականբազանմնացելէնախկինը:
Հիմնականում կատարելագործվել են պրոցեսորները և համա
կարգիչներիհաշվողականհզորությունը:
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20–րդ դա րի 90–ա կան թվականներին սկսեցին մեծ ուշադ
րություն դարձնել ոչ այնքան անհատական համակարգիչների
տեխնիկականբնութագրերիբարելավմանը,որքանդրանցին
տելեկտուալացմանը,բացճարտարապետությանըևցանցերում
դրանցմիավորմանը:Ուշադրությունըսևեռվում էգիտելիքների
բազայի,օգտվողիհետբարեկամականինտերֆեյսիմշակմանը,
ինֆորմացիայիներկայացմանգրաֆիկականմիջոցներիևմակ
րոծրագրավորմանմիջոցներիմշակմանը[32,34]:Ժամանակա
կիցԷՀՄ–ներիկայացմանպատմությունըցանկալիէդիտարկել
1993թ–ից:

1993 թ.—«Intel»ընկերությունըսկսեց60և66ՄՀցտակ
տային հա ճա խու թյամբ «Pentium»պրոցեսորներիարդյունաբե
րականթողարկումը:Պրոցեսորիմիկրոսխեմանուներմոտավո
րապես 3,1 միլիոն տրանզիստոր, հասցեների 32 կարգային և
տվյալների64կարգայինարտաքինդողեր:Պրոցեսորիճարտա
րապետությունում նախատեսված է երկու հանրահաշվական–
տրամաբանականսարք,որոնցշնորհիվերկուհրամանկարող
ենկատարվելսինխրոնացմանմեկտակտիընթացքում:Պրոցե
սորնուներնաևութականկիլոբայթովերկուառանձինքեշ(cash),
մեկը՝ հրամանների, մյուսը՝ տվյալների համար: «Pentium»–ը
հանդիսացավ«Intel»–իառաջինզանգվածայինպրոցեսորը,որն
ուներգերսկալյարճարտարապետությունևկատարվողծրագրե
րումդինամիկկանխագուշակում:Այդառաջին «Pentium»–ները
թողարկվեցինմինչև1997թ.վերջը:

1997 թ. — Սկ սում է ար տադր վել «Intel Pentium 2»միկրոպ
րոցեսորը՝233–450ՄՀցտակտայինհաճախությամբ:Արտադր
վելէ1997–1999թթ.:

1999 թ. — Սկ սում է ար տադր վել «Intel Pentium 3»միկրոպ
րոցեսորը՝ 450 ՄՀց–1,4 ԳՀց տակտային հաճախությամբ: Ար
տադրվելէ1999–2003թթ.:

2000 թ. — Սկս վում է «Intel Pentium 4»միկրոպրոցեսորիար
տադրությունը: Իր նախորդներից հիմնական տարբերությունն
այնէ,որդրահիմքումընկածէսկզբունքորեննոր՝NetBurstճար
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տարապետությունը, տակտային հաճախությունը՝ 1,3–3,8 ԳՀց:
Արտադրվելէմինչև2008թ.:

2008–2014 թթ. — Ար տադր վում են «Intel Pentium5»(հինգ
միջուկային),«Intel Pentium 6»(վեցմիջուկային),«DellPrecision
T5600» (ութմիջուկային), «Intel Xeon» (տասներկումիջուկային)
կատարելագործվածմիկրոպրոցեսորները[50,1]:

ըստ հաշ վո ղա կան հզո րու թյան՝ ժա մա նա կա կից Էհմ–նե րը 
դա սա կարգ վում են հետևյալ տե սակ նե րի:

Մի նի–հա մա կար գիչ ներ: Սրանք մասնագիտացված ԷՀՄ–
ներ են, օգտագործվում են որոշակի տեսակի աշխատանքներ
կատարելուհամար,որոնքպահանջումենհամեմատաբարմեծ
հաշվողական հզորություններ, օրինակ՝ գրաֆիկա, ճարտարա
գիտականհաշվարկներ,աշխատանքտեսաֆայլերիհետևայլն:

Միկ րո հա մա կար գիչ ներ:ՍաԷՀՄ–ներիամենամեծաթիվու
ամենատարատեսակդասնէ,որիհիմքըկազմումենանհատա
կան օգտագործման համակարգիչները (նկ. 78): Միլիոնավոր
մարդիկօգտագործումենայսհամակարգիչներնիրենցմասնա
գիտական գործունեության բոլոր ոլորտներում, զվարճանքի և
հանգստի համար, համացանցի միջոցով համագործակցում
իրար հետ:

Նկ.78.Անհատականհամակարգիչ
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Իհարկե,այսբոլորմիկրո–ԷՀՄ–ներըմիատեսակ չեն,տար
բերվումենիրարիցհաշվողականհզորությամբ,համակարգային
ևկիրառականծրագրայինապահովմամբ,եզրամասայինսար
քավորումների հավաքածուով, օգտագործողի հետ ինտերֆեյ
սով, և որպես հետևանք՝ չափսերով ու գնային արժեքով: Սա
կայնդրանքբոլորըկառուցվածենընդհանուրսկզբունքներիև
միասնական տարրական բազայի վրա, օժտված են համատե
ղելիության բարձր աստիճանով, իրար միջև ու ցանցերի հետ
տվյալների փոխանակման ընդհանուր ինտերֆեյսներով և ար
ձանագրություններով:

Սեր վեր ներ(անգլ.serve՝սպասարկել,կառավարել):Ցանկա
ցած հիմ նար կում ան հա տա կան հա մա կար գիչ նե րը մի ա վոր վում 
են մի ընդ հա նուր տե ղային ցան ցում. դա թույլ է տա լիս ապա հոել 
օգտագործողներիհամակարգիչներիմիջևտվյալներիփոխանա
կումևհամակարգայինուապարատայինպաշարներիռացիոնալ
օգտագործում:ՍերվերներըբազմաօգտագործելիհզորԷՀՄ–ներ
են,ապահովումենհաշվողականցանցերիգործառությունը(նկ.
79–ումպատկերվածէ«S390»սերվերը):Սերվերներըծառայում
են ցանցին միացված բոլոր բանվորական կայաններից ստաց
վող հար ցում նե րի մշակ ման հա մար: Սեր վե րը տրա մադ րում է 
մուտք ընդհանուր ցանցայինպաշարներին՝ հաշվողական հզո
րություններին,տվյալներիբազաներին,ծրագրերիգրադարան
ներին, տպիչներին, ֆաքսերին և բաշխում է այդ պաշարները
օգտագործողներիմիջև:Բացիդրանից՝սերվերնապահովումէ
բոլորաշխատանքայինկայաններիհամարհամացանցիընդհա
նուրելք,սահմանափակումօգտվողներիորոշկատեգորիաների
համար ինֆորմացիայի մուտքը, սահմանում ընդհանուր ցան
ցայինպաշարներինմուտքիառաջնությունը,վարումհամացան
ցի օգտագործման վիճակագրությունը, իրականացնում է օգտ
վող նե րի աշ խա տան քի հս կո ղու թյու նը:
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Նկ.79.«S390»սերվերը

Նոութ բուք (անգլ.՝ notebook՝ գրառումների գրքույկ»): Այս
հաստատվածտերմինը բացարձակապես սխալ է արտացոլում
անհատական համակարգիչների այս դասի առանձնահատկու
թյունները(նկ.80):Սրանցչափերըևզանգվածըավելիշատհա
մապատասխանումենմեծգրքիձևաչափին,իսկգործառական
հնա րա վո րու թյուն նե րը և տեխ նի կա կան բնու թագ րե րը լի ո վին 
համապատասխանումենսովորականսեղանի(desktop)անհա
տականհամակարգչին:Այլբանէ,որայսսարքերըավելիկոմ
պակտենևամենակարևորը՝սպառումենզգալիորենավելիքիչ
էլեկտրաէներգիա,ինչըթույլէտալիսաշխատելփոքրկուտակիչ
նե րից: Ան հա տա կան հա մա կար գիչ նե րի այս դա սի ծրագ րային 
ապահովումը,սկսածօպերացիոնհամակարգիցուվերջացրած
կիրառականծրագրերով,բացարձակապեսոչնչովչենտարբեր
վումսեղանիհամակարգիչներից:Ոչվաղանցյալումանհատա
կանհամակարգիչներիայսդասնանվանումէինLaptop՝ծնկա
պա նակ: Այս ան վա նումն ավե լի ճշգ րիտ էր ար տա ցո լում դրանց 
առանձնահատկությունները, սակայն ինչ–ինչ պատճառներով
այդ պես էլ չար մա տա վոր վեց:
Այսպիսով՝նոութբուքդասիանհատականհամակարգիչների

հիմնական առանձնահատկությունը շարժունությունն է: Ոչ մեծ
եզրաչափերըևզանգվածը,միաբլոկկատարումըթույլենտալիս
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հեշ տու թյամբ տե ղա վո րել այդ հա մա կար գի չը աշ խա տան քային 
տարածությանցանկացածտեղում,տեղափոխելմիտեղիցմյու
սըհատուկպատյանիկամդիպլոմատտիպիճամպրուկիմեջ,
իսկսնուցումըկուտակիչներիցթույլէտալիսօգտագործելնույ
նիսկճանապարհին՝ավտոմեքենայումկամինքնաթիռում:

Նկ.80.Նոութբուք

Նոութ բուք նե րի բո լոր մո դել նե րը կա րե լի է պայ մա նա կա նո րեն 
ստորաբաժանելերեքդասի՝համապիտանի,բիզնեսիհամարև
կոմ պակտ:

Հա մա պի տա նի նոութ բուք ներ: Հան դի սա նում են սե ղա նի 
անհատական համակարգչի լիարժեք փոխարինող, այդ պատ
ճառովունենհամեմատաբարմեծչափերևզանգված,բայցդրա
հետմեկտեղունենմեծէկրանևհարմարստեղնաշար՝համան
մանսեղանիանհատականհամակարգչի:Ունենինֆորմացիայի
սովորական ներկառուցված կուտակիչներ՝ CD–ROM (R, RW,
DVD),վինչեսթերևճկունսկավառակատար:Այդպիսիկառուց
վածքը գործնականորեն բացառում է այն որպես ճանապար
հայինանհատականհամակարգիչօգտագործելուհնարավորու
թյունը:Էլեկտրասնուցմանկուտակիչներիլիցքըբավականացնում
էմիայն2–3ժամվաաշխատանքիհամար:

Բիզ նես–դա սի նոութ բուք ներ:Նախատեսվածենօֆիսում,
տանը,ճանապարհինօգտագործելուհամար:Դրանքունենավե
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լիփոքրչափերևզանգված,ներկառուցվածսարքավորումների
նվազագույնկազմ,բայցլրացուցիչսարքավորումներիմիացման
ընդլայնվածմիջոցներ:Այսդասինոութբուքներըոչթեսեղանի
համակարգչիփոխարինողեն,այլավելիշուտդրանցլրացում:

Կոմ պակտ նոութ բուք նե րը (ենթանոութբուք): Քոմփյութե
րայինտեխնոլոգիաներիամենաառաջավորնվաճումներիմարմ
նավորումն են: Ունեն տարբեր սարքավորումների ինտեգրաց
մանամենաբարձրաստիճանը (մայրասալիկումներկառուցված
ենայնպիսիբաղադրամասեր,ինչպիսիքենձայնի,վիդեոի,տե
ղայինցանցիաջակցումները):Այսդասինոութբուկներըսովորա
բարապահովվումենինֆորմացիայիներածմանսարքավորում
ների (լրացուցիչ ստեղնաշար, մկնիկ) անհաղորդալարային
ինտերֆեյսներով,ունենհամացանցինմիացմաններկառուցված
ռադիոմոդեմ, որպես ինֆորմացիայի կուտակիչներ օգտագործ
վում են կոմպակտ սմարտ–քարտերը և այլն: Ընդ որում՝ այդ
նոութբուքներիզանգվածըմեծչէ1,0կգ–ից,իսկհաստությունը
մոտավորապես1,0դյույմէ(25մմ):Էլեկտրասնուցմանկուտակի
չիլիցքըբավականացնումէմիքանիժամվաաշխատանքիհա
մար,սակայնդրանքերկու–երեքանգամթանկենսովորական
ան հա տա կան հա մա կար գիչ նե րից: 2006 թ. Թայվանի MSI
(Micro–StarInternational)ընկերությունըթողարկեցարեգակնային
էներգիայովաշխատողառաջիննոութբուքը,2009 թ.՝առաջին
գերբարակ X320 նոութբուկը: Ներկայումս արտադրվող նոութ
բուքներիցամենատարածվածնենGSStealth,Leopard,Apache,
Dominatorընտանիքները[44]:

Գր պա նի ան հա տա կան հա մա կար գիչ(ԳԱՀ,անգլ.՝Pocket–
PC):Ունիայննույնմասերը,ինչորսեղանիհամակարգիչը՝պրո
ցեսոր, հիշողություն, ձայնային ու տեսահամակարգեր, էկրան,
ընդլայնմանհարակցիչներ,որոնցօգնությամբկարելիէմեծաց
նել հի շո ղու թյու նը կամ ավե լաց նել այլ սար քեր: Մարտ կո ցային 
սնու ցու մը ապա հո վում է աշ խա տան քը եր կու ամս վա ըն թաց քում: 
Բոլորայսբաղադրամասերըշատկոմպակտենևսերտորենին
տեգրացված,ինչիշնորհիվսարքըկշռումէ100–200գրամևտե
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ղավորվումէձեռքիափիմեջ,շապիկիկրծքիգրպանում,կանա
ցիպայուսյակում(նկ.81):Իզուրչէ,որայսսարքերնանվանում
ենձեռքիափիհամակարգիչ(Palmtop):

Նկ.81.Գրպանիանհատականհամակարգիչ

ՍակայնԳԱՀ–իգործառականհնարավորություններըէապես
տարբերվումենսեղանիհամակարգչիցկամնոութբուկից:Ամե
նիցառաջդրաէկրանըշատավելիփոքրէ,որպեսկանոն՝չկա
ստեղնաշարևմկնիկ,որիպատճառովօգտվողիհետփոխազդե
ցությունըկազմակերպվածէայլկերպ.դրահամարօգտագործ
վում էԳԱՀ–ի էկրանը, որըզգայուն է սեղմմանը, ինչի համար
օգտվումենհատուկփայտիկից,որըկոչվումէստիլուս:Տեքստ
հավաքելու համար կիրառվում է, այսպես կոչված, վիրտուալ
ստեղնաշարը՝դրաստեղներըպատկերվումենանմիջականորեն
էկրանիվրա,իսկտեքստըհավաքվումէստիլուսով:Մյուսկարևոր
տարբերությունն է վինչեսթերի բացակայությունը, ուստիպահ
պանվող ինֆորմացիայի ծավալները համեմատաբար մեծ չեն:
Ծրագրերիևտվյալներիհիմնականշտեմարանըներկառուցված
հիշողություննէ՝64Մբայթծավալով,իսկսկավառակներիդերը
կատարումենֆլեշ–հիշողությանքարտերը:Այդքարտերիվրա
պահվումենայնծրագրերնուտվյալները,որոնքպարտադիրչէ
զետեղել արագ մատչելիության հիշողությունում, օրինակ՝ ֆո
տոալբոմները, երաժշտությունը, էլեկտրոնային գրքերը և այլն:
ԱյսառանձնահատկություններիպատճառովԳԱՀ–ներըհաճախ
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օգտագործումենորպեսզույգսեղանիհամակարգչիհետ,ինչի
համարկանհատուկինտերֆեյսայինմալուխներ:
ՆոութբուքըևԳԱՀ–ննախատեսվածենկատարելապեստար

բերխնդիրներիհամար,կառուցվածենտարբերսկզբունքներով
ևմիայնլրացնումենիրար,այլոչթեփոխարինում:Նոութբուքով
աշխատում են այնպես, ինչպես սեղանի համակարգչով, իսկ
ԳԱՀ–ն միացնում ու անջատում են օրական մի քանիանգամ:
Ծրագրերիբեռնումըևանջատումըտեղիէունենումգործնակա
նում ակն թար թո րեն:
Ըստտեխնիկականբնութագրերի՝ժամանակակիցԳԱՀ–ները

լիովինհամեմատելիենմիքանիտարիառաջթողարկվողսեղա
նի հա մա կար գիչ նե րի հետ: Դա լի ո վին բա վա կան է տեքս տային 
ինֆորմացիայի որակյալ վերարտադրման համար, օրինակ՝
էլեկտրոնայինփոստի կամտեքստայինխմբագրի հետաշխա
տելիս: Ժամանակակից ԳԱՀ–ները սարքվում են նաև ներկա
ռուցվածմիկրոֆոնով,դինամիկներովևականջակալներիմիաց
մանբնիկներով:Կապըսեղանիհամակարգչիևայլեզրամասային
սարքավորումներիհետիրականացվումէUSB–պորտի,ինֆրա
կարմիրպորտի(IrDA)կամժամանակակիցանհաղորդալարին
տերֆեյսի(Bluetooth)միջոցով:
Բացի հատուկ օպերացիոն համակարգից՝ ԳԱՀ–ները սովո

րաբար մատակարարվում են ներկառուցված հավելվածներով,
որոնցկազմումկատեքստայինխմբագիր,աղյուսակայինխմբա
գիր,պլանավորիչ,Համացանցումաշխատանքիհամարբրաու
զեր,ախտորոշմանծրագրերիհավաքածուևայլն:Ներկայումս
PocketPCհամակարգիչներըսկսելենմատակարարվելհամա
ցանցի հետկապի ներկառուցված միջոցներով (որպեսարտա
քինմոդեմկարողէօգտագործվելնաևսովորականբջջայինհե
ռախոսը):

Է լեկտ րո նային քար տու ղար ներ (անգլ.՝ PDA — Personal
DigitalAssistant):Սրանքունենգրպանիհամակարգչիձևաչափ
(ոչ ավել 0,5 կգ զանգվածից), սակայն օգտագործվում են այլ
նպատակներով (նկ. 82): Սրանք կողմնորոշված են էլեկտրո
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նայինտեղեկագրերիօգտագործմանը,որոնքպահումենանուն
ներ, հասցեներ ու հեռախոսների համարներ, օրվաաշխատա
կարգի և գործարար հանդիպումների մասին ինֆորմացիա,
ընթացիկգործերիցանկեր,ծախսերիգրառումներևայլն:

Նկ.82.Էլեկտրոնայինքարտուղար

Էլեկտրոնայինքարտուղարըկարողէունենալներկառուցված
տեքստայինև գրաֆիկականխմբագրեր, էլեկտրոնայինաղյու
սակներ և գրասենյակային այլ հավելվածներ: Էլեկտրոնային
քարտուղարներիմեծմասնունիմոդեմներևկարողէփոխանա
կել ինֆորմացիա ուրիշ անհատական համակարգիչների հետ,
իսկհաշվողականցանցինմիացնելիսկարողենստանալևառա
քել էլեկտրոնայինփոստև ֆաքսեր: Որոշ PDA–ներ մատակա
րարված են ռադիոմոդեմներով և ենթակարմիր պորտերով,
որոնցմիջոցովկարողենհաղորդակցվելառանցհաղորդալարե
րիայլհամակարգիչներիհետ:Էլեկտրոնայինքարտուղարներն
ունեն ոչ մեծ հեղուկբյուրեղային դիսփլեյ, որը սովորաբար զե
տեղվածէսարքիբացվողկափարիչիվրա:Ինֆորմացիայիձեռ
քով ներածումը հնարավոր է փոքրաչափսային ստեղնաշարի
կամսենսորայինէկրանիօգտագործումով,ինչպեսդակատար
վումէԳԱՀ–ում:

Է լեկտ րո նային ծո ցա տետր (անգլ.՝ organizer` կազմակեր
պիչ):Սրանքդասվումենդյուրակիրհամակարգիչներիթեթևա
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գույն կատեգորիային (զանգվածը չի գերազանցում 200 գ),
ունենբավականինմեծհիշողություն,ուրկարելիէգրանցելան
հրաժեշտինֆորմացիաևխմբագրելայններկառուցվածտեքս
տայինխմբագրիօգնությամբ:Հիշողությանմեջկարելիէպահել
գործարար նամակներ, համաձայնագրերի տեքստեր, պայմա
նագրեր, օրվաաշխատակարգը և գործարար հանդիպումների
ժամանակացույցը:Կազմակերպիչնունիներկառուցվածթայ
մեր,որըհիշեցնումէկարևորիրադարձություններիմասին:Ին
ֆորմացիային մուտքը կարող է պաշտպանվել ծածկագրով:
Կազմակերպիչներըհաճախմատակարարվումեններկառուց
վածթարգմանչով,որնունիմիքանիբառարան:Ինֆորմացիայի
արտածումը կատարվում է հեղուկբյուրեղային դիսփլեյի վրա:
Շնորհիվ փոքր հզորության սպառման կուտակիչից սնուցումն
ապահովումէ(առանցվերալիցքավորման)ինֆորմացիայիպահ
պա նու մը մինչև հինգ տա րի:

Նկ.83.Սմարթֆոն

Ս մարթ ֆոն (անգլ.՝ smartphone): Սմարթֆոնն (նկ. 83) ունի
միկրոպրոցեսոր, օպերատիվ հիշողություն, մշտական հիշող
սարք,ելքըհամացանցիրականացվումէբջջայինկապիուղինե
րով:Լուսանկարներիորակըշատբարձրչէ,սակայնբավարարէ
համացանցումօգտագործելուևէլեկտրոնայինփոստովառաքե
լուհամար:Տեսագրանցմանժամանակըմոտավորապես15վ–ի
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կարգի է:Ունի ներկառուցվածկուտակիչ՝ սմարթքարտերի հա
մար:Մարտկոցներիլիցքըբավականացնումէ100ժամաշխա
տանքիհամար,զանգվածը150գրամէ:Շատհարմարևօգտա
կարսարքէ,սակայնգինըհամաչափելիէսեղանիհամակարգչի
գնի հետ:

10. ԱՆ հԱ տԱ կԱՆ հԱ մԱ կԱր գԻչ ՆԵ րԻ զԱր գԱց մԱՆ 
մԻ տում ՆԵ րը ԵՎ ԱպԱ գԱյԻ տԵխ Նո լո գԻ Ա ՆԵ րը

Ներկայումսանհատականհամակարգչիզարգացմանգլխա
վոր միտումներն են դրաարտադրողականության, հաշվո

ղականհզորությանբարձրացումը,էներգասպառողությանփոք
րացումը,համակարգիչներումէկոլոգիապեսանվտանգնյութերի
օգ տա գոր ծու մը: Ան հա տա կան հա մա կար գիչ նե րի հաշ վո ղա կան 
հզորության բարձրացման եղանակներից մեկը բազմապրոցե
սորային ճարտարապետությունն է, որն օգտագործվում է սեր
վե րային լու ծում նե րում: Այդ պի սի տեխ նո լո գի ա օգ տա գոր ծե լիս 
մեկ մայրական սալիկի վրազետեղվում է մի քանիպրոցեսոր,
հետևաբար մեծանում էտվյալների քանակը, որոնք կարող են
մշակ վել ժա մա նա կի պա հին:
Զարգացմանևսմեկմիտումէինֆորմացիայիարտաքինկու

տակիչների ունակության բարձրացումը: Անընդհատ մշակվում
ենավելի մեծ ունակությամբևավելի կոմպակտ flash–հիշողու
թյուններ,իսկդրանցգներըշարունակումենընկնել:Զարգանում
եննաևօպտիկականսկավառակները:ԱռայժմթողարկվողCD,
DVD,BluRayսարքերումտվյալներիգրանցմանևպահպանման
համարօգտագործվումէմիայնսկավառակիարտաքինանդրա
դարձնողմակերևույթը,ևունակությանմեծացումըձեռքէբեր
վումմիայնլազերիտիպիփոփոխությանբ:Նորմշակումներըեն
թադրում են նյութի ամբողջ հաստության օգտագործումը՝
ստեղծելովսկավառակիխորությամբերկուականտվյալներիհո
լոգրաֆիականներկայացումը,այսինքն՝գրանցումըկատարվում
է ոչ թե ըստ սկավառակի մակերևույթի,այլ ըստ ծավալի: Այդ
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եղանակով կարելի է մեզ ծանոթ 120 մմ չափով սկավառակի
ունակությունըմեծացնելմինչև300ԳԲ–ի,իսկսկավառակըօպ
տիկականիցկդառնահոլոգրաֆիական:
Գիտնականներըենթադրումեն,որմոտապագայումկդառ

նանիրականությունևկարտադրվենհետևյալտեխնոլոգիանե
րով հա մա կար գիչ նե րը:

Օպ տի կա կան հա մա կար գիչ ներ: Որպեսզի ինֆորմացիան
հաղորդվիմիքանիկիլոմետրհեռավորությամբ,բոլորավանդու
թային սի լի ցի ու մային սար քե րին ան հրա ժեշտ է ամեն ան գամ 
կերպափոխելէլեկտրականազդանշաններըլուսայինիևհակա
ռակը:Այդտեսանկյունից,լայնաշերտայինկապիհամարօպտի
կա կան ման րա թե լերն ավե լի նա խա պատ վե լի նյութ են: Ուս տի 
հեռանկարային է օպտիկական համակարգիչների ստեղծումը:
Ամբողջությամբ օպտիկական անհատական համակարգիչները
կարողենհայտնվելոչշուտ,սակայնդրանցհետկապվածաշ
խա տանք նե րը տար վում են մի քա նի ուղ ղու թյուն նե րով:
Օպտիկական համակարգչի առաջին մակետը ստեղծվել է

1990 թ.Բելիլաբորատորիայում(ԱՄՆ,ՆյուՋերսինահանգ,ք.
ՄյուրեյԽիլլ): Երկրորդ սերնդի պրոցեսորը կրում էր «DOC–II»
անվանումը (անգլ.՝ Digital Optical Computer, թվային օպտիկա
կանհամակարգիչ)ևմեկվայրկյանումբառիորոնմանհրաման
կատարելիսկարողէրստուգելտեքստիմինչև80հազարէջ[39]:

2003 թ.—Իսրայելի«Lenslet»ընկերությունըմշակելէառայժմ
միակ առևտրային EnLight256 օպտիկական պրոցեսորը: Ճար
տարապետությանառանձնահատկություննայնէ,որդրամիջու
կը հիմնված է օպտիկականտեխնոլոգիաներիվրա, իսկբոլոր
մուտքերնուելքերըէլեկտրոնայինեն:Պրոցեսորնունի256լա
զեր, կատարում է մեկ վայրկյանում 8տրիլիոն մաթեմատիկա
կանգործողություն,այսինքն՝1000անգամավելիարագագործէ,
քանսովորականպրոցեսորները[39]:
Սակայննախքանօպտիկականհամակարգիչներըկդառնան

զանգվածային արտադրանք, օպտիկական բաղադրամասերի
կանցնենկապիհամակարգերիբոլորգծերը,ընդհուպմինչևան
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հատականօգտվողիհամակարգիչը:Ենթադրվումէ,որառաջի
կա 10 տարում էլեկտրական կոմուտատորները, կրկնիչները,
ուժեղարարներըևմալուխներըկփոխարինվենօպտիկականբա
ղադ րա մա սե րով:
Օրինակ՝Տորոնտոյիհամալսարանիգիտնականներըստեղծել

