
 

Թեմա 3 - Համակարգչային սարքեր և համակարգեր 

 

2․  Ծրագրային ապահովման տեսակները 

 

Համակարգիչ 

 

Որոշ մարդիկ կարծում են, թե համակարգիչները չափազանց բարդ սարքեր են, 

առանց հատուկ հմտությունների և գիտելիքների՝ հնարավոր չէ օգտագործել 

դրանք: Այնինչ մենք բոլորս անընդհատ առնչվում ենք համակարգիչներին՝ 

առանց դա գիտակցելու: 

Համակարգիչները գրեթե ամենուր են։ Դրանք առկա են ոչ միայն սովորական 

սարքավորման մեջ, որը ներառում է մոնիտոր, ստեղնաշար և մկնիկ, այլև 

առօրյա սարքերում, ինչպիսիք են բջջային հեռախոսները, վերելակները, 

հեռուստացույցները և մեքենաները: Համակարգիչները կարող են կիրառվել 

գրեթե ամեն ինչի համար, սկսած ֆիլմեր դիտելուց մինչև խաղեր խաղալը և 

նույնիսկ ընթրիք պատրաստելը։ 

 

 
 

 

Hardware և software (սարքակազմ և ծրագրակազմ) 

 

Համակարգչի ֆիզիկական մասերը կոչվում են սարքակազմ (Hardware): Դրանք 

պարունակում են սարքեր, ինչպիսիք են՝ մոնիտորը և համակարգչի 

համակարգային բլոկը, ինչպես նաև սարքեր, որոնք մենք չենք կարող տեսնել, 

ինչպիսիք են մայրական սալիկն ու համակարգային բլոկում առկա 

միկրոպրոցեսորը: Ծրագրերը և օպերացիոն համակարգը կոչվում են 

ծրագրակազմ: Դրանք օգտագործողին թույլ են տալիս աշխատել 

սարքավորումներով։ 



 

 
 

Ֆայլերի որոնում 

 

Համակարգչում ֆայլեր որոնելը նման է իրական կյանքում ֆայլերի 

պահարանում դրանց որոնմանը: Համակարգչի ֆայլային համակարգը 

սովորաբար բացվում է թղթապանակների կամ փաստաթղթերի փոքր 

պատկերակներ պարունակող պատուհանի միջոցով: Ֆայլերի 

պարունակությունը ցուցադրելու համար բացեք թղթապանակը՝ մատով 

հպվելով սենսորային էկրանին կամ կրկնակի սեղմելով մկնիկի ձախ սեղմակը։ 

 

Ֆայլերի փնտրում 

 

Ֆայլերի որոնման լավագույն եղանակն է  խոշորացույցի նշանի միջոցով 

դրանց որոնումը։ Գտեք փնտրման կոճակը, այնուհետև սեղմեք այն և գրեք այն 

ֆայլի անունը կամ բանալի բառը, որը ցանկանում եք գտնել։ 

 
 

Ֆայլերի բացում 

 

Ֆայլի անունը սովորաբար պարունակում է միջակետ, որին հաջորդում են որոշ 

տառեր: Սա ֆայլի ընդլայնում է, որը ցույց է ֆայլի տեսակը և համակարգչին 

ասում է, թե ինչպիսի ծրագիր պետք է օգտագործվի այն բացելու համար: 

 

 
 

Ֆայլերի ջնջում 



 

 

Ֆայլը սխալմամբ ջնջելը բավականին տարածված երևույթ է: Ջնջված ֆայլերը 

սովորաբար տեղադրվում  են աղբարկղում, և դրանք հնարավոր է 

վերականգնել՝ բացելով աղբարկղը և ֆայլը դուրս բերելով այնտեղից: 

 
Տվյալների տեղափոխում 

 

Գոյություն ունեն տվյալները փոխանցելու բազմաթիվ եղանակներ։ 

Էլեկտրոնային նամակները կարող են օգտագործվել հաղորդագրությունում 

նկարներ, փաստաթղթեր և այլ ֆայլեր կցելու համար: Կան նաև համակարգեր, 

ինչպիսիք են Google Drive-ը կամ Dropbox-ը, որոնք հնարավորություն են 

տալիս մեծ ֆայլեր և թղթապանակներ վերբեռնել ամպային տարածքում: 

Դրանք կարող են համօգտագործվել այլ անձանց հետ վերբեռնված ֆայլի 

հղման միջոցով, որն այնուհետև կարող է ներբեռնվել կամ նույնիսկ 

խմբագրվել առցանց։ 

 

Շարժական պահեստ 

 

