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8. ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ
8.  POPULATION CENSUS DATA PROCESSING

8. ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

Для осуществления работ
по обработке материалов
переписи населения
необходимо было обеспечить
определенные условия:
определенное количество
комнат, столов, стульев,
компьютеров, нагревательных
приборов, канцелярских
изделий и.т.д. Учитывая это,
еще летом 2009г. Управлению
переписи населения РА были
предоставлены дополни-
тельные комнаты не только
для работников управления
переписи, но и для хранения
на складе более чем 12 тысяч
портфелей для осущест-
вления работ по обработке
материалов переписи
населения.

Մարդահամարի նյութերի
մշակման աշխատանքներն
իրականացնելու համար
անհրաժեշտ էր ապահովել
որոշակի պայմաններ` բա-
վարար քանակությամբ սեն-
յակներ, սեղաններ, աթոռներ,
համակարգիչներ, ջեռուցող
սարքեր, գրենական պի-
տույքներ և այլն: Նկատի
առնելով դա` դեռևս 2009թ.
ամռանը ՀՀ ԱՎԾ մարդա-
համարի վարչությանը հատ-
կացվեցին լրացուցիչ սեն-
յակներ ոչ միայն վարչության
աշխատակիցների համար,
այլև 12 հազարից ավելի պա-
յուսակների պահեստավոր-
ման, մարդահամարի նյու-
թերի մշակման աշխատանք-
ներն իրականացնելու նպա-
տակով:

Պայուսակների պահես-
տավորման համար ձեռք
բերվեցին 120 մետաղական
պահարան (յուրաքանչյու-
րում 100-ական պայուսակ),
գրասեղաններ, աթոռներ,
բարձրակարգ համակարգիչ-
ներ,  տպող և պատճենահա-
նող սարքեր, տաքացու-
ցիչներ:

Certain conditions, such as
the sufficient number of rooms,
tables, chairs, computers,
heating equipment, stationery,
etc. were necessary for the
implementation of  processing
of the Population  Census data.
Given that, still in summer of
2009  the Population Census
Department of NSS RA  was
provided with additional rooms
for the employees, also for the
storage of more than 12 000
portfolios, as well as for the
implementation of Population
Census data processing works.
    120 metal boxes  for the
storage of portfolios (each with
the capacity to store 100
portfolios), as well as  desks,
chairs, high quality computers,
printers, copy machines and
heaters have been purchased.

Для хранения портфелей
были преобретены 120
сейфов (по 100 портфелей в
каждом), рабочих столов,
стульев, высококлассных
компьютеров, принтеров и
ксерокопирующих устройств,
обогревателей.
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8.1 ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ԾԱԾԿԱԳՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ
8.1 POPULATION CENSUS DATA CODING PROCESS

8.1  ПРОЦЕСС КОДИРОВАНИЯ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

Մարդահամարի ծածկա-
գրման գործընթացն իրա-
կանցնելու համար մրցու-
թային  կարգով աշխատանքի
ընդունվեցին թվով 125
ժամանակավոր  աշխատող-
ներ` ծածկագրողներ: Մրցույ-
թի ընթացքում նախապատ-
վությունը տրվեց բարձրա-
գույն կրթություն ունեցողներ-
ին և ուսանողներին, ինչպես
նաև` մարդահամարի նա-
խորդ փուլերին ունեցած
մասնակցությանը: Հաշվի
առնելով անձի ունակություն-
ները` որոշ դեպքերում աշ-
խատանքի ընդունվեցին նաև
նախնական մասնագիտական
կրթությամբ անձինք: Ստորև
բերված աղյուսակը բնութա-
գրում է ծածկագրողների
սեռատարիքային կազմը և
կրթական մակարդակը:

125 temporary employees
(coders) were hired on a
competitive basis to implement
the Population Census coding
process. During the competition
the persons with higher
education and students, as well
as those who participated in the
previous phases of the
Population Census were
privileged. Taking into account
the abilities of person, in some
cases, the persons with
preliminary professional
education were also hired. The
table presented below is
characterizing the sex and age
composition and educational
level of coders.

