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 ՆԵ ՐԱ ԾՈ ՒԹՅՈ ՒՆ

Ին 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 ։

 Շա րու նա կե լու եք նաև զար գաց նել ալ գո րի թմն  եր կազ մե  լու ձեր ար դեն 
ձե ռք բե րած հմ տու թյուն նե րը. խն դիր նե րի լուծ ման ալ գո րի թմն  ե րը հա մա-
կա րգ չով ի րա կա նաց նե լու հա մար կծա նո թա նաք ու սու ցո ղա կան նպա տա-
կով ստե ղծ ված և ու սուց ման ո լոր տում մե ծ կի րա ռու թյուն գտած ծրագ րա-
վոր ման Պաս կալ լեզ վի ո րոշ հնա րա վո րու թյուն նե րին ։

 Հու սով ենք` Հա մա ցան ցային կայ քեր ստեղ ծե լու գոր ծըն թա ցը հե տա -
քրքիր է ձեզ հա մար, քա նի որ շա րու նա կե լու եք ծա նո թա նալ դրա նոր, 
ա ռա վել գոր ծուն հնա րա վո րու թյուն նե րի ն։ 

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 ջադ րա-
նք 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
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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 նա ք 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 
Description (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.)։ 
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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 ղադ-
րիչ 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։ 
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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 չյուր մա րդ 
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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 կե րտ 
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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:

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 ,

     

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

Նկ. 1.18. Relationships պա տու հա ն

 
 

 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 
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մկ  նի կի օգ նու թյա մբ այն են թա կա ա ղյ ու սա կի նույ նա նուն դա շտ տե-
ղա փո խել, 

 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 ։

Նկ. 1.19. Կա պի հաս տատ ման վա հա նա կ

  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։
6. Ա ղյ ու սա կում ինչ պե ՞ս ընտ րել բա նա լի դաշ տը։ 
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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։ 

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։
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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.

 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։ 
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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 ։

 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։



30

§1.6. 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։

 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
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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 
 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-
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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։

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։

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
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 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

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։ 
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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.

 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.



35

 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.

 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 ։
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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.

 

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։

§1.7. ՁԵՎԵ 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 
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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-
ծե լու գոր ծըն թա ցն ու սումն  ա սի րե լու ենք վար պե տի օգ նու թյա մբ։ 

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. 1.24.) More Forms կո ճա կը,
  բաց ված մե  նյուից (նկ. 1.25.) ընտ րել Form Wizard հրա մա նը ։

Նկ. 1.24. Create ներ դի րի Forms խումբ Նկ. 1.25. 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. 1.26.) 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. 1.26. –ում բեր ված օ րի նա կում ընտր վել է Arajadimutyun ան վա նու-
մով ա ղյ ու սա կը),

 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 են 
բո լոր դաշ տե րը)։ 
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Նկ. 1.26. Ձևե րի վար պե տի 1-ին երկ խո սա կան պա տու հա նը. դաշ տե րի ընտ րու թյուն

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. 1.27.) 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 մե կ դաշ տո վ։ Սա շատ հար մար է մե  ծա քա նակ տվյ ալ նե րի 
հետ 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.
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 Form Wizard պա տու հա նից (նկ. 1.28.) 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. 1.27. Ձևե րի վար պե տի 2-րդ 
երկ խո սա կան պա տու հան. ար տա քին 

տես քի ընտ րու թյուն

Նկ. 1.28. 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. 1.29.) 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։ 

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։
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 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. 1.30.) 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. 1.29. Ձևե րի վար պե տի վեր ջին երկ խո սա կան 
պա տու հա նը. ձևի պահ պա նում

Նկ. 1.30. 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

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։
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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.

 

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։ 
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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։ 

 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 ։
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 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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§1.8. 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. 1.31.) Report Wizard 
կո ճա կը ։

      

Նկ. 1.31. Create ներ դի րի 
Reports խումբ

Նկ. 1.32.   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. 1.32.) 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. 1.33.) 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. 1.33.-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 րը 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. 1.33. 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. 1.33.-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. 1.34.-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-



47

վետ վու թյան ար տած ման ձևը (Portrait – եր կայ նա կի, Landscape – լայ նա կի, 
նկ. 1.35.)։ 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. 1.34. Տվյ ալ նե րի կար գա վոր ման պա տու հա ն

Նկ. 1.35. 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. 1.36.-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. 1.37.) 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. 1.36. Հաշ վետ վու թյան ձևա վոր ման ո ճի ընտ րու թյուն

 
Նկ. 1.37. 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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Լաբորատոր աշխատանք 
1.6

Հաշվետվության ստեղծում

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

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 ։

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-
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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. ԾՐԱԳ ՐԱ ՎՈՐ ՄԱՆ ԼԵ ԶՈՒ ՆԵ Ր
 
Ի նչ պես գի տեք, հա մա կա րգ չում մշակ վող ին ֆոր մա ցի ան ներ կայաց վում 

է զրո նե րի և մե  կե րի մի  ջո ցո վ։ Դա է պատ ճա ռը, որ հաշ վիչ տեխ նի կայի 
զար գաց ման նախ նա կան փու լում (ան ցած դա րի 40-50-ա կան թվա կան նե-
րին), հա մա կա րգ չին տր վող հրա ման նե րի հա ջոր դա կա նու թյունն ի սկզ բա-
նե ձևա կե րպ վում էր մե  քե նային հաս կա նա լի զրո նե րի ու մե  կե րի, այլ կե րպ 
ա սած, մե  քե նայա կան կո դե րի մի  ջո ցո վ։

 Մե քե նայա կան կո դով տր ված հրա մա նը բաղ կա ցած է այդ հրա մա նի (գոր-
ծո ղու թյան) կո դից և հրա մա նին մաս նա կից օ պե րա նդ նե րի հաս ցե նե րի ց։ 

Մե քե նայա կան կո դով աշ խա տե լն աշ խա տա տար և ժա մա նակ պա հան-
ջող գոր ծըն թաց էր, և մա րդ-մե  քե նա երկ խո սու թյու նը մատ չե լի դա րձ նե լու 
նպա տա կով ծրագ րա վոր ման տար բեր լե զու ներ  մշակ վե ցի ն։ 

Ծրագրավորման լեզուները համակարգչի հետ հաղորդակցվելու 
նպատակով ստեղծված արհեստական լեզուներ են: 

20-րդ դա րի 50-ա կան թվա կան նե րի ա ռա ջին կե սին Ա սե մբ լեր (Assembly 
language) ան վա մբ ծրագ րա վոր ման լե զու ներ ստե ղծ վե ցին, ո րո նք զրո նե րից 
և մե  կե րից բա ցի՝ նաև մա րդ կային լեզ վին մո տիկ հրա ման ներ, այ  սինքն՝ 
օ պե րա տոր ներ է ին նե րա ռում։ Այս լե զու նե րում ա ռա ջին ան գամ սկ սե ցին 
փո փո խա կան ներ՝ տար բեր ար ժեք ներ կրե լու հատ կու թյա մբ օժտ ված մե -
ծու թյուն ներ կի րա ռե լ։ 

Ա սե մբ լե րով գր ված ծրա գի րը մե  քե նայի վրա ի րա գոր ծե լու հա մար պետք 
է թա րգ ման վեր, ուս տի այդ նպա տա կով ա ռա ջին ան գամ հա տուկ թա րգ-
մա նիչ ծրա գիր ստե ղծ վեց՝ Ա սե մբ լեր լեզ վի կոմ պի լյ ա տո րը։ 

Կոմպիլյ ատորները  ծրագրավորման որևէ լեզվով գրված ծրագրերը 
թարգմանելու նպատակով ստեղծված մի ջոցներ են, որոնք ստուգում 
են գրված ծրագրի քերականությունն ու շարահյուսությունը, և սխալ 

չհայտնաբերելու դեպքում այն վերածում մե քենայական կոդի:
 

2.2.   ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՍԿԱԼ 
ԼԵԶՎԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ
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Ա սե մբ լե րային լե զու նե րը ստե ղծ վում է ին կո նկ րետ տի պի պրո ցե սոր նե-
րի հա մար և հար մա րեց վում է ին դրա նց ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի ն։ Այդ 
պատ ճա ռով նման լե զու նե րն ան վա նե ցին ծրագ րա վոր ման ցա ծր մա կար-
դա կի լե զու ներ՝ նկա տի առ նե լով, որ նման լեզ վի հրա ման նե րը շատ մոտ են 
մե  քե նայա կան կո դի ն։ 

50-ա կան թթ. երկ րո րդ կե սից սկ սե ցին ստե ղծ վել ծրագ րա վոր ման բարձր 
մա կար դա կի լե զու նե ր։ Սրա նք բնա կան լեզ վին զգա լի ո րեն մոտ լե զու ներ 
են և ա ռա վել հաս կա նա լի մար դուն, քան հա մա կա րգ չի ն։ Այս լե զու նե րն 
ար դեն, ի տար բե րու թյուն ցա ծր մա կար դա կի լե զու նե րի, կախ ված չեն հա-
մա կա րգ չի տի պի ց։

 Տար բեր խն դիր ներ լու ծե լու նպա տա կով հե տա գայում բա րձր մա կար-
դա կի ծրագ րա վոր ման զա նա զան լե զու ներ ստե ղծ վե ցին՝ FORTRAN, COBOL, 
BASIC և այլն։ Ծրագ րա վոր ման Fortran (FORmula TRANslator) լե զուն նա խա տես-
ված էր գի տա տեխ նի կա կան հաշ վա րկ ներ կա տա րե լու հա մա ր։ COBOL (COm-
mon Business - Oriented Language) – նա խա տես ված էր կո մե ր ցի ային առնչ վող 
խնդիր ներ լու ծե լու հա մա ր։ BASIC (Beginner’s All – Purpose Symbolic Instruction 
Code) լե զուն աչ քի էր ընկ նում ու սուց ման պար զու թյա մբ և ուղղ ված էր սկս-
նակ ծրագ րա վո րող նե րի ն։

80-ա կան թթ. սկզ բին ծրագ րա վոր ման մե ջ նոր, այս պես կոչ ված, ալ-
գո րիթ մա կան լե զու ներ մշակ վե ցին, ո րո նք սկի զբ հան դի սա ցան կա ռուց-
ված քային ծրագ րա վոր ման հա մա ր։ Այս լե զու նե րի հիմն  ա կան ա ռա նձ նա-
հատ կու թյունն այն է, որ ալ գո րիթ մա կան կա ռույց նե րն ար դյու նա վե տո րեն 
ծրագ րա վո րե լու հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռե ցի ն։

 Կա ռուց ված քային ծրագ րա վոր ման կայաց ման գոր ծում մե ծ դեր ու նի 
ինչ պես Pascal  (Պաս կալ) լե զուն, ո րը մե ր դա սըն թա ցի մա սն է կազ մե  լու, 
այն պես էլ լայ նո րեն հայտ նի  C(Սի) լե զուն, ո րը թույ լատ րում է ա րա գա գո րծ 
ծրագ րեր ստեղ ծե լ։ Պաս կալ ալ գո րիթ մա կան լեզ վի հի ման վրա ստե ղծ վե-
ցին Object Pascal, իսկ QBasic լեզ վի հի ման վրա՝ Visual Basic  օբյեկ տային կողմ-
նո րոշ մա մբ լե զու նե րը ։

C լեզ վի հի ման վրա 1980 թ. ստե ղծ վեց C++ օբյեկ տային կո ղմն  ո րոշ  մամբ 
ծրագ րա վոր ման լե զուն։ Օբյեկ տային կո ղմն  ո րոշ մա մբ ծրագ րա վոր ման 
լե զու նե րի ա ռա նձ նա հատ կու թյունն այն է, որ հի մն  ված են տվյ ալ նե րը և 
դրանք մշա կող մե  թոդ նե րը  մի  ա վո րող ծրագ րային օբյե կտ նե րի  վրա ։

20-րդ դա րի 90-ա կան թթ. Հա մա ցան ցի զար գաց մա նը զու գըն թաց ծրագ-
րա վոր ման այն պի սի նոր լե զու ներ ստե ղծ վե ցին, ո րո նք թույ լատ րում են 
օ պե րա ցի ոն տար բեր հեն քե րի վրա աշ խա տող ծրագ րեր ստեղ ծե լ։ Այ  սինքն՝ 
մի և նույն ծրա գի րը կա րող է աշ խա տել Հա մա ցան ցին մի  աց ված ցան կա ցած 
հա մա կա րգ չի վրա՝ ան կախ դրա վրա ե ղած ըն թա ցիկ օ պե րա ցի ոն հա մա-
կար գից (WINDOWS, LINUX, Mac OS և այլն)։ Այդ պի սի լե զու է օբյեկ տային կո ղմ-
նո րոշ մա մբ Java (Ջա վա) լե զուն, ո րը ստե ղծ վել է  C++ -ի հիմ քում։ 
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 Java լե զուն ներ կայումս աշ խար հում լայ նո րեն կի րառ վող երկ րո րդ լե-
զուն է՝ Basic-ից հե տո ։

ՕԳՏԱԿԱՐ Է ԻՄԱՆԱԼ

1. Ի նչ պե ՞ս է ին կա զմ վում ա ռա ջին հա մա կա րգ չային ծրագ րե-
րը։ 

2. Ի ՞նչ են ներ կայաց նում ծրագ րա վոր ման լե զու նե րը։ 
3. Ի ՞նչ է կոմ պի լյ ա տո րը. ա ռա ջի նը ո՞ր լեզ վի հա մար այն ստեղծ-

վե ց։ 
4. Ա ռա ջին ծրագ րա վոր ման լե զու նե րն ին չո ՞ւ կոչ վե ցին ցա ծր մա կար-

դա կի ։
5. Ծ րագ րա վոր ման բա րձր մա կար դա կի մի  քա նի լե զու ներ թվար կե ք։
6.  Ձեր կար ծի քով, Պաս կալ լե զուն ի՞նչ տի պի ծրագ րա վոր ման լե զու է։ 
7. Ո ՞րն է օբյեկ տային կո ղմն  ո րոշ մա մբ լե զու նե րի գլ խա վոր ա ռա նձ նա-

հատ կու թյու նը ։

 

§2.2. ԾՐԱԳ ՐԱ ՎՈՐ ՄԱՆ ՊԱՍ ԿԱԼ  ԼԵ ԶՈՒ։
ԼԵԶ ՎԻ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԱՅԻՆ ՄԻ ՋԱ ՎԱՅ ՐԸ 

Ծ րագ րա վոր ման Պաս կալ լե զուն ստե ղծ վել է 1968-71 թթ.՝ շվեյ ցա րա ցի 
գիտ նա կան Նիկ լաուս Վիր տի կող մի ց, և ան վան վել ֆրան սի ա ցի նշա նա-
վոր մա թե մա տի կոս, փի լի սո փա Բլեզ Պաս կա լի ա նու նո վ։ Ի սկզ բա նե լե-
զուն ստե ղծ վել է որ պես ու սու ցո ղա կան՝ նպա տակ ու նե նա լով հնա րա վո րի-
նս մատ չե լի դա րձ նել ծրագ րա վոր ման հի մունք նե րի ու սու ցու մը։ Ստեղծ ված 
լե զուն իր պա րզ քե րա կա նու թյան և կի րառ ման ո լո րտ նե րի բազ մա զա նու-
թյան շնոր հիվ շու տով դար ձավ ժա մա նա կի ա մե  նա տա րած ված լե զու նե րից 
մե  կը։ 

Ներ կայաց նե նք Պաս կալ  լեզ վի հիմն  ա կան ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե-
րից մի  քա նի սը.

  Լեզ վի պա րզ քե րա կա նու թյու նը։ Հիմն  ա կան հաս կա ցու թյուն նե րի 
փոք րա թի վու թյու նը։ Պաս կալ-ով գր ված ծրագ րի ըն թեռ նե լի ու թյան 
պար զու թյու նը ։

  Պաս կալ-ի  կոմ պի լյ ա տո րի և այդ լեզ վով գր ված ծրագ րի կող մի ց հաշ-
վիչ հա մա կար գին ներ կայաց վող բա վա կան պա րզ պա հա նջ նե րը ։
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  Լեզ վի ու նի վեր սա լու թյու նը. Պաս կալ լե զուն գո րծ նա կա նում կի րա ռե լի 
է ծրագ րա վոր ման ցան կա ցած տի պի խն դիր նե րի հա մար (հաշ վար-
կային, տն տե սա գի տա կան և այլն)։

 Մե նք ու սումն  ա սի րե լու ենք լեզ վի Տուր բո Պաս կալ (հե տա գայում՝ Պաս-
կալ) տար բե րա կը, ո րը մշակ վել է 1992 թվա կա նին՝ Borland International ֆիր-
մայի կող մի  ց։ Այս տար բե րա կի կոմ պի լյ ա տո րը (ինչ պես բո լոր Turbo կոմ պի-
լյ ա տոր նե րը) բա վա կան ա րա գա գո րծ է։  

Լեզ վի աշ խա տան քային մի  ջա վայ րը թույ լատ րում է. 
 ս տեղ ծել ծրագ րի տե քս տը, 
 ի րա գոր ծել ծրագ րի կոմ պի լյ ա ցի ան, 
 օ պե րա տիվ կեր պով ուղ ղել գտն ված քե րա կա նա կան սխալ նե րը,
  կար գա բե րել ծրա գի րն ու ի րա կա նաց նել այն, 
 օ գտ վել օգ նու թյան ներ կա ռուց ված հա մա կար գի ց։

Ծ րագ րի աշ խա տան քային մի  ջա վայր մտ նե լու հա մար ան հրա ժե շտ է.
 հա մա կա րգ չի կո շտ սկա վա ռակ նե րի վրա գտ նել TP, TURBO, TUR-

BOPAS կամ PASCAL ան վա նումն  ե րից որ ևէ մե  կը կրող թղ թա պա նա կն 
ու բա ցել այն,

  բաց ված թղ թա պա նա կում ընտ րել Turbo.exe ֆայլն ու կա տար ման 
տալ (սեղ մե լ Enter ստեղ նը կամ մկ  նի կի ձախ սեղ մա կի կրկ նա կի 
սեղ մում կա տա րել)։

 Այս գոր ծո ղու թյուն նե րի ար դյուն քում էկ րա նին բեր վում է լեզ վի աշ խա-
տան քային մի  ջա վայ րը (նկ. 2.1.)։

Ծանոթանանք բաց ված պա տու հա նի հետ ևյալ ե րեք տե ղա մա սե րին.
 գլ խա վոր մե  նյու, 
 աշ խա տան քային տի րույթ,
  վի ճա կի տո ղ։

