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ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ 

1. Դասընթացի դերը  և տեղը կրթական ծրագրում1․ 
«ԷՀՄ ճարտարապետություն և ասեմբլեր լեզու-1» դասընթացը կարևորվում է Տեղեկատվական 

Տեխնոլոգիաների բնագավառում մասնագետների պատրաստման գործընթացում, ներառված 

է «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա–061101.02.6» կրթական ծրագրի 

ուսումնական պլանի «Հատուկ մասնագիտական» կրթամասում: 

 

2. Դասընթացի նպատակը և  խնդիրները. 

2.1. Դասընթացի նպատակն է․ 
 ուսանողներին փոխանցել բավարար  գիտելիքներ ժամանակակից ԷՀՄ-երի 

կառուցվածքի, հիմնական սարքերի աշխատանքի հիմունքների,  Intel ընտանիքի 

կրտսեր մոդելի ճարտարապետության, Intel x86 պրոցեսորներում տվյալների 

ներկայացման և իրական ռեժիմում աշխատանքի, հրամանների ֆորմատի և 

Ասեմբլեր լեզվի շարահյուսության, ըստ ֆունկցիոնալ խմբերի հրամանների  

համակարգի (թվաբանական, տրամաբանական, տվյալներ տեղափոխող, 

ղեկավարությունը փոխանցող և այլ հրամաններ)  վերաբերյալ,  

 ձևավորել ուսանողների մոտ այնպիսի տեսական գիտելիքներ,  գործնական 

հմտություններ և կարողություններ,  որ նրանք կարողանան ընտրել լավագույն 

տեխնիկական, ալգորիթմական, ճարտարապետական, ծրագրային և 

տեխնոլոգիական լուծումները, բացատրել դրանց գործման գաղափարները և ճիշտ 

օգտագործել այդ լուծումները, 

 ձևավորել ուսանողների մոտ մեքենաօրիենտացված՝ ցածր մակարդակի,  

նախագծման  սկզբունքների և ցածր մակարդակի լեզուների 

հնարավորությունների վերլուծության և կիրառման, ծրագրային ապահովման 

նախագծման և մշակման մասնագիտական կոմպետենցիաներ: 

 

2.2. Դասընթացի  խնդիրներն են․ 
 Սովորեցնել. 

 հաշվողական համակարգերի ճարտարապետության հիմունքները, 

 ժամանակակից ԷՀՄ-երի կառուցվածքի, հիմնական սարքերի աշխատանքի  

տեսական հիմքերը,  

 ցածր մակարդակի ծրագրավորման հիմունքները, 

 Ասեմբլեր լեզվով ծրագրավորելու համար անհրաժեշտ հիմնային 

հասկացությունները: 

 Բացատրել  մեքենաօրիենտացված՝ ցածր մակարդակի, ծրագրավորման 

առանձնահատկությունները,  խնդիրների լուծումների ալգորիթմների մշակման և 

Ասեմբլեր լեզվով ծրագրերի կազմման օրինաչափությունները: 

 Սովորեցնել ուսանողներին հետազոտել և վերլուծել  խնդրի դրվածքը և 

առանձնահատկությունները մաթեմատիկական մոդելի կառուցման, լուծման 

ալգորիթմի և  Ասեմբլեր լեզվով ծրագրի  կազմման համատեքստում: 

                                                           
1 Ներկայացվում է դասընթացի կարևորությունը տվյալ կրթական ծրագրի խնդիրների լուծման հարցում և տեղը 

ուսումնական պլանում ըստ կրթաբլոկների 



 Ամրապնդել ուսանողների կողմից ձեռքբերված տեսական գիտելիքները 

խնդիրների լուծման ալգորիթմների մշակման և Ասեմբլեր լեզվով ծրագրերի 

կազմման, թեստավորման,  կարգաբերման (միջավայրի կարգաբերման  

հնարավորությունների կիրառմանմբ)  միջոցով: 

 

3. Դասընթացին մասնակցելու նախնական մուտքային գիտելիքները, 

կարողությունները և հմտությունները.   
«ԷՀՄ ճարտարապետություն և ասեմբլեր լեզու-1» դասընթացին մասնակցելու կարևոր 

նախապայման է «Ինֆորմատիկա» առակայի  դպրոցի մակարդակով, նաև «ԷՀՄ և 

ծրագրավորում», «Դիսկրետ մաթեմատիկա» առակաների  բարձրագույն դպրոցի 

մակարդակով  ուսանողների տեսական գիտելիքների և գործնական հմտությունների 

առկայությունը:  

4. Դասընթացը ձևավորում է հետևյալ կրթական վերջնարդյունքները2  և  

կոմպետենցիաները. 
4․1 «ԷՀՄ ճարտարապետություն և ասեմբլեր լեզու-1» դասընթացի ուսումնասիրման 

արդյունքում ուսանողի ակնկալվող վերջնարդյունքներն են. 

4․1․1․ Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է իմանա. 

 հաշվողական համակարգերի ճարտարապետության հիմունքները,  

 ժամանակակից հաշվողական համակարգերի կառուցվածքը, հիմնական սարքերի 

աշխատանքի  հիմունքները, 

 ժամանակակից հաշվողական համակարգերի տարատեսակները և 

կազմակերպման եղանակները, 

 ինֆորմացիայի զուգահեռ մշակման մակարդակները և կազմակերպման 

եղանակները, 

 իրականացումը մուլտիհամակարգչային և մուլտիպրոցեսորային հաշվողական 

համակերգերում, 

 Intel x86 պրոցեսորների տվյալների ներկայացումը,  

 հրամանների ֆորմատը,  

 հասցեավորման եղանակները, 

 Ասեմբլեր լեզվի շարահյուսությունը,  

 Ասեմբլեր լեզվի ֆունկցիոնալ խմբերի (թվաբանական, տրամաբանական, 

տվյալներ տեղափոխող, ղեկավարությունը փոխանցող և այլ հրամաններ)  

հրամանների  համակարգը,  ծրագրի կառուցվածքը: 

4․1․2. Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է կարողանա. 

 կազմել հաշվողական համակարգի և մեքենաօրիենտացված՝ ցածր մակարդակի, 

ծրագրավորման առանձնահատկությունները և օրինաչափությունները հաշվի 

առնող խնդիրների լուծման ալգորիթմներ, 

 ըստ մշակված ալգորիթմների կազմել ծրագրեր Ասեմբլեր լեզվով Intel x86 

պրոցեսորների համար,   

 ուրվագծել հաշվողական համակարգը:  

                                                           
2 http://www.vsu.am/karg/ararkayakan-nkaragir-17.pdf    

Լրացվում է «Առարկայի նկարագրի մշակման ռազմավարության» կոմպետենցիաների ցանկին  

համապատասխանֈ 

http://www.vsu.am/karg/ararkayakan-nkaragir-17.pdf


4․1․3. Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է տիրապետի. 

 Ասեմբլեր լեզվով ծրագրային մոդուլի մշակման գործնական հմտություններին,  

 գործարկվող  ծրագրային մոդուլների  թեստավորման և կարգաբերման 

միջավայրում աշխատանքի գործնական հմտություններին: 

 

4․2․ Դասընթացի ուսումնասիրման արդյունքում ուսանողը ձեռք կբերի հետևյալ 

կոմպետենցիաները. 

Ա) Ընդհանրական կոմպետենցիաներ 

Գործիքային կոմպետենցիաներ (ԳԿ)` 

ԳԿ4 մասնագիտական ոլորտի գիտելիքների հիմունքներ, 

ԳԿ8 տեղեկատվությունը կառավարելու ունակություն  (տարբեր աղբյուրներից տեղե-

կատվություն դտնելու և վերլուծելու ունակություն), 

ԳԿ9 խնդիրների լուծումֈ 

          Միջանձնային կոմպետենցիաներ  (ՄՁԿ)՝ 

ՄՁԿ2  թիմային աշխատանք,   

ՄՁԿ4  միջառարկայական թիմում աշխատելու ունակություն: 

      Համակարգային կոմպետենցիաներ (ՀԳԿ)` 

ՀԳԿ1 գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողություն, 

ՀԳԿ3 սովորելու ունակություն, 

ՀԳԿ8 ինքնուրույն աշխատելու ունակություն, 

Բ) Առարկայական (մասնագիտական) կոմպետենցիաներ (ԱԿ) 

ԱԿ3 համապատասխան համատեքստում ընկալել և մեկնաբանել նոր տեղեկատ-

վությունը, 

ԱԿ4 ցուցաբերել առարկայի ընդհանուր կառուցվածքի և առանձին մասերի միջև 

կապերի իմացություն, 

ԱԿ6 կիրառել տվյալ առարկային բնորոշ մեթոդները: 
  

