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 տն տե սա գի տու թյան և կա ռա վար ման ֆա կուլ տե տի գի տա կան խոր հուր դը
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Հ րա պա րակ ման նպա տա կը դիսկ րետ մո դե լա վոր ման որոշ օ ժան դակ եզ րե րի (ախ տո րո շող 
և ստու գող թես տեր) ու դրանց կի րա ռու թյուն նե րի լու սա բան ման մի ջո ցով` առա ջին մո տարկ մամբ, 
պայ մա նա կան օ րի նա կի վրա սահ մա նադ րա կա նու թյուն ֆե նո մե նալ հաս կա ցու թյան գնա հատ ման 
ուղեն շումն է:

 Ճա նա չո ղու թյան և դա սա կարգ ման կի րառ վող մե թո դը խնդ րո առար կա մո դե լա վոր ման գոր
ծիք նե րից մեկն է, որն այս տեղ բեր վել է առանց ալ գո րիթմ նե րի նկա րագ րու թյան ու ծրագ րային փա
թե թի ներ կա յաց ման և որի ար դյու նա վե տու թյան մա սին դա տո ղու թյուն ներն ինք նու րույն հե տա զո
տու թյան առար կա են:
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от дель но го исс ле до ва ни я.

The target of the current issue is the assessment of the phenomenal concept of the constitutionalism 
through the presentation of some additional boundaries (diagnostics and verifying tests) of the discrete 
modelling and its application coverage as the preliminary approximation based on the case study 
consideration. 

The applied incognitive and ranking method is one of the modelling tools which is presented without 
the description of algorithms and software, and the attidutes of its efficiency are a separate issue of research. 
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 Նե րա ծու թյուն

 Փոք րա մաս նու թյան եր ջան կու թյու նը չի 
կա րող հաս տա տուն լի նել բա ցար ձակ 
մե ծա մաս նու թյան թշ վա ռու թյան վրա:

 Հովհ. Թու մա նյան

 Կեր պար նե րի ճա նա չո ղու թյան և դա սա կարգ ման մե թոդ

ները լայն կի րա ռու թյուն ունեն հա սա րա կու թյան կյան քի ամե նա

տար բեր բնա գա վառ նե րում (տն տե սու թյուն, սո ցի ում, ռազ մա կան 

գործ, առող ջա պա հու թյուն, երկ րա բա նու թյուն և այլն) առա ջա ցող 

խնդիր նե րում, որոն ցում պա հանջ վում  է երևույթ ներն ու օբյեկտ

ներն ուսում նա սի րել դրանց բնո րոշ որո շա կի հատ կու թյուն նե րի 

(հայ տա նիշ նե րի) մի ջո ցով: 

Դեռևս ան ցյալ դա րի 60 –ա կան թվա կան նե րին դիսկ րետ մո դե լա

վոր ման մե թոդ նե րի օգ նու թյամբ կա տար վել  են թես տային հե տա զո

տու թյուն ներ, որոնց նպա տակն է եղել երևույթ ներն ուսում նա սի րե լիս` 

ա) գնա հա տել հայ տա նիշ նե րի կարևո րու թյան աս տի ճա նը, 

բ)  դա սա կար գել օբյեկտ նե րը (ան ձինք, կազ մա կեր պու թյուն

ներ, երկր ներ և այլն),

գ)  որո շել տր ված նոր օբյեկ տի որո շա կի բազ մու թյու նում նե

րառ ման կամ տվ յալ բազ մու թյան որևէ դա սում հնա րա վոր 

ը նդգրկ ման պայ ման նե րը: 



Այս աշ խա տան քում շա րադր վել  են այդ հե տա զո տու թյուն նե

րի ը նդ հա նուր գա ղա փար ներն ու մո տե ցում նե րը: Տեքս տը չծան

րա բեռ նե լու նպա տա կով նյու թը տր վում  է առանց ալ գո րիթմ նե րի 

նկա րագր ման ու ծրագ րային փա թե թի ներ կա յաց ման: Փորձ է ար

վել կի րա ռե լու հայտ նի մե թոդ նե րը նմա նա տիպ օ բյեկտ նե րի խմ բի 

որո շա կի հատ կու թյուն ներ ուսում նա սի րե լիս, ինչ պես նաև առա

ջադր վել  են մո տե ցում ներ օբյեկտ նե րի ճա նա չո ղու թյան, դա սա

կարգ ման և կա ռա վար ման վե րա բե րյալ: 

Քն նարկ վող խն դիր ներ: Դի տար կենք նմա նա տիպ օբյեկտ նե րի 

վեր ջա վոր բազ մու թյուն ներ (դա սեր), այդ օբյեկտ նե րին բնո րոշ հայ

տա նիշ նե րի վեր ջա վոր բազ մու թյուն ներ և փոր ձա գի տա կան կամ 

ան մի ջա կան չա փում նե րի ար դյունք նե րի հի ման վրա ստաց ված 

ցու ցա նիշ նե րի աղ յու սակ ներ, որոնց տար րե րը ցույց են տա լիս, թե 

յու րա քան չյուր օբյեկտ ինչ չա փով է բա վա րա րում հայ տա նիշ նե րից 

յու րա քան չյու րին: Քն նարկ վում են հետևյալ բնույ թի խն դիր ներ.

•    Խն դիր ներ օբյեկտ նե րի տր ված բազ մու թյան ուսում նա
սիրման շրջա նակ նե րում.