Գլ խա վոր մե  նյու կա րե լի է մտ նել եր կու ե ղա նա կով՝ սեղ մե  լով ստեղ նա-
շա րի վե րին մա սում առ կա F10 ֆունկ ցի ո նալ ստեղ նը, կամ օգտ վե լով մկ նի-
կի ձախ սեղ մա կի ց։ 

Գլ խա վոր մե  նյուն պա րու նա կում է հետ ևյալ բաղ կա ցու ցիչ մի  ջոց նե րը.
  File – ֆայ լի հետ կապ ված հնա րա վոր գոր ծո ղու թյուն ներ է ընդ-
գր կում (նոր ֆայլ ստեղ ծել (New), նախ կի նում ստե ղծ վա ծը բա ցել 
(Open), աշ խա տան քային մի  ջա վայ րում առ կա ծրա գի րը պահ պա-
նել (Save, Save as...) և այլն։

  Edit – օգ նում է ծրագ րի տե քս տը խմ բագ րել Copy - պատ ճե նել, 
Paste - տե ղադ րել, Delete - ընտր ված հատ վա ծը ջն ջել, Undo/Redo - խըմ-
բագ րա կան վեր ջին գոր ծո ղու թյու նը ան տե սել/ վե րա կա նգ նել և այլն։

  Search – ծրագ րի տե քս տում թույ լատ րում է ո րո նել ներ մուծ ված 
նմու շի կրկ նօ րի նակ նե րը (Search) և ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում 
դրա նք փո խա րի նել (Replase) նոր տե քս տո վ։
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  Run – թույ լատ րում է հնա րա վոր մի  քա նի ռե ժիմն  ե րով գր ված ծրա-
գի րն ի րա գոր ծե լ։

  Compile – ծրա գի րը կոմ պի լյ ա ցի այի են թար կե լու մի  քա նի ե ղա-
նակ ներ է պա րու նա կում։

  Debug – հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ծրագ րում առ կա տրա մա բա-
նա կան սխալ նե րը գտ նե լ։

  Tools – ո րոշ լրա ցու ցիչ մի  ջոց ներ է պա րու նա կում։
  Options – թույ լատ րում է սահ մա նել կոմ պի լյ ա ցի այի և ին տեգ րաց-
ված մի  ջա վայ րի նա խա գծ ման հա մար ան հրա ժե շտ պա րա մե տ րե-
րը ։

  Window – թույ լատ րում է ի րա կա նաց նել պա տու հան նե րի հետ կա-
տար վող բո լոր հիմն  ա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը (բա ցել, փա կել, տե-
ղա շար ժել, չա փե րը փո փո խել)։

  Help – թույ լատ րում է օգտ վել հա մա կա րգ չի օգ նու թյան ներ քին հա-
մա կար գի ց։

Աշխատանքային 
տիրույթ

Վերնագրային 
մաս

Վիճակի տող

Գլխավոր մե նյու

Նկ. 2.1. Տուր բո Պաս կա լի աշ խա տան քային մի  ջա վայ րը 
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Գլ խա վոր մե  նյուի ցանկացած բա ղադ րի չ կա րե լի է ակ տի վաց նել նաև Alt  
ստեղ նի և այդ բա ղադ րի չի մե ջ առ կա կար մի ր գույ նի պայ մա նա նի շի մի  ա-
ժա մա նա կյ ա սե ղմ մա մբ (օ րի նակ՝ ALT-F-ը բա ցում է File մե  նյուն)։

 Պա տու հա նի աշ խա տան քային տի րույ թում կա րե լի է ներ մու ծել ծրագ-
րի տե քս տը, այն  խմ բագ րել և այլն։ Պա տու հա նի վեր նագ րային մա սում 
գր վում է ծրագ րի տե քս տը պա րու նա կող  ֆայ լի ան վա նու մը (ծրագրի նոր 
ստե ղծ վող տե քս տին ավ տո մատ տր վում է NONAME ան վա նու մը՝ NONAME00.
PAS, NONAME01.PAS և այլն)։

 Վի ճա կի տո ղը ո րոշ կար ևոր գոր ծո ղու թյուն ներ և դրա նց հա մա պա տաս-
խա նող ստեղ նե րի հա մադ րու թյուն ներ է պա րու նա կում։

 Ծանոթանանք Պաս կա լի մի  ջա վայ րում աշ խա տե լու հիմն  ա կան սկզ-
բունք նե րին։ Ծրագ րի տե քս տը ներ մուծ վում է ստեղ նա շա րից, ընդ ո րում՝ 
խմ բագ րի չի պա տու հա նին ա նը նդ հատ թար թող կուր սո րը ցույց է տա լիս 
ներ մուծ վող պայ մա նան շա նի դիր քը։ Յու րա քան չյուր տող ներ մու ծե լուց հե-
տո հա ջո րդ տո ղին ան ցում է կա տար վում ENTER-ի մի  ջո ցո վ։ Տո ղն ա մե  նա-
շա տը կա րող է 126 պայ մա նան շան պա րու նա կե լ։

 Պաս կա լի մի  ջա վայ րում խմ բագ րի չի պա տու հա նը կա րող է ըստ ըն տրված 
ռե ժի մի  պա րու նա կել 25 կամ 50 տո ղ։

 Ներ մուծ ված տե քս տի վրայով հնա րա վոր է տե ղա շա րժ վել հետ ևյալ 
ստեղ նե րի մի  ջո ցով.

Home – վե րա դա րձ ըն թա ցիկ տո ղի սկզբ նա մաս,
End – ան ցում ըն թա ցիկ տո ղի վե րջ նա մաս,
PgUp – ըն թա ցիկ տո ղից մե կ է ջի չա փով (25 կամ 50 տող) տեղաշարժվել 

ծրագ րի սկզբ նա մաս (վե րև),
PgDn – ըն թա ցիկ տո ղից մե կ է ջի չա փով տե ղա շա րժ վել նե րքև,
Ctr-PgUp – վե րա դա րձ ծրագ րի սկի զբ,
Ctr-PgDn – ան ցում ծրագ րի վեր ջի ն։

Ս տեղ նա շա րի ←, ↑, →, ↓ ստեղ նե րի մի  ջո ցով կուր սո րը կա րե լի է մե կ 
պայ մա նան շա նի չա փով տե ղա շար ժել հա մա պա տաս խա նա բար դե պի 
ձախ, վե րև, աջ կամ նե րքև։

 Կուր սո րի ըն թա ցիկ դիր քից ան մի  ջա պես ձախ ըն կած պայ մա նան շա նը 
կա րե լի է ջն ջել Backspace, իսկ ըն թա ցիկ պայ մա նան շա նը՝ Delete ստեղ նի 
օգ նու թյա մբ։

Ս խալ մա մբ ջնջ ված ին ֆոր մա ցի ան կա րե լի է քայլ առ քայլ կր կին վե րա-
կա նգ նել Alt-Backspace ստեղ նե րի հա մա տեղ հա ջոր դա կան սեղ մումն  ե րո վ։ 

Ե րբ ծրագ րի տե քս տը ներ մուծ ված է, այն պե տք է են թար կել թա րգ ման-
ման և ի րա գո րծ մա ն. դրա հա մար կա րե լի է օգտ վել Ctr-F9  ստեղ նե րի ց։ 

Ծ րագ րի աշ խա տան քն ավարտելուց հե տո էկ րա նին կր կին բեր վում է 
խմ բագ րի չի պա տու հա նը (աշխատանքային մի ջավայրը) ։
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 Տուր բո Պաս կա լի ին տեգ րաց ված մի  ջա վայ րում աշ խա տե լիս կա րե լի է 
օգտ վել հետ ևյալ հիմն  ա կան հրա ման նե րից և դրա նց հետ կապ ված 
ա րա գա գո րծ ստեղ նե րից.
 Alt+F5 (Alt  և F5 ստեղ նե րի հա մա տեղ սեղ մում) –  ծրագ րի աշ խա-

տան քի ար դյուն քի դի տում,
 F2  –  աշ խա տան քային տի րույ թում առ կա ծրագ րի  տեքստի պահ-

պա նում,
 Alt + X  –  ելք Տուր բո Պաս կա լի  մի  ջա վայ րից,
 F1 -  օգ նու թյան ներ քին հա մա կար գի կա նչ,
 Ctrl + F1 – կուր սո րի մի  ջո ցով ընտր ված հրա մա նի վե րա բե րյալ տե-

ղե կույ թի տրա մադ րում,
 Ctrl + Y –  ըն թա ցիկ տո ղի ջն ջում։

ՕԳՏԱԿԱՐ Է ԻՄԱՆԱԼ

1. Ի ՞նչ նպա տակով է նախագծվել Պաս կալ լեզ ուն ։
2. Թ վար կեք Պաս կալ լեզ վի ձեզ հայտ նի ա ռա նձ նա հատ կու-

թյուն նե րը ։
3.  Պաս կալ-ի աշ խա տան քային մի  ջա վայ րն ի՞նչ հնա րա վո րու-

թյուն ներ է ըն ձե ռում։
4. Թ վար կեք Պաս կա լի մի  ջա վայ րի գլ խա վոր մե  նյուի ձեզ 

հայտ նի բաղ կա ցու ցիչ մա սե րը։ 
5. Ին չի՞ հա մար է մի  ջա վայ րի խմ բագ րի չը ։
6. Ծ րագ րի տե քս տով տե ղա շա րժ վե լու ի՞նչ մի  ջոց ներ գի տե ք։ 
7. Ի նչ պե ՞ս կա րե լի է վե րա կա նգ նել սխալ մա մբ ջնջ ված վեր ջին ին ֆոր-

մա ցի ա ն։
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§2.3. ՊԱՍ ԿԱԼ ԼԵԶ ՎԻ ՏԱՐ ՐԵ ՐԸ 

 Պաս կալ լեզ վի այ բու բե նը բաղ կա ցած է տա ռե րից, թվան շան նե րից, հա-
տուկ պայ մա նան շան նե րից  և ա ռա նց քային բա ռե րի ց։

 Լեզ վում կի րա ռում են լա տի նա կան այ բու բե նի մե  ծա տա ռե րն ու փոք րա-
տա ռե րը.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 

Պաս կալ լե զուն տար բե րու թյուն չի դնում մե  ծա տա ռե րի և փոք րա տա ռե-
րի մի  ջև, o րի նա կ՝ VAR և var բա ռե րը մի և նույն նշա նա կու թյունն ու նե ն։ 

Լեզ վում  օգ տա գո րծ վում են ա րա բա կան 0, 1, 2,  ..., 9  թվան շան նե րը ։
 Հա տուկ պայ մա նան շան նե րը, կախ ված կի րա ռու մի ց, կա րող են տար բեր 

ի մա ստ ներ ու նե նալ.

{   }    [   ]   (   )   ‘   ;   ,   .   =   +    -    *    /    ։      _   =   >    <    #    &     @

 Լեզ վում օգ տա գոր ծում են նաև պայ մա նան շան նե րի ո րո շա կի հա մա-
դրու թյուն ներ, ո րո նք ըն դուն վում են որ պես ամ բող ջու թյուն, գր վում են կից՝ 
ա ռա նց բա ցա տա նի շի և ո րո շա կի ի մա ստ ու նեն.

(*   *)       ։=      >=      <=      <>     .   .   .

 Պաս կա լում ըն դուն ված ա ռա նց քային բա ռե րը ո րո շա կի  ի մա ստ ու նե ցող 
հա տուկ տեր մի ն ներ են։ 

Լեզ վում կի րառ վում  են հետ ևյալ ա ռա նց քային բա ռե րը.

and downto inline procedure type

array else interface program unit

asm end label record until

begin fi le mod repeat uses

case for nil set var

const function not shl while

constructor goto object shr with

destructor if of string xor

div implementation or then

do in packed to

Ծ րա գիր կազ մե  լիս հա ճախ է ան հրա ժե շտ լի նում ո րոշ մե  ծու թյուն նե-
րին ան վա նումն  եր տալ և հե տա գայում դրա նք այդ ան վա նումն  ե րով կի-
րա ռե լ։ Տր ված ան վա նումն  ե րը կոչ վում են ի դեն տի ֆի կա տոր նե ր։ Ի դեն տի-
ֆի կա տոր նե րը կա զմ վում են լեզ վում ըն դուն ված տա ռե րով ու թվե րով, իսկ 
հա տուկ պայ մա նան շան նե րից կա րող են պա րու նա կել մի  այն ընդ գծ ման
 ( _ ) նշա նը։ 
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Ի դեն տի ֆի կա տո րը պե տք է սկս վի տա ռով և չի կա րող ա ռա նց քային 
բառ լի նե լ։ 

Հետ ևյալ գրա ռումն  ե րը ճի շտ ի դեն տի ֆի կա տոր ներ են՝ A2B, DDd, A_3։
 Քա նի որ լե զուն մե  ծա տա ռե րի և փոք րա տա ռե րի մի  ջև տար բե րու թյուն 

չի դնում, ա պա BETA, Beta և beta ի դեն տի ֆի կա տոր նե րը հա մար ժեք են և 
նշում են մի և նույն մե  ծու թյու նը ։

Ե թե ի դեն տի ֆի կա տո րը պե տք է մի  քա նի բառ պա րու նա կի, ա պա կա րե-
լի է բա ղադ րիչ բա ռե րը սկ սել մե  ծա տա ռե րով կամ դրա նց մի  ջև ընդ գծ ման 
նշան դնե լ։ Օ րի նակ՝ AlfaBeta կամ ALFA_BETA։

Այն մե ծությունները, որոնց արժեքները ծրագրի կատարման 
ընթացքում չեն փոփոխվում, կոչվում են հաստատուն մե ծություններ 

կամ հաստատուններ: 

 Հաս տա տուն նե րը ծրագ րում կա րող են ներ կայաց վել ինչ պես կո նկ րետ 
ար ժեք նե րի, այն պես էլ ան վա նումն  ե րի (ի դեն տի ֆի կա տոր նե րի) մի  ջո ցո վ։ 

Ծա նո թա նա նք Պաս կա լում կի րառ վող թվային և սիմ վո լային տի պե րի 
հաս տա տուն նե րին։

Թ վային հաս տա տուն նե րը գր վում են մա թե մա տի կայից ձեզ հայտ նի գրե-
լաձ ևով, ընդ ո րում՝ դրա կան թվի դեպ քում + նշա նը կա րող է բա ցա կայե լ։

Թ վե րը կա րող են ներ կայաց վել ամ բո ղջ և ի րա կան թվե րի տես քո վ։ 
Ի րա կան թվում ամ բո ղջ և կո տո րա կային մա սե րն ի րա րից ան ջատ վում են 
տասնորդական կե տի (.) մի  ջո ցո վ։ Ի րա կան թի վը չի կա րող սկս վել կամ 
ա վա րտ վել կե տո վ։ Պաս կա լի կա նոն նե րով՝ ճի շտ հաս տա տուն թվային մե -
ծու թյուն ներ են, օ րի նակ՝ 1900,  +5,  -7,  2.85,  0.02, -10.802, -6.0 թվե րը։ 

Ի րա կան թվե րը ներ կայաց վում են նաև մե կ այլ՝ ցուց չային ե ղա նա կով, 
որ տեղ թվի 10-ա կան կար գը գր վում է E կամ  e տա ռից հե տո։ Օ րի նակ՝ 0.003 
կամ 0.3·10-2 թի վը այս եղանակով արտահայտելիս  կա րե լի է գրել 0.3E-2  
կամ 0.03E-1 տես քո վ։

 Սիմ վո լային հաս տա տու նը ստեղ նա շա րին առ կա ցան կա ցած տառ, պայ-
մա նան շան կամ թվան շան է՝ առն ված ա պա թար ցե րի մե  ջ։ Օ րի նակ՝ ‘c’ – c 
տառն է, իսկ ‘)’ –ը փա կող փա կա գի ծը ։

Ցան կա ցած ծրա գիր գրե լիս ան հրա ժե շտ է լի նում մուտ քային և ո րոշ ըն-
թա ցիկ տվյ ալ ներ հե տա գա մշակ ման նպա տա կով պահ պա նե լ։ Դրա հա-
մար օգտ վում են փո փո խա կան նե րի ց։

Այն մե ծությունները, որոնց արժեքները ծրագրի կատարման 
ընթացքում կարող են փոփոխվել, կոչվում են փոփոխականներ:
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 Փո փո խա կան նե րը ծրագ րում ներ կայաց վում են ա նուն նե րի (ի դեն տի-
ֆի կա տոր նե րի) մի  ջո ցո վ։ Յու րա քան չյուր փո փո խա կա նի ա նու նը ե զա կի է և 
ծրագ րի կա տար ման ըն թաց քում չի կա րող փո փոխ վե լ։ Ընդ ո րում՝ հա մա -
կարգ չի մե ջ  յու րա քան չյուր փո փո խա կա նի համար հա մա պա տաս խան ծա-
վա լով հի շո ղու թյուն է հատ կաց վում (նկ. 2.2.)։

Հիշող սարք

15

Փոփոխականի արժեքը

Փոփոխականի անունը

Հիշող սարքում 
փոփոխական 

պարունակող բջիջ

AA

Նկ.2.2. Փո փո խա կա նի տե ղա կայու մը հա մա կա րգ չի հի շող սար քում

 Ի դեն տի ֆի կա տո րը կա րող է ցան կա ցած եր կա րու թյուն ու նե նալ, սա-
կայն Պաս կալ լեզ վի հա մար նշա նա կա լից են մի  այն դրա ա ռա ջին 63 
պայ մա նան շան նե րը ։

ՕԳՏԱԿԱՐ Է ԻՄԱՆԱԼ

1. Ո ՞ր լեզ վի այ բու բե նն է կի րառ վում Պաս կալ լեզ վում։ 
2. Ի ՞նչ է ի դեն տի ֆի կա տո րը ։
3. Ն շեք, թե հետ ևյալ ի դեն տի ֆի կա տոր նե րից ո րո ՞նք են սխալ 

և ին չո ՞ւ. 
ա) X – 4, բ) eps7, գ) Alfa  1, դ) ParsKar, 
ե) Pars_Kar, զ) 3h26, է) a&b։ 

4. Ո ՞ր մե  ծու թյուն նե րն են ան վա նում հաս տա տուն։ 
5. Ի ՞նչ է սիմ վո լային հաս տա տու նը։ 
6. Ո ՞ր մե  ծու թյուն նե րն են կոչ վում փո փո խա կան մե  ծու թյուն ներ, և ինչ-

պե ՞ս են դրա նք ծրագ րում ներ կայաց վում։
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§2.4. ՊԱՍ ԿԱԼ ԾՐԱԳ ՐԻ ԿԱ ՌՈՒՑ ՎԱ ԾՔՆ ՈՒ 
ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ ԲԱ ԺԻՆ ՆԵ ՐԸ 

 Պաս կա լով գր ված ծրագ րի հիմն  ա կան կա ռուց ված քը կա րե լի է ընդ հա-
նուր կեր պով ներ կայաց նել հետ ևյալ կե րպ.