Պահեստային սարքերի միջոցով կարող եք համակարգիչների միջև ֆայլեր 

տեղափոխել։ Այդպիսի սարքեր  են USB կրիչը և շարժական կոշտ 

սկավառակները: Տվյալները կարող են պահվել հիշողության քարտերի վրա, 

որոնք կարող են միացվել համակարգիչներին։ 

      
 

 

 

Հաշվարկներ ձեզ համար (Computing for you) 

 

Ծրագրաշարը ծրագրեր են, որոնք թույլ են տալիս մարդկանց օգտագործել 

համակարգչի սարքակազմը: Համակարգիչների մեծ մասը մարդիկ ձեռք են 



 

բերում  նախապես տեղադրված ծրագրաշարով, բայց ծրագրաշարի լրացուցիչ 

մասեր նույնպես կարող են հասանելի լինել: 

 

Համակարգչի ծրագրային ապահովում 

 

Համակարգային ծրագրաշարը օգտվողներին թույլ է տալիս աշխատել 

համակարգչի սարքակազմի վրա: Օպերացիոն համակարգը (ՕՀ), որը 

վերահսկում է համակարգչի հիմնական գործառույթները, ամենապարզագույն 

օրինակն է: Օպերացիոն համակարգը ստիպում է համակարգչին, որ այն 

էկրանին ցուցադրի օգտագործողի ներմուծած ինֆորմացիան, որը 

մուտքագրվել է ստեղնաշարի, սենսորային էկրանի կամ մկնիկի օգնությամբ։ 

Համակարգչի անվտանգության համար կարևոր է ներբեռնել ցանկացած 

թարմացում, որը հասանելի է դառնում ՕՀ-ի համար։ 

 

Տարբեր օպերացիոն համակարգեր 

 

Գոյություն ունեն տարբեր օպերացիոն համակարգեր։ Microsoft Windows և Linux 

օպերացիոն համակարգերը ամենատարածվածներն են։ Apple 

կազմակերպության արտադրած համակարգիչներն օգտագործում են հատուկ 

օպերացիոն համակարգ, որը կոչվում է macOS։ 

 
 

 

Կիրառական ծրագրաշար (Application software) 

 

Կիրառական ծրագրաշարը նախատեսված է համակարգչում հատուկ 

առաջադրանքներ կատարելու համար: Դրանց մի մասը վճարովի է, և կարելի է 

միանգամյա գնում անել կամ ամսական բաժանորդագրության միջոցով 

օգտագործել: Կան նաև ծրագրեր, որոնք հնարավոր է անվճար ներբեռնել և 

օգտագործել: Շատ անվճար ծրագրեր բաց կոդով են, ինչը հնարավորություն է 

տալիս օգտագործողներին տեսնելու և փոփոխելու ծրագրի կոդը: 

 

 

 

Տարբեր հարթակներ 

 

Կիրառական ծրագրաշարը մատչելի է տարբեր տեսակի սարքերի համար: 

Բջջային հեռախոսների և պլանշետների համար օգտագործվող ծրագրաշարերը 

հայտնի են որպես հավելվածներ: Հավելվածները նախատեսված են տարբեր 

առաջադրանքներ կատարելու համար, օրինակ՝ նամակներ ուղարկել, 



 

սոցիալական ցանցերից օգտվել և նույնիսկ բանկային գործառնություններ 

կատարել: 

 
 

 

Կիրառական ծրագրաշարի տեսակներ 

 

Ժամանակակից կիրառական ծրագրաշարը բազմաթիվ տեսակներ ունի։ Որոշ 

ավելի ճանաչված  ծրագրաշարեր ներառում են էլեկտրոնային փոստի, բառերի 

մշակման, աղյուսակների, շտեմարանների, աշխատասեղանի հրապարակման, 

մեդիայի խմբագրման և գրաֆիկայի ստեղծման համար նախատեսված 

ծրագրաշարեր: Շատ ծրագրեր օգտվողներին թույլ են տալիս հետևել իրենց 

կամ գործընկերների մշակած փաստաթղթերի փոփոխություններին։ 

 

Տեքստ 

 

Բառամշակման ծրագրի շատ պարզ տարբերակը կոչվում է տեքստային 

խմբագրիչ։ Տեքստային խմբագրիչներն ամենից շատ օգտագործվող 

ծրագրաշարերից են: Դրանք կարող են օգտագործվել փաստաթղթերի 

բազմաթիվ տիպերի ստեղծման համար՝ սկսած պարզ նամակից կամ 

գործնական պայմանագրից և վերջացրած բարդ հաշվետվությամբ կամ 

նույնիսկ մի ամբողջ գրքով: 

  
 

Թվեր 

 

Աղյուսակների շնորհիվ կարելի է աշխատել թվերով և այլ տվյալներով` 

կիրառելով մաթեմատիկական և վիճակագրական բանաձևեր: Դրանք կարող են 

օգտագործվել պարզ առաջադրանքների համար, ինչպիսիք են հիմնական 

հաշիվները, ինչպես նաև տվյալների բարդ վերլուծությունների համար: 



