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 ՆԵ ՐԱ ԾՈ ՒԹՅՈ ՒՆ

Ի ն ֆոր մա տի կայի այս դա սա գիր քը շա րու նա կե լու է հա րս տաց նել հա մա-
կա րգ չին առնչ վե լու ձեր հմ տու թյուն նե րը. շա րու նա կե լու եք ա ղյ ու սա կային 
տվյ ալ նե րի հետ սկ սած ձեր աշ խա տան քը, ու սումն  ա սի րե լու եք հեն քային 
տվյ ալ նե րի ղե կա վար ման Microsoft Access հա մա կար գի հնա րա վո րու թյուն նե-
րը։ Իսկ HTML-ը և CSS-ը, ո րո նք WEB-է ջեր ստեղ ծե լու ու խմ բագ րե լու տա-
րած ված մի  ջոց ներ են, ա ռա վել հե տա քր քիր կդա րձ նեն այս ու սումն  ա կան 
տար վա ին ֆոր մա տի կայի դա սա ժա մե  րը։ 

Դա սա գր քում նոր տեր մի ն նե րը տպա գր ված են հիմն  ա կան տե քս տից 
տար բեր գույ նով, իսկ ա ռա վել կար ևոր և ա ռա նց քային հաս կա ցու թյուն նե-
րը շր ջա նակ նե րի մե ջ են առն վա ծ։ 

Դա սի հիմն  ա կան նյու թին հա ջոր դող Օգ տա կար է ի մա նալ խո րա գի-
րը կրող տե ղե կատ վու թյու նը շա րու նա կե լու է օգ նել ձեզ՝ հա մա կող մա նի 
յու րաց նե լու հա մա պա տաս խան նյու թը։ Դա սա գր քի Հար ցեր և ա ռա ջա  -
դրանք ներ բա ժի նը կօգ նի ձեզ պար զե լու, թե որ քա նով եք հաս կա ցել դա-
սը։ Ո րո շա կի գո րծ նա կան հմ տու թյուն ներ ձե ռք բե րե լու հա մար ձեզ կօգ նեն 
Լա բո րա տոր աշ խա տա նք նե րը, ո րո նք ման րա մա սն ցու ցումն  եր են պա րու-
նա կում։  
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§1.1. ՏՎՅԱԼ ՆԵ ՐԻ ՀԵՆ ՔԻ ՍՏԵՂ ԾՈ ՒՄ

8-րդ և 9-րդ դա սա րան նե րի դա սըն թա ցից ծա նոթ եք տվյ ալ նե րի հեն քե-
րի ղե կա վար ման Microsoft Access հա մա կար գի 2003 տար բե րա կի ո րոշ հնա-
րա վո րու թյուն նե րի։ Այժմ փոր ձե նք ու սումն  ա սի րել ա ռա վել ար դի Microsoft 
Access 2007  հա մա կար գը։ 

Հա մա կար գի մի  ջա վայր մտ նե լու հա մար պե տք է մկ  նի կի օգ նու թյա մբ 
հա ջոր դա բար ի րա կա նաց նել հետ ևյալ քայլե րը.

Start  All Programs  Microsoft Offi  ce  Microsoft Offi  ce Access 2007

Այժմ Access-ը սպա սում է հետ ևյալ հրա հա նգ նե րից որ ևէ մե  կին.
  գոյու թյուն ու նե ցող որ ևէ հե նք բա ցել,
  նոր հե նք ստեղ ծե լ։

Տ վյ ալ նե րի որ ևէ հե նք բա ցե լու  հա մար ան հրա ժե շտ   է.
  բաց ված պա տու հա նի (նկ. 1.1.) աջ մա սում տե ղա կայ ված Open Recent 

Database բաժ նում նե րառ ված տվյ ալ նե րի հեն քե րի ցու ցա կից ընտ րել 
ան հրա ժեշ տը, 

  ե թե փնտր ված ֆայ լը բաց ված ցու ցա կում չի ընդ գրկ ված, ա պա ո րո-
նու մը շա րու նա կել  կո ճա կի օգ նու թյա մբ։

Նկ. 1.1. Microsoft Access 2007-ի աշ խա տան քի նախ նա կան պա տու հա ն

1. 1.  ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՀԵՆՔԵՐ



5

Տ վյ ալ նե րի նոր հե նք ստեղ ծե լու հա մար ան հրա ժե շտ է. 
 ը նտ րել New Blank Database բաժ նի Blank Database կո ճա կը (նկ. 1.1.)
  բաց ված տի րույ թի (նկ. 1.2.) File Name դաշ տում նշել ստե ղծ վող հեն-

քի ան վա նու մը (ն կա րում բեր ված օ րի նա կում՝ Database 11)։ Ստե ղծ վող 
ֆայ լի պահ պան ման հաս ցեն ընտ րել  կո ճա կով բաց ված պա տու-
հա նում,

 սեղ մե լ Create կո ճա կը ։

Նկ. 1.2. Նոր ֆայլ ստեղ ծե լու տի րույթ

Տ վյ ալ նե րի հե նք կա րե լի է ստեղ ծել նաև Template Categories խմ բի From 
Microsoft Offi  ce Online հրա մա նով (նկ. 1.1.) բաց վող շաբ լոն նե րից որ ևէ մե  կի 
օգ նու թյա մբ։

Ms Access 2007 հա մա կար գի հիմն  ա կան աշ խա տան քային պա տու հա նն 
ունի նկ. 1.3.-ում բեր ված տես քը ։

 Ծա նո թա նա նք պա տու հա նի հիմն  ա կան բա ղադ րիչ նե րի ն։ 
Ա րագ հա սա նե լի ու թյան վա հա նա կը նա խա տես ված է ա ռա վել հա ճախ 

կի րառ վող հրա ման նե րի կո ճակ նե րի հա մա ր։
Հ րա մա նային ներ դիր նե րի տո ղը 5 ներ դիր է պա րու նա կում։ Նկ. 1.3.-ում 

բաց ված է Home ներ դի րը։ Ինչ պես եր ևում է նկա րից՝ այն յոթ խումբ է ընդ-
գր կում. View, Clipboard, Font, Rich Text, Records, Sort & Filter, Find, ո րոն ցից յու րա-
քան չյուրն իր հեր թին այլ հրա ման նե րի կո ճակ ներ է նե րա ռում։

 Վեր նագ րի տո ղում  ար տած վում է տվյ ալ պա հին խմ բագ րի չի աշ խա-
տան քային տի րույ թում առ կա փաս տա թղ թի ան վա նու մը (նկ. 1.3.-ում՝ Data-
base5)։

 Վի ճա կի տո ղում   ին ֆոր մա ցի ա է ար տած վում տվյ ալ նե րի թո ղա րկ ված 
հեն քի և կա տար վող գոր ծո ղու թյուն նե րի մա սի ն։ 
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Offi  ce կոճակ

Արագ հասանելիության վահանակ

Ակտիվացված օբյեկտների ներդիրների տիրույթ

Հրամանային ներդիրների տող

Հրամանների կատարման կոճակներ

Վերնագրի տող

Վիճակի տող Անցումն երի տիրույթ
Դիտման ռեժիմն երի 

կոճակներ

Նկ. 1.3. Microsoft Access 2007 հա մա կար գի պա տու հա ն

Ան ցումն  ե րի տի րույ թում ար տած վում են տվյ ալ նե րի հեն քի օբյե կտ նե րը, 
ին չը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ընտ րել  դրան ցից ան հրա ժեշ տը։ 

Ակ տի վաց ված օբյե կտ նե րի ներ դիր նե րի տի րույ թը նե րա ռում է տվյ ալ նե-
րի հեն քի ակ տի վաց ված օբյե կտ նե րի ան վա նումն  ե րը, ին չը ևս հնա րա վո-
րու թյուն է տա լիս  ընտ րե լու դրան ցից ան հրա ժեշ տը ։

Offi  ce կո ճա կով բաց վում է ֆայ լե րի հետ ա ռա վել հա ճախ կի րառ վող 
հրա ման նե րի մե  նյուն (նկ. 1.4.), ո րի բա ղադ րիչ նե րին կծա նո թա նաք հե տա-
գայում։ 
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Նկ. 1.4. Offi  ce կո ճա կի պա տու հա ն

Ms Access-ի աշ խա տան քը կա րե լի է ա վար տել համակարգի հիմն  ա կան 
պա տու հա նի փակ ման   կո ճա կո վ։

 Access 2007-ով ստե ղծ ված  ֆայ լե րն ու նեն .mdbx ընդ լայ նու մը ։
 Տ վյ ալ նե րի հեն քո ւմ հայա տառ ին ֆոր մա ցի ա ներ մու ծե լու նպա տա-
կով ան հրա ժե շտ է ընտ րել հայ կա կան տա ռա տե սա կի Unicode տար-
բե րա կը։ 

ՕԳՏԱԿԱՐ Է ԻՄԱՆԱԼ

1. Microsoft Access հա մա կար գի հիմն  ա կան աշ խա տան քային 
պա տու հա նի ի՞նչ հիմն  ա կան տի րույթ ներ գի տե ք։ 

2. Ի նչ պե ՞ս կա րե լի է հա մա կա րգ չո ւմ առ կա որ ևէ հե նք բա ցել։ 
3. Ի նչ պե ՞ս են տվյ ալ նե րի նոր հե նք ստեղ ծո ւմ։
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§1.2. Ա ՂՅՈՒ ՍԱԿ ՆԵ ՐԻ ՍՏԵՂ ԾՈՒՄ 
ԵՎ ԽՄ ԲԱԳ ՐՈՒՄ

 
Ա ղյ ու սա կը տվյ ալ նե րի հեն քի ա ռա ջին և հիմն  ա կան օբյե կտն է։ Տվյ ալ նե-

րի հեն քը կա րող է մե կ կամ մի  քա նի ա ղյ ու սակ  ու նե նա լ։ 
Ա ղյ ու սակ ստեղ ծե լու հա մար պե տք է ընտ րել Create (ս տեղ ծել) ներ դի րի 

Tables խմ բի հետ ևյալ չո րս տար րե րից ան հրա ժեշ տը (նկ. 1.5.).
 Table – ա ղյ ու սա կի ստեղ ծում՝ տվյ ալ նե րի ներ մուծ մա մբ,
 Table Templates – ա ղյ ու սա կի ստեղ ծում՝ շաբ լոն նե րի օգ նու թյա մբ,
 SharePoint Lists – ա ղյ ու սա կի ստեղ ծում՝ SharePoint-ի օգ նու թյա մբ,
 Table Design – ա ղյ ու սա կի ստեղ ծում՝ կո նստ րուկ տո րի օգ նու թյա մբ։

Նկ. 1.5. Ա ղյ ու սակ ստեղ ծե լու մի  ջոց նե ր

Տ վյ ալ նե րի ներ մուծ մա մբ ա ղյ ու սակ ստեղ ծե լու տար բե րա կն ընտ րե լիս հա-
մա կար գը թույ լատ րում է տվյ ալ նե րն ա ղյ ու սակ ներ մու ծել այն պես, ինչ պես 
ձեզ ծա նոթ Excel է լե կտ րո նային ա ղյ ու սա կում։ 

Շաբ լոն նե րի օգ նու թյա մբ ա ղյ ու սակ ստեղ ծե լու տար բե րա կն ընտ րե լու դեպ-
քում հնա րա վո րու թյուն եք ստա նում տի պային ա ղյ ու սակ ձևա վո րե լ. այս-
տեղ կար ևո րն ա ղյ ու սա կի նմու շը ճի շտ ընտ րե լն է։

SharePoint-ի օգ նու թյա մբ ա ղյ ու սակ կա րե լի է ստեղ ծել, երբ Microsoft Offi  ce Share-
Point Services կայ քից օգտ վե լու հնա րա վո րու թյուն կա։ Այս դեպ քում  կա րե լի 
է SharePoint ցու ցա կը Access-ի ա ղյ ու սակ ներ մու ծե լ։ 

Ա ղյ ու սակ ներ ստեղ ծե լու գոր ծըն թա ցին ա ռա վել հան գա մա նո րեն ծա նո-
թա նա լու նպա տա կով ու սումն  ա սի րե նք այդ նպա տա կի հա մար նա խա տես-
ված տար րե րից վեր ջի նը՝ կո նստ րուկ տո րի օգ նու թյա մբ ա ղյ ու սակ ստեղ-
ծե լը։ Կո նստ րուկ տո րի պա տու հա նը (նկ. 1.6.) ա ղյ ու սա կի կա ռուց վա ծք 
ստեղ ծե լու և խմ բագ րե լու բլա նկ է ներ կայաց նում։ Այն բաղ կա ցած է ե րեք 
սյու նե րից՝ Field Name (դաշ տի ան վա նում), Data Type (տ վյ ալ նե րի տիպ) և De-
scription (ն կա րագ րու թյուն)։ Նախ ան հրա ժե շտ է Field Name սյան մե ջ լրաց-
նել ան հրա ժե շտ դաշ տե րի ան վա նումն  ե րը, իսկ Data Type սյան մե ջ ընտ-
րել դրա նց տի պե րը, այ սի նքն՝ այդ դաշ տե րում պահ պան վե լիք տվյ ալ նե րի 
ձևա չա փե րը։ Անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում Description սյան մե ջ կա րե լի է յու-
րա քան չյուր դաշ տին առնչ վող մե կ նա բա նու թյուն ներ տա լ։ 
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Դաշտերի ցուցակ

Հատկությունների 
խմբագրման վահանակ

Դաշտերի տվյ ալների 
տիպերի ցուցակ

Դաշտի տիպն 
ընտրելու կոճակ

Մեկնաբանու-
թյունների դաշտ

Նկ. 1.6. Ա ղյ ու սա կի կա ռուց ված քը նա խագ ծե լու պա տու հա ն

 Դաշ տի տվյ ալ նե րի տի պն ընտ րե լու հա մար ան հրա ժե շտ է. 
 մկ  նի կի ցու ցի չը տե ղադ րել դաշ տի աջ մա սում տե ղա կայ ված  սլա քի 

վրա ու սեղ մե լ ձախ սեղ մա կը, 
 ա ռա ջա րկ վող ցու ցա կից (նկ. 1.7.) ընտ րել ան հրա ժե շտ տի պը։ 

Դաշ տի տվյ ալ նե րի ո րոշ տի պե րի մե  նք ծա նոթ ենք է լե կտ րո նային ա ղյ ու-
սակ նե րի ց։ Տվյ ալ նե րի հեն քե րը, որ պես կա նոն, հնա րա վո րու թյուն են տա-
լի ս աշ խա տե լ տվյ ալ նե րի ա ռա վել մե  ծա քա նակ տի պե րի հետ։  Ծա նո թա-
նա նք Access-ում կի րառ վող հետ ևյալ տի պե րին. 

Text (տե քս տային) – տվյ ալ նե րի այս տի պն ու նե ցող դաշ տը կա րող է 
մի նչև 255 պայ մա նան շան պա րու նա կող տե քստ նե րա ռե լ։ 

Memo (տե քս տային) – տվյ ալ նե րի այս տի պն ու նե ցող դաշ տը կա րող է 
մի  նչև 65535 պայ մա նան շան պա րու նա կող տե քստ նե րա ռե լ։

Number  (թ վային) – կա րող է ցան կա ցած թիվ պա րու նա կե լ։
Date/Time (ամ սա թիվ/ ժա մա նակ) – կա րող է տվյ ալ ներ պա րու նա կել ամ-

սաթ վի և ըն թա ցիկ ժա մա նա կի վե րա բե րյա լ։
Currency (դ րա մա կան) – կա րող է թիվ պա րու նա կել, ո րի ամ բո ղջ մա-

սը հնա րա վո րու թյուն ու նի մի  նչև 15, իսկ կո տո րա կային մա սը՝ մի  նչև 4 նիշ 
պա հե լ։
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AutoNumber (հաշ վիչ) – կա րող է բնա կան թիվ պա րու նա կել, ո րի ար ժե քը 
յու րա քան չյուր հա ջո րդ գրառ մա նն ան ցնե լիս ավ տո մատ  մե  կո վ ա վե լաց-
վում է։

Yes/No (տ րա մա բա նա կան) – կա րող է պա րու նա կել Այո  կամ Ոչ  ար ժեք-
նե րից որ ևէ մե  կը։ 

Յու րա քան չյուր դա շտ բնու թա գր վում է հատ կան շա կան պա րա մե տ րե-
րով, ո րո նք սահ մա նում են դաշ տում պահ պան վող տվյ ալ նե րի մշակ ման 
ու պահ պան ման մե  թոդ նե րը։ Այս պա րա մե տ րե րը տե ղա կայ վում են հատ-
կու թյուն նե րի խմ բա գր ման վա հա նա կում (նկ. 1.6.)։ Նման պա րա մե տ րե րի 
մի  ջո ցով կա րե լի է սահ մա նել տե քս տային դաշ տի եր կա րու թյու նը, թվային 
տվյ ալ նե րի տի պը (ամ բո ղջ կամ ի րա կան) և այլն։ 

Ա ղյ ու սա կի կա ռուց ված քը սահ մա նե լուց հե տո պա տու հա նի ղե կա վար-
ման  սեղ մա կով պե տք է փա կել Ա ղյ ու սա կի կա ռուց ված քի նա խագ ծում պա-
տու հա նը։ Սրան ի պա տաս խան՝ հա մա կար գը ա ղյ ու սա կի պահ պան ման 
վե րա բե րյալ երկ խո սա կան պա տու հան է բա ցում (նկ. 1.8.)։ 

Նկ. 1.7. Դաշ տի տվյ ալների 
տի պե րի ցու ցա կ

Նկ. 1.8. Երկխոսական պատուհան՝  աղյ ու սա կը 
պահ պան ելու վերաբերյալ

 

 Բեր ված պա տու հա նից կա րե լի է հրա ժար վել Cancel-ի ընտ րմա մբ։ Ե թե 
ընտր վի No կո ճա կը, ա պա  ստե ղծ ված ա ղյ ու սա կը չի պահ պան վի, իսկ Yes-ն 
ընտրելիս մի  նոր պա տու հան կբաց վի (նկ. 1.9.), ո րի Table Name դա շտ պետք 
է ներ մու ծել ստե ղծ վող ա ղյ ու սա կի ան վա նումն  ու սեղ մե լ OK կո ճա կը։ Ե թե 
հա մա կար գի կող մի ց ա ռա ջա րկ վող ան վա նու մը (օ րի նակ՝ Table1) բա վա րար 
է, ա պա պե տք է սեղ մե լ OK  կո ճա կը՝ ա ռա նց նոր ան վա նում ներ մու ծե լու։

Ս տե ղծ ված ա ղյ ու սա կը բա ցե լու հա մար ան հրա ժե շտ է մկ  նի կի ցու ցի չը 
տե ղադ րել ան ցումն  ե րի տի րույ թում ար տած ված ա ղյ ու սա կի ան վան վրա 
(նկ. 1.3.) ու մկ  նի կի ձախ սեղ մա կի կրկ նա կի սեղ մում կա տա րե լ։

 Նոր ստե ղծ ված ա ղյ ու սա կը գրա ռումն  եր չու նի. այն պա րու նա կում է մի -
այն ա ղյ ու սա կը բնու թագ րող սյու նե րի ան վա նումն  ե րը (նկ. 1.10.)։ 



11

Նկ. 1.9. Ա ղյ ուսա կի 
ան վա նու մը  ներ մու ծե լու 

պա տու հա ն
Նկ. 1.10. Նոր ա ղյ ու սա կի օ րի նա կ 

 

Ա ղյ ու սա կում տվյ ալ նե րի ներ մու ծումն  ի րա կա նաց վում է սո վո րա կան 
կար գո վ։ Ներ մուծ ման հա մար ցու ցի չը մկ  նի կի կամ , , ,   ստեղ նե րի 
օգ նու թյա մբ տե ղա դր վում է ան հրա ժե շտ բջի ջում։ Ըն դար ձակ ա ղյ ու սակ նե-
րի հետ աշ խա տե լիս կա րե լի է օգտ վել պա տու հա նի ստո րին մա սում տե ղա-
դր ված ան ցման կո ճակ նե րի վա հա նա կի գոր ծիք նե րի ց։ 

Տ վյ ալ նե րի ներ մու ծումն  ա վար տե լիս ար դյունք նե րն ավ տո մատ պահ-
պան վում են։ Ե թե աշ խա տե լու ըն թաց քում ա ղյ ու սա կի պա րա մե տ րե րից թե-
կուզ մե  կը (օ րի նակ՝ դաշ տի լայ նու թյու նը) փո փոխ ման է են թա րկ վել, ա պա 
հա մա կար գն այդ փո փո խու թյուն նե րը պահ պա նե լու վե րա բե րյալ լրա ցու-
ցիչ հար ցադ րում կա նի։ 

Ա ղյ ու սա կի կա ռուց ված քը խմ բագ րե լու հա մար ան հրա ժե շտ է.

 Home ներ դի րի Views խմ բի   գոր ծի քի ստո րին մա սի  սլա քով բաց-

ված վա հա նա կից ընտ րել  (Design View) գոր ծի քը,
  բաց ված պա տու հա նում կա տա րել ան հրա ժե շտ խմ բագ րու մը ։

 Նոր ստե ղծ վող ա ղյ ու սա կի մե ջ Access-ը ID ա նու նով դա շտ է ստեղ-
ծում, ո րը AutoNumber տի պի է (ա ղյ ու սա կում նոր գրա ռում ա վե լաց նե-
լիս այս դաշ տի պա րու նա կու թյու նը մե  կով ա վե լաց վում է)։

  Դաշ տի չա փե րը փո խե լու հա մար ան հրա ժե շտ է մկ  նի կի ցու ցի չը 
տե ղադ րել դաշ տի աջ կամ ձախ սահ մա նի վրա և այն խա չի տե սք 
ստա նա լիս` մկ  նի կի ձախ սեղ մա կով ան հրա ժե շտ փո փո խու թյուն նե րն 
իրականացնել ։

  Դաշ տի չա փե րն ավ տո մատ կար գա վո րե լու հա մար ան հրա ժե շտ է 
մկ  նի կի ցու ցի չը տե ղադ րել դաշ տի աջ կամ ձախ սահ մա նի վրա և 
այն խա չի տե սք ստա նա լիս` մկ  նի կի ձախ սեղ մա կի կրկ նա կի սեղ մում 
կա տա րե լ։

ՕԳՏԱԿԱՐ Է ԻՄԱՆԱԼ
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1. Access-ում կի րառ վող դաշ տե րի ինչ պի սի՞ տի պեր գի տե ք։ 
2. Ին չո ՞վ են ի րա րից տար բեր վում Text  և Memo տի պե րը ։
 3. Կա րե լի՞ է արդյոք խմ բագ րել ար դեն ստե ղծ ված ա ղյ ու սա-

կը ։

Լաբորատոր աշխատանք 
1.1

Աղյ ուսակի ստեղծում

1.  Հա ջոր դա բար կա տա րե լով Start, All Programs, Microsoft Offi  ce, Microsoft Of-
fi ce Access 2007 քայ լե րը՝ Access 2007-ի մի  ջա վայր մտե ք։

2.  Բաց ված պա տու հա նում ընտ րեք New Blank Database բաժ նի Blank Data-
base կո ճա կը։ 

3. Ակ տի վա ցած տի րույ թի File Name դաշ տում ներ մու ծեք ստե ղծ վող 
տվյ ալ նե րի հեն քի ան վա նու մը՝ Lab_1_1_*, որ տեղ * –ի փո խա րեն պե տք 
է ներ մու ծել ա շա կեր տի դա սա մա տյա նի հա մա րը։ 

4.   կո ճա կով բաց ված պա տու հա նում ընտ րեք տվյ ալ դա սա րա նին 
հատ կաց ված թղ թա պա նա կը ։

5.  Սեղ մե ք Create կո ճա կը ։

6. Home ներ դի րի Views խմ բի View կո ճա կի ստո րին մա սի  սլա քով բեր-
ված ցու ցա կից ընտ րեք Design View հրա մա նը։ 

7. Ըն դու նեք ա ղյ ու սա կը պահ պա նե լու հա մար ա ռա ջա րկ վող Table1 ան-
վա նումն  ու սեղ մե ք OK կո ճա կը։ 

8. Ը նտ րեք Arial Armenian Unicode տա ռա տե սա կը ։

9.  Կո նստ րուկ տո րի պա տու հա նի ա ռա ջին տո ղի  Field Name դաշ տում 
ներ մու ծեք Ազ գա նուն բա ռը և նկատեք, որ այդ տո ղի Data Type դաշ-
տում ավ տո մատ ընտր վեց Text տի պը։ 

10. Ե րկ րո րդ տո ղի Field Name դաշ տում ներ մու ծեք Ա նուն բա ռն ու Data Type 
դաշ տում ընտ րեք Text տի պը։ 

11. Եր րո րդ տո ղի Field Name դաշ տում ներ մու ծեք Մա թե մա տի կա բա ռը ։
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12. Մկ նի կի ցու ցի չը տե ղադ րեք այդ տո ղի Data Type դաշ տի աջ մա սի
 սլա քի վրա, սեղ մե ք ձախ սեղ մա կն ու ա ռա ջա րկ վող ցու ցա կից 

ընտ րեք Number տի պը ։

13.  Չոր րո րդ տո ղի Field Name դաշ տում ներ մու ծեք Ֆի զի կա բա ռը ։

14. Մկ նի կի ցու ցի չը տե ղադ րեք այդ տո ղի Data Type դաշ տի աջ մա սի 
 սլա քի վրա, սեղ մե ք ձախ սեղ մա կն ու ա ռա ջա րկ վող ցու ցա կից 

ընտ րեք Number տի պը ։

15.  Հին գե րո րդ տո ղի Field Name դաշ տում ներ մու ծեք Ին ֆոր մա տի կա բա-
ռը ։

16. Մկ նի կի ցու ցի չը տե ղադ րեք այդ տո ղի Data Type դաշ տի աջ մա սի    
սլա քի վրա, սեղ մե ք ձախ սեղ մա կն ու ա ռա ջա րկ վող ցու ցա կից ընտ-
րեք Number տի պը։ 

17. Ա ղյ ու սա կի կա ռուց ված քը ստեղ ծե լուց հե տո պա տու հա նի ղե կա վար-
ման  սեղ մա կով փա կեք պա տու հա նը։ 

18. Ա ղյ ու սա կի պահ պան ման մա սին տր ված հա րց մա նը պա տաս խա նեք 
Yes։

19.  Հա մա ձայ նեք ա ռա ջա րկ վող Table1 ան վան մա նն ու OK կո ճա կը սեղ մե -
լով հա մոզ վեք, որ պա տու հա նի ձախ վա հա նա կին Table1 ան վա նու մով 
ա ղյ ու սակ ա ռա ջա ցա վ։ 

20. Մկ նի կի ձախ սեղ մա կի կրկ նա կի սեղ մու մով բա ցեք Table1 ա ղյ ու սա կը ։

21. Ս տո րև բեր ված ա ղյ ու սա կի օ րի նա կով Ազ գա նուն և Ա նուն դաշ տե րում 
դա սա րա նի 5 ա շա կե րտ նե րի ա նուն, ազ գա նուն ներ մու ծեք, իսկ Ին-
ֆոր մա տի կա, Մա թե մա տի կա և Ֆի զի կա դաշ տե րում ներ մու ծեք տվյ ալ 
ա ռար կա նե րից նրա նց կի սա մյա կային գնա հա տա կան նե րը.

22.  Սեղ մե ք պա տու հա նի ղե կա վար ման  սեղ մա կն ու ա ղյ ու սա կի պահ-
պան մանն ուղղված հա րց մա նը պա տաս խա նեք Yes։ 

23. Ա վար տեք աշ խա տան քը հեն քե րի ղե կա վար ման Access հա մա կար գի 
հետ՝ օգտ վե լով հա մա կար գի հիմն  ա կան աշ խա տան քային պա տու հա-
նի փակ ման  սեղ մա կի ց։
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§1.3. ԱՇ ԽԱ ՏԱ ՆՔ Ա ՂՅՈՒ ՍԱ ԿԻ ԴԱՇ ՏԵ ՐԻ 
ԵՎ ԳՐԱ ՌՈՒՄ ՆԵ ՐԻ ՀԵ Տ

 
Այժմ ա ռա վել հան գա մա նո րեն ծա նո թա նա նք ա ղյ ու սա կի բա ղադ րիչ նե-

րի հետ կապ ված աշ խա տան քի ն։ Նախ սո վո րե նք նշել ա ղյ ու սա կի բա ղա-
դրիչ նե րը կազ մող դաշ տե րն ու գրա ռումն  ե րը։ 

Ա ղյ ու սա կի որ ևէ դա շտ նշե լու հա մար (նկ. 1.11.) ան հրա ժե շտ է մկ  նի կի 
ցու ցի չը տե ղադ րել հա մա պա տաս խան դաշ տի ան վան վրա և, երբ ցու ցի չը 
կձ ևա փոխ վի սլա քի, սեղ մե լ ձախ սեղ մա կը։ 

Ա ղյ ու սա կի որ ևէ գրա ռում նշե լու հա մար (նկ. 1.12.) ան հրա ժե շտ է մկ  նի կի 
ցու ցի չը տե ղադ րել գրառ ման ձախ եզ րային վան դա կի վրա և, երբ ցու ցի չը 
կձ ևա փոխ վի սլա քի, սեղ մե լ ձախ սեղ մա կը ։

  

Նկ. 1.11. Նշ ված դաշ տով ա ղյ ու սակ Նկ. 1.12. Նշ ված գրա ռու մով ա ղյ ու սա կ
 

  
 Ա ղյ ու սա կի նշ ված գրա ռու մը կամ դաշ տը կա րե լի է պատ ճե նել, տե ղա-

փո խել, հե ռաց նել Home ներ դի րի Clipboard խմ բի գոր ծիք նե րի վա հա նա կի

 ,   և   գոր ծիք նե րի օգ նու թյա մբ, ինչ պես նաև նշ ված դաշ-
տի կամ գրառ ման վրա մկ  նի կի աջ սեղ մա կով բաց ված են թա տե քս տային 
մե  նյուի հա մա պա տաս խան հրա ման նե րո վ։ 

Ա ղյ ու սա կի դա շտն ան վա նա փո խե լու հա մար ան հրա ժե շտ է.
 մկ  նի կի ցու ցի չը տե ղադ րել դաշ տի ան վան վրա և սեղ մե լ աջ սեղ մա-

կը,
 բաց ված են թա տե քս տային մե  նյուից (նկ. 1.13.) ընտ րել Rename Column 

հրա մա նը, 
  նախկին անվան փո խա րեն ներ մու ծել նո ր անվանումը։ 

Ա ղյ ու սա կում նոր դա շտ ա վե լաց նե լու  հա մար ան հրա ժե շտ է.
 մկ  նի կի ցու ցի չը տե ղադ րել այն դաշ տի ան վան վրա, ո րին պե տք է 

նա խոր դի ա վե լաց վող դա շտն ու սեղ մե լ աջ սեղ մա կը,
  բաց ված են թա տե քս տային մե  նյուից (նկ. 1.13.) ընտ րել Insert Column 

հրա մա նը։ 



15

Ա ղյ ու սա կից դա շտ հե ռաց նե լու  հա մար ան հրա ժե շտ է.
 մկ  նի կի ցու ցի չը տե ղադ րել հե ռաց ման են թա կա դաշ տի ան վան վրա 

ու սեղ մե լ աջ սեղ մա կը,
  բաց ված են թա տե քս տային մե  նյուից (նկ. 1.13.) ընտ րել Delete Column 

հրա մա նը։ 
Ա ղյ ու սա կի դաշ տը թա քց նե լու հա մար ան հրա ժե շտ է.

 մկ  նի կի ցու ցի չը տե ղադ րել տվյ ալ դաշ տի ան վան վրա ու սեղ մե լ աջ 
սեղ մա կը,

  բաց ված են թա տե քս տային մե  նյուից (նկ. 1.13.) ընտ րել Hide Columns 
հրա մա նը։ 

Ա ղյ ու սա կի թա քց ված դաշ տը տե սա նե լի դա րձ նե լու հա մար ան հրա ժե շտ է.
 մկ  նի կի ցու ցի չը տե ղադ րել դաշ տե րից որ ևէ մե  կի ան վան վրա ու սեղ-

մե լ աջ սեղ մա կը,
  բաց ված են թա տե քս տային մե  նյուից (նկ. 1.13.) ընտ րել Unhide Columns 

հրա մա նը,
  բեր ված պա տու հա նում (նկ. 1.14.) ընտ րել ան հրա ժե շտ դա շտն ու սեղ-

մե լ Close կո ճա կը ։
Ա ղյ ու սա կի թվային տի պի դաշ տի պա րու նա կու թյունն ըստ աճ ման կամ 

նվազ ման կար գա վո րե լու հա մար ան հրա ժե շտ է.
 մկ  նի կի ցու ցի չը տե ղադ րել տվյ ալ դաշ տի որ ևէ բջի ջի վրա ու սեղ մե լ 

աջ սեղ մա կը,
  բաց ված են թա տե քս տային մե  նյուից ընտ րել  (Sort A to Z) հրա մա նն 

ըստ աճման և   (Sort Z to A) հրա մա նն ըստ նվազման կարգավորելու 
նպատակով։

  
  

 Նկ. 1.13. Դաշ տին առնչ վող 
են թա տե քս տային մե  նյու

Նկ. 1.14. Թա քց ված դաշ տե րից 
ան հրա ժեշ տը ցու ցադ րե լու վա հա նա կ
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   Դաշ տի հետ գոր ծո ղու թյուն ներ կա րե լի է կա տա րել նաև Datasheet 
ներ դի րի Fields&Columns  խմ բի հա մա պա տաս խան գոր ծիք նե րո վ։

ՕԳՏԱԿԱՐ Է ԻՄԱՆԱԼ

1. Ի նչ պե ՞ս են ա ղյ ու սա կում նոր դա շտ ա վե լաց նում։ 
2. Ի նչ պե ՞ս են ա ղյ ու սա կում որ ևէ դա շտ թա քց նում։ 
3. Ի նչ պե ՞ս կա րե լի է թա քց ված դաշ տը նո րից տե սա նե լի դա րձ-

նե լ։

§1.4. Ա ՂՅՈՒ ՍԱ ԿՈՒՄ ԻՆ ՖՈՐ ՄԱ ՑԻ ԱՅԻ 
Ո ՐՈ ՆՈՒՄՆ ՈՒ ՓՈ ԽԱ ՐԻ ՆՈՒ ՄԸ 

Տ վյ ալ նե րի հեն քում ա մե  նա հա ճախ կի րառ վող գոր ծո ղու թյուն նե րից մե -
կը ին ֆոր մա ցի այի ո րո նումն  է։ 

Տ վյ ալ նե րի հեն քում ան հրա ժե շտ ին ֆոր մա ցի ա ո րո նե լու  հա մար պե տք է.
  կուր սո րը տե ղադ րել փաս տա թղ թի այն մա սում, որ տե ղից սկ սած 

պետք է ո րո նումն  ի րա կա նաց նել, 

 ը նտ րել Home ներ դի րի Find խմ բի  (Find) կո ճա կը,
 բաց ված պա տու հա նում ընտ րել Find  ներ դի րը (նկ. 1.15. ա),
 Look In դաշ տում ընտ րել ա ղյ ու սա կի ան վա նու մը, ե թե ո րո նու մը պե տք 

է ի րա կա նաց նել ողջ ա ղյ ու սա կում կամ ընտ րել ա ղյ ու սա կի մի  այն այն 
դաշ տի ան վա նու մը, որ տեղ պե տք է ի րա կա նաց վի հա մա պա տաս-
խան ո րո նու մը:

Ե թե ո րո նումն  ի րա կա նաց վե լու է դաշ տում, ա պա Match  դաշ տում պե տք 
է ընտ րել հետ ևյալ տար բե րակ նե րից ան հրա ժեշ տը.

 Any Part of Field – ո րո նումն  ի րա կա նաց նել դաշ տի որ ևէ մա սում,
 Whole Field – ո րո նումն  ի րա կա նաց նել ամ բո ղջ դաշ տում,
 Start of Field – ո րո նումն  ի րա կա նաց նել նշ ված դաշ տի սկզ բի ց։

 Ե թե պե տք է ո րո նել գրա ռումն  ե րի մե ջ, ա պա Search դաշ տում ան հրա -
ժեշտ է ընտ րել հետ ևյալ տար բե րակ նե րից մե  կը.

 Up – ո րո նել ա ղյ ու սա կի ըն թա ցիկ գրա ռու մի ց վե րև ըն կած մա սում,
 Down – ո րո նել ա ղյ ու սա կի ըն թա ցիկ գրա ռու մի ց նե րքև ըն կած մա-
սում,

 All – ո րո նել բո լոր գրա ռումն  ե րում։
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Այժմ ո րոն ման գոր ծըն թա ցը սկ սե լու հա մար մն ում է տալ փնտր վող ին-
ֆոր մա ցի ան, ո րը պե տք է ներ մու ծել Find What  դա շտ և սեղ մե լ Find Next  կո-
ճա կը (այս պի սով, հա մա կա րգ չին «ս տի պում» ենք հա ջոր դա բար ցույց տալ 
գտա ծը)։

 Ե թե ո րոն վա ծն ար դեն գտն վել է կամ որ ևէ այլ պատ ճա ռով հե տա գա 
ո րո նու մը նպա տա կա հար մար չէ, ա պա ո րոն ման գոր ծըն թա ցն ընդ հա տե լու 
հա մար պե տք է սեղ մե լ Cancel  կո ճա կը ։

 Հեն քային տվյ ալ նե րի ղե կա վար ման Microsoft Access հա մա կար գում  ին-
ֆոր մա ցի ա ո րո նե լու և այն այլ ին ֆոր մա ցի այով փո խա րի նե լու հա մար ան-
հրա ժե շտ է.

 կուր սո րը տե ղադ րել փաս տա թղ թի այն մա սում, որ տե ղից սկ սած ան-
հրա ժե շտ է ի րա կա նաց նել ո րոն ման ու փո խա րին ման գոր ծըն թա ցը, 

 ը նտ րել Home ներ դի րի Find խմ բի  (Replace) հրա մա նը,
  բաց ված պա տու հա նում ընտ րել Replace ներ դի րը (նկ. 1.15. բ),
  բաց ված պա տու հա նի Find What դաշ տում ներ մու ծել ո րոն վող ին ֆոր-

մա ցի ան, իսկ Replace With դաշ տում այն ին ֆոր մա ցի ան, ո րը պե տք է 
փո խա րի նի հնին,

 մն  ա ցած դաշ տե րը լրաց նել այն պես, ինչ պես վե րը նկա րագ րված ին-
ֆ որ մա ցի ա ո րո նե լու գոր ծըն թա ցում, 

 ե թե ո րոն վող ին ֆոր մա ցի ան  ա ղյ ու սա կում ա մե  նու րեք պե տք է փո-
խա րին վի նո րով, ա պա ան հրա ժե շտ է սեղ մե լ Replace All  կո ճա կը, իսկ 
ե թե ան հրա ժե շտ է փո խա րի նել մի  այն հեր թա կան հան դի պա ծը, ա պա՝ 
Replace կո ճա կը։ 

Ա նհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում ո րոն ման և փո խա րին ման գոր ծըն թա ցը 
կա րե լի է ընդ հա տել Cancel կո ճա կո վ։

ա)                                                                                բ)

Նկ. 1.15. Ո րոն ման և փո խա րին ման պա տու հան 

ա) Find ներ դիր,      բ) Replace ներ դի ր 
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  Ա ղյ ու սա կում ինֆ որ մա ցի ա կա րե լի է ո րո նել նաև՝ օգտ վե լով դաշտին 
առնչվող են թա տե քս տային մե  նյուի (նկ. 1.13.) հա մա պա տաս խան հրա-
մա նի ց։

ՕԳՏԱԿԱՐ Է ԻՄԱՆԱԼ

 
1. Ի նչ պե ՞ս են ա ղյ ու սա կի դաշ տում տվյ ալ նե րը կար գա վո րում 

աճ ման կար գո վ։ 
2. Ի նչ պե ՞ս կա րե լի է ո րո նում ի րա կա նաց նել ա ղյ ու սա կի որ ևէ 

ըն թա ցիկ գրա ռու մի ց նե րքև տե ղա բա շխ ված գրա ռումն  ե րի 
մե  ջ։ 

3. Ի նչ պե ՞ս պե տք է վար վել, ե թե ա ղյ ու սա կի մե ջ ա մե  նու րեք մի  ո րո շա-
կի ին ֆոր մա ցի ա ան հրա ժե շտ է մե կ այլով փո խա րի նե լ։

Լաբորատոր աշխատանք 
1.2

Աշխատանք աղյ ուսակների հետ

 

Աշ խա տան քի ըն թաց քում Հայաս տա նի պե տա կան ճար տա րա գի տա կան 
հա մալ սա րա նի (Պո լի տեխ նիկ) 2012 թվա կա նի ըն դու նե լու թյան մա սին ստո-
րև բեր ված ին ֆոր մա ցի ան նախ կներ կայաց նե նք ա ղյ ու սա կի տես քով.

Շիֆր Ֆա կուլ տետ Անվ ճար տե-
ղե րի քա նա կը

Վ ճա րո վի 
տե ղե րի 
քա նա կը

003071 Քի մի  ա կան տեխ նո լո գի ա նե րի և բնա պահ պա նա-
կան ճար տա րա գի տու թյան

15 90

003073 Է լե կտ րա տեխ նի կա կան 18 55

003072 Է ներ գե տի կա կան 37 144

003075 Մե քե նա շինու թյան 17 55

003077 Ռա դի ո տեխ նի կայի և կա պի հա մա կար գե րի 24 95

003078 Կի բեռ նե տի կայի 45 130

003080 Քոմ փյու թե րային հա մա կար գե րի և ին ֆոր մա տի կայի 44 203

003079 Կի րա ռա կան մա թե մա տի կայի 6 24

003081 Ըն դեր քա բա նու թյան և մե  տա լուր գի այի 22 84

003076 Տ րա նս պոր տային հա մա կար գե րի 12 95

003074 Մե խա նի կա մե  քե նա գի տա կան 9 62

 Ներ մուծ ված տվյ ալ նե րի հեն քում այ նու հե տև պե տք է. 
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ա) Ֆա կուլ տետ  դաշ տից հե տո ա վե լաց նել Ընդ հա նուր տե ղե րի քա նա կը  
դաշ տը, ո րը պա րու նա կե լու է ֆա կուլ տե տի Անվ ճար տե ղե րի քա նա-
կը և Վճա րո վի տե ղե րի քա նա կը դաշ տե րի գու մա րային մի  ա վոր նե-
րը,

բ) թա քց նել Անվ ճար տե ղե րի քա նա կը  և Վճա րո վի տե ղե րի քա նա կը 
դաշ տե րը,

գ) ընդ հա նուր տե ղե րի քա նա կը  դաշ տը կար գա վո րել ըստ  նվազ ման,

դ) թա քց ված դաշ տե րը դա րձ նել տե սա նե լի, 

ե) ո րո նել 003080 շի ֆր ու նե ցող ֆա կուլ տե տը ։

 Աշ խա տա նքն ի րա կա նաց նե լու հա մար կա տա րե նք հետ ևյալ գոր ծո ղու-
թյուն նե րը.