ծ րագ րի վեր նա գիր,
ծ րագ րում կի րառ վող մե  ծու թյուն նե րի հայ տա րա րում,
ծ րագ րի հիմն  ա կան մար մի  ն։

Ծ րագ րի վեր նա գի րը սկս վում է PROGRAM  ա ռա նց քային բա ռով, ո րին հա-
ջոր դող մե կ կամ մի  քա նի բա ցա տա նի շից հե տո գր վում է ծրագ րի ա նու նը։

Ծրագ րի ա նու նը ցան կա ցած ի դեն տի ֆի կա տոր է, որն  ա վա րտ վում է 
կետ-ս տո րա կե տով (;)։  

Օ րի նակ՝ PROGRAM KHNDIR; 
Ը նդ հան րա պես ծրագ րի վեր նա գի րը կա րե լի է չգ րել, բաց թող նե լ։ 
Ի նչ պես վեր նա գի րը, այն պես էլ  Պաս կա լի ցան կա ցած հրա ման (օ պե րա-

տոր) ա վա րտ վում է կետ-ս տո րա կե տով (;)։
 Պաս կա լով գր ված ծրագ րում կի րառ վող բո լոր մե  ծու թյուն նե րը նա խօ րոք 

պե տք է նկա րա գր վեն կամ, որ նույնն է, հայ տա րար վե ն։ Նկա րագ րու թյուն-
նե րի կամ հայ տա րա րու թյուն նե րի մա սը կա րող է նե րա ռել հետ ևյալ հնա-
րա վոր բա ղադ րիչ նե րը.

 նոր տի պե րի նկա րագ րու թյուն ներ,
 հաս տա տուն նե րի նկա րագ րու թյուն ներ,
ն շիչ նե րի նկա րագ րու թյուն ներ,
 փո փո խա կան նե րի նկա րագ րու թյուն նե ր։

 Նոր տի պե րի նկա րագ րու թյուն նե րը սկս վում են TYPE  ա ռա նց քային բա-
ռով, ո րին հա ջոր դում են ստե ղծ վող նոր տի պե րի հայ տա րա րու թյուն նե րը՝ 
ի րա րից ;-ե րով փո խան ջատ վա ծ։ Նոր տի պե րը ստե ղծ վում են Պաս կա լում 
սահ ման ված տի պե րի հի ման վրա։ Օ րի նակ՝

TYPE NOR_TIP=REAL;
TARIQ=BYTE;   

որ տեղ NOR_TIP և TARIQ ի դեն տի ֆի կա տոր նե րը ստե ղծ վող նոր տի պե րի 
ա նուն նե րն են, իսկ հա վա սար ման (=) նշա նին հա ջոր դում են Պաս կա լում 
նա խա սահ ման ված REAL և BYTE տի պե րը (ս րա նց կծա նո թա նա նք հա ջո րդ 
պա րագ րա ֆում)։ 

Հաս տա տուն նե րի հայ տա րա րու թյուն նե րը սկս վում են CONST ա ռա նց-
քային բա ռո վ։ Օ րի նակ՝ CONST e=2.7;  tar=’a’;    և այլն։ 
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Ը ստ այս հայ տա րար ման՝ e և tar ի դեն տի ֆի կա տոր նե րը ծրագ րի կա-
տար ման ըն թաց քում ար ժեք նե րը փո փո խել չեն կա րող՝ e-ի ար ժե քը կմն  ա 
2.7, իսկ tar-ի ար ժե քը՝ ‘a’ պայ մա նան շա նը ։

Ն շիչ նե րի հայ տա րա րու թյու նը տր վում է ա ռա նց քային LABEL բա ռո վ։ 
Օ րի նակ՝

LABEL cikl, ab, 57;
Այս տեղ LABEL բա ռից հե տո, ի րա րից ստո րա կե տե րով ան ջատ ված, 

թվարկ  վել են cikl, ab և 57  նշիչ նե րը։ 

Նշիչ կարող է լինել ինչպես իդենտիֆիկատորը, այնպես էլ դրական 
ամբողջ թիվը: 

Ն շիչ ներ ստե ղծ վում են, երբ պե տք է ա նուն ներ տալ այն օ պե րա տոր նե-
րին (հրամաններին), ո րո նց պե տք է ան ցում կա տա րել՝ խախ տե լով ծրագ-
րի կա տար ման հա ջոր դա կան ըն թաց քը։ Միև նույն նշի չը չի կա րող մե  կից 
ա վե լի օ պե րա տոր ներ նշել, և հայ տա րար ված նշի չը պե տք է ծրագ րում օգ-
տա գոր ծե լ։ 

Օ պե րա տո րը նշե լու հա մար ան հրա ժե շտ է նշի չի և հա մա պա տաս խան 
օ պե րա տո րի մի  ջև վեր ջա կետ  (։) դնե լ։

Ծ րագ րում օգ տա գո րծ ված փո փո խա կան նե րը պե տք է նա խօ րոք հայ-
տա րա րել VAR ա ռա նց քային բա ռի տա կ։ Օ րի նակ՝

VAR c ։ CHAR;
x , k ։ BYTE;
d , m , l ։ REAL; 

Ի նչ պես եր ևում է օ րի նա կից, նույն տի պի փո փո խա կան ներ հայ տա րա-
րե լիս կա րե լի է դրա նք խմ բա վո րել՝ ի րա րից ստո րա կե տե րով ան ջա տե լո վ։ 
Ի դեն տի ֆի կա տո րն ու տիպ ար տա հայ տող ա ռա նց քային բա ռը (BYTE, REAL և 
այլն) ի րա րից պե տք է փո խան ջա տել  վեր ջա կե տով  (։)։

 Ի րա գո րծ վող հրա ման նե րի հա ջոր դա կա նու թյու նը վե րց վում է BEGIN և 
END ա ռա նց քային բա ռե րի մի  ջև և կազ մում է ծրագ րի հիմն  ա կան մար մի  նը ։

BEGIN և END բառերի մի ջև վերցված օպերատորների ամբողջությունն 
անվանում են բլոկ: 

Ծ րագ րում բազ մա թիվ բլոկ ներ կա րող են նե րառ վել, սա կայն մի  այն 
ծրագ րի հիմն  ա կան մար մի  նն ա վար տող END-ն է ա վա րտ վում կե տով ( . )։ 

Բ լոկ նե րը կա րող են նաև լի նել նե րդր ված, այ սի նքն՝ մե  կը մյու սի մե ջ նե-
րառ ված։
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 Թ վով ար տա հայտ ված նշի չը կա րող է [0;9999] մի  ջա կայ քի որ ևէ թիվ 
լի նե լ։

 Միև նույն օ պե րա տո րը կա րող է մի  քա նի նշիչ ներ ու նե նալ. այս դեպ-
քում դրա նք ի րա րից պե տք է ան ջա տել վեր ջա կե տե րով (։)։

ՕԳՏԱԿԱՐ Է ԻՄԱՆԱԼ

1. Թ վար կեք ծրագ րի կա ռուց ված քի բա ղադ րիչ նե րը։ 
2. Ո րո ՞նք են Պասկալով գրված ճի շտ վեր նագ րերը. 
ա) Program L_9; բ) PROGRAM kk+5; 
գ) ProGram DD; դ) Program 5AB; 

3. Ո ՞ր նշիչ նե րն են ճի շտ հայ տա րար ված. 
ա) LABEL a;  բ) label -5;  գ) LABLE a6;
դ) LABEL 1.25; ե) label LL,67,k_8; 

4. Ո ՞ր փո փո խա կան նե րն են ճի շտ հայ տա րար ված. 
ա) VAR a։b։REAL; բ) VAR c։CHAR, d։REAL; գ) VAR 2։BYTE; 

5. Ի ՞նչ է բլո կը։ Ո՞ր բլո կն է ա վա րտ վում կե տով ( . )։

§2.5. ՏՎՅԱԼ ՆԵ ՐԻ ՊԱՐ ԶԱ ԳՈՒՅՆ ՏԻ ՊԵ Ր։ 
ՄԱ ԹԵ ՄԱ ՏԻ ԿԱ ԿԱՆ ՖՈՒՆԿ ՑԻ Ա ՆԵՐ ԵՎ 

ԱՐ ՏԱ ՀԱՅ ՏՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ Ր

 Հա մա կա րգ չում ներ կայաց վող ցան կա ցած տվյ ալ բնու թա գր վում է իր 
տի պո վ։ 

Պաս կալ լեզ վում տվյ ալ նե րի պա րզ տի պեր են հա մար վում կար գային և 
ի րա կան տի պե րը։ Կար գային տի պի փո փո խա կան նե րը կա րող են վեր ջա վոր 
քա նա կու թյա մբ ար ժեք ներ ու նե նալ, ո րո նք հնարավոր է հա մա րա կա լե լ։ 

Կար գային տի պե րից ու սումն  ա սի րե լու ենք ամ բո ղջ, տրա մա բա նա կան, 
սիմ վո լային ու մի  ջա կայ քային տի պե րը։ 

Ամ բո ղջ տի պի մե  ծու թյուն նե րի հնա րա վոր ար ժեք նե րը կախ ված են այդ 
մե  ծու թյուն նե րին տրա մա դր վող հի շո ղու թյան ծա վա լից (ա ղյ ու սակ 2.1)։

Տ րա մա բա նա կան տի պի փո փո խա կա նի հնա րա վոր ար ժեք նե րը եր-
կուսն են՝ TRUE (ճի շտ)  և  FALSE (ս խալ)։ Ընդ ո րում՝ FALSE-ին հա մա պա-
տաս խա նում է 0 կար գա հա մա րը (արժեքը), իսկ TRUE-ին՝ 1։ Տրա մա բա նա-
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կան տի պի մե ծությանը  տրա մա դր վում է 1 բայթ։ Տրամաբանական տիպի 
փոփոխականը հայ տա րար վում է BOOLEAN ա ռա նց քային բա ռով, օ րի նակ՝ 
T։BOOLEAN . . . T։=true;։

Ա ղյ ու սակ 2.1

Ամ բո ղջ տիպ
Տի պի ան վա-

նու մը
Տ րա մա դր վող հի շո ղու-

թյան ծա վա լը
(բայ թե րով)

Հ նա րա վոր ար ժեք նե րի մի  ջա կայ քը

BYTE 1 0 ÷ 255
WORD 2 0 ÷ 65535

INTEGER 2 -32 768 ÷ 32 767

 Սիմ վո լային տի պի մե  ծու թյուն է հա մա կա րգ չում ներ կայաց վող ցան կա-
ցած պայ մա նան շան՝ տառ, ապաթարցերի մի ջև առնված մի անիշ թվան շան 
և ցան կա ցած հա տուկ պայ մա նան շա ն։ Սիմ վո լային տի պի փո փո խա կա նը 
հայ տա րար վում է CHAR ա ռա նց քային բա ռո վ։ 

Օ րի նակ՝ c։CHAR; ... c։=’a’; c։=’7’;
 Մի ջա կայ քային տի պը հի մն  վում է ցան կա ցած կար գային տի պի վրա և 

ստաց վում է հիմն  ային հան դի սա ցող տվյ ալ կար գային տի պի մի  մա սի ց։ 
Այս տի պը տր վում է իր ստո րին ու վե րին եզ րային ար ժեք նե րի մի  ջո ցով՝ 
դրա նք ի րա րից բա ժա նե լով եր կու կե տով (..)։ Օ րի նակ՝

Type t=’a’..’d’;
         b=1..10;
Var  alpha ։t ;
        number ։b; 

Ը ստ այս հայ տա րա րու թյան՝ alpha-ն կա րող է ըն դու նել ‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘d’ ար-
ժեք նե րը, իսկ number-ը՝ 1-ից 10 թվե րից ցան կա ցա ծը ։

 Պաս կա լը ի րա կան թիվ ներ կայաց նե լու մի  քա նի տի պեր ու նի. մե  նք կկի-
րա ռե նք մի  այն REAL տի պը (ա ղյ ու սակ 2.2)։ 

Ա ղյ ու սակ 2.2

Ի րա կան տիպ
Տի պի ան վա-

նու մը
Բայ թե րի 
քա նա կը

Թ վի բա ղադ րիչ թվան շան-
նե րի քա նա կը

Ար ժեք նե րի մի  ջա կայ քը

REAL 6 11-12 2.9·10-39  ÷  1.7·1038

DOUBLE 8 15-16 5.0·10-324 ÷ 1.7·10308

COMP 8 19-20 -2·1063+1 ÷ 2·1063-1

 Լեզ վում կար գային և ի րա կան տի պե րի հետ աշ խա տող մի  շա րք ստան-
դա րտ ֆունկ ցի ա ներ կա ն։ 
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x և y ամ բո ղջ տի պի ար գու մե  նտ նե րի հա մար սահ ման ված են հետ ևյալ 
ֆունկ ցի ա նե րը. 

DEC(x,y) - x-ի ար ժե քը նվա զեց նում է y-ի չա փով, իսկ ե թե y-ը բա ցա-
կայում է (DEC(x)), ա պա x-ի ար ժե քը նվա զում է 1-ով,

INC(x,y) – x-ի ար ժե քը ա ճում է y-ի չա փով, իսկ ե թե y-ը բա ցա կայում է 
(INC(x)), ա պա x-ի ար ժե քը ա ճում է 1-ով,

ODD(x) – վե րա դա րձ նում է TRUE, ե թե x-ը կե նտ թիվ է, և FALSE – հա կա ռակ 
դեպ քում։

 Պաս կա լում ի րա կան տի պի ար գու մե  նտ նե րի հա մար նույն պես ո րո շա կի 
մա թե մա տի կա կան ստան դա րտ ֆունկ ցի ա ներ կան մշակ վա ծ։ Ա ղյ ու սակ 2.3-ում 
բեր վել են դրա նց հա մա ռոտ նկա րագ րու թյուն նե րը։ 

Ա ղյ ու սակ 2.3

Մաթ. 
ֆունկ ցի ան

Հա մար ժեք 
տես քը 

Պաս կա լում

Ար գումե ն-
տի

 տի պը

Ար դյուն քի
 տի պը

Գոր ծո ղու թյու նը

sin x SIN(x) ամ բո ղջ, 
ի րա կան

ի րա կան ռա դի ա նով ար տա հայտ ված x 
ար գու մե ն տի սի նու սը 

cos x COS(x) - - ռա դի ա նով ար տա հայտ ված x 
ար գու մե ն տի կո սի նու սը

arctg x ARCTAN(x) - - ռա դի ա նով ար տա հայտ ված x 
ար գու մե ն տի արկ տան գեն սը

ln x LN(x) - - x ար գու մե ն տի բնա կան հիմ քով 
լո գա րիթ մը

ex EXP(x) - - e բնա կան թվի x աս տի ճա նը

SQRT(x) - - քա ռա կու սի ար մատ x-ից

x2 SQR(x) ամ բո ղջ 
ի րա կան

ամ բո ղջ 
ի րա կան x-ի քա ռա կու սին

|x| ABS(x) - - x-ի բա ցար ձակ ար ժե քը
(մո դու լը)

[x] INT(x) - ամ բո ղջ x-ի ամ բո ղջ մա սը

{x} FRAC(x) - ի րա կան x-ի կո տո րա կային մա սը

π թի վը Պաս կալ լեզ վում նա խա սահ ման ված է որ պես pi  ան վա մբ հաս-
տա տուն։

Բ նա կան հիմ քով լո գա րիթ մի ց բա ցի, այլ հիմ քով լո գա րիթ մա կան ֆունկ-
ցի այի ար ժե քը հաշ վե լու հա մար ան հրա ժե շտ է օգտ վել լո գա րիթ մի  մի  հիմ-

քից մյու սին ան ցնե լու  բա նաձ ևից՝ c հիմ քի փո խա րեն կի րա-

ռե լով բնա կան e հիմ քը։ Այս պի սով՝ logab → ln(b)/ln(a):
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 Քա նի որ Պաս կալ լեզ վում ար գու մե ն տի քա ռա կու սի աս տի ճա նից բա րձր 
աս տի ճան հաշ վող ստան դա րտ ֆունկ ցի ա չկա, ա պա դրա կան ար գու մե ն-
տի  աս տի ճա նը  հաշ վե լու  հա մար  խոր հուրդ է տր վում օգտ վել մա թե մա-
տի կայից հայտ նի  a n =  e n ln (a)  առն չու թյու նի ց։ 

 COMP տի պը հիմն  ա կա նում հար մար է կի րա ռել հաշ վա պա հական 
խնդիրներ լուծելիս՝ դրա մա կան հաշ վա րկ ներ կատարելու համար։ 

 Ե ռան կյ ու նա չա փա կան ֆունկ ցի ա նե րի ար գու մե  նտ նե րը պե տք է տալ 
ռա դի ան նե րո վ։ Աս տի ճա նով ար տա հայտ ված ան կյ ու նը պե տք վե րա-

ծել ռա դի ա նի՝ օգտ վե լով 
 
բա նա ձի ց։ 

 Որ պես զի կա րո ղա նա նք օգտ վել π-թ վին հա մար ժեք Pi հաս տա տու-
նից՝ ծրա գի րը պե տք է սկ սել USES CRT;  հրա հան գո վ։

ՕԳՏԱԿԱՐ Է ԻՄԱՆԱԼ

1. Պաս կալ լեզ վում տվյ ալ նե րի ո՞ր տի պե րն են ան վա նում 
պարզ։

2. Թ վար կեք ձեզ հայտ նի կար գային տի պե րը։ 
3. Ի ՞նչ ար ժեք ներ են ըն դու նում տրա մա բա նա կան տի պի փո-

փո խա կան նե րը։ 
4. Ի ՞նչ է սիմ վո լային տի պը։ 
5. Ո ՞ր տի պե րն են կոչ վում մի  ջա կայ քայի ն։ 

6. Ե թե x=7  և y=5, ա պա ի՞նչ ար ժեք կըն դու նի x-ը DEC(x,y) ֆունկցիայի 
ար դյուն քում. 

 ա) 2,  բ) 12։ 

7. Ե թե a=7  և b=2, ա պա ի՞նչ ար ժեք կըն դու նի a-ն INC(a,b)-ի ար դյուն-
քում. 