С целью осуществления
процесса кодирования на
конкурсной основе были
приняты на работу 125
временных работников –
кодировщиков. Во время
конкурса предпочтение
отдавалось лицам с высшим
образованием, студентам, а
также лицам, принимавшим
участие на предыдущих этапах
переписи населения. Учитывая
способности лица, в некоторых
случаях были приняты на
работу также лица со средним
специальным образованием. В
ниже приведенной таблице
представлена характеристика
кодировщиков по полу, воз-
расту и уровню образования.
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Կրթական մակարդակը
Level of education

Уровень образования
Սեռը, տարիքը

Sex, age
Пол, возраст

Ընդամենը
Total
Всего Բարձրագույն

Higher
Высшее

Միջին մասնա-
գիտական
Secondary

professional
Среднее

специальное

Ուսանող
Students

Студенты

Ընդամենը
Total
Всего

125 100 4 21

19-29 49 27 1 21
30-39 25 25 0 0

40-49 27 26 1 0
50-59 20 19 1 0

60-69 4 3 1 0

Տղամարդիկ
Male
Мужчины

30 23 1 6

19-29 20 13 1 6

30-39 3 3 0 0
40-49 3 3 0 0

50-59 3 3 0 0

60-69 1 1 0 0

Կանայք
Female
Женщины

95 77 3 15

19-29 29 14 0 15
30-39 22 22 0 0

40-49 24 23 1 0

50-59 17 16 1 0
60-69 3 2 1 0
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С 30 по 31 ноября был
проведен инструктаж коди-
ровщиков. 1-го декабря они
были распределены по сменам,
ознакомились со своими
рабочими комнатами и местами,
после чего им были
предоставлены необходимые
классификаторы и пособия.  3-го
декабря была начата работа по
кодированию.

Через неделю после начала
работ из 30 кодировщиков (это
число могло меняться каждый
месяц), была сформирована
группа по контролю за
качеством кодировки.

Кодировщики и про-
веряющие вели специальные
дневники, где отмечали номера
портфелей, закодирован-
ных/проверенных в течение
данного дня, имя и фамилию
кодировщика/проверяющего,
смену, дату получения и сдачи
портфеля.

Необходимо отметить, что,
в принципе, не запрещалось
проверяющему время от
времени возвращаться к
кодированию.

В этом случае из числа
кодировщиков выбира-лись
новые проверяющие.

Նոյեմբերի  30-31-ին  իրա-
կանացվեց ծածկագրողների
հրահանգավորում: Դեկտեմ-
բերի 1-ին նրանք բաժանվեցին
ըստ հերթափոխերի, ծանո-
թացան իրենց աշխատանքա-
յին սենյակներին և տեղերին,
որից հետո նրանց տրամա-
դրվեցին անհրաժեշտ դասա-
կարգիչներն ու ձեռնարկները:

Դեկտեմբերի 3-ին սկսվե-
ցին  ծածկագրման աշխա-
տանքները: Մեկ շաբաթ անց
ծածկագրողներից առանձնաց-
վեցին  մոտ 30 անձ (այդ թիվը
կարող էր փոփոխվել յուրա-
քանչյուր ամիս), որոնց հան-
ձնարարվեց ծածկագրողների
կատարած աշխատանքի ստու-
գումը:

Ծածկագրողները և
ստուգողները վարում էին
հատուկ գրանցաթերթիկներ`
օրագրեր, որոնցում նշում էին
տվյալ օրվա ընթացքում ծած-
կագրած/ստուգած պայուսակ-
ների համարները, ծածկա-
գրողի/ստուգողի անուն-ազգա-
նունը, հերթափոխը, ստացման
և հանձնման ամիս,ամսաթիվը:

Պետք է նշել նաև, որ
սկզբունքորեն չէր արգելվում
ստուգողին ժամանակ առ
ժամանակ վերադառնալ  ծած-
կագրման:

Այդ դեպքում ծածկագրո-
ղների շարքից ընտրվում էին
նոր ստուգողներ:

Ծածկագրման/ստուգման
գործընթացը իրականցվեց երկ-
հերթ աշխատանքային օրով`
ծածկագրման համար նախա-
տեսված 2 աշխատասենյակ-

The training of the
coders was carried out from
30-31 November. On 1
December they were divided
by turns, got information on
the working rooms and
places, after that they were
provided with the necessary
classifications and manuals.
The coding works started on
3 December. A week later 30
persons were separated from
the coders (this number
could change each month),
who were assigned to check
the work done by coders.

The coders and
controllers had a special
enumeration sheets (diaries)
where they took notes  on
the numbers of portfolios
checked/coded during  the
day, the name/surname of
coder/controller, the turn,
month and date of receipt
and handing over.