են հեղուկ բյուրեղների մոլեկուլներ, որոնցով կառավարվում է
լույսըսիլիցիումիհիմքովֆոտոնայինբյուրեղում:Գիտնականնե
րիկարծիքով,այդերևույթիօգտագործումովհնարավորէստեղ
ծելօպտիկականբանալիներևհաղորդիչներ,որոնքկարողեն
կատարելէլեկտրոնայինհամակարգիչներիբոլորգործառույթնե
րը:

2008 թ.— IBMընկերությունըներկայացրել էօպտիկական
կոմուտատոր, որն ապահովում է տվյալների փաթեթային հա
ղորդում՝ավելիքան1Տբիթ/վրկարագությամբ[39]:

2009 թ. — Մա սա չու սեթ սի տեխ նո լո գի ա կան ինս տի տու տի 
մասնագետներնառաջարկել են օպտոէլեկտրոնային սարքերի,
այդ թվում և օպտիկականպրոցեսորներիպատրաստման հա
մարօգտագործելսովորականկիսահաղորդչայինպրոցեսորնե
րիպատրաստմանտեխնոլոգիան, ինչը, հեղինակների կարծի
քով,թույլկտահասնելմեծառաջընթացի[21]:

Կեն սա հա մա կար գիչ ներ: Ըստ սահմանման՝ կենսահամա
կարգիչըմիհամակարգիչէ,որըգործումէինչպեսկենդանիօր
գանիզմըկամունիկենսաբանականբաղադրամասեր:Կենսա
հա մա կար գիչ նե րի ստեղ ծու մը հիմն ված է մո լե կու լային 
հաշվարկներիկատարմանհետազոտություններիվրա [41,36]:
Որպեսհաշվողականտարրերօգտագործվումենսպիտակուցնե
րըևնուկլեինայինթթուները,որոնքհակազդումենիրար:
Հաշվողականտեխնիկայումկենսաբանականնյութերիկիրա

ռումըթույլկտաժամանակիընթացքումփոքրացնելհամակար
գիչներըմինչևկենդանիբջջիչափերի:Ըստէության՝մերսեփա
կանբջիջներըմոլեկուլային չափերիկենսամեքենաներեն,իսկ
մեր ուղե ղը կեն սա հա մա կարգ չի օրի նակ է:
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1994 թ.—ԱՄՆ–իՀարավայինԿալիֆոռնիայիհամալսարա
նում (Լոս Անջելես) ստեղծվել է առաջին կենսահամակարգիչը՝
ԴՆԹ–իբազայիվրա:ՓորձանոթումխառնվելէԴՆԹ–իմոլեկու
լը,որումկոդավորվածենեղելելակետայինտվյալները,ևհա
տուկկերպովընտրվածֆերմենտները:Քիմիականռեակցիայի
արդյունքումԴՆԹ–իկառուցվածքըփոխվելէայնպես,որդրա
նում կո դա վոր ված տես քով ներ կա յաց ված է եղել խնդ րի լու ծու մը 
[10]:

1999 թ.—ԱՄՆ–իՋորջիանահանգիՏեխնոլոգիականինս
տիտուտումկատարվելէհետաքրքիրփորձ.հավաքվելէհամա
կարգիչտզրուկինյարդայինհյուսվածքներից:Տզրուկիմիքանի
նեյրոններիմիացվելենմիկրոէլեկտրոդայինտվիչներ:Հայտնա
բերվել է, որ, կախված մուտքային ազդանշանից, նեյրոններն
առաջացնում են նորխմբեր:Այդ Տզրուկային» համակարգիչը
ընդունակ է կատարելու տարրական թվաբանական գործողու
թյուններև,իտարբերությունէլեկտրոնայինհամակարգչի,ինք
նազարգացվողհամակարգէ,այսինքն՝ծրագրավորմանկարիք
չունի:ԹվերիգումարմանկամհանմանժամանակՏզրուկային»
համակարգչումտեղիէունենումմոտավորապեսնույնբանը,ինչ
մարդուուղեղում:Օրինակ՝տզրուկինյարդայինհամակարգըգի
տե,որերկուանգամերկուհավասարէչորսի,ևորզրոյիբաժա
նելչիկարելի:Ենթադրվումէ,որնեյրոնմանտարրերիցկազմ
վածկենսաբանականհամակարգիչներըկկարողանանփնտրել
անհրաժեշտ լուծումները ինքնածրագրավորման միջոցով: Հե
տազոտություններովստացվածարդյունքներըհնարավորէօգ
տագործելռոբոտներիուղեղստեղծելուհամար[19]:

1999 թ.—ԻսրայելիՎեյցմանիբնականգիտություններիինս
տիտուտիհետազոտողԷհուդՇապիրոն(նկ.84)պատրաստումէ
կենսահամակարգչի պլաստմասսայե մոդել՝ 30 սմ բարձրու
թյամբ:Եթեայդսարքըպատրաստվերիսկականկենսաբանա
կանմոլեկուլներից,դրաչափըհավասարկլիներբջջիմեկբա
ղադրիչի չափին՝ 0,000025 մմ [28]: 2001 թ. Է. Շապիրոյին
հաջողվում է իրականացնելայդ մոդելը իրական կենսահամա
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կարգչում[52]:ՀամակարգիչըկազմվածէրԴՆԹ–ի(դեզոքսիրի
բոնուկլեինայինթթուներ),ՌՆԹ–ի(ռիբոնուկլեինայինթթուներ)
ևհատուկֆերմենտներիմոլեկուլներից:Ֆերմենտիմոլեկուլները
կատարումէինապարատայինապահովմանդերը,իսկԴՆԹ–ի
մոլեկուլները՝ ծրագրային ապահովման դերը: Ընդ որում՝ մեկ
փորձանոթում զետեղվում էին մոտավորապես մեկ տրիլիոն
տար րա կան հաշ վո ղա կան մո դուլ ներ: Ար դյուն քում հաշ վարկ նե րի 
արա գու թյու նը կա րող էր հաս նել մեկ վայր կյա նում մեկ մի լի արդ 
գործողության, իսկ ճշգրտությունը՝ 99,8%: Առայժմ Շապիրոյի
կենսահամակարգիչը կարող է կիրառվել միայն ամենահասա
րակխնդիրներիլուծմանհամար՝տալովընդամենըերկուտեսա
կիպատասխան.ճիշտէկամսխալէ:Կատարվածփորձե
րումմեկցիկլիընթացքումԴՆԹ–իբոլորմոլեկուլներըզուգահեռ
լու ծում էին մի ակ խն դի րը: Սա կայն իրա կա նում դրանք կա րող են 
միաժամանակ աշխատել տարբեր խնդիրների վրա, այն դեպ
քում,երբավանդութայինհամակարգիչներըչենկարողմիաժա
մա նակ լու ծել տար բեր խն դիր ներ:

Նկ.84.ԷհուդՇապիրո

2002 թ. — «Olympus Optical» ֆիրման (Ճապոնիա, Տոկիո)
ստեղծումէԴՆԹ–համակարգիչ,որնուներմոլեկուլայինևէլեկտ
րոնային բաղադրիչներ: Դրանցից առաջինը իրականացնում է
քիմիական ռեակցիաներ ԴՆԹ–ի մոլեկուլների միջև, ապահո
վում է հաշվարկների արդյունքի որոնումը և առանձնացումը:
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Երկրորդըմշակումէինֆորմացիանևվերլուծումստացվածար
դյունքները[9]:Գեներիվերլուծությունըսովորաբարկատարվում
էձեռքովևշատժամանակէպահանջում,ընդորում՝ձևավոր
վումենԴՆԹ–ներիբազմաթիվմասերևհսկվում էքիմիական
ռեակցիաներիընթացքը:Ծրագրիհեղինակներիկարծիքով,եթե
ԴՆԹ–համակարգիչը օգտագործվի գենետիկական անալիզի
համար, այն խնդիրները, որոնք նախկինում կատարվում էին
երեքօրում,հնարավորկլինիլուծելվեցժամում:

2004 թ. — ԱՄՆ–ի պաշտպանության նախարարության
DARPA(անգլ.՝DefenseAdvancedResearchProjectsAgency՝պաշտ
պանականառաջավորհետազոտականնախագծերիգործակա
լություն)գործակալությունըկատարելէBio–Compծրագիրը,որի
նպատակըԴՆԹ–ների հիման վրա հզոր հաշվողական համա
կարգերիստեղծումնէ:Միաժամանակխնդիրէդրվելկառավա
րելուսպիտակուցներիուգեներիփոխազդեցությանգործընթաց
ները,ինչիհամարմշակվելէհզորBio–SPICEսիմուլյատոր,որն
ընդունակ է մեքենայական գրաֆիկայի միջոցներով տեսանելի
դարձնելբիոմոլեկուլյարգործընթացները[9]:

Ք վան տային հա մա կար գիչ ներ:Քվանտայինհամակարգի
չըկարողէկազմվածլինելենթաատոմայինչափերիբաղադրա
մասերիցևաշխատիքվանտայինմեխանիկայիսկզբունքներով:
Քվանտայինաշխարհնօժտվածէտարօրինակհատկություննե
րով՝ օբյեկտներնայդտեղ կարող են զբաղեցնել միաժամանակ
միքանիդիրքեր[29]:Սակայնհենցայստարօրինակություննէլ
ընձեռումէնորհնարավորություններ:Օրինակ՝մեկքվանտային
բիթըկարողէընդունելմիքանիարժեքներմիաժամանակ,այ
սինքն՝միաժամանակգտնվելմիացված»,անջատված»ևան
ցումային վիճակներում:Այդպիսի 32 բիթ, որոնցանվանում են
քյու–բիթեր(q–bit),կարողենկազմելավելիքան4միլիարդկոմ
բինացիա, ինչը զանգվածազուգահեռ համակարգչի երազելի
տար բե րակ է:
Սակայնորպեսզիքյու–բիթերըաշխատենքվանտայինսար

քում,դրանքպետքէփոխգործակցենիրարհետ:Առայժմգիտ
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նականներինհաջողվելէկապելիրարհետմիայներեքէլեկտ
րոն: Լիարժեք քվանտային համակարգիչ ստեղծելու համար
գիտ նա կան նե րը պետք է լու ծեն նաև այլ խն դիր ներ: Ամե նից 
առաջանհրաժեշտէստեղծելհաղորդալարերի,հիշողությանև
տրամաբանությանտարրերըևստիպել,որայդպարզտարրերը
փոխգործակցեն իրար հետ: Վերջապես, անհրաժեշտ է նշված
տարրերովկազմվածհանգույցներովստեղծել լիարժեքգործա
ռույթային միկրոսխեմաներ և կարողանալ դրանք բազմացնել:
Գիտնականների գնահատումներով քվանտային համակարգիչ
ների զանգվածային արտադրությունը կարող է սկսվել արդեն
2015–2020թթ.:Թվարկենքմինչայժմկատարվածաշխատանք
նե րից մի քա նի սը:

2009 թ.—ԱՄՆ–իՍտանդարտներիևտեխնոլոգիաներիԱզ
գային ինստիտուտում աեաջին անգամ հաջողվել է հավաքել
ծրագրավորվող քվանտային համակարգիչ՝ բաղկացած երկու
քյու–բիթերից[22]:

2012 թ.—ԱՄՆ–ի«IBM»ընկերությունըհայտնումէգերհա
ղորդիչքյու–բիթերիօգտագործումովքվանտայինհաշվարկների
ֆիզիկական իրականացման ուղղությամբ ձեռք բերած զգալի
առաջընթացիմասին,ինչըթույլկտասկսելքվանտայինհամա
կարգչիստեղծմանաշխատանքները[22]:

2012 թ.—ԱՄՆ–իչորսհամալսարաններիհետազոտողների
խմբինհաջողվել էկառուցելերկքյու–բիթայինքվանտայինհա
մակարգիչ,որումօգտագործվելէալմաստիբյուրեղ՝խառնուրդ
ներով:Որպեսերկուտրամաբանականքյու–բիթօգտագործվել
ենհամապատասխանաբարէլեկտրոնիսպինիևազոտիմիջուկի
ուղղությունները:Համակարգիչնաշխատումէսենյակայինջեր
մաստիճանումևտեսականորենմասշտաբավորվող[22]:

2007 թ–ից կանադական «D–Wave Systems» ընկերությունը
հայտնում է 16–քյու–բիթային, 28–քյու–բիթային, 128–քյու–բի
թային քվանտային «D–Wave» համակարգիչների մշակման մա
սին,որոնցումօգտագործվումէքվանտայինռելաքսացիայիսկզ
բուն քը: Այդ ըն կե րու թյու նը 2011 թ–իցվաճառումէ11միլիոնԱՄՆ
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դոլարով 128–քյուբիթային քվանտային «D–Wave One» համա
կարգիչը, որը կատարում է միայն դիսկրետ օպտիմալացման
խնդ րի լու ծում: Հա մա կար գի չը աշ խա տում է հա տուկ գեր ցածր 
ջերմաստիճանային պայմաններում, խնամքով էկրանացված է
արտաքինէլեկտրականևմագնիսականդաշտերից[22]:2014 թ. 
հունվարին ընկերության մասնագետները հրատարակեցին հոդ
ված,որտեղհայտնումեն,որքյու–բիթայինթունելայինսպեկտ
րասկոպիայիմեթոդիօգնությամբնրանցհաջողվելէապացուցել,
որD–Waveպրոցեսորումհաշվարկներկատարելիսառկաենեղել
քվանտային կոհերենտությունը և քվանտային խճճվածությունը,
ինչըքվանտայինհամակարգչիյուրահատկություննէ[51]:

11. հԱ յԱս տԱ Նը տտ ոլոր տում

Տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի ոլոր տում Հա յաս տա նը իր 
հարևանԱՊՀևՄերձավորԱրևելքիերկրներիշարքումհա

մարվումէառաջատարերկրներիցմեկը:Դրահիմքըստեղծվել
էրթերևսայնժամանակ, երբԽորհրդայինՀայաստանըդար
ձավնախկինԽՍՀՄգիտական,գիտահետազոտականևբարձր
տեխնոլոգիաներարտադրող հիմնական հանգույցը: Աճիամե
նաբարձրցուցանիշներըգրանցվելէին1987թ.,երբըստտար
բեր հաշ վարկ նե րի Հա յաս տա նի գի տա կան և տեխ նո լո գի ա կան 
ոլորտումաշխատումէինշուրջ 100000մասնագետներ:ԽՍՀՄ
փլուզումը,տարածաշրջանայինհակամարտություններըևավե
րիչերկրաշարժըերկրիհյուսիսումհասցրեցինհսկայականտն
տեսական վնասներ Հայաստանին: Բարձր տեխնոլոգիաների
ոլորտինպատճառածհետևանքներընույնպեսզգալիէին,գիտա
կան և գիտահետազոտական հաստատությունների մեծամաս
նությունըկրճատելկամդադարեցրելէինիրենցգործունեությու
նը`թողնելովհազարավորգործազուրկներ:1991թ.ձեռքբերած
ան կա խու թյու նը իր հետ բե րեց լի ո վին նոր հնա րա վո րու թյուն ներ 
ոլորտի և, մասնավորապես, ձեռներեցների ու ՏՏ մասնագետ
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ներիհամար:Խոշորածավալարտադրականգործունեությունից
ոլորտիմասնագիտացումըփոխվեցդեպիծրագրայինապահով
մանևծառայություններիսեգմենտ,որտեղվերջին10տարիների
ընթացքումարձանագրվելենաճիբավականինբարձրտեմպեր:
ԱյսօրՏՏոլորտըՀայաստանիտնտեսությանամենաարագզար
գացողուխոստումնալիցճյուղերիցէ:Անցյալիհաջողություննե
րը,բարձրակարգմասնագետներնուհայկականձեռնարկատի
րականոգինոլորտիհետագազարգացմանլուրջհեռանկարներ
են երաշ խա վո րում:

Պատ մա կան նա խադ րյալ ներ: Հա յաս տա նի ՏՏ ոլոր տի 
զարգացումը բաժանվում է երկու հիմնական փուլերի` խորհր
դայինշրջանըևհետխորհրդայինանկախՀայաստանը:Խորհր
դային շրջանում Հայաստանը համարվել է ինֆորմատիկայի և
էլեկտրոնիկայի ոլորտների գիտահետազոտական ևարդյունա
բերականկենտրոններիցմեկը:Այդավանդույթըդրվելէդեռևս
1950–ականթվականներին,երբհանրապետությունումսկսեցին
գործելմիշարքգիտահետազոտականինստիտուտներևկիսա
հաղորդիչներարտադրողձեռնարկություններ:Այսհաստատու
թյուններըգործումէինԽորհրդայինՄիությանկառավարության
խոշորևմիջինպատվերներով, որոնքուղղված էինհիմնակա
նումարդյունաբերությանևպաշտպանությանոլորտիսպասրկ
մանը:Բազմաթիվկազմակերպություններստեղծելէինծրագրա
վորման իրենց բաժինները, որոնք ուղղված էին հիմնականում
հաշվապահության և այլ գործառույթների ավտոմատացմանը:
Զարգացման երկրորդ փուլում ՏՏ ոլորտի ուղղվածությունն էր
հիմնականում ծրագրային պատվերների ներգրավումը (աուտ
սորսինգ) և ծրագրայինապահովման մշակումը:Այս ժամանա
կաշրջանումհայկականՏՏոլորտիներուժըճանաչվեցբազմա
թիվ ներդրողների, պետական գործիչների և մասնագետների
կողմից:ՄիշարքտրանսազգայինընկերություններՀայաստան
արտահանեցինգիտահետազոտական,գործառնականևծրագ
րավորմանպատվերներ:ՀՀկառավարությունը հայտարարել է
տեղեկատվական և հեռահաղորդակցությանտեխնոլոգիաների
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ոլորտըՀայաստանիտնտեսությանզարգացմանգերակաճյու
ղե րից մե կը:

Խորհր դային Հա յաս տան (1920–1990 թթ.): Ոլոր տի հիմ քը 
դրվեց Երկրորդ աշխարհամարտից առաջ և ընթացքում, երբ
ԽՍՀՄ արդյունաբերությունը լայնորեն զարգանում և ընդլայն
վում էր:Դապահանջում էրտնտեսությանտարբեր ճյուղերում
բարձրակարգտեխնիկականմասնագետներիառկայություն,ին
չիարդյունքում 1933թ. ստեղծվեցԵրևանիպոլիտեխնիկական
ինստիտուտը(ներկայում`Հայաստանիազգայինպոլիտեխնիկա
կան համալսարան) և զգալի ընդլայնվեց 1919թ. հիմնադրված
Երևանիպետական համալսարանը: 1935թ. հիմնադրվեցՀա
յաստանիգիտություններիակադեմիան(ներկայում`Գիտություն
ներիազգայինակադեմիա):Այսնշանավորնախաձեռնություն
նե րի շնոր հիվ հիմք դր վեց Հա յաս տա նի գի տու թյան և 
տեխնոլոգիաների հետագա զարգացմանը ու նվաճումներին:
Համակարգիչներիևծրագրավորմանոլորտիծաղկմանսկիզբը
դրվեց1956թ.,երբհիմնադրվեցԵրևանիմաթեմատիկականմե
քենաների գիտահետազոտական ինստիտուտը, որը ստեղծվել
էրԽորհրդայինՄիությանկառավարությանհատուկհրամանով`
հա մա կար գիչ նե րի և հա րա կից սար քա վո րում նե րի նա խագծ ման 
ուարտադրմաննպատակով:Արդեն1959թ.ինստիտուտընա
խագծելէր«Արագած»առաջինսերնդիհամակարգիչը,որնաշ
խատումէրվակուումայինսարքերով,1961թ.արտադրվելէրկի
սահաղորդիչտարրերովաշխատող«Հրազդան»երկրորդսերնդի
համակարգիչը: 1960–ականների սկզբին ինստիտուտը սկսեց
նախագծելհզորԷՀՄ–ներ,ավտոմատհսկիչհամակարգեր,ինչ
պեսնաևօպերացիոնհամակարգեր,ցանցայինևկիրառական
այլծրագրեր:Երևանիմաթեմատիկականմեքենաներիգիտահե
տազոտականինստիտուտընախկինԽՍՀՄառաջատարմաս
նագիտացված հաստատությունն էր, որը մշակում էր «Նաիրի»
միկրոծրագրայինկոմպյուտերայինհամակարգը,որըստացելէ
ավելի քան 40արտոնագիր և ներկայացվել է միջազգային 20
ցուցահանդեսներում: Սեփական արտադրամասերում ինստի
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տուտընախագծելևարտադրելէբազմաթիվհամակարգիչներ,
որոնց մի մասը մրցունակ էր «Digital Equipment» ընկերության
«PDP»համակարգիչներիև«IBM»հզորհամակարգիչներիհետ:
Ինստիտուտը մեծ ճանաչում էր վայելում նաև «IBM–360/370»
համակարգչի հետ համատեղելի EC սերիայի կոմպյուտերային
համակարգեր (նկ. 85 և 86) մշակելու համար, որոնք Խորհր
դայինՄիությանտարբերշրջաններումլայնորենկիրառվումէին
գի տու թյան և ար դյու նա բե րու թյան ոլորտ նե րում:

Նկ.85.3–րդսերնդիECսերիայիԷՀՄ–ներիտարրականբազան

Նկ.86.3–րդսերնդիEC–1045ԷՀՄ–իմանրակերտը

Ինստիտուտիկարևորագույննվաճումներիցէրնաևհեռահա
ղորդակցմանհամակարգիստեղծումը,որընախագծվածէրդե
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պիԼուսինթռիչքիհամար:Ինստիտուտում1980–ականներինաշ
խատումէրշուրջ10000մարդ,ինչըերկուանգամգերազանցում
էՏՏոլորտումներկայումզբաղվածկադրերիթիվը:Հայաստա
նումստեղծվեցինմիշարքարտադրականձեռնարկություններ,
որոնքզբաղվումէինէլեկտրոնայինևկիսահաղորդիչսարքերի
արտադրությամբ և գիտահետազոտական աշխատանքներով:
«Տրանզիստոր» (1958 թ.) կիսահաղորդիչների գիտաարտադ
րականգործարանըհամարվումէրտրանզիստորներևուժեղա
րար դիոդներ արտադրող առաջատարը ԽՍՀՄ–ում: 1964–65
թթ. Աբովյան քաղաքում հիմնադրվեցին ռադիոէլեկտրոնային
բաղադրիչներարտադրող«Սիրիուս»գործարանըևդիոդներու
ինտեգրալ հիբրիդ միկրոսխեմաներ արտադրող «Պոզիստոր»
միկրոէլեկտրոնիկայի գործարանը: Միկրոէլեկտրոնիկայի գի
տահետազոտականևտեխնոլոգիականինստիտուտը(1966թ.)
մշակումէրմիկրոէլեկտրոնայինսխեմաներ,չափմանավտոմա
տացվածհամակարգերևայլբարդէլեկտրոնայինսարքեր:1978
թ.ստեղծվածԵրևանիկապիգիտահետազոտականինստիտու
տըարտադրելէինտեգրալսխեմաներսիլիկոնայինբարակթա
ղանթիտեխնոլոգիայիհիմանվրաևայլարտադրանք:1986թ.
կառուցվել էԱշտարակիկիսահաղորդիչներիև էլեկտրոնիկայի
արտադրության գործարանը, որի համար ընդհանուր ներդրու
մըկազմել էր 120միլիոնԱՄՆդոլար:Գործարանըարտադրել
է կիսահաղորդչային թիթեղներ, միկրոսխեմային հարթակներ,
արևայինտարրերևէլեկտրոնայինայլսարքեր:Մեկայլկարևո
րագույնարտադրականմիավորումէրինտեգրալմիկրոսխեմա
ների և էլեկտրոնիկայի «Մարս» գործարանը, որը ստեղծվել էր
1988 թ. 300 միլիոն ԱՄՆ դոլար ներդրումով` տպատախտակ
ներ և ին տեգ րալ միկ րոս խե մա ներ ար տադ րե լու նպա տա կով: 
1980–ականների վերջին խորհրդային տնտեսության ազատա
կանացումից հետո ստեղծվեցին նոր ընկերություններ, որոնք
տրամադրումէինհամակարգերիինտեգրմանծառայություններ
ևկատարումծրագրայինապահովմանմշակմանհատուկպատ
վեր ներ: Այս ըն կե րու թյուն նե րի գոր ծու նե ու թյու նը հիմ նա կա նում 
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ուղղված էրդեպիտեղական շուկա,ևնրանցիցքչերն էինաշ
խատում օտարերկրյահաճախորդների հետ:Այդ շրջանում ըն
կերությունների հիմնական մասնագիտացումներն էին հաշվա
պահական և ֆինանսական ծրագրային փաթեթների մշակում
տեղական շուկայի համար, համակարգչային սարքերի հավա
քումևվաճառք,արտաքինպատվերներիկատարում(աուտսոր
սինգայինծառայություններ):ԱռաջինհայկականմասնավորՏՏ
ընկերությունը` «Հայկական ծրագրերը», ստեղծվել է 1987 թ.:
1990թ.դրությամբՀայաստանումգործումէին40խոշորգիտա
հետազոտական տեխնոլոգիական ինստիտուտներ և արտադ
րական միավորումներ: Այս ժամանակաշրջանում Հայաստանը
համարվումէրէլեկտրոնիկայիևտեղեկատվականտեխնոլոգի
աներիոլորտումԽորհրդայինՄիությանառաջատարկենտրոնը:

Ան կախ Հա յաս տան (1991–2009 թթ.):1991թ.սեպտեմբերի
21–ին Հայաստանը հռչակեց իր անկախությունը Խորհրդային
Միությունից:ԽՍՀՄփլուզումըևանհատականօգտագործման
համակարգիչների(PC)դարաշրջանիսկիզբըպատճառհանդի
սացան Հայաստանում ողջտեխնոլոգիական ոլորտիանկման,
որըտարիներշարունակուղղվածէեղելմասնավորապեսխոշո
րածավալարտադրականևգիտահետազոտականաշխատանք
նե րի իրա կա նաց մա նը: 
Այնփաստը,որոլորտիհիմնականպատվիրատուն`Խորհր