5. Դասընթացի դերը կրթական ծրագրի շրջանավարտների  գիտելիքների, 

կարողությունների և հմտությունների ձևավորման հարցում ըստ աշխատաշուկայի 

պահանջների3․ 
«ԷՀՄ ճարտարապետություն և ասեմբլեր լեզու-1» դասընթացից ձեռք  բերված 

գիտելիքներն և հմտությունները շրջանավարտը կարող է կիրառել  հետագա 

մասնագիտական գործունեության ընթացքում` Տեղեկատվական Տեխնոլոգիաների 

որորտում աշխատելու ժամանակ, նաև մագիստրատուրայում կրթությունը շարունակելու 

նպատակով: 

 

6. Դասընթացի ծավալը,  ուսումնական աշխատանքի  տեսակները, արդյունքների 

ամփոփման ձևերը 
 

Չափանիշ 

Առկա 

ուսուցման 

համակարգ 

Հեռակա 

ուսուցման 

համակարգ 

                                                           
3 Նշվում է, թե տվյալ դասընթացի յուրացման, ամփոփման արդյունքում ձեռքբերված գիտելիքները, 

հմտությունները և կարողությունները  աշխատաշուկայի որ բնագավառներում և ոլորտներում կարող է 

շրջանավարտը կիրառել  



Դասընթացի ընդհանուր 

աշխատատարությունը (կրեդիտ /ընդհանուր 

ժամաքանակ) 

5 կրեդիտ/150 ժամ  

   

Աշխատանքի տեսակը ժամաքանակ ժամաքանակ 

Դասախոսություն 30 10 

Լաբորատոր աշխատանք 48 - 

Ինքնուրույն աշխատանք 72 - 

Ընդամենը 150 - 

Ստուգման ձևը  ընթացիկ 

քննություն 

հանրագումարային 

քննություն 

 

7. Ուսումնական աշխատանքների տեսակները4 ․  
 Դասախոսությունը դասախոսի կողմից դասընթացի ծրագրի շրջանակներում 

գիտական-տեղեկատվական թեմայի վերաբերյալ տրամաբանորեն կառուցված, 

հետևողական ու պարզ խոսքի շարադրանքն է, որի նպատակն է ուսանողին տալ 

համապարփակ գիտելիքներ: Դասախոսը վերլուծում, մեկնաբանում է թեմայի առավել 

կարևոր, դժվար ընկալելի, հանգուցային հարցերը: Դասախոսությունը ուսանողի 

առջև ուրվագծվող գիտական մի ճանապարհ է, որը նա կարող է միայն անցնել 

գիտական գրականության ընթերցանության, ուսումնական բնույթի այլ 

պարապմունքների և ինքնուրույն կատարած աշխատանքների շնորհիվ: Դասախոսը 

պետք է խթանի ուսանողի ակտիվ իմացաբանական գործունեությունը, նպաստի 

նրանց ստեղծագործական մտածողության ձևավորմանը: Ուսանողը նույնպես պետք է 

լինի դասախոսության ակտիվ մասնակից: Ուսանողը դասախոսությանը 

ներկայանալուց առաջ պետք է ծանոթացած լինի տվյալ դասին ներկայացվող 

թեմային, որպեզի կարողանա մասնակցել ուսումնական գործընթացին: 

 Լաբորատոր աշխատանքները նպաստում են տեսական նյութի առավել լավ 

յուրացմանը և ամրապնդմանը: Լաբորատոր աշխատանքները նպատակ ունեն 

ամրապնդելու ուսումնասիրվող թեմաների տեսական դրույթները, ուսանողներին 

ուսուցանելու փորձարարական հետազոտությունների մեթոդները, հաղորդելու 

ինքնուրույն վերլուծության, տվյալների ամփոփման, լաբորատոր սարքավորումների, 

համակարգիչների, սարքերի, էլեկտրոնային ծրագրերի հետ աշխատելու փորձ և 

հմտություններ: Լաբորատոր աշխատանքն անցկացման համար ուսանողը 

պարտավոր է ուսումնասիրել թեմային վերաբերող տեսական նյութը 

(դասախոսւոթյուն,  համապատասխան գրականություն) և  փորձի, հետազոտության 

մեթոդոլոգիանֈ  

Դասախոսի հսկողությամբ ուսանողն ուսումնասիրում է ԷՀՄ-ի 

ճարտարապետությունը, հիմնական սարքերը, վերլուծում է առաջադրված խնդրի 

դրվածքը, առանձնահատկությունները,  վերլուծության  արդյունքների հիման վրա 

կազմում է խնդրի լուծման ալգորիթմը` հաշվի առնելով մեքենաօրիենտացված, ցածր 
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մակարդակի, ծրագրավորման առանձնահատկությունները և օրինաչափությունները, 

այնուհետև ալգորիթմի հիման վրա` ծրագիրը Ասեմբլերի լեզվով, կարգաբերում է 

ծրագիրը, գրանցում է ստացված արդյունքները և համապատասխան եզրա-

կացություննները: 

 Ինքնուրույն աշխատանքը ուսանողների ուսումնական, գիտահետազոտական 

աշխատանքն է, որն իրականացվում է դասախոսի առաջադրանքով և մեթոդական 

ղեկավարությամբ, բայց առանց նրա անմիջական ղեկավարության: 

Ինքնուրույն աշխատանքի տեսակներն են5՝ 

 Ռեֆերատ – ուսանողների ինքնուրույն գրավոր, որտեղ ուսանողը շարադրում է որևէ 

հարցի կամ թեմայի էությունը` հենվելով գրական աղբյուրների վրա (դասագրքեր, 

ձեռնարկներ և այլն): 

 Ինքնուրույն աշխատանք համացանցում – նոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաները 

կարող են օգտագործվել հետևյալ նպատակներով` համացանցում անհրաժեշտ 

տեղեկատվության որոնման համար, երկխոսություն համացանցում, թեմատիկ 

ցանցային էջերի օգտագործում: 

 Զեկույց – որևէ գիտական կամ հետազոտական թեմայի շուրջ կատարած 

եզրակացությունների, ստացած արդյունքների ներկայացում ուսանողի կողմից: 

 

8. Դասավանդման մեթոդներներն են՝6 հիմնահարցային դասախոսություն,  

դասախոսություն-քննարկում, գործնական աշխատանք՝ անհատական 

լաբորատոր աշխատանք, խմբային լաբորատոր աշխատանք, ուսուցում 

գործողությամբ (action learning): 

 

9. Ուսումնառության մեթոդներն են7՝ մտքերի  քարտեզագրում, թիմային քննարկում,  

իրադրությունների վերլուծություն, ալգորիթմների և հրահանգների կազմում, 

կազմած ալգորիթմների ու ծրագրերի վերլուծություն և եզրակացության 

ներկայացում:  
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նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարելֈ 
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10. Դասընթացի համառոտ բովանդակությունը, ուսումնական աշխատանքի ծավալը` ըստ բաժինների և    թեմաների8. 

 

հ/հ Թեմա  

(բաժին) 

Ուսումնական աշխատանքի 

ժամաքանակն ըստ տեսակների 

դ
ա
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ա
տ

ա
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1. Պատմական ակնարկ, ճարտարապետության հասկացությունը: 2 0 2 

2. Քոմփյութերային համակարգերի կազմակերպում: 8 8 10 

3. Intel ընտանիքի կրտսեր մոդելի ճարտարապետությունը: 2 4 8 

4. Intel x86 պրոցեսորներում տվյալների ներկայացումը: 2 4 8 

5. Հրամանների ֆորմատը և հասցեավորման եղանակներըֈ  2 4 8 

6. Ասեմբլեր լեզվի շարահյուսությունըֈ 4 8 12 

7. Intel x86 պրոցեսորների  հրամանների  համակարգը ըստ ֆունկցիոնալ խմբերի: 10 20 24 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 30 48 72 

 

11. Ուսումնամեթոդական գրականության ապահովման քարտ 

հ/հ Անվանումը/հեղինակ Հրատարակության տարի 

Պարտադիր գրականություն (ՊԳ) 

1. Таненбаум Э., Оттин Т., Архитектура компьютера. 6-е изд. – СПб.:Питер, 2018. - 699с. 2018 

2. Юров В.И.,  Assembler. Учебник для вузов. 4-е изд.– СПб.: Питер, 2016.- 637с. 2017 

3. Юров В.И.,  Assembler. Практикум. 4-е изд. – СПб.: Питер, 2006.- 399с. 2017 

4. Зубков С.В., Assembler для DOS, Windows и  UNIX.- М.: ДМК Пресс, 2016.-608 с. 2016 
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Լրացուցիչ գրականություն(ԼԳ) 

1. Пильщиков В.Н.,  Программирование на языке Ассемблера IBM PC. – Диалог-МИФИ, 2005.  2005 

2. Майерс Г., Архитектура современных ЭВМ: В 2-кн. Пер. с англ. – М.:Мир, 1985. – 364 с., 382 с. 1985 

3. Магда Ю. С.,  Ассемблер для процессоров Intel Pentium. — СПб.: Питер, 2006. — 410 с. 2006 
4. Докторов А.Е., Докторова Е.А., Архитектура ЭВМ., Методические указания к лабораторным работам. 