1.  Հա ջոր դա բար կա տա րե լով Start, All Programs, Microsoft Offi  ce, Microsoft Of-
fi ce Access 2007 քայ լե րը՝ Access 2007-ի մի  ջա վայր մտե ք։

 2. Բաց ված պա տու հա նում ընտ րեք New Blank Database բաժ նի Blank Data-
base կո ճա կը։ 

3. Ակ տի վա ցած տի րույ թի File Name դաշ տում ներ մու ծեք ստե ղծ վող 
տվյ ալ նե րի հեն քի ան վա նու մը՝ Lab_1_2_*, որ տեղ * –ի փո խա րեն պե տք 
է ներ մու ծել ա շա կեր տի դա սա մա տյա նի հա մա րը։ 

 4.  կո ճա կով բաց ված պա տու հա նում ընտ րեք տվյ ալ դա սա րա նին 
հատ կաց ված թղ թա պա նա կը ։

 5. Սեղ մե ք Create կո ճա կը ։

6. Home ներ դի րի Views խմ բի View կո ճա կի ստո րին մա սի  սլա քով բեր-

ված ցու ցա կից ընտ րեք 
 
(Design View) հրա մա նը։ 

7. Ըն դու նեք ա ղյ ու սա կի ա ռա ջա րկ վող Table1 ան վա նումն  ու սեղ մե ք OK 
կո ճա կը։ 

8. Ը նտ րեք Arial Armenian Unicode տա ռա տե սա կը ։

 9. Կո նստ րուկ տո րի պա տու հա նի ա ռա ջին տո ղի  Field Name դա շտ ներ-
մու ծեք Շի ֆր բա ռը։ Մկ նի կի ցու ցի չը տե ղադ րեք այդ տո ղի Data Type 
դաշ տի աջ մասի  սլա քի վրա, սեղ մե ք ձախ սեղ մա կն ու ա ռա ջա րկ-
վող ցու ցա կից ընտ րեք Number տի պը։ 

10. Ե րկ րո րդ տո ղի Field Name դա շտ ներ մու ծեք Ֆա կուլ տետ բա ռը, իսկ Data 
Type դաշ տում ընտ րեք Text տի պը։ 
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11. Եր րո րդ տո ղի Field Name դա շտ ներ մու ծեք Անվ ճար տե ղե րի քա նա կը  
տեքս տը ։

12. Մկ նի կի ցու ցի չը տե ղադ րեք այդ տո ղի Data Type դաշ տի աջ մա սի
 սլա քի վրա, սեղ մե ք ձախ սեղ մա կն ու ա ռա ջա րկ վող ցու ցա կից 

ընտ րեք Number տի պը ։

 13. Չոր րո րդ տո ղի Field Name դաշ տում ներ մու ծեք Վճա րո վի տե ղե րի քա նա-
կը տե քս տը։ Մկ նի կի ցու ցի չը տե ղադ րեք այդ տո ղի Data Type դաշ տի 
աջ մա սի  սլա քի վրա, սեղ մե ք ձախ սեղ մա կն ու ա ռա ջա րկ վող ցու-
ցա կից ընտ րեք Number տի պը։ 

14. Ա ղյ ու սա կի կա ռուց ված քը ստեղ ծե լուց հե տո պա տու հա նի ղե կա վար-
ման  սեղ մա կով փա կեք պա տու հա նը։ 

15. Ա ղյ ու սա կի պահ պան ման մա սին տր ված հա րց մա նը պա տաս խա նեք 
Yes։

16.  Հա մա ձայ նեք ա ռա ջա րկ վող Table1 ան վան մա նն ու OK կո ճա կը սեղ մե -
լով հա մոզ վեք, որ պա տու հա նի ան ցումն  ե րի տի րույ թում Table1 ան վա-
նու մով ա ղյ ու սակ ա ռա ջա ցա վ։ 

17. Մկ նի կի ձախ սեղ մա կի կրկ նա կի սեղ մու մով բա ցեք Table1 ա ղյ ու սա կը ։

18. Ս տե ղծ ված ա ղյ ու սա կի բո լոր դաշ տե րը լրաց րեք ըստ վե րը բեր ված 
ա ղյ ու սա կի։

19. Մկ նի կի ցու ցի չը տե ղադ րեք Անվ ճար տե ղե րի քա նա կը դաշ տի ան վան 
վրա ու սեղ մե ք աջ սեղ մա կը։ Բաց ված են թա տե քս տային մե  նյուի Insert 
Column հրա մա նով այդ դաշ տից ա ռաջ նոր դա շտ ստեղ ծե ք։

20. Home ներ դի րի Views խմ բի View կո ճա կի ստո րին մա սի  սլա քով բեր-

ված ցու ցա կից ընտ րեք  (Design View) հրա մա նն ու բաց ված պա-
տու հա նում ա վե լաց ված դաշ տի Field1 ան վան ման փո խա րեն ներ մու-
ծեք Ընդ հա նուր տե ղե րի քա նա կը ան վա նու մը, իսկ Data Type դաշ տում 
ընտ րեք Number տի պը ։

21. Home ներ դի րի Views խմ բի View կո ճա կի ստո րին մա սի  սլա քով բեր-

ված ցու ցա կից ընտ րեք  (Datasheet View) հրա մա նն ու ա ղյ ու սա կում 
կա տար ված փո փո խու թյուն նե րը պահ պա նե լու վե րա բե րյալ հա րց մա-
նը պա տաս խա նեք՝ սեղ մե  լով Yes կո ճա կը ։

22. Ընդ հա նուր տե ղե րի քա նա կը  դաշ տում ներ մու ծեք Անվ ճար տե ղե րի քա նա-
կը և Վճա րո վի տե ղե րի քա նա կը դաշ տե րի գու մա րային մի  ա վոր նե րը ։
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23. Մկ նի կի ցու ցի չով նշեք Անվ ճար տե ղե րի քա նա կը և Վճա րո վի տե ղե րի քա-
նա կը դաշ տե րն ու մկ  նի կի աջ սեղ մա կով բաց ված են թա տե քս տային 
մե  նյուի Hide Columns հրա մա նով թա քց րեք դրա նք։

24. Մկ նի կի ցու ցի չը տե ղադ րեք Ընդ հա նուր տե ղե րի քա նա կը  դաշ տի ան-
վան վրա ու մկ  նի կի աջ սեղ մա կով բաց ված են թա տե քս տային մե  նյուի  

 գոր ծի քի օգ նու թյա մբ այդ դաշ տի պա րու նա կու թյու նը կար գա վո-
րեք ըստ նվազ մա ն։ 

25. Մկ նի կի ցու ցի չը տե ղադ րեք ա ղյ ու սա կի դաշ տե րից որ ևէ մե  կի ան վան 
վրա ու աջ սեղ մա կով բաց ված են թա տե քս տային մե  նյուից ընտ րեք 
Unhide Columns հրա մա նը ։

 26. Բաց ված ցու ցա կում թա քց ված Անվ ճար տե ղե րի քա նա կը և Վճա րո վի տե-
ղե րի քա նա կը դաշ տե րը տե սա նե լի դա րձ նե լու նպա տա կով հա մա նուն 
դաշ տե րի դի մաց նշում կա տա րեք ու սեղ մե ք Close կո ճա կը։ 

27. Ո րո նեք ա ղյ ու սա կում առ կա 003080 շի ֆ րը։ Այդ նպա տա կով. 

ա) ընտ րեք Home ներ դի րի Find խմ բի  (Find) հրա մա նը, ա պա Find 
ներ դիր պա տու հա նը,

բ) ողջ ա ղյ ու սա կի մե ջ ո րո նումն  ի րա կա նաց նե լու հա մար Look In դաշ-
տում ընտ րեք ա ղյ ու սա կի Table1 ան վա նու մը,

գ) Find What դաշ տում ներ մու ծեք 003080 թի վն  ու սեղ մե ք Find Next կո-
ճա կը։ 

28. Ը նտ րեք պա տու հա նի ղե կա վար ման  սեղ մա կն ու ա ղյ ու սա կի պահ-
պան ման մա սին տր ված հա րց մա նը պա տաս խա նեք Yes։ 

29. Ա վար տեք աշ խա տան քը հեն քե րի ղե կա վար ման Access հա մա կար գի 
հետ՝ օգտ վե լով հա մա կար գի հիմն  ա կան աշ խա տան քային պա տու հա-
նի փակ ման  սեղ մա կի ց։
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§1.5. ՏՎՅԱԼ ՆԵ ՐԻ ԲԱԶ ՄԱ ՂՅՈՒ ՍԱԿ ՀԵՆ ՔԵ Ր

 Դի տար կե նք հետ ևյալ օ րի նա կը։ Դի ցուք, ան հրա ժե շտ է մար զային օ լիմ-
պի ա դայի ար դյունք նե րի պահ պան ման տվյ ալ նե րի հե նք ստեղ ծել (ա ղյ ու-
սակ 1.1), որ տեղ, մր ցա նա կա կիր նե րի տվյ ալ նե րից բա ցի, ան հրա ժե շտ է 
տե ղե կու թյուն ներ պահ պա նել նաև ժյու րի ի նա խա գա հի և յու րա քան չյուր 
մաս նակ ցի դպ րո ցի վե րա բե րյա լ։ 

Ա ղյ ու սակ 1.1

Ա ռար կա Ժյու րի ի նա-
խա գահ ԲՈ ՒՀ Դիպ լոմ Մր ցա նա-

կա կիր Դպ րո ց Հաս ցե Տ նօ րեն Հե ռա-
խոս

Ին ֆոր մա տի կա Նա խա գահ1 ԲՈ ՒՀ1 I կար գի Մր ցան.1 Դպ րոց 1 Հաս ցե 1 Տ նօ րեն 1 հեռ 1

Ին ֆոր մա տի կա Նա խա գահ1 ԲՈ ՒՀ1 II կար գի Մր ցան.2 Դպ րոց 2 Հաս ցե 2 Տ նօ րեն 2 հեռ 2

Ին ֆոր մա տի կա Նա խա գահ1 ԲՈ ՒՀ1 III կար գի Մր ցան.3 Դպ րոց 2 Հաս ցե 2 Տ նօ րեն 2 հեռ 2

Մա թե մա տի կա Նա խա գահ2 ԲՈ ՒՀ2 I կար գի Մր ցան.4 Դպ րոց 1 Հաս ցե 1 Տ նօ րեն 1 հեռ 1

Մա թե մա տի կա Նա խա գահ2 ԲՈ ՒՀ2 II կար գի Մր ցան.5 Դպ րոց 1 Հաս ցե 1 Տ նօ րեն 1 հեռ 1

Մա թե մա տի կա Նա խա գահ2 ԲՈ ՒՀ2 III կար գի Մր ցան.6 Դպ րոց 3 Հաս ցե 3 Տ նօ րեն 3 հեռ 3

Ֆի զի կա Նա խա գահ3 ԲՈ ՒՀ3 I կար գի Մր ցան.7 Դպ րոց 4 Հաս ցե 4 Տ նօ րեն 4 հեռ 4

Ֆի զի կա Նա խա գահ3 ԲՈ ՒՀ3 II կար գի Մր ցան.8 Դպ րոց 3 Հաս ցե 3 Տ նօ րեն 3 հեռ 3

Ֆի զի կա Նա խա գահ3 ԲՈ ՒՀ3 III կար գի Մր ցան.9 Դպ րոց 5 Հաս ցե 5 Տ նօ րեն 5 հեռ 5

Ի նչ պես տես նում եք, ժյու րի ի նա խա գա հի և օլիմպիադայի մաս նակ ցի 
դպ րո ցի վերաբերյալ տվյ ալ նե րը  ծան րա բեռ նում են ա ղյ ու սա կը, ա ռա-
վել ևս, որ դրա նք ո րոշ գրա ռումն  ե րում կրկն վում են։ Նման դեպ քե րում 
ողջ տվյ ալ նե րը մի և նույն  ա ղյ ու սա կում պահ պա նե լը նպա տա կա հար մար 
չէ։ Փոր ձե նք պա հա նջ վող տվյ ալ նե րի հեն քը մասնատել ե րեք տար բեր 
ա ղյ ու սակ նե րի (ա ղյ ու սակ 1.2, 1.3 և 1.4)։ Ինչ պես տես նում եք, ա ղյ ու սակ 
1.2-ը ժյու րի ի նա խա գա հի և դպ րո ցի վե րա բե րյալ մի  այն մե  կա կան  դա շտ 
է պա րու նա կում՝ Նա խա գա հի կո դը  և Դպ րո ցի կո դը. այս ա ռու մով մն ա ցած 
ին ֆոր մա ցի ան հա մա պա տաս խա նա բար 1.3 ու 1.4 ա ղյ ու սակ ներ է տե ղա-
փոխ վե լ։ 

Ս տե ղծ ված ե րեք ա ղյ ու սակ նե րի մի  աս նա կա նու թյունն ա պա հո վե լու 
նպա տա կով ան հրա ժե շտ է դրա նց մի  ջև կապ ստեղ ծե լ։ 

Ա ղյ ու սակ նե րի մի  ջև կա րող են գոր ծել մե  կը-մե  կին, մե  կը-շա տին և շա-
տը-շա տին կա պե րը։ 

Մե կը-մե  կին  (1 - 1) կա պի դեպ քում (նկ. 1.16. ա) Ա ղյ ու սակ 1-ի յու րա քան-
չյուր գրառ մա նը կա րող է Ա ղյ ու սակ 2-ի մի  այն մե կ գրա ռում հա մա պա տաս-
խա նել և հա կա ռա կը՝ Ա ղյ ու սակ 2-ի յու րա քան չյուր գրառ մա նը կա րող է 
Ա ղյ ու սակ 1-ի մի  այն մե կ գրա ռում հա մա պա տաս խա նե լ։ Օ րի նակ՝ այս պի-
սի կա պով կա րե լի է նկա րագ րել հետ ևյալ հա րա բե րու թյու նը՝ յու րա քան-
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չյուր մա րդ ունի մի  այն մե կ ծնն դյան վկայա կան և յու րա քան չյուր ծնն դյան 
վկայա կան պատ կա նում է մի  այն մե կ մար դու։ 

Ա ղյ ու սակ 1.2

N Ա ռար կա Նա խա գա հի 
կո դը

Դիպ լոմ Մր ցա նա կա կիր Դպ րո ցի 
կո դը

1. Ին ֆոր մա տի կա N1 Ա ռա ջին կար գի Մր ցա նա կա կիր 1 D1

2. Ին ֆոր մա տի կա N1 Երկ րո րդ կար գի Մր ցա նա կա կիր 2 D2

3. Ին ֆոր մա տի կա N1 Եր րո րդ կար գի Մր ցա նա կա կիր 3 D2

4. Մա թե մա տի կա N2 Ա ռա ջին կար գի Մր ցա նա կա կիր 4 D1

5. Մա թե մա տի կա N2 Երկ րո րդ կար գի Մր ցա նա կա կիր 5 D1

6. Մա թե մա տի կա N2 Եր րո րդ կար գի Մր ցա նա կա կիր 6 D3

7. Ֆի զի կա N3 Ա ռա ջին կար գի Մր ցա նա կա կիր 7 D4

8. Ֆի զի կա N3 Երկ րո րդ կար գի Մր ցա նա կա կիր 8 D3

9. Ֆի զի կա N3 Եր րո րդ կար գի Մր ցա նա կա կիր 9 D5

Արտաքին բանալի Արտաքին բանալի

 

Ա ղյ ու սակ 1.3 

Դպ րո ցի 
կո դը

Դպ րո ց Հաս ցե Տ նօ րեն Հե ռա-
խոս

D1 Դպ րոց 1 Հաս ցե 1 Տ նօ րեն 1 հեռ 1

D2 Դպ րոց 2 Հաս ցե 2 Տ նօ րեն 2 հեռ 2

D3 Դպ րոց 3 Հաս ցե 3 Տ նօ րեն 3 հեռ 3

D4 Դպ րոց 4 Հաս ցե 4 Տ նօ րեն 4 հեռ 4

D5 Դպ րոց 5 Հաս ցե 5 Տ նօ րեն 5 հեռ 5

Ա ղյ ու սակ 1.4
Նա խագա-

հի կո դը
Ժյու րի ի 

նախա գահ
ԲՈ ՒՀ

N1 Նա խա գահ1 ԲՈ ՒՀ1

N2 Նա խա գահ2 ԲՈ ՒՀ2

N3 Նա խա գահ3 ԲՈ ՒՀ3

Առաջնային բանալի Առաջնային բանալի

 Մե կը-շա տին (1 - ∞)   կա պի դեպ քում (նկ. 1.16. բ) Ա ղյ ու սակ 1-ի յու րա-
քան չյուր գրառ մա նը կա րող են Ա ղյ ու սակ 2-ի մի  քա նի գրա ռումն  եր հա մա-
պա տաս խա նել, իսկ Ա ղյ ու սակ 2-ի ոչ մի  գրա ռում Ա ղյ ու սակ 1-ում չի կա րող 
մե  կից ա վե լի հա մա պա տաս խան գրա ռում  ու նե նա լ։ Նման կապ կա րե լի 
է հաս տա տել, օ րի նակ, այն ա ղյ ու սակ նե րի մի  ջև, ո րո նք տվյ ալ ներ են նե-
րա ռում դպ րո ցի դա սա րան նե րի և ա շա կե րտ նե րի մա սին. ա մե ն դա սա րան 
կա րող է բազ մա թիվ ա շա կե րտ ներ ու նե նալ, բայց յու րա քան չյուր ա շա կերտ 
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մի  այն մի  դա սա րա նում է սո վո րում)։  Վե րը բեր ված օ րի նա կում ա ղյ ու-
սակ 1.3-ը 1.2-ի հետ կապ ված է մե  կը-շա տին  կա պով, ո րով հե տև ա ղյ ու սակ 
1.2-ում մի  շա րք դպ րոց ներ մի  քա նի ան գա մ են հան դես գա լիս։ Ա ղյ ու սակ 
1.4-ը 1.2-ի հետ ևս մե  կը-շա տին  կա պով է կապ ված, քա նի որ ա ղյ ու սակ 1.2-
ում մի և նույն ժյու րի ի նա խա գա հը նե րառ վել է ե րեք ան գա մ։ 

Ե թե Ա ղյ ու սակ 1-ի գրա ռումն  ե րին կա րող են Ա ղյ ու սակ 2-ի մի  քա նի գրա-
ռումն  եր հա մա պա տաս խա նել և Ա ղյ ու սակ 2-ի գրա ռումն  ե րին էլ  Ա ղյ ու սակ 1-ի 
մի  քա նի գրա ռումն  եր հա մա պա տաս խա նել, ա պա այդ պի սի կա պն ան վա-
նում են շա տը-շա տին (∞ - ∞)։ Եր կու ա ղյ ու սակ նե րի մի  ջև նման կապ հնա-
րա վոր է ի րա կա նաց նել մի  այն այլ ա ղյ ու սակ նե րի մի  ջո ցով (նկ. 1.16. գ)։ Շա տը-
շա տին կա պով կա րե լի է նկա րագ րել, օրինակ՝ հետ ևյալ հա րա բե րու թյու նը՝ 
բազ մա թիվ ու սու ցիչ ներ դա սա վան դում են բազ մա թիվ դա սա րան նե րում։ 

Աղյ ուսակ 1     Աղյ ուսակ 2

ա) մե կը-մե կին ա) մե կը-շատին գ) շատը-շատին

Աղյ ուսակ 1     Աղյ ուսակ 2 Աղյ ուսակ 1     Աղյ ուսակ 3    Աղյ ուսակ 2

Նկ. 1.16. Ա ղյ ու սակ նե րի կա պի տի պե րը 

 Մե կը-շա տին կա պի դեպ քում ա ղյ ու սա կը, ո րի գրա ռումն  ե րը կա պում 
մաս նակ ցում են ե զա կի թվով, հա մար վում է գլ խա վոր (ա ռաջ նային), իսկ 
ա ղյ ու սա կը, ո րի մի  քա նի գրա ռումն  եր են ներ կա կա պում՝ են թա կա (երկ-
րոր դային)։ Վե րը բեր ված 1.3 ու 1.4 ա ղյ ու սակ նե րը գլ խա վոր են ա ղյ ու սակ 
1.2-ի նկատ մա մբ, իսկ 1.2-ը՝ են թա կա ա ղյ ու սակ 1.3-ի ու 1.4-ի նկատ մա մբ։

Յու րա քան չյուր ա ղյ ու սակ պե տք է առն վա զն մե կ բա նա լի դա շտ պա-
րու նա կի, ո րը ե զա կի է այդ ա ղյ ու սա կի յու րա քան չյուր գրառ ման հա մա ր։ 
Բա նա լի դաշ տը թույ լատ րում է ա ղյ ու սա կի յու րա քան չյուր գրա ռում մի  ար-
ժե քո րեն նույ նա կա նաց նե լ։

Դաշտը, որի պարունակությամբ աղյ ուսակի համապատասխան 
գրառումը մի արժեքորեն նույնականացվում է, անվանում են 

բանալի դաշտ:

 

Ա ղյ ու սակ նե րի մի  ջև կապ հաս տա տե լու հա մար գլ խա վոր ա ղյ ու սա կից 
ա ռաջ նային բա նա լու տե ղա կայ ման հա մար են թա կա ա ղյ ու սա կում պե տք է 
հա մա պա տաս խան դա շտ նա խա տես ված լի նի, ո րի ար ժե քն ան վա նում են 
ար տա քին բա նա լի։ 
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Ա ղյ ու սակ նե րի մի  ջև կապ հաս տա տե լիս գլ խա վոր ա ղյ ու սա կի ա ռաջ-
նային բա նա լի դաշ տի հետ կապ վում է են թա կա ա ղյ ու սա կի նույ նա նուն ար-
տա քին բա նա լի դաշ տը։ Բեր ված օ րի նա կում ա ղյ ու սակ 1.3-ի Դպ րո ցի կո դը  և 
ա ղյ ու սակ 1.4-ի Նա խա գա հի կո դը  ան վա նումն  ե րով դաշ տե րն ա ռաջ նային 
բա նա լի ներ են և ա ղյ ու սակ 1.2-ում նույ նա նուն ար տա քին բա նա լի հան դի-
սա ցող դաշ տեր ու նե ն։ 

Կապված աղյ ուսակները տվյ ալների մի ասնական հենք 
են հանդիսանում, որոնց հիման վրա հարցումն եր, ձևեր և 

հաշվետվություններ կարելի է կազմակերպել:

  Ի րար հետ կապ ված ա ղյ ու սակ ներ պա րու նա կող տվյ ալ նե րի հեն քե րն 
ան վա նում են ռե լյ ա ցի ո ն։

ՕԳՏԱԿԱՐ Է ԻՄԱՆԱԼ

1. Ի ՞նչ նպա տա կով են մի  քա նի դաշ տեր պա րու նա կող ա ղյ ու-
սակ նե րը բա ժա նում ի րար հետ կապ ված մի  քա նի ա ղյ ու-
սակ նե րի։ 

2. Ին չի՞ հա մար է բա նա լի դաշ տը։ 
3. Ա ղյ ու սակ նե րի մի  ջև հնա րա վոր ինչ պի սի՞ կա պեր գի տե ք։ 
4. Ո ՞ր ա ղյ ու սա կն են ան վա նում գլ խա վոր, ո՞ րը` են թա կա։ 
5. Ո ՞ր բա նա լին են ան վա նում ա ռաջ նային, ո՞ րը` ար տա քի ն։
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§1.6. Ա ՂՅՈՒ ՍԱԿ ՆԵ ՐԻ ՄԻ ՋԵՎ ԿԱՊ ՀԱՍ ՏԱ ՏԵ ԼԸ 

Ա ղյ ու սա կում բա նա լի դա շտն ընտ րե լու հա մար ան հրա ժե շտ է. 
 ա ղյ ու սա կի կա ռուց ված քը նա խագ ծե լու պա տու հա նում ընտ րել հա-

մա պա տաս խան դաշ տը, 
 ը նտ րել Design ներ դի րի Tools խմ բի կամ մկ  նի կի աջ սեղ մա կով բաց-

ված մե  նյուի  Primary Key կո ճա կը ։
 Ա ղյ ու սակ նե րի մի  ջև կապ հաս տա տե լու հա մար ան հրա ժե շտ է.

 ս տեղ ծել ան հրա ժե շտ ա ղյ ու սակ նե րը՝ հա մա պա տաս խան բա նա լի 
դաշ տե րով, 

 ը նտ րել Database Tools ներ դի րի  (Relationships) կո ճա կը, 
 ը նտ րել այն ա ղյ ու սակ նե րը, ո րո նց մի  ջև ան հրա ժե շտ է կապ հաս տա-

տել. բաց ված Show Table պա տու հա նում (նկ.1.17.) դրա հա մար պե տք է 
նշել ան հրա ժե շտ ա ղյ ու սակ նե րն ու սեղ մե լ Add  կո ճա կը,

 Close կո ճա կով փա կել Show Table պա տու հա նը, 
 ը նտ րել Relationships պա տու հա նում (նկ. 1.18.) բեր ված գլ խա վոր ա ղյ ու-

սա կի բա նա լի դաշ տը (այն ար տա հայտ ված է գույ նի մգաց մա մբ) ու 
այն մկ  նի կի օգ նու թյա մբ են թա կա ա ղյ ու սա կի նույ նա նուն դա շտ տե-
ղա փո խել, 

     

Նկ. 1.17. Ա ղյ ու սակ նե րի ընտր ման  
 պա տու հան

Նկ. 1.18. Relationships պա տու հա ն

 
 

 տ վյ ալ նե րի ամ բող ջա կա նու թյունն ա պա հո վե լու նպա տա կով բաց ված 
երկ խո սային վա հա նա կից (նկ. 1.19.) ընտ րել Enforce Referential Integrity 
դաշ տը, ա պա Cascade Update Related Fields (կապ ված դաշ տե րի կաս կա-
դային թար մա ցում) և Cascade Delete Related Records (կապ ված գրա ռում-
նե րի կաս կա դային հե ռա ցում) դաշ տե րը, 

 ը նտ րել Create կո ճա կը ։
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Նկ. 1.19. Կա պի հաս տատ ման վա հա նա կ

 Access-ը ա ղյ ու սակ նե րի մի  ջև ստե ղծ ված կա պի տե սա կը ո րո շում է 
ավ տո մա տ։

ՕԳՏԱԿԱՐ Է ԻՄԱՆԱԼ

1. Ա ղյ ու սա կում ինչ պե ՞ս ընտ րել բա նա լի դաշ տը։ 
2. Ա ղյ ու սակ նե րի մի  ջև ինչ պե ՞ս կա րե լի է կապ հաս տա տե լ։  

Լաբորատոր աշխատանք 
1.3

Կապված աղյ ուսակների 
ստեղծում

1.  Հա ջոր դա բար կա տա րե լով Start, All Programs, Microsoft Offi  ce, Microsoft Of-
fi ce Access 2007 քայ լե րը՝ Access 2007-ի մի  ջա վայր մտե ք։

2.  Բաց ված պա տու հա նում ընտ րեք New Blank Database բաժ նի Blank Data-
base կո ճա կը։ 
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3. Ակ տի վա ցած տի րույ թի File Name դաշ տում ներ մու ծեք ստե ղծ վող 
տվյ ալ նե րի հեն քի Lab_1_3_* ան վա նու մը, որ տեղ * –ի փո խա րեն պե տք 
է ներ մու ծել ա շա կեր տի դա սա մա տյա նի հա մա րը։ 

4. Ը նտ րեք  կո ճա կը, ա պա բաց ված պա տու հա նում ընտ րեք տվյ ալ 
դա սա րա նին հատ կաց ված թղ թա պա նա կը ։

 5. Սեղ մե ք Create կո ճա կը։ 

6. Ը նտ րեք Arial Armenian Unicode տա ռա տե սա կը։ 

7. Ը նտ րեք Home ներ դի րի Views խմ բի View կո ճա կի ստո րին մա սի  սլա-
քը, ա պա բեր ված ցու ցա կից՝ Design View հրա մա նը։ 

8. Ըն դու նեք ա ղյ ու սա կը պահ պա նե լու հա մար ա ռա ջա րկ վող Table1 ան-
վա նումն  ու սեղ մե ք OK կո ճա կը։ 

9. Ս տո րև բեր ված կա ռուց ված քով ա ղյ ու սակ ստեղ ծեք.

 

10. Ա ղյ ու սա կի ID դաշ տը դա րձ րեք բա նա լի։ Դրա հա մար ընտ րեք ID դաշ-
տը, սեղ մե ք մկ  նի կի աջ սեղ մա կն ու ընտ րեք Primary Key հրա մա նը։ 

11. Ա ղյ ու սա կի կա ռուց ված քը ստեղ ծե լուց հե տո  սեղ մա կով փա կեք 
պա տու հա նն ու ա ղյ ու սա կի պահ պան ման մա սին տր ված հա րց մա նը 
պա տաս խա նեք Yes։

12. Մկ նի կի ձախ սեղ մա կի կրկ նա կի սեղ մու մով բա ցեք Table1  ա ղյ ու սա-
կը ։

13. Ս տո րև բեր ված ա ղյ ու սա կի օ րի նա կով այն լրաց րեք.
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 14. Ընտրեք պա տու հա նի ղե կա վար ման  սեղ մա կն ու ա ղյ ու սա կի պահ-
պան ման վե րա բե րյալ տր ված հա րց մա նը պա տաս խա նեք Yes։ 

15. Ն ման ձևով ստեղ ծեք Դպ րո ցի կո դը բա նա լի դաշ տով ստո րև բեր ված 
Table2 ա ղյ ու սա կը ։

16. Ս տեղ ծեք նաև Նա խա գա հի կո դը բա նա լի դաշ տով  ստո րև բեր ված 
Table3 ա ղյ ու սա կը ։

 

17. Ը նտ րեք Database Tools ներ դի րի   (Relationships) կո ճա կը ։

 18. Բաց ված Show Table պա տու հա նում Ctrl ստեղ նը սեղ մած վի ճա կում նշեք 
Table1, Table2 և Table3 ա ղյ ու սակ նե րն ու սեղ մե ք Add  կո ճա կը ։

19. Close կո ճա կով փա կեք Show Table պա տու հա նը։ 

20. Ը նտ րեք Relationships պա տու հան բեր ված Table2 ա ղյ ու սա կի Դպ րո ցի կո-
դը բա նա լի դա շտն ու այն մկ  նի կի օգ նու թյա մբ Table1 ա ղյ ու սա կի նույ-
նա նուն դա շտ տե ղա փո խե ք։

 21. Բաց ված Edit Relationships պա տու հա նում ընտ րեք Enforce Referential In-
tegrity դաշ տը, ա պա Cascade Update Related Fields և Cascade Delete Related 
Records դաշ տե րը ։

 22. Սեղ մե ք Create կո ճա կը։ 

23. Այժմ ընտ րեք Relationships պա տու հան բեր ված Table3 ա ղյ ու սա կի Նա-
խա գա հի կո դը բա նա լի դա շտն ու մկ  նի կի օգ նու թյա մբ այն Table1 ա ղյ ու-
սա կի նույ նա նուն դա շտ տե ղա փո խե ք։ 

24. Ը նտ րեք Enforce Referential Integrity դաշ տը, ա պա Cascade Update Related 
Fields և Cascade Delete Related Records դաշ տե րը ։
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 25. Սեղ մե ք Create կո ճա կը։ Ե թե ա մե ն ինչ ճի շտ եք կա տա րել՝ կս տա նաք 
հետ ևյալ կա պե րը.

 

26. Ա ղյ ու սակ նե րի մի  ջև կա պե րը հաս տա տե լուց հե տո պա տու հա նի ղե-
կա վար ման  սեղ մա կով փա կեք Relationships պա տու հա նը ։

 27. Կապ ված ա ղյ ու սակ նե րի պահ պան ման մա սին տր ված հա րց մա նը 
պա տաս խա նեք Yes։ 

28. Ա վար տեք աշ խա տան քը հեն քե րի ղե կա վար ման Access հա մա կար գի 
հետ՝ օգտ վե լով հա մա կար գի հիմն  ա կան աշ խա տան քային պա տու հա-
նի փակ ման   սեղ մա կի ց։

§1.7. ՀԱՐ ՑՈՒՄ ՆԵ Ր

Տ վյ ալ նե րի հեն քի հետ աշ խա տե լիս, որ պես կա նոն, օգտ վո ղը տվյ ալ նե րի 
հեն քի այս կամ այն ա ղյ ու սա կում պահ պան ված ողջ ին ֆոր մա ցի ան մի ա-
ժա մա նակ տես նե լու ան հրա ժեշ տու թյուն չու նի։ Ընդ հա կա ռա կը, հա ճախ  
ան հրա ժե շտ է լի նում մի  ա ժա մա նակ ցու ցադ րել մի  քա նի ա ղյ ու սակ նե րի 
ո րո շա կի պայ ման նե րի բա վա րա րող տվյ ալ նե րը։ 

Access-ում  ա ղյ ու սա կային տվյ ալ նե րը մշա կե լու հզոր մի  ջոց կա՝ հար ցու-
մը։ 

Հարցումը հնարավորություն է տալիս ցուցադրել աղյ ուսակի 
առաջադրված պահանջներին բավարարող տվյ ալները: 

 Հար ցումն  ե րը կա րող են լի նել պա րզ և բա ղադ րյա լ։ Պա րզ հար ցու մը մի  
պայ ման է պա րու նա կում, իսկ բա ղադ րյալ հար ցու մը՝ տար բեր դաշ տե րի 
հա մար նա խա տես ված մի  քա նի պայ ման նե ր։
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 Հար ցումն  եր (Queries) ստեղ ծե լու եր կու ե ղա նակ կա.
 Query Design – կո նստ րուկ տո րի օգ նու թյա մբ,
 Query  wizard – շաբ լոն նե րի օգ նու թյա մբ։

 Մե նք Access 2003-ում ու սումն  ա սի րել ենք կո նստ րուկ տո րի օգ նու թյա մբ 
հար ցումն  եր ստեղ ծե լու գոր ծըն թա ցը։ Այժմ Access 2007-ում այդ գոր ծըն -
թացն ու սումն  ա սի րե նք կապ ված ա ղյ ու սակ նե րի հա մար, ո րի դեպ քում նախ 
ան հրա ժե շտ է Create ներ դի րի Other  խմ բից ընտ րել Query Design ան վա նու մով 
կո ճա կը։ Այ նու հե տև բաց ված Show Table պա տու հա նում (նկ. 1.20.) պե տք է 
Ctrl ստեղ նը սեղ մած վի ճա կում ընտ րել ան հրա ժե շտ ա ղյ ու սակ նե րն ու սեղ-
մե լ Add կո ճա կը ։

Նկ. 1.20. Հար ցումն  եր ձևա կեր պե լու բլա նկ
 
Այս ե ղա նա կով ա ղյ ու սակ նե րն ընտ րե լուց հե տո բաց վում է հար ցում-

ներ ձևա կեր պե լու բլան կը, ո րի վե րին մա սում բեր վում են ընտր ված ա ղյ ու-
սակ նե րը՝ հա մա պա տաս խան կա պե րով (նկ. 1.21.)։ Բլան կի ստո րին մա սում 
երևում է հար ցումն  եր ձևա կեր պե լու բլան կը ։

Նկ. 1.21. Ընտր ված ա ղյ ու սակ նե րն ու հար ցումն  եր ձևա կեր պե լու բլան կը 
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 Հար ցումն  ե րի բլան կը լրաց նե լուց ա ռաջ պե տք է մկ  նի կի ձախ սեղ մա-
կի կրկ նա կի սեղ մում կա տա րել պա տու հա նի վե րին մա սում տե ղա կայ ված 
ա ղյ ու սակ նե րի այն դաշ տե րի վրա, ո րո նց վե րա բե րյալ պե տք է հար ցում 
կա տա րե լ։ Այդ դեպ քում բլան կի Field ան վա մբ տո ղի բջիջ նե րում կտե ղա-
դր վեն ա ղյ ու սա կի ընտր ված դաշ տե րը, իսկ Table  ան վա մբ տո ղի բջիջ նե-
րում՝ ա ղյ ու սա կի ան վա նու մը (նկ. 1.22.)։ 

Նկ. 1.22. Լրաց ված դաշ տե րով հար ցումն  եր ձևա կեր պե լու բլա նկ

Sort տո ղը նա խա տես ված է ընտր ված դա շտն ըստ աճ ման կամ նվազ ման 
կար գա վո րե լու հա մա ր։ Կար գա վոր ման նպա տա կով ան հրա ժե շտ է մկ  նի կի 
ցու ցի չը տե ղադ րել հա մա պա տաս խան բջի ջի վրա և այդ բջի ջի աջ մա սում 
տե ղա կայ ված  սլա քով բաց ված ցու ցա կից ըստ ան հրա ժեշ տու թյան ընտ-
րել ա ռա ջա րկ վող տար բե րակ նե րից որ ևէ մե  կը՝ Ascending – կար գա վո րել 
ըստ աճ ման, Descending – կար գա վո րել ըստ նվազ ման, not sorted – տվյ ալ նե-
րը չկար գա վո րե լ։

Show տո ղը նա խա տես ված է նշ ված դաշ տե րը էկ րա նին ցու ցադ րե լու հա-
մա ր։ Ե թե դաշ տի հա մա պա տաս խան տո ղը նշ ված է ( ), ա պա ար դյու նա-
րար ա ղյ ու սա կում տվյ ալ դաշ տը կցու ցա դր վի, իսկ ե թե նշ ված չէ՝ ( ), չի 
ցու ցա դր վի, սա կայն այդ տեղ նե րառ ված տվյ ալ նե րը կա րե լի է օգ տա գոր-
ծե լ։

Criteria տո ղի դաշ տե րում կա րե լի է նշել այն պայ ման նե րը, ո րո նց հա մա-
ձայն տվյ ալ դաշ տի ար ժեք նե րից պե տք է ընտր վեն ան հրա ժե շտ նե րը։ Օr 
տո ղը նա խա տես ված է այդ դաշ տե րում լրա ցու ցիչ պայ ման ներ ներ մու ծե լու 
հա մա ր։

Criteria տո ղում յու րա քան չյուր դաշ տի հա մար կա րե լի է ա ռան ձին պայ-
ման ներ նշել. այս դեպ քում ընտր վում են այն գրա ռումն  ե րը, ո րո նք մի  ա-
ժա մա նակ բա վա րա րում են բո լոր դաշ տե րում նշ ված պայ ման նե րի ն։ Նկ. 
1.23.-ում բեր ված օ րի նա կում Հայաս տա նի գե տե րի մա սին ին ֆոր մա ցի ա 
պա րու նա կող ա ղյ ու սա կից հար ցումն  ե րի մի  ջո ցով ընտր վել են այն գե տե-
րը, ո րո նց ընդ հա նուր եր կա րու թյու նը գե րա զան ցում է 150 կմ-ը, և ո րո նք 
հան րա պե տու թյան տա րած քում 120 կմ-ից ա վե լի ձգ վող հուն ու նե ն։
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Բազային 
աղյ ուսակ

Արդյունա-
րար 
աղյ ուսակ

Հարցումն եր 
լրացնելու 

բլանկ

Նկ. 1.23. Ընտ րու թյան պայ մա նի աշ խա տան քի օ րի նա կ

Ս տե ղծ ված հար ցու մը կա րե լի է պահ պա նել ա րագ հա սա նե լի ու թյան վա-
հա նա կի կամ Offi  ce կո ճա կով բաց ված մե  նյուի  գոր ծի քո վ։

 Նոր ստե ղծ ված հար ցու մը կա րե լի է ի րա գործել Design ներ դի րի Results խմ-

բի  (Run) գոր ծի քի մի  ջո ցո վ։ Հար ցումն  ե րի բլան կը կր կին կա րե լի է բա ցել 

Home ներ դի րի Views խմ բի  (View) կո ճա կի ստո րին մա սում տե ղա կայ ված 
 սլա քով բաց վող ցու ցա կից ընտ րե լով Design View կո ճա կը։ Նախ կի նում 

ստե ղծ ված և ար դեն պահ պան ված հար ցու մը կա րե լի է ի րա գործել Ան ցում-
նե րի տի րույ թում հա մա պա տաս խան օբյեկ տի վրա մկ  նի կի ձախ սեղ մա կի 
կրկ նա կի սեղ մու մո վ։ 

 Criteria և or տո ղե րի ընտր ման պայ ման նե րը կա րող են նե րա ռել «*» և 
«?» հա տուկ նշա նա կու թյան պայ մա նան շան նե րը, որ տեղ *-ը փո խա-
րի նում է ցան կա ցած քա նա կու թյա մբ պայ մա նան շան նե րի, իսկ ?-ը` 
մե կ  պայ մա նան շա նի ։

ՕԳՏԱԿԱՐ Է ԻՄԱՆԱԼ
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1. Ին չի՞ հա մար է Queries օբյեկ տը։ 
2. Ի նչ պի սի՞ տո ղե րից է բաղ կա ցած հար ցումն  եր ձևա կեր պե լու 

բլան կը։ 
3. Ին չի՞ հա մար է հար ցումն  եր ձևա կեր պե լու բլան կի Sort  տո-

ղը։ 
4. Ին չի՞ հա մար է հար ցումն  եր ձևա կեր պե լու բլան կի Show  տո ղը։ 
5. Ի ՞նչ են նշում հար ցումն  եր ձևա կեր պե լու բլան կի Criteria և or  տո ղե-

րում։

Լաբորատոր աշխատանք 
1.4

Կապված աղյ ուսակներին 
առնչվող հարցումն եր

1. Մ տեք տվյ ալ նե րի հեն քե րի ղե կա վար ման Access 2007 հա մա կար գի մի -
ջա վայր։

 2. Բաց ված պա տու հա նում ընտ րեք New Blank Database բաժ նի Blank Data-
base կո ճա կը։ 

3. Ակ տի վա ցած տի րույ թի File Name դաշ տում ներ մու ծեք ստե ղծ վող 
տվյ ալ նե րի հեն քի Lab_1_4_* ան վա նու մը, որ տեղ * –ի փո խա րեն պե տք 
է ներ մու ծել ա շա կեր տի դա սա մա տյա նի հա մա րը։ 

4. Ը նտ րեք  կո ճա կը, ա պա բաց ված պա տու հա նում տվյ ալ դա սա րա-
նին հատ կաց ված թղ թա պա նա կը ։

5.  Սեղ մե ք Create կո ճա կը։ 

6. Ը նտ րեք Home ներ դի րի Views խմ բի View կո ճա կի ստո րին մա սի  սլա-
քը, ա պա բեր ված ցու ցա կից՝ Design View հրա մա նը։ 

7. Ա ղյ ու սա կը պահ պա նե լու հա մար ա ռա ջա րկ վող Table1 ան վան փո խա-
րեն ներ մու ծեք Arajadimutyun  ա նունն ու սեղ մե ք OK կո ճա կը։ 

8. Ը նտ րեք Arial Armenian Unicode տա ռա տե-
սա կը ։

9. Ս տեղ ծեք հետևյալ կա ռուց ված քով 
ա ղյ ու սա կը.
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10. Ա ղյ ու սա կի ID դաշ տը դա րձ րեք բա նա լի։ Դրա հա մար ընտ րեք ID դաշ-
տը, սեղ մե ք մկ  նի կի աջ սեղ մա կն ու ընտ րեք Primary Key հրա մա նը։ 

11. Ա րագ հա սա նե լի ու թյան վա հա նա կի   (Save) կո ճա կով պահ պա նեք 
ստե ղծ ված ա ղյ ու սա կի կա ռուց ված քը։ 

12. Ը նտ րեք Home ներ դի րի Views խմ բի View կո ճա կի ստո րին մա սի  սլա քը, 
ա պա բեր ված ցու ցա կից՝ Datasheet View հրա մա նը։ Ա ղյ ու սա կը լրաց րեք 
ստո րև բեր ված տվյ ալ նե րով.