It should also be
mentioned that, it was not
prohibit to the controller
from time to time to go back
to coding. In this case, new
controllers were chosen from
coders.

The coding/checking
process was implemented in
two turn’s working days
within 2 working rooms
foreseen for coding. The staff

Процесс кодирования/про-
верки был осуществлен
двухсменным рабочим днем в 2-
х рабочих комнатах, преду-
смотренных для кодирования.
Работники управления пере-
писи населения также перешли
на двухсменный рабочий



ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ  ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ
POPULATION CENSUS DATA PROCESSING
ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐ-2011
         POPULATION CENSUS OF THE REPUBLIC OF ARMENIA-2011

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ-2011

151

режим.

 В их обязанности входило:

- Получение со склада
портфелей, надлежащих кодиро-
ванию в течение данного дня,
сделав необходимые записи в
соответствующем журнале, и
собрать их в специально
отведенном месте соответ-
твующей комнаты;

- Проследить, чтобы
кодировщики отмечали опре-
деленным цветом (желтым)
закодированные портфели и
собирали их в месте,
предусмотренном для зако-
дированных портфелей;

- Проследить, чтобы
проверяющие отметили другим
цветом (синим) проверенные
портфели и собрали их в другом
месте, отведенном для воз-
вращения на склад,

- В конце каждой
смены собрать вышеназванные
дневники от проверяющих,

- Ввести из дневников
в компьютер информацию о
проверенных портфелах,
вернуть дневники прове-
ряющим на следующий день,

- Контролировать по-
сещаемость кодировщиков и
нормальную рабочую обста-
новку в комнатах.

Контроль за передви-
жением портфелей со склада в
комнаты и из комнат на склад
осуществлялся ведением
соответствующих документов.

ներում: Մարդահամարի վար-
չության աշխատակիցները
նույնպես անցան երկհերթ
աշխատանքային  ռեժիմի:

Նրանց պարտականու-
թյունների մեջ էր մտնում.

- պահեստից ստանալ տվյալ
օրվա ընթացքում ծածկա-
գրման ենթակա պա-
յուսակները` նշելով դրանց
քանակները համապա-
տասխան մատյանում, և
դասավորել դրանք համա-
պատասխան աշխատա-
սենյակի հատուկ առանձ-
նացված տեղում,

- հետևել, որպեսզի ծածկա-
գրողները ծածկագրված
պայուսակները նշեն որո-
շակի գույնով (դեղին) և
դասավորեն դրանք ծած-
կագրված պայուսակների
համար նախատեսված
տեղում,

- հետևել, որպեսզի ստու-
գողները ստուգված պայու-
սակները նշեն մեկ այլ
(կապույտ) գույնով և դա-
սավորեն պահեստ վերա-
դարձնելու համար հատ-
կացված տեղում,

- յուրաքանչյուր հերթափո-
խի վերջում ստուգողներից
հավաքել վերը նշված օրա-
գրերը,

- ստուգված պայուսակների
տեղեկատվությունը օրա-
գրերից մուտք անել հա-
մակարգիչ, հաջորդ օրն
օրագրերը վերադարձնել
ստուգողներին,

- իրականացնել վերահսկո-
ղություն` ծածկագրողների
հաճախումների և սեն-

of Population Census
Department  worked also  in
two turns working regime.

 Their duties included:
- to get from the

storage room the
portfolios to be
registered during the
day by noting their
number in the
corresponding
registration book  and
to arrange them in
the special separated
place in the
corresponding
working room,

- to follow that
the coders would
mark the coded
portfolios with the
certain color (yellow)
and would arrange
them in the place
foreseen for the
coded portfolios,

-to follow that
the controllers would
mark the checked
portfolios with
another color
(blue) and would
arrange them in the
special place for
taking back to the
storage room,

- after the end
of each turn the
abovementioned

Ежедневный ввод
информации из дневников
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проверяющих в компьютер
постепенно сформировал базу,
которая давала возможность
проводить дополнительный
контроль за передвижением
портфелей. Кроме этого,
указанная база позволяла в
любой момент узнавать на каком
этапе процесса находится
данный портфель, кто его
закодировал (кодирует) или
проверил (проверяет).  Таким
образом формирующаяся база
давала возможность
контролировать во времени весь
процесс кодирования и
устанавливать - не запаздывает
ли процесс кодирования от
установленного срока.