ա) Հայ տա նի շի տե ղե կատ վա կան կշ ռի որո շում: Տր ված 

E  բազ մու թյան օբյեկտ նե րի հե տա զոտ ման և այդ բազ մու թյու նը 

(երևույթը) գնա հա տե լու հա մար որո շել հայ տա նիշ նե րի « կարևո

րու թյու նը» (ա րժևո րու մը, ազ դե ցու թյան ուժը դի տարկ վող երևույթի 

վրա): Այնու հետև հայ տա նիշ նե րը դա սա վո րել ը ստ « կարևո րու

թյան» նվազ ման կար գի և տրո հել խմ բե րի:

բ) Օբյեկ տի տե ղե կատ վա կան կշ ռի որո շում: Ու նե նա լով հայ

տա նիշ նե րի տե ղե կատ վա կան կշիռ նե րը՝ օբյեկտ նե րը դա սա կար

գել և տրո հել դա սե րի (խմ բե րի)՝ ը ստ նա խա պես ը նտր ված x հատ

կու թյան կարևո րու թյան: Ո րո շել, թե որոնք են այդ բազ մու թյու նում 

ամե նա տի պա կան օբյեկտ նե րը՝ ը ստ x–ի կարևո րու թյան:
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գ) Նոր օբյեկ տի ճա նա չո ղու թյան որո շում: Տր ված E բազ մու

թյան օբյեկտ նե րին բնո րոշ հայ տա նիշ ներ ունե ցող նոր ուսում  նա

սիր վող օբյեկ տի հա մար (ե րբ պարզ չէ, թե այն x հատ կու թյա նը բա

վա րա րում է, թե ոչ, և (կամ) եթե այդ փաս տը պար զե լը դժ վար է), 

որո շել, թե այդ օբյեկ տը ինչ չա փով է բա վա րա րում x հատ կու թյանը, 

և կա րե լի է արդյոք այն նե րա ռել E բազ մու թյու նում:

•    Խն դիր ներ օբյեկտ նե րի տար բեր դա սե րի ուսում նա սիր ման 
շրջա նակ նե րում.

 Դի ցուք օբյեկտ նե րի E բազ մու թյան տար րե րը՝ ը ստ որևէ x 

հատ կու թյանն ինչ –որ « չա փով» բա վա րա րե լու պայ մա նի, տրոհ

ված են q (q≥2) դա սե րի (խմ բե րի)՝

E  =  E1  E2   …   Eq, Ei    Еj  =  , եթե i  ≠ j:

Ը նդ որում, եթե i  <  j, ապա Ei դա սի օբյեկտ ներն ավե լի մեծ 

« չա փով» են բա վա րա րում այդ նա խա պես ը նտր ված հատ կու թյու

նը, քան Еj դա սի օբյեկտ նե րը: 

ա) Հայ տա նի շի տար բե րա կող կշ ռի որո շում: Ո րո շել հայ տա

նիշ նե րի կարևո րու թյան աս տի ճան նե րը, որոն ցով տար բե րակ

վում են E օբյեկտ նե րի տրոհ ման դա սե րը՝ հայ տա նիշ նե րը դա սա

վո րե լով ը ստ կարևո րու թյան նվազ ման կար գի: 

բ) Նոր օբյեկտ նե րի դա սա կարգ ման խն դիր: Նոր ուսում նա

սիր վող օբյեկտ նե րի բազ մու թյան յու րա քան չյուր տար րի հա մար 

որո շել, թե այն E –ի տրոհ ման որ դա սում կա րե լի է նե րա ռել:

գ) Օբյեկ տի փո խա կերպ ման (լա վարկ ման) խն դիր: Ո րո շել, 

թե Еj դա սին պատ կա նող տր ված օբյեկ տի որ հայ տա նիշ ներն  են 

կարևոր, որոնք փո փո խե լով (լա վաց նե լով)՝ այդ օբյեկ տը կհայտնվի 

ավե լի բարձր կար գի Еi (i < j) դա սում: 

Քն նարկ վող խն դիր նե րի հա մա տեքս տում կա րող  են ձևա

կերպ վել նվա զա գույն ջան քե րով (ծախ սե րով, կա ռու ցա կար գե րով 
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և այլն) նպա տա կին հաս նե լու կա ռա վար ման խն դիր ներ: Այս հար

ցադ րու մը շատ  ենք կարևո րում: Վեր ջինս պայ մա նա վոր ված  է 

այն հան գա ման քով, որ սահ մա նադ րա կա նու թյան մա կար դա կի 

գնա հատ մանն ու գոր ծըն թաց նե րի կա ռա վար մանն ուղղ ված մեր 

ձեռ նար կում նե րը, սկիզբ առ նե լով խնդ րո առար կա մե թոդ նե րի 

դի տար կու մից, ուղ ղորդ վե լու են կա ռա վար ման ամ բող ջա կան հիմ

նախն դիր նե րի լուծ մա նը: 
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ԳԼՈՒԽ 1.   Օժանդակ մաթեմատիկական 
հասկացություններ և դրանց 
վերաբերող օրինակներ 

 Թե ի՜նչ մա քա ռու մի կամ ի՜նչ չտեսն ված հե քի ա թային ու 
բարձր մե ծա գոր ծու թյան  ճա նա պարհ ես ը նտ րել,— 

Մեզ կպատ մես մի այն  վե րա դար ձիդ, 
եթե վե րա դառ նաս և ոտքդ չդիպ չի փոր ձու թյան: 

Ե. Չա րենց

 