 13. Ընտ րեք Create ներ դի րի Tables խմ բի Table Design  կո ճա կն ու ստեղ ծեք 
Ararka ա նու նով ա ղյ ու սակ՝ Ա ռար կայի կո դը բա նա լի դաշ տո վ։ Ա ղյ ու սա-
կը լրաց րեք ստո րև բեր ված տվյ ալ նե րով.
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14. Ստեղ ծեք Ashakert  ա նու նով ա ղյ ու սակ՝ Ա շա կեր տի կո դը բա նա լի դաշ-
տո վ։ Ա ղյ ու սա կը լրաց րեք ստո րև բեր ված տվյ ալ նե րով.

15. Ս տեղ ծեք Dasaran ա նու նով ա ղյ ու սակ՝ Դա սա րա նի կո դը բա նա լի դաշ-
տո վ։ Ա ղյ ու սա կը լրաց րեք ստո րև բեր ված տվյ ալ նե րով.

16. Ընտ րեք մե  նյուի տո ղի Database Tools ներ դի րի Show/Hide խմ բի  Relation-
ships հրա մա նը։ Բաց ված Show Table պա տու հա նում CTRL ստեղ նը սեղ-
մած պա հե լով՝ նշեք ստե ղծ ված 4 ա ղյ ու սակ նե րն ու սեղ մե ք Add  կո ճա-
կը։ Close կո ճա կով փա կեք Show Table պա տու հա նը։ 

17. Ը նտ րեք Relationships պա տու հան բեր ված Ararka ա ղյ ու սա կի Ա ռար կայի 
կո դը բա նա լի դա շտն ու մկ  նի կի օգ նու թյա մբ այն Arajadimutyun ա ղյ ու-
սա կի նույ նա նուն դա շտ տե ղա փո խե ք։ 

18. Ը նտ րեք Enforce Referential Integrity դաշ տը, ա պա Cascade Update Related 
Fields և Cascade Delete Related Records դաշ տե րը ։

19.  Սեղ մե ք Create կո ճա կը ։

20. Ն ման ձևով, ստո րև բեր ված նկա րի հա մա ձայն, ա ղյ ու սակ նե րի մի  ջև  
մե  կը-շա տե րին տի պի կապ հաս տա տեք.
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21. Անհ րա ժե շտ կա պե րը հաս տա տե լուց հե տո պա տու հա նի   ղե կա-
վար ման  սեղ մա կով փա կեք Relationships պա տու հա նը։ 

22. Ար վա ծը պահ պա նե լու մա սին տր ված հա րց մա նը պա տաս խա նեք Yes։

23. Create ներ դի րի Other  խմ բից ընտ րեք Query Design ան վա նու մով կո ճա-
կը։ 

24. Բաց ված Show Table պա տու հա նում Ctrl ստեղ նը սեղ մած վի ճա կում 
ընտ րեք ստե ղծ ված 4 ա ղյ ու սակ նե րն ու սեղ մե ք Add կո ճա կը ։

25. Close կո ճա կով փա կեք Show Table պա տու հա նը ։

26. Մկ նի կի ձախ սեղ մա կով հա ջոր դա բար կրկ նա կի սեղ մում կա տա րեք 
պա տու հա նի վե րին մա սում տե ղա կայ ված Ashakert ա ղյ ու սա կի  Ազ-
գա նուն և Ա նուն, Arajadimwutyun ա ղյ ու սա կի Գնա հա տա կա նը, Dasaran 
ա ղյ ու սա կի Դա սա րա նը և Ararka ա ղյ ու սա կի Ա ռար կան դաշ տե րի վրա։  
Այդ դեպ քում բլան կի Field ան վա մբ տո ղի բջիջ նե րում կտե ղա դր վեն 
ա ղյ ու սա կի ընտր ված դաշ տե րը, իսկ Table  ան վա մբ տո ղի բջիջ նե րում՝ 
ա ղյ ու սա կի ան վա նու մը ։

27. Criteria տո ղի գնա հա տա կա նը դաշ տում ներ մու ծե լով «գե ր», իսկ Ա ռար-
կան դաշ տում «Ին ֆոր մա տի կա» հար ցումն  ե րն ու ընտ րե լով Design ներ-

դի րի Results խմ բի  գոր ծի քը՝ ար դյուն քում տար բեր, բայց ի րար հետ 
կապ ված ա ղյ ու սակ նե րից էկ րա նին ին ֆոր մա ցի ա կբեր վի այն ա շա -
կերտ նե րի մա սին, ո րո նք Ին ֆոր մա տի կայից գե րա զա նց գնա հա տա-
կան են ստա ցել.
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28. Ա րագ հա սա նե լի ու թյան վա հա նա կի   (Save) կո ճա կով պահ պա նեք 
ստե ղծ ված հար ցու մը։ 

29. Ա վար տեք աշ խա տան քը հեն քե րի ղե կա վար ման Access հա մա կար գի 
հետ՝ օգտ վե լով հա մա կար գի հիմն  ա կան աշ խա տան քային պա տու հա-
նի փակ ման  սեղ մա կի ց։

§1.8. ՁԵՎԵ Ր։ ՁԵՎԵ ՐԻ ԿՈ ՆՍՏ ՐՈՒԿ ՏՈ Ր

 Մե նք ար դեն սո վո րել ենք աշ խա տել այն պի սի ա ղյ ու սակ նե րի հետ, որ-
տեղ յու րա քան չյուր գրա ռում ա ղյ ու սա կի տող է ներ կայաց նում։ Տվյ ալ նե րի 
հեն քի նման ներ կայա ցու մը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս էկ րա նին մի  ա ժա-
մա նակ մի  քա նի գրա ռումն  եր դի տե լ։ Սա կայն տվյ ալ նե րի հեն քը հա ճախ 
մե ծ քա նա կու թյա մբ դաշ տեր է պա րու նա կում, դաշ տե րն էլ՝ բազ մա թիվ 
պայ մա նան շան ներ, և հնա րա վոր չի լի նում մի  ա ժա մա նակ ողջ ին ֆոր մա-
ցի ան էկ րա նին ամ բող ջու թյա մբ դի տե լ։ Նման դեպ քե րում տվյ ալ նե րի ներ-
մուծ ման և խմ բա գր ման գոր ծըն թաց նե րն ան հա մե  մատ դժ վա րա նում են։ 
Ա ռա վել բա րդ է տվյ ալ ներ ներ մու ծել մի  ա ժա մա նակ մի  քա նի ա ղյ ու սակ նե-
րում, քա նի որ   յու րա քան չյուր ա ղյ ու սա կում տվյ ալ ներ ներ մու ծե լուց ա ռաջ 
ստիպ ված ենք այդ ա ղյ ու սա կը բա ցե լ։ 

Բար դու թյուն նե րից խու սա փե լու հա մար ա ղյ ու սա կում տվյ ալ ներ ներ-
մու ծե լու լա վա գույն տար բե րա կը ձևե րի ստեղ ծումն  է, ո րը թույ լատ րում է  
տվյ ալ ներ ներ մու ծել մի  ա ժա մա նակ մի  քա նի ա ղյ ու սակ նե րում, ընդ ո րում՝ 
յու րա քան չյուր դաշ տի հա մար հատ կաց նե լով այն քան տեղ, որ քան ան-
հրա ժե շտ է։ Նման ձևե րի կի րառ մա մբ տվյ ալ ներ ներ մու ծե լու գոր ծըն թա ցը 
հնա րա վո րի նս պար զեց վում է, քա նի որ յու րա քան չյուր ձևում նույն պա հին 
էկ րա նին մի  այն մե կ գրա ռում է ցույց տր վում։ 

Ձ ևե րը նե րա ռում են կա ռա վար ման տար րեր (տե քս տային դաշ տեր, կո-
ճակ ներ, փո խան ջա տիչ ներ և այլն) ու մա կագ րու թյու ններ, ո րո նք հեշ տաց-
նում են ձևի օգ տա գոր ծու մը և լրաց նում դրա ար տա քին տես քը։ Հա ճախ 
ձևե րին կց ված մա կագ րու թյուն նե րը դաշ տե րի ան վա նումն  եր են, իսկ տեքս-
տային դաշ տե րը եր բե մն  թվային տվյ ալ ներ են պա րու նա կում։

Ձ ևեր ստեղ ծե լու տար բեր մի  ջոց ներ գոյու թյուն ու նե ն։ Մե նք ձևեր ստեղ-
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ծե լու գոր ծըն թա ցն ու սումն  ա սի րե լու ենք կո նստ րուկ տո րի և վար պե տի օգ-
նու թյա մբ։ 

Կո նստ րուկ տո րի օգ նու թյա մբ ձև ստեղ ծե լու հա մար ան հրա ժե շտ է.

 Create ներ դի րի Forms խմ բի  (Form Design) կո ճա կով բա ցել ձևի մա-
կե տը (նկ. 1.24.),

Նկ. 1.24. Ձևե րի մա կե տ

  կապ հաս տա տել տվյ ալ նե րի աղ բյու րի հետ. դրա հա մար սեղ մե լ De-

sign ներ դի րի Tools խմ բի  կո ճա կն ու բաց ված պա տու հա նում 
ընտ րել Data ներ դի րը (նկ. 1.25.),

 մկ  նի կի ցու ցի չը տե ղադ րել բեր ված պա տու հա նի Record Source դաշ տը 
բա ցող  կո ճա կի վրա ու սեղ մե լ ձախ սեղ մա կը,

 բեր ված ցու ցա կից ընտ րել ան հրա ժե շտ աղ բյուրն ու Design ներ դի րի 

Tools խմ բի  կո ճա կը,

  բաց ված Field List պա տու հա նից ան հրա ժե շտ դաշ տե րը մկ  նի կի ձախ 
սեղ մա կով հա ջոր դա բար տե ղա փո խել մա կե տի վրա։ Այս տեղ պե տք 
է հաշ վի առ նել, որ մա կե տի վրա եր ևում են ինչ պես դաշ տե րը, այն-
պես էլ դրա նց մա կագ րու թյուն նե րը։ Դրան ցից մե  կը տե ղա փո խե լու 
հա մար մկ  նի կի ցու ցի չը տե ղադ րել հա մա պա տաս խան ուղ ղան կյ ան 
վե րին ձախ ան կյ ու նի քա ռա կու սու վրա (նկ. 1.26.) և, երբ այն կս տա նա 
փո խուղ ղա հայաց երկ կո ղմ սլաք նե րի տե սք, մկ  նի կի ձախ սեղ մա կով 
ի րա կա նաց նել տե ղա փո խու մը։ Եր կու սը մի  ա սին տե ղա փո խե լու հա-
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մար պե տք է մկ  նի կի ցու ցի չը տե ղադ րել ուղ ղան կյ ան եզ րագ ծի ցան-
կա ցած մա սում։ Դաշ տի չա փե րը փո խե լու հա մար պե տք է մկ  նի կի 
ցու ցի չը տե ղադ րել ուղ ղան կյ ան եզ րագ ծի վրա և, երբ այն կս տա նա 
երկ կո ղմ սլա քի տե սք, մկ  նի կի ձախ սեղ մա կով չա փե րը փո փո խե լ։

  

Նկ. 1.25. Ձևե րի մա կե տ Նկ. 1.26. Տե քս տային դաշ տի նշում

Դաշտ
Մակագրություն

 

  Կա ռա վար ման նոր ֆունկ ցի ա ներ ա վե լաց նե լ։ Դրա հա մար օգ տա-
գոր ծել Design ներ դի րի Controls խմ բի տար րե րը (նկ. 1.27.)։

Նկ. 1.27. Կա ռա վար ման տար րե ր

 Ձ ևում ան հրա ժե շտ ձևա չափ սահ մա-
նե լ։ Դրա հա մար ընտ րել ան հրա ժե շտ 
դա շտն ու Property Sheet-ի Format ներ դիր 
պա տու հա նում (նկ. 1.28.) սահ մա նել 
ձևա չա փը։ 

 Ա րագ հա սա նե լի ու թյան պա տու հա նի 
 (Save) կո ճա կով պահ պա նել ստե ղծ-

ված ձևը ։

Նկ. 1.28. Ձևա չա փի ընտ րու թյան պա տու հա ն
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   Դաշ տե րը Field List պա տու հա նից մա կե տի վրա կա րե լի է տե ղա փո-
խել նաև հետ ևյալ կե րպ. նախ Ctrl սեղ մա կը սեղ մած վի ճա կում նշել 
բո լոր դաշ տե րը, ա պա մկ  նի կի ձախ սեղ մա կով տե ղա փո խե լ։ 

ՕԳՏԱԿԱՐ Է ԻՄԱՆԱԼ

1. Ի ՞նչ նպա տա կով են ստե ղծ վում ձևե րը ։
2. Ձ ևե րի ստե ղծ ման քա նի՞ մի  ջոց գի տե ք։

§1.9. ՁԵՎԵ ՐԻ ՎԱՐ ՊԵ Տ
 
Այժմ ծա նո թա նա նք ձևեր ստեղ ծե լու հա ջո րդ ե ղա նա կի՝ ձևե րի վար պե-

տի աշ խա տան քի ն։ 
Վար պե տի օգ նու թյա մբ ձև ստեղ ծե լու հա մար նախ ան հրա ժե շտ է. 

 ը նտ րել Create ներ դի րի Forms խմ բի (նկ. 1.29.) More Forms կո ճա կը,
  բաց ված մե  նյուից (նկ. 1.30.) ընտ րել Form Wizard հրա մա նը ։

Նկ. 1.29. Create ներ դի րի Forms խումբ Նկ. 1.30. More Forms 
մե  նյու

Ձ ևե րի վար պե տի կի րառ ման ա ռա ջին փու լում պե տք է ընտ րել ա ղյ ու-
սա կի կամ հա րց ման այն դաշ տե րը, ո րո նք պե տք է ստե ղծ վող ձևի հա մար 
աղ բյուր հան դի սա նա ն։ Դրա հա մար ան հրա ժե շտ է.

 մկ  նի կի ցու ցի չը տե ղադ րել բաց ված Form Wizard պա տու հա նի Tables/
Queries դաշ տի (նկ. 1.31.) աջ մա սի  սլա քի վրա, սեղ մե լ ձախ սեղ-
մա կն ու բաց ված ցու ցա կից ընտ րել այն ա ղյ ու սա կը կամ հար ցու մը, 
ո րը պե տք է ստե ղծ վող ձևի հա մար տվյ ալ նե րի աղ բյուր հան դի սա նա 
(նկ. 1.31. –ում բեր ված օ րի նա կում ընտր վել է Arajadimutyun ան վա նու-
մով ա ղյ ու սա կը),
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Նկ. 1.31. Ձևե րի վար պե տի 1-ին երկ խո սա կան պա տու հա նը. դաշ տե րի ընտ րու թյուն

 Available Fields դաշ տում նշել ընտր ված ա ղյ ու սա կի կամ հա րց ման այն 
դաշ տե րը, ո րո նք պե տք է նե րա ռել ստե ղծ վող ձևում, սեղ մե լ Next կո-
ճա կը (ընտր ված դաշ տե րի ան վա նումն  ե րն այս քայ լե րի ար դյուն քում 
կար տա ցոլ վեն Selected Fields դաշ տում)։

Form Wizard պա տու հա նի Available Fields դաշ տում ընտր ված ա ղյ ու սա կի 
կամ հա րց ման դաշ տե րը կա րե լի է ա վե լաց նել ձևում > և >> կո ճակ նե րի օգ-
նու թյա մբ (> - ա վե լաց նում է մի  այն ընտր ված դաշ տը, >> - ա վե լաց նում է 
բո լոր դաշ տե րը)։ 

Form Wizard պա տու հա նի Selected Fields-ում ար դեն ընտր ված դաշ տե րը 
ստե ղծ վող ձևից ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում կա րե լի է հա նել < և << կո-
ճակ նե րի օգ նու թյա մբ (< - հե ռաց նում է մի  այն ընտր ված դաշ տը, << - հե-
ռաց նում է բո լոր դաշ տե րը)։ 

Ձ ևե րի վար պե տի կի րառ ման երկ րո րդ փու լում պե տք է ընտ րել ստե ղծ վող 
ձևում տվյ ալ նե րն ար տա պատ կե րե լու տես քը։ Դրա հա մար ան հրա  ժեշտ է.

 Form Wizard պա տու հա նից (նկ. 1.32.) ընտ րել Columnar (սյու նա կով), 
Tabular (ժա պա վե նային), Datasheet (ա ղյ ու սա կային), Justifi ed (հա վա սա-
րեց ված) տար բե րակ նե րից ան հրա ժե շտն ու սեղ մե լ Next  կո ճա կը ։

 Ծա նո թա նա նք ձևում տվյ ալ ներ ար տա պատ կե րե լու հնա րա վոր տես քե-
րից ե րե քին. 

 Columnar - սա սյու նա կով կազ մա կե րպ ված ձև է։ Այս պի սի ձևում 
գրառ ման դաշ տե րը, որ պես կա ռա վար ման տար րեր, տե ղա դր վում են 
մե կ կամ մի  քա նի սյու նակ նե րո վ։ Այդ պատ ճա ռով սա ա րագ ստե ղծ-
վող ձևե րից ա մե  նա հա վա քն է։

 Tabular – սա, այս պես կոչ ված, ժա պա վե նային ձև է։ Այս ձևում գրառ-
ման դաշ տե րը, որ պես կա ռա վար ման տար րեր, տե ղա դր վում են 
ա ռան ձին դաշ տո վ։ Սա շատ հար մար է մե  ծա քա նակ տվյ ալ նե րի հետ 
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աշ խա տե լիս, ո րով հե տև տվյ ալ նե րն այս դեպ քում տե ղա բա շխ վում 
են այն պես, ինչ պես սո վո րա կան ա ղյ ու սա կում։ Քա նի որ յու րա քան-
չյուր դա շտ ներ կայաց վում է ա ռան ձին կա ռա վար ման տար րով, ա պա 
ա մե ն տար րի հա մար կա րե լի է իր ձևա չա փը սահ մա նել, որն էլ այս 
ձևի ա ռա վե լու թյունն է։

 Datasheet  – սա ա ղյ ու սա կի տես քով կազ մա կե րպ ված ձև է։ Այս ձևը 
Access-ում ստե ղծ ված սո վո րա կան ա ղյ ու սա կի տե սք ու նի ։

Ձ ևե րի վար պե տի կի րառ ման եր րո րդ փու լում պե տք է ընտ րել ձևա վոր-
ման ո ճը։ Դրա հա մար ան հրա ժե շտ է.

 Form Wizard պա տու հա նից (նկ. 1.33.) ընտ րել ա ռա ջա րկ վող ստան -
դարտ ո ճե րից ան հրա ժե շտն ու սեղ մե լ Next կո ճա կը ։

Նկ. 1.32. Ձևե րի վար պե տի 2-րդ 
երկ խո սա կան պա տու հան. ար տա քին 

տես քի ընտ րու թյուն

Նկ. 1.33. Ձևե րի վար պե տի 3-րդ 
երկ խո սա կան պա տու հան. ձևա վոր ման 

ո ճի ընտ րու թյուն

Ձ ևե րի վար պե տի կի րառ ման վեր ջին՝ չոր րո րդ փու լում պե տք է պահ պա-
նել ստե ղծ ված ձևը։ Դրա հա մար ան հրա ժե շտ է.

 Form Wizard պա տու հա նում (նկ. 1.34.) ներ մու ծել ձևի ան վա նու մը կամ 
հա մա ձայ նել հա մա կար գի կող մի ց ա ռա ջա րկ վող ան վա նը, 

 ե թե ձևը ստեղ ծե լուց հե տո այն փո փո խե լու ան հրա ժեշ տու թյուն է ծա-
գել,  ա պա պե տք է ընտ րել Modify the form’s design (փո խել ձևի կա ռուց-
ված քը) փո խան ջա տի չը, հա կա ռակ դեպ քում՝ Open the form or enter in-
formation (ձ ևը բա ցել այն դի տե լու կամ տվյ ալ ներ ներ մու ծե լու հա մար) 
փո խան ջա տի չը,

 սեղ մե լ Finish կո ճա կը։ 
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Ձ ևում տվյ ալ ներ ներ մու ծե լու հա մար պե տք է. 
 ան ցումն  ե րի տի րույ թում ան հրա ժե շտ ձևի վրա մկ  նի կի ձախ սեղ մա կի 

կրկ նա կի սեղ մում կա տա րել,
 ձ ևի դաշ տե րում առ կա գրա ռումն  ե րը ջն ջե լու հա մար ընտ րել Home 

ներ դի րի Records խմ բի  կո ճա կը,
  ներ մու ծել դաշ տե րի տվյ ալ նե րը,
 ներ մուծ ված տվյ ա լնե րը պահ պա նել ա րագ հա սա նե լի ու թյան վա հա-

նա կի  (Save) կո ճա կո վ։

 Վար պե տի օգ նու թյա մբ ստե ղծ ված ձևը կո նստ րուկ տո րի մի  ջա վայ րում 
խմ բագ րե լու հա մար ան հրա ժե շտ է. 

 ը նտ րել Home ներ դի րի View կո ճա կը,
  բաց ված պա տու հա նից (նկ. 1.35.) ընտ րել Design View հրա մա նը,
 կա տա րել ան հրա ժե շտ խմ բագ րու մը,
  հա րկ ե ղած դեպ քում View կո ճա կով բաց վող պա տու հա նի Form View 

հրա մա նով վե րա դառ նալ ձևի դիտ ման ռե ժի մի  ն։

Նկ. 1.34. Ձևե րի վար պե տի վեր ջին երկ խո սա կան 
պա տու հա նը

Նկ. 1.35. Ձևի ռե ժի մի   
ը նտ րու թյուն

  Ձ ևի դաշ տե րում տվյ ալ ներ ներ մու ծե լիս հա ջո րդ դաշ տին կա րե լի է 
ան ցնել Tab սեղ մա կով, իսկ նա խոր դին` Shift+Tab-ով։

ՕԳՏԱԿԱՐ Է ԻՄԱՆԱԼ
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1. Ի ՞նչ նպա տա կով են ստե ղծ վում ձևե րը ։
2. Ս տե ղծ վող ձևե րի ի՞նչ տես քեր գի տե ք։

Լաբորատոր աշխատանք 
1.5

Ձևի ստեղծում

1. Տվյ ալ նե րի հեն քե րի ղե կա վար ման Access 2007 հա մա կար գի մի  ջա վայր 
մտե ք։

 2. Բաց ված պա տու հա նում ընտ րեք New Blank Database կո ճա կը։ 

3. Ակ տի վա ցած տի րույ թի File Name դաշ տում ներ մու ծեք ստե ղծ վող 
տվյ ալ նե րի հեն քի Lab_1_5_* ան վա նու մը, որ տեղ * –ի փո խա րեն պե տք 
է ներ մու ծել ա շա կեր տի դա սա մա տյա նի հա մա րը։ 

4. Ը նտ րեք  կո ճա կը, ա պա բաց ված պա տու հա նում՝ տվյ ալ դա սա րա-
նին հատ կաց ված թղ թա պա նա կը ։

 5. Սեղ մե ք Create կո ճա կը ։

6.  Նոր ա ղյ ու սակ ստեղ ծե լու հա մար ընտ րեք Create ներ դի րի Tables խմ բի 
Table Design կո ճա կը։ 

7. Ը նտ րեք Arial Armenian Unicode տա ռա տե սա կը ։

8. Ս տեղ ծեք ստո րև բեր ված կա ռուց ված քով ա ղյ ու սա կը.

 



46

9. Ա ղյ ու սա կի ID դաշ տը դա րձ րեք բա նա լի։ Դրա հա մար ընտ րեք ID դաշ-
տը, սեղ մե ք մկ  նի կի աջ սեղ մա կն ու ընտ րեք Primary Key հրա մա նը։ 

10. Ա ղյ ու սա կի կա ռուց ված քը ստեղ ծե լուց հե տո  սեղ մա կով փա կեք 
պա տու հա նը։ 

11. Ա ղյ ու սա կը պահ պա նե լու վե րա բե րյալ տր ված հա րց մա նը պա տաս-
խա նեք Yes։ 

12. Ա ռա ջա րկ վող ան վան փո խա րեն ներ մու ծեք Meqena ան վա նումն  ու 
սեղ մե  լով OK կո ճա կը հա մոզ վեք, որ պա տու հա նի ձախ վա հա նա կին 
Meqena  ան վա նու մով ա ղյ ու սակ ա ռա ջա ցա վ։ 

13. Ը նտ րեք Create ներ դի րի Forms խմ բի More Forms կո ճա կը, ա պա բաց ված 
պա տու հա նի Form Vizard հրա մա նը ։

 14. Քա նի որ տվյ ալ հեն քում ըն դա մե  նը մե կ ա ղյ ու սակ ու նե նք, ա պա Form 
Wizard պա տու հա նի Tables/Queries դաշ տում բեր վել է Meqena ա ղյ ու սա-
կը՝ Table։Meqena։ 

15. Available Fields-ում նե րառ ված բո լոր դաշ տե րն ա վե լաց րեք ստե ղծ վող 
ձևի մե ջ՝ դրա հա մար ընտ րե լով >> կո ճա կը ։

16. Selected Fields-ում ա վե լաց ված դաշ տե րը ստե ղծ վող ձևից հա նե լու հա-
մար ընտ րեք << կո ճա կը ։

17. Selected Fields-ում ա վե լաց ված դաշ տե րը ստե ղծ վող ձևից փոր ձեք հա-
նել < կո ճա կի օգ նու թյա մբ։ Այդ նպա տա կով Selected Fields-ում նշեք ան-
հրա ժե շտ դա շտն ու ընտ րեք < կո ճա կը։ 

18. Այժմ փոր ձեք > կո ճա կի օգ նու թյա մբ Available Fields-ում նե րառ ված դաշ-
տե րն ա վե լաց նել ստե ղծ վող ձևի մե  ջ։ 
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 19. Բաց ված պա տու հա նում ընտ րեք ստե ղծ վող ձևի Tabular տե սքն ու սեղ-
մե ք Next  կո ճա կը ։

 20. Բաց ված պա տու հա նում հա ջոր դա բար փոր ձեք այս տեղ ա ռա ջա րկ-
վող ստան դա րտ ո ճե րից յու րա քան չյու րը։ Վեր ջում ընտ րեք Northwind 
ոճն ու սեղ մե ք Next  կո ճա կը ։

 21. Բաց ված պա տու հա նում ներ մու ծեք ստե ղծ վող ձևի Meqena1 ան վա նու-
մը։ Այժմ ստե ղծ վող ձևը փո փո խե լու հնա րա վո րու թյուն ու նե նա լու հա-
մար ընտ րեք Modify the form’s design փո խան ջա տի չը ։

 22. Սեղ մե  լով Finish կո ճա կը՝ հնա րա վո րու թյուն ստա ցեք փո փո խե լու 
ստեղծ ված ձևի դաշ տե րի չա փե րը ։

23. Մկ նի կի ցու ցի չով հա ջոր դա բար ընտ րեք ստե ղծ ված դաշ տե րից յու-
րա քան չյուրն ու մկ  նի կի ցու ցի չը տե ղադ րեք դաշ տի եզ րագ ծի վրա և 
երբ այն կս տա նա երկ կո ղմ սլա քի տե սք՝ մկ  նի կի տե ղա շա րժ մա մբ փո-
փո խեք դաշ տի չա փե րն ու ստա ցեք հետ ևյալ տես քի ձև.

24.  Ձեր ցան կու թյա մբ հա մա պա տաս խան տվյ ալ ներ ներ մու ծեք և ա վար-
տեք աշ խա տան քը հեն քե րի ղե կա վար ման Access հա մա կար գի հետ՝ 
օգտ վե լով հա մա կար գի հիմն  ա կան աշ խա տան քային պա տու հա նի 
փակ ման  սեղ մա կի ց։
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§1.10. ՀԱՇ ՎԵՏ ՎՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՍՏԵՂ ԾՈՒՄ

 Հաշ վետ վու թյուն նե րը տվյ ալ նե րի հեն քում նե րառ ված ին ֆոր մա ցի ան 
ան հրա ժե շտ տես քով տպագ րե լու հա մար նա խա տես ված մի  ջոց ներ են 
տրա մադ րում։ Ա ղյ ու սակ նե րի կամ հար ցումն  ե րի դաշ տե րի տվյ ալ նե րն ար-
տա ծե լուց բա ցի, սրա նց մի  ջո ցով կա րե լի է նաև տար բեր ար դյու նա րար 
ար ժեք ներ հաշ վար կել, պե տք ե ղած տվյ ալ նե րը խմ բա վո րել և այլն։ 

Access-ում հաշ վետ վու թյուն ստեղ ծե լու 3 հիմն  ա կան ե ղա նակ կա. ավ տո-
հաշ վետ վու թյան մի  ջո ցով, կո նստ րուկ տո րի ռե ժի մում և վար պե տի օգ նու-
թյա մբ։

 Ծա նո թա նա նք վար պե տի օգ նու թյա մբ  հաշ վետ վու թյուն ստեղ ծե լու ե ղա-
նա կի ն։ Վար պե տի օգ նու թյա մբ հաշ վետ վու թյուն ստեղ ծե լու հա մար նախ 
ան հրա ժե շտ է ընտ րել Create ներ դի րի Reports խմ բի (նկ. 1.36.) Report Wizard 
կո ճա կը ։

      

Նկ. 1.36. Create ներ դի րի 
Reports խումբ

Նկ. 1.37.   Դաշ տե րի ընտ րու թյան պա տու հա ն

 
 

 Վար պե տի օգ նու թյա մբ հաշ վետ վու թյուն ներ ստեղ ծե լու հե տա գա գոր-
ծըն թա ցը բաղ կա ցած է 6 փու լի ց։ 

Ա ռա ջին փու լում պե տք է ընտ րել ա ղյ ու սա կի կամ հա րց ման այն դաշ-
տե րը, ո րո նք պե տք է աղ բյուր հան դի սա նան ստե ղծ վող հաշ վետ վու թյան 
հա մա ր։ Դրա հա մար ան հրա ժե շտ է.

 մկ  նի կի ցու ցի չը տե ղադ րել բաց ված Report Wizard պա տու հա նի 
(նկ. 1.37.) Tables/Queries դաշ տի աջ մա սի  սլա քի վրա, սեղ մե լ ձախ 
սեղ մա կն ու բաց ված ցու ցա կից ընտ րել ան հրա ժե շտ ա ղյ ու սա կը կամ 
հար ցու մը,
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 Available Fields դաշ տում նշել ընտր ված ա ղյ ու սա կի կամ հա րց ման այն 
դաշ տե րը, ո րո նք պե տք է նե րա ռել ստե ղծ վող հաշ վետ վու թյու նում և 
սեղ մե լ Next կո ճա կը ։

 Այս տեղ >, >>, < և <<  կո ճակ նե րն ու նեն նույն նշա նա կու թյու նը, ինչ Form 
Wizard պա տու հա նում։ 

Ե րկ րո րդ փու լում պե տք է տալ տվյ ալ նե րը ներ կայաց նե լու տես քը, այ-
սի նքն՝ տվյ ալ նե րը խմ բա վո րե լ։ Հաշ վետ վու թյու նում կա րե լի է մի  նչև 4 մա-
կար դա կի խմ բեր ա ռա նձ նաց նե լ։ Հեր թա կան մա կար դա կն ա վե լաց նե լու 
հա մար ան հրա ժե շտ է Report Wizard պա տու հա նի (նկ. 1.38.) ձախ մա սի ցու-
ցա կից նախ ընտ րել այն դաշ տի ան վա նու մը, ըստ ո րի ցան կա լի է գրա-
ռումն  ե րը խմ բա վո րել, ա պա սեղ մե լ > կո ճա կը։ Պա տու հա նի աջ մա սում 
ար տա ցոլ վում է ստե ղծ վող հաշ վետ վու թյան կա ռուց ված քը։ Նկ. 1.38.-ում 
բեր ված օ րի նա կում որ պես խմ բա վոր ման վե րին մա կար դակ ընտր վել է Սե-
փա կա նա տե րը դաշ տը, իսկ որ պես երկ րո րդ մա կար դակ՝ Մակ նի շը դաշ տը։ 
Ա ղյ ու սա կի մն ա ցած դաշ տե րն ար տա ցոլ վել են վեր ջին, եր րո րդ մա կար դա-
կում։  Խմ բա վոր ման որ ևէ մա կար դակ կա րե լի է հե ռաց նել < կո ճա կո վ։  

Նկ. 1.38. Տվյ ալ նե րի խմ բա վոր ման պա տու հա ն

Ն շե նք, որ կա ռուց ված քի մի  քա նի մա կար դակ նե րի դեպ քում (ինչ պես 
նկ. 1.38.-ում բեր ված օ րի նա կում)    և    կո ճակ նե րով կա րե լի է մա-
կար դակ նե րը տե ղա փո խե լ։ Հա ջո րդ փու լին ան ցնե լու հա մար պե տք է սեղ-
մե լ Next կո ճա կը։ 

Եր րո րդ փու լում հաշ վետ վու թյուն նե րի վար պե տը տվյ ալ նե րը կար գա վո-
րե լու հնա րա վո րու թյուն է տա լի ս։ Ինչ պես եր ևում է նկ. 1.39.-ում, կա րե լի է 
մի  նչև չո րս դաշ տեր կար գա վո րե լ։ Տվյ ալ նե րը կար գա վո րե լու հա մար պե տք 
է հա մա պա տաս խան դաշ տում ընտ րել ան հրա ժե շտ գրա ռու մը, ա պա կար-
գա վոր ման ձևը՝ Ascending – աճ ման կար գով, Descending – նվազ ման կար-
գո վ։ Չոր րո րդ փու լին ան ցնե լու հա մար կր կին պե տք է սեղ մե լ Next-ը։

 Չոր րո րդ փու լում ա ռա ջա րկ վում է ընտ րել հաշ վետ վու թյան հետ ևյալ 
ստան դա րտ տես քե րից որ ևէ մե  կը՝ Stepped, Block կամ Outline և ո րո շել հաշ-
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վետ վու թյան ար տած ման ձևը (Portrait – եր կայ նա կի, Landscape – լայ նա կի, 
նկ. 1.40.)։ Այս ռե ժի մում հաշ վետ վու թյու նը մա սշ տա բա վոր վում է այն պես, 
որ պես զի տե ղա վոր վի է ջի լայն քո վ։ Next-ի մի  ջո ցով ան ցում կա տա րե ք հին-
գե րո րդ փուլ։

Նկ. 1.39. Տվյ ալ նե րի կար գա վոր ման պա տու հա ն

Նկ. 1.40. Հաշ վետ վու թյան ներ կայաց ման ե ղա նա կի ընտ րու թյուն

 Հին գե րո րդ փու լում հաշ վետ վու թյուն նե րի վար պե տն ա ռա ջար կում է 
ընտ րել հաշ վետ վու թյան ձևա վոր ման ո ճը (նկ. 1.41.-ում ընտր վել է Offi  ce 
ո ճը)։ 6-րդ փու լին ան ցնե լու հա մար կր կին պե տք է ընտ րել Next կո ճա կը ։

Վե ցե րո րդ փու լում ա ռա ջա րկ վում է պահ պա նել ստե ղծ ված հաշ-
վետ վու թյու նը։ Դրա հա մար ան հրա ժե շտ է Report Wizard պա տու հա նում 
(նկ. 1.42.) ներ մու ծել ձևի ան վա նու մը կամ հա մա ձայ նել ա ռա ջա րկ վող 
ան վա նը։ Ստեղծ ված հաշ վետ վու թյու նը դի տե լու հա մար նա խա տես ված 
է  նախ նա կան դիտ ման ռե ժի մը՝ Preview the report։ Ե թե հաշ վետ վու թյու նը 
ստեղ ծե լուց հե տո ցան կա նում եք այն կո նստ րուկ տո րի ռե ժի մում փո փոխ-
ման են թար կել, ա պա պե տք է ընտ րել Modify the report’s design ռե ժի մը։ Հաշ-
վետ վու թյուն ստեղ ծե լու վեր ջին փու լը պե տք է ա վար տել Finish կո ճա կո վ։ 
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Նկ. 1.41. Հաշ վետ վու թյան ձևա վոր ման ո ճի ընտ րու թյուն

 
Նկ. 1.42. Հաշ վետ վու թյան պահ պան ման պա տու հա ն

  Create ներ դի րի   կո ճա կը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս տար բեր 
ստան դա րտ նե րի փոս տային պի տակ ներ ստեղ ծե լ։

ՕԳՏԱԿԱՐ Է ԻՄԱՆԱԼ

1. Ի ՞նչ նպա տա կով են ստե ղծ վում հաշ վետ վու թյուն նե րը ։
2.  Հաշ վետ վու թյուն նե րի ստե ղծ ման քա նի՞ մի  ջոց գի տե ք։
3.  Հաշ վետ վու թյուն նե րի վար պե տը քա նի՞ դաշ տե րում է հնա-

րա վո րու թյուն տա լիս տվյ ալ նե րը կար գա վո րե լ։
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§1.11. ՀԱՇ ՎԵՏ ՎՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ 
ԿՈ ՆՍՏ ՐՈՒԿ ՏՈ ՐԻ ՌԵ ԺԻ ՄՈՒՄ

 Հաշ վետ վու թյուն ստեղ ծե լու և այն խմ բագ րե լու ա ռա վել ընդ հա նուր մի -
ջոց է կո նստ րուկ տո րը, ո րի օգ նու թյա մբ կա րե լի է սահ մա նել և ըստ ան-
հրա ժեշ տու թյան փո փո խել հաշ վետ վու թյան տար րե րի հատ կու թյուն նե րը։ 
Հաշ վետ վու թյան տար րե րը հաշ վետ վու թյան բա ժին նե րն են ու դրան ցում 
տե ղա կայ ված կա ռա վար ման տար րե րը։ 

Կո նստ րուկ տո րի ռե ժի մում ստե ղծ ված հաշ վետ վու թյու նը խմ բագ րե լու 
հա մար ան հրա ժե շտ է նախ ընտ րել ստե ղծ ված հաշ վետ վու թյու նը, ա պա 

Home ներ դի րի Views խմ բի  (View) կո ճա կի ստո րին մա սում տե ղա կայ ված 

 ս լա քով բաց վող մե  նյուի  (Design View) կո ճա կը։ Կո նստ րուկ տո րի ռե-
ժի մում նոր հաշ վետ վու թյան դա տա րկ մա կե տը նե րա ռում է Page Header (վե-
րին խո րա գիր) և Page Footer (ս տո րին խո րա գիր) բա ժին նե րը, ո րո նց մի  ջև 
տե ղա կայ վում է տվյ ալ նե րի Detail տի րույ թը (նկ. 1.43.)։