 ա) 10,  բ) 14,  գ) 6,  դ) ո րոշ ված չէ։ 

8. Ե թե a=13, ա պա ո՞րն է ճի շտ. 
 ա) ODD(a)=TRUE,  բ) ODD(a)=FALSE։
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§2.6. ԹՎԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ԵՎ ՏՐԱ ՄԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ 
ԱՐ ՏԱ ՀԱՅ ՏՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ 

Թ վա բա նա կան ար տա հայ տու թյուն նե րը կա րող են բաղ կա ցած լի նել 
փա կագ ծե րի և գոր ծո ղու թյուն նե րի նշան նե րի մի  ջո ցով ի րար հա մա կց ված 
հաս տա տուն նե րից, փո փո խա կան նե րից, ստան դա րտ ֆունկ ցի ա նե րի ց։ 
Կա րե լի է ա սել, որ ար տա հայ տու թյուն նե րը նոր ար ժեք ներ ստա նա լու մի -
ջոց ներ են հան դի սա նում։ Ար տա հայ տու թյու նը, մաս նա վո րա պես, կա րող է 
բաղ կա ցած լի նել մի  այն մե կ բա ղադ րի չից՝ հաս տա տու նից, փո փո խա կա-
նից կամ ստան դա րտ ֆունկ ցի այի կի րա ռու մի ց. այս դեպ քում ար տա հայ-
տու թյան ար ժե քի տի պը հա մը նկ նում է տվյ ալ բա ղադ րի չի տի պի հե տ։ 

Ընդհանուր դեպքում թվաբանակն արտահայտության արժեքի տիպը 
որոշվում է դրանում ներառված պարամե տրերի տիպերից և կիրառված 

գործողություններից: 

 Պաս կա լում ո րոշ ված գոր ծո ղու թյուն նե րից կու սումն  ա սի րե նք հետ ևյալ նե րը.

 ու նար (մե կ տե ղա նի)՝  + ,  - , NOT
 մուլ տիպ լի կա տիվ ՝  * ,  / , DIV , MOD ,  AND 
ա դի տիվ  (երկ տե ղա նի)՝ + ,  - , OR 
հա րա բեր ման գոր ծո ղու թյուն ներ՝ = , < ,  > ,  >= , <= , <>։

 Ու նար + և - գոր ծո ղու թյուն նե րը կի րառ վում են ար գու մե ն տի նշա-
նի ի մաս տով (դ րա կան, բա ցա սա կան), ընդ ո րում՝ դրա կան ար գու մե ն տի 
նշա նը կա րե լի է չտալ։ Ար տա հայ տու թյան ար ժե քը հաշ վե լիս  կի րառ ված 
գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման ա ռաջ նա հեր թու թյու նը նվա զում է ըստ վե-
րը բեր ված հա ջոր դա կա նու թյան. այս պի սով, իրագործման առումով ա մե -
նաա ռաջ նա հեր թն ու նար գոր ծո ղու թյուն նե րն են, իսկ հա րա բեր ման գոր ծո-
ղու թյուն նե րն ի րա կա նաց վում են ա մե  նա վեր ջին հեր թի ն։

Ն շե նք, որ փա կագ ծե րի մի  ջո ցով կա րե լի է ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում 
գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման ա ռաջ նա հեր թու թյու նը փո խե լ։ Ե թե ար-
տա հայ տու թյան մե ջ նե րառ ված գոր ծո ղու թյուն նե րը կա տար ման մի և նույն 
ա ռաջ նա հեր թու թյունն ու նեն, ա պա  ի րա գո րծ վում են հա ջոր դա բար՝ ձա-
խից աջ։ 

Օ րի նակ՝ x + y/2 ար տա հայ տու թյան ար ժե քը հաշ վե լիս նախ y-ը կբա ժան-
վի 2-ի վրա, ա պա ստաց վա ծը կա վե լաց վի x-ին։ Իսկ (x + y)/2-ի դեպ քում 
նախ կի րա գո րծ վի x + y գու մա րի հաշ վար կը, ա պա ար դյուն քը կբա ժան վի 
2-ի վրա։ Իսկ x * y/2 ար տա հայ տու թյան ար ժե քը հաշ վե լու հա մար գոր ծո-
ղու թյուն նե րը կի րա կա նաց վեն ձա խից աջ. նախ կբազ մա պա տկ վեն x և y 
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փո փո խա կան նե րի ար ժեք նե րը, ա պա ստաց ված ար տադ րյա լը կբա ժան վի 
2-ի (Պաս կա լում  *-ը կի րառ վում է որ պես բազ մա պա տկ ման նշան)։ 

Այժմ տա նք վե րը թվար կած գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մա ռոտ բա ցատ րու-
թյուն նե րը ։

 Ու նար.
+  դ րա կան թիվ,
-  բա ցա սա կան թիվ,
NOT տ րա մա բա նա կան բա ցա սում, ընդ ո րում՝ NOT(TRUE)=FALSE, իսկ 

NOT(FALSE)=TRUE։

 Մուլ տիպ լի կա տիվ.
* բազ մա պատ կում (ե թե մաս նա կից օ պե րա նդ նե րից որ ևէ մե  կն 

ի րա կան է, ա պա ար դյունքն ի րա կան թիվ է),
/    բա ժա նում (օ պե րա նդ նե րի տի պից ան կախ՝ ար դյունքն ի րա կան 

թիվ է),
DIV   ամ բո ղջ տի պի օ պե րա նդ նե րի բա ժա նում (ար դյուն քը նույն պես 

ամ բո ղջ է),
MOD  ամ բո ղջ տի պի օ պե րա նդ նե րի բա ժան ման ար դյուն քի ամ բո ղջ 

մն ա ցոր դի ստա ցում,
AND  տ րա մա բա նա կան ԵՎ (ար դյուն քը հա վա սար է TRUE մի  այն այն դեպ-

քում, երբ բո լոր մաս նա կից օ պե րա նդ նե րը TRUE ար ժեք ու նեն)։

Ա դի տիվ.
+   գու մա րում (ար դյունքն ի րա կան է, ե թե գու մա րե լի նե րից մե  կն 

ի րա կան է),
-  հա նում (ար դյունքն ի րա կան է, ե թե օ պե րա նդ նե րից մե  կն ի րա-

կան է),
OR տ րա մա բա նա կան ԿԱՄ (ար դյուն քը TRUE է, ե թե գոր ծո ղու թյա նը 

մաս նակ ցող օ պե րա նդ նե րից որ ևէ մե  կն ու նի TRUE  ար ժեք)։

 Հա րա բեր ման գոր ծո ղու թյուն ներ.
= ս տու գում է օ պե րա նդ նե րի հա վա սա րու թյու նը. ար դյուն քը TRUE 

է, ե թե օ պե րա նդ նե րը հա վա սար են, հա կա ռակ դեպ քում՝ FALSE,
<  ե թե ան հա վա սար ման ձախ մա սի ար ժե քը փո քր է աջ մա սի ար-

ժե քից՝ վե րա դա րձ վում է TRUE, հա կա ռակ դեպ քում՝ FALSE,
>  ե թե ան հա վա սար ման ձախ մա սի ար ժե քը մե ծ է աջ մա սի ար ժե-

քից՝ վե րա դա րձ վում է TRUE, հա կա ռակ դեպ քում՝ FALSE,
<>  ան հա վա սար ման ստու գում. ար դյուն քը TRUE է, ե թե օ պե րա նդ-

նե րի ար ժեք նե րն ի րար հա վա սար չեն,
<=  ե թե ան հա վա սար ման ձախ մա սի ար ժե քը փո քր է կամ հա վա-

սար աջ մա սի ար ժե քից՝ վե րա դա րձ վում է TRUE, հա կա ռակ դեպ-
քում՝ FALSE,
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>=  ե թե ան հա վա սար ման ձախ մա սի ար ժե քը մե ծ է կամ հա վա սար 
աջ մա սի ար ժե քից՝ վե րա դա րձ վում է TRUE, հա կա ռակ դեպ քում՝ 
FALSE։

Հարաբերման կամ NOT, AND, OR գործողություններ պարունակող 
արտահայտությունները կոչվում են տրամաբանական 

արտահայտություններ և տրամաբանական (TRUE, FALSE) արժեք ունեն: 

 NOT, AND, OR տրա մա բա նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը կի րա ռե լի են նաև 
ամ բո ղջ տի պի օ պե րա նդ նե րի հա մար. այս դեպ քում ար դյուն քը նույն-
պես ամ բո ղջ թիվ է (գոր ծո ղու թյուն նե րն ի րա կա նաց վում են օ պե   րանդ -
նե րի հա մա պա տաս խան բի թե րի հետ՝ ըստ 2.4 ա ղյ ու սա կի)։

Ա ղյ ու սակ 2.4

Տ րա մա բա նա կան (կար գային) գոր ծո ղու թյուն ներ ամ բո ղջ տի պի հետ

I օ պե րա նդ II օ պե րա նդ NOT AND OR

1 - 0 - -

0 - 1 - -

0 0 - 0 0

0 1 - 0 1

1 0 - 0 1

1 1 - 1 1

ՕԳՏԱԿԱՐ Է ԻՄԱՆԱԼ

1. 2cosx+0.1sinx2 ար տա հայ տու թյու նը հան րա հաշ վա կա՞ն, թե՞ 
տրա մա բա նա կան ար տա հայ տու թյուն է։ 

2. Ե թե x=2, ա պա ի՞նչ ար ժեք ներ կըն դու նեն հետ ևյալ ար տա-
հայ տու թյուն նե րը. 

 ա) (x>1) AND (x<7), բ) (x>0) OR (x<-5), 
 գ) NOT (x>1), դ) 7 DIV x,  ե) 10 MOD x։

3. Ս տո րև բեր ված ար տա հայ տու թյուն նե րը գրեք Պաս կալ  լեզ վով. 

ա)  բ)  գ) 

դ)    ե) 
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§2.7. ՄԵԿ ՆԱ ԲԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ Ր։ ՎԵ ՐԱ ԳՐ ՄԱՆ 
Օ ՊԵ ՐԱ ՏՈ Ր։ ՆԵՐ ՄՈՒԾ ՄԱՆ  ՀՐԱ ՀԱ ՆԳ 

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։ Պաս կա լում 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 
ձևա վոր { } փա կագ ծե րի կամ (*  *) նշան նե րի մի  ջև։ Օ րի նակ՝

{ Սա Պաս կալ լեզ վի մե կ նա բա նու թյուն է։}     կա մ
(*Ծ րա գի րը հաշ վում է ա ռա ջին 100 պա րզ թվե րի գու մա րը*)։

 Մեկ նա բա նու թյու ն կա րե լի է տալ ծրագ րի ցան կա ցած մա սում։
 Վե րա գր ման օ պե րա տո րը ծա ռայում է փո փո խա կա նին ար ժեք տա լու 

հա մա ր։ Ընդ հա նուր դեպ քում այն կա րե լի է ներ կայաց նել հետ ևյալ կե րպ՝ 

A։=B;

որ տեղ A-ն վե րա գր ման ար դյուն քում ար ժեք ստա ցող փո փո խա կա նն է, իսկ 
B-ն՝ ցան կա ցած ար տա հայ տու թյուն, ո րի ար ժե քը պե տք է լի նի նույն տի պի, 
ինչ A փո փո խա կա նի նը։ 

Վերագրման օպերատորի մե ջ աջ մասի արտահայտության արժեքը 
պետք է լինի ձախ մասի փոփոխականի տիպի (բացառություն է 
կազմում այն դեպքը, երբ փոփոխականն իրական տիպի է, իսկ 

արտահայտության արժեքը` ամբողջ, բայց ոչ հակառակը): 

 Պե տք է հի շել, որ վե րա գր ման ար դյուն քում A փո փո խա կա նի ու նե ցած նախ-
կին ար ժե քը ոչն չա նում է։ Նկա տե նք նաև, որ վե րա գր ման օ պե րա տո րում 
պար տա դիր կեր պով մաս նակ ցող ։= պայ մա նան շան նե րի հա մակ ցու թյունը 
գրառ վում է ի րար կից՝ ա ռա նց դրա նց մի  ջև բա ցա տա նի շի։ Օ րի նակ՝

x։= 2; {1}
x։= 5*(4+x);  {2} 

Ե թե բեր վա ծը դի տար կե նք որ պես ի րար հա ջոր դող հրա ման ներ, ա պա 
ըստ {1} տո ղի՝ x փո փո խա կա նը ստա նում է 2 ար ժե քը։ {2} տո ղի ար դյուն-
քում հա մա կար գի չը նախ x-ի ըն թա ցիկ ար ժե քը (2) տե ղադ րե լով աջ մա-
սի ար տա հայ տու թյան մե ջ՝ կհաշ վի 4 + x-ի ար ժե քը (6), ա պա ստաց վա ծը 
բազ մա պատ կե լով 5-ով՝ ար դյուն քը կվե րագ րի x-ին։ Այս պի սով, ար դյուն-
քում x-ը նախ կին (2) ար ժե քի փո խա րեն կս տա նա 30 ար ժե քը ։

Ծ րագ րի կա տար ման ըն թաց քում հա ճախ ան հրա ժե շտ է լի նում փո փո-
խա կան նե րին ար ժեք ներ տալ ստեղ նա շա րի ց։ Այս գոր ծըն թա ցն ան վա նում 
են ըն թա ցիկ տվյ ալ նե րի ներ մու ծում։ Ստեղ նա շա րից տվյ ալ ներ ներ մու ծե լու 
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նպա տա կով Պաս կա լում  կի րա ռում են READ և READLN հրա հա նգ նե րը (հե տա-
գայում՝ հրա ման), ո րո նք կա րե լի է նկա րագ րել հետ ևյալ կե րպ.

READ (մուտ քի փո փո խա կան նե րի ցու ցակ);
READLN (մուտ քի փո փո խա կան նե րի ցու ցակ); 

Այս հրա ման նե րում փա կագ ծե րի մե ջ ստո րա կե տե րով ան ջա տե լով 
թվար կում են այն փո փո խա կան նե րը, ո րո նց ար ժեք նե րը պե տք է տալ 
ստեղ նա շա րի ց։ Օ րի նակ՝

READ(A,B,C);   {1}  կամ՝
READLN(A,B,C); {2}

 Հա մա կար գի չը հա ջոր դա բար կա տա րե լով ծրագ րում նե րառ ված հրա-
ման նե րը՝ ներ մուծ ման հրա մա նն ի րա կա նաց նե լիս ընդ հա տում է աշ խա-
տան քը և ստեղ նա շա րից, մուտ քի ցու ցա կում նե րառ ված փո փո խա կան նե-
րի քա նա կին հա մա պա տաս խան, ար ժեք ներ ներ մու ծե լուն սպա սում։ Ընդ 
ո րում, ներ մուծ ված ար ժեք նե րը հա ջոր դա բար վե րա գր վում են մուտ քի ցու-
ցա կում թվա րկ ված փո փո խա կան նե րի ն։ Տվյ ալ նե րը կա րե լի է ներ մու ծել 
մի և նույն տո ղում՝ դրա նք ի րա րից բա ցա տա նի շե րով ան ջա տե լով և ներ-
մուծ ման գոր ծըն թա ցն ա վար տե լով ENTER ստեղ նով, կամ տար բեր տո ղե-
րում, ա մե ն ար ժեք ներ մու ծե լուց հե տո սեղ մե  լով ENTER ստեղ նը ։

READ և READLN հրա ման նե րի տար բե րու թյու նը տես նե լու հա մար շա րու-
նա կե նք քն նար կել վե րը բեր ված օ րի նա կը։ Ե թե A, B և C փո փո խա կան նե րի 
ար ժեք նե րը ներ մուծ վում են READ հրա մա նով, ա պա տվյ ալ նե րը կա րե լի է 
ներ մու ծել հետևյալ ե ղա նա կներից ցանկացածով. 

ա)  5   -7   8       (ENTER),
բ)   5   -7   (ENTER),
      8  (ENTER),
գ)   5   (ENTER),
     -7   (ENTER),
      8   (ENTER)։

 Բեր ված բո լոր դեպ քե րում A փո փո խա կա նը կս տա նա 5, B-ն՝ -7, իսկ C-ն՝ 
8 ար ժե քը։ 

Այժմ քն նար կե նք READLN-ի կի րառ ման դեպ քը. ե թե ներ մու ծու մը կա տար-
վի ա) ե ղա նա կով, ա պա ար դյուն քը հա մար ժեք կլի նի READ-ի ար դյուն քին, 
իսկ բ) և գ) դեպ քե րն այլ ար դյունք կտա ն։ Բա նն այն է, որ READLN հրա մա նն 
ENTER-ը հա մա րում է ներ մուծ ման գոր ծըն թա ցի ա վա րտ, և այդ պատ ճա ռով 
բ) դեպ քում A և B փո փո խա կան նե րն ար ժեք ներ կս տա նան. C-ն՝ ոչ, իսկ գ) 
դեպ քում ար ժեք կս տա նա մի  այն A-ն։ 

Ե թե, օ րի նակ, փոր ձե նք A, B, C փո փո խա կան նե րի ար ժեք նե րը ներ մու ծել 
READLN(A,B); {1}
READ(C);  {2}
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հ րա ման նե րով, և ար ժեք նե րը ներ մու ծե նք մի և նույն տո ղի վրա, հետ ևյալ 
կե րպ՝ 

5   -7   8    (ENTER), 
ա պա կներ մուծ վեն մի  այն A-ն և B-ն, իսկ C-ի հա մար նա խա տես ված 8 ար-
ժե քը կան տես վի։ Հա մա կար գի չն ըստ {2} հրա մա նի կս պա սի ևս մե կ ար ժե-
քի ներ մուծ ման, որն էլ կվե րագ րի C-ին։

READLN հրա մա նն ու նի կի րառ ման ևս մե կ ե ղա նակ՝ ա ռա նց մուտ քի ցու-
ցա կի. 