Այս գլ խում բեր վում են «ախ տո րո շող թեստ» (այ սու հետ` թեստ), 

«ս տու գող թեստ» (այ սու հետ` թես տոր) և այլ կարևոր հաս կա ցու

թյուն նե րի սահ մա նում նե րը [2, 3, 4, 10]: Այ նու հետև բեր վում են ցու

ցադ րա կան օ րի նակ ներ (դի պա շա րեր) տար բեր բնա գա վառ նե րից, 

որոն ցում դիսկ րետ մո դե լա վոր ման մե թոդ նե րի օգ նու թյամբ, օգ

տա գոր ծե լով նշված հաս կա ցու թյուն նե րը, դի տարկ վում են ճա նա

չո ղու թյան և դա սա կարգ ման խն դիր ներ: 

1.1. Ախ տո րո շող թես տեր 

Դի տար կենք նմա նա տիպ օբյեկտ նե րի E  =  {e1, e2, …, em} 

բազ մու թյուն և այդ բազ մու թյան օբյեկտ նե րին բնո րոշ հայ տա

նիշ նե րի P  =  {p1,  p2, …, pn} բազ մու թյուն: tij–ով նշա նա կենք այն 



10

չա փը, որով i– րդ օբյեկ տը բա վա րա րում  է j–րդ հայ տա նի շին, 

tij  ∈  {0, 1, …, r–1}, որ տեղ r    2; i = 1, 2, … m; j = 1, 2, …, n: Են

թադ րենք, որ բո լոր օբյեկտ ներն օ ժտված են որևէ x հատ կու թյամբ, 

իսկ m  n չա փի T = (tij) ցու ցա նիշ նե րի աղ յու սա կի բո լոր տո ղե րը 

իրա րից տար բեր են (այ սինքն՝ E դա սի օբյեկտ ներն իրա րից տար

բեր վում են ը ստ P բազ մու թյան): 

Սահ մա նում 1 (ախ տո րո շող թեստ): T աղ յու սա կի սյու նակ

նե րի <i1, i2, …, il> են թա բազ մու թյու նը (հա մա պա տաս խան հայ

տա նիշ նե րի են թա բազ մու թյու նը) կոչ վում  է ախ տո րո շող թեստ 

(կամ պար զա պես թեստ) T աղ յու սա կի հա մար, եթե այդ սյու նակ

նե րով առա ջա ցած են թաա ղ յու սա կում բո լոր տո ղերն իրա րից 

տար բեր են: l թի վը կոչ վում է թես տի եր կա րու թյուն:

 Սահ մա նում 2 (փա կու ղային թեստ): T աղ յու սա կի թես տը 

կոչ վում է փա կու ղային, եթե նրա ոչ մի սե փա կան են թա բազ մու

թյուն այդ աղ յու սա կի հա մար թեստ չէ:

 Այս սահ մա նու մից հետևում  է, որ եթե T աղ յու սա կի փա կու

ղային թես տից հե ռաց նենք ցան կա ցած սյու նակ (հայ տա նիշ), 

ապա այն այլևս այդ աղ յու սա կի հա մար թեստ չի լի նի: Ակն հայտ է, 

որ T աղ յու սա կի բո լոր սյու նակ նե րի <1, 2, …, n> բազ մու թյու նը 

(հայ տա նիշ նե րի P բազ մու թյու նը) թեստ է, քա նի որ, ը ստ են թադ

րու թյան, աղ յու սա կի բո լոր տո ղե րը մի մյան ցից տար բեր  են: Փա

կու ղային թեստն իրե նից ներ կա յաց նում  է T աղ յու սա կում պա

րու նակ վող ին ֆոր մա ցի այի այն պի սի « սեղմ ման» ար դյունք, որի 

մի ջո ցով դեռ կա րե լի է E բազ մու թյան բո լոր օբյեկտ ներն իրա րից 

տար բե րել: Այս պի սով՝ փա կու ղային թես տը փաս տո րեն նկա րագ

րում է E բազ մու թյան օբյեկտ ներն առանց «ա վե լորդ» հայ տա նիշ

նե րի: Բնա կան է են թադ րել, որ եթե որևէ հայ տա նիշ հա ճախ է հան

դի պում բո լոր փա կու ղային թես տե րի բազ մու թյու նում, ապա այն 
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ավե լի « կարևոր» կլի նի: Այս միտ քը բե րում է ստորև նշ ված հաս կա

ցու թյուն նե րի ներ մուծ մա նը:

T աղ յու սա կի բո լոր փա կու ղային թես տե րի քա նա կը նշա նա

կենք k –ով, իսկ այն փա կու ղային թես տե րի քա նա կը, որոն ցում 

հան դի պում  է j–րդ սյու նա կը՝ k(j)–ով: Ներ մու ծենք « հայ տա նի շի 

տե ղե կատ վա կան կշիռ» հաս կա ցու թյու նը, որը ցույց  է տա լիս դի

տարկ վող երևույ թում նրա կարևո րու թյան կամ արժևոր ման չափը 

և կա րող  է հիմք հան դի սա նալ հայ տա նիշ նե րի դա սա կարգ ման 

համար:

 Սահ մա նում 3 (հայ տա նի շի տե ղե կատ վա կան կշիռ): 

P(j)  =  k(j)/k թի վը կոչ վում  է j–րդ հայ տա նի շի տե ղե կատ վա կան 

կշիռ (j  =  1, 2, …, n): 