Նկ. 1.43. Հաշ վետ վու թյուն նե րի մա կե տ

 Վե րին խո րա գի րը տպա գր վում է յու րա քան չյուր է ջի վե րին մա սում։ Այն 
հիմն  ա կա նում օգ տա գո րծ վում է, օ րի նակ, այն դեպ քե րում, երբ ան հրա -
ժեշտ է հաշ վետ վու թյան վեր նա գի րն ա մե ն է ջում կրկ նե լ։ Ստո րին խո րա-
գի րը տպա գր վում է յու րա քան չյուր է ջի ստո րին մա սում։ Այն հիմն  ա կա նում 
օգ տա գո րծ վում է է ջե րը հա մա րա կա լե լու կամ այլ ին ֆոր մա ցի ա տպագ-
րե լու հա մա ր։ Հաշ վետ վու թյան մե ջ կա րե լի է նե րա ռել նաև վեր նա գիր 
(Report Header) ու ծա նո թագ րու թյուն (Report Footer) բա ժին նե րը։ Վեր նա-
գ րում կա րող են տեղ գտ նել, օ րի նակ, հիմն  ար կու թյան խո րհր դան շա-
նը, հաշ վե տ վու թյան ան վա նումն  ու տա րե թի վը և այլն։ Հաշ վետ վու թյան 
վեր նա գի րը տպա գր վում է հաշ վետ վու թյան սկզ բում,  վե րին խո րագ րից 
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ա ռա ջ։ Հաշ վետ վու թյան ծա նո թագ րու թյու նը տպա գր վում է մե կ ան գամ՝ 
հաշ վե տվու թյան վեր ջում։  Այն կա րող է նե րա ռել ամ բո ղջ հաշ վետ վու թյան 
ամ փո փիչ ար դյունք նե րը։ Հաշ վետ վու թյան յու րա քան չյուր խումբ իր հեր-
թին կա րող է ու նե նալ իր վեր նա գի րն ու ծա նո թագ րու թյու նը։ Խմ բի վեր-
նա գի րը հիմն  ա կա նում կի րառ վում է այն դեպ քե րում, երբ հաշ վետ վու թյու-
նում խմբա վոր ված տվյ ալ ներ կան և այն տպա գր վում է յու րա քան չյուր նոր 
խմբից ա ռա ջ։ Խմ բի ծա նո թագ րու թյու նը տպա գր վում է գրա ռումն  ե րի յու-
րա քան չյուր խմ բի վեր ջում և կա րող է նե րա ռել, օ րի նակ,  տվյ ալ խմ բի ամ-
փո փիչ ար դյունք նե րը ։

 Հաշ վետ վու թյան վե րը նշ ված բա ժին նե րը կա րե լի է ա վե լաց նել կամ հա նել 
մկ  նի կի աջ սեղ մա կով բաց ված են թա տե քս տային մե  նյուի հա մա նուն հրա-
մա նո վ։ 

Ի նչ պես հաշ վետ վու թյան, այն պես էլ դրա բա ժին նե րի և ղե կա վար ման 
տար րե րի հատ կու թյուն նե րը կա րե լի է փո փո խել հատ կու թյուն նե րի պա-

տու հա նում, ո րը բաց վում է Design ներ դի րի Tools խմ բի  (Property Sheet) 
կո ճա կով կամ F4 ստեղ նո վ։ 

Ա ղյ ու սա կի կամ հա րց ման ան հրա ժե շտ դաշ տե րը հաշ վետ վու թյան մա-
կե տում ա վե լաց նե լու նպա տա կով նախ պե տք է ընտ րել Design ներ դի րի 

Tools խմ բի  Add Existing Fields կո ճա կը կամ ALT և F8 ստեղ նե րի հա մա-
տեղ սեղ մում կա տա րել, ա պա բաց ված Field List պա տու հա նից ընտր ված 
դաշ տե րը տե ղա փո խել հաշ վետ վու թյան մա կե տի վրա այն պես, ինչ պես դա 
ար վում էր ձևեր ստեղ ծե լի ս։ 

Հաշ վետ վու թյու նում կա ռա վար ման տար րեր ա վե լաց նե լու հա մար ան-
հրա ժե շտ է Design ներ դի րի Controls խմ բից (նկ. 1.44.) ընտ րել ան հրա ժե շտ 
տա րրն ու հաշ վետ վու թյան կո նստ րուկ տո րի ցան ցի այն կե տում, որ տեղ 
պե տք է գտն վի կա ռա վար ման տար րի վե րին ձախ գա գա թը՝ մկ  նի կի ձախ 
սեղ մա կը սեղ մե  լ։ 

Նկ. 1.44. Կա ռա վար ման տար րե ր

 Հաշ վետ վու թյան մա կե տի պահ պան ման հա մար ան հրա ժե շտ է  (Mi-

crosoft Offi  ce) կո ճա կով բաց ված մե  նյուից ընտ րել  (Save) կո ճա կը կամ Ctrl 

և s ստեղ նե րի հա մա տեղ սեղ մում կա տա րե լ։ Սա կա րե լի է ի րա կա նաց նել 
նաև ա րագ հա սա նե լի ու թյան վա հա նա կի  (Save) կո ճա կո վ։ Ե թե հաշ վե-
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տ վու թյու նը դե ռևս ան վա նում չու նի, ա պա ան հրա ժե շտ է տալ հաշ վետ վու-
թյան ան վա նումն  ու սեղ մե լ OK կո ճա կը ։

 Հաշ վետ վու թյան մա կե տն այլ ա նու նով կա րե լի է պահ պա նել   (Micro-
soft Offi  ce) կո ճա կով բաց ված մե  նյուի  (Save As) կո ճա կո վ։ 

 Կո նստ րուկ տո րի ռե ժի մը կա րե լի է ընտ րել նաև հաշ վետ վու թյան վրա 
մկ  նի կի աջ սեղ մա կով բաց ված են թա տե քս տային մե  նյուի  (Form 
Wizard) կո ճա կո վ։ 

ՕԳՏԱԿԱՐ Է ԻՄԱՆԱԼ

  1. Ի նչ պե ՞ս  կա րե լի է մտ նել կո նստ րուկ տո րի ռե ժի մ։
 2. Կո նստ րուկ տո րի ռե ժի մում նոր հաշ վետ վու թյան դա տա րկ 

մա կե տն ի՞նչ բա ժին ներ է նե րա ռում։ 
3. Ի ՞նչ նպա տա կով են օգ տա գոր ծում վե րին և ստո րին խո րա-

գ րե րը ։

Լաբորատոր աշխատանք 
1.6

Հաշվետվության ստեղծում

1. Տվյ ալ նե րի հեն քե րի ղե կա վար ման Access 2007 հա մա կար գի մի  ջա վայր 
մտեք։

2.  Բա ցեք նա խո րդ լա բո րա տոր աշ խա տան քում ձեր ստեղ ծած տվյ ալ նե-
րի հեն քը։ 

3. Ը նտ րեք ան ցումն  ե րի տի րույ թի Meqena ան վա նու մով ա ղյ ու սա կն ու 
վար պե տի օգ նու թյա մբ հաշ վետ վու թյուն ստեղ ծե լու հա մար սեղ մե ք 
Create ներ դի րի Reports խմ բի Report Wizard կո ճա կը ։

4.  Բաց ված Report Wizard պա տու հա նի Tables/Queries դաշ տում ընտ րեք 
Meqena ան վա նու մով ա ղյ ու սա կը ։

5. Available Fields դաշ տում հա ջոր դա բար ընտ րեք Սե փա կա նա տե րը, Մակ-
նի շը, Տա րե թի վը  դաշ տե րն ու սեղ մե ք > կո ճա կը։ 

6. Հա ջո րդ փուլ ան ցնե լու հա մար սեղ մե ք Next կո ճա կը ։
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7. Report Wizard պա տու հա նի ձախ մա սի ցու ցա կից ընտ րեք Սե փա կա նա-
տե րը դա շտն ու սեղ մե ք > կո ճա կը ։

8.  Հա ջո րդ փուլ ան ցնե լու հա մար սեղ մե ք Next կո ճա կը ։

9.  Բաց ված պա տու հա նի ա ռա ջին դաշ տում ընտ րեք Տա րե թի վը դաշ տը, 
ա պա կար գա վոր ման Ascending տար բե րա կը ։

10.  Հա ջո րդ փու լին ան ցնե լու հա մար սեղ մե ք Next  կո ճա կը։ 

11. Ը նտ րեք հաշ վետ վու թյան Stepped ստան դա րտ տես քը, ար տած ման Por-
trait  ձևն ու Next  կո ճա կով հա ջո րդ փուլ ան ցե ք։

12.  Բաց ված պա տու հա նում ընտ րեք հաշ վետ վու թյան  Offi  ce ոճն ու Next  
կո ճա կով հա ջո րդ փուլ ան ցե ք։

13.  Հա մա ձայ նեք հաշ վետ վու թյան հա մար ա ռա ջա րկ վող ան վա նն ու հաշ-
վետ վու թյան ստեղ ծումն  ա վար տեք Finish կո ճա կո վ։ 

14. Բաց ված պա տու հա նում ներ մու ծեք ստե ղծ վող ձևի Meqena1 ան վա-
նումն  ու ստե ղծ վող ձևը փո փո խե լու հնա րա վո րու թյուն ու նե նա լու հա-
մար ընտ րեք Modify the form’s design փո խան ջա տի չը ։

15.  Սեղ մե ք Finish կո ճա կը, ա պա բաց ված պա տու հա նում հա ջոր դա բար 
ընտ րեք ստե ղծ ված դաշ տե րից յու րա քան չյուրն ու մկ  նի կի տե ղա  շարժ-
մա մբ փո փո խեք դաշ տի չա փե րն ու դրա նց դիր քե րն այն պես, որ ստա-
նաք հետ ևյալ տես քով հաշ վետ վու թյուն.

16. Ս տե ղծ ված տվյ ալ նե րի հեն քը պահ պա նեք Lab_1_6_* ան վա նու մով, որ-
տեղ * –ի փո խա րեն պե տք է ներ մու ծել ա շա կեր տի դա սա մա տյա նի հա-
մա րը։ 

17. Ա վար տեք աշ խա տան քը հեն քե րի ղե կա վար ման Access հա մա կար գի 
հետ՝ օգտ վե լով հա մա կար գի հիմն  ա կան աշ խա տան քային պա տու հա-
նի փակ ման  սեղ մա կի ց։
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§2.1. ԻՆ ՖՈՐ ՄԱ ՑԻ ԱՅԻ ՓՈ ԽԱՆ ՑՈՒ ՄԸ

Համակարգչային ցանցը կապի մի ջոցներով համակցված 
ծրագրային և տեխնիկական մի ջոցների համախումբ է, որը 
հնարավորություն է տալիս օբյեկտների մի ջև ինֆորմացիոն 

գործընթացներ իրականացնել:

 Հա մա կա րգ չային ցան ցում ին ֆոր մա ցի ա փո խան ցե լու ընդ հա նուր սխե-
ման (նկ. 2.1.) իր մե ջ նե րա ռում է.

  ին ֆոր մա ցի այի հա ղոր դիչ, 
  ին ֆոր մա ցի այի ըն դու նիչ, 
  ին ֆոր մա ցի այի փո խա նց ման մի  ջա վայր,
   հա ղոր դագ րու թյուն։

Ինֆորմացիայի 
հաղորդիչ Ինֆորմացիայի փոխանցման մի ջավայր Ինֆորմացիայի 

ընդունիչ

Նկ. 2.1. Ին ֆոր մա ցի ա փո խան ցե լու ընդ հա նուր սխե մա
 
Ին ֆոր մա ցի ա փո խա նա կե լիս հա ղոր դի չն ու ըն դու նի չը կա րող են տե ղե-

րով փոխ վե լ։ 
Ներ կայումս գոյու թյուն ու նեն ին ֆոր մա ցի այի փո խա նց ման մա լու խային  

և ան լար մի  ջա վայ րե ր։ Մա լու խային մի  ջա վայ րում տվյ ալ նե րը փո խա նց-
վում են խի ստ ո րո շա կի ու ղի ո վ։ Ներ կայումս լայ նո րեն կի րառ վում են մա-
լու խային մի  ջա վայ րի հետ ևյալ տի պե րը. ո լոր ված լա րա զույ գե րով, հա մ ա-
ռանցք և օպ տի կա կա ն։

Ան լար մի  ջա վայ րում ին ֆոր մա ցի ան կա րող է հա ղո րդ վել, օ րի նակ, ռա-
դի ոա լիք նե րի, մի կ րոա լիք նե րի կամ ինֆ րա կար մի ր ճա ռա գայթ ման մի  ջո-
ցո վ։ 

2.2.   ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ
      ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ
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Ո լոր ված լա րա զույ գե րով մա լուխ      Հա մա ռա նցք մա լուխ     Օպ տի կա կան մա լուխ

Հա ղո րդչից ըն դու նիչ փո խա նց վող ին ֆոր մա ցի ան ան վա նում են հա ղոր-
դագ րու թյուն։ 

Ին ֆոր մա ցի այի փո խա նակ ման մի  ջա վայ րի հիմն  ա կան բնու թագ րիչ-
նե րից  մե  կը թո ղու նա կու թյունն է՝ ին ֆոր մա ցի այի փո խա նց ման ա րա գու-
թյու նը, ո րը մի  ա վոր ժա մա նա կա մի  ջո ցում կա պու ղով փո խա նց վող ին-
ֆոր մա ցի այի քա նա կն է։ Սո վո րա բար թո ղու նա կու թյու նը չափ վում է մե կ 
վայր կյ ա նում ա ռաք ված բի թե րի քա նա կով (բիթ/վրկ) և դրա բազ մա պա տիկ 
մի  ա վոր նե րով, կբիթ/վրկ, մբիթ/վրկ և այլն։ Եր բե մն  կի րա ռում են նաև չափ-
ման հետևյալ մի  ա վոր նե րը. բայթ/վրկ, կբայթ/վրկ, մբայթ/վրկ և այլն։ 

Ին ֆոր մա ցի ա փո խան ցե լու նպա տա կով հա մա կա րգ չային ցա նցն օգ-
տա գոր ծե լը մի  շա րք ա ռա վե լու թյուն ներ ու նի. 

 օ գտ վող նե րի մի  ջև ին ֆոր մա ցի այի ա րագ փո խա նա կու մը,
  ցան ցային ընդ հա նուր մի  ջոց նե րից օգտ վե լը,
  հա մա կար գիչ նե րի մի  ջև բե ռն վա ծու թյան օպ տի մալ բաշ խու մը,
  հա մա կար գի հու սա լի ու թյան բա րձ րաց ման հա մար ին ֆոր մա ցի ան 
պա հես տա վո րե լու հնա րա վո րու թյու նը, 

 ճ կուն աշ խա տան քային մի  ջա վայ րը ։

 Հա մա կա րգ չային ցան ցե րը կա րե լի է դա սա կար գել ըստ հետ ևյալ հատ-
կա նիշ նե րի.

  գե րա տես չա կան պատ կա նե լու թյան,
  տա րած քային բա շխ վա ծու թյան, 
 ին ֆոր մա ցի ա փո խան ցե լու ա րա գու թյան, 
 ին ֆոր մա ցի ա փո խան ցե լու մի  ջա վայ րի,
  ճար տա րա պե տու թյան (կա ռուց ված քի)։

 Ը ստ տա րած քային բա շխ վա ծու թյան կա րող են լի նել լո կալ, տա րա ծա -
շրջա նային  և գլո բալ ցան ցե ր։ 

Ը ստ պատ կա նե լու թյան տար բե րում են ընդ հա նուր օգ տա գո րծ ման (pub-
lic) և մաս նա վոր (private) ցան ցե ր։ 

Ը ստ ին ֆոր մա ցի այի փո խա նց ման ա րա գու թյան տար բե րա կում են ցածր, 
մի  ջին և ա րա գա գո րծ ցան ցե ր։ 

Ը ստ ին ֆոր մա ցի ա փո խան ցե լու մի  ջա վայ րի տար բե րում են ո լոր ված լա-
րա զույ գե րով, հա մա ռա նցք, օպ տի կա կան մա լուխ նե րով և ռա դի ո կա պու-
ղի նե րով մի  աց ված ցան ցե ր։
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 Հե ռա հա ղոր դա կց ման ցան ցե րը բնու թագ րող հիմն  ա կան հատ կա նիշ-
նե րից է ցան ցին ա ռան ձին տա րր ա վե լաց նե լու հնա րա վո րու թյունն ու 
կու տակ ված ին ֆոր մա ցի այի հու սա լի պա շտ պա նու թյու նը ։

ՕԳՏԱԿԱՐ Է ԻՄԱՆԱԼ

1. Ի ՞նչ է նե րա ռում ին ֆոր մա ցի ա փո խան ցե լու ընդ հա նուր 
սխե մա ն։

2.  Հա մա կա րգ չային ցան ցում ին ֆոր մա ցի այի փո խա նց ման 
ի՞նչ մի  ջա վայ րեր գի տե ք։

3.  Հա մա կա րգ չային ցան ցի օգ տա գո րծ ման ի՞նչ ա ռա վե լու թյուն ներ գի-
տե ք։

4.  Ցան ցե րի դա սա կա րգ ման ի՞նչ հատ կա նիշ ներ գի տե ք։

 

§2.2. ԼՈ ԿԱԼ ԵՎ ԳԼՈ ԲԱԼ ՑԱՆ ՑԵ Ր

 Լո կալ ցան ցը (LAN-Local Area Networks) ոչ մե ծ (1-2 կմ շա ռավ ղով) տա րած-
քի վրա  տե ղա բա շխ ված հա մա կար գիչ ներ և այլ ար տա քին սար քեր  է մի ա -
վո րում։ Ընդ հա նուր առ մա մբ լո կալ ցան ցը որ ևէ կազ մա կեր պու թյան ներ սում 
գոր ծող հա ղոր դակ ցա կան ցա նց է։ Օ րի նակ՝ լո կալ ցան ցը, դպ րո ցի տար բեր 
ա ռար կայա կան կա բի նետ նե րում տե ղա կայ ված հա մա կար գիչ նե րից բա ցի, 
կա րող է ո րո շա կի այլ ար տա քին սար քեր (ս կա ներ, պլո տեր, տպող սա րք և 
այլն) ևս մի  ա վո րե լ։ 

Ոչ մե ծ լո կալ ցան ցե րում մի  ա վոր ված հա մա կար գիչ նե րը սո վո րա բար 
ի րա վա հա վա սար են, այ սի նքն՝ հա մա կար գիչ կի րա ռո ղն է ո րո շում, թե դրա 
որ ռե սուրս նե րն են (ս կա վա ռակ ներ, թղ թա պա նակ ներ, ֆայ լեր) կա րող հա-
սա նե լի լի նել ցան ցի մն ա ցած հա մա կար գիչ նե րին. նման ցան ցե րն ան վա-
նում են մի  ա ռա նգ։

 Լո կալ ցան ցում տաս նյա կից ա վե լի հա մա կար գիչ ներ են մի  ա վո րում. ընդ 
ո րում՝ աշ խա տան քի ար դյու նա վե տու թյունն ու տվյ ալ նե րի պահ պան ման 
հու սա լի ու թյու նը մե  ծաց նե լու նպա տա կով հզոր հա մա կար գիչ է ա ռանձ-
նաց վում, որն ան վա նում են սեր վե ր։  Նման ցան ցե րն ա ռա նձ նաց ված սեր-
վե րով լո կալ ցան ցե րն են։ 

Լո կալ ցան ցում հա մա կար գիչ նե րը կա պակ ցե լու տար բեր ձևեր կա ն։ 
Ցան ցում հա մա կար գիչ նե րն ի րար հետ գծային կա պու ղով (bus) մի  աց-

նե լու դեպ քում  (նկ. 2.2.) մա լու խը մի  հա մա կա րգ չից մյու սին ան ցնե լով՝ 
հա ջոր դա բար մի  աց նում է հա մա կար գիչ նե րն ու ար տա քին սար քե րը։ Այս 
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դեպ քում ցան ցի ցան կա ցած հա մա կա րգ չի կող մի ց փո խա նց ված ին ֆոր մա-
ցի ան հա վա սա րա պես հա սա նե լի է դառ նում ցան ցի մն ա ցած հա մա կար-
գիչ նե րի ն։ 

Նկ. 2.2. Գծային կա պու ղով լո կալ ցա նց
 
Ա ստ ղա ձև (star) լո կալ ցան ցե րի դեպ քում յու րա քան չյուր հա մա կար-

գիչ ցան ցի հա մա կե նտ րո նի չի (Hub) մի  ջո ցով ա ռան ձին մա լու խով մի  աց-
վում է կե նտ րո նա կան հա մա կա րգ չին, ո րը սո վո րա բար ե ղած նե րից հզո րն է 
(նկ. 2.3.)։

Նկ. 2.3. Աստ ղա ձև լո կալ ցա նց

Գ ծային կա պու ղով լո կալ ցան ցե րն ա վե լի պա րզ են և տն տե սա պես 
ա ռա վել ձե ռն տու, քա նի որ լրա ցու ցիչ սար քա վո րումն  եր չեն պա հան ջում, 
իսկ կա պու ղու հա մար ան հա մե  մատ քիչ մա լուխ է պե տք։ Նման լո կալ ցան-
ցի թե րու թյունն այն է, որ մա լու խային հա մա կար գում որ ևէ ան սար քու թյան 
դեպ քում խա փան վում է ամ բո ղջ հա մա կար գի աշ խա տան քը և ան սար-
քու թյան պատ ճառ հան դի սա ցող տե ղա մա սի բա ցա հայ տու մը բա վա կան 
դժ վար խն դիր է դառ նում։ Այդ ի մաս տով լո կալ ցան ցի աստ ղա ձև տի պն 
ա ռա վել կայուն է, քա նի որ վն աս ված մա լու խը կա րող է մի  այն մե կ հա մա-
կա րգ չի աշ խա տան քում խն դիր ներ հա րու ցել, իսկ մն ա ցած հա մա կար գը 
կշա րու նա կի ան խա փան աշ խա տե լ։ Ան սար քու թյան պատ ճա ռն այս դեպ-
քում նույն պես դժ վար է հայտ նա բե րե լ։ 

Մա լու խային մի  ջա վայ րով լո կալ ցան ցե րն ին ֆոր մա ցի ան մե ծ հե ռա վո-
րու թյան վրա, ինչ պես, օ րի նակ՝ քա ղա քի տար բեր մա սե րում ե ղած հա մա-
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կար գիչ նե րին հա սց նե լու հնա րա վո րու թյուն չու նե ն։ Այս դեպ քում կի րա ռում 
են տա րա ծա շր ջա նային ցան ցե րը (MAN - Metropolitan Area Networks), ո րո նք 
մի  ա վո րում են տա րա ծա շր ջա նի լո կալ ցան ցե րի  հա մա կար գիչ նե րը։  Տա-
րա ծա շր ջա նային ցան ցե րում կի րառ վում են կա պի թվային, հա ճախ՝  օպ-
տո մա լու խային մա գի ստ րա լային գծե րը, ո րո նք նա խա տես ված են  լո կալ 
ցան ցե րի մի  ա վոր ման, ինչ պես նաև լո կալ ցան ցե րը գլո բալ ցան ցին կցե լու 
հա մա ր։  

Այն կազ մա կեր պու թյուն նե րը (զին վո րա կան, բան կային և այլն), ո րո նք 
ցան ցը ան հար կի ներ խու ժումն  ե րից պա շտ պա նե լու ան հրա ժեշ տու թյուն ու-
նեն, հա մա կար գիչ նե րը մի  ա վո րող սե փա կան՝ կոր պո րա տիվ (խմ բա կային) 
ցան ցե ր են ստեղ ծում։ Նման ցան ցե րը կա րող են տար բեր երկր նե րում և 
քա ղաք նե րում տե ղա բա շխ ված տաս նյակ հա զա րա վոր հա մա կար գիչ ներ 
նե րա ռե լ։

 Հա մաշ խար հային մի  աս նա կան ին ֆոր մա ցի ոն տա րա ծու թյան ձևա վոր-
ման ան հրա ժեշ տու թյու նը ստի պեց գլո բալ հա մա կա րգ չային ցա նց ստեղ-
ծել, որն ան վա նե ցին Հա մա ցա նց (Ին տեր նետ)։ 

Համացանցը (Ինտերնետ) համակարգչային գլոբալ ցանց է, որը 
լոկալ, տարածաշրջանային և կորպորատիվ բազմաթիվ ցանցեր է 

մի ավորում: 

 Հա մա ցան ցին կց ված նման ցան ցե րից յու րա քան չյու րում գո նե մե կ հա-
մա կար գիչ կա, ո րը բա րձր թո ղու նա կու թյա մբ ին ֆոր մա ցի ա փո խան ցե լու 
մի  ջա վայ րով մշ տա պես մի  աց ված է Հա մա ցան ցի ն։

1. Ի ՞նչ է լո կալ ցան ցը։ 
2. Ին չո ՞վ է պայ մա նա վոր ված լո կալ ցան ցե րում ին ֆոր մա ցի ա 

փո խա նա կե լու հա մե  մա տա կան մե ծ ա րա գու թյու նը։ 
3. Ո ՞ր ցան ցե րն են ան վա նում մի  ա ռա նգ։ 

4. Ո ՞ր ցան ցե րն են ան վա նում ա ռա նձ նաց ված սեր վե րո վ։
5.  Ցան ցում հա մա կար գիչ նե րը մի  աց նե լու ի՞նչ ձևեր գի տե ք։ 
6. Ի ՞նչ է տա րա ծա շր ջա նային ցան ցը։ 
7. Ի ՞նչ է կոր պո րա տիվ ցան ցը։ 
8. Ի ՞նչ է գլո բալ ցան ցը ։

 Ին ֆոր մա ցի ա փո խա նա կե լու նպա տա կով ստեղծված հա մա կար գիչ-
նե րի պար զա գույն կցումն  ան վա նում են ու ղի ղ։

ՕԳՏԱԿԱՐ Է ԻՄԱՆԱԼ
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§2.3. ԳԼՈ ԲԱԼ ՑԱՆ ՑԵ ՐԻ ՀԱՍ ՑԵ Ա ՎՈՐ ՄԱՆ 
ՀԱ ՄԱ ԿԱ ՐԳ։ ՑԱՆ ՑԱՅԻՆ ՀԱ ՂՈՐ ԴԱ ԿԱ ՐԳ 

Այս պի սով, գլո բալ ցան ցե րը բազ մա թիվ լո կալ, տա րա ծա շր ջա նային և 
կոր պո րա տիվ ցան ցեր են նե րա ռում, և, բնա կա նա բար, տար բեր կա նոն-
նե րով աշ խա տող այդ ցան ցե րը մի  ա վո րե լիս ան հրա ժեշ տու թյուն է ծա գում 
մե կ ցան ցում գոր ծող ձևա չա փից տվյ ալ նե րը վե րաձ ևա փո խել մե կ այլ ցան-
ցում գոր ծող ձևա չա փի։ 

Գլոբալ ցանցում ինֆորմացիան կոդավորելու, փոխանցելու, 
սխալները վերամշակելու կանոնները սահմանող նորմե րի 

ծրագիր-համախումբն անվանում են ցանցային հաղորդակարգ: 

 Գոյու թյուն ու նեն բազ մա թիվ ցան ցային հա ղոր դա կար գեր՝ CSMA/CD, 
SLIP, PPP, UUCP, ISO, TCP/IP։ Հա մա ցան ցը TCP/IP հա ղոր դա կար գե րով ի րար 
հետ կապ ված հա մա կա րգ չային գլո բալ ցան ցե րի մի  ա վո րում է։ TCP/IP հա-
ղոր դա կա րգն իր մե ջ նե րա ռում է եր կու հա ղոր դա կար գեր.

 TCP - Transmission Control Protocol (հա ղոր դում կա ռա վա րե լու հա ղոր դա-
կա րգ),

 IP - Internet Protocol (մի ջ ցան ցային հա ղոր դա կա րգ)։

 Ցան ցով ա ռաք վող ին ֆոր մա ցի ան, որն ան վա նում են IP-փա թեթ, մի ն-
չև հաս ցե ա տի րո ջը հաս նե լն ան ցնում է Հա մա ցան ցի բազ մա թիվ մի -
ջան կյ ալ սեր վեր նե րով՝ աս տի ճա նա բար մո տե նա լով նպա տա կա կե տին՝ 
ստա ցող-հա  մա կա րգ չի ն։ IP հա ղոր դա կա րգն ա պա հո վում է ցան ցի հա մա-
կար գիչ նե րի մի  ջև IP-փա թե թի փո խան ցու մը՝ հա մա ձայն հա մա կար գիչ նե րի 
ե զա կի IP-հաս ցե նե րի։ Այս տեղ ին ֆոր մա ցի այի ստաց ման ա րա գու թյու նը 
կախ ված է մի  ջան կյ ալ սեր վեր նե րի քա նա կից և կա պու ղի նե րի ո րա կի ց։ 

Կա պու ղի նե րի խցա նու մի ց խու սա փե լու նպա տա կով Հա մա ցան ցում 
ծա վա լուն ին ֆոր մա ցի ա պա րու նա կող ֆայլ ա ռա քե լիս այն բա ժան վում է 
հա մա րա կալ ված փո քր մա սե րի և հա ջոր դա բար փո խա նց վում ա ռան ձին 
IP-փա թեթ նե րով, այ նու հե տև  ստա ցող հա մա կա րգ չի վրա նույն հա ջոր դա-
կա նու թյա մբ դրա նք վեր ջում նո րից կց վե լով՝ կազ մում են հա մա պա տաս-
խան ել քային ֆայ լը։ TCP հա ղոր դա կար գն ա ռաք ման փու լում ա պա հո վում 
է նման ֆայ լի բա ժա նու մը IP-փա թեթ նե րի, իսկ վեր ջում՝ դրա նց կցու մով 
ել քային ֆայ լի ստա ցու մը։ 

Որ պես զի Հա մա ցան ցին մի  աց ված հա մա կար գիչ նե րն ին ֆոր մա ցի ա փո-
խա նա կե լիս կա րո ղա նան ի րար «գտ նել», հաս ցե ա վոր ման մի  աս նա կան 
հա մա կա րգ է կի րառ վում։ Ինչ պես գի տեք՝ ցան ցին մի  աց ված յու րա քան-
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չյուր հա մա կար գիչ ու նի իր թվային Հա մա ցա նցային-հաս ցեն (IP-հաս ցե)։ 
IP հաս ցեն բաղ կա ցած է ի րա րից կե տով բա ժան ված 4 մա սե րից, ո րոն ցից 
յու րա քան չյու րը [0;255] մի  ջա կայ քի որ ևէ ամ բո ղջ թիվ է. քա նի որ նշ ված 
մի  ջա կայ քի ցան կա ցած ամ բո ղջ թվի եր կուա կան կոդը կա րե լի է 8 բի թում 
տե ղա վո րել, ա պա ցան ցին կից յու րա քան չյուր հա մա կար գիչ ու նի 8x4=32 
բի թով ներ կայաց վող ե զա կի հաս ցե։ Աս վա ծից հետ ևում է, որ կա րող են 
գոյու թյուն ու նե նալ 4 մի  լի ար դից ա վե լի IP հաս ցե ներ. N=232=4294967296։  

Օ րի նակ, 192.25.26.05-ը 192 ցան ցի 25 են թա ցան ցի 26 են թա ցան ցի 05 հա-
մա րով հա մա կա րգ չի IP-հաս ցեն է։ 

Հա մա կա րգ չի IP-հաս ցեն ո րո շե լու  հա մար ան հրա ժե շտ է. 
 ը նտ րել Start գլ խա վոր մե  նյուի Settings են թա մե  նյուի Network Connections  

են թա մե  նյուի Local Area Connection հրա մա նը,
  բա ցել Support ներ դիր պա տու հա նը (նկ. 2.4.), ո րը լրիվ ին ֆոր մա ցի ա է 

պա րու նա կում Հա մա ցան ցին մի  ա նա լու վե րա բե րյալ (այդ թվում նաև 
ձեր IP հաս ցեն)։

Նկ. 2.4. Ըն թա ցիկ IP-հաս ցե ի ո րո շում

 Հա մա կա րգ չի IP-հաս ցեն սահ մա նե լու  հա մար ան հրա ժե շտ է. 
 ը նտ րել Start գլ խա վոր մե  նյուի Settings են թա մե  նյուի Network Connections  

են թա մե  նյուի Local Area Connection հրա մա նը, 
 ը նտ րել General  ներ դիր պա տու հա նի Properties կո ճա կը,

  բաց ված պա տու հա նի (նկ. 2.5. ա)) This connection uses the following items 
դաշ տում ընտ րել Internet Protocol (TCP/IP) տար բե րա կն ու սեղ մե լ OK կո-
ճա կը ։
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Նկ. 2.5. ա) Local Area Connection Properties պա տու հա ն

 Բաց ված պա տու հա նում այ նու հե տև պե տք է ընտ րել Use the following ad-
dress դա շտն ու IP address դաշ տում (նկ. 2.5.բ)) ներ մու ծել IP հաս ցեն ու մն ա-
ցած պա րա մե տ րե րը։ 

Նկ. 2.5. բ) Ըն թա ցիկ IP-հաս ցե ի սահ մա նում
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 Քա նի որ թվե րով կա զմ ված IP հաս ցե նե րը դժ վար է հի շել, Հա մա ցան ցում 
օգ տա գոր ծում են նաև, այս պես կոչ ված, Ա նուն նե րի Դո մե  նային Հա մա -
կարգ (DNS – Domenian Name System), որ տեղ հաս ցե կազ մող թվե րի փո խա րեն 
պայ մա նան շան նե րից կա զմ ված ա նուն ներ են կի րառ վում։ Ա նուն նե րի դո-
մե  նային հա մա կար գը հա մա կա րգ չի IP-հաս ցեն հա մա պա տաս խա նեց նում 
է ո րո շա կի ե զա կի դո մե  նային հաս ցե ի կամ, ինչ պես հա ճախ ան վա նում են, 
դո մե  նային ան վա ն։ Հաս ցե ա վոր ման դո մե  նային հա մա կար գից IP-հաս ցե ի 
ան ցնե լու գոր ծըն թա ցն ի րա կա նաց վում է ավ տո մատ՝ հա տուկ ծրագ րե րի 
մի  ջո ցո վ։ 

9-րդ դա սա րա նի դա սըն թա ցում ու սումն  ա սի րած նյու թից հի շեց նե նք, որ 
դո մե  նային հա մա կար գում հաս ցեն կա ռուց վում է մի  քա նի դո մե ն նե րից, 
ո րո նք ի րա րից բա ժան ված են կե տո վ։ Դո մե  նային հաս ցեն կար դաց վում է 
ա ջից ձա խ։ Աջ եզ րային (վե րին մա կար դա կի) դո մե  նը լի նում է եր կու տի պի՝ 
աշ խար հագ րա կան (որ ևէ երկ րին կից) և վար չա րա րա կան (բո լոր երկ րնե րի 
հա մար հա մը նդ հա նուր)։

Աշ խար հա-
գ րա կա ն
 դո մե ն

Եր կի րը
Վար չա րա-

րա կա ն
 դո մե ն

 Հաս տա տու թյու նը

am Հայաս տան edu Կր թա կան 

us ԱՄՆ com Կո մե ր ցի ոն 

ca Կա նա դա mil ԱՄՆ ռազ մա կան 

ru Ռու սաս տան gov ԱՄՆ կա ռա վա րա կան

su ԱՊՀ երկր ներ int Մի ջազ գային

fr Ֆ րան սի ա net Հա մա կա րգ չային ցան ցեր

jp Ճա պո նի ա org Ոչ կո մե ր ցի ոն

be Բել գի ա biz Բիզ նես

 Գի տե նք նաև, որ վե րին մա կար դա կի յու րա քան չյուր դո մե ն կա րող է 
զա նա զան քա նա կու թյա մբ հա ջո րդ մա կար դա կի դո մե ն ներ պա րու նա կե լ։ 
Սո վո րա բար նման դո մե ն նե րը կազ մա վոր վում են տա րա ծա շր ջա նային կամ 
կոր պո րա տիվ ցան ցե րի հի ման վրա և պա րու նա կում են հա մա պա տաս խան 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի ան վա նումն  ե րը։ Օ րի նակ՝ orangearmenia.am-ի վե-
րին մա կար դա կի am դո մե  նը պա րու նա կում է երկ րո րդ մա կար դա կի orange-
armenia դո մե  նը, ո րը «Օ րա նժ Ար մե  նի ա» բջ ջային օ պե րա տո րի ան վա նումն  
է։ Բնա կան է, որ IP հաս ցե ի թվային տար բե րա կի փո խա րեն հաս ցե նե րի 
կա ռուց ման դո մե  նային սկզ բուն քը շատ հար մար է և  հեշ տաց նում է նման 
հաս ցե ի մտա պա հու մը, քա նի որ այն ի մաս տա վոր վում է և հա ճախ թույ-
լատ րում կռա հե լու կայ քի հաս ցե ա տի րո ջը։ 
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Օ րի նակ՝  
meteo.am – Հայաս տա նի հիդ րոօ դեր ևու թա բա նու թյան և մո նի թո րին գի 

պե տա կան ծա ռայու թյուն,
synopsys.am – « Սի նոփ սիս Ար մե  նի ա» փակ բաժ նե տի րա կան ըն կե րու-

թյուն և այլն։

 Ե րկ րո րդ մա կար դա կի դո մե ն նե րն ի րե նց հեր թին նույն պես կա րող են 
ա վե լի ցա ծր մա կար դա կի դո մե ն ներ պա րու նա կել և այս պես շա րու նա կ։ 
Հա մա ցան ցում դո մե  նային ան վա նումն  ե րը սո վո րա բար եր կու սից չո րս մա-
կար դակ նե րի դո մե ն նե ր են պա րու նա կում։ Հաս ցե ում դո մե  նը որ քան ա վե լի 
աջ է գտն վում, այն քան ա վե լի լայ նա ծա վալ է։  

Ի նչ պես հի շում եք՝ Հա մա ցան ցում պա րզ դո մե  նային ան վան փո խա րեն 
ի րա կա նում, այս պես կոչ ված՝ URL (Uniform Resource Locator – ռե սուր սի ու-
նի վեր սալ ո րո շիչ) հաս ցե ներ են կի րա ռում։ URL-հաս ցեն պա րու նա կում է 
ռե սուր սի Հա մա ցան ցային հաս ցեն և այն հա ղոր դա կար գի ա նու նը, ո րի մի -
ջո ցով կա րե լի է այդ ռե սուր սին դի մե  լ։ Ռե սուր սի հաս ցե ի կազ մա վոր ման 
հիմ քում ըն կած է հաս ցե ա վոր ման դո մե  նային հա մա կար գը:

 Հիմն  ա կա նում կայ քի URL-հաս ցեն բաղ կա ցած է լի նում հետ ևյալ ե րեք 
մա սե րից.

  Հա մա ցան ցում տվյ ալ ռե սուր սին դի մե  լու հա մար օգ տա գո րծ վող հա-
ղոր դա կա րգ։ Հա ղոր դա կար գի ան վա նումն  ա վա րտ վում է եր կու կե-
տով (։) և եր կու թեք գծով (//)։ Քա նի որ WWW-ի դեպ քում կի րառ վում 
է http հա ղոր դա կար գը, ա պա հա ճախ ան վան մե ջ գրում են դրան ցից 
մի  այն մե  կը, 

 այն հա մա կա րգ չի (սեր վե րի) դո մե  նային ա նու նը, ո րի վրա պահ պան-
վում է տվյ ալ ռե սուր սը, 

 ա ռա ջին կար գի դո մե  նից աջ գր վում է հա մա կա րգ չում ան հրա ժե շտ 
ռե սուր սը պա րու նա կող ֆայ լի ան վա նու մը և գտն վե լու լրիվ ու ղի ն։ 
Այս տեղ որ պես բա ժա նիչ օգ տա գո րծ վում է թեք գի ծը (/)։ 

Օ րի նակ՝ 
« Սի նոփ սիս Ար մե  նի ա» փակ բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյան վե րա բե րյալ 

ին ֆոր մա ցի ա տրա մադ րող է ջը պա րու նա կող ֆայ լի հաս ցեն հետ ևյա լն է. 

http։//www.synopsys.am / snps_am / about_am.shtml

որ տեղ՝
http։// - ռե սուր սին դի մե  լու հա մար օգ տա գո րծ վող հա ղոր դա կար գի 

ա նունն է,
www.synopsys.am – « Սի նոփ սիս Ար մե  նի ա» փակ բաժ նե տի րա կան ըն կե-

րու թյան սեր վե րի դո մե  նային ա նունն է,
/ snps_am / about_am.shtml - ըն կե րու թյան վե րա բե րյալ ին ֆոր մա ցի ա 

տրա մադ րող է ջը պա րու նա կող ֆայ լի գտն վե լու ու ղին և ան վա նումն  է։
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 192.168 կամ 10 թվով սկս վող IP-հաս ցե նե րն օգ տա գո րծ վում են ներ քին 
ցան ցե րում` հաս ցե ա վոր ման հա մա ր։ 

ՕԳՏԱԿԱՐ Է ԻՄԱՆԱԼ

1. Ի ՞նչ է ցան ցային հա ղոր դա կար գը։ 
2. Ի ՞նչ է ա պա հո վում IP հա ղոր դա կար գը։ 
3. Ի ՞նչ է ա պա հո վում TCP հա ղոր դա կար գը։ 
4. Ի ՞նչ է IP հաս ցե ն։

5.  Հա մա ցան ցում հաս ցե ա վո րու մը սո վո րա բար ի՞նչ հա մա կար գով է 
ի րա կա նաց վում։ 

6. Ին չի ՞ց են կա զմ վում դո մե ն նե րը ։
7.  Մի քա նի աշ խար հագ րա կան դո մե ն ներ թվար կե ք։
8.  Մի քա նի վար չա րա րա կան դո մե ն ներ թվար կե ք։

§2.4. ՀԱ ՄԱ ՑԱՆ ՑԻ ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ ԾԱ ՌԱՅՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ 

 Հա մա ցան ցում աշ խա տե լիս հա ճա խո րդ նե րն օգտ վում են ո րո շա կի ծա-
ռայու թյուն նե րից. ծա ռայու թյու նը  Հա մա ցան ցի սեր վեր նե րի կող մի ց ի րա-
կա նաց վող սպա սա րկ ման տե սակ է։ Ընդ ո րում, Հա մա ցան ցի որ ևէ ծա-
ռայու թյու նից օգտ վե լու հա մար ան հրա ժե շտ է հա մա կա րգ չի վրա տվյ ալ 
ծա ռայու թյան հա ղոր դա կար գի հետ աշ խա տող ծրա գիր ու նե նա լ։

 Հա մա ցան ցում շատ ծա ռայու թյուն ներ են գոր ծել, ո րո նց մի  մա սն ար դեն 
չեն գոր ծում, մյուս նե րը կո րց նում են պա հան ջար կը, իսկ այլ ծա ռայու թյուն-
ներ պա հա նջ վա ծու թյան ա ռու մով վե րե լք են ապ րում։ 

Ծա նո թա նա նք Հա մա ցան ցի հիմն  ա կան ծա ռայու թյուն նե րին. 