READLN; 
Այս դեպ քում հա մա կար գի չն ընդ հա տում է ծրագ րի ըն թաց քը, սպա սում 

ստեղ նա շա րի ցան կա ցած ստե ղն սեղ մե  լուն, ո րից հե տո շա րու նա կում է 
աշ խա տան քը։ 

 READ և READLN  հրա ման նե րն ի րա կա նում ստան դա րտ են թած րագ րեր 
են՝ ա ռա վել լայն գոր ծած ման հնա րա վո րու թյուն նե րո վ։

ՕԳՏԱԿԱՐ Է ԻՄԱՆԱԼ

1. Պաս կա լում մե կ նա բա նու թյուն ներ ստեղ ծե լու քա նի՞ ե ղա նակ 
գի տե ք։ 

2. Ո ՞րն է ծրագ րում մե կ նա բա նու թյուն ներ տալու նպա տա կը։ 
3. Ո ՞ր գրա ռումն  ե րն են ճի շտ վե րագ րումն  եր. 
 ա) a։=5;  բ) 7։=C;  գ) d։=5 * sin(x); 

4. Ե թե x-ը ի րա կան փո փո խա կան է, ա պա ո՞ր գրա ռումն  ե րն են ճի շտ. 
 ա) x։=3 * ln(5); բ) X։=-2; գ) X։=’C’; դ) x։=true;

5.  Քանի՞ ներ մուծ ման հրա ման գի տե ք։ 
6. Ո ՞րն է READ և READLN  հրա ման նե րի տար բե րու թյու նը ։
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§2.8. ԱՐ ՏԱԾ ՄԱՆ ՀՐԱ ՀԱ ՆԳ։ ԱՐ ՏԱԾ ՄԱՆ ՁԵՎԱ ՉԱՓ 

Ծ րագ րի աշ խա տան քի ըն թաց քում ստաց ված ար դյունք նե րն էկ րա նին 
ար տա ծե լու հա մար կի րա ռում են WRITE և WRITELN հրա հա նգ նե րը (հե տա-
գայում՝ հրա ման), ո րո նց ընդ հա նուր տես քը հետ ևյա լն է.

WRITE(ել քի ցու ցակ);
WRITELN(ել քի ցու ցակ); 

որ տեղ ել քի ցու ցա կը կա րող է պա րու նա կել հաս տա տուն ար ժեք ներ, փո-
փո խա կան ներ, ա պա թար ցե րի (‘ ‘) մե ջ առն ված տե քս տային ին ֆոր մա ցի ա, 
տրա մա բա նա կան և թվա բա նա կան ար տա հայ տու թյուն նե ր։ 

WRITE և WRITELN հրա ման նե րի աշ խա տան քի տար բե րու թյու նը տես նե լու 
հա մար քն նար կե նք հետ ևյալ օ րի նա կը.

WRITE (4); WRITE(5); WRITE(6); {1}
WRITELN(4,5); {2}
WRITE(6); {3}

{1} դեպ քում մե կ տո ղի վրա, ի րար կից, կար տած վեն ել քի ցու ցակ նե րում 
նե րառ ված 4, 5 և 6 թվե րը և ար դյուն քում էկ րա նին կտես նե նք 456 թի վը ։

{2} դեպ քում մե կ տո ղի վրա կար տած վեն մի  այն 4-ն ու 5-ը՝ կազ մե  լով 45, 
իսկ 6-ը կար տած վի հա ջո րդ տո ղում (ըստ {3} հրա մա նի)։ 

Այս պի սով, WRITELN-ը, ի տար բե րու թյուն WRITE-ի, ել քի ցու ցա կում նե րառ-
վա ծն ար տա ծե լուց հե տո տո ղա դա րձ է կա տա րում։ Ար տած ման հրա ման նե-
րում ա պա թար ցե րի մե ջ նե րառ ված ցան կա ցած ին ֆոր մա ցի ա ար տած վում 
է ան փո փոխ. օ րի նակ՝ WRITE(‘Ես ա շա կե րտ եմ’); հրա մա նով էկ րա նին կբեր վի 
Ես ա շա կե րտ եմ,  իսկ WRITELN(‘a=’,5);  հրա մա նով՝ a=5 հա ղոր դագ րու թյուն ը։ 

Ար տած վող տվյ ալ նե րը էկ րա նին ա ռա վել ցան կա լի, ըն թեռ նե լի տես քով 
ներ կայաց նե լու նպա տա կով կա րե լի է տվյ ալ նե րի ար տած ման գոր ծըն թա-
ցը ծրագ րային մի  ջոց նե րով ղե կա վա րե լ։

WRITE և WRITELN  հրա ման նե րի մի  ջո ցով ար տած վող յու րա քան չյուր բա-
ղադ րի չին հա ջոր դող ։ (վեր ջա կետ) նշա նից հե տո կա րե լի է նշել հա մա-
պա տաս խան տվյ ա լն ար տա ծե լու հա մար տրա մա դր վող դիր քե րի ցան կա լի 
քա նա կը (դաշ տի լայ նու թյան չա փը) հետ ևյալ կե րպ. 

WRITE(x։k); 
որ տեղ x-ը ար տած վող փո փո խա կա նն է, k-ն ար տած ման հա մար էկ րա նին 
տրա մա դր վող դիր քե րի քա նա կը։ Ե թե x-ը ամ բո ղջ տի պի փո փո խա կան է, 
ո րի թվան շան նե րի քա նա կը (նե րա ռյալ նաև “-“ պայ մա նան շա նը, ե թե թի վը 
բա ցա սա կան է) տր ված k-ից քիչ է, ա պա x-ի ար ժե քն ար տա ծե լիս այն ձախ 
մա սից կլ րաց վի հա մա պա տաս խան քա նա կու թյա մբ բա ցա տա նի շե րո վ։ 
Օ րի նակ, ե թե a=72, և տր վել է WRITE(‘a=’, a ։ 5);  հրա մա նը, ա պա կար տած վի 
a=  72  ին ֆոր մա ցի ան, որ տեղ   -ով նշ վել է բա ցա տա նի շը ։
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Ե թե k-ն ա վե լի փո քր է, քան ար տած վող թվի թվան շան նե րի քա նա կը, 
ա պա k-ի մե  ծու թյունն ան տես վում է, և թի վն  ար տած վում է ամ բող ջու թյա մբ՝ 
սկ սած ըն թա ցիկ դիր քի ց։ 

Ե թե ար տած վող տվյ ա լն ի րա կան տի պի է, ա պա ար տած ման ձևա չափ 
չն շե լու դեպ քում ար ժե քն ար տած վում է, այս պես կոչ ված, էքս պո նեն տային 
տես քով, այն նա խա պես բե րե լով նոր մալ տես քի, որ տեղ տաս նոր դա կան կե-
տից ձախ մի  այն մե կ թվան շան է գր վում։ Օ րի նակ, ե թե a-ն ի րա կան տի-
պի է, ո րի ար ժե քը 52.15 է, ա պա դրա ար ժե քը կար տած վի 5.2150000000E+01 
տես քով, որն, ի հար կե, հար մար չէ ըն թեր ցե լ։ Նման դեպ քե րում ար տած-
վող ին ֆոր մա ցի ան ա ռա վել ըն թեռ նե լի դա րձ նե լու նպա տա կով, ար տած-
ման դաշ տի լայ նու թյու նից զատ, հնա րա վոր է տալ նաև տաս նոր դա կան 
կե տից հե տո պա հա նջ վող թվան շան նե րի քա նա կը (թ վի ճշ տու թյան չա փը)՝ 
հե տևյալ կե րպ՝ WRITE(x ։ k ։ m); ։ Օ րի նակ, ե թե a-ի 52.15 ար ժե քն  ար տա ծե-
լու հա մար կի րառ վեր WRITE(‘a=’,a։10։2);  հրա մա նը, ա պա ար դյուն քում կտես-
նե ի նք a=  52.15  ին ֆոր մա ցի ա ն։ 

Ե թե WRITE(x ։ k ։ m) հրա մա նով ար տած վող x-ի ար ժե քում տաս նոր դա-
կան կե տին հա ջոր դող մա սը m հա տից ա վելի թվան շան ներ է պա րու նա-
կում, ա պա ար տած վող թի վը կլո րաց վում է՝ ըստ մա թե մա տի կայում ըն դուն-
ված օ րե նք նե րի։ Օ րի նակ, ե թե x=101.567, և այն ար տած վում է WRITE(‘x=’,x։10։2); 
հրա մա նով, ա պա կս տաց վի. 

x=   101.57
Ե թե m-ի ար ժե քը մե ծ է թվի տաս նոր դա կան մա սի թվան շան նե րի քա-

նա կից, ա պա ար տած վե լիս թվի վեր ջում հա մա պա տաս խան քա նա կու-
թյա մբ 0-ներ են կցա գր վում։ Օ րի նակ, ե թե նա խո րդ դեպ քում տր ված լի ներ 
WRITE(‘x=’,x։10։4); հրա մա նը, ա պա կս տա նայի նք  x =  101.5670 պա տաս-
խա նը ։

 WRITE, WRITELN հրա ման նե րն ի րա կա նում ստան դա րտ են թած րագ րեր 
են՝ ա ռա վել լայն գոր ծած ման հնա րա վո րու թյուն նե րո վ։

 Տ վյ ալ նե րի ներ մուծ ման գոր ծըն թա ցն ա ռա վել հաս կա նա լի դա րձ նե-
լու նպա տա կով յու րա քան չյուր ներ մուծ վող փո փո խա կա նի հա մար 
կա րե լի է նախ կի րա ռել WRITE հրա մա նը՝ ել քի ցու ցա կում ա պա թար-
ցե րի մե ջ տվյ ալ փո փո խա կա նի վե րա բե րյալ ին ֆոր մա ցի այո վ։ Օ րի-
նակ՝ 

WRITE(‘x=’); READ(x);
WRITE(‘y=’); READ(y);

ՕԳՏԱԿԱՐ Է ԻՄԱՆԱԼ
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1. Ո ՞րն է WRITE և WRITELN հրա ման նե րի տար բե րու թյու նը ։
2. x-ը ամ բո ղջ փո փո խա կան է, ո րի ար ժե քը 215 է։ Ի՞նչ կար-

տած վի WRITE(‘x=’,x։2) հրա մա նով. 
ա) x=21,  բ) x=15, գ) x=215։

3. y-ը ի րա կան փո փո խա կան է, ո րի ար ժե քը -16.127 է։ Ի՞նչ կար տած վի 
WRITE(‘y=’,y։4։2); հրա մա նով. 

 ա) x=-16, բ) x=-16.1, գ) x=-16.12, դ) x=-16.13,  ե) y=-16.127։

§2.9.  ԳԾԱՅԻՆ ԱԼ ԳՈ ՐԻ ԹՄ ՆԵ ՐԻ ԾՐԱԳ ՐԱ ՎՈ ՐՈՒՄ

 9-րդ դա սա րա նի դա սըն թա ցից ծա նոթ եք ալ գո րի թմ հաս կա ցու թյա նն ու 
ալ գո րի թմ նկա րագ րե լու ե ղա նակ նե րի ն։ Վեր հի շե նք ալ գո րի թմն  ե րից հայտ նի 
նյու թը։ 

Ալ գո րիթ մը քայ լե րի (գոր ծո ղու թյուն նե րի) կար գա վոր ված հա ջոր դա կա-
նու թյուն է, ո րը հան գեց նում է սպաս ված ար դյուն քի ն։ Ալ գո րի թմ նկա րա-
գրե լու ե ղա նակ նե րից ծա նոթ եք բա ռաբա նաձ ևային և գրա ֆի կա կան ե ղա-
նակ նե րի ն։ Քա նի որ օգտ վե լու ենք ալ գո րի թմ նկա րագ րե լու գրա ֆի կա կան 
ե ղա նա կից՝ վեր հի շե նք դրա նում կի րառ վող բլոկ նե րի նշա նա կու թյուն նե րը. 

        հաշ վա րկ նե րի կա տար ման և վե րա գր ման գոր ծո ղու թյուն,

     պայ մա նի ստու գում և հա շվ ման գոր ծըն թա ցի 
                 այլընտ րան քային շա րու նա կում,

       տ վյ ալ նե րի ներ մու ծում, տվյ ալ նե րի ար տա ծում,

     ցիկ լային գոր ծըն թա ցի կազ մա կեր պում,

        ալ գո րիթ մի  սկի զբ,

        ալ գո րիթ մի  ա վա րտ,

                ալ գո րիթ մի  հոս քի ընդ հատ ված մա սե րի մի  ջև կա պի մի  ջո ց։

Ալ գո րի թմն  ե րը, կախ ված տվյ ալ պա հին լուծ վող խնդ րից, կա րող են լի-
նել գծային, ճյու ղա վոր ված  և ցիկ լայի ն։ Գծային են այն ալ գո րի թմն  ե րը, որ-
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տեղ, պա րա մե տ րե րի ար ժեք նե րից ան կախ, գոր ծո ղու թյուն նե րը կա տար-
վում են մի  շտ մի և նույն հա ջոր դա կա նու թյա մբ՝ վե րից վար, յու րա քան չյու րը՝ 
մի  այն մե կ ան գա մ։ Դի տար կե նք հետ ևյալ խն դի րը՝ հաշ վել ներ մուծ ված n 
ե ռա նիշ թի վը կազ մող բա ղադ րիչ թվան շան նե րի գու մա րը։ 

Նախ կազ մե  նք խնդ րի լուծ ման բլոկ-ս խե ման (նկ. 2.3.), ա պա՝ ծրա գի րը ։

Նկ.2.3. Ե ռա նիշ թվի թվան շան նե րի գու մա րի հա շվ ման ալ գո րի թմ

 Բեր ված ալ գո րիթ մում կի րառ վել են ամ բո ղջ թվե րի հա մար սահ ման ված 
DIV և MOD ստան դա րտ ֆունկ ցի ա նե րը, որ տեղ a DIV b -ն վե րա դա րձ նում է 
a-ն b-ի բա ժա նե լիս ստաց վող ամ բո ղջ ար ժե քը (օ րի նակ՝ 7 DIV 3=2), իսկ 
MOD-ը՝ այդ բա ժան ման ամ բո ղջ մն ա ցոր դը (օ րի նակ՝ 7 MOD 3=1)։ 

Ե թե, օ րի նակ՝ n=672, ա պա 3-րդ բլո կով կս տա նա նք՝ a = 672 DIV 100 = 6, 
4-րդ բլո կով՝ b = (672 - 100 · 6) DIV 10=7, իսկ 5-ր դով՝ c = 672 MOD 10 = 2։ Այս պի-
սով՝ a, b, c փո փո խա կան նե րում ստաց վել են ե ռա նիշ թվի բա ղադ րիչ նե րը, 
մն ում է 6-րդ բլո կով ար տա ծել պա հա նջ վող գու մա րը։ 

Կազ մե  նք ծրա գի րը.
PROGRAM Eranish;
VAR n։Word;   { Սա ե ռա նիշ թ վի համար է։}
a,b,c։ BYTE;  {a-ն հա րյու րա վո րի, b-ն տաս նա վո րի, c-ն մի  ա վո րի համար է}
 BEGIN WRITE(‘n=’); READ(n); {ե ռա նիշ թվի ներ մու ծում}
  a։=n DIV 100;  { հա րյու րա վո րի ստա ցում}
  b։=(n-100*a) DIV 10;  { տաս նա վո րի ստա ցում}
  c։=n MOD 10;  { մի  ա վո րի ստա ցում}
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  WRITELN( ‘n-ի թվան շան նե րի գու մա րը =’,a+b+c։4)
END.
Ծ րագ րում n-ը հայ տա րար ված է որ պես WORD տի պի փո փո խա կան, քա-

նի որ պե տք է պա րու նա կի դրա կան ամ բո ղջ թիվ, բայց չի կա րող բնու թա-
գր վել որ պես BYTE, քա նի որ BYTE-ում տե ղա վոր վող ա մե  նա մե ծ թի վը 255-ն 
է (իսկ ե ռա նի շի վե րին եզ րը հա վա սար է 999-ի)։ a,b,c փո փո խա կան նե րի 
ար ժեք նե րը նույն պես դրա կան ամ բո ղջ թվեր են, ո րո նց ար ժեք նե րը չեն 
կա րող 9-ից մե ծ լի նել. նման ար ժեք նե րի հա մար ա ռա վել հար մար է BYTE 
տի պը ։

Ն կա տեք, որ ծրագ րում բո լոր հրա ման նե րն ա վա րտ վել են կետ-ս տո-
րա կե տե րով (;), բա ցի END-ին նա խոր դող հրա մա նի ց։ Պատ ճա ռն այն է, որ 
END-ը ոչ մի  այն սահ մա նա փա կում է BEGIN-ով սկս ված բլո կը, այլև ա վար տում 
ի րեն նա խոր դող օ պե րա տո րը։ Այս պի սով, կետ-ս տո րա կե տն այս դեպ քում 
կլի ներ ա վե լո րդ, և Պաս կա լի կոմ պի լյ ա տո րը չնայած որ ևէ սխալ չէր գտ նի, 
սա կայն «կմ տա ծեր», թե END-ի և վեր ջին օ պե րա տո րի մի  ջև օ պե րա տոր կա։ 
Նման՝ հրա ման չպա րու նա կող օ պե րա տո րն ան վա նում են դա տա րկ օ պե-
րա տո ր։ Դա տա րկ օ պե րա տոր կա նաև եր կու ի րար հա ջոր դող կետ-ս տո-
րա կետ ե րի մի  ջև։ Օ րի նակ x։=8; ; y։=-7; ։

Ի նչ պես եր ևում է վե րը բեր ված ծրագ րից՝ գծային ալ գո րի թմն  ե րի օգ նու-
թյա մբ լուծ վող հաշ վար կային խն դիր նե րը կա րող են պա րու նա կել մի  այն 
ներ մուծ ման, ար տած ման հրա ման ներ և հաշ վա րկ ներ կա տա րե լու հա մար՝ 
վե րա գր ման օ պե րա տոր նե ր։

Դի տար կե նք գծային ալ գո րիթ մով լուծ վող ևս մի  խն դիր. x, b, c  պա րա-
մե տ րե րի ցան կա ցած ի րա կան ար ժեք նե րի հա մար հաշ վել և ար տա ծել y-ի 
ար ժե քը, ե թե y = (b + c)3 = log8 (b + c)2 – x sin (b + c)։ Նախ կա ռու ցե նք խնդ րի 
լուծ ման բլոկ-ս խե ման (նկ. 2.4.).

Նկ.2.4.  y = (b+c)3 + log8(b+c)2 - x sin(b+c) ար տա հայ տու թյան հա շվ ման ալ գո րի թմ



78

3-րդ բլո կում մտց ված լրա ցու ցիչ d փո փո խա կա նի մե ջ պահ վել է b+c 
ար տա հայ տու թյան ար ժե քը, որ պես զի 4-րդ բլո կում նե րառ ված ար տա հայ-
տու թյան ար ժե քը հաշ վար կե լիս b+c-ի ար ժե քը մի  քա նի ան գամ չհաշ վե նք։ 
Գրե նք ծրա գի րը.