М., 2006. – 115 с. 

2006 

Համացանցային տեղեկատվական պաշարներ (ՀՏՊ)/ Էլեկտրոնային աղբյուրներ (ԷԱ) 
1. http://www.ict.edu.ru/lib/index.php?a=elib&c=getForm&r=resDesc&d=light&id  
2. http://www.intuit.ru/department/hardware/atmcs  
3. http://www.intuit.ru/department/hardware/comparch  

 

12. Դասընթացի ուսումնամեթոդական քարտ 
12.1. Դասախոսությունների ուսումնամեթոդական  քարտ 

հ/հ 
Թեմա 

Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամաքանակ Գրականություն9 

1. Պատմական ակնարկ, ճարտարապետության 

հասկացությունը: 

1. Քոմփյութերային ճարտարապետություն: 

2. Քոմփյութերային ճարտարապետության 

զարգացում. մեխանիկական քոմփյութերներ, 

էլեկտրոնային լամպեր, տրանզիստորներ, 

ինտեգրալային սխեմաներ, գերմեծ 

ինտեգրալային սխեմաներ: 

2 ՊԳ  1,  

ԼԳ 2 

ԷԱ 1, 3 

2-3. Քոմփյութերային համակարգերի կազմակերպում՝ 

պրոցեսոր:  

 

1. Կենտրոնական պրոցեսորի կառուցվածքը: 

2. Կենտրոնական պրոցեսորով հրամանների 

կատարման քայլերը: 

3. 3.Զուգահեռություն հրամանների մակար-

դակով. կոնվեյեր,  սուպերսկալայար 

ճարտարա-պետություն: 

4. Զուգահեռություն պրոցեսորների մակարդա-

կով. array processor, vector processor, 

մուլտիպրոցեսոր, մուլտիհամակարգիչ: 

5. Զուգահեռ համակարգիչների Flynn-ի 

դասակարգում և ընդլայնված դասակարգում: 

4 ՊԳ  1,  

ԼԳ 2 

ԷԱ 1, 3 

4. Քոմփյութերային համակարգերի կազմակերպում՝ 1. Քոմփյութերում ինֆորմացիայի պահպանում 2 ՊԳ  1,  
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հիմնական և օժանդակ հիշողություն: երկուական և երկուական-տասական 

ֆորմատում: 

2. Հիշողության հասցեներ: 

3. Բայտերի կարգավորում: 

4. Cache հիշողություն, տարածքային և ժամա-

նակային լոկալության գաղափար, 

բազմամակարդակային cache հիշողություն: 

5. Օժանդակ հիշողություն: 

ԼԳ 2 

ԷԱ 1, 3 

5. Քոմփյութերային համակարգերի կազմակերպում՝ 

ներմուծման/արտածման սարքեր: 

1. Ներմուծման/արտածման սարքեր:  

2. Աշխատանքի հիմունքները: 

2 ՊԳ  1,  

ԼԳ 2 

ԷԱ 1, 3 

6. Intel ընտանիքի կրտսեր մոդելի ճարտարապե-

տությունը: 

1. Տվյալների տրակտ: 

2. Միկրոհրամաններ: 

3. Pentium II (Intel ընտանիքի պրոցեսոր) 

պրոցեսորի միկրոճարտարապետու 

4. թյուն. կանչի և դեկոդավորման բլոկ, 

ուղարկման և կատարման բլոկ, վերադարձի 

բլոկ: 

5. Պրոցեսորի ընդհանուր նշանակության 

ռեգիստրներ: 

6. Սեգմենտային ռեգիստրներ: 

7. Ստեկ: 

8. Դրոշմների ռեգիստրներ: 

2 ՊԳ  1, 2, 4 

ԼԳ 3 

ԷԱ  3 

7. Intel x86 պրոցեսորներում տվյալների ներկայացումը: 1. Բիտ, բայտ, բառ: 

2. Նշանով և առանց նշան ամբողջ թվերի 

ներկայացում: 

3. Ամբողջ թվերի երկուական և երկուական-

տասական ներկայացում: 

4. Իրական թվերի ներկայացում: 

5. Նիշային տվյալների ներկայացում: 

2 ՊԳ  1, 2, 4 

ԷԱ  3 

8. Հրամանների ֆորմատը և հասցեավորման 

եղանակներըֈ 

1. Հիշողության կազմակերպում: 

2. Հիշողության սեգմենտային մոդել: 

3. Իրական,  ռեժիմում ֆիզիկական հասցեի 

ձևավորում 

4. Մեքենայական հրամանների ֆորմատը: 

2 ՊԳ  1, 2, 4 

ԼԳ 3 

ԷԱ  3 

9-10. Ասեմբլեր լեզվի շարահյուսությունըֈ 1. Լեկսեմաներ: 

2. Նախադասություններ` մեկնաբանություն-

4 ՊԳ  1, 2, 4 

ԼԳ 3 



ներ, հրամաններ, դիրեկտիվներ: 

3. Տվյալների սահմանման դիրեկտիվներ: 

4. Համարժեքության և վերագրման 

դիրեկտիվներ: 

ԷԱ  3 

11. Intel x86 պրոցեսորների  հրամանների  համակարգը 

ըստ ֆունկցիոնալ խմբերի`արտահայտություններ, 

ուղարկման, տեղափոխման հրամաններ: 

1. Արտահայտություններ` հաստատուն և 

հասցեի: 

2. Տեղափոխման հրամաններ` MOV, XCHG 

3. Տիպի նշման PTR օպերատոր: 

2 ՊԳ  1, 2, 4 

ԼԳ 3 

ԷԱ  3 

12-13. Intel x86 պրոցեսորների  հրամանների  համակարգը 

ըստ ֆունկցիոնալ խմբերի`թվաբանական հրամաններ: 

1. Գումարման հրաման 

2. Տարբերության հրաման: 

3. Բազմապատկման հրաման: 

4. Բաժանման հրաման: 

5. Թվի չափի փոփոխում: 

4 ՊԳ  1, 2, 4 

ԼԳ 3 

ԷԱ  3 

14. Intel x86 պրոցեսորների  հրամանների  համակարգը 

ըստ ֆունկցիոնալ խմբերի`անցման հրամաններ, 

համեմատման հրամաններ: 

1. Անպայման անցման հրաման: 

2. Անողղակի անցում: 

3. SHORT օպերատոր: 

4. Ուղղակի անցում: 

5. Համեմատման CMP հրամանը: 

6. Պայմանական անցման հրամաններ: 

2 ՊԳ  1, 2, 4 

ԼԳ 3 

ԷԱ  3 

15. Intel x86 պրոցեսորների  հրամանների  համակարգը 

ըստ ֆունկցիոնալ խմբերի`ցիկլերի կազմակերպում: 

1. Ցիկլերի ղեկավարման հրամաններ: 

2. LOOP հրամանը: 

3. LOOPE/LOOPZ  և LOOPNE/LOOPNZ  հրա-

մանները: 

2 ՊԳ  1, 2, 4 

ԼԳ 3 

ԷԱ  3 

 
12.2. Լաբորատոր աշխատանքների ուսումնամեթոդական քարտ 

 

հ/հ Թեմա 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամաքանակ 

Ս
տ

ո
ւգ

մ
ա

ն
 

ձ
և

ը
 

Գրականություն10 

1, 2 Քոմփյութերային համակարգերի կազմակեր-

պում՝ պրոցեսոր:  

1. Կենտրոնական պրոցեսորի 

կառուցվածքը: 

2. Կենտրոնական պրոցեսորով 

4 Լաբորատոր և տնային 

աշխատանքների կատար-

ման արդյունքների անհա-

ՊԳ  1, 3 

ԼԳ 2, 4 

                                                           
10 Ըստ 12-րդ կետում նշված ցանկի, օր․՝ ՊԳ 1, ԼԳ 2 և այլն 



հրամանների կատարման քայլերը: 