յակներում պատշաճ աշ-
խատանքային մթնոլորտ
ապահովելու նկատմամբ:

Պայուսակների նկատ-
մամբ հսկողությունը պա-
հեստ-սենյակներ և սենյակ-
ներ-պահեստ շարժի նկատ-
մամբ իրականացվում էր հա-
մապատասխան փաստա-
թղթերի վարմամբ:

Ստուգողների օրագրերից
ամենօրյա տեղեկատվության
մուտքագրումը համակարգիչ.
աստիճանաբար ձևավորվում
էր  բազա, որը հնարավորու-
թյուն էր տալիս իրականացնել
լրացուցիչ վերահսկողություն
պայուսակների շարժի նկատ-
մամբ: Բացի այդ` նշված
բազան թույլ էր տալիս նաև
ցանկացած պահի դրությամբ
տեղեկանալ, թե տվյալ պայու-
սակը գործընթացի որ փուլում
է գտնվում, ով է այն ծածկա-
գրել (ծածկագրում) կամ ստու-
գել (ստուգում):

Նշված բազայի օգնու-
թյամբ հնարավոր էր լինում
նաև ժամանակի մեջ վերա-
հսկել ծածկագրման ողջ գոր-
ծընթացը` արդյոք այն ետ  չի՞
մնում սահմանված ժամկետից:

Բուն ծածկագրման գոր-
ծընթացն իրականացնելիս
առաջանում էին արագ ար-
ձագանք պահանջող խնդիր-
ներ: Դրանցից մեկը, ինչպես և
2001թ. մարդահամարի նյու-
թերի ծածկագրման ժամա-
նակ, վերաբերում էր 27-րդ
հարցին (կրճատ ձևակեր-
պումով` տնտեսական գործու-
նեության տեսակին):

diaries were collected
from the controllers,

- to enter the
information of
checked portfolios
from the diaries into
the computer, to give
back the diaries to the
controllers the next
day,

- to implement
the control of coders'
attendance and of
ensuring proper
working atmosphere
in the rooms.

The control of the
portfolios movement from
the storage rooms to the
working rooms and vice
versa was carried out by
special documentations.

The entry of everyday
information received from
the controllers’ diaries in the
computer has gradually
formed the database that
allowed implementing
additional control over the
flow of portfolios. In
addition, the mentioned
database also allowed to be
informed at any time at what
stage of the process was the
portfolio, who has coded
(was coding) or has checked
(was checking) it. Through
this database it was also
possible to control the entire

В поцессе кодирования
возникали вопросы, требующие
быстрого реагирования. Один из
таких, как и во время
кодирования материалов
переписи населения 2001г.,
относился к вопросу 27 (в
краткой формулировке – к типу
экономической деятельности). В
этот раз также значительным
количеством счетчиков этот
вопрос был заполнен
сокращенно (несмотря на
требования инструкции по
заполнению переписного листа
и многочисленные преду-
преждения работников
управления). Но, в отличие от
предыдущего процесса коди-
рования, в этот раз стало
возможным использование
интернета,  которым владели
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кодировщики. Из общего числа
кодировщиков были выделены
1-2 лица для поиска ответов на
данный вопрос. Поиски в
интернете, в основном, давали
положительный результат.

Այս անգամ ևս զգալի
քանակի հաշվարարների կող-
մից այս հարցը լրացվել էր
հապավումներով (հակառակ
մարդահամարի հարցաթերթը
լրացնելու հրահանգի պա-
հանջի և վարչության  աշխա-
տակիցների բազմաթիվ զգու-
շացումների):

Սակայն, ի տարբերու-
թյուն ծածկագրման նախորդ
գործընթացի, այս անգամ հնա-
րավոր եղավ օգտվել համա-
ցանցից, որին տիրապետում
էին ծածկագրողները: Ծածկա-
գրողների թվից առանձնաց-
վեցին մի քանիսը` նշված
հարցերի վերաբերյալ առաջա-
դրվող հարցադրումների պա-
տասխանները գտնելու հա-
մար, և որոնումները համա-
ցանցում հիմնականում տալիս
էին դրական արդյունք:

Ծածկագրման գործնթացը
տևեց 6 ամիս և ավարտվեց
2012թ. հունիսի 1-ին:

coding process on time and
to follow the defined terms.
The problems requiring
quick solutions have been
occurring when
implementing the coding
process. One of them, as
during the coding of 2001
RA Population Census data
referred to the question 27
(the type of economic
activity in brief). For this
time also the significant part
of enumerators has filled in
this question by
abbreviations (in contrary to
the requirement of
instruction to complete the
Population Census
questionnaire and to the
department staff warnings).
However in difference with
the previous coding process,
for this time the skilled
enumerators have used the
Internet. Several
enumerators have been
chosen to find out the
responses to the mentioned
questions and the searches
mainly have been giving
positive results.