PROGRAM Hashvark;
VAR d,b,c,x,y։REAL;        {1}
 BEGIN  WRITE(‘b=’); READ(b); WRITE(‘c=’); READ(c); WRITE(‘x=’); READ(x);
 d։=b+c;
 y։=EXP(3*LN(d))+LN(SQR(d))/ LN(8)-x*SIN(d) ;    {2}
 WRITELN(‘y=’,y ։8 ։3)
END.

{2} տո ղում կա տար ված հաշ վար կի մե ջ d 3-ը հա շվ վել է EXP(3*LN(d)) բա-
նաձ ևով՝ ըստ ab = eb·lna մա թե մա տի կա յից հայտնի առն չու թյան, իսկ log8d

2-ն 
հա շվ վել է լո գա րիթ մի  մի  հիմ քից այլ հիմ քին ան ցնե լու կա նո նով (քա նի որ 
Պաս կա լում հայտ նի է մի  այն բնա կան հիմ քով լո գա րիթ մը) և 8 հիմ քով լո գա-
րիթ մի ց ան ցում է կա տար վել բնա կան հիմ քի.

 

։

 Պա հա նջ վող տվյ ալ նե րի ճի շտ հայ տա րա րու թյու նը ծ րա գիր կազ մե -
լիս կար ևոր վում է, քա նի որ հա մա կա րգ չի օ պե րա տիվ հի շո ղու թյունն 
ան հրա ժե շտ է խնայողաբար օգ տա գոր ծե լ։

ՕԳՏԱԿԱՐ Է ԻՄԱՆԱԼ

1. Գ ծային ալ գո րի թմն  ե րում ո՞ր հրա ման նե րն ու օ պե րա տոր-
նե րն են կի րառ վում։ 

2. Ի՞նչ է դա տա րկ օ պե րա տո րը, ինչ պե ՞ս է այն կա զմ վում։
3.  Հաշ վել և ար տա ծել տր ված քա ռա նիշ թվի թվան շան նե րի 

ար տադ րյա լը ։
4. Տր ված x և a ի րա կան ցան կա ցած ար ժեք նե րի հա մար հաշ վել և ար-

տա ծել y-ի ար ժե քը, ե թե.

 ա) y = (x + 1)(x2 + 1)sin(x + 3)          բ) ։
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§2.10. ՃՅՈՒ ՂԱ ՎՈՐ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑԸ 
ԱԼ ԳՈ ՐԻ ԹՄ ՆԵ ՐՈՒՄ։ ՃՅՈՒ ՂԱ ՎՈՐ ՄԱՆ 

(ՊԱՅ ՄԱ ՆԻ) Օ ՊԵ ՐԱ ՏՈ Ր

Խն դիր նե րի լուծ ման ալ գո րի թմն  ե րը, ի տար բե րու թյուն գծայի նի, հա ճախ 
ճյու ղա վո րումն  եր են պա րու նա կում։ Պատ ճա ռը լուծ ման մե ջ առ կա պայ-
ման նե րն են, ո րոն ցից կախ ված խնդ րի հե տա գա լու ծու մը շա րու նակ վում 
է տար բեր ճա նա պա րհ նե րո վ։ Հի շե նք, որ ալ գո րիթ մը, որ տեղ, ստուգ վող 
պայ մա նից կախ ված խնդ րի լուծ ման գոր ծըն թա ցը շա րու նակ վում է տար-
բեր ու ղի նե րով, ան վա նում են ճյու ղա վոր ված, իսկ տվյ ալ ու ղի նե րը՝ ճյու ղե ր։

 Ճյու ղա վո րումն  եր պա րու նա կող ալ գո րի թմն  ե րը ծրագ րա վո րե լու նպա-
տա կով պայ մա նի օ պե րա տոր է նա խա տես ված, որն ու նի հետ ևյալ ընդ հա-
նուր տես քը.

IF a THEN b ELSE c; 

Այս տեղ a-ն տրա մա բա նա կան ար տա հայ տու թյուն է, b-ն և c-ն՝ ցան կա-
ցած օ պե րա տոր կամ BEGIN ու END բա ռե րի մի  ջև առն ված օ պե րա տոր նե րի 
հա մա խմ բու թյուն՝ բլո կ։ 

Ե թե պայ մա նի օ պե րա տո րը ծրագ րա վո րում է  նկ. 2.5. ա)-ում բեր ված 
տի պի գոր ծըն թաց, ա պա կի րառ վում է պայ մա նի օ պե րա տո րի հա մա ռոտ  
տես քը՝   IF a THEN b; , իսկ նկ. 2.5. բ)-ում բեր վա ծի դեպ քում՝ IF a THEN b ELSE 
c; տես քի պայ մա նի օ պե րա տո րը, որն ան վա նում են ըն դար ձա կ։

ա)                                             բ)

Նկ. 2.5. Ալ գո րի թմն  ե րի ճյու ղա վո րու մը
 
Որ պես օ րի նակ դի տար կե նք ax2 + bx + c = 0, (a≠0) քա ռա կու սի հա վա-

սար ման ար մատ նե րը գտ նե լու ալ գո րիթ մը (նկ. 2.6.)։ 
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Նկ. 2.6. Քա ռա կու սի հա վա սար ման ար մատ նե րը փնտ րե լու ալ գո րի թմ

Բ լոկ-ս խե մայից եր ևում է, որ 4-րդ բլո կում նե րառ ված պայ մա նի ճշ մա րիտ 
(TRUE) կամ կե ղծ (FALSE) լի նե լուց կախ ված՝ խնդ րի լու ծու մը շա րու նակ վում 
է տար բեր ուղ ղու թյուն նե րով, ընդ ո րում, պայ մա նի կե ղծ լի նե լու դեպ քում 
ըստ 8-րդ բլո կում նե րառ ված պայ մա նի ըն դու նած ար ժե քի՝ ալ գո րիթ մի  մե ջ 
մե կ այլ ճյու ղա վո րում է ա ռա ջա նում։ Կազ մե  նք հա մա պա տաս խան ծրա գի-
րը.

PROGRAM Qar_Havasarum;
VAR a,b,c,z,d։REAL;
 x1,x2,x։REAL;
BEGIN  WRITE(‘a=’); READ(a);
 WRITE(‘b=’); READ(b);
 WRITE(‘c=’); READ(c);
 d։=SQR(b)-4*a* c;      {1}



81

 z։=2* a;        {2}
 IF d>0 THEN 
  BEGIN 
          x1։=(-b-SQRT(d))/z;  x2։=(-b+SQRT(d))/z;
         WRITELN(‘x1=’,x1։10։2,’      ‘։3, ‘x2=’,x2։10։2)   {3}
  END 
         ELSE IF d=0 THEN 
       BEGIN
                               x։=-b/z;
          WRITELN(‘ հա վա սա րու մը մե կ ար մատ ու նի՝ x=’,x։10։2)
       END
          ELSE WRITELN(‘ հա վա սա րու մը լու ծում չու նի’)
END.

Ծ րագ րի {1} տո ղում հաշ վա րկ վել ու d-ի մե ջ պահ պան վել է քա ռա կու սի 
հա վա սար ման ո րո շի չը, իսկ {2} տո ղում z-ին վե րա գր վել է 2*a –ի ար ժե քը՝ 
չնայած բլոկ-ս խե մայում դրա ան հրա ժեշ տու թյու նը չէր զգաց վում։ Բա նն 
այն է, որ ծրագ րում ան հրա ժե շտ է ե ղել 2*a –ի ար ժե քը կի րա ռել մի  քա նի 
ան գամ, և մե կ ան գամ հաշ վե լով ու պահ պա նե լով՝ ծրագ րի ա րա գա գոր ծու-
թյու նը դրա նից մի  այն կշա հի ։

 Դի տե լով նկ. 2.6.-ում բեր ված բլոկ-ս խե ման՝ նկա տե նք, որ 4-րդ և 8-րդ 
բլոկ նե րում նե րառ ված պայ ման նե րից յու րա քան չյու րի ճշ մա րիտ լի նե լու 
դեպ քում մե  կից ա վե լի հրա ման ներ պե տք է ի րա գո րծ վե ն։ Նման դեպ քե-
րում այդ հրա ման նե րից բլոկ է կա զմ վում։

{3} մե կ նա բա նու թյա մբ տո ղում կի րառ ված WRITELN հրա մա-
նով x1 և x2 ար մատ նե րի ար ժեք նե րն ար տած վում են մի և նույն տո-
ղի վրա. որ պես զի ի րա րից փո խան ջատ վեն՝ դրանց մի  ջև մտց վել է
 ‘ ‘ ։ 3 պա րա մե տ րը, ըստ ո րի x1-ի և x2-ի ար ժեք նե րն ի րա րից կտա րան-
ջատ վեն 3 ի րար կից բա ցա տա նի շե րո վ։

Քն նար կե նք հետ ևյալ խն դի րը. ե թե ներ մուծ ված a, b և c ամ բո ղջ փո փո-
խա կան նե րի ար ժեք նե րը հա վա սար են 1-ի՝ ար տա ծել 1, հա կա ռակ դեպ քում 
(ե թե դրան ցից թե կուզ մե  կը հա վա սար չէ 1-ի) ար տա ծել 0 թի վը։ Կա ռու -
ցենք խնդ րի լուծ ման բլոկ-ս խե ման և ծրա գի րը.

PROGRAM Baxadryal;
VAR a,b,c:BYTE;
BEGIN   WRITE(‘a=’); READ(a);
    WRITE(‘b=’); READ(b);
    WRITE(‘c=’); READ(c);
    IF (a=1)AND(b=1)AND(c=1) THEN WRITELN(1) 
         ELSE WRITELN(0)
END.
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Նկ.2.7. Ճյու ղա վոր ված ալ գո րիթ մով խնդ րի լուծ ման օ րի նա կ

 Փոր ձե նք խնդ րի պա հան ջը ձևա կեր պել մե կ այլ ե ղա նա կո վ։ Ե թե մի  ա ժա-
մա նակ ճի շտ են  a=1 և b=1 և c=1 պայ ման նե րը, այլ կե րպ ա սած՝ ե թե նշված 
պայ ման նե րը հա մա կար գե լի են, ար տա ծել 1, հա կա ռակ դեպ քում՝ 0։ Հա-
մա կար գե լի պայ ման նե րը բլոկ-ս խե մայում ի րար կց վում են պայ ման նե րի 
ճշ մա րիտ  (այո)  ճյու ղե րի ուղ ղու թյուն նե րով, իսկ ծրագ րում՝ AND ա ռանց -
քային բա ռի մի  ջո ցո վ։

AND-ի մի ջոցով կազմավորված բաղադրյալ պայմանը ճշմարիտ է, եթե 
ճշմարիտ են բոլոր բաղադրիչ պայմանները, և դրանցից թեկուզ մե կի 

կեղծ լինելու դեպքում կեղծ է ամբողջ բաղադրյալ պայմանը:

Այժմ լու ծե նք հետ ևյալ խն դի րը. ար տա ծել YES՝ ե թե a, b, c ի րա կան թվե րի 
մե ջ գոյու թյուն ու նեն ի րար հա վա սար թվան շան ներ, հա կա ռակ դեպ քում՝ 
NO  հա ղոր դագ րու թյու նը։ Նախ կազ մե  նք խնդ րի լուծ ման բլոկ-ս խե ման.
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Նկ. 2.8. Ճյու ղա վոր ված ալ գո րիթ մի  օ րի նա կ

Այս խնդ րի պա հան ջը ևս փոր ձե նք այլ կե րպ ձևա կեր պե լ։ Ե թե ճշ մա րիտ 
է a=b կամ a=c կամ b=c պայ ման նե րից գո նե մե  կը, այլ կե րպ ա սած՝ ե թե ու-
նե նք հա մա խմ բե լի պայ ման ներ, ա պա ար տա ծել YES, հա կա ռակ դեպ քում՝ 
NO։ Հա մա խմ բե լի պայ ման նե րը բլոկ-ս խե մայում ի րար կց վում են պայ ման-
նե րի կե ղծ (ոչ) ճյու ղե րի ուղ ղու թյուն նե րով, իսկ ծրագ րում՝ OR ա ռա նց քային 
բա ռի մի  ջո ցո վ։ 

OR-ի մի ջոցով կազմավորված բաղադրյալ պայմանը ճշմարիտ է, եթե 
ճշմարիտ է այն կազմող բաղադրիչ պարզ պայմաններից գոնե մե կը:

 Կազ մե  նք նկ. 2.8.-ում բեր ված ալ գո րիթ մի ն հա մա պա տաս խա նող ծրա-
գի րը.
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PROGRAM Yes_No;
VAR a,b,c։REAL;
BEGIN WRITE(‘a=’); READ(a);
 WRITE(‘b=’); READ(b);
 WRITE(‘c=’); READ(c);
 IF (a=b)OR(a=c)OR(b=c) THEN WRITELN(‘YES’) 
             ELSE WRITELN(‘NO’)
END.

 Բա ղադ րյալ պայ մա նը ծրագ րա վո րե լիս այն կազ մող յու րա քան չյուր 
պա րզ պայ ման պե տք է առ նել ( ) փա կագ ծե րի մե  ջ։ 

 Ե թե պայ մա նի օ պե րա տոր նե րը նե րդր ված են, ա պա հեր թա կան 
ELSE-ը հա մա պա տաս խա նում է դրան նա խոր դող մո տա կա IF-ին։

ՕԳՏԱԿԱՐ Է ԻՄԱՆԱԼ

1. Ո ՞ր ալ գո րի թմն  է հա մար վում ճյու ղա վոր վա ծ։
2.  Ճյու ղա վոր ված ալ գո րի թմն  ե րի ծրագ րա վոր ման նպա տա-

կով ի՞նչ օ պե րա տոր է կի րառ վում։
3.  Քա նի՞ հնա րա վոր տե սք ու նի պայ մա նի օ պե րա տո րը ։

4.  Բա ղադ րյալ պայ մա նը կազ մող հա մա խմ բե լի պա րզ պայ ման նե րի 
բլոկ նե րը ո՞ր ճյու ղե րով են կց վում մի  մյա նց և ինչ պե ՞ս են ծրագ րա-
վոր վում։ 

5. Ար տա ծել YES, ե թե տր ված թի վը պատ կա նում է [-10;0] կամ [2;20] մի -
ջա կայ քե րին, հա կա ռակ դեպ քում՝ NO հա ղոր դագ րու թյու նը ։

6.  Հաշ վել և ար տա ծել տր ված ե րեք ի րա րից տար բեր թվե րից մե  ծի ար-
ժե քը ։

7.  Հաշ վել և ար տա ծել տր ված ե րեք ի րա րից տար բեր թվե րից փոք րի 
ար ժե քը ։

8. Տր ված են ե րեք դրա կան թվե ր։ Ար տա ծել YES, ե թե այդ պի սի եր կա-
րու թյուն ներ ու նե ցող հատ ված նե րով հնա րա վոր է ե ռան կյ ու նի կա-
ռու ցել, հա կա ռակ դեպ քում՝ NO  հա ղոր դագ րու թյու նը։ 

9. Ար տա ծել 2, ե թե տր ված թի վը երկ նիշ է, 3, ե թե ե ռա նիշ է, հա կա ռակ 
դեպ քում՝ 0։

10. Տր ված է ե ռա նիշ թի վ։ Ար տա ծել 1, ե թե ե ռա նիշ թվի թվան շան նե րի 
գու մա րը զույգ է, հա կա ռակ դեպ քում՝ 0։
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§2.11. ԿՐԿ ՆՈՒ ԹՅԱՆ (ՑԻԿ ԼԻ) Օ ՊԵ ՐԱ ՏՈՐ ՆԵ Ր

9-րդ դա սա րա նի դա սըն թա ցից ար դեն ծա նոթ եք կրկն վող կամ, այս-
պես կոչ ված, ցիկ լային բնույթ կրող գոր ծըն թաց նե րի ն։ Վեր հի շե նք, որ ալ-
գո  րիթմն  ե րում գոր ծո ղու թու նը կամ գոր ծո ղու թյուն նե րի խում բը ո րո շա կի 
ան գամ կրկ նե լու նպա տա կով կի րա ռում են պա րա մե տ րով ցիկ լային կա-
ռուց վա ծք ներ, ո րո նք բլոկ-ս խե մա նե րում ներ կայաց վում են մո դի ֆի կա ցի այի 
բլո կի մի  ջո ցով տր վող ընդ հան րա կան սխե մայով (նկ. 2.9.)։

Կրկն վող գոր ծըն թաց նե րին ծա նո թա նա լու նպա տա կով դի տար կե նք 
հետ ևյալ խն դի րը՝ ար տա ծել 1-ից 10 մի  ջա կայ քի ամ բո ղջ թվե րը ։

 Կազ մե  նք խնդ րի լուծ ման բլոկ-ս խե ման (նկ. 2.10.)։

Նկ. 2.9. Պա րա մե տ րով ցիկ լային 
 կա ռուց ված քի ընդ հան րա կան սխե մա

Նկ. 2.10. 1-ից 10 մի  ջա կայ քի ամ բո ղջ 
 թ վե րի ար տած ման բլոկ-ս խե մա

Այս տեղ ցիկ լում նե րառ ված մի  ակ՝ i փո փո խա կա նի ար ժե քն ար տա ծե լու 
գոր ծո ղու թյան կրկ նու թյուն նե րի քա նա կը հայտ նի է՝ 10. այս պի սի գոր ծա-
ռույթ նե րը ծրագ րա վո րե լու հա մար պա րա մե տ րով ցիկ լի օ պե րա տոր են կի-
րա ռում, ո րը Պաս կա լում  ու նի հետ ևյալ ընդ հա նուր տես քը.

FOR ցիկ լի պա րա մե  տր ։= ցիկ լի պա րա մե տ րի ա ռա ջին ար ժեք TO ցիկ լի 
պա րա մե տ րի վե րջ նա կան ար ժեք DO ցիկ լի մար մի  ն։

Ցիկ լի պա րա մե  տրն օգ տա գո րծ վում է ցիկ լի պա րա մե տ րի ար ժե քը 
սկզբնա կա նից մի  նչև վե րջ նա կա նը 1-ով ա վե լաց նե լու հա մա ր։ Այս օ պե րա-
տո րն ան վա նում են ցիկ լի ա ճող պա րա մե տ րով օ պե րա տո ր, որտեղ FOR, TO 
և DO բա ռե րն ա ռա նց քային բա ռեր են։
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Գ րե նք նկ. 2.10.-ում բեր ված բլոկ-ս խե մային հա մա պա տաս խա նող ծրա-
գի րը.