P(j) մե ծու թյու նը գնա հա տում  է j–րդ հայ տա նի շի կարևո րու

թյու նը (ն րա ազ դե ցու թյան ուժը) դի տարկ վող երևույ թի վրա: Գի

տա կան փոր ձար կում ներ կա տա րե լիս սո վո րա բար պարզ վում  է, 

որ մեծ տե ղե կատ վա կան կշիռ ներ ունե ցող հայ տա նիշ ներն ավե լի 

կարևոր են x հատ կու թյամբ օ ժտ ված տվ յալ երևույ թը (օբյեկտ նե րի 

բազ մու թյու նը) նկա րագ րող կոնկ րետ T աղ յու սակ ներ ուսում նա

սի րե լիս: Այս պի սով՝ հայ տա նիշ նե րը կա րե լի  է դա սա վո րել տե ղե

կատ վա կան կշիռ նե րի նվազ ման կար գով և, ը ստ այդ կար գի, տրո

հել դա սե րի (դա սա կար գել ը ստ կարևո րու թյան):

 Ներ մու ծենք «օբյեկ տի տե ղե կատ վա կան կշիռ» հաս կա ցու

թյու նը, որը ցույց  է տա լիս դի տարկ վող երևույ թում հայ տա նիշ նե

րին բա վա րա րե լու նրա կարևո րու թյան կամ արժևոր ման չա փը և 

կա րող է հիմք հան դի սա նալ օբյեկտ նե րի դա սա կարգ ման հա մար:

Ն շա նա կենք  L  =  (r  –  1)æΣn
j = 1   P(j):

Սահ մա նում 4 (օբյեկ տի տե ղե կատ վա կան կշիռ): 

e(i)  =  (Σn
j = 1   P(j)ætij) / L, i  =  1,  2,  …,  m  մե ծու թյու նը կոչ

վում է i–րդ օբյեկ տի տե ղե կատ վա կան կշիռ:
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 Հայկ Սարգ սյան,  Գա գիկ Տո նո յան,  Նա րի նե Քո չի նյան

 Սահ մա նում 4 –ում տր ված «օբյեկ տի տե ղե կատ վա կան կշիռ» 

հաս կա ցու թյունն ը նդ հան րաց ված է և r = 2 դեպ քում հա մընկ նում է 

[2,3]  – ում ներ մուծ ված այդ հաս կա ցու թյան հետ: x հատ կու թյամբ 

օ ժտ ված կոնկ րետ երևույթ ներ (օբյեկտ նե րի բազ մու թյուն ներ) 

ուսում նա սի րե լիս սո վո րա բար պարզ վում է, որ մեծ տե ղե կատ վա

կան կշիռ ունե ցող օբյեկտ նե րում այդ հատ կու թյունն ավե լի հա

ճախ է հան դի պում: Այս պի սով՝ օբյեկտ նե րը կա րե լի է դա սա վո րել 

տե ղե կատ վա կան կշիռ նե րի նվազ ման կար գով և, ը ստ այդ կար

գի, տրո հել դա սե րի (դա սա կար գել ը ստ x հատ կու թյան կարևո

րության):

 Նոր օբյեկ տի ճա նաչ ման խն դիր

 Դի ցուք ունենք նոր ուսում նա սիր վող e՛ օբյեկտ, որի հա մար 

հայտ նի է, թե այն ինչ չա փով է բա վա րա րում P բազ մու թյան հայ

տա նիշ նե րին, սա կայն պարզ չէ (կամ դժ վար լու ծե լի խն դիր  է), թե 

այն ինչ չա փով  է օ ժտ ված x հատ կու թյամբ, այ սինքն՝ կա րե լի  է 

արդյոք այն նե րա ռել E բազ մու թյու նում, թե ոչ: Առա ջին հա յաց քից 

թվում է, թե կա րե լի էր «e՛ օբյեկ տի P բազ մու թյան հայ տա նիշ նե րին 

բա վա րա րե լու» տողն ավե լաց նել T աղ յու սա կում և կա տա րել նոր 

հաշ վարկ ներ: Սա կայն պետք  է հաշ վի առ նել, որ եթե e՛–ը չի բա

վա րա րում x հատ կու թյա նը, ապա նոր աղ յու սա կի բո լոր փա կու

ղային թես տե րի բազ մու թյու նը հա վաս տի կեր պով չի բնու թագ րի 

E  { e՛ } բազ մու թյան օբյեկտ նե րին: Հետևա բար, հայ տա նիշ նե րի 

և օբյեկտ նե րի տե ղե կատ վա կան կշիռ նե րի հաշ վարկ նե րը չեն ար

տա հայ տի այն իմաս տը, որը դր ված է այդ հաս կա ցու թյուն նե րում: 

Ստորև առա ջարկ վում է մի մե թոդ, որը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 

E բազ մու թյան ար դեն նա խօ րոք ուսում նա սիր ված օբյեկտ նե րի մի

ջո ցով որո շա կի չա փով պար զե լու նոր օբյեկ տի ճա նաչ ման հար ցը: 
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Դիսկրետ մոդելավորումը ճանաչողության և դասակարգման խնդիրներում

Նոր օբյեկ տի ճա նաչ ման մե թոդ 

Դի ցուք t՛j–ն ցույց  է տա լիս, թե e՛ օբյեկ տն ինչ չա փով  է բա

վա րա րում P բազ մու թյան j–րդ հայ տա նի շին (j  =  1, 2, …, n): Հաշ

վենք  e՛(T) = (Σn
j = 1  (P(j)æt՛j) / L  մեծու թյու նը, որն ինչ –որ իմաս տով 

e՛ օբյեկ տի տե ղե կատ վա կան կշիռն է T աղ յու սա կի հա մար: Նշա

նա կենք min(T)  =  mini=1, 2, …, m{e(i)}, max(T)  =   maxi=1, 2, …, m{e(i)}:
Ե թե min(T) – ε  e՛ (T)  max(T) + ε ապա կա սենք, որ e՛ 