The coding process
lasted 6 months and was over
on 1 June 2012.

Процесс кодирования
длился 6 месяцев и закончился
1 июня 2012 г.
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8.2. ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻ ՄՈՒՏՔԱԳՐՄԱՆ ԵՎ
ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԲԱԶԱՅԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

8.2.  POPULATION CENSUS  QUESRIONNAIRE  DATA ENTRY AND DATABASE
CREATION OPERATIONS

8.2. РАБОТЫ ПО ВВОДУ ПЕРЕПИСНЫХ ЛИСТОВ И СОЗДАНИЮ БАЗЫ ДАННЫХ

Մարդահամարի հար-
ցաթերթերի տվյալների
մուտքագրման համար
հավաքագրվեցին տարբեր
տարիքի և մասնագի-
տությունների 110 մուտքա-
գրողներ: Նրանք ընտրվել
էին թեստավորման ար-
դյունքում:

110 operators of various
ages and professions were
hired for census questionnaire
data entry. They were
selected by testing results.

The data entry was carried
out by two turns in the terms
of 6 months from 1 February
2012 to 1 August 2012.

Для ввода данных
переписного листа переписи
населения был произведен
набор 110 операторов
разного возраста и
профессий. Они были
выбраны с помощью
тестирования.

Работы по вводу были
Մուտքագրման աշխա-

տանքները կատարվեցին
երկհերթ գրաֆիկով և  իրա-
կանացվեցին  6-ամսում՝
2012թ. փետրվարի 1-ից
մինչև 2012թ. օգոստոսի 1-ը:

The data entry was
implemented in two working
rooms. The best two operators
from each room were selected
from each room were selected
to control the data entry work

осуществлены по двух-
сменному графику в
течении 6 месяцев– с 1
февраля до 1 августа 2012.

Ввод данных был
произведен в двух в двух

Տվյալների մուտքագը-
րումն իրականացվեց եր-
կու աշխատասենյակում:
Յուրաքանչյուր աշխատա-
սենյակի մուտքագրողնե-
րից  լավագույն երկուսն
ընտրվեցին  որպես խմբա-
վարներ, որոնք հսկում էին
մուտքագրողների աշխա-
տանքը:

The data entry was
arranged via the network.
The geographical codes of the
questionnaires and the codes'
created file have been
sending via the network to
the computer of the operator
in order to enter the data of
the questionnaire of the given
portfolio.

рабочих комнатах. Двое
лучших операторов из
каждой комнаты были
выбраны руководителями
группы, которые
контролировали работу
операторов.

Работы по вводу данных
были осуществлены с
помощью сети.

Մուտքագրման աշխա-
տանքները  կազմակեր-
պվել էին ցանցի միջոցով:
Հարցաթերթի աշխարհա-
գրական կոդերը և այդ
կոդերի համապատասխան
ստեղծված ֆայլը ցանցի
միջոցով ուղարկվում էին

The entered in order to
enter the data of the
questionnaire of the given
portfolio. The entered data
were immediately
accumulated in the relevant
folders of the server. The
copies of the folders also have

Географические коды
опросного листа и соз-
данный к соответствующему
коду файл, с помощью сети
отправлялись в компьютер
оператора для ввода данных
опросного листа из данного
портфеля. Введенные дан-
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մուտքագրողի համակար-
գիչ` տվյալ պայուսակի
հարցաթերթերի տվյալները
մուտքագրելու համար:
Մուտքագրված տվյալները
անմիջապես կուտակվում
էին սերվերի համապա-
տասխան թղթապանակ-
ների մեջ: Ապահովության
համար ստեղծվում էին նաև
այդ  թղթապանակների
կըրկնօրինակները: Մուտ-

been created for security
purpose.

The controllers (verifiers)
were also selected from
operators, who have
undergone the 70 % of
portfolios to double entry.

The most important
fields of the questionnaire
were selected for double
entry.