  հա մաշ խար հային սար դոս տայն (WWW), 
 է լե կտ րո նային փո ստ (e-mail),
  ֆայ լային սեր վեր ներ (FTP),
  հե ռուս տա կո ն ֆե րա նս ներ (UseNet),
 on-line հա ղոր դա կց ման հա մա կար գեր (chat, ICQ)։

 Ներ կայումս Հա մա ցան ցի ա մե  նա տա րած ված և հե տա քր քիր ծա ռայու-
թյուն նե րից մե  կը WWW (World Wide Web) հա մաշ խար հային սար դոս տայնն 
է։ Հա մա ցան ցում տվյ ալ նե րի հոս քի կե սից ա վե լին բա ժին  է ընկ նում WWW 
ծա ռայու թյա նը, ո րի սեր վեր նե րի քա նա կն այ սօր դժ վար է ճշ տե լ։ Բա վա-
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կան է ա սել, որ WWW ծա ռայու թյան ա ճի տեմ պե րը գե րա զան ցում են բուն 
Հա մա ցան ցի աճ ման տեմ պե րի ն։ 

WWW-ն տե ղե կատ վա կան հա մա կա րգ է, որն աշ խա տում է հա ճա խո րդ-
սեր վեր սկզ բուն քո վ։ Ըստ հա ճա խոր դի հա րց ման՝ սեր վե րը տե քս տային, 
գրա ֆի կա կան, ձայ նային կամ տե սաին ֆոր մա ցի ա պա րու նա կող փաս տա-
թղ թեր է տրա մադ րում, ո րո նք ի րե նց հեր թին կա րող են այլ փաստաթղթերին 
ուղղված հղումն  եր պա րու նա կե լ։ Նման հղումն  ե րը կա րող են ուղղ ված լի-
նել ոչ մի  այն փաս տա թղ թե րին, այլև Հա մա ցան ցի այլ ծա ռայու թյուն նե րին 
և տե ղե կատ վա կան մի  ջոց նե րի ն։ Հղումն  ե րը հնա րա վո րու թյուն են տա լիս 
կա պեր ստեղ ծել տար բեր WEB -է ջե րի մի  ջև և դրա նք մի  ա վո րել մե կ մի  աս-
նա կան հա մա կար գում։ 

Ի նչ պես գի տեք, Հա մա ցան ցում ին ֆոր մա ցի ա փնտ րե լը հնա րա վո րի նս 
դյու րին դա րձ նե լու նպա տա կով հա տուկ ծրագ րեր, այս պես կոչ ված՝ բրաու-
զեր ներ (զն նիչ ներ) են ստե ղծ վել, ո րո նք հնա րա վո րու թյուն են տա լիս WEB-
էջ փնտ րե լու հայտ ձևա կեր պել և ստա նա լուց հե տո՝ օգտ վե լ։ Ներ կայումս 
տա րած ված են Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Crome 
բրաու զեր նե րը ։

Է լե կտ րո նային փոս տը հա ղոր դագ րու թյուն փո խան ցե լու ա ռա վել մատ-
չե լի և տա րած ված ծա ռայու թյուն նե րից է, ո րին ծա նոթ եք 8-րդ դա սա րա նի 
դա սըն թա ցի ց։

 Հա մա ցան ցով լուրջ երկ խո սու թյուն ներ կազ մա կեր պե լու հա մար ստեղ-
ծել են հե ռուս տա կոն ֆե րա նս նե րի հա մա կար գեր, ո րո նք ի րե նց հա ճա  խորդ-
նե րին հնա րա վո րու թյուն են տա լիս տար բեր թե մա նե րով բա նա վե ճե րի 
մաս նակ ցե լ։ Ե թե է լե կտ րո նային փոս տը հա ղոր դագ րու թյու նը հա ղոր դում 
է « մե  կից-մե  կին», ա պա այս դեպ քում ցան ցային տե ղե կատ վու թյուն նե րը 
հա ղո րդ վում են « մե  կից-մյուս նե րին» սկզ բուն քո վ։ Ցան ցի յու րա քան չյուր 
հան գույց տե ղե կույթ ստա նա լով՝  հա ղոր դում է այն հան գույց նե րին, ո րո նց 
հետ նո րու թյուն ներ է փո խա նա կում։ Այս պի սով, հա ղոր դագ րու թյու նը շատ 
ա րագ տա րած վե լով՝ կա րճ ժա մա նա կա հատ վա ծում հաս նում է հե ռուս տա-
կոն ֆե րան սի բո լոր մաս նա կից նե րի ն։  

Հե ռուս տա կոն ֆե րա նս նե րից օգտ վող նե րի թի վը շատ մե ծ է. օ րա կան 
մոտ մե կ մի  լի ոն հա ղոր դագ րու թյուն է տա րած վում դրա նց մի  ջո ցո վ։ Ա ռա-
վել տա րած ված են հետ ևյալ թե մա նե րով հե ռուս տա կոն ֆե րա նս նե րը.

 biz - բիզ նես,
 comp - հա մա կար գիչ,
 news - ընդ հա նուր նո րու թյուն ներ,
 rec - զվար ճու թյուն ներ,
 sci - գի տու թյուն,
 soc - սո ցի ա լա կան թե մա ներ,
 kalk - բա նա վեճ,
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 misk - վե րը նշ ված թե մա նե րի մե ջ չնե րառ վող հար ցեր,
 alt - այ լը նտ րան քայի ն։

 Հա մա կար գիչ նե րի մի  ջև տար բեր  ֆայ լեր փո խա նա կե լու տա րած ված 
մի  ջոց նե րից է FTP (File Transfer Protocol) ծա ռայու թյու նը։ Այս ծա ռայու թյու-
նը հա մաշ խար հային ցան ցում իր սեր վեր նե րն ու նի, ո րոն ցում լայն պա-
հան ջա րկ վայե լող բազ մա թիվ ֆայ լեր՝ ծրագ րեր, ար խիվն  եր, տե ղե կա տու 
փաս տա թղ թեր են պահ պան վում։ Դրա նք կա րող են տե ղա կայ վել ինչ պես 
սո վո րա կան Web-է ջե րում, այն պես էլ հա տուկ FTP  հան գույց նե րում, ո րո նք 
մի  այն ֆայ լե րի հա մար են նա խա տես վա ծ։ FTP ծա ռայու թյու նից օգտ վե լիս 
ան հրա ժե շտ է ֆայ լը բեռ նա վո րե լուց ա ռաջ կո ղմն  ո րոշ վել՝ այն բա ցել, թե 
նախ պահ պա նել սկա վա ռա կի վրա։ Ա մե ն դեպ քում խոր հուրդ է տր վում 
նախ պահ պա նել ֆայ լը և այն բա ցել մի  այն վի րու սի բա ցա կայու թյան մե ջ 
հա մոզ վե լուց հե տո։ 

Օn-line հա ղոր դա կց ման հա մա կար գե րը հա մա կա րգ չային ցան ցից օգ-
տ վող նե րին հնա րա վո րու թյուն են տա լիս հա ղոր դա կց վե լու ի րա կան ժա-
մա նա կում։ Օn-line ռե ժի մն  օգ տա գոր ծում են ին ֆոր մա ցի այի օ պե րա տիվ 
ա ռաք ման, ինչ պես նաև ին տե րակ տիվ հար ցումն  եր կազ մա կեր պե լու նպա-
տա կո վ։ 

Վեր ջին ժա մա նակ նե րս մե ծ տա րա ծում է գտել հա մա կար գիչ նե րի մի  ջև 
ի րա կան ժա մա նա կում ին ֆոր մա ցի այի փո խա նակ ման Skype  հա մա կար գը, 
ո րը զրու ցա կից նե րին հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ինչ պես տե քս տային ու  
ձայ նային, այն պես էլ տե սաի ն ֆոր մա ցի ա փո խա նա կել։ 

ICQ ծա ռայու թյու նը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս տվյ ալ պա հին Հա մա-
ցան ցին մի  ա ցած մար դու IP հաս ցեն գտ նե լ։ Այս պի սի ան հրա ժեշ տու թյուն 
կա, քա նի որ Հա մա ցան ցից բազ մա թիվ օգտ վող ներ մշ տա կան IP հաս ցե 
չու նե ն։

 Internet Explorer-ը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս մի  ա ժա մա նակ մի  քա նի 
ֆայլ բեռ նա վո րել, սա կայն այդ դեպ քում յու րա քան չյուր ֆայ լ բեռ նա-
վո րե լու ա րա գու թյու նը հա մար ժե քո րեն փոք րա նում է։

ՕԳՏԱԿԱՐ Է ԻՄԱՆԱԼ

 1. Հա մա ցան ցի ի՞նչ ծա ռայու թյուն ներ գի տե ք։ 
2. Ի ՞նչ է FTP ծա ռայու թյու նը։ 
3. Ին չի՞ հա մար են նա խա տես ված հե ռուս տա կոն ֆե րա նս նե րը։ 
4. Ի րա կան ժա մա նա կում հա ղոր դա կց վե լու ի՞նչ հա մա կար գեր 

գի տե ք։
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§2.5. ՀԱ ՄԱ ՑԱՆ ՑԱՅԻՆ ԳՐԱ ԴԱ ՐԱՆ ՆԵՐ, 
ՀԱՆ ՐԱ ԳԻ ՏԱ ՐԱՆ ՆԵՐ ԵՎ ՏԵ ՂԵ ԿԱ ՏՈՒ ՆԵ Ր

 
Է լե կտ րո նային գրա դա րան նե րը, հան րա գի տա րան նե րն ու տե ղե կա տու-

նե րը Հա մա ցան ցում պահ պան ված ին ֆոր մա ցի ոն ռե սուրս նե րը հա սա նե լի 
դա րձ նե լու ար դյու նա վետ մի  ջոց ներ են։    

Ի նչ պես գի տեք, է լե կտ րո նային գրա դա րան նե րում տպա գիր գրա կա նու-
թյան բազ մա թիվ է լե կտ րո նային պատ ճեն ներ են պահ պան վում։ Հայ կա կան 
http։//www.armenianhouse.org է լե կտ րո նային գրա դա րա նը շա հույթ չհե տա-
պն դող մաս նա վոր նա խա գիծ է, ո րի հիմն  ա կան նպա տա կը հայ գրա կան 
ժա ռան գու թյու նը թվային ձևա չա փի բե րե լն ու այն Հա մա ցան ցում տե ղա-
դ րե լն է, մի  ջազ գային հան րու թյա նը հայ կա կան մշա կույ թի, հայ ժո ղո վր դի 
պատ մու թյան, կրո նի, Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ու Ար ցա խի վե րա բե րյալ 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րու մը։ Կայ քը ե ռա լե զու է՝ հայե րեն, ան գլե րեն 
և ռու սե րե ն։ 

« Նոյյան Տա պան» ըն կե րու թյան նա խա ձեռ նու թյա մբ ստե ղծ ված http։//
books.nt.am/ կայ քը նպա տակ ու նի գրա սեր հան րու թյա նը ներ կայաց-
նել Հայաս տա նում ու սփյուռ քում հրա տա րակ վող գիր-գ րա կա նու թյու նը, 
պատ մե լ հրա տա րակ չա կան զար գա ցումն  ե րի, նո րույթ նե րի մա սին, կա պեր 
ստեղ ծել հրա տա րա կիչ նե րի, տպագ րիչ նե րի, գրա վա ճառ նե րի և ըն թեր ցող-
նե րի մի  ջև։ Կայ քի այ ցե լու նե րը հնա րա վո րու թյուն ու նեն նաև ծա ռայու թյան 
մի  ջո ցով է լե կտ րո նային գր քե րի գնումն  եր կա տա րել, հրա տա րակ չա կան 
աշ խա տա նք ներ պատ վի րել և այլն։

http։//www.digilib.am   է լե կտ րո նային գրա դա րա նը նվիր ված է հայ դա-
սա կան մա տե նագ րու թյա նը. այ ցե լեք ու ծա նո թա ցեք գրա դա րա նում առ կա 
հա րուստ ու բազ մա զան ին ֆոր մա ցի այի ն։ 

Է լե կտ րո նային հան րա գի տա րան նե րը տե ղե կու թյուն ներ են պա րու նա-
կում ինչ պես  գի տու թյան ու տեխ նի կայի, այն պես էլ  բնու թյա նն ու հա-
սա րա կու թյա նն առնչ վող բնա գա վառ նե րի վե րա բե րյա լ։ Այս տեղ ե ղած 
է լե կտ րո նային հան րա գի տա րան նե րը կա րող են նաև հայտ նի տպա գիր 
հան րա գի տա րան նե րի պատ ճեն ներ լի նե լ։ Իսկ նեղ մաս նա գի տաց ված 
հան րա գի տա րան նե րը կա րող են նվիր ված լի նել նշ ված բնա գա վառ նե րից 
որ ևէ մե  կի մի  այն մե կ ճյու ղի ն։ 

2001 թվա կա նին ստե ղծ ված բաց, բազ մա լե զու Վի քի փե դի ա (http։//wiki-
pedia.org) հան րա գի տա րա նը դար ձել է հա մաշ խար հային սար դոս տայ նի 
ա մե  նա մե ծ տե ղե կատ վա կան կայ քը։ Վի քի փե դի այում ընդ գրկ ված ին ֆոր մա-
ցի ան բաց է և  յու րա քան չյուր ոք հնա րա վո րու թյուն ու նի խմ բագ րել, ուղ ղել 
կամ բա րե լա վել այն։ Հոդ ված նե րի խմ բագ րու մը հեշ տաց նե լու նպա տա կով 
կայ քում հղումն  եր կան, ո րո նք տվյ ալ նյու թին առնչ վող դե պի այլ հոդ ված-
ներ պա րու նա կող է ջեր են տա նում։ Հան րա գի տա րա նի հետ աշ խա տե լիս  
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ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում հնա րա վո րու թյուն կա վե րա կա նգ նե լու խմբա-
գր վող  ին ֆոր մա ցի այի հին տար բե րա կը։ Քա նի որ կայքն ա զատ է և բաց 
բո լո րի հա մար, կայ քում կա րող են տե ղա դր ված լի նել նաև թե րի, ոչ հան րա-
գի տա րա նային նյու թեր կամ նույ նի սկ հա կա հա սա րա կա կան ին ֆոր մա ցի ա։ 
Այդ պատ ճա ռով կայ քից օգտ վող նե րը պե տք է զգու շա նան ա պա կո ղմն  ո րո-
շող, դե ռևս չս տուգ ված վեր ջին տվյ ալ նե րի ց։ Չնայած նման թե րու թյուն նե-
րի հնա րա վո րու թյա նը, Վի քի փե դի ան ար դի ա կան է թե մա տիկ ի րա դար ձու-
թյուն նե րի մա սին իր այն հոդ ված նե րով, ո րո նք ստե ղծ վել կամ թար մաց վել 
են վեր ջին ժա մե  րին կամ նույ նի սկ րո պե նե րին, այլ ոչ թե ա մի ս նե րի, տա րի-
նե րի ըն թաց քում՝ ինչ պես տպա գիր հան րա գի տա րան նե րը ։ 2012 թ. հու նի սի 
30-ի տվյ ալ նե րով այս հան րա գի տա րա նի հայ կա կան է ջը 26361 հոդ ված է 
պա րու նա կում։   

Հայաս տա նում մե ծ ծա ռայու թյուն է մա տու ցում «Ս փյուռ» ե ռա լե զու տե-
ղե կատ վա կան ըն կե րու թյու նը (http։//www.spyur.am), ո րի հե ռա խո սային 
տե ղե կա տուն օ րա կան մոտ 5000 զա նգ է ստա նում, ուր օ րա կան WEB-կայ-
քի մոտ 18000 է ջեր են դիտ վում։ Ըն կե րու թյու նը Հայաս տա նի կազ մա կեր-
պու թյուն նե րի  վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն ներ է հա վա քագ րում, մշա կում ու 
տա րա ծում։ «Ս փյու ռի» մի  ջո ցով կա րե լի է ոչ մի  այն հայտ նի կազ մա կեր պու-
թյուն նե րի տվյ ալ ներ փնտ րել ու գտ նել, այլև ոչ այն քան հայտ նի՝ դրա նց 
կող մի ց ա ռա ջա րկ վող ապ րան քի կամ ծա ռայու թյան մի  ջո ցո վ։ 

www.welcomearmenia.com/ - կայ քում կա րե լի է տե ղե կատ վու թյուն գտ նել 
հայ ժո ղո վր դի ու նրա պատ մու թյան, քրիս տո նե ու թյան, հայ կա կան ե կե ղե-
ցի նե րի, հնա գույն ձե ռագ րե րի և խաչ քա րե րի մա սի ն։ Կայ քը հնա րա վո րու-
թյուն է տա լիս ապ րա նք ներ ու ծա ռայու թյուն ներ գո վազ դել, հյու րա նոց նե-
րում հա մար ներ պատ վի րել, վճա րումն  եր կա տա րել, հայ տա րա րու թյուն ներ 
տե ղադ րել, ծա նո թա նալ ա ռա ջա տար գոր ծա րար ըն կե րու թյուն նե րին և 
Հայաս տա նի նե րդ րու մային մի  ջա վայ րի ն։

 Օ գտ վեք հետ ևյալ օգ տա կար հղումն  ե րից.
http։//www.nla.am – Հայաս տա նի Ազ գային գրա դա րան,
http։//www.ysu.am/site/index.php?page=23&lang=3 – Եր ևա նի պե տա-

կան հա մալ սա րա նի գրա դա րան,
http։//www.seua.am/rus/library/index.htm - Հայաս տա նի պե տա կան 

ճար տա րա գի տա կան հա մալ սա րա նի (Պո լի տեխ նիկ) գրա դա-
րան,

http։//www.aniedu.am/library – Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
կրթու թյան ազ գային ինս տի տու տի գրա դա րա ն,

http։//www.rsl.ru – Ռու սաս տա նի պե տա կան գրա դա րան,

ՕԳՏԱԿԱՐ Է ԻՄԱՆԱԼ
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http։//www.wikiznanie.ru – հի պեր տե քս տային է լե կտ րո նային հան րա-
գի տա րան,

http։//www.megabook.ru – Կի րիլ և Մե ֆո դի մե  գա հան րա գի տա րան,
http։//www.n-t.org/nl/ - Նո բե լյ ան մր ցա նա կի դափ նե կիր նե րի կեն-

սագ րու թյուն ներ,
http։//www.rubricon.com - հան րա գի տա րան ներ, բա ռա րան ներ, տե-

ղե կա տու ներ,
http։//dic.academic.ru – ցան ցային հան րա գի տա րան ներ և բա ռա-

րան ներ,
http։//www.krugosvet.ru – հան րա գի տա րան “Кругосвет”,
http։//www.arit.am/ - մշա կու թային տե ղե կա տու,
http։//www.auto.am – Հայաս տա նի ազ գային ավ տո պոր տալ,
http։//www.job.am/announcement_details/2000/ - հայ կա կան հո գե բա-

նա կան տե ղե կա տու,
http։//www.books.tarumian.am/Meghapart/Index_Frame.html – տա ռա-

ստեղ ծի տե ղե կա տու։ 

1. Ի ՞նչ է լե կտ րո նային գրա դա րան ներ գի տե ք։ 
2. Ի ՞նչ է լե կտ րո նային հան րա գի տա րան գի տե ք։ 
3. Ի ՞նչ է լե կտ րո նային տե ղե կա տու գի տե ք։

1. Internet Explorer-ի մի  ջա վայր մտեք։ 

2. Address դաշ տում ներ մու ծեք Հայ կա կան է լե կտ րո նային գրա դա րա նի 
հաս ցեն՝ http։//www.armenianhouse.org։ 

3. Բաց ված պա տու հա նում ընտ րեք ՀԱՅԵ ՐԵՆ տար բե րա կը ։

4.  Ծա նո թա ցեք է լե կտ րո նային գրա դա րա նի պա տու հա նին՝ հեր թով 
ընտ րե լով ստո րև բեր ված բա ժին նե րից յու րա քան չյու րը.

Լաբորատոր աշխատանք 
2.1

Համացանցային գրադարաններ, 
հանրագիտարաններ և 

տեղեկատուներ
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5. Մ տեք Ան վա նա ցա նկ  բա ժի նն ու բեր ված ցու ցա կից ընտ րե լով Նա րե-

կա ցի Գրի գոր՝ տե ղե կատ վու թյուն ստա ցեք  հայ մե  ծա նուն բա նաս տեղ-
ծի, փի լի սո փայի, ե րա ժշ տի մա սի ն։  

6. Պա տու հա նի վե րին մա սում տե ղա դր ված  սեղ մա կով  կայ քի 
գլ խա վոր էջ վե րա դար ձեք։ 

7. Ը նտ րե լով պա տու հա նի աջ մա սում տե ղա կայ ված Ե ղե ռն 1915 բա ժի նը՝ 
ծա նո թա ցեք է լե կտ րո նային գրա դա րա նի Հայոց ցե ղաս պա նու թյա նը 
նվիր ված նյու թե րի ն։

8. Internet Explorer-ի Address հաս ցե ի դաշ տում ներ մու ծեք Վի քի փե դի ա 
հան րա գի տա րա նի հաս ցեն՝ http։//wikipedia.org։

9.  Ծա նո թա ցեք է լե կտ րո նային հան րա գի տա րա նի պա տու հա նի ն։

10. Մկ նի կի ցու ցի չը տե ղադ րեք KDWin-ի  տար բե րան շա նի վրա և սեղ-
մե ք ձախ սեղ մա կը։ 

11. Ը նտ րեք Armenian Phonetic Unicode տա ռա տե սա կը ։

12.  Հան րա գի տա րա նի պա տու հա նի ձախ մա սում տե ղա կայ ված ո րո նել 
դաշ տում ներ մու ծեք վի րուս  բա ռը, ա պա սեղ մե ք Ո րո նել  կո ճա կը ։

13.  Ո րոն ման ար դյուն քում զա նա զան վի րուս նե րի վե րա բե րյալ տա րա-
տե սակ հղումն  եր կբեր վեն. ընտ րեք հա մա կա րգ չային վի րու սին առնչ-
վող հղու մը։  

14. Ծա նո թա ցեք հա մա կա րգ չային վի րու սին վերաբերող է լե կտ րո նային 
հան րա գի տա րա նում զե տեղ ված ին ֆոր մա ցի այի ն։ 

15. Է ջում տե ղա կայ ված հղումն  ե րից օգտ վե լով՝ դի տեք կայ քի այլ է ջեր ևս։ 

16. Internet Explorer-ի Address դաշ տում ներ մու ծեք «Ս փյուռ»  տե ղե կատ վա-
կան ըն կե րու թյան հաս ցեն՝ http։//www.spyur.am։

17.  Տե ղե կա տուի բաց ված պա տու հա նում ընտ րե լով հայ կա կան դրո շի 
տար բե րան շա նը ( )՝ բա ցեք տե ղե կա տուի հայե րեն տար բե րա կը ։

18.  Փոր ձեք Հայաս տա նի Ազ գային պատ կե րաս րա հի վե րա բե րյալ տե ղե-
կու թյուն ներ հա վա քե լ. այդ նպա տա կով ընտ րեք Դե ղին է ջեր բա ժի նը ։

19.  Ընտ րեք Մշա կույթ, ա պա Թան գա րան ներ, պատ կե րաս րահ ներ  բա ժի նը ։

20.  Պա տու հա նի աջ մա սում բաց ված ցու ցա կից ընտ րեք Հայաս տա նի Ազ-
գային պատ կե րաս րահ  նշու մը։ 

21. Ե թե ա մե ն ինչ ճի շտ եք կա տա րել, ա պա բաց ված պա տու հա նում կա-
րող եք կար դալ Հայաս տա նի Ազ գային պատ կե րաս րա հի մա սին առ-
կա ին ֆոր մա ցի ա ն։ 

22. Ա վար տեք աշ խա տան քը՝ օգտ վե լով պա տու հա նի փակ ման  սեղ մա կի ց։
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§2.6. HTML-ՓԱՍ ՏԱ ԹՂ ԹԻ ԿԱ ՌՈՒՑ ՎԱԾ ՔԸ 

 Հա մա ցան ցում սե փա կան նյու թե րի տե ղադ րու մը նե րա ռում է եր կու 
փուլ՝ նյու թե րի նա խա պատ րաս տում և հրա պա րա կում։ Նյու թե րի նա խա պատ-
րա ստ ման փու լում Հա մա ցան ցում ըն դուն ված ձևա չա փով  փաս տա թղ թեր՝ 
HTML լեզ վով գր ված WEB-է ջեր են ստե ղծ վում։ Ստե ղծ ված WEB-է ջե րը նյու թե-
րի հրա պա րակ ման փու լում  տե ղա դր վում են WEB-սեր վե րի վրա ։

HTML հա պա վու մը ծա գել է HyperText Markup Language՝ Հի պեր տե քս տի Նշա-
գր ման Լե զու բա ռա կա պակ ցու թյու նի ց։ Նշագ րում  բա ռն այս տեղ պա տա հա-
կան չէ, քա նի որ այդ լեզ վի բա ռե րով (ղե կա վար ման տար րե րով) են նկա-
րա գր վում փաս տա թղ թի հի պեր տե քս տային կա ռուց վա ծք նե րը՝ տե քս տը է ջում 
որ տեղ և ինչ պես տե ղա վո րել, ինչ պի սի տա ռա շա րով ար տա ծել, ան հրա-
ժե շտ նկա րը որ ֆայ լից վե րց նել և այլն։ HTML-ում ղե կա վար ման այս պի սի 
մի  ջոց նե րը թէգ են ան վա նում։ 

Բո լոր թէ գե րը գրառ ման մի և նույն ձևա չա փն ու նեն՝ վե րց վում են ան կյ ու-
նա վոր <...>  փա կագ ծե րի մե  ջ։ Բա ցող ան կյ ու նա վոր փա կագ ծից ան մի  ջա-
պես հե տո գր վում է թէ գի ան վա նու մը, օ րի նակ՝ <b>, <i> ։ Տար բե րում են 
զույ գե րով և ա ռան ձին կի րառ վող թէ գե ր։ Զույ գե րով կի րառ վող թէ գե րը 
բաղ կա ցած են եր կու՝ մե կ նար կի և ա վար տի մա սե րի ց։ Ընդ ո րում՝ ա վար-
տի թէ գը / նշան է պա րու նա կում, իսկ մե կ նար կայի նը՝ ոչ։ Օ րի նակ՝ <b> և <i> 
թէ գե րը մե կ նար կի են, իսկ </b> և </i> թէ գե րը՝ ա վար տի։ Մեկ նար կի թե գով 
սկս վող և ա վար տի թէ գով ա վա րտ վող փաս տա թղ թի հատ վա ծն ան վա նում 
են բլո կ։ 

Բլոկը HTML փաստաթղթի տարր է:

 Մեկ նար կի և ա վար տի թէ գե րն ի մաս տային տե սան կյ ու նից նման են փա-
կագ ծե րին. ա ռա ջի նը ցույց է տա լիս թէ գի ազ դե ցու թյան սկիզ բը, մյու սը՝ 
ա վար տը։ 

Ա ռան ձին թէ գը կա զմ վում է մի  այն մե կ բա ղադ րի չով, ո րը և՛ մե կ նար կի է, 
և՛ ա վար տի, տե քստ չի նե րա ռում, ազ դում է ողջ փաս տա թղ թի վրա, կամ էլ 
տե ղային նշա նա կու թյուն ու նի։ 

Թէ գե րի նե րդր ման դեպ քում դրա նց ի րար հա ջոր դե լու կա րգն ան հրա-
ժե շտ է պահ պա նել այն պես, ինչ պես նե րդր ված փա կագ ծե րի դեպ քում։ 
Օ րի նակ՝ թէ գե րի կի րառ ման <b><i> ... </i></b> ե ղա նա կը ճի շտ է, իսկ <b><i> ... 
</b></i>  ե ղա նա կը՝ սխա լ։ 

Թէ գե րը հնա րա վո րու թյուն են տա լիս լրա ցու ցիչ ին ֆոր մա ցի ա, այս-
պես կոչ ված, բնո րոշ հատ կա նիշ ներ (ատ րի բուտ ներ) նե րա ռել այն 
մա սին, թե ինչ պես պե տք է գոր ծա րկ վե ն։ Զույգ թէ գում բնո րոշ հատ-
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կա նիշ նե րն ա վե լաց վում են մե կ նար կի թէ գից հե տո հետ ևյալ կե րպ՝ 
հատ կա նի շի ան վա նում = “հատ կա նի շի ար ժե ք”, o րի նակ՝  align="center"։ Բնո-
րոշ հատ կա նիշ նե րը թէ գում կա րե լի է գրել ցան կա ցած հեր թա կա նու թյա-
մբ՝ ի րա րից ան ջա տե լով բա ցա տա նի շե րո վ։ bgcolor=”blue” text=”red”  օ րի նա-
կում bgcolor հատ կա նի շով WEB-է ջի ֆո նի գույ նը սահ ման վել է կա պույտ, իսկ 
տեքս տի գույ նը text  հատ կա նի շով՝ կար մի  ր։

 Ծա նո թա նա նք HTML- փաս տա թղ թի կա ռուց ված քի ն։ HTML- փա տա թուղ-
թը սկս վում է <html> թէ գով և ա վա րտ վում </html> թէ գո վ։  Փաս տա թուղ թը 
բաղ կա ցած է եր կու հիմն  ա կան մա սից՝ ծա նուց ման բա ժին ու փաս տա թղ թի 
մար մի  ն։ Ծա նուց ման բա ժի նը նե րառ վում է <head> և </head> թէ գե րի մե  ջ։ 
Այս բաժ նի ին ֆոր մա ցի ան WEB-է ջի հա մար չէ, նա խա տես ված է բրաու զեր-
նե րի կող մի ց հե տա գա վեր լուծ ման, հե տա զոտ ման նպա տա կով նե րա ռում 
է է ջի վեր նա գի րը և տեխ նի կա կան այլ բնու թագ րե ր։ Այն, օ րի նակ, կա րող է 
հա կի րճ ար տա ցո լել փաս տա թղ թի բո վան դա կու թյու նը՝ շեշ տե լով այն տեղ 
կի րառ ված ա ռա նց քային բա ռե րը, տեր մի ն նե րը, լե զուն, ինչ պես նաև է ջի 
հե ղի նակ նե րի վե րա բե րյալ ին ֆոր մա ցի ա տա լ։ Է ջի վեր նա գի րը տր վում է 
<title> ... </title> մե կ նար կի և ա վար տի թէ գե րի մի  ջև. սա ծա նուց ման բաժ նի 
մի  ակ պար տա դիր թէ գն է։ Ընդ ո րում, <title>... </title> թէ գով տր ված վեր նա-
գի րն ար տած վում է բրաու զե րի վեր նագ րի տո ղում և չի կա րող 60-ից ա վելի 
պայ մա նան շան պա րու նա կե լ։

HTML-փաս տա թղ թի հիմն  ա կան պա րու նա կու թյու նը՝ փաս տա թղ թի մար-
մի  նը, նե րառ վում է <body> և </body> զույգ թէ գե րի մե  ջ։ Օ րի նակ.

<html>
      <head>
<title> էջի վերնագիրը </title>
< meta http-eguiv=”content-type” content=”text/html; charset=utf-8”/>
      </head>
      <body>
      Փաստաթղթի տեքստը
      </body>
</html>

Այս տեղ կի րառ ված meta թէ գը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս  WEB-է ջում 
hայե րե նով գր ված տե քստ ար տա ծե լ։

WEB-էջ ստեղծելու համար անհրաժեշտ է բրաուզերի մի ջավայրում 
տեքստային որևէ խմբագրիչով ստեղծված HTML ծրագրի կոդն 

ակտիվացնել:

HTML-ի ծրագ րային կո դը գրե լու նպա տա կով մե  նք օգտ վե լու ենք 
Windows-ին ներ կա ռուց ված Notepad տե քս տային խմ բագ րի չի ց։ 
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Ծ րա գի րն ա ռա վել ըն թեռ նե լի դա րձ նե լու նպա տա կով հա տուկ մի  ջոց-
ներ՝ մե կ նա բա նու թյուն ներ են կի րառ վում։ HTML-ում մե կ նա բա նու թյու նը 
պայ մա նան շան նե րի ցան կա ցած հա ջոր դա կա նու թյուն է, որն առն վում է <!--  
--> նշան նե րի մի  ջև։ Օ րի նակ՝

<!-- Սա HTML-ի մե կ նա բա նու թյուն է -->։

 Մեկ նա բա նու թյուն նե րում նե րառ ված ին ֆոր մա ցի ան բրաու զեր նե րը չեն 
ար տա ծում։ Մեկ նա բա նու թյուն կա րե լի է կի րա ռել HTML-ծ րագ րի ցան կա-
ցած մա սում։ 

  Բրաու զեր նե րից ցանկացածի (Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, In-
ternet Explorer) մի  ջա վայ րում HTML-ով գր ված ծրագ րի կո դը կա րե լի է 
բա ցել հետ ևյալ ե ղա նակ նե րից որ ևէ մե  կով.

 բ րաու զե րի որ ևէ ա զատ տա րած քում մկ  նի կի աջ սեղ մա կը սեղ-
մե  լով և հայտն ված են թա մե  նյուից ընտ րե լով հա մա պա տաս-
խան հրա մա նը,

 F12 ստեղ նը ընտ րե լով (չի աշ խա տում մի  այն Opera-ի մի  ջա վայ-
րում),

  հա մա տեղ սեղ մե  լով Ctrl և U ստեղ նե րը  (չի աշ խա տում մի  այն 
Internet Explorer-ի մի  ջա վայ րում)։

 Բ րաու զեր նե րում է ջը կա րե լի է վե րա գոր ծար կել (refresh) F5 ստեղ նո վ։
  Հա մաշ խար հային սար դոս տայ նի հա մար տեխ նո լո գի ա կան 

ստան դա րտ ներ մշա կող և նե րդ նող W3C (World Wide Web Consortium) կազ-
մա կեր պու թյան ա ռա ջար կու թյան հա մա ձայն՝ HTML 4.0 նշա գր ման լեզ վի 
ձևա վոր ման ո րոշ տար րե րի փո խա րեն հա նձ նա րար վում է օգտ վել CSS-ի 
(Cascading Style Sheets) հա մա պա տաս խան մի  ջոց նե րի ց։ Ընդ ո րում.

  տար րե րի և ատ րի բուտ նե րի ա նուն նե րը, հատ կա նիշ նե րն ու 
դրա նց ար ժեք նե րը (բա ցի տե քս տից) պե տք է գրել փոք րա տա-
ռե րով,

  տո ղի վեր ջում բա ցա տա նիշ պե տք չէ դնել,
  պե տք է օգ տա գոր ծել UTF-8 կո դա վո րու մը (HTML-ում կո դա վո-

րու մը պե տք է տալ <meta charset = “utf-8”> տես քով)։
 HTML ծրագ րում ա ռա վել հա ճախ կի րառ վող գույ ներ.

black #000000 սև green #008000 կա նաչ

white #FFFFFF ս պի տակ gray #808080 մուգ մոխ րա գույն

yellow #FFFF00 դե ղին blue #0000FF կա պույտ

silver #C0C0C0 բաց մոխ րա գույն navy #000080 մուգ կա պույտ

red #FF0000 կար մի ր purple #800080 մա նու շա կա գույն

ՕԳՏԱԿԱՐ Է ԻՄԱՆԱԼ
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1.  Հա մա ցան ցում սե փա կան նյու թի տե ղադ րու մը ի՞նչ փու լեր է 
նե րա ռում։ 

2. Ի ՞նչ է հի պեր տե քս տը։ 
3. Ի ՞նչ է թէ գը։ 

4. Ի ՞նչ է HTML-ի տար րը։ 
5. Ի նչ պե ՞ս են գրում թէ գի բնո րոշ հատ կա նիշ նե րը։ 
6. Ի ՞նչ հիմն  ա կան թէ գեր գի տե ք։

Լաբորատոր աշխատանք 
2.2

HTML-փաստաթղթի 
կառուցվածքը

1. Start  գլխավոր մե նյուի Programs ենթամե նյուի Accessories ենթամե նյուի 
Notepad հրամանով բացեք համանուն տեքստային խմբագրիչը:

2.  Ներ մու ծեք փաս տա թղ թի հետ ևյալ ընդ հա նուր կա ռուց ված քը.

<html>
        <head><title></title></head>
 <body>
 </body>
</html>

3. Մկ նի կի ցու ցի չը տե ղադ րեք մե կ նար կի <title> և ա վար տի </title> թէ գե-
րի մի  ջև և ներ մու ծեք փաս տա թղ թի ան վա նու մը՝ Lab_2_2։

4. KDWin-ով ընտ րեք Armenian Phonetic Unicode տար բե րա կը ։

5. Մկ նի կի ցու ցի չը տե ղադ րեք մե կ նար կի <body> թէ գից հե տո և սեղ մե ք 
ENTER  ստեղ նը ։

6.  Բաց ված տո ղում ներ մու ծեք Այս տեղ պե տք է գր վի փաս տա թղ թի պա րու-
նա կու թյու նը նա խա դա սու թյու նը ։

7.  Ներ մուծ ված փաս տա թուղ թը պահ պա նե լու նպա տա կով ընտ րեք մե -
նյուի տո ղի File են թա մե  նյուի Save As հրա մա նը։ 

8. Բաց ված պա տու հա նի Save as type դաշ տում ընտ րեք All fi les տար բե րա կը ։

9.  Հայե րե նով գր ված տե քս տը պահ պա նե լու հա մար Encoding դաշ տում 
ընտ րեք UTF-8 տար բե րա կը ։
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10. Save in դաշ տում ընտ րեք My Documents –ի ձեր դա սա րա նին հատ կաց-
ված թղ թա պա նա կը ։

11. FIle Name դաշ տում ներ մու ծեք Lab_2_2_*.html կամ Lab_2_2_*.htm ան վա-
նու մը, որ տեղ * –ի փո խա րեն ներ մու ծեք ձեր դա սա մա տյա նի հա մա րը 
(ընդ լայն ման պայ մա նան շան նե րի քա նա կի վրա դր ված 3 նիշ սահ մա-
նա փա կու մը հա նե լուց հե տո htm-ը դար ձավ html)։ 

12. Ը նտ րեք Save կո ճա կը ։

13. Մ տեք որ ևէ բրաու զե րի, օ րի նակ, Mozilla Firefox-ի մի  ջա վայր։ 

14. Ը նտ րեք մե  նյուի տո ղի File են թա մե  նյուի Open File հրա մա նը ։

15.  Բաց ված պա տու հա նի Look in դաշ տում ընտ րեք Notepad  խմ բագ րի չի 
մի  ջա վայ րում ձեր ստեղ ծած ֆայլն ու մկ  նի կի ձախ սեղ մա կի կրկ նա կի 
սեղ մում կա տա րեք. էկ րա նին կհայտն վի ձեր ա ռա ջին WEB-է ջը.

16. Կր կին մտեք Notepad տե քս տային խմ բագ րի չի մի  ջա վայր։

17. Ծ րագ րի կո դում մե կ նար կի <body> թէ գում ա վե լաց րեք ֆո նի և տե քս տի 
գույ նե րը սահ մա նող հատ կա նի շնե րը. <body bgcolor=”green” text=”yellow”>։

<html>
<head><title>Lab_2_2</title></head>
<body bgcolor=”green” text=”yellow”>
Այստեղ պետք է գրվի փաստաթղթի պարունակությունը
</body>
</html>

18. Notepad տե քս տային խմ բագ րի չի մե  նյուի տո ղի File են թա մե  նյուի Save 
հրա մա նով պահ պա նեք կա տար ված փո փո խու թյուն նե րը։ 

19.  Խն դիր նե րի վա հա նա կի օգ նու թյա մբ կր կին մտեք բրաու զե րի մի  ջա-
վայր ու F5 ստեղ նով վե րա գոր ծար կեք գր ված ծրա գի րը. այս դեպ քում 
ձեր ստեղ ծած WEB-է ջը կու նե նա կա նաչ ֆոն և դե ղին գույ նով տե քստ։ 

20. Աշ խա տա նքն ա վար տեք՝ տե քս տային խմ բագ րի չն ու բրաու զե րը փա-
կե լո վ։
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§2.7. ՏԵ ՔՍ ՏԻ ՁԵՎԱ ՎՈ ՐՈՒՄ
 
Այժմ ծա նո թա նա նք WEB-է ջի հիմն  ա կան բաղ կա ցու ցիչ տար րե րից վեր-

նագ րե րի ու պար բե րու թյուն նե րի ստե ղծ ման գոր ծըն թա ցի ն։ 
HTML լեզ վում վեր նագ րե րի 6 մա կար դակ ներ են նա խա տես ված՝ h1, h2, 

..., h6, ո րո նք տր վում են հա մա պա տաս խան զույգ թէ գե րի օգ նու թյա մբ, ընդ 
ո րում՝ <h1>-ը ա ռա ջին մա կար դա կի վեր նա գիր է և ու նի ա մե  նա մե ծ տա-
ռա չա փը, իսկ <h6>-ը՝ 6-րդ մա կար դա կի, ո րի տա ռա չա փն ա մե  նա փո քրն է։ 
Օ րի նակ՝ <h6> վեր նա գիր</h6>։

Ս տե ղծ վող փաս տա թղ թում վեր նագ րի հա վա սա րեց ման ձևը կա րե լի է 
սահ մա նել  align հատ կա նի շի մի  ջո ցով՝ հետ ևյալ կե րպ. right – ըստ աջ եզ-
րի, left – ըստ ձախ եզ րի,  center – ըստ կե նտ րո նի։ Օ րի նակ՝ վեր նա գի րն ըստ 
կե նտ րո նի հա վա սա րեց նե լու հա մար ան հրա ժե շտ է վեր նագ րի թէ գում նշել 
align=”center” հատ կա նի շը։ Վե րը բեր ված օ րի նա կի հա մար կլի նի. 