օբյեկ տը օ ժտ ված  է x հատ կու թյամբ և այն կա րե լի  է նե րա ռել E 

բազ մու թյու նում, հա կա ռակ դեպ քում՝ ոչ: Ը նդ որում՝ ε > 0 մե ծու

թյուն ը նտ րում  ենք՝ կախ ված տր ված հե տա զո տու թյան նպա տա

կից և T ցու ցա նիշ նե րի աղ յու սա կից:

Ն շենք, որ որ քան e՛  (T)–ն մոտ լի նի max(T) –ին, ապա այն

քան ավե լի մեծ է հա վա նա կա նու թյու նը, որ e՛ –ը օ ժտ ված է x հատ

կու թյամբ: Կա րե լի  է նաև առա ջար կել e՛ օբյեկ տի ճա նաչ ման այլ 

չա փա նիշ ներ: Օ րի նակ՝ ստու գել, թե e՛ օբյեկ տը բա վա րա րում  է 

արդյոք P բազ մու թյան մեծ տե ղե կատ վա կան կշիռ ունե ցող շատ 

հայ տա նիշ նե րի, կամ e՛ (T)–ն E օբյեկտ նե րի բազ մու թյան ը ստ 

x հատ կու թյան տրոհ ման որ խմ բի տե ղե կատ վա կան կշ ռին է մոտ: 
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1.2. Ստու գող թես տեր կամ թես տոր ներ 

Դի տար կենք 1.1 –ում նկա րագր ված E =  {e1, e2, …, em} օբյեկտ

նե րի բազ մու թյու նը, այդ օբյեկտ նե րին բնո րոշ հայ տա նիշ նե րի 

P  =  {p1,  p2,  …, pn} բազ մու թյու նը և նրանց հա մա պա տաս խան 

m  n չա փի T  =  (tij) ցու ցա նիշ նե րի աղ յու սա կը: Դի ցուք E բազ մու

թյան օբյեկտ նե րը, ը ստ որևէ x հատ կու թյան բա վա րա րե լու չա փի, 

տրոհ ված  են q (q    2)  են թա բազ մու թյուն նե րի (խմ բե րի,  դա սե

րի), իսկ T աղ յու սակն է լ՝ հա մա պա տաս խա նա բար q են թաա ղ յու

սակնե րի.

E = E1  E2  …  Eq, Ei  Ej  =  , եթե i ≠ j;

T = T1  T2  …  Tq, Ti  Tj  =  , եթե i ≠ j, եթե i ≠ j, այս տեղ 

հա տու մը և մի ա վո րու մը հաս կաց վում է ը ստ աղ յու սա կի տո ղե րի: 

Ընդ որում, եթե i < j, ապա Ei խմ բի օբյեկտ ներն ավե լի մեծ 

« չա փով» են բա վա րա րում x հատ կու թյա նը, քան Ej խմ բի օբյեկտ

նե րը: Օ րի նակ՝ այդ պի սի տրո հում կա րե լի  է կա տա րել՝ գտ նե լով 

E բազ մու թյան օբյեկտ նե րի տե ղե կատ վա կան կշիռ նե րը և օբյեկտ

նե րը դա սա կար գե լով ը ստ տե ղե կատ վա կան կշիռ նե րի նվազ ման 

կար գի (տե՛ս սահ մա նում 4): 

Ս տորև տր վում  են թես տոր և փա կու ղային թես տոր հաս կա

ցու թյուն նե րը, որոնք ը նդ հան րաց ված են և r = q = 2 դեպ քի հա մար 

հա մընկ նում են [2] –ում ներ մուծ ված հաս կա ցու թյուն նե րի հետ:

 Սահ մա նում 5 (թես տոր կամ ստու գող թեստ): T աղ յու սա

կի սյու նակ նե րի <i1, i2, …, iℓ> են թա բազ մու թյու նը (հա մա պա տաս

խան հայ տա նիշ նե րի են թա բազ մու թյու նը) կան վա նենք թես տոր 

կամ ստու գող թեստ T աղ յու սա կի (T1, T2, …, Tq) տրոհ ման հա

մար, եթե այդ սյու նակ նե րով առա ջա ցած են թաա ղ յու սա կում Ti–ի 

բո լոր տո ղե րը տար բեր են Tj–ի բո լոր տո ղե րից (ցան կա ցած i, j = 1, 
2, …, q; i ≠ j): ℓ թի վը կոչ վում է թես տո րի եր կա րու թյուն: 
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Սահ մա նում 6 (փա կու ղային թես տոր): T աղ յու սակի 

(T1,  T2,  …,  Tq) տրոհ ման թես տո րը կոչ վում  է փա կու ղային, 

եթե նրա ոչ մի սե փա կան են թա բազ մու թյուն այդ աղ յու սա կի 

(T1, T2, …, Tq) տրոհ ման հա մար թես տոր չէ: 

Այս սահ մա նու մից հետևում  է, որ եթե T աղ յու սա կի փա կու

ղային թես տո րից հե ռաց նենք ցան կա ցած սյու նակ (հայ տա նիշ), 

ապա այն այլևս այդ աղ յու սա կի (T1, T2, …, Tq) տրոհ ման թես տոր 

չի լի նի: Փա կու ղային թես տորն իրե նից ներ կա յաց նում է T աղ յու

սա կում պա րու նակ վող ին ֆոր մա ցի այի այն պի սի « սեղմ ման» ար

դյունք, որի մի ջո ցով դեռ կա րե լի է ը ստ x հատ կու թյա նը բա վա րա

րե լու չա փի E օբյեկտ նե րի բազ մու թյան տրոհ ման Ei  (i  =  1,  2,  …,  q) 