դայինՄիությանհսկայականռազմաարդյունաբերականհամա
լիրնէր,որնայլևսգոյությունչուներ,Հայաստանիտեխնոլոգիա
կան ոլորտի վրա թողեց անդառնալի ազդեցություն` փոխելով
ուղղվածությունըխոշորռազմականպատվերներիցդեպիշուկա
յականպահանջարկըբավարարողծրագրայինլուծումներևծա
ռայություններ:Աստիճանաբարիհայտեկաննորընկերություն
ներ, որոնք կոչված էին բավարարելու տեղական և
արտասահմանյան շուկաների պահանջարկը: Նախկինում կու
տակածներուժըդարձավհիմնականայնխթանիչը,որընպաս
տեց ձեռներեցների ու ներդրողների կողմից նոր ձեռնարկու
թյուններիստեղծմանըՏՏևբարձրտեխնոլոգիաներիոլորտում:
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1990–ական թվականներին սկսվեց ոլորտի զարգացման նոր
դարաշրջան,երբծրագրավորողմի շարքամերիկյանընկերու
թյուններ հիմնեցին իրենց երևանյան մասնաճյուղերը, դրանց
թվում`BoomerangSoftware(ինտերնետայինկիրառականծրագ
րեր), Credence Systems (կիսահաղորդիչների նախագծման և
տեստավորմանլուծումներ),Cylink(ցանցայինանվտանգության
արտադրանքևVPN /վիրտուալմասնավորցանցի/ լուծումներ),
EpygiTechnologies(IPPBXկայաններ),HPLTechnologies(եկամ
տաբերությանկառավարմանծրագիրևթեստավորմանմիկրոս
խեմաներիլուծումներ),VirageLogic(ներկառուցվածբարդհիշո
ղություն)ևայլն:Սփյուռքըկարևորագույնդերէունեցելանկախ
Հա յաս տա նում ծրագ րա վոր ման ոլոր տի կա յաց ման գոր ծում և 
փաստորենհանդիսացելէայնհիմնականգործոնը,որիշնորհիվ
Հայաստանում բավականին վաղ շրջանում հիմնվեցինարտա
սահմանյանբազմաթիվընկերություններ:1990–ականներիվեր
ջումմատնանշվեցինոլորտիհետագաաճինորխթաններ,ինչի
պատճառը նախկինում ստեղծված ընկերությունների հաջողու
թյուններնէին,տնտեսությանհամընդհանուրվերականգնումըև
համաշխարհային ՏՏ ոլորտի աննախադեպ զարգացումը: ՏՏ
ոլորտիզարգացմաններուժըդարձավբազմաթիվներդրողների,
պե տա կան գոր ծիչ նե րի և մաս նա գետ նե րի մեծ ուշադ րու թյան 
առարկան: Երիտասարդ մասնագետների համար բացվեցին
բարձրվարձատրվողաշխատատեղեր`խրախուսելովնրանցշա
րունակելու կարիերանայդ ոլորտում: Գոյություն ունեցող հզոր
գիտակրթական բազան դարձավ կարևորագույն այն գործոնը,
որով պայ մա նա վոր վե ցին կի սա հա ղոր դիչ նե րի նա խագծ ման 
ոլորտիխոշորնվաճումներըՀայաստանում:Ոլորտնայսօրդար
ձելէՏՏշուկայիբարձրեկամտաբերությունապահովողճյուղըև
գրա վիչ է խո շո րա ծա վալ օտա րերկ րյա ուղ ղա կի ներդ րում նե րի 
համար: 2000թ.ամերիկյանLEDASystems Inc. ընկերությունը,
որը հիմնադրվել է Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական
համալսարանի(ՀԱՊՀ)շրջանավարտիկողմիցևմասնագիտա
նումէինտեգրալմիկրոսխեմաներիևդրաբաղադրիչներինա
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խագծմանբնագավառում, հիմնեց իր մասնաճյուղըՀայաստա
նում: Ընկերության հիմնական նախաձեռնություններից էր
ՀԱՊՀ–իհետհամատեղմասնագիտացվածուսումնականկենտ
րո նի ստեղ ծու մը: Կենտ րո նում ուսա նող նե րը հնա րա վո րու թյուն 
ենստանումձեռքբերելուբարձրակարգտեխնիկականպրակտի
կա ինտեգրալ միկրոսխեմաների նախագծման, համապատաս
խանծրագրայինապահովմանևբաղադրիչներիբնագավառում:
ՄիկրոսխեմաներինախագծմանոլորտումՀայաստանումառկա
զգալիմասնագիտականկարողություններըշահագրգռեցիննաև
SynopsysInc.ընկերությանը,որըհանդիսանումէEDAևVLSIնա
խագծման ոլորտում համաշխարհային առաջատարը: 2004 թ.
Synopsys ընկերությունը ձեռք բերեց LEDA Systems և Monterey
Arset (համակարգեր միկրոսխեմաների վրա) և 2005 թ. HPL
Technologies ընկերությունների հայաստանյան մասնաճյուղերը:
ՆերկայումSynopsys–ըհանդիսանումէծրագրայինապահովման
ոլորտիխոշորագույնընկերությունըՀայաստանում,որտեղաշ
խատումենավելիքան400մասնագետներ:ՀաջորդելովSynopsys
ևVirageLogicընկերություններիկողմիցգրանցածհաջողություն
ներըՀայաստանիշուկայում`MentorGraphicsInc.ընկերությունը
նույնպես մուտք գործեց հայկական շուկա` 2008 թ. մայիսին
ձեռքբերելով Կալիֆոռնիա նահանգում հիմնադրված Ponte
Solutions Inc.ընկերությունը,որըծրագրային լուծումներէմշա
կում կիսահաղորդիչների արտադրության և նախագծման հա
մարևունիխոշորգիտահետազոտականկենտրոնՀայաստա
նում: 2007 թ. National Instruments կորպորացիան, որը
հիմ նադր վել է Տե խաս նա հան գի Օս թին քա ղա քում և ունի ավե լի 
քան4300աշխատակիցաշխարհիավելիքան40երկրներում,
հիմնեցճարտարագիտականևգիտահետազոտականգրասեն
յակԵրևանում:NationalInstrumentsընկերությունըարտադրումէ
ավ տո մա տաց ված թես տա վոր ման սար քա վո րում ներ և մշա կում է 
վիրտուալգործիքավորմանծրագրայինապահովում,որոնքլայն
կիրառումենստացելաշխարհիտարբերճարտագետներիկող
միցբազմաթիվոլորտներիհամարլուծումներմշակելուգործըն
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թացում,ինչպես,օրինակ`ավիաարդյունաբերություն,մեքենաշի
նություն,կապ,էլեկտրոնիկա,էներգետիկա,արդյունաբերական
չափումևհսկում,բնականգիտություններ,կիսահաղորդիչներև
այլն: Այսօր National Instruments հայաստանյան գրասենյակը
առաջարկումէկոնցեպտուալլուծումներայնպիսիճարտարագի
տականընկերություններիհամար,որոնքարտադրանքևպատ
րաստիլուծումներենմշակումտարբերոլորտներիհամար,այդ
թվումնաևավիաարդյունաբերության:2000–ականներիսկզբին
բազմաթիվարտասահմանյանընկերություններհիմնեցինիրենց
ծրագրավորմանգրասենյակներըՀայաստանում,որոնցհամար
գրավիչէիննախևառաջտեղիբարձրակարգմասնագետներըև
հա մե մա տա բար ցածր ծախ սե րը: Այդ ըն կե րու թյուն նե րի թվում 
են`CQG(վերլուծականծրագրերևառևտրայինլուծումներ),EPAM
Systems (օֆշորային ծրագրային ապահովման մշակում), Lycos
Europe(համաեվրոպականօնլայնցանց),Luxoft(ծրագրավորում
ևաուտսորսինգ)ևայլն:Հայաստանումներկայացվածեննաև
այնպիսի խոշոր բրենդներ, ինչպիսիք են` Alcatel, Siemens AG,
MicrosoftCorporationևSUNMicrosystemsInc.ընկերությունների
ներկայացուցչությունները, որոնք ներգրավված են կրթական և
ոլորտինվերաբերողտարբերայլնախաձեռնություններում:2007
թ. SUNMicrosystems ընկերությունըևՁեռնարկությունների ին
կուբատորհիմնադրամըմեկնարկեցինհամատեղծրագիր,որի
նպատակնէհիմնելուսումնականլաբորատորիաներՀայաստա
նիմիքանիհիմնականբուհերում,ինչպեսնաևհիմնելենծրագ
րայինլուծումներիմշակմանևգիտահետազոտականկենտրոն:
ԾրագիրըհամաֆինանսավորվումէԱՄՆմիջազգայինզարգաց
մանգործակալության«Համաշխարհայինզարգացմանալյանս»
(Global Development Alliance) նախաձեռնության կողմից, որը
աջակցում է ժողովրդավարության, տնտեսական զարգացման,
մասնագետներիվերապատրաստման,կրթությանևշրջակամի
ջավայրի պահպանման ոլորտներում մասնավոր և պետական
հատվածների միջև ծրագրերի իրականացմանը: Ոլորտիաճող
կարևորությունը և նշանակությունը դրդեցին ՀՀ կառավարու
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թյանը 2000թ. հայտարարելՏՀՏոլորտըորպեսՀայաստանի
տնտեսության զարգացման գերակա ճյուղերից մեկը: Ոլորտի
համարպետական քաղաքականության կարևորագույնայլ նա
խաձեռնություններնենՀայաստանիՏՀՏգլխավորռազմավա
րությանմշակումը,2001թ.Տեղեկատվականտեխնոլոգիաների
զարգացմանևաջակցմանխորհրդիստեղծումըև2002թ.Ձեռ
նարկությունների ինկուբատոր ծրագրի սկիզբը:ՀայկականՏՏ
ասոցիացիան` Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկու
թյուններիմիությունը(ԻՏՁՄ),ստղեծվելէ2000թ.հուլիսինմաս
նավոր հատվածի ներկայացուցիչների կողմից և կոչված է հա
մախմբելուոլորտիշահերիպաշտպանությաննուղղվածջանքերը,
աջակցելումասնավորձեռնարկություններինևխթանելուհետա
զոտականաշխատանքներըՏՀՏոլորտում: 2008թ. կառավա
րություննընդունեցոլորտիզարգացմաննորռազմավարություն,
որտեղ դիտարկվում են ենթակառուցվածքի, կադրերի, կրթու
թյան,վենչուրայինֆինանսավորմանևկարևորայլբնագավառ
ներինառնչվողխնդիրներ:

Հա յաս տա նի ՏՏ ոլոր տում շա րու նա կում է իր ուրույն տե ղը 
պահպանել Երևանի մաթեմատիկական մեքենաների գիտահե
տազոտականինստիտուտը(ԵՄՄԳՀԻ),որնիրգիտատեխնիկա
կան նե րուժն ուղ ղել է հան րա պե տու թյան խն դիր նե րի լուծ մա նը և 
կուտակելէկառավարմանևինֆորմացիոնհամակարգերինա
խագծմանուներդրմանմեծփորձ:Ինստիտուտումայսօրաշխա
տումենհաշվողականհամակարգերի,մաթեմատիկականապա
հովության և էլեկտրոնիկայի բարձր որակավորմամբ
մասնագետներ: ԵՄՄԳՀԻ աշխատանքների ներկայիս հիմնա
կանուղղություններնեն`Լայնկիրառմանինֆորմացիոնհամա
կարգերիևավտոմատկառավարմանհամակարգերի նախագ
ծումևներդրում,Մասնագիտացվածհամալիրներիտեխնիկական
միջոցների կառավարմանավտոմատացում, Անալիտիկ ինֆոր
մացիոն–կառավարմանհամակարգերինախագծումևներդրում,
Ավտոմատացման միջոցների շարժական և ստացիոնար իրա
գործմանտիպային համալիրների նախագծում և մատակարա
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րում, Հատուկ սարքավորումների նախագծում և մատակարա
րում,Հատուկնշանակությանռադիոէլեկտրոնայինտեխնիկայի
վերանորոգումևմոդեռնացում:
Ներկաաշխատության5.1և5.3բաժիններումարդենհիշա

տակվելենՏՏոլորտիհայհանճարեղգիտնականՍերգեյՄեր
գելյանի,ականավորկոնստրուկտորներՀրաչյաՀովսեփյանիև
ԳերմանՕհանյանիանունները:ՀայաստանիՏՏոլորտիկայա
ցումնուզարգացումըսերտորենկապվածեննաևտաղանդավոր
գիտնականներուգիտությանկազմակերպիչներՖադեյՍարգ
սյանի,ԱրմանՔուչուկյանի,ՌոբերտԱթոյանի,ՅուրիևՍամվել
Շու քու րյան նե րի անուն նե րի հետ:
Ֆ.Սարգսյանը(նկ.87)եղելէԵՄՄԳՀԻտնօրենը1963–1977

թթ.,Հայաստանիգիտություններիազգայինակադեմիայիպրե
զիդենտը(1993–2006թթ.):«Կյանքիդասերը»գրքումնագրում
է.«ԽՍՀՄռադիոարդյունաբերությաննախարարությունը…մեզ
հարկադրեցմշակելևկազմակերպելմերինստիտուտինոչհա
տուկարտադրանքի՝ԼուսնիվրաթռիչքղեկավարողБРСսարքի
արտադրությունը,որովմինչայդերկուտարիանընդմեջ,առանց
վերջնականարդյունքի,զբաղվումէրՄիությանռադիոէլեկտրո
նային արդյունաբերության ամենախոշոր գործարաններից մե
կը…ԴրահետևանքովկարողէրտապալվելդեպիԼուսինթռիչ
քիծրագիրը…Իննամիսմենքդուրսչեկանքինստիտուտից…և
առաջադրանքըկատարեցինքնույնիսկժամկետիցշուտ»:Նշենք,
որ այդ հա մա կար գի մշակ ման գլ խա վոր կոնստ րուկ տորն է եղել 
Ա.Քուչուկյանը(նկ.88):ՀՀԳԱԱակադեմիկոսԱ.Քուչուկյանը
եղելէնաևմիշարքայլհամակարգերիուԷՀՄ–ներիմշակման
գլխավոր կոնստրուկտորը, ինչի համար արժանացել է ՀԽՍՀ
պետական մրցանակների 1974, 1976, 1983, 1988 թվականնե
րին,ԽՍՀՄպետականմրցանակիևԼենինյանմրցանակի1983
թ.՝հեղինակայինկոլեկտիվիկազմում:
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Նկ.87.ՖադեյՍարգսյան

Նկ.88.ԱրմանՔուչուկյան

Նկ.89.ՌոբերտԱթոյան
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ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Ռ. Աթոյանը (նկ. 89) հանրաճանաչ
գիտնական էավտոմատներիտեսությանևկիրառությունների,
հաշվարկներիմոդելների,ինֆորմացիոնտեխնոլոգիաների,ԷՀՄ
ավտոմատացված նախագծման համակարգերի ոլորտներում,
Ինֆորմատիզացիայի միջազգայինակադեմիայիակադեմիկոս:
Նշվածոլորտներումունեցածակնառունվաճումներիհամարար
ժանացելէՀԽՍՀպետական(1976),Լենինյան(1980)մրցանակ
ների,պարգևատրվելէԱշխատանքայինկարմիրդրոշիշքանշա
նով, մի շարք մեդալներով: Եղել է Երևանի ավտոմատ
կառավարման համակարգերի ԳՀԻ–ի տնօրենը (1992 թ–ից),
2012–իցԵՄՄԳՀԻտնօրենիխորհրդականնէ:

Նկ.90.ՅուրիՇուքուրյան

ՀՀԳԱԱակադեմիկոս,ՀՀԳԱԱփոխնախագահՅուրիՇու
քուրյանը(նկ.90)ինֆորմատիկայիևհաշվողականտեխնիկայի
ոլորտիականավորգիտնականէ,1969–1971թթ.աշխատելէՀՀ
ԳԱԱՀաշվողականկենտրոնումավագգիտաշխատողիպաշտո
նում,1971–1986թթ.՝ԵՄՄԳՀԻ–ում՝բաժանմունքիվարիչիպաշ
տոնում,1986–իցՀՀԳԱԱինֆորմատիկայիևավտոմատացման
պրոբլեմներիինստիտուտիտնօրեննէ,ծանրակշիռավանդունի
ՀՀ ՏՏ ոլորտի կայացման, զարգացման, բարձրորակ մասնա
գետ նե րի ու գի տա ման կա վար ժա կան կադ րե րի պատ րաստ ման 
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գործում: Պարգևատրվել է ՀՀ «Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց» և
«Պատվոնշան»շքանշաններով:

Նկ.91.ՍամվելՇուքուրյան

ՀՀԳԱԱակադեմիկոսՍ.Շուքուրյանը(նկ.91)քոմփութերային
համակարգերիճարտարապետությանոլորտիականավորգիտ
նականէ,զարգացրելէծրագրերումոչէականանցումներիօպե
րատորների տեսությունը, ստացել այդ հիմնախնդիրների ճշգ
րիտ լուծումը ծրագրերի լայն դասի համար, առաջադրել
հաշ վո ղա կան հա մա կար գե րի միկ րոծ րագ րային հար մա րեց ման 
սկզբունքներ,կառուցելտեսություն,որիալգորիթմներիևմեթոդ
ների հիմքում ընկած են ցածր մակարդակի զուգահեռացումը,
ազատցիկլերիևպրոցեսորիներքինպաշարներիօգտագործու
մը։ Մշա կել է նոր մո տե ցում ներ և ար դյու նա վետ ալ գո րիթմ ներ 
էլեկտրոնայինսարքերիևհամակարգերիթեստավորմանևվե
րանորոգմանվերաբերյալ։Առաջարկելէբաշխվածմիջավայրե
րումպրոցեսներինախագծման,ձևափոխմանևստուգմանալ
գորիթմներ: 1994–1997 թթ. աշխատել է ԵՄՄԳՀԻ գլխավոր
գիտականխորհրդատու,1997թվականիցաշխատումէամերի
կյան բարձր տեխնոլոգիաների ընկերությունների պատվերնե
րով,2000թվականից`VirageLogicCorporation–իներդրածթես
տավորման և վերանորոգման ծրագրի տնօրեն: 2013 թ. Ս
ՇուքուրյանինշնորհվելէՀՀպետականմրցանակ՝«Թեստային
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լուծումներ նանոչափական բյուրեղի վրատեղավորված համա
կարգերիհամար.ալգորիթմներ,մեթոդներևթեստայիններկա
ռուցվածք»աշխատանքիհամար:
Հարգելի՛ ընթերցող, հպարտացի՛ր քո հայրենակիցների գի

տականսխրանքներով,հիշի՛ր,որքեզհամարէասված՝

ՍԵՐ ՏԻ՛Ր ԱՆՑՅԱ ԼԸ, ԿԵՐ ՏԻ՛Ր ԱՊԱ ԳԱՆ:
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ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆՑԱՆԿԸ
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