<h1 align=”center”> վեր նա գիր</h1> 

Այն դեպ քում, երբ հա վա սա րեց ման որ ևէ ձև չի նշ վում, բաժ նի վեր նա գի-
րը հա վա սա րեց վում է ըստ է ջի ձախ եզ րի։ 

HTML-փաս տա թղ թում պար բե րու թյուն նե րը տր վում են զույգ՝ <p> և </p> 
թէ գե րի օգ նու թյա մբ. օ րի նակ՝ 

<p>ա ռա ջին պար բե րու թյուն</p><p>ե րկ րո րդ պար բե րու թյուն</p>։ 

Ի տար բե րու թյուն շատ տե քս տային խմ բագ րիչ նե րի՝ HTML-փաս տա-
թղ թում ENTER ստեղ նով չի կա րե լի նոր պար բե րու թյան ան ցնել, քա նի որ 
բրաու զե րը նոր պար բե րու թյու նը տար բե րում է մի  այն <p> թէ գի առ կայու-
թյա մբ։ Ե թե պար բե րու թյուն նե րը <p> թէ գե րով չբա ժան վեն, ա պա ողջ փաս-
տա թուղ թը որ պես մե կ պար բե րու թյուն կդի տա րկ վի ։

 Պար բե րու թյան հա վա սա րե ցու մը նույն պես ի րա կա նաց վում է align հատ-
կա նի շի օգ նու թյա մբ, որն այս տեղ կա րող է ըն դու նել հետ ևյալ ար ժեք նե րից 
որ ևէ մե  կը. left – ըստ ձախ եզ րի, right – ըստ աջ եզ րի, center – ըստ կե նտ րո-
նի, justify – ըստ աջ և ձախ եզ րե րի։ O րի նակ՝

<p align=”justify”>։

 Տե քս տում տո ղա դա րձն ի րա կա նաց վում է <br /> ա ռան ձին թէ գո վ։ 
Քա նի որ HTML լեզ վում պար բե րու թյան ա ռա ջին տո ղի սկիզ բը սահ մա-

նե լու հնա րա վո րու թյուն չկա, ա պա պար բե րու թյուն նե րի մի  ջև հա ճախ դա-
տա րկ տող է դր վում։ Պար բե րու թյուն նե րն ի րա րից ա ռա նձ նաց նե լու հա մար 
կա րե լի է նաև դրա նց մի  ջև հո րի զո նա կան գիծ տա նել՝ օգտ վե լով <hr /> թէ-
գի ց։ Դր վող գծի դիր քը, եր կա րու թյունն ու հաս տու թյու նը տր վում են թէ գի 
հատ կա նիշ նե րում, օ րի նակ՝ 

<hr / align=”center” size=”2px” width=”20%”>
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 Տե քս տի հատ վա ծի կամ պար բե րու թյան տա ռա տե սա կի ձևն ընտ րե լու 
հա մար ո րո շա կի տար րեր կան (ա ղյ ու սակ 2.1)։ 

Ա ղյ ու սակ 2.1

Տար րը Ն կա րագ րու թյու նը
b             տե քս տի թավ (bold) ձև

i տե քս տի շեղ (italic) ձև

strong տե քս տի թավ ուր վագ ծում

em տե քս տի շեղ ուր վագ ծում

u ընդգծ ված տե քստ

strike, s գ ծա նշ ված տե քստ

big մե  ծաց ված տա ռա չա փով տե քստ

small փոք րաց ված տա ռա չա փով տե քստ

sup վե րին ին դե քս

sub ս տո րին ին դե քս

blink թար թող տե քստ (ոչ բո լոր բրաու զեր նե րի հա մար է աշ խա-
տում)

<i>-ն և <em>-ը, <b>-ն և <strong>-ը հա մար ժեք չեն, չնայած ար դյուն քի 
նմա նու թյա նը։  <i>-ն և <b>-ն նա խա տես ված են ֆի զի կա կան, իսկ <em>-ը և 
<strong>-ը՝ տրա մա բա նա կան շեշ տա դր ման հա մար և ընդ գծում են նշ ված 
տե քս տե րի կար ևո րու թյու նը ։

1. HTML-փաս տա թղ թի ի՞նչ հիմն  ա կան ֆունկ ցի ո նալ տար րեր 
գի տե ք։

2. HTML լեզ վում վեր նագ րե րի քա նի՞ մա կար դակ է  նա խա տես-
ված և ո՞րն է չա փով ա մե  նա մե  ծը։ 

3. Ի ՞նչ հնա րա վո րու թյուն է տա լիս align հատ կա նի շը։ 
4. HTML-փաս տա թղ թի կո դում ինչ պե ՞ս են տար բե րում պար բե րու թյուն-

նե րը ։
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Լաբորատոր աշխատանք 
2.3

Աշխատանք տեքստի հետ

1. Start  գլ խա վոր մե  նյուի Programs են թա մե  նյուի Accessories են թա մե  նյուի 
Notepad հրա մա նով հա մա նուն տե քս տային խմ բագ րի չի մի  ջա վայր մտե ք։

2.  Մե նյուի տո ղի File են թա մե  նյուի Open հրա մա նով բա ցեք նա խո րդ լա-
բո րա տոր աշ խա տան քում պահ պա նած  ֆայ լը ։

3.  Մեկ նար կի <title> և ա վար տի </title> թէ գե րի մի  ջև առ կա փաս տա թղ թի 
հին ան վա նու մը ջն ջեք ու ներ մու ծեք նո րը՝ Հա մա կա րգ չային ու սու ցում։

4. Ջն ջեք Այս տեղ պե տք է գր վի փաս տա թղ թի պա րու նա կու թյու նը նա խա դա սու-
թյունն ու բաց ված տո ղում ներ մու ծեք հետ ևյալ վեր նագ րային թէ գը.

 <h1 align=”center”><b> ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԻՉ<br />Ու սումն  ա կան կե նտ րոն</b></h1> 

 Այս տեղ align=”center” հատ կա նի շն ա պա հո վում է վեր նագ րի հա վա սա-
րե ցում ըստ կե նտ րո նի, <b> թէ գը՝ վեր նագ րի ար տած ման թավ ձևը, 
իսկ <br /> թէ գը վեր նագ րի վեր ջին մա սը (Ու սումն  ա կան կե նտ րոն) տե-
ղա փո խում է հա ջո րդ տո ղ։

5. Մ կնի կի ցու ցի չը տե ղադ րեք ներ մուծ ված տո ղի վեր ջում և սեղ մե ք 
ENTER ստեղ նը ։

6.  Բաց ված տո ղում ներ մու ծեք հետ ևյալ գրա ռու մը.
<br /><hr /  align=”center” size=”2px” width=”40%”> 

 որ տեղ <br /> թէ գի օգ նու թյա մբ տո ղա դա րձ է կա տար վում, <hr /> թէ-
գով  հո րի զո նա կան գիծ է տար վում, align=”center” հատ կա նի շով գի ծը 
տար վում է կե նտ րո նում, size=”2px” հատ կա նի շով գծի հաս տու թյու նը 
սահ ման վում է 2 փիք սել, իսկ width հատ կա նի շով էլ եր կա րու թյու նը՝ 
40% (մո նի տո րի լայ նու թյան նկատ մա մբ)։

7. Մ կնի կի ցու ցի չը տե ղադ րեք ներ մուծ ված տո ղի վեր ջում և սեղ մե ք 
ENTER ստեղ նը ։

8.  Բաց ված տո ղում ներ մու ծեք հետ ևյա լը.
 <p align=”center”><i>Ու սումն  ա սի րեք հետ ևյալ ծրագ րե րը</i></p> 

    Այս տեղ align=”center” հատ կա նի շով սահ ման վում է պար բե րու թյան 
հա վա սա րե ցում ըստ կե նտ րո նի ։

9. ENTER ստեղ նով նոր տող բա ցեք և ներ մու ծեք ստո րև բեր ված պար բե-
րու թյու նը.
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<p align=”center”>MS Word</p>

10. Մ կնի կի ցու ցի չը տե ղադ րեք ներ մուծ ված տո ղի վեր ջում և սեղ մե ք 
ENTER ստեղ նը ։

11.  Բաց ված տո ղում ներ մու ծեք <p align=”center”>MS Excel</p>։ Ե թե ա մե ն 
ինչ ճի շտ եք կա տա րել, ա պա կու նե նաք հետ ևալ HTML-կո դը.

<html>
   <head> <title>Համակարգչային ուսուցում</title> </head>
     <body bgcolor=”green” text=”yellow”> 
 <h1 align=”center”><b>ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉ<br />Ուսումն ական 
կենտրոն</b></h1>
 <br /><hr / align=”center” size=”2px” width=”40%”>
 <p align=”center”><i>Ուսումն ասիրեք հետևյալ ծրագրերը</i></p>
 <p  align=”center”>MS Word</p>
 <p align=”center”>MS Excel</p>  
    </body>
</html>

12. Notepad տե քս տային խմ բագ րի չի մե  նյուի տո ղի File են թա մե  նյուի Save 
հրա մա նով ծրագ րի կո դը պահ պա նեք Save in դաշ տում՝ ընտ րե լով My 
Documents –ի ձեր դա սա րա նին հատ կաց ված թղ թա պա նա կն ու FIle Name 
դաշ տում ներ մու ծե լով Lab_2_3_*.html ան վա նու մը, որ տեղ * –ի փո խա-
րեն ներ մու ծեք ձեր դա սա մա տյա նի հա մա րը ։

13. Որ ևէ բրաու զե րի մի  ջա վայր մ տեք ու մե  նյուի տո ղի File են թա մե  նյուի 
Open հրա մա նով բա ցեք ստե ղծ ված ֆայ լը։ Ե թե ա մե ն ինչ ճի շտ եք կա-
տա րել, ա պա էկ րա նին կհայտն վի ձեր ստեղ ծած WEB-է ջը ։

 

14. Ա վար տեք աշ խա տան քը՝ փա կե լով տե քս տային խմ բագ րի չն ու բրաու-
զե րը ։
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§2.8. ՑՈՒ ՑԱԿ ՆԵ Ր

MS WORD տե քս տային խմ բագ րի չով աշ խա տե լիս ծա նո թա ցել եք  հա-
մա րա կալ ված և չհա մա րա կալ ված ցու ցակ ներ ստեղ ծե լու գոր ծըն թա ցի ն։ 
HTML-ում հա մա րա կալ ված տար րե րով ցու ցակ ներ ստեղ ծե լու հա մար հա-
տուկ թե գեր են կի րառ վում։ Նման ցու ցա կը պե տք է սկս վի <ol> և ա վա րտ-
վի </ol> (Ordered List) թէ գե րով, իսկ ցու ցա կի յու րա քան չյուր տա րր պե տք է 
նե րառ վի <li> և </ li> (List Item) թէ գե րի մի  ջև։ 

Օ րի նակ,  
Ա րա մ
 Գայա նե
 Գե ղա մ

 հա մա րա կալ ված ցու ցա կը ստեղ ծե լու հա մար ան հրա ժե շտ է HTML-ում տալ 
հետ ևյալ գրա ռումն  ե րը.

<ol>
<li> Ա րամ </li>
<li> Գայա նե </li>
<li> Գե ղամ </li>
</ol>  

<ol> թե գում type հատ կա նի շով կա րե լի է նշել ցու ցա կի տար րե րը հա մա-
րա կա լե լու ե ղա նա կը.

  A – լա տի նա կան մե  ծա տա ռե րով՝ A,B,C..., 
  a – լա տի նա կան փոք րա տա ռե րով՝ a,b,c...,
  I – հռո մե  ա կան I,II,III... թվե րով, 
  i – հռո մե  ա կան i,ii,iii... թվե րով, 
  1 – ա րա բա կան թվե րով՝ 1,2,3..., 

Օ րի նակ՝ <օl type=”a”> հրա հան գի հա մա ձայն՝ ցու ցա կի տար րե րը կհա մա-
րա կալ վեն լա տի նա կան փոք րա տա ռե րով՝

a. Ա րա մ
b. Գայա նե
c. Գե ղա մ

Հ նա րա վո րու թյուն կա նշե լու նաև հա մա րա կալ ման ե լա կե տային ար ժե-
քը, ո րի հա մար կի րառ վում է start  հատ կա նի շը։ Օ րի նակ՝ ըստ <ol type=”1” 
start=”5”> թէ գի՝ հա մա րա կա լու մը կի րա կա նաց վի ա րա բա կան թվե րով՝ 
սկսած 5-ից։

 Ցու ցա կի տար րե րի հա մա րա կալ ման ե ղա նա կը ol թէ գում չն շե լու դեպ քում 
ավ տո մատ ընտր վում է ա րա բա կան թվե րով հա մա րա կալ ման ե ղա նա կը ։

Չ հա մա րա կալ ված ցու ցակ ստեղ ծե լու հա մար կի րառ վում են <ul> և </ul> 
(Unordered List) թէ գե րը։ Այս տեղ ևս ցու ցա կի յու րա քան չյուր տա րր պե տք է 
նե րառ ված լի նի <li> և </ li>  թէ գե րի մի  ջև։  
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Օ րի նակ, հետ ևյալ՝ 
Ա րա մ
 Գայա նե
 Գե ղա մ

չ հա մա րա կալ ված ցու ցա կը ստեղ ծե լու հա մար ան հրա ժե շտ է HTML ծրագ-
րում ընդ գր կել հետ ևյա լը.

<ul>
<li> Ա րամ </li>
<li> Գայա նե </li>
<li> Գե ղամ </li>
</ul>

<ul> թէ գում type հատ կա նի շով ո րոշ վում է նշի չի ար տա քին տես քը։ Այն 
կա րող է ըն դու նել հետ ևյալ ար ժեք նե րից որ ևէ մե  կը. circle – շր ջա նա գիծ, 
square – քա ռա կու սի։ Օ րի նակ՝ <ul type=”circle”> ։ Նշի չի տես քի հա մար կոն-
կ րետ ար ժեք չն շե լու դեպ քում ավ տո մատ ըն դուն վում է դրա  disc (շր ջան) 
ար ժե քը ։

 Հա մա րա կալ ված և չհա մա րա կալ ված ցու ցակ նե րն ի րե նց հեր թին կա րող 
են ցան կա ցած տի պի նե րդր ված այլ ցու ցակ ներ պա րու նա կե լ։ Օ րի նակ.

<ol> 
<li>11ա դասարան </li>
<ul> 
<li>Արամ </li>
<li>Անահիտ </li>
</ul>
<li> 11բ դասարան </li>
<ul> 
<li> Սևակ </li>
<li> Գրիգոր </li>
<li> Նարինե </li>
</ul>
</ol>

 
Այս ծրագ րային կո դի ար դյուն քում կս տացվեն հետ ևյալ նե րդր ված ցու-

ցակ նե րը.

1.    11ա դասարան 
o Արամ 
o Անահիտ 

2.    11բ դասարան 
o Սևակ 
o Գրիգոր
o Նարինե
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 Չ հա մա րա կալ ված ցու ցակ նե րի նե րդր վա ծու թյան տար բեր մա կար-
դակ նե րի հա մար  բրաու զեր նե րը ավ տո մատ տար բեր նշիչ ներ են օգ-
տա գոր ծում, իսկ հա մա րա կալ ված ցու ցակ նե րի դեպ քում հա մա րա-
կալ ման տի պն ավ տո մատ չի փոխ վում։ 

 Ե թե հա մա րա կալ ված ցու ցա կից որ ևէ տա րր է հե ռաց վում, ա պա դրան 
հա ջոր դող տար րե րի հա մա րա կա լու մն  ավտոմատ կերպով թար մաց-
վում է։

ՕԳՏԱԿԱՐ Է ԻՄԱՆԱԼ

1. <ol> թէ գի ի՞նչ հատ կա նիշ ներ գի տե ք։
2. Չ հա մա րա կալ ված ցու ցակ նե րում ի՞նչ տես քի նշիչ ներ  կա-

րե լի է կի րա ռե լ։

Լաբորատոր աշխատանք 
2.4

Աշխատանք ցուցակների հետ

1. Start  գլ խա վոր մե  նյուի Programs են թա մե  նյուի Accessories են թա մե  նյուի 
Notepad հրա մա նով տե քս տային խմ բագ րի չի մի  ջա վայր մտե ք։

 2. Մե նյուի տո ղի File են թա մե  նյուի Open հրա մա նով բա ցեք նա խո րդ լա-
բո րա տոր աշ խա տան քում ձեր պահ պա նած  ֆայ լը ։

3. Մկ նի կի ցու ցի չը տե ղադ րեք բաց ված HTML-ծ րագ րի <p align="center"><i> 
Ու սումն  ա սի րեք հետ ևյալ ծրագ րե րը </i></p> տո ղից հե տո և ENTER  ստեղ-
նով նոր տող բա ցե ք։

4. Չ հա մա րա կալ ված ցու ցակ ստեղ ծե լու նպա տա կով բաց ված տո ղում 
ներ մու ծեք <ul type=square> մե կ նար կի թէ գը՝ այս պի սով նշի չի հա մար 
type հատ կա նի շով քա ռա կու սու տե սք սահ մա նե լո վ։

 5. Հա ջո րդ եր կու տո ղե րում պա րագ րա ֆ նե րի թէ գե րի դի մաց ա վե լաց-
րեք <li> թէ գը։ Այ նու հե տև </body> թէ գից ա ռաջ նոր տող բա ցեք և ներ-
մու ծեք ա վար տի </ul> թէ գը։ 

 Ե թե ա մե ն ինչ ճի շտ եք կա տա րել, ա պա ձեր HTML-կո դը կու նե նա 
հետևյալ տես քը.
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<html>
<head><title> Համակարգչային ուսուցում </title></head>
<body bgcolor=”green” text=”yellow”>
<h1 align=”center”><b> ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉ <br /> Ուսումն ական կենտրոն </
b></h1>
<br /><hr /  align=”center” size=”2px” width=”40%”>
<p align=”center”><i> Ուսումն ասիրեք հետևյալ ծրագրերը </i></p>
<ul type=”square”>
<li><p align=”center”>MS Word</p></li>
<li><p align=”center”>MS Excel</p></li>
</ul>
</body>
</html>

6. Notepad տե քս տային խմ բագ րի չի մե  նյուի տո ղի File են թա մե  նյուի Save 
հրա մա նով պահ պա նեք ծրագ րի նոր կո դը՝ Save in դաշ տում ընտ րե-
լով My Documents –ի ձեր դա սա րա նին հատ կաց ված թղ թա պա նա կն ու 
FIle Name դաշ տում ներ մու ծե լով Lab_2_4_*.html ան վա նու մը, որ տեղ * –ի 
փո խա րեն պե տք է նշել ձեր դա սա մա տյա նի հա մա րը։ 

7. Այժմ որ ևէ բրաու զե րի մի  ջա վայր մտեք, մե  նյուի տո ղի File են թա մե -
նյուի Open հրա մա նով ընտ րեք Notepad  խմ բագ րի չի մի  ջա վայ րում ձեր 
ստեղ ծած ֆայլն ու մկ  նի կի ձախ սեղ մա կի կրկ նա կի սեղ մում կա տա-
րե ք։ Ե թե ա մե ն ինչ ճի շտ եք կա տա րել, ա պա էկ րա նին կտես նեք ձեր 
նոր WEB-է ջը ։

 

8. Այժմ ծրագ րի <ul type=square> և </ul> թէ գե րի փո խա րեն ներ մու ծեք հա-
մա պա տաս խա նա բար <ol type=1> և </ol> թէ գե րն ու պահ պա նեք կա-
տար ված փո փո խու թյուն նե րը։ 

9. Խն դիր նե րի վա հա նա կի օգ նու թյա մբ կր կին մտեք բրաու զե րի մի  ջա-
վայր ու F5 ստեղ նով աշ խա տաց րեք գր ված ծրա գի րը. այժմ հա մա րա-
կալ ված ցու ցակ կու նե նա ք։
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10. Ա վար տեք աշ խա տան քը՝ փա կե լով տե քս տային խմ բագ րի չն ու բրաու-
զե րը ։

§2.9. ՀԻ ՊԵՐ ՏԵ ՔՍ ՏԱՅԻՆ ՀՂՈՒՄ ՆԵ Ր

 Հա մա ցան ցով աշ խա տե լիս հա ճախ մի  փաս տա թղ թից մյու սին ենք ան ց-
նում։ Նման հնա րա վո րու թյուն ստա նում ենք հի պեր տե քս տային հղումն  ե րի 
(հե տա գայում՝ հի պե րհ ղում) մի  ջո ցո վ։  

Հի պե րհ ղումն  ե րը բաղ կա ցած են եր կու մա սից. ցու ցի չից  և հաս ցե ի ց։ 
Հի պե րհղ ման ցու ցի չը  կա րող է լի նել տե քս տի հատ ված կամ պատ կեր, 

որն ա ռա նձ նա նում է գույ նով և դրա շր ջա կայ քում մկ  նի կի ցու ցի չն ըն դու-

նում է ձեռ քի ( ) տե սք։ 

Հղ ման հաս ցեն  նե րա ռում է այն փաս տա թղ թի հաս ցեն ու ան վա նու մը, 
ո րին ուղղ ված է հղու մը։  

Հի պեր տե քս տային հղում կա րե լի է ստեղ ծել <a> զույգ թէ գի օգ նու թյա մբ։ 
Այն մի  այն մե կ պար տա դիր հատ կա նիշ ու նի՝ href-ը, ո րի ար ժե քն այն փաս-
տա թղ թի հաս ցեն ու ան վա նումն  է, ո րին ուղղ ված է հղու մը։ Օ րի նակ՝ 

<a href=”c։\Lab_2_4.html”> հա մա կա րգ չային</a>

 թէ գը հա մա կա րգ չային  բա ռը կդա րձ նի հղում՝ ուղղ ված C կու տա կի չի 
Lab_2_4.html  փաս տա թղ թին, իսկ 

<a href=”http։//www.edu.am”> նա խա րա րու թյուն</a>

 թէ գը նա խա րա րու թյուն բա ռը կդա րձ նի հղում, որն ան ցում կա պա հո վի ՀՀ 
կր թու թյան և գի տու թյան նա խա րա րու թյան կայ քի ն։

 Չը նտր ված հի պե րհղ ման ցու ցի չի գույ նը կա րե լի է սահ մա նել body թէ գի 
link, իսկ ընտր վա ծի նը՝  vlink հատ կա նի շո վ։  alink հատ կա նի շով կա րե լի է 
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սահ մա նել հղ ման գույնն այն դեպ քում, երբ մկ  նի կի ցու ցի չը կտե ղա դր վի 
դրա շր ջա կայ քում ու ձախ սեղ մա կը կսե ղմ վի։ 

Հ ղում կա րե լի է կազ մա կեր պել նաև մի և նույն է ջի սահ ման նե րում։ Դրա հա-
մար նախ ան հրա ժե շտ է name հատ կա նի շով նշիչ տալ այն տար րին, ո րին 
պե տք է ան ցում կա տար վի, ա պա # պայ մա նան շա նի օգ նու թյա մբ կազ մա-
կեր պել հղու մը։ 

<h1 name=”heading_1”>heading 1</h1> օ րի նա կում heading 1 վեր նագ րային տար-
րին տր վել է heading_1 նշի չը, իսկ <a href="#heading_1"> Հղում heading_1 տար րին</a> 
թէ գով Հղում heading_1 տար րին  ան վա նու մով հղ ման ցու ցիչ է կազ մա կե րպ-
վել, ո րով կա րե լի է է ջի heading 1  տար րին ան ցում կա տա րե լ։ Ընդ ո րում # 
պայ մա նան շա նը բրաու զե րին հայտ նում է, որ ան ցու մը է ջի սահ ման նե րում 
է կա տար վե լու։

WEB-է ջում կա րե լի է նաև հղում ստեղ ծել, ո րի ցու ցի չը նկար է։ 
<a href=”word.html”><img src=”comp.html”></a> օ րի նա կում հղ ման ցու ցի չը comp 
ան վա նու մով նկա րն է, որն  ընտ րե լիս հղում կկա տար վի word.html փաս տա-
թղ թի ն։ 

 WEB-է ջից կա րե լի է  է լե կտ րո նային փոս տի հաս ցե ին հղում կա տա րել. 
դրա հա մար ան հրա ժե շտ է href հատ կա նի շին վե րագ րել mailto ար -
ժեքն ու ան հրա ժե շտ է լե կտ րո նային հաս ցե ն։

ՕԳՏԱԿԱՐ Է ԻՄԱՆԱԼ

1. Ի ՞նչ է հի պեր տե քս տը։ 
2. Ո ՞ր թէ գի օգ նու թյա մբ է կա րե լի հի պե րհ ղում ստեղ ծե լ։
3.  Կա րո ՞ղ է նկա րը հի պե րհ ղում լի նե լ։

Լաբորատոր աշխատանք 
2.5

Հիպերհղումն երի ստեղծում

Այս աշ խա տան քը կա տա րե լուց ա ռաջ My Documents –ի ձեր դա սա րա նին 
հատ կաց ված թղ թա պա նա կում են թա թղ թա պա նակ ստեղ ծե ք։ Դրա հա մար 
բա ցեք ձեր դա սա րա նին հատ կաց ված թղ թա պա նա կը, մկ  նի կի ցու ցի չը 
տե ղադ րեք թղ թա պա նա կի որ ևէ ա զատ մա սում ու սեղ մե ք աջ սեղ մա կը։ 
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Բաց ված են թա տե քս տային մե  նյուից ընտ րեք New, ա պա Folder հրա ման նե-
րը։ Ներ մու ծեք ստե ղծ ված թղ թա պա նա կի Lab_2_5_* ան վա նու մը, որ տեղ * –ի 
փո խա րեն ներ մու ծեք ա շա կեր տի դա սա մա տյա նի հա մա րը ։

1.  Բա ցեք Notepad տե քս տային խմ բագ րի չը, ա պա մե  նյուի տո ղի File են-
թա մե  նյուի Open հրա մա նով 2.2 լա բո րա տոր աշ խա տան քում ձեր պահ-
պա նած ֆայ լը ։

2.  Բաց ված ծրագ րային կո դը ձևա փո խեք հետ ևյա լի.

<html>
<head><title>Word</title></head>
<body bgcolor=”red” text=”yellow”>
<h1 align=”center”><i>MS WORD</i></h1>
<p  align=”center”>Պարզ տեքստային փաստաթղթերի ստեղծում</p>
<p align=”center”>Կազմածո տեքստային փաստաթղթերի ստեղծում</p><br 
/><hr />
<p align=”center”><a href=”lab_2_5.html”>ՎԵՐԱԴԱՐՁ ԳԼԽԱՎՈՐ ԷՋԻՆ</p>
</body>
</html>

3.  Մե նյուի տո ղի File են թա մե  նյուի Save հրա մա նով պահ պա նեք ծրագ-
րի կո դը՝ Save in դաշ տում ընտ րե լով My Documents –ի ձեր դա սա րա նին 
հատ կաց ված թղ թա պա նա կի նոր ստե ղծ ված են թա թղ թա պա նա կն ու 
FIle Name դաշ տում ներ մու ծե լով Word.html ան վա նու մը ։

4. Խմ բագ րի չի մե  նյուի տո ղի File են թա մե  նյուի Open հրա մա նով կր կին 
բա ցեք 2.2 լա բո րա տոր աշ խա տան քում ձեր պահ պա նած  ֆայ լը ։

5.  Բաց ված ծրագ րային կո դն այս ան գամ ձևա փո խեք հետ ևյա լի.

<html>
<head><title>Excel</title></head>
<body bgcolor=”red” text=”yellow”>
<h1 align=”center””><i>MS EXCEL</i></h1>
<p  align=”center”>Էլեկտրոնային աղյ ուսակների պարունակությունը</p>
<p align=”center”>Էլեկտրոնային աղյ ուսակների կիրառումը հաշվարկների 
համար</p>
<p align=”center”>դիագրամն երի և աղյ ուսակների կառուցում</p><br /><hr />
<p align=”center”><a href=”lab_2_5.html”>ՎԵՐԱԴԱՐՁ ԳԼԽԱՎՈՐ ԷՋԻՆ</
a></p>
</body>
</html>

6.  Մե նյուի տո ղի File են թա մե  նյուի Save հրա մա նով պահ պա նեք ծրագ-
րի կո դը՝ Save in դաշ տում ընտ րե լով My Documents –ի ձեր դա սա րա նին 
հատ կաց ված թղ թա պա նա կի նոր ստե ղծ ված են թա թղ թա պա նա կն ու 
FIle Name դաշ տում ներ մու ծե լով Excel.html ան վա նու մը։ 
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7. Այժմ խմ բագ րի չի մե  նյուի տո ղի File են թա մե  նյուի Open հրա մա նով բա-
ցեք 2.4 լա բո րա տոր աշ խա տան քում ձեր պահ պա նած  ֆայ լը ։

 8. Փաս տա թղ թի <li><p align=”center”>MS Word</p> դր վա գը ձևա փո խեք 
հետ ևյա լի.

<li><p align="center"><a href="Word.html">MS Word</a></p></li> 

 ի սկ <a href=”Word.html” </a> դր վա գն էլ հետ ևյա լի.  

 <li><p align="center"><a href="Excel.html">MS Excel</a></p></li> ։

 Այժմ ծրագ րի կո դը կըն դու նի հետ ևյալ տես քը. 

<html>
<head><title> Համակարգչային ուսուցում </title></head>
<body bgcolor=”green” text=”yellow”>
<h1 align=”center”><b>ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉ<br />Ուսումն ական կենտրոն</b></h1>
<br /><hr / align=”center” size=”2px” width=”40%”>
<p align=”center”><i>Ուսումն ասիրեք հետևյալ ծրագրերը</i></p>
<ul type=”square”>
<li><p align=”center”><a href=”Word.html”>MS Word</a></p></li>
<li><p align=”center”><a href=”Excel.html”>MS Excel</a></p></li>
</ul>
</body>
</html>

9.  Մե նյուի տո ղի File են թա մե  նյուի Save հրա մա նով պահ պա նեք ծրագ-
րի կո դը՝ Save in դաշ տում ընտ րե լով My Documents –ի ձեր դա սա րա նին 
հատ կաց ված թղ թա պա նա կի նոր ստե ղծ ված են թա թղ թա պա նա կն ու 
FIle Name դաշ տում ներ մու ծե լով Lab_2_5_*.html  ան վա նու մը ։

10. Մ տեք որ ևէ բրաու զե րի մի  ջա վայր, ընտ րեք Notepad  խմ բագ րի չի մի -
ջա վայ րում ձեր ստեղ ծած ֆայլն ու մկ նի կի ձախ սեղ մա կի կրկ նա կի 
սեղ մում կա տա րե ք։ Ե թե ա մե ն ինչ ճի շտ եք կա տա րել, ա պա էկ րա նին 
կհայտն վի ձեր ստեղ ծած Web-է ջը՝ MS Word  և MS Excel  հի պեր տե քս տե-
րով. 

MS Word

MS Exel
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11.  Հի պե րհ ղումն  ե րից օգտ վե լով բա ցեք MS Word է ջը.

ՎԵ ՐԱ ԴԱ ՐՁ ԳԼ ԽԱ ՎՈՐ Է ՋԻՆ

12. Մկ նի կի ցու ցի չը տե ղադ րեք ՎԵ ՐԱ ԴԱ ՐՁ ԳԼ ԽԱ ՎՈՐ Է ՋԻՆ հի պե ր-
հղման վրա և ձախ սեղ մա կով ան ցում կա տա րեք գլ խա վոր է ջի ն։ 

13. Այժմ հի պե րհ ղումն  ե րից օգտ վե լով՝ բա ցեք MS Excel է ջը.

ՎԵ ՐԱ ԴԱ ՐՁ ԳԼ ԽԱ ՎՈՐ Է ՋԻՆ

14. Մկ նի կի ցու ցի չը տե ղադ րեք ՎԵ ՐԱ ԴԱ ՐՁ ԳԼ ԽԱ ՎՈՐ Է ՋԻՆ հի պե ր-
հղման վրա և ձախ սեղ մա կով ան ցում կա տա րեք գլ խա վոր է ջի ն։ 

15. Ա վար տեք աշ խա տան քը՝ փա կե լով տե քս տային խմ բագ րի չն ու բրաու-
զե րը ։
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§2.10. WEB-Գ ՐԱ ՖԻ ԿԱ 

Դժ վար է Հա մա ցան ցում շր ջա նառ վող ին ֆոր մա ցի ան պատ կե րաց նել 
ա ռա նց գրա ֆի կա կան տար րե րի՝ զա նա զան պատ կեր նե րի, լու սան կար նե-
րի, տե սաե րիզ նե րի։ WEB-է ջե րն ա ռա վել գրա վիչ դա րձ նե լու մի  ջոց լի նե լով՝ 
գրա ֆի կա կան տար րե րը WEB-փաս տա թղ թի ան բա ժա նե լի մաս են կազ-
մում։ 

WEB-է ջում նե րառված գրա ֆի կա կան տար րե րը պե տք է բրաու զեր նե րի 
կող մի ց ըն դու նե լի ձևա չափ ու նե նան. WEB-գ րա ֆի կայում կի րառ վող նման 
ստան դա րտ ձևա չա փե րից են Gif, jpeg և png գրա ֆի կա կան ձևա չա փե րը։ 
Սրա նք պատ կեր նե րի ար դյու նա վետ խտա ցում և ֆայ լե րի նվա զա գույն չա-
փեր են ա պա հո վում, ին չը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ար դյու նա վետ կեր-
պով դրա նք ցան ցով փո խան ցե լ։ Սո վո րա բար gif  ձևա չա փի պատ կեր նե րը 
կի րա ռում են տե քս տի լո գո տի պե րի, նկար նե րի, թա փան ցիկ տա րա ծք նե րի, 
ա նի մա ցի ոն պատ կեր նե րի, իսկ jpeg  ձևա չա փը՝ լու սան կար նե րի պահ պան-
ման հա մա ր։ Ա սե նք նաև, որ վեր ջե րս ա ռա վել մե ծ կի րա ռու թյուն է ստա-
ցել png ձևա չա փը, ո րը է ա կան պա րա մե տ րե րով  գե րա զան ցում է gif  և jpeg 
ձևա չա փե րի ն։ 

Այժմ ծա նո թա նա նք WEB-է ջում գրա ֆի կա կան տար րեր տե ղադ րե լու հա-
մար HTML-ում կի րառ վող ո րոշ մի  ջոց նե րի։ Է ջում պատ կեր  տե ղադ րե լու 
հա մար նա խա տես ված է <img> թէ գը։ Մեկ նար կի <img> թէ գը պե տք է նե-
րա ռի src հատ կա նի շը, ո րի ար ժե քը տե ղա դր վող պատ կե րի ան վա նումն  
ու հաս ցեն է։ Օ րի նակ՝ <img src=”c։\picture.jpg”> թէ գով է ջում կտե ղա դր վի C  
կու տա կի չի հիմն  ային թղ թա պա նա կի picture  ան վա նու մով jpg  ձևա չա փի 
պատ կե րը։ 

Բ րաու զե րն է ջում պատ կե րը տե ղադ րում է իր ի րա կան չա փե րո վ։ Այլ, 
ան հրա ժե շտ  չա փե րով տե ղադ րե լու հա մար <img> թէ գում նա խա տես ված 
են width և height  հատ կա նիշ նե րը, ո րոն ցով սահ ման վում են տե ղա դր վող 
պատ կե րի հա մա պա տաս խան լայ նու թյունն ու բա րձ րու թյու նը. ան հրա ժե շտ 
չա փե րը տր վում են փիք սել նե րո վ։ 

Օ րի նակ՝ <img src=”c։\patker.jpg” width=”90px” height=”80px”> 
Պատ կե րի չա փե րը կա րե լի է նշել նաև էկ րա նի չա փե րի հա մե  մատ՝ տո-

կոս նե րո վ։ Օ րի նակ՝ <img src=”c։\patker.jpg” width=”60%” height=”70%”> 
Պատ կե րի չա փե րը մի  շտ պե տք է սահ մա նել, քա նի որ դա բրաու զե րին 

հնա րա վո րու թյուն է տա լիս է ջը բեռ նա վո րե լիս քիչ ժա մա նակ ծախ սե լ։
 Քա նի որ պատ կե րը տր վում է որ պես պար բե րու թյան տե քս տային տա րր, 

ա պա  ան հրա ժե շտ է սահ մա նել նաև տե քս տում պատ կե րի դիր քը։  Դա  կա-
տար վում է align հատ կա նի շի օգ նու թյա մբ, ո րը կա րող է ըն դու նել հետ ևյալ 
ար ժեք նե րից որ ևէ մե  կը.
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 bottom  – պատ կե րի ստո րին եզ րը հա վա սա րեց վում է տե քս տային տո-
ղի հիմ քին, 

 middle –  տո ղն ան ցնում է պատ կե րի կե նտ րո նով,
 top  – պատ կե րի վե րին եզ րը հա վա սա րեց վում է տե քս տային տո ղի 

հիմ քին, 
 left  – պատ կե րը տե ղա դր վում է է ջի ձախ մա սում, իսկ հա ջոր դող 

տեքս տը՝ դրա նից աջ, 
 right  – պատ կե րը տե ղա դր վում է է ջի աջ մա սում, իսկ հա ջոր դող 

տեքս տը՝ դրա նից ձա խ։ 
Օ րի նակ՝ <img spr=”c։\patker.jpg” align=”top”> 
Տե քս տի և նկա րի մի  ջև հե ռա վո րու թյու նը (փիք սել նե րով) կա րե լի է սահ-

մա նել hspace (հո րի զո նա կան) և vspace (ուղ ղա ձիգ) հատ կա նիշ նե րի մի  ջո-
ցո վ։ Օ րի նակ՝

<img src=”c։\patker.jpg” hspace=”7px” vspase=”8px”> 

Ֆո նային պատ կեր տե ղադ րե լու հա մար կա րե լի է օգտ վել body թէ գի 
background  հատ կա նի շից, ո րի ար ժե քը պատ կե րի ան վա նումն  ու հաս ցեն 
է։ Օ րի նակ՝ 

<body background=”c։\patker1.gif”>

 Ֆո նային պատ կե րը մի  շտ ծած կում է բրաու զե րի պա տու հա նը։ Ե թե 
պատ կե րի չա փը փո քր է պա տու հա նի չա փից, ա պա պա տու հա նը կծա ծկ վի 
ֆո նային պատ կե րի պատ ճե ննե րո վ։ 

Պատ կեր նե րով WEB-էջ ստեղ ծե լիս պե տք է հի շել, որ մի  շա րք  այ ցե լու-
ներ է ջը տես նե լու հնա րա վո րու թյուն չեն ու նե նա. այդ պատ ճա ռով խոր-
հուրդ է տր վում պատ կե րին կից այն նկա րագ րող այ լը նտ րան քային տե քստ 
տա լ։ Այ լը նտ րան քային տե քս տը տր վում է որ պես alt  հատ կա նի շի ար ժե ք։ 
Օ րի նակ՝ 

<img src=”patker.jpg” alt=" Շա ռլ Ազ նա վուր"> 

Մկ նի կի ցու ցի չը նման պատ կե րի վրա տե ղադ րե լիս ո րոշ բրաու զեր ներ 
ոչ մի  այն ցու ցադ րում, այլև բա րձ րա ձայ նում են դրան կից այ լը նտ րան քային 
տե քս տը ։

 gif պատ կեր նե րը պա րու նա կում են 256, իսկ jpeg պատ կեր նե րը` մի  նչև 
16 մի  լի ոն գու նային ե րա նգ նե ր։

 Պատ կե րը տե քս տից ան կախ տե ղադ րե լու հա մար կա րե լի է այն ա ռան-
ձին պար բե րու թյու նում տե ղադ րե լ։

 Ն կա րի չա փի և ո րա կի հա մա մաս նու թյու նը պահ պա նե լու հա մար 
Photoshop-ում պե տք է ընտ րել File Save for Web & Devices հրա մա նն ու 
ա ռա ջա րկ վող ձևա չա փե րից ընտ րել ան հրա ժեշ տը` ըստ պա հա նջ վող 
ո րա կի և չա փի ։

ՕԳՏԱԿԱՐ Է ԻՄԱՆԱԼ
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1. WEB-է ջե րում գրա ֆի կա կան ի՞նչ հիմն  ա կան ձևա չա փեր են 
կի րա ռում։

2. Img թէ գի ի՞նչ հատ կա նիշ ներ գի տե ք։ 
3. Ին չի՞ հա մար է այ լը նտ րան քային տե քս տը ։

Լաբորատոր աշխատանք 
2.6

Աշխատանք պատկերների հետ

 Այս աշ խա տան քը կա տա րե լուց ա ռաջ My Documents –ի ձեր դա սա րա նին 
հատ կաց ված թղ թա պա նա կում  թղ թա պա նակ ստեղ ծե ք։ Նախ բա ցեք ձեր 
դա սա րա նին հատ կաց ված թղ թա պա նա կը, մկ  նի կի ցու ցի չը տե ղադ րեք 
թղ թա պա նա կի որ ևէ ա զատ մա սում ու սեղ մե ք աջ սեղ մա կը։ Բաց ված են-
թա տե քս տային մե  նյուից ընտ րեք New, ա պա Folder հրա ման նե րը։ Ներ մու-
ծեք ստե ղծ վող թղ թա պա նա կի Lab_2_6_* ան վա նու մը, որ տեղ * –ի փո խա րեն 
ներ մու ծեք ձեր դա սա մա տյա նի հա մա րը։ Ստե ղծ ված են թա թղ թա պա նա-
կում հա մա կա րգ չի պատ կե րի որ ևէ ֆայլ պահ պա նեք Comp ան վա մբ և jpg 
ձևա չա փո վ։ 

1. Notepad  տե քս տային խմ բագ րի չի մի  ջա վայր մտե ք։

 2. Մե նյուի տո ղի File են թա մե  նյուի Open հրա մա նով բա ցեք նա խո րդ լա-
բո րա տոր աշ խա տան քում պահ պա նած  ֆայ լը ։

3. Մկ նի կի ցու ցի չը տե ղադ րեք բաց ված HTML-ծ րագ րի 

<p align=”center” ><i>Ու սումն  ա սի րեք հետ ևյալ ծրագ րե րը</i></p>

  տո ղի ա վար տի </p>  թէ գից ա ռաջ և սեղ մե ք ENTER  ստեղ նը ։

4.  Հա ջո րդ տող տե ղա փոխ ված ա վար տի </p>  թէ գից ա ռաջ ներ մու ծեք 
<img src=”comp.jpg” width=”90px” height=”80px”> թէ գը, ո րը էջ կբե րի 90 
փիք սել լայ նու թյա մբ և 80 փիք սել բա րձ րու թյա մբ jpg ձևա չա փի comp  
նկա րը։ Կս տա նա նք հետ ևալ կո դը՝

<p align=”center”><i>Ու սումն  ա սի րեք հետ ևյալ ծրագ րե րը</i>

<img src=”comp.jpg” width=”90px” height=”80px”></p>

5. Խմ բագ րի չի մե  նյուի տո ղի File են թա մե  նյուի Save հրա մա նով պահ պա-
նեք ստաց ված ծրագ րի կո դը՝ Save in դաշ տում ընտ րե լով My Documents –ի 
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ձեր դա սա րա նին հատ կաց ված թղ թա պա նա կն ու FIle Name դաշ տում 
ներ մու ծե լով Lab_2_6_*.html ան վա նու մը, որ տեղ * –ի փո խա րեն ներ մու-
ծեք ձեր դա սա մա տյա նի հա մա րը ։

6. Որ ևէ բրաու զե րի մի  ջա վայր մ տեք, ընտ րեք Notepad  խմ բագ րի չի մի -
ջա վայ րում ձեր ստեղ ծած ֆայլն ու մկ  նի կի ձախ սեղ մա կի կրկ նա կի 
սեղ մում կա տա րե ք։ Ե թե ա մե ն ինչ ճի շտ եք կա տա րել, ա պա էկ րա նին 
կտես նեք նկար պա րու նա կող հետ ևյալ Web-է ջը.