After completing the

ные сразу накапливались в
соответствующих папках на
сервере. Для безопастности
создавались также копии
этих папок.

Из операторов были
выбраны проверяющие
(верификаторы), которые
70% портфелей подвергли
повторному вводу. Для
повторного ввода были
выбраны наиболее важные

քագրողներից ընտրվեցին
նաև ստուգողներ (վերիֆի-
կատորներ), որոնք պայու-
սակների 70%-ը ենթա-
րկեցին կրկնակի մուտքա-
գրման: Կրկնակի մուտքա-
գրման համար ընտրվել էին
հարցաթերթի առավել կա-
րևոր դաշտերը: Մուտքա-
գրման աշխատանքների

entry works the files of
appropriate folders were
united creating the initial
database. This database
underwent to structural
checking, i.e.  it was checked
if the entered data are
consistent with the data of
portfolios registration file

After those works the

поля опросного листа.
После окончания работ

по вводу, соответствующие
папки сервера были
объеденены, создав предва-
рительную базу данных. Эта
база подверглась структу-
рной проверке, т.е. было
проверено соответствие вве-
денных с данными файла

ավարտից հետո սերվերի
համապատասխան թղթա-
պանակների ֆայլերը միա-
ցվեցին՝ ստեղծելով տվյալ-
ների սկզբնական բազան:
Այդ բազան ենթարկվեց կա-
ռուցվածքային ստուգման,
այսինքն` ստուգվեց մուտ-
քարված տվյալների համա-
պատասխանությունը պա-
յուսակների գրանցման
ֆայլի տվյալների հետ: Այս

information base was ready to
go to the phase of logical
control.

регистрации портфелей.
После этих работ

информационная база
была готова к переходу в
этап программы логи-
ческого контроля.

աշխատանքներից հետո
տեղեկատվական բազան
պատրաստ էր  տրամաբա-
նական հսկման ծրագրի
փուլ անցնելու համար:
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8.3. ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԲԱԶԱՅԻ ԱՎՏՈՄԱՏ ԽՄԲԱԳՐՈՒՄ
8.3. POPULATION CENSUS DATABASE AUTOMATED EDITING

8.3. АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ПЕРЕПИСИ
НАСЕЛЕНИЯ

ՀՀ  2011թ. մարդահամարի
տվյալների մուտքագրմանը զու-
գահեռ սկսվեց մարդահամարի
տվյալների բազայի տրամա-
բանական սխալների ավտոմատ
խմբագրման ծրագրի փորձար-
կումը: Այդ փուլում, երբ
ամբողջականանում էին որևէ
մարզի տվյալները, սխալների
խմբագրման համար օգտա-
գործվում էր   լրացուցիչ՝  աղյու-
սակային մեթոդը: Ստացվում
էին  աղյուսակներ` խաչաձևելով
տարբեր փոփոխականներ: Այդ
փոփոխականների միջև անհա-
մապատասխանություններ
հայտնաբերելիս ծրագրում կա-
տարվում էին  համապատաս-
խան ուղղումներ: Այս փուլում
տեղեկատվական տեխնոլոգիա-
ների և ծրագրավորման բաժինը
սերտորեն համագործակցում էր
տվյալների մշակման և դա-
սակարգումների բաժնի հետ:
Երբ մուտքագրման աշխատա-
նքների ավարտից հետո ստեղ-
ծվեց մարդահամարի տվյալների
բազա, և այդ բազան մաքրվեց
կառուցվածքային սխալներից,
ավտոմատ խմբագրման ծրա-
գիրն աշխատեցվեց այդ  բազայի
վրա, այն մաքրվեց սխալներից,
և մաքրված բազան պահվեց  նոր
ֆայլում:

In parallel with the
2011 RA Population
Census data entry, the
testing of automated
editing program of
database logical errors has
been started. At that
phase, when the data for
some marz have being
completed, the additional
tabular method has been
used to edit errors. The
tables were derived by
crossing different
variables. The appropriate
corrections were made
when finding out the
inconsistencies between
those variables. At that
phase the Informational
Technologies and
Programming Division has
been closely cooperating
with the Data Processing
and Classification Division.