3. Զուգահեռություն հրամանների մա-

կարդակով. կոնվեյեր,  սուպեր-

սկալայար ճարտարապետություն: 

4. Զուգահեռություն պրոցեսորների 

մակարդա-կով. array processor, 

vector processor, մուլտիպրոցեսոր, 

մուլտիհամակարգիչ:  

5. Զուգահեռ համակարգիչների Flynn-

ի դասակարգում և ընդլայնված 

դասակարգում: 

տական ստուգում, ուսա-

նողների խմբային կամ 

անհատական պատաս-

խաններ` կախված առա-

ջադրանքի բնույթից: 

ԷԱ 1, 3 

3 Քոմփյութերային համակարգերի կազմակեր-

պում՝ հիմնական և օժանդակ հիշողություն: 

1. Քոմփյութերում ինֆորմացիայի 

պահպանում երկուական և երկուա-

կան-տասական ֆորմատում: 

2. Հիշողության հասցեներ: 

3. Բայտերի կարգավորում: 

4. Cache հիշողություն, տարածքային և 

ժամանակային լոկալության գաղա-

փար, բազմամակարդակային cache 

հիշողություն:  

5. Օժանդակ հիշողություն: 

2 ------------------------------------- ՊԳ  1, 3 

ԼԳ 2, 4 

ԷԱ 1, 2, 3 

4 Քոմփյութերային համակարգերի կազմակեր-

պում՝ ներմուծման/արտածման սարքեր: 

1. Ներմուծման/արտածման սարքեր:  

2. Աշխատանքի հիմունքները: 

2 ------------------------------------- ՊԳ  1, 3 

ԼԳ 2, 4 

ԷԱ 1, 2, 3 

5, 6 Intel ընտանիքի կրտսեր մոդելի ճարտարա-

պետությունը: 

1. Տվյալների տրակտ: 

2. Միկրոհրամաններ: 

3. Pentium II (Intel ընտանիքի 

պրոցեսոր) պրոցեսորի 

միկրոճար-տարապետու 

4. թյուն. կանչի և 

դեկոդավորման բլոկ, ուղարկման և 

կատարման բլոկ, վերադարձի բլոկ: 

5. Պրոցեսորի ընդհանուր 

նշանա-կության ռեգիստրներ: 

6. Սեգմենտային ռեգիստրներ: 

7. Ստեկ:  

8. Դրոշմների ռեգիստրներ: 

4 ------------------------------------- ՊԳ  1, 2, 3, 4 

ԼԳ 3, 4 

ԷԱ  1, 2, 3 



7, 8 Intel x86 պրոցեսորներում տվյալների ներ-

կայացումը: 

1. Բիտ, բայտ, բառ: 

2. Նշանով և առանց նշան ամբողջ 

թվերի ներկայացում: 

3. Ամբողջ թվերի երկուական և 

երկուական-տասական 

ներկայացում: 

4. Իրական թվերի ներկայացում:  

5. Նիշային տվյալների ներկայացում: 

4 ------------------------------------- ՊԳ  1, 2, 3, 4 

ԼԳ 4 

ԷԱ  1, 3 

9, 10 Հրամանների ֆորմատը և հասցեավորման 

եղանակներըֈ 

1. Հիշողության կազմակերպում: 

2. Հիշողության սեգմենտային մոդել: 

3. Իրական,  ռեժիմում ֆիզիկական 

հասցեի ձևավորում: 

4. Մեքենայական հրամանների ֆոր-

մատը: 

4 ------------------------------------- ՊԳ  1, 2, 3, 4 

ԼԳ 3, 4 

ԷԱ  3 

11, 12, 

13, 14 

Ասեմբլեր լեզվի շարահյուսությունըֈ 1. Լեկսեմաներ: 

2. Նախադասություններ` մեկնաբա-

նություններ, հրամաններ, դիրեկ-

տիվներ: 

3. Տվյալների սահմանման դիրեկ-

տիվներ: 

4. Համարժեքության և վերագրման 

դիրեկտիվներ: 

8 ------------------------------------- ՊԳ  1, 2, 3, 4 

ԼԳ 3, 4 

ԷԱ  3 

15, 16 Intel x86 պրոցեսորների  հրամանների  

համակարգը ըստ ֆունկցիոնալ 

խմբերի`արտահայտություններ, ուղարկ-

ման, տեղափոխման հրամաններ: 

1. Արտահայտություններ` 

հաստատուն և հասցեի: 

2. Տեղափոխման հրամաններ` MOV, 

XCHG:  

3. Տիպի նշման PTR օպերատոր: 

4 ------------------------------------- ՊԳ  1, 2, 3, 4 

ԼԳ 3, 4 

ԷԱ  1, 3 

17, 18, 

19, 20 

Intel x86 պրոցեսորների  հրամանների  

համակարգը ըստ ֆունկցիոնալ 

խմբերի`թվաբանական հրամաններ: 

1. Գումարման հրաման 

2. Տարբերության հրաման: 

3. Բազմապատկման հրաման: 

4. Բաժանման հրաման:  

5. Թվի չափի փոփոխում: 

8 ------------------------------------- ՊԳ  1, 2, 3, 4 

ԼԳ 3, 4 

ԷԱ  1, 2, 3 

21, 22 Intel x86 պրոցեսորների  հրամանների  

համակարգը ըստ ֆունկցիոնալ 

խմբերի`անցման հրամաններ, 

համեմատման հրամաններ: 

1. Անպայման անցման հրաման: 

2. Անողղակի անցում: 

3. SHORT օպերատոր: 

4. Ուղղակի անցում: 

5. Համեմատման CMP հրամանը:  

4 ------------------------------------- ՊԳ  1, 2, 3, 4 

ԼԳ 3, 4 

ԷԱ  1, 2, 3 



6. Պայմանական անցման հրաման-

ներ: 

23, 24 Intel x86 պրոցեսորների  հրամանների  

համակարգը ըստ ֆունկցիոնալ 

խմբերի`ցիկլերի կազմակերպում: 

1. Ցիկլերի ղեկավարման հրամաններ: 

2. LOOP հրամանը:  

3. LOOPE/LOOPZ  և LOOPNE/LOOPNZ  

հրամանները: 

4 ------------------------------------- ՊԳ  1, 2, 3, 4 

ԼԳ 3, 4 

ԷԱ  1, 2, 3 

 

12.3. Ինքնուրույն աշխատանքների ուսումնամեթոդական քարտ  

 

հ/հ 
Ինքնուրույն աշխատանքի թեմաները 

  
Աշխատանքի  տեսակը11 

Ներկայացման 

ժամկետները 
Ստուգման ձևը Գրականություն12 

1. Սոպրոցեսորներ: Ռեֆերատ, ինքնուրույն 

աշխատանք համացան-

ցում, զեկույց 

14 շաբաթ Ռեֆերատի ներկայացում 

զեկույցի տեսքով 

ՊԳ  1, 2, 4 

ԼԳ 2,  3 

ԷԱ  1, 2, 3 

2. ISA, EISA, PCI, PCI Express շինաներ:  ---------------------------- 14 շաբաթ ------------------------------- ---------------------- 

3. Անլար USB: ---------------------------- 14 շաբաթ ------------------------------- ---------------------- 

4. ԷՀՄ-ների աշխատանքի մուլտիծրագրային 

ռեժիմ: 

---------------------------- 14 շաբաթ ------------------------------- ---------------------- 

5. Բաշխված հիշողության ղեկավարում: ---------------------------- 14 շաբաթ ------------------------------- ---------------------- 

6. VLIW ճարտարապետությունով պրոցեսորներ:  

Itanium (Intel) պրոցեսոր: 

---------------------------- 14 շաբաթ ------------------------------- ---------------------- 

7. VLIW ճարտարապետությունով պրոցեսորներ:  

C6(Texas Instruments) պրոցեսոր:   

---------------------------- 14 շաբաթ ------------------------------- ---------------------- 

8. CRAY C90 վեկտորակոնվեյերային սուպերհա-

մակարգիչներ: 

---------------------------- 14 շաբաթ ------------------------------- ---------------------- 

9. Զուգահեռ զանգվածային համակարգիչների 

ճարտարապետությունը  CRAY T3D օրինակի 

վրա: 

---------------------------- 14 շաբաթ ------------------------------- ---------------------- 

                                                           
11 Տես 7-րդ կետի հինգերորդ պարբերությունը 
12 Ըստ 12-րդ կետում նշված ցանկի, օր․՝ ՊԳ 1, ԼԳ 2 և այլն 