MS Word

MS Exel

7.  Պատ կե րի դիր քը տե քս տում սահ մա նե լու հա մար Notepad տե քս տային 
խմ բագ րի չի մի  ջա վայ րում  <img> մե կ նար կի թէ գում ա վե լաց րեք align 
հատ կա նի շը, և որ պես զի տո ղն ան ցնի պատ կե րի կե նտ րո նով՝ հատ-
կա նի շին վե րագ րեք middle ար ժե քը. <img src=”comp.jpg” width=”90px” 
height=”80px” align=”middle”> ։ 

8. Տե քս տային խմ բագ րի չի մե  նյուի տո ղի File են թա մե  նյուի Save հրա մա-
նով պահ պա նեք ստե ղծ ված ծրա գի րը ։

9. Բրաու զե րի մե  նյուի տո ղի File են թա մե  նյուի Open հրա մա նով կր կին 
բա ցեք ծրա գի րը։ Ար դյուն քում էկ րա նին բեր ված հա մա կա րգ չի պատ-
կե րը կս տա նա հետ ևյալ տես քը.
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 10. Պատ կե րին այ լը նտ րան քային տե քստ կցե լու հա մար <img> մե կ նար կի 
թէ գում ա վե լաց րեք alt հատ կա նի շն ու դրան վե րագ րեք այ լըն տրան-
քային տե քստ ներ կայաց նող Computer  ար ժե քը՝ հետ ևալ կե րպ. 

<img src=”comp.jpg” width=”90px” height=”30px” align=”middle” alt=”Computer”> 

11. Ե թե ա մե ն ինչ ճի շտ եք կա տա րել, ա պա ծրագ րի կո դը պե տք է ստա-
նա հետ ևյալ տես քը.

<html>
<head><title> Համակարգչային ուսուցում </title></head>
<body bgcolor=”green” text=”yellow”>
<h1 align=”center”><b>ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉ<br />Ուսումն ական կենտրոն</b></h1>
<br /><hr / align=”center” size=”2px” width=”40%”>
<p align=”center” ><i>Ուսումն ասիրեք հետևյալ ծրագրերը</i>
<img src=”comp.jpg” width=”90px” height=”80px” align=”middle” 
alt=”Computer”></p>
<ul type=”square”>
<li><p align=”center”><a href=”Word.html”>MS Word</a></p></li>
<li><p align=”center”><a href=”Excel.html”>MS Excel</a></p></li>
</ul>
</body>
</html>

12. Notepad տե քս տային խմ բագ րի չի մե  նյուի տո ղի File են թա մե  նյուի Save 
հրա մա նով պահ պա նեք ծրա գի րը ։

13. Խն դիր նե րի վա հա նա կի օգ նու թյա մբ կր կին մտեք բրաու զե րի մի  ջա-
վայր ու F5 ստեղ նով աշ խա տաց րեք գր ված ծրա գի րը. մկ  նի կի ցու ցի-
չը հա մա կա րգ չի նկա րի շր ջա կայ քում տե ղադ րե լիս կտես նեք Computer 
տե քս տը.

 

14. Ա վար տեք աշ խա տան քը՝ տե քս տային խմ բագ րի չն ու բրաու զե րը փա-
կե լո վ։



96

§2.11. Ա ՂՅՈՒ ՍԱԿ ՆԵ Ր

WEB-է ջե րում հա ճախ է ան հրա ժե շտ լի նում տվյ ալ նե րն ար տա ծել ո րո շա-
կի փոխ դա սա վոր վա ծու թյա մբ։ Դրա հա մար նպա տա կա հար մար է ա ղյ ու-
սակ ներ կի րա ռե լ։ 

HTML-ում ա ղյ ու սակ կա րե լի է ստեղ ծել <table> զույգ թէ գի օգ նու թյա մբ։ 
Այն կա րող է ինչ պես ա ղյ ու սա կի վեր նա գիր, այն պես էլ տո ղեր և սյու ներ 
պա րու նա կե լ։ Վեր նա գի րը տր վում է <caption>, իսկ տո ղե րը՝ <tr> զույգ թէ գե-
րի օգ նու թյա մբ։ 

Ա ղյ ու սա կի յու րա քան չյուր տող բջիջ ներ է պա րու նա կում։ Վեր նագ րում 
բջիջ նե րը տր վում են <th>, իսկ տո ղե րում՝ <td> զույգ թէ գե րի կի րառ մա մբ։ 
Օ րի նակ՝ 

<table>
<caption>aaa</caption>
<tr>
  <td>x1</td>
  <td>x2</td>
  <td>x3</td>
</tr>
<tr>
  <td>x4</td>
  <td>x5</td>
  <td>x6</td>
  </tr>
</table>

ծ րագ րի կա տար ման ար դյուն քում կս տա-
նա նք եր կու տող և ե րեք սյուն պա րու նա-
կող ա ղյ ու սակ, ո րի վեր նա գի րը aaa է, իսկ 
բջիջ նե րում պահ վել են x1, x2, ..., x6  գրա-
ռումն  ե րը՝ 

      aaa
x1    x2    x3
x4    x5    x6

Ա ղյ ու սա կի յու րա քան չյուր բջիջ կա րող է ցան կա ցած տե քստ, պատ կեր 
կամ նույ նի սկ նե րդր ված ա ղյ ու սակ պա րու նա կե լ։ Ե թե բջիջ նե րի չա փե րը 
նա խա պես սահ ման ված չեն, ա պա այդ չա փե րը կար գա վոր վում են ավ տո-
մատ՝ դրան ցում առ կա տվյ ալ նե րից կախ վա ծ։ 

Ա ղյ ու սա կի տո ղե րով և սյու նե րով կա զմ վող ցան ցի գծե րն ա ռա նց հրա-
հան գի չեն ցու ցա դր վում։ Ցու ցադ րե լու հա մար պե տք է օգտ վել table թէ գի 
border հատ կա նի շից, ո րի ար ժե քը գծի հաս տու թյունն է (փիք սել նե րով)։ Վե-
րը բեր ված ա ղյ ու սա կի դեպ քում <table> մե կ նար կի թէ գի փո խա րեն գրե լով 
<table border=”1px”> ՝ կս տա նա նք.

aaa
x1  x2  x3
x4  x5  x6

Ե թե ա ղյ ու սա կի տե ղա կայ ման դիր քը չի նշ վում, ա պա այն տե ղա դր վում 
է բրաու զե րի պա տու հա նի ձախ եզ րից սկ սա ծ։ Էկ րա նին ա ղյ ու սա կի հո-
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րի զո նա կան դիր քը տա լու հա մար նա խա տես ված է align հատ կա նի շը, ո րը 
կա րող է ըն դու նել հետ ևյալ ար ժեք նե րից որ ևէ մե  կը. left – ձախ եզ րում, 
right – աջ եզ րում, center – կե նտ րո նում։ Օ րի նակ՝ <table align=”center”> ։

<td> թէ գի կի րառ ման դեպ քում բջի ջի ներ սում տե քս տը հա վա սա րեց վում 
է ըստ ձախ եզ րի, իսկ <th> թէ գի կի րառ ման դեպ քում՝  ըստ կե նտ րո նի և 
մի  ա ժա մա նակ սահ ման վում է տա ռա տե սա կի թավ ձևը։ Եր կու թէ գե րի դեպ-
քում էլ align հատ կա նի շով կա րե լի է փո խել ար տած վող տվյ ալ նե րի հո րի-
զո նա կան հա վա սա րեց ման ձևը՝ դրան վե րագ րե լով հետ ևյալ ար ժեք նե րից 
որ ևէ մե  կը. left – ըստ ձախ եզ րի, right – ըստ աջ եզ րի, center – ըստ կե նտ-
րո նի։ 

valign հատ կա նի շի օգ նու թյա մբ կա րե լի է ա ղյ ու սա կի բջիջ նե րում տվյ ալ-
նե րի հա վա սա րե ցումն  ի րա կա նաց նել ուղ ղա ձիգ ուղ ղու թյա մբ։ Այս  հատ-
կա նի շը կա րող է ըն դու նել հետ ևյալ հնա րա վոր ար ժեք նե րը. top – ըստ բջ ջի 
վե րին եզ րի, bottom – ըստ բջ ջի ստո րին եզ րի, middle – ըստ բջ ջի կե նտ րո նի։ 
Օ րի նակ՝ 

<td align=”right” valign=”top”>x1</td> 

Ա ղյ ու սա կի լայ նու թյան ու բա րձ րու թյան չա փե րը կա րե լի է սահ մա նել 
width և height հատ կա նիշ նե րի մի  ջո ցո վ։ Օ րի նակ՝ 

<table width=”20px” height=”10px”> 

Ա ղյ ու սա կի չա փե րը կա րե լի է տալ նաև էկ րա նի չա փե րի նկատ մա մբ՝ 
տո կոս նե րո վ։ Օ րի նակ՝ 

<table width=”30%’ height=”40%”> 

Բա րդ կա ռուց ված քով ա ղյ ու սակ ներ ստեղ ծե լու հա մար կի րառ վում են 
colspan և rowspan հատ կա նիշ նե րը, ո րո նք օգ տա գո րծ վում են <td> թէ գում։ 

colspan  հատ կա նի շով նշ ված քա նա կու թյա մբ սյու նե րը մի  ա վոր վում են 
մե կ բջի ջում։ Օ րի նակ՝ 

<html>
<head><title>table</title></head>
<body>
<table border=”1px”>
<tr> 
  <td colspan=4>x</td>
    <tr><td>x1</td></tr>
  <td>x2</td>
  <td>x3</td>
  <td>x4</td>
</table>
</body>
</html>

Բեր ված օ րի նա կում table թէ գի  
<td colspan=4>x</td> տար րով ա ռա-
ջին տո ղի չո րս սյու նե րը նե րառ վում 
են մե կ բջի ջում, ո րը պա րու նա կում 
է x գրա ռու մը։ Ար դյուն քում կու նե -
նանք հետ ևյալ ա ղյ ու սա կը.

x
x1 x2 x3 x4
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Այժմ դի տե նք հետ ևալ ծրագ րային կո դը. 

<html>
<head><title>table</title></head>
<body>
<table border=”1”>
  <tr> 
    <td colspan=2>x</td>
    <td colspan=2>y</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>x1</td>
    <td>x2</td>
    <td>y1</td>
    <td>y2</td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>

Ի նչ պես տես նում եք՝ <td 
colspan=2>x</td> և <td colspan=2>y</
td> թէ գե րի շնոր հիվ մի  ա վոր վել են 
2-ա կան սյու ներ՝ x և y գրա ռումն  ե-
րի հա մա ր։ Ար դյուն քում կս տաց վի 
հետ ևյալ ա ղյ ու սա կը.

x y
x1 x2 y1 y2

rowspan հատ կա նի շով նշ ված քա-
նա կու թյա մբ տո ղե րը մի  ա վոր վում 
են մե կ բջի ջում։ 

Դի տե նք հետ ևյալ օ րի նա կը՝

 

<html>
<head><title>table</title></head>
<body>
<table border=”1px”>
<tr> 
<td rowspan=”2”>x</td>
<td>x1</td>
</tr>
<tr>
<td>x2</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

Այս տեղ <td rowspan=”2”>x</td> տա րրն ա պա հո վում է եր կու տո ղե րի մի  ա-
վո րու մը մե կ բջի ջում, որ տեղ պահ վել է x գրա ռու մը։ Ար դյուն քում կս տաց վի 
հետ ևյալ ա ղյ ու սա կը.

x x1
x2

 WEB-է ջում ա ղյ ու սակ նե րի օգ նու թյա մբ կա րե լի է մե  նյուի տող ստեղ-
ծե լ։

ՕԳՏԱԿԱՐ Է ԻՄԱՆԱԼ
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1. Ի ՞նչ նպա տա կով են օգ տա գոր ծում <tr> թէ գը։ 
2. Ի ՞նչ նպա տա կով են օգ տա գոր ծում <td> թէ գը։ 
3. Ո ՞ր հատ կա նի շով են սահ մա նում ա ղյ ու սա կի գծի հաս տու-

թյու նը։ 
4. Ա ղյ ու սա կում տվյ ալ նե րի հո րի զո նա կան հա վա սա րեց ման ի՞նչ ձևեր 

գի տե ք։

Լաբորատոր աշխատանք 
2.7

Աղյ ուսակների ստեղծում

1. Մ տեք Notepad տե քս տային խմ բագ րի չի մի  ջա վայր ու բա ցեք 2.5 լա-
բո րա տոր աշ խա տան քում ձեր կող մի ց պա հպան ված Excel ա նու նով 
HTML-փաս տա թուղ թը ։

2.  Փաս տա թղ թի հետ ևյալ ե րեք տո ղե րը՝

<p  align=”center”>Է լե կտ րո նային ա ղյ ու սակ նե րի պա րու նա կու թյու նը</p>
<p align=”center”>Է լե կտ րո նային ա ղյ ու սակ նե րի կի րա ռու մը հաշ վա րկ նե րի 

հա մար</p>
<p align=”center”> դի ագ րամն  ե րի և ա ղյ ու սակ նե րի կա ռու ցում</p><br /><hr />
 փո խա րի նեք հետ ևյա լով.

<table border=”1px” align=”center”>
<caption>MS Excel</caption>
<tr>
     <td> Թե մայի ան վա նու մը</td>
     <td> նա խա տես ված ժա մա քա նա կը</td>
</tr>
<tr>
    <td>Է լե կտ րո նային ա ղյ ու սակ նե րի պա րու նա կու թյու նը</td>
    <td>12 ժամ</td>
</tr>
<tr>
    <td>Է լե կտ րո նային ա ղյ ու սակ նե րի կի րա ռու մը հաշ վա րկ նե րի հա մար</td>
    <td>14 ժամ</td>
</tr>
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<tr>
<td> դի ագ րամն  ե րի և ա ղյ ու սակ նե րի կա ռու ցում</td>
<td>10 ժամ</td>
</table>

3. Notepad տե քս տային խմ բագ րի չի մե  նյուի տո ղի File են թա մե  նյուի Save 
հրա մա նով պահ պա նեք ծրագ րի վե րա փոխ ված կո դը ։

4. Որ ևէ բրաու զե րով բա ցեք Excel.html ֆայ լը։ Ե թե ա մե ն ինչ ճի շտ եք կա-
տա րել, ա պա էկ րա նին կտես նեք հետ ևյալWEB-է ջը.

ՎԵ ՐԱ ԴԱ ՐՁ ԳԼ ԽԱ ՎՈՐ Է ՋԻՆ

 

5. Ա վար տեք աշ խա տան քը՝ փա կե լով տե քս տային խմ բագ րի չն ու բրաու-
զե րը ։

§2.12. ՄՈՒԼ ՏԻ ՄԵ ԴԻ Ա  ՖԱՅ ԼԵ ՐԻՆ ՈՒՂՂ ՎԱԾ 
ՀՂՈՒՄ ՆԵ Ր

 Մուլ տի մե  դի ա հա մա կար գե րի ստեղ ծու մը հե ղա շր ջում մտց րեց մար դու 
գոր ծու նե ու թյան շատ բնա գա վառ նե րում։ Մուլ տի մե  դի ան  հա մա կա րգ չային 
տեխ նո լո գի ա է, ո րը մի  աս նա կան հա մա կար գի մե ջ կա րող է մի  ա վո րել ին-
ֆոր մա ցի այի ի րար հետ փոխ կա պա կց ված տար բեր ձևեր՝ տե քստ, ձայն, 
պատ կեր, տե սա ֆի լմ, ա նի մա ցի ա և այլն։ Մուլ տի մե  դի ա տեխ նո լո գի ա նե-
րի կի րա ռու մը կր թա կան հա մա կար գում կա րող է է ա կա նո րեն բա րձ րաց-
նել ու սուց ման ո րա կը։ Հաս տատ ված է, որ դրա նց կի րառ մա մբ շա րա դր վող 
նյու թը բա նա վո րի հա մե  մատ մոտ 100 ան գամ ա վե լի մատ չե լի է դառ նում։ 
Այժմ ցան կա ցած ժա մա նա կա կից հա մա կար գիչ մուլ տի մե  դի այի ծրագ-
րային ա պա հո վում ու նի։ Այն կի րառ վում է տե սա ֆիլ մե ր դի տե լու, ե րա ժշ-
տու թյուն լսե լու, տար բեր սար քե րից ձայ նային ին ֆոր մա ցի ա ձայ նագ րե լու 
հա մար և այլն։ Մուլ տի մե  դի այի ծրագ րային ա պա հո վու մը պահ պա նե լու և 
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հե տա գայում վե րար տադ րե լու հա մար նա խա տես ված սար քա վո րումն  ե րը՝ 
ձայ նային քար տը, CD-ROM սկա վա ռա կա սար քը, կոմ պա կտ-ս կա վա ռակ-
նե րի (CD-R, CD-RW) ձայ նա գր ման սար քա վո րումն  ե րը, հե ռուս տա տե սային 
ազ դան շան ներ մշա կե լու և հա ղոր դումն  եր ցու ցադ րե լու (TV տյու ներ ներ) 
սար քա վո րումն  ե րը, թվային տե սաս կա վա ռակ նե րը վե րար տադ րե լու DVD 
սկա վա ռա կամ ղիչ նե րը, խտաց ված տե սաին ֆոր մա ցի ան մշա կե լու (MPEG 
դե կո դեր) մի  ջոց նե րը  և այլն ներ կայաց նում են մուլ տի մե  դի այի ա պա րա-
տային ա պա հո վու մը։ 

Ա պա րա տային ա պա հո վում ու նե նա լու դեպ քում ժա մա նա կա կից օ պե-
րա ցի ոն հա մա կար գե րից շա տե րը հնա րա վո րու թյուն են տա լիս ոչ մի  այն 
օգ տա գոր ծե լու, այլև մուլ տի մե  դի ա-օբյե կտ ներ և փաս տա թղ թեր ստեղ ծե լու 
ու պահ պա նե լու։ 

HTML-փաս տա թղ թում մուլ տի մե  դի ա-ֆայլ նե րդ նե լու հա մար կի րա ռում 
են <embed>  ա ռան ձին թէ գը. ծա նո թա նա նք այս թէ գի ո րոշ հատ կա նիշ նե-
րին։ 

<embed> թէ գը պե տք է պար տա դիր նե րա ռի src  հատ կա նի շը, ո րի ըն դու-
նած ար ժե քն այն մուլ տի մե  դի ա-ֆայ լի հաս ցեն ու ա նունն է, ո րի վրա հղում 
է կա տար վե լ։ Օ րի նակ՝ <embed src=”music.mid”> ։ 

width և height  հատ կա նիշ նե րով սահ ման վում են մուլ տի մե  դի այի կա ռա-
վար ման վա հա նա կի չա փե րը, ո րո նք կա րող են ար տա հայտ ված լի նել ինչ-
պես փիք սել նե րով, այն պես էլ տո կոս նե րո վ։ Օ րի նակ՝ <embed src=”music.mid” 
width=”250px” height=”220px”> ։

align  հատ կա նի շով կա րե լի է սահ մա նել կա ռա վար ման վա հա նա կի 
դիր քը՝ տե քս տի կամ այլ տար րե րի նկատ մա մբ։ Այն կա րող է ըն դու նել հե-
տևյալ ար ժեք նե րից որ ևէ մե  կը. left՝ ըստ ձախ եզ րի, right՝ ըստ աջ եզ րի, 
top՝ օբյեկ տի վե րին գծի հա վա սա րե ցում տե քս տի վե րին տո ղին,  bottom՝ 
oբյեկ տի ստո րին գծի հա վա սա րե ցում տե քս տի ստո րին տո ղին,  middle՝ 
օբյեկ տի կենտ րո նի հա վա սա րե ցում տե քս տի տո ղի հիմ քի (բա զային) գծին,  
absmiddle՝ օբյեկ տի կե նտ րո նի հա վա սա րե ցում տո ղի մի ջ նա կե տին, baseline՝ 
օբյեկ տի հա վա սա րե ցում տո ղի հիմ քի գծո վ։ Օ րի նակ՝ align=middle։

autoload  հատ կա նի շը նա խա տես ված է ֆայ լը բեռ նա վո րե լու ռե ժի մը տա-
լու հա մա ր։ Այն կա րող է ըն դու նել true կամ false ար ժեք նե րից որ ևէ մե  կը. 
true՝ ավ տո բեռ նա վոր ման հա մար, false՝ հա կա ռակ դեպ քում։

avtostart  հատ կա նի շը կա րող է ըն դու նել true կամ false ար ժեք նե րից որ ևէ 
մե  կը. true – մուլ տի մե  դի ա- ֆայ լը վե րար տա դր վում է ավ տո մատ, false  –  Play  
կո ճա կի մի  ջո ցո վ։

volume հատ կա նի շով սահ ման վում է ձայ նի բա րձ րու թյու նը՝ տո կոս նե րո վ։ 
Օ րի նակ՝ volume=”50%”։ Ա սե նք, որ ոչ բո լոր բրաու զեր նե րն են հնա րա վո րու-
թյուն տա լիս կար գա վո րե լու ձայ նի բա րձ րու թյու նը։ 

stanttime հատ կա նի շով սահ ման վում է ֆայ լը վե րար տադ րե լու մե կ նար-
կային  ժա մա նա կը, իսկ endtime հատ կա նի շով՝ ա վար տի ժա մա նա կը ։
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WEB-է ջում ձայ նային ինֆորմացիայով ֆայ լին կամ տե սա ֆայ լին կա րե լի 
է դի մե լ նաև հի պե րհղ ման օգ նու թյա մբ։ Այս տեղ ևս կա րե լի է <a> զույգ թէ-
գի օգ նու թյա մբ հի պեր տե քս տային հղում ստեղ ծե լ։ Թէ գի href  հատ կա նի շն 
այս դեպ քում պե տք է ըն դու նի այն մուլ տի մե  դի ա օբյեկ տի հաս ցեն ու ան-
վա նու մը, ո րի վրա հղում է կա տար վե լ։ Օ րի նակ՝ 

<a href=”d1.mid”>Ե րա ժշ տու թյուն</a>

 թէ գը Ե րա ժշ տու թյուն  բա ռը կդա րձ նի հի պե րհ ղում, ո րի օգ նու թյա մբ ան-
ցում կկա տար վի ե րա ժշ տու թյուն ներ կայաց նող d1.mid ֆայ լի ն։ Ե թե հա մա-
կար գի չը ձայ նային ֆայ լեր վե րար տադ րե լու ա պա րա տային և ծրագ րային 
ա պա հո վում ու նի, ա պա վե րը բեր ված հի պե րհ ղու մը հնա րա վո րու թյուն 
կտա լսե լու d1 ան վա նու մով  mid  ձևա չա փի  ֆայ լը։ Նույն ձևով կա րե լի է տե-
սա ֆայ լին ուղղ ված հի պե րհ ղում կազ մա կեր պե լ։ Օ րի նակ՝ 

<a href=”d2.avi”> Տե սա ֆի լմ</a>

 թէ գը Տե սա ֆի լմ  բա ռը կդա րձ նի հի պե րհ ղում, ո րի օգ նու թյա մբ ան ցում կկա-
տար վի d2.avi ֆայ լին՝ տե սաֆ իլ մի  ն։

  Մուլ տի մե  դի ա ծրագ րային մի  ջոց նե րը` Sound Recorder,, Volume Control, 
Windows Media Player  – Windows Media տե ղա կայ ված են Windows XP  օ պե-
րա ցի ոն հա մա կար գի Start գլ խա վոր մե  նյուի Programs են թա մե  նյուի 
Accessories  են թա մե  նյուի Entertainment  են թա մե  նյուի մե  ջ։

ՕԳՏԱԿԱՐ Է ԻՄԱՆԱԼ

1. Ի ՞նչ է մուլ տի մե  դի ա ն։ 
2. Ի ՞նչ է մուլ տի մե  դի այի ծրագ րային և ա պա րա տային ա պա հո-

վու մը ։
3. Embed թէ գի ի՞նչ հատ կա նիշ ներ գի տե ք։
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§2.13. CSS - Ո ՃԵ ՐԻ ԿԱՍ ԿԱ ԴԱՅԻՆ Ա ՂՅՈՒ ՍԱԿ ՆԵ Ր

CSS-ը (Cascading Style Sheets) WEB-է ջե րի դի զայ նը կար գա վո րե լու տեխ-
նո լո գի ա ըն ձե ռող լե զու է, որն է ա կա նո րեն հա րս տաց նում է է ջի ար տա-
քին տես քը ձևա վո րե լու հնա րա վո րու թյուն նե րն ու հեշ տաց նում դրա խմ բա -
գրման գոր ծըն թա ցը։  

Ե թե հի պեր տե քս տի նշա գր ման HTML լե զուն հիմն  ա կա նում սահ մա նում է 
WEB-է ջի կա ռուց ված քը, ա պա CSS-ը թույ լատ րում է ոճ սահ մա նել է ջի յու րա-
քան չյուր օբյեկ տի հա մար և այն պահ պա նել ա ռան ձին ֆայ լում։ CSS-ի օգ-
նու թյա մբ կա րե լի է կայ քի է ջե րի ո րոշ պա րա մե տ րեր (օ րի նակ՝ տա ռա չա փը) 
փո փո խել՝ ան փո փոխ թող նե լով սեր վե րում պահ վող HTML փաս տա թուղ թը։ 
Անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում կի րա ռո ղի բրաու զե րը կա րող է դի մե լ CSS-ով 
ստե ղծ ված ո ճե րի ֆայ լին և է ջին ան հրա ժե շտ տե սք տա լ։ 

CSS-ում սահ ման վող ոճն ու նի հետ ևյալ ընդ հա նուր գրե լաձ ևը. 

       ընտ րի չ
   {
      հատ կա նիշ1 ։  ար ժեք1;
      հատ կա նիշ2 ։  ար ժեք2;
      հատ կա նիշ3 ։  ար ժեք3;
   } 

Ը նտ րի չը HTML լեզ վի թէ գե րի ան վա նումն  ե րով կա զմ վող գրա ռում է, ո րը 
ո րո շում է, թե WEB-է ջի որ թէ գե րի հա մար և ինչ պես  է պե տք կի րա ռել ձևա-
վոր փա կագ ծե րում բեր ված կա նոն նե րը։ 

Ը նտ րի չին հա ջոր դող {...} ձևա վոր փա կագ ծե րում ընդ գրկ վում են ո ճը 
ներ կայաց նող կա նոն նե րը՝ բա ժան ված կետ-ս տո րա կե տե րով (;)։ Կա նոն-
նե րը տր վում են հատ կա նիշ ։ար ժեք; գրառ մա մբ, որ տեղ հատ կա նի շը WEB-է ջի 
դի զայ նի որ ևէ բա ղադ րիչ է, ար ժե քը՝ տվյ ալ բա ղադ րի չի հնա րա վոր ար-
ժեք նե րից որ ևէ մե  կը ։

CSS-ում ընտ րիչ գրե լու տար բեր ձևեր կա ն։ Ծա նո թա նա նք մի  քա նի սին. 
 ե թե ընտ րի չում տր վի թէ գի ան վա նու մը, ա պա սահ ման ված ո ճը կկի-

րառ վի WEB-է ջում առ կա բո լոր նման թէ գե րում։ Օ րի նակ՝ a {...} ար տա-
հայ տու թյա մբ կա զմ ված ո ճը կկի րառ վի տվյ ալ WEB-է ջում ընդ գրկ ված 
բո լոր հղումն  ե րի դեպ քում, 

 ե թե ընտ րի չում ի րա րից ստո րա կե տե րով բա ժան ված մի  քա նի թէ գե րի 
ան վա նումն  եր գր վեն, ա պա սահ ման ված ո ճը կկի րառ վի թվա րկ ված 
բո լոր թէ գե րում։ Օ րի նակ՝ h1,h2,p {...} ո ճը կկի րառ վի WEB-է ջում առ կա 
h1 և h2 մա կար դա կի բո լոր վեր նագ րե րի ու  պար բե րու թյուն նե րի հա-
մա ր,

 ե թե ընտ րի չում ի րա րից բա ցա տա նի շե րով բա ժան ված մի  քա նի թէ գե-
րի ան վա նումն  եր գր վեն, ա պա սահ ման ված ո ճը կկի րառ վի թվարկ-
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ված հա ջոր դա կա նու թյա մբ նե րդր վող վեր ջին բաղ կա ցու ցիչ թէ գի 
հա մա ր։ Օ րի նակ՝ p a {...} ո ճը կկի րառ վի պար բե րու թյուն նե րում նե-
րառ ված բո լոր հղումն  ե րի վրա, 

 ե թե ընտ րի չը ներ կայաց վի մի  այն * պայ մա նան շա նով, ա պա սահ ման-
ված ո ճը կկի րառ վի WEB-փաս տա թղ թի բո լոր տար րե րի վրա։ Օ րի նակ՝ 
*{...} ո ճը կկի րառ վի WEB-է ջի բո լոր թէ գե րի վրա ։

CSS-ում կի րառ վող շատ հրա հա նգ ներ նման են HTML-ի հա մա պա տաս-
խան հրա հա նգ նե րի ն։ Օ րի նակ, WEB-է ջի ֆո նի գույ նը HTML-ում կա րե լի է 
սահ մա նել <body bgcolor="#66CDAA">, իսկ CSS-ում՝ body {background-color։ 
#66CDAA;} ար տա հայ տու թյա մբ։ 

Ոճ սահ մա նող ին ֆոր մա ցի ան կա րող է պահ պան վել ինչ պես ա ռան ձին 
ֆայ լում, այն պես էլ WEB-է ջի ան մի  ջա կան կո դում։ CSS-ով ստե ղծ ված ո ճե րի 
նկա րագ րու թյուն նե րն ա ռան ձին ֆայ լում ի մա ստ ու նի պահ պա նել այն դեպ-
քում, ե թե դրա նք պե տք է կի րառ վեն մի  քա նի WEB-է ջե րի հա մա ր։ Այդ նպա-
տա կով ան հրա ժե շտ է որ ևէ տե քս տային խմ բագ րի չի մի  ջա վայ րում CSS-ի 
հրա հա նգ նե րով նկա րագ րել ան հրա ժե շտ ո ճե րն ու ստե ղծ ված ֆայ լը պահ-
պա նել WEB-սեր վե րի վրա, իսկ այդ ո ճե րը կի րա ռող WEB-է ջե րի կո դե րում 
դի մե լ (հ ղում ա նել) այդ ֆայ լի ն։ 

Այժմ HTML-ում CSS ո ճե րը կի րա ռե լու ե րեք մե  թոդ նե ր քն նար կե նք։ 

 Մե թոդ 1 (In-line – ներ կա ռուց ված). ո ճե րի ա ղյ ու սա կն այս դեպ քում  նկա-
րա գր վում է HTML փաս տա թղ թի որ ևէ ա ռան ձին թէ գի մա րմն  ում՝ CSS-ի style 
հատ կա նի շի օգ նու թյա մբ։ Այս դեպ քում ո ճե րի ա ղյ ու սա կի կա նոն նե րի ազ-
դե ցու թյան տի րույ թը տվյ ալ թէ գն է։ Օ րի նակ՝ հետ ևյալ HTML ծրագ րային 
կո դում WEB-է ջի ֆո նի գույ նը սահ ման վում է կար մի ր.

<html>
   <head>
     <title>Example</title>
   </head>
      <body style=”background-color։red;”>
     <p>This is a red page</p>
   </body>
 </html>

 Մե թոդ 2 (ներ քին) – ո ճե րի ա ղյ ու սա կը նկա րա գր վում է HTML փաս տա թղ-
թում, <style> և </style> թէ գե րի մի  ջև, ո րո նք ի րե նց հեր թին գտն վում են փաս-
տա թղ թի < head > և </head > թէ գե րի մի  ջև։ Ո ճե րի ա ղյ ու սա կի սահ ման վող 
կա նոն նե րի ազ դե ցու թյան տի րույթն այժմ ամ բո ղջ փաս տա թուղթն է։ Այս 
դեպ քում WEB-է ջի ֆո նի կար մի ր գույ նը կսահ ման վի հետ ևյալ կե րպ.
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<html>
   <head>
     <title>Example</title>
     <style type="text/css">
       body {background-color։ red;}
     </style>
   </head>
   <body>
     <p>This is a red page</p>
   </body>
 </html>

 Մե թոդ 3 (ար տա քին) – ո ճե րի ա ղյ ու սա կը նկա րա գր վում է css ընդ լայն-
մա մբ ա ռան ձին ֆայ լում։ HTML փաս տա թղ թից տվյ ալ ֆայ լի հղումն  ի րա կա-
նաց վում է <link> թէ գի օգ նու թյա մբ, ո րը տե ղա կայ վում է header բաժ նում, 
այ սի նքն՝ <head> և </head> թէ գե րի մի  ջև.

<link rel=”stylesheet” type="text/css" href="url"> 

Այս թէ գի ա ռա ջին եր կու պա րա մե տ րե րը պա հես տա վոր ված ան վա նում-
ներ են, ո րո նք բրաու զե րին հայտ նում են, որ այս է ջում CSS-ի ֆայլ է օգ տա-
գո րծ վե լու։ Եր րո րդ՝ href պա րա մե տ րը հղում է կա տա րում ո ճե րի ա ղյ ու սա կը 
պա րու նա կող ֆայ լի ն։ Օ րի նակ, ո ճե րի ա ղյ ու սա կը պահ պա նող style.css ֆայ-
լին կա րե լի է հղում կա տա րել HTML կո դի հետ ևյալ տո ղով.

<link rel="stylesheet" type="text/css" href=”style/style.css”/> 

Այս հղու մը բրաու զե րին հու շում է, որ WEB-է ջը խմ բագ րե լու հա մար պե տք 
է օգ տա գոր ծի style.css ֆայ լում պահ պան ված կա նոն նե րը։ Նման մո տե ցու մը 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս բա վա կա նա չափ ժա մա նակ տն տե սել, ե թե ոչ 
մե կ, այլ  WEB-կայ քի բազ մա թիվ է ջե րում է ան հրա ժե շտ  փո փո խու թյուն ներ 
մտց նե լ (նկ. 2.6.)։ Օ րի նակ՝ ե թե WEB-կայ քի մի  քա նի է ջե րում է ան հրա ժե շտ 
ֆո նե րի գույ նե րը փո խել, ա պա կա րիք չկա հա մա պա տաս խան բո լոր է ջե-
րի HTML փաս տա թղ թե րում փո փո խու թյուն ներ մտց նել. հե րիք է փո փո խել 
մի այն ո ճե րի ա ղյ ու սա կի կո դը ։

style.css

HTML փաստաթղթեր Ոճերի արտաքին աղյ ուսակում առկա 
փոփոխություններն ազդում են բոլոր 

HTML փաստաթղթերի վրա:

Նկ. 2.6. HTML փաս տա թղ թե րի հղումն  ե րը ո ճե րի մի և նույն ա ղյ ու սա կի ն
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  CSS-ում կա րե լի է մե կ նա բա նու թյուն ներ ա վե լաց նել, դրա նք /*  և */ 
պայ մա նան շան նե րի մի  ջև առ նե լո վ։ 

  Ե թե ո ճե րի ա ղյ ու սա կը պահ պա նող ֆայ լն այն սեր վե րի վրա է, որ-
տեղ պահ պան վում են նաև տվյ ալ ֆայ լին հղում ու նե ցող WEB-փաս-
տա  թղթե րը, ա պա <link> թէ գի հref պա րա մե տ րը կա րող է պա րու նա կել 
այդ ֆայ լի հա րա բե րա կան հաս ցեն, հա կա ռակ դեպ քում` լրիվ հաս ցե ն։

ՕԳՏԱԿԱՐ Է ԻՄԱՆԱԼ

1. Ի ՞նչ է CSS-ը։
2. CSS-ը HTML-ում կի րա ռե լու ի՞նչ մե  թոդ ներ գի տե ք։ 
3. Ո ճե րի ա ղյ ու սա կը ար տա քին ֆայ լում նկա րագ րե լու դեպ-

քում HTML փաս տա թղ թից CSS ֆայ լին կա տար վող հղու մը 
որ տե ՞ղ է պե տք  տե ղադ րե լ։

Լաբորատոր աշխատանք 
2.8

Էջերի ոճերի տեղակայման 
մի ջոցները

CSS-ին առնչ վող լա բո րա տոր աշ խա տա նք նե րը կա տա րե լուց ա ռաջ My 
Documents –ի ձեր դա սա րա նին հատ կաց ված թղ թա պա նա կում են թա թղ-
թա պա նակ ստեղ ծե ք։ Դրա հա մար բա ցեք ձեր դա սա րա նին հատ կաց ված 
թղթա պա նա կը, մկ  նի կի ցու ցի չը տե ղադ րեք թղ թա պա նա կի որ ևէ ա զատ 
մա սում ու սեղ մե ք աջ սեղ մա կը։ Բաց ված են թա տե քս տային մե  նյուից ընտ-
րեք New, ա պա Folder հրա ման նե րը։ Ներ մու ծեք ստե ղծ ված թղ թա պա նա-
կի CSS_* ան վա նու մը, որ տեղ * –ի փո խա րեն ներ մու ծեք ձեր դա սա մա տյա նի 
հա մա րը։ 

1. Ը նտ րեք հա մա կար գիչ պատ կե րող որ ևէ նկար ու այն computer.png ան-
վա նու մով պահ պա նեք ստե ղծ ված թղ թա պա նա կում։

2. Start  գլ խա վոր մե  նյուի Programs են թա մե  նյուի Accessories են թա մե  նյուի 
Notepad հրա մա նով հա մա նուն տե քս տային խմ բագ րի չի մի  ջա վայր 
մտե ք։

3.  Ներ մու ծեք հետ ևյալ կո դը.
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<html>
<head>
    <title>lab_2_8</title>
    <link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”style.css”/>
</head>
<body>
    <table >
<tr>
 <td colspan=”2”>
          <h1>ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉ </h1>
    <h1>Ուսումն ական կենտրոն</h1>
 </td>
</tr>
<tr height=”500”>
 <td width=”200”>
          <ol type=1>
         <li><a href=”#”> MS Word </a></li>
         <li><a href=”#”> MS Excel</a></li>
     </ol>
 </td>
 <td>
        <img src=”computer.png” >
        <h2>Microsoft Offi  ce</h2> 
        <p>Այս էջը նվիրված է  գրասենյակային  Microsoft Offi  ce
                բազմաֆունկցիոնալ փաթեթին:</p>
 </td>
</tr>
<tr>
 <td colspan=”2” >
            <h3>Copyright &copy; 2012</h3>
 </td>
</tr>
    </table>
</body>
</html>

4.  Ներ մուծ ված փաս տա թուղ թը պահ պա նե լու նպա տա կով ընտ րեք մե -
նյուի տո ղի File են թա մե  նյուի Save As հրա մա նը։ 

5. Բաց ված պա տու հա նի Save as type դաշ տում ընտ րեք All fi les տար բե րա-
կը ։

6.  Հայե րե նով գր ված տե քս տը պահ պա նե լու հա մար Encoding դաշ տում 
ընտ րեք UTF-8 տար բե րա կը ։

7. Save in դաշ տում ընտ րեք My Documents –ի ձեր դա սա րա նին հատ կաց-
ված թղ թա պա նա կը ։

8. FIle Name դաշ տում ներ մու ծեք Index.html ան վա նու մը։ 
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9. Ը նտ րեք Notepad տե քս տային խմ բագ րի չի մե  նյուի տո ղի File են թա մե -
նյուի New հրա մա նը ։

10.  Ներ մու ծեք հետ ևյալ կո դը.

table, td{
           border: 1px solid green;
}

11.  Ներ մուծ ված փաս տա թուղ թը պահ պա նե լու նպա տա կով ընտ րեք մե -
նյուի տո ղի File են թա մե  նյուի Save As հրա մա նը։ 

12. Save in դաշ տում ընտ րեք My Documents –ի ձեր դա սա րա նին հատ կաց-
ված թղ թա պա նա կը ։

13. FIle Name դաշ տում ներ մու ծեք Style.css ան վա նու մը ։

14. Start  գլ խա վոր մե  նյուի Internet Explorer հրա մա նով կամ  գոր ծի քով 
Internet Explorer-ի մի  ջա վայր մտե ք։ 

15. Ը նտ րեք մե  նյուի տո ղի File են թա մե  նյուի Open հրա մա նը ։

 16. Սեղ մե ք Browse կո ճա կը, բաց ված պա տու հա նի Look in դաշ տում ընտ-
րեք Notepad  խմ բագ րի չի մի  ջա վայ րում ձեր ստեղ ծած Index.html  ֆայլն 
ու սեղ մե ք Open կո ճա կը ։

17.  Ֆայ լի հաս ցե ին վե րա բե րող հար ցու մը հաս տա տեք OK կո ճա կով և էկ-
րա նին կհայտն վի ո ճե րի ա ղյ ու սակ կի րա ռող ձեր ա ռա ջին WEB-է ջը. 