When, after the
completion of entry work
the database was created
and that database was
cleaned of structural
errors, the program of
automated editing was
used for that base, cleaning

Параллельно с
вводом данных переписи
населения РА 2011г. На-
чалась апробация про-
граммы автоматического
редактирования  логи-
ческих ошибок базы
данных. На этом этапе,
когда данные кокого-либо
марза округлялись, для
редактирования ошибок
использовался допол-
нительный, табличный
метод. Получались
таблицы с перекрещи-
ванием разных пере-
менных. При
обнаружении несоот-
ветствий между этими
переменными, в про-
грамме производились
соответствующие исправ-
ления.  На этом этапе
отдел информационных
технологий и програм-
мирования тесно сотруд-
ничал с отделом
обработки данных и
классифираций.

Когда после работ по
вводу информации была
получена база данных
переписи населения и эта
база очистилась от струк-
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Սակայն մինչ այդ խմբագրման
ծրագիրը ենթարկվեց  որոշ փո-
փոխությունների, քանի որ բա-
զայում հայտնաբերվեցին  որոշ
սխալներ, որոնք հաշվի չէին
առնվել ծրագրում:

Դրանց համար ծրագրում
ավելացվեցին այդ սխալների
հայտնաբերման և ուղղման նոր
հրամաններ:

Ավտոմատ խմբագրման ծրա-
գիրը կազմված է երեք մասից:
Առաջին մասն ուղղում է
հարցաթերթի 1-ից 9-ը հարցերին
վերաբերող տվյալները` անձի
հերթական համարը, բնակու-
թյան կատեգորիան, բացակա-
յության կամ ժամանակավոր
ներկա գտնվելու տևողությունը,
վայրը և պատճառը, անձի
ազգակցական կապը` առաջինը

it of errors and the cleaned
base was saved in the new
file.

However, until then the
editing program under-
went some changes, since
some errors had been
found in the base that had
not been taken into
account in the program.
The new commands for
that data detection and
correction were added to
the program.

The program of
automated editing is
comprised of three parts.
The first part corrects the
data regarding 1 to 9
questions of the
questionnaire, that are  the

турных ошибок, она была
проработана через про-
грамму автоматического
редактирования, очищена
от ошибок, и очищенная
база была сохранена в
файле.

Но, до этого, программа
редактирования подверг-
лась некоторым измене-
ниям, так как в базе были
обнаружены некоторые
ошибки, которые не были
учтены в программе. Для
этих ошибок в программе
были добавлены новые
команды для их обна-
ружения и исправления.

Программа автомати-
ческого редактирования
состояла из трех частей.

գրված անձի նկատմամբ, մոր
(հոր) հերթական համարը, սեռը,
ծննդյան օրը, ամիսը, տարին և
տարիքը` լրացած տարիներով:
Այս ծրագրի արդյունքում
մաքրված բազան  համարվեց
մուտքային` սխալների ուղղման
երկրորդ ծրագրի համար:
Ծրագրի երկրորդ մասը
վերաբերվում է  հարցաթերթի
10-ից 33 հարցերին: Ծրագրի
երրորդ մասը ուղղում է տնային
տնտեսությանը վերաբերող
տվյալները: Սխալների ուղղման
երրորդ ծրագրի աշխատանքի

serial number of the
person, the category of
residence, the duration of
absence or  temporary
presence, location and
cause, the relationship of a
person with the person
written the first,  the
mother’s (father) serial
number, gender, day,
month, year of birth and
age. The base cleaned up
in the result of this
program was considered to
be imputing for the second

Первая часть исправ-
ляла ошибки,
относящиеся к 1-9 вопро-
сам опросного листа:
порядковый номер лица,
категорию проживания,
длительность отсутствия
или временного пребы-
вания, место и причину,
родственную связь лица с
лицом указанным первым,
порядковый номер матери
(отца), пол, день, месяц и
год рождения и возраст,
заполненный годами.

արդյունքում ստացվեց  բոլոր
սխալներից մաքրված բազա:

program of correction of
errors. The second part of
the program refers  to the

  База, очищенная этой
программой считалась
входной для второй про-
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10 to 33 questions of the
questionnaire. The third
part corrects the data
regarding household. The
base cleaned up from all
the errors has been
obtained in the result of
the errors correction’ third
program.

граммы исправления оши-
бок.  Вторая часть про-
граммы относилась к
вопросам 10-33 опросного
листа. Третья часть
программы исправляла
данные относительно
домашних хозяйств. В
результате работы третьей
программы исправления
ошибок, была получена
очищенная от ошибок
база.