խմ բերն իրա րից տար բե րել: Այս պի սով՝ փա կու ղային թես տո

րը փաս տո րեն նկա րագ րում  է Ei տրոհ ման խմ բե րի օբյեկտ ներն 

առանց «ա վե լորդ» հայ տա նիշ նե րի: Բնա կան  է են թադ րել, որ եթե 

որևէ հայ տա նիշ շատ է հան դի պում բո լոր փա կու ղային թես տոր նե

րի բազ մու թյու նում, ապա այն ավե լի « կարևոր» կլի նի: Այս միտ քը 

բե րում է ստորև նշ ված հաս կա ցու թյուն նե րի ներ մուծ մա նը:

T աղ յու սա կի (T1,  T2,  …,  Tq) տրոհ ման բո լոր փա կու ղային 

թես տոր նե րի քա նա կը նշա նա կենք k –ով, իսկ այն փա կու ղային 

թես տոր նե րի քա նա կը, որոնց մեջ հան դի պում  է j–րդ սյու նա կը՝ 

k(j)–ով: 

Ներ մու ծենք « հայ տա նի շի տար բե րա կող կշիռ» հաս կա ցու

թյու նը, որը ցույց է տա լիս դի տարկ վող երևույ թում նրա կարևո րու

թյան կամ արժևոր ման չա փը և կա րող  է հիմք հան դի սա նալ հայ

տա նիշ նե րի դա սա կարգ ման հա մար:

 Սահ մա նում 7 (հայ տա նի շի տար բե րա կող կշիռ): 

R(j)  =  k(j) / k թի վը կոչ վում  է  j–րդ հայ տա նի շի տար բե րա կող 

կշիռ (j  =  1, 2, …, n):

R(j) մե ծու թյու նը գնա հա տում  է j–րդ հայ տա նի շի կարևո րու 

թյու նը (ազ դե ցու թյան ուժը)՝ ը ստ x հատ կու թյան բա վա րա րե լու 
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չա փի, E բազ մու թյան Ei տրոհ ման դա սերն ուսում նա սի րե լիս: 

Կոնկ րետ հե տա զո տու թյուն նե րում պարզ վում է, որ մեծ տար բե րա

կող կշիռ ունե ցող հայ տա նիշ ներն ավե լի որո շիչ են (ա վե լի ճիշտ են 

բնու թագ րում դա սե րի տար բե րա կու մը): Այս պի սով՝ հայ տա նիշ

նե րը կա րե լի  է դա սա վո րել տար բե րա կող կշիռ նե րի նվազ ման 

կար գով և, ը ստ այդ կար գի, տրո հել խմ բե րի (դա սա կար գել ը ստ 

կարևորու թյան):

 Նոր օբյեկտ նե րի դա սա կարգ ման խն դիր

 Դի ցուք ունենք նոր ուսում նա սիր վող E' օբյեկտ նե րի բազ մու

թյուն, որի յու րա քան չյուր օբյեկ տի հա մար հայտ նի  է, թե այն ինչ 

չա փով  է բա վա րա րում P բազ մու թյան հայ տա նիշ նե րին, սա կայն 

պարզ չէ (կամ դժ վար լու ծե լի խն դիր է), թե այն x հատ կու թյամբ ինչ 

չա փով  է օ ժտ ված (E –ի տրոհ ման որ դա սում կնե րառ վի): Ստորև 

առա ջարկ վում  են մե թոդ ներ, որոնք հնա րա վո րու թյուն  են տա լիս 

E բազ մու թյան տրո հու մը և հայ տա նիշ նե րի տար բե րա կող կշիռ նե

րի հաշ վարկ նե րը օգ տա գոր ծե լով՝ որո շա կի չա փով պար զե լու այդ 

հար ցը:

 Դի ցուք t՛j– ն ցույց  է տա լիս, թե տր ված e՛∈ E՛ օբյեկտն ինչ 

չափով  է բա վա րա րում P բազ մու թյան j–րդ հայ տա նի շին: Նշա

նա կենք t s
ij–ով Ts են թաա ղ յու սա կի տար րե րը (s  =  1, 2, …, q; 

i  =  1,  2,  …, Es; j = 1, 2, …, n):

 Նոր օբյեկ տի դա սա կարգ ման Ι եղա նակ

 Դի տար կենք e՛(Ts) = (Σi = 1
|Es|  Σn

j =1 |t 
s
ij–t՛j|) / |Es| մե ծու թյուն նե րը 

(s  =  1, 2, …, q), որոնք ցույց  են տա լիս (t՛1, t՛2, …, t՛n) վեկ տո րի 

« մո տի կու թյան» հա րա բե րա կան քա նակ նե րը Ts են թաա ղ յու սակ

նե րի տո ղե րի հետ, այլ կերպ՝ Es դա սի օբյեկտ նե րի ցու ցա նիշ նե րին 

e՛ օբյեկ տի հա մա պա տաս խան ցու ցա նիշ նե րի մո տի կու թյու նը:
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 Դի ցուք mins = 1, 2, …, q{e՛(Ts)} = e՛(Tv) մի ակն  է, ապա կան խա

տես վում է, որ e՛ –ը կնե րառ վի Ev դա սում: Հա կա ռակ դեպ քում պա

հանջ վում են լրա ցու ցիչ հե տա զո տու թյուն ներ:

 Նոր օբյեկ տի դա սա կարգ ման ΙΙ եղա նակ 

Հաշ վենք (e՛(Ts ,  R)=(Σn
j =1 R(j)æΣi = 1

|Es| |tij – t՛j|) / |Es| մե ծու թյուն

նե րը (s  =  1,  2,  …,  q), որոն ցում ար դեն հաշ վի են առն վում ոչ մի

այն Es դա սի օբյեկտ նե րի ցու ցա նիշ նե րին e՛ –ի հա մա պա տաս խան 

ցու ցանիշ նե րի մո տի կու թյու նը, այլև այդ ցու ցա նիշ նե րի կարևո րու

թյու նը:

 Դի ցուք mins = 1, 2, …, q {e՛(Ts)} = e՛(Tv , R) մի ակն է, ապա կան

խա տես վում է, որ e՛ –ը կնե րառ վի Ev դա սում: Հա կա ռակ դեպ քում 

պա հանջ վում են լրա ցու ցիչ հե տա զո տու թյուն ներ: 

Այս պի սով՝ օգ տա գոր ծե լով Ι կամ ΙΙ եղա նակ նե րը՝ կկա րո

ղա նանք ճա նաչ ման մի ջո ցով դա սա կար գել E՛ բազ մու թյան բո լոր 

օբյեկտ նե րը: 
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1.3.  Ճա նա չո ղու թյան և դա սա կարգ ման 

ցուցադրական օ րի նակ ներ 

Ինք նին հաս կա նա լի  է, որ ճա նա չո ղու թյան և դա սա կարգ ման 

կոնկ րետ հե տա զո տու թյուն նե րում ստաց վող ար դյունք ներն իրա կա

նու թյա նը մոտ կլի նեն այն քա նով, որ քա նով մե ծա թիվ, համ ընդգր կուն 

լի նեն դի տարկ վող օբյեկտ նե րի բազ մու թյուն նե րը, հայ տա նիշ նե րը 

հնա րա վո րինս հա մար ժեք ար տա ցո լեն հե տա զոտ վող երևույթ նե րը: 

Այս բաժ նում կփոր ձենք պար զա գույն միկ րոօ րի նակ նե րի մի ջո ցով 

լու սա բա նել 1.1 և 1.2 –ում տր ված հաս կա ցու թյուն նե րը: 

Օ րի նակ 1 (հի վան դու թյան ախ տո րոշ ման խն դիր) 

Այս օ րի նա կում ուսում նա սիր վում  են սր տամ կա նի ին ֆարկտ 

ստա նա լու հան գա մանք նե րը: Այլ կերպ, թե մար դուն բնո րոշ ինչ

պի սի հայ տա նիշ ներ և ինչ չա փով կա րող  են ազ դել այդ հի վան

դու թյան առա ջաց ման վրա: Դի ցուք E  =  {e1, e2, e3, e4, e5,  e6}–ը 

մարդ կանց բազ մու թյուն  է, ով քեր ստա ցել  են սր տամ կա նի ին

ֆարկտ (x հատ կու թյուն) և այժմ բուժ ման փու լում  են, իսկ 

P  =  {p1,  p2,  p3,  p4,  p5,  p6,  p7}–ը այն պի սի հայ տա նիշ նե րի բազ

մու թյուն  է, որի տար րե րը կա րող  են  է ա կա նո րեն (ի նչ –որ չա փով) 

առնչ վել նշ ված հի վան դու թյան ի հայտ գա լուն: Ը նդ որում՝ r = 2, 
tij  =  1, եթե i–րդ մար դը բա վա րա րում է j–րդ հայ տա նի շին, հա կա

ռակ դեպ քում tij  =  0: Ներ կա յաց նենք հայ տա նիշ նե րը.

(p1)  ան ձը ամուս նա ցած չէ (մշ տա կան զու գըն կեր չու նի),

(p2)   ունի վատ ժա ռան գա կա նու թյուն (ծ նող նե րը կամ մոտ 

հարա զատ նե րը հի վան դա ցել են այդ հի վան դու թյամբ),

(p3)  ունի առողջ ապ րե լա կերպ ( սպոր տով է զբաղ վում և այլն),

(p4)  ծխում է,
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(p5)  տա րի քը գե րա զան ցում է 45 –ը,

(p6) օգ տա գոր ծում է ալ կո հո լային խմիչք ներ,

(p7) ունի շա գա նա կա գույն աչ քեր: 

Ս տորև բեր վում  է հարց ման ար դյունք նե րի T աղ յու սա կը 

(ա ղ յու սակ 1): 

T                       Աղ յու սակ 1

          Հայ տա  նիշ ներ    

          (Pj)

    Մար դիկ (ei)

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

e1 1 0 0 1 1 0 1

e2 1 1 0 1 1 0 1

e3 1 0 1 1 0 1 1

e4 1 1 1 0 0 0 1

e5 0 1 1 0 1 0 1

e6 0 1 1 1 0 0 1

 

Հաշ վարկ ներ կա տա րե լով՝ կս տա նանք, որ T աղ յու սա կի բո

լոր փա կու ղային թես տերն են՝ <1,2,5>, <2,4,5>, <1,2,3,4>, <1,2,4,6>: 

Աշ խա տան քում մենք չենք ան դրա դառ նա լու տր ված աղ յու

սա կի բո լոր փա կու ղային թես տե րը և թես տոր նե րը գտ նե լու ալ

գո րիթմ նե րին: Ապա ցուց ված  է [3], որ նշ ված խն դիր նե րը պատ

կա նում  են NP–լ րիվ (դժ վար լու ծե լի) խն դիր նե րի դա սին, որոնց 

լուծ ման հա մար մինչ այժմ չեն գտն վել ար դյու նա վետ ալ գո րիթմ

ներ: Փա կու ղային թես տեր և թես տոր ներ գտ նե լու հա մար մենք 

օ գտ վել  ենք [3,9,10] –ում նկա րագր ված ալ գո րիթմ նե րից, որոնք, 

սա կայն, խնդրի մեծ չա փե րի դեպ քում դժ վար են իրաց վում:
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 Ցույց տանք, թե ին չու  է <1,2,5> –ը T աղ յու սա կի հա մար փա