10. Տրանսպյուտերներ: ---------------------------- 14 շաբաթ ------------------------------- ---------------------- 

11. nCube սուպերհամակարգիչներ: ---------------------------- 14 շաբաթ ------------------------------- ---------------------- 

12. Մեթաքոմփյութինգ և GRID  տեխնոլոգիաներ, 

տվյալների մշակման և բաշխված  հաշվումների 

կազմմակերպում: 

---------------------------- 14 շաբաթ ------------------------------- ---------------------- 

13. Ասոցիատիվ պրոցեսորներ և ասոցիատիվ 

հիշողություն: 

---------------------------- 14 շաբաթ ------------------------------- ---------------------- 

14. Նեյրոհամակարգիչների ապարատային  իրակա-

նացումը: 

---------------------------- 14 շաբաթ ------------------------------- ---------------------- 

15. Նեյրոհամակարգիչների  կիրառման տիրույթնե-

րի: 

---------------------------- 14 շաբաթ ------------------------------- ---------------------- 

16. Տարբեր արտադրողների կլաստերային համա-

կարգերը: 

---------------------------- 14 շաբաթ ------------------------------- ---------------------- 

17. Սուպերհամակարգիչների արտադրողականու-

թյան գնահատման մեթոդիկաները: 

---------------------------- 14 շաբաթ ------------------------------- ---------------------- 

18. Վինչեստերներ: ---------------------------- 14 շաբաթ ------------------------------- ---------------------- 

 

13. Դասընթացի նյութատեխնիկական միջոցների ապահովում13 

 

Ռեսուրսի անվանումը 
Ռեսուրսի անվանումը, քանակը, նկարագրությունը (անհրաժեշտության 

դեպքում) 

Լսարան (հատուկ կահավորմամբ) 

Դասախոսությունների համար սովորական լսարաններ, երբեմն պրոեկտորներով և 

էլեկրոնային դաստախտակներով համալրված լսարաններ, 

լաբորատոր աշխատանքների համար` անհրաժեշտ քանակությամբ անհատական 

համակարգիչներով համալրված համակարգչային լաբորատորիաներ: 

Սարքեր, սարքավորումներ 
Պրոեկտոր, էլեկրտրոնայաին դաստախտակ, համապատասխան ծրագրային 

ապահովման  աշխատանքի համար անհրաժեշտ տվյալներով անհատական 

համակարգիչներ 

Համակարգչային ծրագրեր Համապատասխան ծրագրային ապահովում 
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կազմակերպելու համար 



Մասնագիտական գրականություն  ՎՊՀ-ի գրադարանը, այդ թվում նաև էլեկտրոնային ռեսուրսները 

 



 

14. Գնահատում 

Համալսարանում գործում է բակալավրիատի, մագիստրատուրայի և 

ասպիրանտուրայի ուսանողների գիտելիքների պարբերական ստուգման և 

գնահատման բազմագործոնային համակարգ, որի կիրառկման հիմնական 

նպատակներն են` 

 կազմակերպել ուսումնառության համաչափ աշխատանքային 

գործընթաց, ապահովել գիտելիքների համակողմանի ստուգում, 

խթանել ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքը, 

 իրականացնել ինքնուրույն առաջադրանքների, ընթացիկ 

ստուգումների (ստուգարքներ և քննություններ), ուսումնական 

գործընթացի այլ բաղադրիչների հաշվառում հետադարձ կապի 

արդյունավետ  մեխանիզմների ներմուծման միջոցով՝ ի նպաստ 

ուսումնառության գործընթացի բարելավման: 

Համալսարանում գնահատման գործընթացը կանոնակարգվում է համաձայն 

գործող կարգի14ֈ 

 

14.1. Գիտելիքների ստուգման և գնահատման բաղադրիչներն են՝ 

 ուսումնական գործընթացին ուսանողի մասնակցության աստիճանի 

գնահատում դասերին հաճախումների հաշվառման 

միջոցով՝առավելագույնը 20 միավոր, 

 գործնական (սեմինար) և լաբորատոր աշխատանքների ընթացքում նրա 

ակտիվության և հմտությունների հաշվառում և գնահատում ընթացիկ 

ստուգումների միջոցով՝ առավելագույնը գումարային 20 միավոր, 

 ինքնուրույն աշխատանքների (անհատական առաջադրանքներ) 

հաշվառում և գնահատում առավելագույնը գումարային 20 միավոր, 

 դասընթացի ենթաբաժինների և ծրագրով նախատեսված այլ 

առաջադրանքների կատարման և յուրացման ընթացիկ ստուգում և 

գնահատում կիսամյակի ընթացքում (ընթացիկ քննություններ կամ 

ստուգարքներ)՝ առավելագույնը գումարային 40 միավոր, 

 ստուգման արդյունքների ամփոփում գնահատման նշված 

բաղադրիչների արդյունքների հիման վրա և դասընթացի արդյունարար 

գնահատականի ձևավորում՝ առավելագույնը գումարային 100 միավորֈ 

 

14.2. Ուսանողների գիտելիքների ստուգում․ 
Դասընթացն ամփոփվում է քննությամբ (գրավոր եղանակով կազմակերպված 2 ընթացիկ 

քննություններ, յուրաքանչյուրն   գնահատվող առավելագույնը 20 միավոր` գումարային 

առավելագույնը 40 միավոր)ֈ  
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Քննությամբ  ամփոփվող դասընթացի արդյունարար միավորը (գնահատականը) 

հաշվարկվում է որպես գնահատման արանձին բաղադրիչներով վաստակած 

միավորների գումար15, այսինքն` ավարտվում է կիսամյակի 2 քննության  և մյուս 

բաղադրիչների գնահատումների արդյունքներով: 

 

14.3. Հարցաշար (ըստ ծրագրի) 
1. Քոմփյութերային ճարտարապետության զարգացման փուլերը` համակարգիչների 0-2 

սերունդները: 

2. Քոմփյութերային ճարտարապետության զարգացման փուլերը` համակարգիչների 3-4 

սերունդները: 

3. Կենտրոնական պրոցեսորի կառուցվածքը: 

4. Կենտրոնական պրոցեսորով հրամանների կատարման քայլերը: 

5. Զուգահեռություն հրամանների մակարդակով. կոնվեյեր: 

6. Զուգահեռություն հրամանների մակարդակով. սուպերսկալյար 

ճարտարապետություն: 

7. Զուգահեռություն պրոցեսորների մակարդակով. array processor, vector processor: 

8. Զուգահեռություն պրոցեսորների մակարդակով. մուլտիպրոցեսորներ, 

մուլտիհամակարգիչներ: 

9. Քոմփյութերում ինֆորմացիայի պահպանում երկուական և երկուական-տասական 

ֆորմատով: Հիշողության հասցեներ: 

10. Բայտերի կարգավորում: 

11. Cache հիշողություն, տարածքային և ժամանակային լոկալության գաղափար, 

բազմամակարդակային cache հիշողություն: 

12. Շինա: 

13. Տերմինալ. ստեղնաշար և մոնիտոր: 

14. Սիմվոլային և գրաֆիկական տերմինալներ: 

15. Intel ընտանիքի կրտսեր մոդելի ճարտարապետությունը: 

16. Պրոցեսորի ընդհանուր նշանակության ռեգիստրներ:  

17. Հասցեների մոդիֆիկացիա: 

18. Պրոցեսորի սեգմենտային ռեգիստրներ: 

19. Հասցեների սեգմենտավորում: 

20. Հրամանների ցուցիչ: Դրոշմների ռեգիստրներ: 

21. Intel x86 պրոցեսորներում տվյալների ներկայացումը. երկուական և 

տասնվեցական համրանքի համակարգեր, բիտ, բայտ, բառ: 

22. Intel x86 պրոցեսորներում տվյալների ներկայացումը. ամբողջ թվերի 

ներկայացում՝ առանց նշանի ամբողջ թվեր և նշանով ամբողջ  թվեր: 

23. Երկուական-տասական թվեր: 

24. Intel x86 պրոցեսորներում տվյալների ներկայացումը՝ իրական թվեր: 

25. Intel x86 պրոցեսորներում սիմվոլայն տվյալների ներկայացում: 

                                                           
15«Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի  ուսանողների գիտելիքների 

ստուգման, գնահատման և հաշվառման կանոնակարգ» (ընդունված  ՎՊՀ-ի գիտական խորհրդի կողմից   

30.062022թ.),   



26. Հիշողության կազմակերպում, հիշողության սեգմենտային մոդել: 