18. Ա վար տեք աշ խա տան քը՝ տե քս տային խմ բագ րի չն ու բրաու զե րը փա-
կե լո վ։
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§2.14. ԳՈՒՅՆ ԵՎ ՖՈ Ն

CSS-ը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս հեշ տու թյա մբ սահ մա նել WEB-է ջի տար-
րե րի գույնն ու ֆո նը։ Ընդ ո րում, ֆո նը կա րե լի է տալ նաև պատ կե րի տես-
քո վ։ 

WEB-է ջի տար րե րի ու ֆո նի գույ նը սահ մա նե լու նպա տա կով CSS-ի մի  
շարք հատ կա նիշ նե ր դի տար կե նք։

color  հատ կա նի շը նկա րագ րում է տար րի գույ նը։ Օ րի նակ, ե թե ան հրա-
ժե շտ է փաս տա թղ թի h1 մա կար դա կի բո լոր վեր նագ րե րը սահ մա նել կար-
մի ր, ա պա HTML-ի <h1> տար րի հա մար կա րե լի է գրել.

 h1 {color։#ff 0000;}

background-color հատ կա նի շը նկա րագ րում է տար րի ֆո նի գույ նը։ Քա-
նի որ HTML փաս տա թղ թի ողջ պա րու նա կու թյու նը նե րառ վում է <body> թէ-
գում, ա պա ամ բո ղջ է ջի ֆո նի գույ նը փո փո խե լու հա մար background-color 
հատ կա նի շը պե տք է կի րա ռել <body> թէ գի վրա։ Այդ հատ կա նի շը կա րե լի 
է կի րա ռել նաև այլ տար րե րի հա մար, այդ թվում վեր նագ րե րի ու տե քս-
տի վրա։ Ստո րև բեր ված օ րի նա կում ֆո նի տար բեր գույ ներ են կի րառ վել 
<body> և <h1> թէ գե րի վրա։  

  body {background-color։#FFCC66;}
h1 {color։ #990000;background-color։#FC9804;}
 Բեր ված օ րի նա կում <h1>-ի հա մար եր կու հատ կա նիշ ներ են կի րառ վել 

(ի րա րից կետ-ս տո րա կե տով բա ժան ված)։

background-image հատ կա նի շն օգ տա գո րծ վում է ֆո նային պատ կեր տե-
ղադ րե լու հա մա ր։ Դրա հա մար ան հրա ժե շտ է <body> թէ գում կի րա ռել back-
ground-image հատ կա նի շը և նշել ֆո նային նկա րի ա նունն ու հաս ցե ն։ Ե թե 
պատ կե րը տե ղադ րե լու ե ղա նակ չտր վի, ա պա պատ կե րը հո րի զո նա կան և 
ուղ ղա ձիգ ուղ ղու թյուն նե րով կրկն վե լով՝ կծած կի ողջ էկ րա նը՝ սկ սած վե-
րին ձախ ան կյ ու նի ց։

Ս տո րև բեր ված օ րի նա կում որ պես ֆո նային պատ կեր տե ղա դր վել է nk1.
gif  նկա րը ։

 body { background-color։ #FFCC66; background-image։url(nk1.gif);}
 h1 {color։ #990000;background-color։ #FC9804;}
 Ֆո նային պատ կե րը տե ղադ րե լու գոր ծըն թա ցը կար գա վոր վում է back-

ground-repeat հատ կա նի շո վ։ Ա ղյ ու սակ 2.2-ում այս հատ կա նի շի 4 ար ժեք ներ 
են բեր վե լ։ 

Օ րի նակ՝ ֆո նի պատ կե րը մի  այն հո րի զո նա կան ուղ ղու թյա մբ կրկ նե-
լու հա մար ան հրա ժե շտ է վե րը բեր ված օ րի նա կի կո դում background-image 
հատ կա նի շից հե տո ա վե լաց նել background-repeat։ repeat-x; հրա հան գը ։
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Ա ղյ ու սակ  2.2

Ար ժե քը Ն կա րագ րու թյու նը
background-repeat։ repeat-x Պատ կե րը կրկն վում է հո րի զո նա կան ուղ ղու թյա մբ

background-repeat։ repeat-y Պատ կե րը կրկն վում է ուղ ղա ձիգ ուղ ղու թյա մբ

background-repeat։ repeat Պատ կե րը կրկն վում է հո րի զո նա կան և ուղ ղա ձիգ ուղ ղու-
թյուն նե րով

background-repeat։ no-repeat Պատ կե րը չի կրկն վում

background-attachment հատ կա նի շը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս  ֆո նի 
պատ կե րն ան շար ժաց նել WEB-է ջում, կամ է ջի պա րու նա կու թյա նը հա մըն-
թաց շար ժե լ։ Ա ղյ ու սակ 2.3-ում այս հատ կա նի շի 2 ար ժեք ներ են բեր վե լ։ 

Ա ղյ ու սակ  2.3

Ար ժե քը Ն կա րագ րու թյու նը
Background-attachment։ scroll Պատ կե րը տե ղա շա րժ վում է է ջի պա րու նա կու-

թյա նը հա մըն թաց

Background-attachment։ fi xed Պատ կե րն ան շա րժ է 

background-position  հատ կա նի շը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս սահ մա նե-
լու ֆո նի պատ կե րի կոոր դի նատ նե րը (ֆո նի պատ կե րի դիր քը չսահ մա նե լու 
դեպ քում այն տե ղա դր վում է էկ րա նի վե րին ձախ ան կյ ու նում)։ Հատ կա նի շի 
ար ժե քը կա րե լի է նշել չափ ման որ ևէ մի  ա վո րով (background-position։ 3cm 4cm 
օ րի նա կի դեպ քում պատ կե րը կտե ղա դր վի վե րին ձախ ան կյ ու նից 3սմ ձախ 
և 4սմ նե րքև), էկ րա նի լայ նու թյան տո կոս նե րով (background-position։ 40% 30% 
օ րի նա կի դեպ քում պատ կե րը կտե ղա դր վի էկ րա նի վե րին ձախ ան կյ ու նից 
էկ րա նի լայ նու թյան 40%-ի չա փով աջ և 30%-ի չա փով նե րքև)։ Ֆո նի պատ կե-
րի կոոր դի նատ նե րը սահ մա նե լիս կա րե լի է կի րա ռել հատ կա նի շի հետ ևյալ 
ար ժեք նե րը. top (վե րին), bottom (ս տո րին), center (կե նտ րոն), left (ձախ), right 
(աջ)։ Օ րի նակ՝ background-position։right bottom հրա հան գի հա մա ձայն պատ-
կե րը կտե ղա դր վի էկ րա նի ստո րին աջ ան կյ ու նում։

background հատ կա նի շի մի  ջո ցով կա րե լի է մի  շա րք հատ կու թյուն ներ 
ա ռա վել հա մա ռոտ ձևա կեր պե լ։ Օ րի նակ՝ 

 background-color։ #FFCC66;
 background-image։ url(nk1y.gif);
 background-repeat։ no-repeat;
 background-attachment։ fi xed;
 background-position։ right bottom;

հ րա հա նգ նե րը կա րե լի է մի  ա վո րել հետ ևյալ հրա հան գի մե ջ.

 background։ #FFCC66 url(nk1.gif) no-repeat fi xed right bottom;
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 Այս տա րրն ու նի հատ կա նիշ նե րի հետ ևյալ հեր թա կա նու թյու նը. 

 [background-color] 
 [background-image]
 [background-repeat]
 [background-attachment]
 [background-position]

1. CSS-ում տար րե րի ու ֆո նի գույ նը սահ մա նե լու ի՞նչ հատ կա-
նիշ ներ գի տե ք։

2. background-repeat հատ կա նի շի ի՞նչ ար ժեք ներ գի տե ք։
3. CSS-ը ֆո նի դիր քը սահ մա նե լու ի՞նչ ե ղա նակ ներ գի տե ք։ 

 

Լաբորատոր աշխատանք 
2.9

color և background 
հատկանիշների կիրառում

1.  Ֆո նի հա մար որ ևէ նկար ընտ րեք ու այն fon.png ան վա նու մով պահ-
պա նեք ձեր ստեղ ծած CSS թղ թա պա նա կում։

2. Start  գլ խա վոր մե  նյուի Programs են թա մե  նյուի Accessories են թա մե  նյուի 
Notepad  հրա մա նով բա ցեք հա մա նուն տե քս տային խմ բագ րի չը։ 

3. Ը նտ րեք Notepad տե քս տային խմ բագ րի չի մե  նյուի տո ղի File են թա մե -
նյուի Open հրա մա նն ու բա ցեք ձեր ստեղ ծած Style.css ֆայ լը։ 

4. Ա վե լաց րեք հետ ևյալ կո դը.

body{
 background-image: url(fon.png);
 background-repeat:repeat;
}

table{
 width:900px;  
 background-color:#66CDAA;
}
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5. Խմ բագ րի չի մե  նյուի տո ղի File են թա մե  նյուի Save հրա մա նով պահ պա-
նեք խմ բա գր ված փաս տա թուղ թը ։

6. Մ տեք որ ևէ բրաու զե րի մի  ջա վայր։ Ընտ րեք Notepad  խմ բագ րի չի մի -
ջա վայ րում ձեր ստեղ ծած Index.html ֆայլն ու մկ  նի կի ձախ սեղ մա կի 
կրկ նա կի սեղ մում կա տա րե լով՝ էկ րա նին կտես նեք ստո րև բեր ված 
WEB-է ջը՝ ձեր ընտ րած ֆո նի նկա րով.

 

7. Ա վար տեք աշ խա տան քը՝ փա կե լով տե քս տային խմ բագ րի չն ու բրաու-
զե րը ։

§2.15. ՏԵ ՔՍ ՏԻ ՁԵՎԱ ՎՈ ՐՈՒՄ

WEB-է ջի տե քս տը ձևա վո րե լու գոր ծըն թա ցում տա ռա շա րի պա րա մե տ րե-
րը ճի շտ սահ մա նե լը կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նի։ CSS-ի այդ նպա տա կին 
ուղղ ված ո րոշ հատ կա նիշ նե ր ու սումն  ա սի րե նք։

font-family հատ կա նի շը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս WEB-է ջի կամ դրա 
ա ռան ձին տար րե րի հա մար տա ռա տե սակ նե րի ցան կա լի ա ռաջ նա հեր թու-
թյու ն սահմանել։ Ե թե թվա րկ ված տա ռա տե սակ նե րից ա ռա ջի նը կայ քից 
օգտ վո ղի հա մա կա րգ չում չկա, ա պա փո րձ է ար վում կի րա ռել սահ ման ված 
ա ռաջ նա հեր թու թյան ցու ցա կի հա ջո րդ հեր թա կան տա ռա տե սա կը և այլն։ 
Օ րի նակ.

 h1 {font-family։ arial, "times new roman", sans-serif;}
հ րա հան գի ար դյուն քում <h1> վեր նագ րե րը կցու ցա դր վեն arial տա ռա տե-
սա կո վ։ Կայ քից օգտ վո ղի հա մա կա րգ չում այդ տա ռա տե սա կի բա ցա կայու-
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թյան դեպ քում կօգ տա գո րծ վի times new roman տա ռա տե սա կը։ Ա ռա ջին 
եր կու տա ռա տե սակ նե րի բա ցա կայու թյան դեպ քում՝ sans-seif  ըն տա նի քի 
տա ռա տե սա կը։ Տա ռա տե սա կի ան վան մե ջ բա ցա տա նի շե րի առ կայու թյան 
դեպ քում այն պե տք է առնել չա կե րտ նե րի մի ջև։ 

font-style հատ կա նի շով սահ ման վում է տա ռա շա րի ձևը՝ normal, italic կամ 
oblique։ Վեր ջի նս կա ռուց ված քով normal ձևն է՝ ո րո շա կի թե քու թյու նո վ։  
Օ րի նակ`

 h2 {font-family։ arial, serif; font-style։italic;}
հ րա հան գի ար դյուն քում <h2> վեր նագ րե րը կցու ցա դր վեն arial կամ serif տա-
ռա տե սա կով և կըն դու նեն շեղ ձև։

font-weight հատ կա նի շով սահ ման վում է տա ռա շա րի հաս տու թյան աս-
տի ճա նը։ Հատ կու թյու նը կա րող է ըն դու նել normal և bold ար ժեք նե րից որ ևէ 
մե  կը։ Օ րի նակ`

 p {font-family։ arial, verdana, sans-serif;}
 td {font-family։ arial, verdana, sans-serif; font-weight։bold;} 
Ո րոշ բրաու զեր ներ կա րող են աշ խա տել նաև թվային   ար ժեք նե րի հե տ։ 

Այս դեպ քում տա ռա շա րի հաս տու թյան աս տի ճա նը կա րող է ըն դու նել 100, 
200, 300, ..., 900 ար ժեք նե րից որ ևէ մե  կը։   

font-size հատ կա նի շով սահ ման վում է տա ռա շա րի չա փը, ո րը տր վում է 
բա ցար ձակ և հա րա բե րա կան մե  ծու թյուն նե րո վ։ 

Բա ցար ձակ մե  ծու թյու նը կա րե լի է նշել հետ ևյալ պա հես տա վոր ված բա-
ռե րից որ ևէ մե  կով. 

 xx-small – փոք րա գույն, 
 x-small - շատ փո քր,
 small - փո քր,
 medium – մի  ջին, 
 large – մե ծ, 
 x-large – շատ մե ծ, 
 xx-large – մե  ծա գույն։ 

Օ րի նակ՝ p{font-size։ x-large;}։

 Բա ցար ձակ մե  ծու թյու նը կա րե լի է նաև նշել՝ օգ տա գոր ծե լով CSS-ում չա-
փի ըն դուն ված մի  ա վոր նե րը՝ px (փիք սել),  pt (կե տա չափ), in (դյույմ), cm (սան-
տի մե  տր), mm (մի  լի մե  տր)։ Օ րի նակ՝ p{font-size։ 14pt;}։

 Չա փի հա րա բե րա կան մե  ծու թյու նը կա րե լի է տալ հետ ևյալ պա հես տա-
վոր ված բա ռե րից որ ևէ մե  կով.  

 larger – սահ ման ված չա փից մե ծ, 
 smaller – սահ ման ված չա փից փո քր, 

կամ սահ ման ված չա փի տո կո սով (%)։ Օ րի նակ՝ p{font-size։ 200%;}, h{font-
size։larger;}։ 
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Այս տեղ ևս font հատ կա նի շի մի  ջո ցով կա րե լի է մի  շա րք հատ կա նիշ ներ  
գրե լ կր ճատ տես քով։ Օ րի նակ` 

 p {
 font-style։ italic;
 font-weight։ bold;
 font-size։ 30px;
 font-family։ arial, sans-serif;
 }
հ րա հա նգ նե րը կա րե լի է մի  ա վո րել մե կ հրա հան գի մե ջ. 
 p{font։ italic bold 30px arial, sans-serif;}
 
Այժմ ծա նո թա նա նք CSS-ի տե քստ ձևա վո րե լու ո րոշ հնա րա վո րու թյուն-

նե րին։ 

text-indent հատ կա նի շը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս սահ մա նել պար բե-
րու թյան ա ռա ջին տո ղի սկիզ բը (ն ման հնա րա վո րու թյուն HTML-ում չկա)։ 

Օ րի նակ՝ p {text-indent։ 2cm;} հրա հան գի ար դյուն քում բո լոր պար բե րու-
թյուն նե րը կսկս վեն 2 սմ խոր քի ց։

text-align հատ կա նի շը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս սահ մա նել տե քս տը 
հա վա սա րեց նե լու ե ղա նա կը. left (ըստ ձախ եզ րի), right (ըստ աջ եզ րի), cen-
tred (ըստ կե նտ րո նի) կամ justify (ըստ ձևա չա փի)։ 

Օ րի նակ՝ td {text-align։left;} հրա հան գի ար դյուն քում ա ղյ ու սա կի բջիջ նե րի 
պա րու նա կու թյուն նե րը կհա վա սա րեց վեն ըստ ձախ եզ րի։ 

text-decoration հատ կա նի շը նա խա տես ված է տե քս տը գե ղար վես տո րեն 
ձևա վո րե լու հա մա ր։ Այն կա րող է ըն դու նել հետ ևյալ ար ժեք նե րից որ ևէ մե -
կը.

 none — գե ղար վես տա կան ձևա վո րում չի ի րա կա նաց վում,
 underline — յու րա քան չյուր տող ընդ գծ վում է նե րք ևից,
 overline — յու րա քան չյուր տող ընդ գծ վում է վեր ևից,
 line-through —յու րա քան չյուր տող պատ կեր վում է ջնջ ված,
 blink — տե քս տը թար թում է։

Օ րի նակ`
 h1 {text-decoration։underline;}
 h2 {text-decoration։overline; }

հ րա հան գի ար դյուն քում <h1> մա կար դա կի վեր նագ րե րը կլի նեն ընդ գծ ված 
նե րք ևից, իսկ <h2> վեր նագ րե րը՝ վեր ևի ց։

letter-spacing հատ կա նի շը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս սահ մա նել տա ռե-
րի մի  ջև ցան կա լի հե ռա վո րու թյուն նե րը։ Օ րի նակ՝ p {letter-spacing։ 4px;} հրա-
հան գի ար դյուն քում պար բե րու թյուն նե րի տա ռե րի մի  ջև 4 փիք սել հե ռա վո-
րու թյուն կսահ ման վի ։
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word-spacing հատ կա նի շը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս սահ մա նել տե քս-
տի բա ռե րի մի  ջև ցան կա լի հե ռա վո րու թյու նը։ Օ րի նակ՝ h1{word-spacing։2mm} 
հրա հան գի ար դյուն քում <h1> մա կար դա կի վեր նագ րե րում բա ռե րի մի  ջև 
2 մմ հե ռա վո րու թյուն կսահ ման վի ։

 font-variant հատ կա նի շը կա րող է ըն դու նել normal կամ small-caps ար-
ժեք նե րից որ ևէ մե  կը։ Ընդ ո րում, small-caps-ի դեպ քում ստեղ նե րի 
ստո րին դիր քե րում գտն վող տա ռե րի փո խա րեն փո քր չա փի մե  ծա-
տա ռե ր կկի րառ վեն։      

ՕԳՏԱԿԱՐ Է ԻՄԱՆԱԼ

1. CSS-ում տա ռա շա րի հետ աշ խա տե լու ի՞նչ հատ կա նիշ ներ 
գի տե ք։

2. CSS-ում տե քստ ձևա վո րե լու ի՞նչ հատ կա նիշ ներ գի տե ք։

Լաբորատոր աշխատանք 
2.10

Տեքստի ձևավորում

1. Start  գլ խա վոր մե  նյուի Programs են թա մե  նյուի Accessories են թա մե  նյուի 
Notepad  հրա մա նով բա ցեք հա մա նուն տե քս տային խմ բագ րի չը։ 

2. Ը նտ րեք Notepad տե քս տային խմ բագ րի չի մե  նյուի տո ղի File են թա մե -
նյուի Open հրա մա նը և բա ցեք ձեր ստեղ ծած Style.css ֆայ լը ։

3.  Ֆայ լի վեր ջում ա վե լաց րեք հետ ևյալ կո դը.

h1{ 
 font-weight: bold;
 font-size: 30px;
 color: #ff ff ff ;
 text-align:center;
     }
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h2{ 
 font-style: italic;
 font-size: 22px;
 color: #006400;
     }
h3{ 
 font-size: 16px;
 color: green;
 text-align:center;
     }
p,li{
    font-size: 20px;

4. Խմ բագ րի չի մե  նյուի տո ղի File են թա մե  նյուի Save հրա մա նով պահ պա-
նեք խմ բա գր ված փաս տա թուղ թը ։

5. Մ տեք որ ևէ բրաու զե րի մի  ջա վայր։ Ընտ րեք Notepad  խմ բագ րի չի մի -
ջա վայ րում ձեր ստեղ ծած Index.html ֆայլն ու մկ  նի կի ձախ սեղ մա կի 
կրկ նա կի սեղ մում կա տա րե ք։ Ե թե ա մե ն ինչ ճի շտ եք կա տա րել, ա պա 
էկ րա նին կտես նեք ստո րև բեր ված WEB-է ջը.

 

6. Ա վար տեք աշ խա տան քը՝ փա կե լով տե քս տային խմ բագ րի չն ու բրաու-
զե րը ։
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§2.16. ԲԼՈ ԿԱՅԻՆ ՄՈ ԴԵ Լ

Բ րաու զեր նե րը HTML-փաս տա թղ թի յու րա քան չյուր թէգ մշա կում են որ-
պես ո րո շա կի բո վան դա կու թյա մբ ուղ ղան կյ ուն տի րույթ, ո րը կա րող է պա-
րու նա կել տե քստ, պատ կեր ներ, այլ թէ գեր և այլն։ WEB-է ջը  ձևա վոր վում է 
տար բեր հատ կու թյուն ներ ու նե ցող նման ուղ ղան կյ ուն բլոկ նե րով (նկ. 2.7.)։ 
WEB-է ջի ձևա վոր ման այս պի սի մո դե լն ան վա նում են բլո կայի ն։

Պարունակություն

Ներքին բացատ

Արտաքին բացատ

Եզրագծային շրջանակ

Նկ. 2.7. Տար րի բլո կը 

Բ լո կային մո դե լում ար տա քին բա ցա տը դա տա րկ տա րա ծք է, ո րը տար-
րե րն ի րա րից տա րան ջա տում է։ Նման ար տա քին տա րա ծք է, օ րի նակ՝ 
պար բե րու թյուն նե րն ի րա րից բա ժա նող մի  ջա կայ քը։ 

Եզ րագ ծային շր ջա նա կը (այ սու հետ՝ շր ջա նակ) տար րը շր ջա փա կող եզ-
րա գի ծն է։ 

Ներ քին բա ցա տը պա րու նա կու թյան և եզ րագ ծի մի  ջև առ կա ա զատ տա-
րա ծքն է։

 Պա րու նա կու թյու նը տար րի բո վան դա կու թյունն է։ 
Ար տա քին և ներ քին բա ցատ նե րը հատ կու թյուն նե րով տար բեր վում են։ 

Ե թե տար րի ֆո նը (background) սահ ման վի, օ րի նակ՝ դե ղին, ա պա թե՛ բո-
վան դա կու թյան տա րած քը և թե՛ ներ քին բա ցա տը դե ղին գույն կս տա նան, 
մի  նչ դեռ ար տա քին բա ցա տը, դր սում գտն վե լով, մի  շտ « թա փան ցիկ» կլի նի 
(նկ. 2.8.)։ 

Ար տա քին և ներ քին բա ցատ նե րը դա տա րկ տա րա ծու թյուն են ստեղ ծում 
բլո կի « մի  ջու կի»՝ տար րի շուր ջը։ Տար րի պա րու նա կու թյան և շր ջա նա կի մի -
ջև բա ցատ ստեղ ծե լու հա մար օգ տա գո րծ վում է padding, իսկ ար տա քին 
բա ցա տի հա մար՝ margin հատ կու թյուն նե րը։ Յու րա քան չյուր տար րի հա-
մար ա ռան ձին-ա ռան ձին կա րե լի է նշել իր
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ար տա քին բա ցա տի չա փե րը՝
margin-top    վեր ևից,
margin-right  ա ջից,
margin-bottom  նե րք ևից,
margin-left  ձա խի ց

և  ներ քին բա ցա տի չա փե րը՝
padding-top  վեր ևից,
padding -right ա ջից,
padding -bottom նե րք ևից,
padding -left ձա խի ց։

Պարունակություն

Ներքին բացատ

Արտաքին բացատ

Եզրագծային շրջանակ

Նկ. 2.8. Տար րի բլո կի օ րի նա կ
 
Օ րի նակ՝ ար տա քին բա ցա տի չա փե րը կա րե լի է նշել հետ ևյալ կե րպ.

 margin-top։ 20px;
 margin-right։ 15px;
 margin-bottom։ 20px;
 margin-left։ 30px;

 Չա փե րի նույն տվյ ալ նե րը կա րե լի է սահ մա նել նաև հետ ևյալ կր ճատ 
գրե լաձ ևով.

margin։ 20px 15px 20px 30px;
 Ներ քին բա ցա տի չա փե րը padding-ի մի  ջո ցով նույն պես սահ ման վում է

 padding-top։ 20px;
 padding-right։ 30px;
 padding-bottom։ 40px;
 padding-left։ 50px; 

օ րի նա կի հա մա ձայն. այս տեղ ևս կա րե լի է կր ճատ գրե լա ձև կի րա ռել.
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 padding։ 20px 30px 40px 50px; 
Օ րի նակ՝ h1 և h2 մա կար դա կի վեր նագ րե րի հա մար սահ մա նե նք ֆո նի 

գույ նե րն ու վեր նագ րե րի շուր ջը ե ղած դաշ տե րի (ներ քին բա ցա տի) չա փե-
րը.

 h1 {
 background։ yellow;
 padding։ 20px 30px 40px 50px;
 }
 h2 {
 background։ orange;
 padding-left։120px;
 }

 Տար րի բլո կային մո դե լում շր ջա նա կը տար վում է սո վո րա կան գծով և տար-
րը բո լոր կող մե  րից եզ րագ ծե լով՝ նշում է դրա սահ ման նե րը։ 

CSS-ում շր ջա նակ նե րը տր վում են border հատ կա նի շի մի  ջո ցով, որ տեղ 
նշ վում են տար վող գծի հաս տու թյու նը, ձևն ու գույ նը՝ հա մա պա տաս խա-
նա բար border-width, border-style և border-color հատ կա նիշ նե րո վ։

border-width հատ կա նի շը կա րող է ըն դու նել thin, medium, thick ար ժեք նե-
րից որ ևէ մե  կը կամ որ ևէ թվային ար ժեք՝ փիք սել նե րով (նկ. 2.9.)։

      

Նկ. 2.9. Շր ջա նա կի գծի հաս տու թյան օ րի նակ նե ր

Շր ջա նա կի հա մար տր վող border-color հատ կա նի շը կա րող է գույ նի հա-
մար ըն դու նե լի որ ևէ ար ժեք ստա նալ, օ րի նակ, "#123456", "rgb(123,123,123)" 
կամ "yellow"։

Շր ջա նա կի border-style հատ կա նի շով սահ ման վող գծի տի պը կա րող է 
ըն դու նել solid, dotted, dashed, double, groove, ridge, inset կամ outset ար ժեք նե րից 
որ ևէ մե  կը (նկ. 2.10.)։ Ե թե շր ջա նա կի տի պը չի սահ ման վել, ա պա border-style 
հատ կա նի շը կըն դու նի solid ար ժե քը ։

Նկ. 2.10. Շր ջա նա կի տի պե ր
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 Ե թե margin և padding հատ կա նիշ նե րում նշ վի ի րա րից բա ցա տա նի-
շով բա ժան ված եր կու ար ժեք, ա պա դրան ցից ա ռա ջի նը կվե րա գր վի 
դաշ տի վե րին և ստո րին, իսկ երկ րոր դը` ձախ և աջ չա փե րի ն։ Իսկ 
ե թե նշ վի ե րեք ար ժեք, ա պա դրան ցից ա ռա ջի նը կվե րա գր վի դաշ տի 
վե րին, երկ րոր դը` ձախ և աջ, եր րոր դը` ստո րին չա փե րի ն։

ՕԳՏԱԿԱՐ Է ԻՄԱՆԱԼ

1. Ի ՞նչ է բլո կային մո դե լը ։
2. CSS-ում margin հատ կա նի շով ի՞նչ պա րա մե տ րեր են սահ-

ման վում։
3. CSS-ում padding հատ կա նի շով ի՞նչ պա րա մե տ րեր են սահ-

ման վում։
4. Շր ջա նա կի ի՞նչ պա րա մե տ րեր գի տե ք։

§2.17. ՏԱՐ ՐԻ ՉԱ ՓԻ ՈՒ ԴԻՐ ՔԻ ՍԱՀ ՄԱ ՆՈՒ ՄԸ 

HTML-ում սո վո րե ցի նք ա ղյ ու սակ նե րի օգ նու թյա մբ հնա րա վո րի նս կար-
գա վո րել WEB-է ջի դի զայ նը։ Այդ ա ռու մով CSS-ը ա ռա վել մե ծ հնա րա վո րու-
թյուն ներ է ըն ձե ռում։ Այս տեղ հնա րա վո րու թյուն ու նե նք ճշգր տո րեն  սահ-
մա նե լու տար րե րի չա փե րն ու դիր քը ։

 Տար րի լայ նու թյու նը կա րե լի է սահ մա նել width, իսկ բա րձ րու թյու նը՝ 
height հատ կա նի շո վ։ Այս հատ կա նիշ նե րը կա րող են ըն դու նել auto  ար ժեք, 
ո րի դեպ քում տար րի չա փը ո րոշ վում է իր բո վան դա կու թյա մբ (տար րի չա-
փը սահ մա նե լու այս ձևն է ընտր վում, ե թե չա փը բա ցա հայտ չի տր վում)։ 

width և height հատ կա նիշ նե րի հա մար որ պես չափ ման մի  ա վոր կա րե լի 
է կի րա ռել.

% – տար րի չա փը տր վում է նա խա սահ ման ված չա փի տո կոս նե րով,
px  – տար րի չա փը տր վում է փիք սել նե րով (կա րե լի է նշել նաև CSS-ում 

ըն դուն ված չափ ման այլ մի  ա վոր ներ)։
 Դի տար կե նք հետ ևյալ օ րի նակ նե րը. 
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.box1 
{
width: 300px;
border: 1px solid red;
background: #FFE446;
}

բլոկի լայնությունը 
կընդունվի 300 փիքսել, 
իսկ բարձրությունը` ըստ 
բովանդակության

 
.box2 
{
width: 300px;
height: 600px;
border: 1px solid red;
background: #FFE446;
}

բլոկի լայնությունը կընդունվի 
300, իսկ բարձրությունը` 600 
փիքսել

WEB-է ջում տար րի տե ղա կայ ման ճշգ րիտ դիր քը սահ մա նե լու հա մար 
CSS-ը լայն հնա րա վո րու թյուն ներ է ըն ձե ռում։ Դիր քի սահ ման ման ռե ժի մը 
կա ռա վա րում է position հատ կա նի շը, ո րի օգ նու թյա մբ ընտր վում է տար րի 
դիր քի հաշ վա րկ ման ե ղա նա կը։ 

Դիր քի բա ցար ձակ սահ ման ման դեպ քում position հատ կա նի շը պե տք է 
absolute ար ժե քն ու նե նա։ Այ նու հե տև left, right, top և bottom պա հես տա վոր-
ված բա ռե րի օգ նու թյա մբ նշ վում են տար րի կոոր դի նատ նե րը՝ հաշ վա րկ-
ված բրաու զե րի պա տու հա նի եզ րե րի ց։ Դիր քի բա ցար ձակ սահ ման ման 
դեպ քում տար րը հե ռաց վում է իր հիմն  ա կան դիր քից և տե ղա դր վում ըստ 
նոր կոոր դի նատ նե րի։ Օ րի նակ`

h1 
{
  position:absolute;
  top: 50px;
  left: 100px;
}

h1 մակարդակի վերնագիրը 
տեղադրվել է փաստաթղթի 
ձախ եզրից 100px և վերին 
եզրից 50px հեռավորության 
վրա

CSS-ի ստո րև բեր ված կո դի ար դյուն քում կս տա նա նք նկ. 2.11.-ում պատ-
կեր վա ծը (բ րաու զե րի պա տու հա նն ըն դուն վել է որ պես կոոր դի նատ նե րի 
հա մա կա րգ):

 Դիր քի հա րա բե րա կան սահ ման ման դեպ քում position հատ կա նի շը պետք 
է relative ար ժե քն ու նե նա։ Ի տար բե րու թյուն դիր քի բա ցար ձակ սահ ման-
ման՝ տար րի նոր կոոր դի նատ նե րը հաշ վա րկ վում են՝ որ պես կոոր դի նատ-
նե րի սկզբ նա կետ ըն դու նե լով նախ կին կոոր դի նատ նե րը։
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Նկ. 2.11. Տար րի տե ղադ րու մը բրաու զե րի պա տու հա նին, 
ո րը բեր վել է  որ պես կոոր դի նատ նե րի հա մա կա րգ

 

#dog
{
  position:relative;
  left: 300px;
  bottom: 100px;
}

պատկերը տեղաշարժվել է իր 
նախկին դիրքից 300 փիքսել 
ձախ և 100 փիքսել ներքև

 

#dog
{
 position:relative;
  top: 200px;
  left: 100px;
}

պատկերը  տեղաշարժվել է 
նախկին դիրքից 200 փիքսել 
վերև  և 100  փիքսել ձախ

Ե թե ան հրա ժե շտ է փաս տա թղ թում տար րի դի րքն ան շար ժաց նել այն-
պես, որ ան ցա վազ քի ըն թաց քում չտե ղա շա րժ վի, ա պա position հատ կա նի-
շը պե տք է fi xed ար ժե քն ու նե նա։ Օ րի նակ՝

h1 
{
  position:fi xed;
  top: 200px;
  left: 100px;
}

պատկերը  սևեռվել է 
փաստաթղթի վերին 
սահմանից 200px և 
ձախ սահմանից 100px 
հեռավորության վրա
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 Ե թե տար րը գե րա զան ցում է նշ ված չա փը, ա պա ո րոշ բրաու զեր նե-
րում width և height  հատ կա նիշ նե րը կա րող են ըն դու նել auto ար ժե-
քը ։

ՕԳՏԱԿԱՐ Է ԻՄԱՆԱԼ

1. CSS-ում տար րի չա փը սահ մա նե լու ի՞նչ ձևեր գի տե ք։
2. CSS-ում տար րի դիր քը սահ մա նե լու ի՞նչ ե ղա նակ ներ գի-

տե ք։
3. CSS-ի օգ նու թյա մբ ինչ պե ՞ս կա րե լի է տար րի դիր քը սևե ռել 

WEB-է ջում։

 

Լաբորատոր աշխատանք 
2.11

Տարրի դիրքի և չափի սահմանում

1. Start  գլ խա վոր մե  նյուի Programs են թա մե  նյուի Accessories են թա մե  նյուի 
Notepad  հրա մա նով բա ցեք հա մա նուն տե քս տային խմ բագ րի չը։ 

2. Ը նտ րեք Notepad տե քս տային խմ բագ րի չի մե  նյուի տո ղի File են թա մե -
նյուի Open հրա մա նն ու բա ցեք ձեր ստեղ ծած style.css ֆայ լը ։

3.  Ֆայ լում ա վե լաց րեք  գույ նով ընդ գծ ված հրա հա նգ նե րը։ 

table, td{border: 1px solid green;
}
body{
 background-image: url(fon.png);
 background-repeat:repeat;
}
table{
 width:900px;  
 background-color:#66CDAA;
 margin:auto;  
}
td{
    vertical-align:top;
}
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h1{ 
 font-weight: bold;
 font-size: 30px;
 color: #ff ff ff ;
 text-align:center;
}
h2{ 
 font-style: italic;
 font-size: 22px;
 color: #006400;
}
h3{ 
 font-size: 16px;
 color: green;
 text-align:center;
}
p,li{
    font-size: 20px;
}
img{height:120px;
    width:100px;
 margin:20px;
 fl oat:left;
}

4. Խմ բագ րի չի մե  նյուի տո ղի File են թա մե  նյուի Save հրա մա նով պահ պա-
նեք խմ բա գր ված փաս տա թուղ թը ։

5. Մ տեք որ ևէ բրաու զե րի մի  ջա վայր։ Ընտ րեք Notepad  խմ բագ րի չի մի -
ջա վայ րում ձեր ստեղ ծած Index.html ֆայլն ու մկ  նի կի ձախ սեղ մա կի 
կրկ նա կի սեղ մում կա տա րե լով՝ էկ րա նին կտես նեք ստո րև բեր ված 
WEB-է ջը.

 6. Ա վար տեք աշ խա տան քը՝ փա կե լով տե քս տային խմ բագ րի չն ու բրաու-
զե րը ։



125

§2.18. ԽՈՐ ՀՈՒՐԴ ՆԵՐ WEB-ԿԱՅ ՔԻ ԿԱ ՌՈՒՑ ՎԱԾ ՔԻ 
ԵՎ ՏԵ ՂԱ ԿԱՅ ՄԱՆ ՎԵ ՐԱ ԲԵ ՐՅԱ Լ

 Կայ քի ստե ղծ ման փու լում հնա րա վոր խն դիր նե րից խու սա փե լու հա մար 
խոր հուրդ է տր վում.

 WEB-կայ քը ստեղ ծե լուց ա ռաջ մտա ծեք կայ քի այ ցե լու նե րի մա սի ն։ 
Սրա նից կախ ված պե տք է ո րո շել է ջե րի ար տա քին տե սքն ու ին-
ֆոր մա ցի այի տր ման ո ճը։ Ե թե կայ քը ձեր մե ր ձա վոր նե րի հա մար է 
ստեղծ վում, այն կա րող է լի նել պա րզ և ու րախ, ինչ պես նաև կա րող 
է ան ձնա կան բնույ թի ին ֆոր մա ցի ա նե րա ռե լ։ Ե թե այն գո րծ նա կան 
բնույթ կրող կայք է, ա պա կայ քում ան հրա ժե շտ է տե ղադ րել այն պի սի 
հղումն  եր, ո րո նք կհե տա քրք րեն այ ցե լու նե րի ն։ 

 Այլ ան ձից փո խառ ված ին ֆոր մա ցի ան ձեր կայ քում տե ղադ րե լու հա-
մար նախ ստա ցեք նրա թույլտ վու թյունն ու այդ ին ֆոր մա ցի այից օգ-
տ վե լիս հղում ա րեք բնօ րի նա կի ն։ 

 Կայքն ա վե լի հա րուստ կլի նի, ե թե թե մային առնչ վող ար տա քին 
հղումն  եր ու նե նա ։

  Կայ քը պե տք է այն պես կա ռու ցել, որ այն է ջե րի մի  ջև հնա րա վո րինս 
պա րզ կա պեր ու նե նա։ Պե տք է հս տակ նշել, թե որ հղումն  ե րն են նա-
խա տես ված կայ քի տա րած քում տե ղա շա րժ վե լու հա մար և ո րո նք են  
Հա մա ցան ցի այլ կայ քեր տա նում։

 Գ րա ֆի կա կան և մուլ տի մե  դի ա ին ֆոր մա ցի ա նե րը WEB-է ջը կա րող են 
ա ռա վել գրա վիչ դա րձ նել, սա կայն դրա նց քա նա կը պե տք է չա փա վոր 
լի նի, քա նի որ է ջի ծա վա լի մե  ծաց մա նը զու գըն թաց դան դա ղեց վում 
է է ջի  բեռ նա վոր ման գոր ծըն թա ցը։ Հի շեք, որ դե ռևս Հա մա ցան ցից 
օգտ վող նե րի մի  մա սը Հա մա ցա նց մտ նե լու հա մար ոչ ա րա գա գո րծ 
մո դեմն  ե րից է օգտ վում։ 

 WEB-է ջե րը Հա մա ցան ցում տե ղադ րե լուց ա ռաջ պե տք է ան պայ ման 
թես տա վոր վի. դիտ վի հա մա կա րգ չի վրա, ստուգ վի հղումն  ե րի աշ-
խա տան քը, տե քս տի և գրա ֆի կայի տե ղա բաշ խու մը, դիտ վի տար բեր 
բրաու զեր նե րի վրա։ Խնդ րեք ձեր ըն կեր նե րին՝ օգ նել այդ գոր ծում։

  Հա մա ցան ցում աշ խա տե լիս մի  խախ տեք է թի կայի ըն դուն ված կա-
նոն նե րը, այ լա պես կա րող եք ոչ մի  այն կո րց նել ձեր կայքն ու նենա լու 
ի րա վուն քը, այլև խն դիր ներ ու նե նա լ ի րա վա պահ նե րի հետ։

  Կայ քի գլ խա վոր է ջում տե ղադ րեք ձեր է լե կտ րո նային հաս ցեն և այ ցե-
լու նե րին խնդ րեք ձեզ ու ղար կել ի րե նց կար ծիք նե րը. այս պի սով օգ-
տա կար խոր հուրդ ներ ստա նա լու հնա րա վո րու թյուն կու նե նա ք։ 

 Ա նը նդ հատ թար մաց րեք ձեր կայ քը՝ այ ցե լու ներ չկո րց նե լու հա մա ր։
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 Ձեր ստեղ ծած WEB-կայ քը խոր հուրդ ենք տա լիս պահ պա նել ստո րև բեր-
ված տա րա ծք նե րից որ ևէ մե  կում։

 www.sites.google.com – Google-ը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս պա րզ 
կայ քեր ստեղ ծել և տեղ է տրա մադ րում ծա վա լուն կայք տե ղա կայե լու 
հա մա ր։

 www.geocites.com  – Yahoo-ն հնա րա վո րու թյուն է տա լիս Yahoo-ի 
GeoCites կայ քի օգ նու թյա մբ WEB-է ջեր ստեղ ծե լ։

 www.apple.com/mobileme  – MobileMe-ն Macintosh հա մա կար գիչ կամ 
iPhone հե ռա խոս ու նե ցող նե րին հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ինչ պես 
WEB-է ջեր ստեղ ծել, այն պես էլ օգտ վել մի  շա րք այլ ծա ռայու թյուն նե-
րի ց։

 www.ning.com  – Ning-ը նա խա տես ված է ոչ մի  այն WEB-կայ քի, այլև սե-
փա կան սո ցի ա լա կան կայք ստեղ ծե լու հա մա ր։

 www.narod.yandex.ru  – Narod-ը ան վճար հար մար գոր ծի քա շար է ա ռա-
ջար կում, ին չը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս սե փա կան WEB-կայ քում լու-
սան կար չա կան ալ բոմն  եր, ան հա տա կան ֆո րում և այլ ին տե րակ տիվ 
տար րեր տե ղադ րե լ։

 WEB-կայ քի տե ղա դր ման մա սին տե ղե կատ վու թյուն կա րե լի է ստա նալ 
www.hostikus.ru, www.terrafi les.ru, www.hostland.su կայ քե րում։

ՕԳՏԱԿԱՐ Է ԻՄԱՆԱԼ

1. WEB-կայ քի կա ռուց ված քի մա սին մի  քա նի խոր հուրդ ներ 
թվար կե ք։

2. WEB-կայ քի տե ղա կայ ման մի  քա նի տա րա ծք ներ թվար կե ք։
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