PROGRAM Par_Cikl1;
VAR i։BYTE;
BEGIN
 FOR i։=1 TO 10 DO   {1}
         WRITELN(i)    {2}
END.

{1} տո ղում գր վա ծի հա մա ձայն՝ ծրագ րի սկզ բում ցիկ լի i պա րա մե տ րը 
ստա նում է նախ նա կան 1 ար ժեք, ո րը հա մե  մատ վում է պա րա մե տ րի վերջ-
նա կան ար ժեք հան դի սա ցող 10-ի հետ. ե թե պա րզ վեր, որ պա րա մե տ րի 
նախ նա կան 1 ար ժե քն ա վե լի մե ծ է, քան վե րջ նա կան 10 ար ժե քը՝ ցիկ լը (ոչ 
մի  ան գամ չի րա գոր ծե լով ցիկ լի մա րմն  ում նե րառ ված հրա մա նը) կա վար-
տեր աշ խա տան քը։ Քա նի որ այդ պես չէ, ի րա կա նաց վում է {2} տո ղում նե-
րառ ված հրա մա նը՝ ար տա ծե լով i-ի ըն թա ցիկ ար ժե քը՝ 1 թի վը։ Այ նու  հետև 
վե րա դա րձ է կա տար վում ցիկ լի սկի զբ՝ ավ տո մատ կեր պով (ըստ պա րա-
մե տ րով ցիկ լի գոր ծո ղու թյան սկզ բուն քի) նա խա պես 1-ով մե  ծաց նե լով ցիկ-
լի i պա րա մե տ րի ըն թա ցիկ ար ժե քը, և ա մե ն ինչ (պա րա մե տ րի ըն թա ցիկ 
ար ժե քի հա մե  մա տու մը վե րջ նա կա նի հետ և այլն) կրկն վում է նո րի ց։ Ցի կլն 
ա վար տում է աշ խա տան քը, երբ i պա րա մե տ րի ար ժե քը դառ նում է հնա րա-
վոր վե րջ նա կա նից՝ 10-ից մե  ծ։ 

Ե թե ան հրա ժե շտ լի ներ 10-ից մի  նչև 1-ն ըն կած թվե րն ար տա ծել 10, 9, 8, 
..., 1 հա ջոր դա կա նու թյա մբ, ա պա այս գոր ծըն թա ցը (երբ ցիկ լի պա րա մե տ-
րը նվա զե լով է հաս նում վե րջ նա կան ար ժե քին), ծրագ րա վոր վում է ցիկ լի 
նվա զող պա րա մե տ րով օ պե րա տո րի  մի  ջո ցով, ո րի տե սքն այս պի սին է.

FOR ցիկ լի պա րա մե  տր ։= ցիկ լի պա րա մե տ րի ա ռա ջին ար ժեք DOWNTO ցիկ լի 
պա րա մե տ րի վե րջ նա կան ար ժեք DO ցիկ լի մար մի ն;

 Այս տեղ կի րառ ված DOWNTO-ն նույն պես ա ռա նց քային բառ է։
 Բե րե նք 10-ից 1  թվե րն ար տա ծե լու խնդ րի բլոկ-ս խե ման ու ծրա գի րը ։

Նկ. 2.11. 10-ից 1 մի  ջա կայ քի ամ բո ղջ թվե րի ար տած ման բլոկ-ս խե մա 
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PROGRAM Par_Cikl2;
VAR i։BYTE;
BEGIN
 FOR i։=10 DOWNTO 1 DO    {1} 
          WRITELN(i)   
END.

Ծ րագ րի {1} տո ղում նախ i պա րա մե տ րը ստա նում է 10 ար ժե քը. ցիկ լի 
օ պե րա տո րը DOWNTO-ով գրե լու դեպ քում ցիկ լը աշ խա տան քը կա վար տեր 
այս փու լում, ե թե պա րզ վեր, որ պա րա մե տ րի ըն թա ցիկ ար ժե քը փո քր է 
վերջ նա կա նի ց։ Քա նի որ 10-ը փո քր չէ 1-ից՝ ի րա գո րծ վում է ցիկ լի մար մի  նը՝ 
ար տա ծե լով i-ի ար ժե քը (10), ո րից հե տո վե րա դա րձ է կա տար վում նո րից 
ցիկ լի սկի զբ՝ այս ան գամ ար դեն պա րա մե տ րի ըն թա ցիկ ար ժե քը 1-ով ավ-
տո մատ պա կա սեց նե լո վ։ Ամ բո ղջ գոր ծըն թա ցը նո րից կրկն վում է սկզ բից՝ 
պա րա մե տ րի ըն թա ցիկ 9 ար ժե քը հա մե  մատ վում է վե րջ նա կա նի՝ 1-ի հետ 
և այլն։ 

Այժմ կրկ նո ղա կան բնույ թի մե կ այլ գոր ծըն թաց ու սումն  ա սի րե նք։ Են-
թադ րե նք՝ ան հրա ժե շտ է ար տա ծել ստեղ նա շա րից ներ մուծ ված պայ մա-
նան շա նը, քա նի դեռ ներ մուծ վա ծը  ‘/ ‘ պայ մա նան շա նը չէ ։

Կազ մե  նք այս գոր ծըն թա ցն ա պա հո վող ծրագ րի բլոկ-ս խե ման.

Նկ. 2.12. Նա խա պայ մա նով ցիկ լային ալ գո րիթ մի  օ րի նա կ
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Այս բլոկ-ս խե մայով նույն պես կրկ նո ղա կան գոր ծըն թաց է ի րա կա նաց-
վել, սա կայն, ի տար բե րու թյուն քն նա րկ ված նա խո րդ դեպ քե րի, այս տեղ 
գոր ծո ղու թյուն նե րի կրկ նու թյան քա նա կն ան հայտ է։ Նման գոր ծըն թաց ներ 
ծրագ րա վո րե լու հա մար Պաս կա լում նա խա տես ված են ցիկ լի եր կու՝ նա խա-
պայ մա նով ու վե րջ նա պայ մա նով օ պե րա տոր նե ր։ 

Դի տար կե նք ցիկ լի նա խա պայ մա նով օ պե րա տո րը, ո րի ընդ հա նուր տես-
քը հետ ևյա լն է. 

WHILE a DO ցիկ լի մար մի ն;

WHILE –ը և DO-ն ա ռա նց քային բա ռեր են, a-ն տրա մա բա նա կան ար տա-
հայ տու թյուն է, ցիկ լի մար մի  նը՝ օ պե րա տոր կամ բլո կ։

 Նա խա պայ մա նով ցիկ լի օ պե րա տո րի մար մի  նը կրկն վե լով ի րա գո րծ-
վում է այն քան, քա նի դեռ ցիկ լի կրկ նու թյան պայ մա նի՝ a տրա մա բա նա կան 
ար տա հայ տու թյան ար ժե քը ճշ մա րիտ (TRUE) է, և ա վա րտ վում է այն կե ղծ 
(FALSE) դառ նա լու դեպ քում։ 

Այս պի սով, նա խա պայ մա նով ցիկ լի մար մի  նը կա րող է ոչ մի  ան գամ չի-
րա գո րծ վել՝ ե թե a-ն ի սկզ բա նե ու նե նա FALSE ար ժեք, իսկ մյուս դեպ քում էլ 
ան վե րջ կրկն վել, ե թե a-ն եր բեք FALSE ար ժեք չս տա նա։ 

Գ րե նք նկ. 2.11.-ում բեր ված բլոկ-ս խե մային հա մա պա տաս խա նող ծրա-
գի րը.

PROGRAM Nax_Cikl;
VAR c։CHAR;
BEGIN WRITE(‘Որ ևէ ստե ղն սեղ մե  ք’);
  READLN(c);
  WHILE c< >’/ ’ DO       {1}
 BEGIN WRITELN(‘ Ներ մուծ վել է ‘ , ’ ‘ ։ 3, c, ’ ‘ ։ 2, ‘պայ մա նան շա նը’);
           READLN(c)
 END
END. 

Այս պի սով, {1} տո ղում նե րառ ված նա խա պայ մա նով ցիկ լի օ պե րա տո րը 
նախ ո րո շում է C<>’/ ’ տրա մա բա նա կան ար տա հայ տու թյան ար ժե քը, և ե թե 
այն TRUE է (ներ մուծ վա ծը ‘/ ‘ պայ մա նան շա նը չէ), ա պա ի րա կա նաց վում են 
BEGIN և END-ի մե ջ նե րառ ված օ պե րա տոր նե րը. այս տեղ ցիկ լի մար մի  նը բլոկ 
է կազ մում, քա նի որ կրկն վո ղը մե կ օ պե րա տոր չէ, այլ մե  կից ա վե լի։ 

Այժմ ծա նո թա նա նք վե րջ նա պայ մա նով կամ, այս պես կոչ ված, հետ պայ-
մա նով ցիկ լի օ պե րա տո րի ն։ Սրա ընդ հա նուր տես քը հետ ևյա լն է.

REPEAT
    ցիկ լի մար մի  ն
UNTIL տրա մա բա նա կան ար տա հայ տու թյուն; 

որ տեղ REPEAT-ը և UNTIL-ը ա ռա նց քային բա ռեր են։
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REPEAT և UNTIL բա ռե րի մի  ջև նե րառ վող ցիկ լի մար մի  նը կա զմ վում է մե կ 
կամ մի  քա նի օ պե րա տոր նե րով, ո րո նք կրկն վե լով ի րա գո րծ վում են այն-
քան, քա նի դեռ UNTIL-ի տրա մա բա նա կան ար տա հայ տու թյունն ու նի FALSE 
ար ժե ք։ Այս օ պե րա տո րի ա ռա նձ նա հատ կու թյունն այն է, որ ցիկ լի մար մի -
նը, ան կախ UNTIL-ի տրա մա բա նա կան ար տա հայ տու թյան ար ժե քից, գո նե 
մե կ ան գամ ի րա գո րծ վում է։

 Վե րը քն նա րկ ված խնդ րի բլոկ-ս խե ման այժմ կա ռու ցե նք հետ պայ մա-
նով, ցիկ լի օ պե րա տո րի մի  ջո ցով ի րա գոր ծե լու հա մար.

Նկ. 2.13. Հետ պայ մա նով ցիկ լային ալ գո րիթ մի  օ րի նա կ

Գ րե նք հա մա պա տաս խան ծրա գի րը.

PROGRAM Het_Cikl;
VAR c։CHAR;
BEGIN 
 REPEAT
      READLN(c);
     WRITELN(‘ Ներ մուծ ված պայ մա նան շա նը’ , ’ ‘ ։ 3, c, ’ – ն է‘)
 UNTIL c=’/ ’ 
END. 

Ի տար բե րու թյուն նույն խնդ րի նա խա պայ մա նով ցիկ լի օգ նու թյա մբ լուծ-
ված տար բե րա կի, այս տեղ ցիկ լի ա վար տից ա ռաջ ներ մուծ ված ‘/’ պայ մա-
նան շա նը ևս կար տած վի էկ րա նի ն։ 
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 Ցիկ լի ցան կա ցած օ պե րա տո րի աշ խա տա նք կա րե լի է վա ղա ժամկ  ետ 
ա վար տել՝ դրա մա րմն  ում BREAK օ պե րա տոր կի րա ռե լով:

 Պա րա մե տ րով ցիկ լի պա րա մե տ րը ցան կա ցած կար գային տի պի փո-
փո խա կան է։ 

 Ե թե ցիկ լի պա րա մե տ րի փո փոխ ման քայ լը 1 կամ -1 չէ, կամ, ե թե այն 
կար գային տի պի չէ (օ րի նակ՝ ի րա կան թիվ է), ա պա պա րա մե տ րով 
ցիկ լի փո խա րեն պե տք է կի րա ռել նա խա պայ մա նով կամ հետ պայ-
մա նով ցիկ լի օ պե րա տոր նե րից որ ևէ մե  կը ։

 Հետ պայ մա նով ցիկ լի մար մի  նը, ե թե նույ նի սկ մե  կից ա վե լի օ պե րա-
տոր ներ է նե րա ռում, ա պա կա րիք չկա առ նե լու BEGIN և END բա ռե-
րի մի  ջև, քա նի որ REPEAT-ն այս դեպ քում հան դի սա նում է նաև ցիկ լի 
մարմն  ի սկի զբ, իսկ UNTIL-ը՝ վե րջ։

ՕԳՏԱԿԱՐ Է ԻՄԱՆԱԼ

1. Բե րեք ցիկ լային բնույթ կրող որ ևէ գոր ծըն թա ցի օ րի նա կ։
2.  Պա րա մե տ րով ցիկ լի քա նի՞ օ պե րա տոր գի տե ք։
3. Հ նա րա վո ՞ր է արդյոք, որ նա խա պայ մա նով ցիկ լի մար մի  նը 

ոչ մի  ան գամ չի րա գո րծ վի. ե թե՝ այո, ա պա ո՞ր դեպ քում։
4.  Հետ պայ մա նով ցիկ լի մար մի  նն ա մե  նա քի չը քա նի՞ ան գամ է կա տար-

վում։ 
5. Ո րո շել [1;100] մի  ջա կայ քի 3-ին բազ մա պա տիկ տար րե րի գու մա րը. 
 ա) ա ճող պա րա մե տ րով ցիկ լի կի րառ մա մբ,
 բ) նվա զող պա րա մե տ րով ցիկ լի կի րառ մա մբ,
 գ) նա խա պայ մա նով ցիկ լի մի  ջո ցով,
 դ) հետ պայ մա նով ցիկ լի մի  ջո ցո վ։
6.  Հաշ վել և ար տա ծել այն երկ նիշ թվե րի գու մա րը, ո րո նք բազ մա պա-

տիկ են 3-ին։
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§2.12. ՄԻ Ա ՉԱՓ ԶԱ ՆԳ ՎԱԾ ՆԵ Ր

Ծ րագ րա վոր ման մե ջ, բա ցի պա րզ տի պե րից, կի րա ռում են նաև, այս-
պես կոչ ված, կա ռուց ված քային տի պե ր։ Սրա նք բնո րոշ վում են տվյ ալ տի պը 
կազ մող տար րե րի բազ մու թյա մբ, այ սի նքն՝ կա ռուց ված քային տի պի փո-
փո խա կա նը կամ հաս տա տու նը մի  շտ մի  քա նի տար րե րից է բաղ կա ցա ծ։

 Կա ռուց ված քային տի պե րից կու սումն  ա սի րե նք զա նգ ված նե րը։ Զա նգ-
վա ծի բա ղադ րիչ նե րը մի և նույն տի պի են։ Յու րա քան չյուր բա ղադ րիչ ու նի 
հեր թա կան հա մար՝ ին դե քս, ո րի մի  ջո ցով կա րե լի է դի մե լ այդ տար րի ն։ 
Ե թե զա նգ վա ծի տար րին դի մե  լիս մի  այն մե կ ին դե քս է կի րառ վում, ա պա 
այդ զա նգ վա ծն ան վա նում են մի  ա չա փ։ Մի ա չափ զա նգ ված նե րը հայ տա-
րա րում են հետ ևյալ կե րպ.

VAR ի դեն տի ֆի կա տոր ներ ։ ARRAY[ին դեք սի ստո րին եզր . . ին դեք սի վե րին եզր] OF տիպ; 

որ տեղ ARRAY, OF բա ռե րն ա ռա նց քային բա ռեր են, ին դեք սի ստո րին և վե րին 
եզ րե րը՝ կար գային տի պի մե  ծու թյուն ներ են (սո վո րա բար կի րառ վում է մի -
ջա կայ քային տի պը)։ Օ րի նակ՝

a։ARRAY[1..10] OF INTEGER;
x։ARRAY[-2..5] OF CHAR;
y։ARRAY[FALSE..TRUE] OF REAL;

 Զա նգ վա ծի հայ տա րար ման մե ջ OF-ից հե տո գր ված տի պով բնո րո շում 
են զա նգ վա ծի տար րե րի տի պը։ Օ րի նակ՝ որ պես վե րը հայ տա րար ված a 
զա նգ վա ծի տար րեր  կա րող են հան դես գալ հետ ևյալ թվե րը՝ 8, -2, 0, 9, -5, 
3, 3, 4, 100, -100, որ տեղ 8-ը զա նգ վա ծի ա ռա ջին տա րրն է կամ, որ նույնն է՝ 
a[1]-ը, -2-ը երկ րո րդ տար րը կամ՝ a[2]-ը, ... -100-ը զա նգ վա ծի 10-րդ տար րը՝ 
a[10]։ 

Ի նչ պես եր ևում է օ րի նա կից՝ տար րի ին դեք սը գր վում է [ ]-ե րի մե  ջ։
 Զա նգ վա ծը կա րե լի է հայ տա րա րել նաև, օ րի նակ, հետ ևյալ կե րպ.

TYPE zangvac=ARRAY[1..10] OF REAL;
VAR x։zangvac;

 Զա նգ ված նե րի ներ մու ծու մը (ար տա ծու մը) կա տար վում է ցիկ լի մի  ջո-
ցով, որ տեղ հեր թով ներ մուծ վում (ար տած վում) են x[1], x[2], ..., x[n] տար րե րի 
ար ժեք նե րը ։
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Նկ. 2.14. Բլոկ-ս խե մայում n տա րր պա րու նա կող մի  ա չափ զա նգ վա ծի տար րե րի ներ-
մուծ ման (ար տած ման) գոր ծըն թա ցի օ րի նա կ

 Դի տար կե նք հետ ևյալ խն դի րը. հաշ վել ի րա կան տի պի 20 տա րր պա րու-
նա կող մի  ա չափ զա նգ վա ծի բա ցա սա կան տար րե րի քա նա կը ։

Նկ. 2.15. Զա նգ վա ծի բա ցա սա կան տար րե րի քա նա կի հա շվ ման ալ գո րի թմ

 Կազ մե  նք խնդ րի լուծ ման ծրա գի րը.

PROGRAM Bac_Qanak;
TYPE vektor=ARRAY[1..20] OF REAL;
VAR x։vektor;    { զա նգ վա ծի հայ տա րա րու մը}
 i,s։BYTE;   {i-ն ին դեք սի և s-ը պա հա նջ վող քա նա կի հա մար է}
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BEGIN
 FOR i։=1 TO 20 DO      {1}
       BEGIN WRITE(‘x[‘,i,’]=’); READ(x[i]);    {2}
      END;       {3}
 s։=0;        {4}
 FOR i։=1 TO 20 DO      {5}
 IF x[i]<0 THEN s։=s+1;      {6}
 WRITELN(‘ զա նգ-ի բաց. տար րե րի քա նա կը=’,s)   {7}
END.