27. Հիշողության կազմակերպում, ռեալ՝ իրական ռեժիմում ֆիզիկական հասցեի 

ձևավորում: 

28. Հրամանների ֆորմատը: ―Ռեգիստոր-ռեգիստոր‖ ֆորմատը:‖Ռեգիստոր- 

հիշողություն‖ ֆորմատը: 

29. Հրամանների ֆորմատը: ―Ռեգիստոր-անմիջական օպերանդ‖  ֆորմատը: 

―Հիշողություն-անմիջական օպերանդ‖ ֆորմատը: 

30. Լեկսեմաներ: Իդենտիֆիկատորներ: Ամբողջ թվեր: Նիշային տվյալներ: 

31. Լեկսեմաներ: Նախադասություններ՝ մեկնաբանություններ, հրամաններ: 

32. Դիրեկտիվներ: Հղումներ հետ և առաջ: 

33. Տվյալների սահմանման դիրեկտիվներ՝ DB դիրեկտիվա: 

34. DUP կրկնման կառուցվածք: 

35. Տվյալների սահմանման դիրեկտիվներ՝ DW և DD դիրեկտիվներ 

36. Համարժեքության դիրեկտիվ: 

37. Վերագրման դիրեկտիվ: 

38. Արտահայտություններ: Հաստատուն արտահայտություններ: 

39. Արտահայտություններ: Հասցեի արտահայտություններ: 

40. Ուղարկման, տեղափոխման հրամանները՝ MOV հրամանը: 

41. Ուղարկման, տեղափոխման հրամանները՝ XCHG հրամանը: 

42. Տիպի նշման օպերատոր՝ PTR: 

43. Անհատական համակարգչում ամբողջ թվերի գումարման և հանման 

առանձնահատկությունները: 

44. Գումարման և հանման հրամանները: 

45. Բազմապատկման հրամաններ:  

46. Բաժանման գործողությունները: 

47. Թվի չափի փոփոխում: 

48. Ուղղակի անպայման անցում. SHORT օպերատոր 

49. Անուղակի անպայման անցում 

50. Համեմատման անցման հրաման: 

51. Պայմանական անցման հրամանների  I խումբ: 

52. Պայմանական անցման հրամանների  II և  III  խմբեր: 

 

 

Ա) 1-ին  ընթացիկ քննություն (կիսամյակի 9-10 շաբաթվա ընթացքում)  

 Ընդգրկված թեմաները. 

1. Պատմական ակնարկ, ճարտարապետության հասկացությունը: 

2. Քոմփյութերային համակարգերի կազմակերպում: 

3. Intel ընտանիքի կրտսեր մոդելի ճարտարապետությունը: 

4. Intel x86 պրոցեսորներում տվյալների ներկայացումը: 

5. Հրամանների ֆորմատը և հասցեավորման եղանակներըֈ  

 

 Ընդգրկված հարցեր. 

1. Քոմփյութերային ճարտարապետության զարգացման փուլերը` 

համակարգիչների 0-2 սերունդները: 



2. Քոմփյութերային ճարտարապետության զարգացման փուլերը` 

համակարգիչների 3-4 սերունդները: 

3. Կենտրոնական պրոցեսորի կառուցվածքը: 

4. Կենտրոնական պրոցեսորով հրամանների կատարման քայլերը: 

5. Զուգահեռություն հրամանների մակարդակով. կոնվեյեր: 

6. Զուգահեռություն հրամանների մակարդակով. սուպերսկալյար 

ճարտարապետություն: 

7. Զուգահեռություն պրոցեսորների մակարդակով. array processor, vector processor: 

8. Զուգահեռություն պրոցեսորների մակարդակով. մուլտիպրոցեսորներ, 

մուլտիհամակարգիչներ: 

9. Քոմփյութերում ինֆորմացիայի պահպանում երկուական և երկուական-

տասական ֆորմատով: Հիշողության հասցեներ: 

10. Բայտերի կարգավորում: 

11. Cache հիշողություն, տարածքային և ժամանակային լոկալության գաղափար, 

բազմամակարդակային cache հիշողություն: 

12. Շինա: 

13. Տերմինալ. ստեղնաշար և մոնիտոր: 

14. Սիմվոլային և գրաֆիկական տերմինալներ: 

15. Intel ընտանիքի կրտսեր մոդելի ճարտարապետությունը: 

16. Պրոցեսորի ընդհանուր նշանակության ռեգիստրներ:  

17. Հասցեների մոդիֆիկացիա: 

18. Պրոցեսորի սեգմենտային ռեգիստրներ: 

19. Հասցեների սեգմենտավորում: 

20. Հրամանների ցուցիչ: Դրոշմների ռեգիստրներ: 

21. Intel x86 պրոցեսորներում տվյալների ներկայացումը. երկուական և 

տասնվեցական համրանքի համակարգեր, բիտ, բայտ, բառ: 

22. Intel x86 պրոցեսորներում տվյալների ներկայացումը. ամբողջ թվերի 

ներկայացում՝ առանց նշանի ամբողջ թվեր և նշանով ամբողջ  թվեր: 

23. Երկուական-տասական թվեր: 

24. Intel x86 պրոցեսորներում տվյալների ներկայացումը՝ իրական թվեր: 

25. Intel x86 պրոցեսորներում սիմվոլայն տվյալների ներկայացում: 

 

Բ) 2-րդ  ընթացիկ քննություն (կիսամյակի 19-20 շաբաթվա ընթացքում)   

 Ընդգրկվող թեմաները. 

1. Հրամանների ֆորմատը և հասցեավորման եղանակներըֈ  

2. Ասեմբլեր լեզվի շարահյուսությունըֈ 

3. Intel x86 պրոցեսորների  հրամանների  համակարգը ըստ ֆունկցիոնալ խմբերի: 

 

 Ընդգրկված հարցեր. 

1. Հիշողության կազմակերպում, հիշողության սեգմենտային մոդել: 

2. Հիշողության կազմակերպում, ռեալ՝ իրական ռեժիմում ֆիզիկական 

հասցեի ձևավորում: 

3. Հրամանների ֆորմատը: ―Ռեգիստոր-ռեգիստոր‖ ֆորմատը:‖Ռեգիստոր- 

հիշողություն‖ ֆորմատը: 



4. Հրամանների ֆորմատը: ―Ռեգիստոր-անմիջական օպերանդ‖  

ֆորմատը: ―Հիշողություն-անմիջական օպերանդ‖ ֆորմատը: 

5. Լեկսեմաներ: Իդենտիֆիկատորներ: Ամբողջ թվեր: Նիշային տվյալներ: 

6. Լեկսեմաներ: Նախադասություններ՝ մեկնաբանություններ, 

հրամաններ: 

7. Դիրեկտիվներ: Հղումներ հետ և առաջ: 

8. Տվյալների սահմանման դիրեկտիվներ՝ DB դիրեկտիվա: 

9. DUP կրկնման կառուցվածք: 

10. Տվյալների սահմանման դիրեկտիվներ՝ DW և DD դիրեկտիվներ 

11. Համարժեքության դիրեկտիվ: 

12. Վերագրման դիրեկտիվ: 

13. Արտահայտություններ: Հաստատուն արտահայտություններ: 

14. Արտահայտություններ: Հասցեի արտահայտություններ: 

15. Ուղարկման, տեղափոխման հրամանները՝ MOV հրամանը: 

16. Ուղարկման, տեղափոխման հրամանները՝ XCHG հրամանը: 

17. Տիպի նշման օպերատոր՝ PTR: 

18. Անհատական համակարգչում ամբողջ թվերի գումարման և հանման 

առանձնահատկությունները: 

19. Գումարման և հանման հրամանները: 

20. Բազմապատկման հրամաններ:  

21. Բաժանման գործողությունները: 

22. Թվի չափի փոփոխում: 

23. Ուղղակի անպայման անցում. SHORT օպերատոր 

24. Անուղակի անպայման անցում 

25. Համեմատման անցման հրաման: 

26. Պայմանական անցման հրամանների  I խումբ: 

27. Պայմանական անցման հրամանների  II և  III  խմբեր: 

 

14.4 Գնահատման չափանիշները16. 
 Տեսական գիտելիքների գնահատման չափանիշները. 