 

 
 

Նկարներ 

 

Թվային ֆոտոխցիկների տարածման շնորհիվ շատ մարդիկ օգտագործում են 

համակարգիչները նկարները հավաքելու և խմբագրելու համար: 

Լուսանկարների խմբագրման ծրագրերը օգտվողներին հնարավորեւթյուն են 

տալիս փոփոխելու իրենց նկարները, օրինակ՝ փոխելով լուսավորությունն ու 

գույնը: 

 
 

Տեսանյութեր 

 

Տեսանյութեր մշակելու հավելվածների շնորհիվ կարելի է կարգավորել և 

բարելավել տեսանյութի լուսավորությունն ու գույնը և ավելացնել հատուկ 

էֆեկտներ: Նաև կարելի է խմբագրել տեսահոլովակները, դրանք միավորել 

ավելի երկար տեսանյութերի հետ և տեսարանների միջև ավելացնել տեքստեր 

ու անցումներ: 

 
 

Computing with others/ Համագործակցություն այլոց հետ 

 

Համակարգիչների շնորհիվ մարդիկ կարող են համագործակցել գործընկերների 

հետ, կապ պահպանել ընկերների կամ ընտանիքի անդամների հետ և կապվել 

ընդհանուր աշխարհի հետ։ 



 

 

Տեսազանգեր 

 

Գոյություն ունեն մի քանի հավելվածներ, որոնք թույլ են տալիս տեսազանգեր 

իրականցնել։ Այդ զանգերը ներառում են ոչ միան զանգահարողի պատկերը, 

այլև ձայնը։ Այս ծրագրերի մեծ մասն անվճար է, բայց ապահովության համար 

նպատակահարմար է ստուգելը։ Նաև հնարավոր է խմբային զանգեր 

իրականացնել մի քանի մարկանց հետ միաժամանակ։ Միայն ձայնային 

զանգերը նախընտրելի են այն մարդկանց համար, ովքեր ցանկանում են 

չցուցադրել իրենց տեսապատկերը։ 

 

Վիրտուալ ճանապարհորդություն 

 

Տեսազանգերը կարող են խնայել ժամանակ և գումար՝ 

գործնական հանդիպումների դեպքում նվազեցնելով այլ 

վայր մեկնելու անհրաժեշտությունը: 

 

 

 

Համօգտագործվող օրացույցներ 

 

Առցանց օրացույցները, ինչպիսիք են Google-ի և Microsoft-ի օրացույցները, 

օգտակար են աշխատանքի համար: Դրանց շնորհիվ հանդիպումների 

կազմակերպումը դառնում է ավելի հեշտ՝ ցույց տալով այլ մարդկանց 

ժամանակացույցի մանրամասները: Այս օրացույցները կարող են օգտագործվել 

նաև ընտանիքների միջոցառումներ պլանավորելու համար կամ ընկերների 

խմբերի կողմից `հանդիպման ամսաթիվ և ժամ որոշելու համար: 

 

 

 

Ժամանակի կառավարում 

 

Յուրաքանչյուրը, որ փորձում է հանդիպում պլանավորել, կարող է պարզապես 

դիտել մյուսների ժամանակացույցը՝ որոշելու համար հնարավոր 

տարբերակներից լավագույն օրը և ժամանակը։  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Սլայդներ 

 

Ներկայացումներ ստեղծելու համար նախատեսված 

ծրագրաշարը հնարավորություն է տալիս ստեղծելու 

թվային շնորհադեսներ: Սլայդը կարող է ցուցադրվել 

օգտագործողի համակարգչի էկրանին կամ կցվելով 

տեսացրիչին՝ ցուցադրվել ավելի մեծ չափերով: Ֆայլերը 

կարող են փոխանցվել համակարգչի USB կրիչի միջոցով 

կամ առցանց ամպային պահեստից: 

 

Տեսողական օգնություն 

 

Թվային տվյալներ պարունակող սլայդները կարող են տեղադրվել սլայդում 

նեկայացման ընթացքում որպես հուշում օգտագործելու համար և ցուցադրել 

տեսողական ինֆորմացիան։ Այդպիսի օրինակ կարող է լինել 

գծապատկերների ցուցադրումը: 

 

 

 

Վեբ կայքերի ստեղծում 

 