{1}-ից {3} տո ղե րում 20 ի րա կան թվեր են ներ մուծ վում, ո րո նք հա ջոր դա-
բար փո խա նց վում են x զա նգ վա ծի տար րե րի ն։ Պա հա նջ վող տար րե րի քա-
նա կը հաշ վե լու հա մար s-ը {4} տո ղում սկզբ նար ժե քա վոր վում է նախ նա կան 
0 ար ժե քով, այ նու հե տև {5}-{6}-ում հեր թով ստուգ վում են զա նգ վա ծի բո լոր 
տար րե րը, և, ե թե բա ցա սա կան (<0) տար րեր կան, ա պա դրա նց քա նա կը 
հաշ վա րկ վում է s։=s+1 հրա մա նո վ։ {7}-րդ տո ղում ար տած վում է ստաց ված 
քա նա կը ։

Հետ ևյալ խնդ րի մի  ջո ցով ո րո շե նք ի րա կան տի պի 10 տա րր պա րու նա-
կող մի  ա չափ զա նգ վա ծի մե  ծա գույն տար րի ար ժե քը ։

Նկ. 2.16. Զա նգ վա ծի մե  ծա գույն ար ժե քի ո րոշ ման ալ գո րի թմ
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 Զա նգ վա ծի տար րե րը ներ մու ծե լուց հե տո 5-րդ բլո կով կա տար վել է 
max=x[1] վե րագ րու մը (կա րե լի է ա սել՝ են թա դր վել է, թե մե  ծա գույն տար-
րը x[1]-ն է՝ զա նգ վա ծի ա ռա ջին տար րը), այ նու հե տև 6, 7, և 8-րդ բլոկ նե րով 
հա ջոր դա բար մն ա ցած տար րե րը հա մե  մատ վել են max-ի մե ջ պահ պան ված 
ար ժե քի հե տ։ Ե թե ա ռա վել մե ծ ար ժե քով x[i] տա րր է հայտ նա բեր վել, ա պա 
8-րդ բլո կով max-ի ար ժե քը փո խա րին վել է այդ ա ռա վել մե ծ ար ժե քո վ։ Ցիկ-
լի ա վար տին max-ի մե ջ կլի նի փնտր ված մե  ծա գույն ար ժե քը ։

 Կազ մե  նք ծրա գի րը.

PROGRAM max;
CONST n=10;
VAR x։ARRAY[1..n] OF REAL;
 i։BYTE; max։REAL;
BEGIN FOR i։=1 TO n DO READ(x[i]);
      max։=x[1];
     FOR i։=2 TO n DO IF x[i]>max THEN max։=x[i];
    WRITELN(‘max=’,max։6։2)
END.

 Զա նգ վա ծի տար րե րը հա մա կա րգ չի հի շո ղու թյու նում ա նը նդ մե ջ հա-
ջոր դա կան տա րա ծք են զբա ղեց նում։

ՕԳՏԱԿԱՐ Է ԻՄԱՆԱԼ

1. Ի ՞նչ է զա նգ վա ծը։ 
2. Ո ՞ր զա նգ ված նե րն են ան վա նում մի  ա չա փ։
3.  Հաշ վել և ար տա ծել տր ված n տա րր պա րու նա կող մի  ա չափ 

զա նգ վա ծի զույգ ին դե քս ու նե ցող տար րե րի գու մա րը ։
4.  Հաշ վել և ար տա ծել տր ված n տա րր պա րու նա կող մի  ա չափ զա նգ-

վա ծի տր ված [a; b] մի  ջա կայ քին պատ կա նող տար րե րի գու մա րը ։
5.  Հաշ վել և ար տա ծել տր ված n տա րր պա րու նա կող մի  ա չափ զա նգ վա-

ծի այն տար րե րի ար տադ րյա լը, ո րո նք բա ցար ձակ ար ժե քով փոքր 
են t թվի ց։

6.  Հաշ վել և ար տա ծել տր ված n ամ բո ղջ տի պի տա րր պա րու նա կող 
մի ա չափ զա նգ վա ծի զույգ ար ժեք ու նե ցող տար րե րի քա նա կը ։

7.  Հաշ վել և ար տա ծել տր ված n տա րր պա րու նա կող մի  ա չափ զա նգ-
վա ծի m բնա կան թվին բազ մա պա տիկ տար րե րի ար տադ րյա լը ։
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§2.13. ԵՐԿ ՉԱՓ ԶԱ ՆԳ ՎԱԾ ՆԵ Ր
 
Ե րկ չափ զա նգ վա ծի յու րա քան չյուր տար րին դի մե  լու հա մար ան հրա  ժեշտ 

է եր կու ին դե քս կի րա ռե լ։ Երկ չափ զա նգ վա ծը պատ կե րաց նե լու հա մար 
դի տե նք դա սա րա նի նս տա րան նե րի շար քե րը։ Են թադ րե նք, դրա նք դա սա-
վոր ված են 4 շար քով, իսկ յու րա քան չյուր շար քում 3-ա կան սե ղան ներ կա ն։ 
Հա մա րա կա լե նք սե ղան նե րն այն պես, որ պես զի այդ հա մար նե րով մի  ար-
ժե քո րեն ո րոշ վի սե ղա նի գտն վե լու շար քը և  շար քում դրա դիր քը։ 

S[1,1] S[1,2] S[1,3] S[1,4]
S[2,1] S[2,2] S[2,3] S[2,4]
S[3,1] S[3,2] S[3,3] S[3,4] 

Ի նչ պես տես նում եք, շար քը բնո րո շող հա մա րը քա ռա կու սի փա կագ ծե րի 
մե ջ առն ված թվե րից երկ րո րդն է, իսկ ա ռա ջի նը՝ տվյ ալ շար քում նս տա-
րա նի հեր թա կան հա մա րը։ Նման ե ղա նա կով կար գա վոր ված տվյ ալ նե րի 
հա մա խումբն ան վա նում են երկ չափ զա նգ վա ծ։ Երկ չափ զա նգ վա ծի տար-
րի ա ռա ջին ին դեք սը հա մա րում են տար րի գտն վե լու տո ղի, իսկ երկ րոր-
դը՝ սյան հա մա րը։ Նույն սկզ բուն քով կա րե լի է սահ մա նել նաև բազ մա չափ 
զանգ ված նե րը։ 

Ե րկ չափ զա նգ ված ներ հայ տա րա րե լիս պե տք է նշել դրա եր կու ին դե քս-
նե րի փո փոխ ման մի  ջա կայ քե րը, օ րի նակ. 

VAR x։ARRAY[1..10,1..20] OF REAL; 

որ տեղ փա կագ ծե րում 1..10-ը ցույց է տա լիս ա ռա ջին ին դեք սի, իսկ 1..20-ը՝ 
երկ րո րդ ին դեք սի փո փոխ ման տի րույթը։ 

Ե րկ չափ զա նգ ված նե րի հետ կապ ված աշ խա տան քին ա ռա վել մո տի կից 
ծա նո թա նա լու նպա տա կով մի  քա նի խն դիր լու ծե նք։

Խն դիր. տր ված է 3 x 3 (3 տող և 3 սյուն) ամ բո ղջ տի պի տար րեր պա-
րու նա կող երկ չափ զա նգ վա ծ։ Հաշ վել զա նգ վա ծի տր ված k ամ բո ղջ թվից 
մե ծ ար ժեք ու նե ցող տար րե րի գու մա րը ։

Ի նչ պես եր ևում է բլոկ-ս խե մայից (նկ. 2.17.), երկ չափ զա նգ ված ներ մու-
ծե լու հա մար մե  կը {4} մյու սի {3} մե ջ նե րդր ված ցիկ լեր են կի րառ վե լ։ Ներ -
դրված ցիկ լե րն աշ խա տում են հետ ևյալ կե րպ. նախ ար տա քին {3} ցիկ լի i 
պա րա մե տ րը ստա նում է իր սկզբ նա կան՝ 1 ար ժե քը, և ղե կա վա րու մը տր վում 
է նե րդր ված {4} ցիկ լին, վեր ջի նս ցիկ լի սո վո րա կան, մե զ ար դեն հայտ նի 
սխե մայով է աշ խա տում, այ սի նքն՝ i = 1 ար ժե քի դեպ քում j-ն փո փոխ վե լով 
1-ից 3՝ ներ մուծ վում են i-րդ (այս պա հին՝ 1-ին) տո ղի տար րե րը, այ նու հե տև 
ղե կա վա րու մը կր կին տր վում է {3} բլո կին՝ որ տեղ i-ն ա ճե լով ստա նում է 2 
ար ժե քը, և ա մե ն ինչ ըն թա նում է այն պես, ինչ պես i = 1 ար ժե քի դեպ քում, 
այ սի նքն՝ այժմ ներ մուծ վում են 2-րդ տո ղի տար րե րը։ Նույ նը կա տար վում է 
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նաև i = 3-ի դեպ քում։ Աշ խա տան քի այս պի սի ըն թաց քը հատ կան շա կան է 
ցան կա ցած նե րդր ված ցիկ լի հա մա ր։ 

Նկ. 2.17. Երկ չափ զա նգ վա ծում գու մա րի հա շվ ման ալ գո րի թմ
 
Այժմ կազ մե  նք նկա րա գր ված բլոկ-ս խե մային հա մա պա տաս խա նող 

ծրա գի րը.
PROGRAM Matrici_Khndir;
CONST n=3;
TYPE matric=ARRAY[1..n,1..n] OF INTEGER;
VAR i,j։BYTE; k,s։INTEGER; x։matric;
BEGIN WRITE(‘k=’);READ(k);
FOR i։=1 TO n DO     {1}
 FOR j։=1 TO n DO    {2}
       READ(x[i,j]);    {3}
s։=0;
FOR i։=1 TO n DO



97

 FOR j։=1 TO n DO
      IF x[i,j]>k THEN s։=s+x[i,j];
     WRITELN(‘k-ից մեծ տար րե րի գու մա րը=’,s։10)
END.

Ծ րագ րում {1} և {2} մե կ նա բա նու թյա մբ ցիկ լե րի մի  ջև BEGIN-ի ան հրա ժեշ-
տու թյուն չկա, քա նի որ {1}-ի ցիկ լում մե կ օ պե րա տոր կա՝ {2}-ը, իսկ {3}-ը 
{2}-ի մի  ակ կրկն վող օ պե րա տո րն է։

 Կազ մե  նք հետ ևյալ խնդ րի լուծ ման բլոկ-ս խե ման ու ծրա գի րը ևս. տրված 
է 4x4 ի րա կան տի պի տար րեր պա րու նա կող երկ չափ զա նգ վա ծ։ Հաշ վել և 
ար տա ծել զա նգ վա ծի փոք րա գույն տար րի ար ժե քը։ 

Նախ կազ մե  նք խնդ րի լուծ ման բլոկ-ս խե մա ն։

Նկ. 2.18. Երկ չափ զա նգ վա ծի փոք րա գույն տար րի ո րոշ ման ալ գո րի թմ

 Նախ min փո փո խա կա նի մե ջ պահ վել է զա նգ վա ծի տար րե րից ա ռա-
ջի նի ար ժե քը (ընդ ո րում, կար ևոր չէ, թե որ տար րի ար ժե քն այս պա հին 
կդիտ վի որ պես փոք րա գույն), ո րից հե տո 6-րդ և 7-րդ բլոկ նե րով կազ մա-
վոր ված նե րդր ված ցիկ լե րի մի  ջո ցով են թադ րյալ փոք րա գույ նի (min) հետ 
հա մե  մատ վել են զա նգ վա ծի մն ա ցած բո լոր տար րե րը և ար ժե քով ա ռա վել 
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փո քր տար րը 9-րդ բլո կում վե րա գր վել է min-ին։ Վեր ջում min-ի մե ջ կմն  ա 
զա նգ վա ծի փոք րա գույն տար րը, ո րի ար ժե քն ար տած վել է 10-րդ բլո կո վ։

 Կազ մե  նք ծրա գի րը.
PROGRAM Min_Matric;
CONST n=4;
VAR x։ARRAY[1..n,1..n] OF REAL;
 i,j։BYTE; min։REAL;
BEGIN  FOR i։=1 TO n DO
      FOR j։=1 TO n DO
           READ(x[i,j]);
 min։=x[1,1];
 FOR i։=1 TO n DO
     FOR j։=1 TO n DO
         IF x[i,j]<min THEN min։=x[i,j];
 WRITE(‘min=’,min։10։2)
END.

 Զա նգ վա ծը, ան կախ իր չա փո ղա կա նու թյու նից, չի կա րող 65520 բայ-
թից ա վե լի հի շո ղու թյուն զբա ղեց նե լ։

ՕԳՏԱԿԱՐ Է ԻՄԱՆԱԼ

1. Կա րո ՞ղ են երկ չափ զա նգ վա ծի ա ռա ջին տո ղի տար րե րը լի-
նել սիմ վո լային տի պի, իսկ մն ա ցած տար րե րը՝ օ րի նակ՝ ամ-
բո ղջ տի պի։ 

2. Ե թե զա նգ վա ծի տար րը բնո րոշ վում է որ պես x[a,b,c], ա պա 
զա նգ վա ծը. 

 ա) երկ չափ է, բ) մի  ա չափ է,  գ) ե ռա չափ է, դ) a*b*c չա փի է։
3.  Կա րո ՞ղ է արդյոք զա նգ վա ծի ին դեք սը լի նել ի րա կան թի վ։
4.  Հաշ վել և ար տա ծել 2x3 տա րր պա րու նա կող երկ չափ զա նգ վա ծի 

տար րե րի ար տադ րյա լը ։
5.  Հաշ վել և ար տա ծել 3x3 տա րր պա րու նա կող երկ չափ զա նգ վա ծի 

դրա կան տար րե րի գու մա րը ։
6.  Հաշ վել և ար տա ծել 3x3 տա րր պա րու նա կող երկ չափ զա նգ վա ծի 

կենտ ար ժեք ու նե ցող տար րե րի ար տադ րյա լը ։
7.  Հաշ վել և ար տա ծել 5x5 տա րր պա րու նա կող երկ չափ զա նգ վա ծի 

5-ին բազ մա պա տիկ տար րե րի քա նա կը ։
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§3.1. HTML-ՀԻ ՊԵՐ ՏԵ ՔՍ ՏԻ ՆՇԱ ԳՐ ՄԱՆ ԼԵ ԶՈՒ

11-րդ դա սա րա նում WEB-է ջեր ստեղ ծե լու ո րոշ փոր ձա ռու թյուն ձե ռք բե-
րե ցի ք։ Դա սըն թա ցի այս բաժ նում կծա նո թա նաք այդ նպա տա կին ուղղ ված 
մի  շա րք նոր հնա րա վո րու թյուն նե րի ։

 Նախ հա մա ռոտ կրկ նե նք ձեզ հայտ նի նյու թը։ 
Հի շեց նե նք, որ HTML- փաս 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 բա ժի նը նե րա ռում է է ջի վեր նա գի րը և 
տեխ նի կա կան այլ բնու թագ րե ր։ 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։

HTML-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> Փաս տա թղ թի նկա րագ րու թյու նը </title></head>
 <body>
      Փաս տա թղ թի տե քս տը 
 </body>
</html> 
Ի նչ պես հի շում եք, 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։ 

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`  <h1 align=”center”> վեր նա գիր</h1>։
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>

3.3.   ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ
      ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ
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 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։ 
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%”>

 Հի շեց նե նք, որ 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> թէ գե րով, իսկ ցու ցա կի յու րա քան չյուր տա րր պե տք է նե-
րառ վի <li> և </ li> թէ գե րի մի  ջև։

<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”>։ Հնա 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”> ։

Չ հա մա րա կալ ված ցու ցակ ստեղ ծե լու հա մար կի րառ վում են <ul> և </ul>  
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։  <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”> :

Հի շեց նե նք, որ 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=”http։//www.edu.am”> նա խա րա րու թյուն</a>  :

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”> :

Պատ կե րն 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 
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տե ղա դր վող պատ կե րի հա մա պա տաս խան լայ նու թյունն ու բա րձ րու թյու նը։ 
Օ րի նակ` 

<img src=”c։\patker.jpg” width=”90px” height=”80px”> :

 Տե քս տում պատ կե րի դիր քը կա րե լի է սահ մա նել 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.

 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”> :
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”> :

 Հի շեց նե նք, որ HTML-ում ա ղյ ու սակ կա րե լի է ստեղ ծել <table> զույգ թէ գի 
օգ նու թյա մբ։ Ա ղյ ու սա կում 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։ 

Էկ րա նին ա ղյ ու սա կի հո 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 որևէ 
մե  կը. left – ձախ եզ րում, right – աջ եզ րում, center – կե նտ րո նում։ Օ րի նակ` 
<table align=”center”> :

<td>  և <th>  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։ 

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”> :
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§3.2. 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. 3.1.)։ 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. 3.1. 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 
3.1

Էջերում 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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§3.3. 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 3.1-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  3.1
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 3.2-ում այս հատ կա նի շի 2 ար ժեք ներ են բեր վե լ։ 

Ա ղյ ու սակ 3.2
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 
3.2

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 ։

§3.4. 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;}։ 



113

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 
3.3

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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§3.5. 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. 3.2.)։ 
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. 3.2. 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. 3.3.)։ 

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. 3.3. 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. 3.4.)։

      

Նկ. 3.4. 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. 3.5.)։ 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. 3.5. 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։

§3.6. 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. 3.6.-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. 3.6. 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 
3.4

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 ։
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§3.7. 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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Ս. Ս. Ա ՎԵ ՏԻ ՍՅԱՆ, Ս. Վ. ԴԱ ՆԻ Ե ԼՅԱ Ն

 
ԻՆ ՖՈՐ ՄԱ ՏԻ ԿԱ 

12-րդ դա սա րա ն

ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑԻ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՎ ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՀՈՍՔԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Խմբագիր՝  Արտակ Սուրենի Ոսկանյան

 Սրբագրիչ՝  Անահիտ Պապյ ան
 Ձևավորումը՝  Նվարդ Հայրապետյանի
 Շապիկի ձևավորումը՝  Աննա Կարապետյանի
 Շարվածքը՝ Ալվարդ Ավետիսյանի

Պատվեր՝ 1148: Տպաքանակ՝ 21135:
 Թուղթը՝ օֆսեթ:  Չափսը՝ 70x100/16: 8 տպ. մամուլ:

Տառատեսակը՝ GHEA Arpi Sans:

Տպագրված է «Տիգրան Մեծ» հրատարակչություն ՓԲԸ տպարանում
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