 տեսական նյութի իմացություն` վերարտադրման մակարդակով, 

 առաջադրված հարցերի պատասխանի բովանդակություն, ներկայացման 

տրամաբանական հաջորդականություն, ամբողջություն,  ճշտություն, 

սեփական տեսակետի  հիմնավորման  աստիճան, 

 տեսական նյութի յուրացման  աստիճան` վարժությունների, գործնական 

խնդիրների լուծման համար կիրառման տեսանկյունից:  

 Լաբորատոր աշխատանքների գնահատման չափանիշները (3 ստուգում, 

յուրաքանյուրը գնահարվում է առավելագույնը 6, 7, 7 միավոր 

համապատասխանաբոր` գումարային առավելագույնը 20 միավոր). 

 հանձնարարության կատարում և  կատարման որակ, 

 մասնակցություն լսարանային քննարկումներին, 

                                                           
16 Լրացվում է ըստ ամբիոնի /դասախոսի  որոշման 



 խնդիրների լուծման կոռեկտ և արդյունավետ ալգորիթմների մշակում, 

ալգորիթմի ընտրության հիմնավորում, 

 կազմված ծրագրերի շարահյուսական և իմաստաբանական կոռեկտություն: 

 Ինքնուրույն աշխատանքի  գնահատման չափանիշները (1 ինքնուրույն 

աշխատանք, գնահարվում է առավելագույնը 20 միավոր). 

 անհատական աշխատանքի՝ ռեֆերատի,  ներկայացում էլեկտրոնայաին 

տեսքով և զեկույց,   

 ռեֆերատում ներկայացված նյութի համապատասխանություն առաջադրված 

թեմայի հետ,  

 ռեֆերատի ձևակերպման որակ (գրագիտության ընդհանուր մակարդակ, 

շարադրման ոճ, լուսաբանումների որակ, տեղեկատվական աղբյուրների 

օգտագործման մշակույթ)  

 համացանցի տեղեկատվական աղբյուրների օգտագործում, 

 մասնագիտական հմտությունների և տեխնոլոգիաների իմացության 

մակարդակ, 

 զեկույցում բանավոր խոսքի մշակույթ՝ շարադրման պարզություն, 

ճշգրտություն, հերթականություն և հիմնավորվածությունֈ 



 

«ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» 

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ 

 

 

 
Մասնագիտություն՝      061101.00.6 – Ինֆորմատիկա (Համակարգչային գիտություն)  

                                               /դասիչ, մասնագիտության լրիվ անվանումը/ 

Կրթական ծրագիր՝        061101.02.6 -   Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա 
                                          /դասիչ, կրթական ծրագրի լրիվ անվանումը/ 

Որակավորման աստիճան`  ____ինֆորմատիկայի բակալավր_________________ 
                                                                                                            /բակալավր, մագիստրատուրա/    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Վանաձոր 2022 



Առկա ուսուցման համակարգ 

Դասընթացի 

թվանիշը, 

անվանումը 

ՄԻ/բ-094 - «ԷՀՄ ճարտարապետություն և ասեմբլեր լեզու-1» 

Դասընթացին 

հատկացվող 

կրեդիտը  

5 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

2-րդ տարի,3-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 78 Դասախոսություն 30 

Լաբորատոր  աշխատանք 48 

Ինքնուրույն 72 

Ընդամենը 150 

Ստուգման ձևը Ընթացիկ քննություն 

Դասընթացի 

նպատակը 

 ուսանողներին փոխանցել բավարար  գիտելիքներ ժամանակակից 

ԷՀՄ-երի կառուցվածքի, հիմնական սարքերի աշխատանքի 

հիմունքների,  Intel ընտանիքի կրտսեր մոդելի ճարտարապետության, 

Intel x86 պրոցեսորներում տվյալների ներկայացման և իրական 

ռեժիմում աշխատանքի, հրամանների ֆորմատի և Ասեմբլեր լեզվի 

շարահյուսության, ըստ ֆունկցիոնալ խմբերի հրամանների  

համակարգի (թվաբանական, տրամաբանական, տվյալներ 

տեղափոխող, ղեկավարությունը փոխանցող և այլ հրամաններ)  

վերաբերյալ,  

 ձևավորել ուսանողների մոտ այնպիսի տեսական գիտելիքներ,  

գործնական հմտություններ և կարողություններ,  որ նրանք 

կարողանան ընտրել լավագույն տեխնիկական, ալգորիթմական, 

ճարտարապետական, ծրագրային և տեխնոլոգիական լուծումները, 

բացատրել դրանց գործման գաղափարները և ճիշտ օգտագործել այդ 

լուծումները, 

 ձևավորել ուսանողների մոտ մեքենաօրիենտացված՝ ցածր 

մակարդակի,  նախագծման  սկզբունքների և ցածր մակարդակի 

լեզուների հնարավորությունների վերլուծության և կիրառման, 

ծրագրային ապահովման նախագծման և մշակման մասնագիտական 

կոմպետենցիաներ: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքներ

ը 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունքները. 

Գիտելիք. 



 հաշվողական համակարգերի ճարտարապետության հիմունքները,  

 ժամանակակից հաշվողական համակարգերի կառուցվածքը, 

հիմնական սարքերի աշխատանքի  հիմունքները, 

 ժամանակակից հաշվողական համակարգերի տարատեսակները և 

կազմակերպման եղանակները, 

 ինֆորմացիայի զուգահեռ մշակման մակարդակները և 

կազմակերպման եղանակները, 

 իրականացումը մուլտիհամակարգչային և մուլտիպրոցեսորային 

հաշվողական համակերգերում, 

 Intel x86 պրոցեսորների տվյալների ներկայացումը,  

 հրամանների ֆորմատը,  

 հասցեավորման եղանակները, 

 Ասեմբլեր լեզվի շարահյուսությունը,  

 Ասեմբլեր լեզվի ֆունկցիոնալ խմբերի (թվաբանական, 

տրամաբանական, տվյալներ տեղափոխող, ղեկավարությունը 

փոխանցող և այլ հրամաններ)  հրամանների  համակարգը,  ծրագրի 

կառուցվածքը: 

Հմտություն. 

 Ասեմբլեր լեզվով ծրագրային մոդուլի մշակման գործնական 

հմտություններ,  

 գործարկվող  ծրագրային մոդուլների  թեստավորման և 

կարգաբերման միջավայրում աշխատանքի գործնական 

հմտություններ: 

Կարողունակություն. 

 կազմել հաշվողական համակարգի և մեքենաօրիենտացված՝ ցածր 

մակարդակի, ծրագրավորման առանձնահատկությունները և 

օրինաչափությունները հաշվի առնող խնդիրների լուծման 

ալգորիթմներ, 

 ըստ մշակված ալգորիթմների կազմել ծրագրեր Ասեմբլեր լեզվով 

Intel x86 պրոցեսորների համար,   

 ուրվագծել հաշվողական համակարգը:  

Դասընթացի 

բովանդակություն

ը 

Թեմա 1. Պատմական ակնարկ, ճարտարապետության հաս-

կացությունը: 

Թեմա 2. Քոմփյութերային համակարգերի կազմակերպում: 

Թեմա 3. Intel ընտանիքի կրտսեր մոդելի ճարտարապետու-թյունը: 

Թեմա 4. Intel x86 պրոցեսորներում տվյալների ներկայա-ցումը: 

Թեմա 5. Հրամանների ֆորմատը և հասցեավորման եղա-նակներըֈ  

Թեմա 6. Ասեմբլեր լեզվի շարահյուսությունըֈ 

Թեմա 7. Intel x86 պրոցեսորների  հրամանների  համակարգը ըստ 

ֆունկցիոնալ խմբերի: 

Գնահատման 

մեթոդները և 

Համալսարանում գնահատման գործընթացը կանոնակարգվում է 

համաձայն գործող կարգիֈ 



չափանիշները  Տեսական գիտելիքների գնահատման չափանիշները. 

 տեսական նյութի իմացություն` վերարտադրման մակարդակով, 

 առաջադրված հարցերի պատասխանի բովանդակություն, 

ներկայացման տրամաբանական հաջորդականություն, 

ամբողջություն,  ճշտություն, սեփական տեսակետի  

հիմնավորման  աստիճան, 

 տեսական նյութի յուրացման  աստիճան` վարժությունների, 

գործնական խնդիրների լուծման համար կիրառման 

տեսանկյունից:  

 Լաբորատոր աշխատանքների գնահատման չափանիշները (3 

ստուգում, յուրաքանյուրը գնահարվում է առավելագույնը 6, 7, 7 

միավոր համապատասխանաբոր` գումարային առավելագույնը 20 

միավոր). 