Այժմ անհրաժեշտություն չկա իմանալու, թե ինչպես կոդ գրել կայք ստեղծելու 

համար: Շատ մասնագիտացված կայքերի շնորհիվ հնարավոր է կայք ստեղծել 

գրաֆիկական խմբագրիչի օգնությամբ։ Որոշ վճարովի կայքեր նույնպես ունեն 

գրաֆիկական խմբագրիչ: Այդ կայքերը հնարավորություն են տալիս ստեղծելու 

ավելի ընդլայնված հնարավրություններով և գործառույթներով կայքեր, 

ինչպիսիք են առցանց խանութները։  

 

Բլոգ 



 

 

Բլոգները առցանց ամսագրեր են, որտեղ մարդիկ 

գրում են իրենց հետաքրքրող իրադարձությունների 

կամ թեմաների մասին: Համացանցում գտնվող այլ 

մարդիկ կարող են կարդալ և մեկնաբանել 

հոդվածները: 

 

 

Սոցիալական ցանց 

 

Սոցիալական ցանցերի կայքերն ու հավելվածները վերջին տարիներին դարձել 

են ավելի տարածված: Facebook-ը հիմնականում օգտագործվում է ընկերների 

և ընտանիքի հետ կապ հաստատելու համար: Հնարավոր է նաև 

սահմանափակել  գրառումների հասանելիությունը։ Օրինակ՝ փոստը 

հնարավոր է տեսանելի դարձնել  միայն օգտագործողի ընկերների համար: 

Twitter-ն ավելի հանրային է, և մարդիկ հաճախ «հետևում» են նրանց, ում չեն 

ճանաչում: Instagram-ը նման է Twitter-ին, բայց հիմնված է նկարների վրա։ 

 

Հավելվածներ 

 

Հավելվածները սովորաբար օգտագործվում են սմարթֆոնով աշխատող 

ծրագիրը նկարագրելու համար: Հավելվածները կարող են օգտագործվել 

ամենատարբեր նպատակներով, օրինակ՝ քարտեզների, կատարված քայլերի 

քանակը հաշվելու կամ հատուկ էֆեկտներով լուսանկարներ նկարելու համար: 

 
 

 

 

Որոնման համակարգեր 

 



 

Որոնման համակարգերը համացանցի անբաժանելի մասն են: Դրանք օգնում 

են մարդկանց գտնելու իրենց փնտրած ինֆորմացիան համացանցի 

անծայրածիր աշխարհում։ 

 

Որո՞նք են որոնման համակարգերը 

 

Որոնման համակարգը ծրագիր է, որը համացանցում փնտրում է ձեր որոնած 

բանալի բառերը կամ արտահայտությունները պարունակող կայքեր: 

Սկզբնական շրջանում, երբ  կայքերը քիչ էին, որոնման համակարգերի կարիք 

չկար։ Կայքերի քանակի ավելացման հետ զուգընթաց՝  համացանցում 

առաջացավ ֆիլտրված որոման անհրաժեշտությունը։     

                    

 
 

 

Լռելյայն որոնողական համակարգի տեղադրում 

 

Բոլոր որոնողական համակարգերը տարբեր են, և որոշ օգտվողներ կարող են 

գերադասել մեկը մյուսներից։ Լռելյայն որոնողական համակարգ տեղադրելու 

մեթոդը յուրաքանչյուր զննարկչի (browser) համար փոքր-ինչ տարբերվում  է և 

կարող է փոփոխվել զննարկչի թարմացումները տեղադրելիս: Ստորև 

ներկայացված գրաֆիկը ցույց է տալիս, թե ինչպես տեղադրել որոնման 

համակարգը ամենահայտնի զննարկիչներից երկուսում: 

 
 



 

 

Արդյունավետ որոնում 

 

Ավելի քան մեկ միլիարդ կայքերի մեջ մեզ համար անհրաժեշտ կայքը գտնելը 

կարող է շատ դժվար լինել: Ավելի արդյունավետ որոնման համար հարկավոր է 

մտածել որոնման համար օգտագործվող բառերի մասին: Որոնողական 

համակարգի  մեջ գրված բառերը կոչվում են բանալի բառեր: Որքան ավելի 

կոնկրետ է գրված որոնման հարցումը, այնքան ավելի հավանական է, որ 

որոնման համակարգը կգտնի մեզ անհրաժեշտ կայքը: 

 
 

 

Համեմատության կայքեր 

 

Համեմատության կայքերը կատարում են բազմաթիվ որոնումներ՝ 

արդյունքները հեշտությամբ համեմատելի ձևաչափով հավաքելու համար: Մի 

քանի կայք նայելու և տարբեր առցանց ձևաթերթիկներ լրացնելու փոխարեն 

օգտվողները կարող են պարզապես օգտագործել մեկ համեմատության կայք: 

Վեբ կայքերի սեփականատերերը հաճախ թույլ են տալիս համեմատության 

կայքերին վճարովի մուտք գործել իրենց տվյալների շտեմարան: 

 
 


