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IIVV..  ՏՏԵԵՂՂԵԵԿԿԱԱՏՏՎՎԱԱԿԿԱԱՆՆ  ՌՌԵԵՍՍՈՈՒՒՐՐՍՍՆՆԵԵՐՐԻԻ  ԿԿԱԱՌՌԱԱՎՎԱԱՐՐՈՈՒՒՄՄ  

ԵԵՎՎ    ՏՏԵԵԽԽՆՆՈՈԼԼՈՈԳԳԻԻԱԱՆՆԵԵՐՐԻԻ    ՆՆԵԵՐՐԴԴՐՐՈՈՒՒՄՄ  
  

2016թ.-ի ընթացքում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման ուղղու-
թյամբ աշխատանքներն իրականացվել են ՀՀ ՎՊԽ կողմից 2003թ.-ին ընդունված 
«Միասնական տեղեկատվական վիճակագրական համակարգի զարգացման հայեցա-
կարգին» և տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների վար-
չության առջև դրված գործառույթներից բխող հիմնախնդիրներին համապատասխան: 
            Իրականացվել են ՀՀ ԱՎԾ պաշտոնական կայքերի (www.armstat.am, 
www.armstatbank.am, www.armdevinfo.am), ներքին ծառայողական կայքերի (intranet, 
web) տեղեկատվական նյութերի տեղադրման, սպասարկման, արդիականացման և 
շաբաթական պարբերականությամբ արխիվացման աշխատանքներ:  
           ՀՀ ԱՎԾ www.armstat.am պաշտոնական կայքում  մշակվել, ստեղծվել և ներդրվել   
են. 

- «Սպառողների բավարարվածության հետազոտության» հարցաթերթի առցանց 
լրացման և «Պետական վիճակագրական հաշվետվությունների փնտրման» 
համակարգերը,   

- «Տեղեկատվություն ռեսպոնդենտների համար» ու «Որակի քաղաքականու-
թյուն» բաժինները,  

- «Տարածքային վիճակագրություն» բաժնում «Հայաստան» քարտեզը ներդրվել է 
www.armstat.am կայքի միջավայրում՝ եռալեզու տարբերակով, 

- www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումներ ստանալու համար պաշտոնա-
կան էլեկտրոնային փոստի հասցեն: 
Տեղակայվել է ՀՀ ԱՎԾ www.armstatbank.am կայքի կառավարման PX-Web նոր 

հավելվածը և մշակվել է այդ հավելվածի հայերեն տարբերակը: Շարունակվել են 
կայքի վիճակագրական աղյուսակների (բազաների) ճշգրտման, լրամշակման աշխա-
տանքները և 19 նոր վիճակագրական աղյուսակների (բազաների) տեղադրումը`      
PX-Web ծրագրով, PC Axis ձևաչափով, որը հնարավորություն է ընձեռում սպառողին 
վիճակագրական տեղեկատվություն ներբեռնել MS Excel, CSV և այլ ձևաչափերով:  

2016թ.-ի ընթացքում ՀՀ ԱՎԾ-ում շահագործվել է թվով 51 ծրագրային համա-
կարգ, ինչպես նաև տարբեր ոլորտների ծրագրային համակարգերում կատարվել են 
ուղղումներ, փոփոխություններ և ավելացումներ: Մշակվել է 8 նոր ծրագրային 
համակարգ:  

Ստեղծվել, մշակվել, փոփոխության է ենթարկվել և տեղադրվել ընդհանուր 
թվով 15 MS Excel ձևաչափով վիճակագրական հաշվետվական ձև. 

- ՀՀ ԱՎԾ www.armstat.am պաշտոնական կայքի «Վիճակագրական հաշվետ-
վությունների ձևեր» բաժնում զետեղված թվով 99 պետական վիճակա-
գրական հաշվետվության ձև Word ձևաչափից փոխարինվել է MS Excel 
ձևաչափով, բացի այդ ուղղումներ և փոփոխություններ են կատարվել       

http://www.armstat.am/
http://www.armstatbank.am/
http://www.armdevinfo.am/
http://www.armstat.am/
http://www.armstat.am/file/doc/99497828.pdf
http://www.armstat.am/
http://www.armstatbank.am/
http://www.armstat.am/
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MS Excel ձևաչափով ներկայացված 52 պետական վիճակագրական հաշ-
վետվության ձևերում: 

- զետեղված բոլոր ֆայլերում ներդրվել են ցուցանիշների թվաբանական 
ստուգման համար նախատեսված անհրաժեշտ բանաձևեր: 

Բազմաբնույթ հաշվարկների կատարման համար ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի 
որոշ կառուցվածքային ստորաբաժանումներում SPSS ծրագրային փաթեթի միջավայ-
րում մշակվել են մոդուլներ և կառուցվել է ընտրանք, աշխատակիցներին 
ցուցաբերվել է աջակցություն SPSS ծրագրային փաթեթի միջավայրում 
աշխատանքներ իրականացնելու համար:  

Համակարգչային սարքավորումների անխափան աշխատանքն ապահովելու 
նպատակով կազմակերպվել են նոր համակարգչային սարքավորումների տեղա-
դրման և անսարք համակարգչային սարքավորումների ախտորոշման, նորոգման, 
տեղադրման աշխատանքներ: Վերանորոգվել են ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի կառուց-
վածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների խափանված համակարգիչները, 
մոնիտորները, սնուցման բլոկերը, ինչպես նաև տպող սարքերը և անխափան 
սնուցման սարքերը (UPS), վերալիցքավորվել են նաև տպող սարքերի քարտրիջները: 
Կատարվել են պրոֆիլակտիկ աշխատանքներ, քարտրիջների ֆոտոթմբուկի 
մաքրում, աշխատանքի կարգավորում, թերությունների վերացում:  

Շարունակվել է վիճակագրական և վարչական տվյալների արխիվացումը: 
Իրականացվել է ՀՀ ԱՎԾ ցանցային, ֆայլային և այլ սերվերների կառավարում:  

ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբա-
ժանումներում առկա համակարգիչների 52.0%-ը բավարարել է ժամանակակից տեխ-
նիկական պահանջներին:  

 ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումներում արդիակա-
նացվել են ծրագրային փաթեթները, թարմացվել են հակավիրուսային ծրագրերը, 
կարգավորվել են տեղային ցանցերը և ինտերնետային կապը` համապատասխան 
գործակալությունների տարածքային ստորոբաժանումների և ՀՀ ԱՎԾ աշխատա-
կազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների միջև:  

ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի Երևան քաղաքի գործակալությունում ներդրվել է հա-
մակարգչային նոր ցանց և բոլոր համակարգիչները միացվել վերջինիս: 

ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման վար-
չությունում, ծրագրի ավարտով պայմանավորված, գործող բոլոր համակարգիչները 
հանվել են դոմենային համակարգից, տեղակայվել է նոր օպերացիոն համակարգ, 
համապատասխան աշխատանքային ծրագրերը և համակարգիչները բաշխվել են     
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ստորաբաժանումների միջև՝  հետագա շահագործման 
նպատակով:  

Սպասարկվել է ԷֆՏՊ սերվեր (File Transfer Protocol), որի միջոցով կատարվում 
է ֆայլերի փոխանակում ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի կառուցվածքային և առանձ-
նացված ստորաբաժանումների միջև: 

 
 
 