 հանձնարարության կատարում և  կատարման որակ, 

 մասնակցություն լսարանային քննարկումներին, 

 խնդիրների լուծման կոռեկտ և արդյունավետ ալգորիթմների 

մշակում, ալգորիթմի ընտրության հիմնավորում, 

 կազմված ծրագրերի շարահյուսական և իմաստաբանական 

կոռեկտություն: 

 Ինքնուրույն աշխատանքի  գնահատման չափանիշները (1 

ինքնուրույն աշխատանք, գնահարվում է առավելագույնը 20 միավոր). 

 անհատական աշխատանքի՝ ռեֆերատի,  ներկայացում 

էլեկտրոնայաին տեսքով և զեկույց,   

 ռեֆերատում ներկայացված նյութի համապատասխանություն 

առաջադրված թեմայի հետ,  

 ռեֆերատի ձևակերպման որակ (գրագիտության ընդհանուր 

մակարդակ, շարադրման ոճ, լուսաբանումների որակ, 

տեղեկատվական աղբյուրների օգտագործման մշակույթ)  

 համացանցի տեղեկատվական աղբյուրների օգտագործում, 

 մասնագիտական հմտությունների և տեխնոլոգիաների 

իմացության մակարդակ, 

 զեկույցում բանավոր խոսքի մշակույթ՝ շարադրման պարզություն, 

ճշգրտություն, հերթականություն և հիմնավորվածությունֈ 
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Հեռակա  ուսուցման համակարգ 

Դասընթացի 

թվանիշը, 

անվանումը 

ՄԻ/բ-094 - «ԷՀՄ ճարտարապետություն և ասեմբլեր լեզու-1» 

Դասընթացին 

հատկացվող 

կրեդիտը  

5 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

2-րդ տարի, 3-րդ կիսամյակ 

Ժամերի 

բաշխումը 

Լսարանային 26 Դասախոսություն 10 

Լաբորատոր  աշխատանք 16 

Ինքնուրույն 124 

Ընդամենը 150 

Ստուգման ձևը Քննություն 

Դասընթացի 

նպատակը 

 ուսանողներին փոխանցել բավարար  գիտելիքներ ժամանակակից 

ԷՀՄ-երի կառուցվածքի, հիմնական սարքերի աշխատանքի 

հիմունքների,  Intel ընտանիքի կրտսեր մոդելի ճարտարապետության, 

Intel x86 պրոցեսորներում տվյալների ներկայացման և իրական 

ռեժիմում աշխատանքի, հրամանների ֆորմատի և Ասեմբլեր լեզվի 

շարահյուսության, ըստ ֆունկցիոնալ խմբերի հրամանների  

համակարգի (թվաբանական, տրամաբանական, տվյալներ 

տեղափոխող, ղեկավարությունը փոխանցող և այլ հրամաններ)  

վերաբերյալ,  

 ձևավորել ուսանողների մոտ այնպիսի տեսական գիտելիքներ,  

http://www.ict.edu.ru/lib/index.php?a=elib&c=getForm&r
http://www.intuit.ru/department/hardware/atmcs
http://www.intuit.ru/department/hardware/comparch


գործնական հմտություններ և կարողություններ,  որ նրանք 

կարողանան ընտրել լավագույն տեխնիկական, ալգորիթմական, 

ճարտարապետական, ծրագրային և տեխնոլոգիական լուծումները, 

բացատրել դրանց գործման գաղափարները և ճիշտ օգտագործել այդ 

լուծումները,  

 ձևավորել ուսանողների մոտ մեքենաօրիենտացված՝ ցածր 

մակարդակի,  նախագծման  սկզբունքների և ցածր մակարդակի 

լեզուների հնարավորությունների վերլուծության և կիրառման, 

ծրագրային ապահովման նախագծման և մշակման մասնագիտական 

կոմպետենցիաներ: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքներ

ը 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք. 

 հաշվողական համակարգերի ճարտարապետության հիմունքները,  

 ժամանակակից հաշվողական համակարգերի կառուցվածքը, 

հիմնական սարքերի աշխատանքի  հիմունքները, 

 ժամանակակից հաշվողական համակարգերի տարատեսակները և 

կազմակերպման եղանակները, 

 ինֆորմացիայի զուգահեռ մշակման մակարդակները և 

կազմակերպման եղանակները, 

 իրականացումը մուլտիհամակարգչային և մուլտիպրոցեսորային 

հաշվողական համակերգերում, 

 Intel x86 պրոցեսորների տվյալների ներկայացումը,  

 հրամանների ֆորմատը,  

 հասցեավորման եղանակները, 

 Ասեմբլեր լեզվի շարահյուսությունը,  

 Ասեմբլեր լեզվի ֆունկցիոնալ խմբերի (թվաբանական, 

տրամաբանական, տվյալներ տեղափոխող, ղեկավարությունը 

փոխանցող և այլ հրամաններ)  հրամանների  համակարգը,  ծրագրի 

կառուցվածքը: 

Հմտություն. 

 Ասեմբլեր լեզվով ծրագրային մոդուլի մշակման գործնական 

հմտություններ,  

 գործարկվող  ծրագրային մոդուլների  թեստավորման և 

կարգաբերման միջավայրում աշխատանքի գործնական 

հմտություններ: 

Կարողունակություն. 

 կազմել հաշվողական համակարգի և մեքենաօրիենտացված՝ ցածր 

մակարդակի, ծրագրավորման առանձնահատկությունները և 

օրինաչափությունները հաշվի առնող խնդիրների լուծման 

ալգորիթմներ, 

 ըստ մշակված ալգորիթմների կազմել ծրագրեր Ասեմբլեր լեզվով 

Intel x86 պրոցեսորների համար,   



 ուրվագծել հաշվողական համակարգը:  

Դասընթացի 

բովանդակություն

ը 

Թեմա 1. Պատմական ակնարկ, ճարտարապետության հասկացությունը: 

Թեմա 2. Քոմփյութերային համակարգերի կազմակերպում: 

Թեմա 3. Intel ընտանիքի կրտսեր մոդելի ճարտարապետությունը: 

Թեմա 4. Intel x86 պրոցեսորներում տվյալների ներկայացումը: 

Թեմա 5. Հրամանների ֆորմատը և հասցեավորման եղանակներըֈ  

Թեմա 6. Ասեմբլեր լեզվի շարահյուսությունըֈ 

Թեմա 7. Intel x86 պրոցեսորների  հրամանների  համակարգը ըստ 

ֆունկցիոնալ խմբերի: 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Համալսարանում գնահատման գործընթացը կանոնակարգվում է 

համաձայն գործող կարգիֈ 

 Տեսական գիտելիքների գնահատման չափանիշները. 

 տեսական նյութի իմացություն` վերարտադրման մակարդակով, 

 առաջադրված հարցերի պատասխանի բովանդակություն, 

ներկայացման տրամաբանական հաջորդականություն, 

ամբողջություն,  ճշտություն, սեփական տեսակետի  

հիմնավորման  աստիճան, 

 տեսական նյութի յուրացման  աստիճան` վարժությունների, 

գործնական խնդիրների լուծման համար կիրառման 

տեսանկյունից:  

 Լաբորատոր աշխատանքների գնահատման չափանիշները (3 

ստուգում, յուրաքանյուրը գնահարվում է առավելագույնը 6, 7, 7 

միավոր համապատասխանաբոր` գումարային առավելագույնը 20 

միավոր). 

 հանձնարարության կատարում և  կատարման որակ, 

 մասնակցություն լսարանային քննարկումներին, 

 խնդիրների լուծման կոռեկտ և արդյունավետ ալգորիթմների 

մշակում, ալգորիթմի ընտրության հիմնավորում, 

 կազմված ծրագրերի շարահյուսական և իմաստաբանական 

կոռեկտություն: 

 Ինքնուրույն աշխատանքի  գնահատման չափանիշները (1 

ինքնուրույն աշխատանք, գնահարվում է առավելագույնը 20 միավոր). 

 անհատական աշխատանքի՝ ռեֆերատի,  ներկայացում 

էլեկտրոնայաին տեսքով և զեկույց,   

 ռեֆերատում ներկայացված նյութի համապատասխանություն 

առաջադրված թեմայի հետ,  

 ռեֆերատի ձևակերպման որակ (գրագիտության ընդհանուր 

մակարդակ, շարադրման ոճ, լուսաբանումների որակ, 

տեղեկատվական աղբյուրների օգտագործման մշակույթ)  

 համացանցի տեղեկատվական աղբյուրների օգտագործում, 

 մասնագիտական հմտությունների և տեխնոլոգիաների 

իմացության մակարդակ, 



 զեկույցում բանավոր խոսքի մշակույթ՝ շարադրման պարզություն, 

ճշգրտություն, հերթականություն և հիմնավորվածությունֈ 
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