կու ղային թեստ: 

ա) <1,2,5> –ը T –ի հա մար թեստ  է (տե՛ս սահ մա նում 1), քա նի 

որ այդ աղ յու սա կի առա ջին, երկ րորդ և հին գե րորդ սյու նակ նե րով 

առա ջա ցած են թաա ղ յու սա կում բո լոր տո ղե րը իրա րից տար բեր

վում են: Այ սինքն՝ E բազ մու թյան բո լոր 6 օբյեկտ նե րը (մար դիկ) p1, 
p2 և p5 հայ տա նիշ նե րով իրա րից տար բեր վում են: 

 
Աղ յու սակ 2 

Հայ տա նիշ ներ 

                        (Pj)

            Մար դիկ (ei)

P1 P2 P5

e1 1 0 1
e2 1 1 1
e3 1 0 0
e4 1 1 0
e5 0 1 1
e6 0 1 0

բ) <1,2> –ը T աղ յու սա կի հա մար թեստ չէ, քա նի որ, օ րի նակ, 

e1 և e3 օբյեկտ նե րը p1 և p2 հայ տա նիշ նե րով չեն տար բեր վում:

 Աղ յու սակ 3

Հայ տա նիշ ներ 

                        (Pj)

            Մար դիկ (ei)

P1 P2

e1 1 0
e3 1 0
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 Նույն կերպ դժ վար չէ ստու գել, որ <1,5> –ը և <2,5> –ը T աղ յու

սա կի հա մար թեստ չեն: 

ա) –ից և բ) –ից հետևում  է, որ <1,2,5> –ը T –ի հա մար փա կու

ղային թեստ է (տե՛ս սահ մա նում 2):

 Շա րու նա կե լով հաշ վարկ նե րը՝ կու նե նանք՝ k  =  4, k(1)  =  3, 
k(2)  =  4, k(3)  =  1, k(4)  =  3, k(5)  =  2, k(6)  =  1, k(7)  =  0, իսկ հայ

տա նիշ նե րի տե ղե կատ վա կան կշիռ նե րը (ը ստ սահ մա նում 3 –ի) 

կլի նեն՝ P(1)  =  3/4, P(2)  =  1, P(3)  =  1/4, P(4)  =  3/4, P(5)  =  2/4, 
P(6)  =  1/4, P(7)  =  0:

 Կա տա րենք հայ տա նիշ նե րի տե ղե կատ վա կան կշիռ նե րի դա

սա  կար գում (ը ստ սր տամ կա նի ին ֆարկտ ստա նա լու ավե լի մեծ 

հա վա նա կա նու թյան) և մեկ նա բա նենք ար դյունք նե րը:

 (Ι խումբ) P(2)  =  1     (վատ ժա ռան գա կա նու թյուն),

 (ΙΙ խումբ) P(1)  =  P(4)  =  3/4   (ա մուս նա ցած չէ, ծխում է),

 (ΙΙΙ խումբ) P(5)  =  2/4   (տա րի քը մեծ է 45 –ից),

 (ΙV խումբ) P(3)  =  P(6)  =  1/4      (ու նի առողջ ապ րե լա կերպ, 

օգտա  գոր ծում է ալ կո հոլ), 

 (V խումբ) P(7)  =  0      (ու նի շա գա նա կա գույն աչ քեր):

 Դի տարկ ված օ րի նա կի հա մար պարզ վում  է, որ սր տամ կա նի 

ին ֆարկտ ստա ցած մարդ կանց հա մար ը ստ կար գի ամե նա կարևոր 

(ո րո շիչ) հատ կա նիշ ներն են՝ 

ա) վատ ժա ռան գա կա նու թյու նը,

բ) ամուս նա ցած չլի նե լը և ծխե լը,

գ) տա րի քը (> 45),

դ) առողջ ապ րե լա կեր պը և ալ կո հոլ օգ տա գոր ծե լը, 

ե) շա գա նա կա գույն աչ քեր ունե նա լը բո լո րո վին կարևոր չէ:

 Մեկ նա բա նենք դա սա կար գու մը՝ օ րի նակ P(2)  =  1 և P(5)  =  2/4  
թվե րը: Ι խմ բի հայ տա նի շի տե ղե կատ վա կան կշի ռը 2 ան գամ մեծ է 
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ΙΙΙ խմ բի հայ տա նի շի տե ղե կատ վա կան կշ ռից, այ սինքն՝ վատ ժա

ռան գա կա նու թյուն ունե ցող մարդ կանց մոտ (ան կախ տա րի քից) 

սր տամ կա նի ին ֆարկտ ստա նա լու հա վա նա կա նու թյու նն առն

վազն 2 ան գամ մեծ է, քան 45 –ից մեծ տա րիք ունե ցող (սա կայն լավ 

ժա ռան գա կա նու թյուն ունե ցող) մարդ կանց մոտ: 

Այժմ հաշ վար կենք օբյեկտ նե րի տե ղե կատ վա կան կշիռ նե րը՝ 

ը ստ սահ մա նում 4 –ի:  

Լ = Σ7
(i = 1) P(i)  =  14/4,  e(1) = (P(1)æt11 + P(2)æt12 +  P(3)æt13 + 

+ P(4)æt14 + P(5)æt15 + P(6)æt16 + P(7)æt17)/L = (3/14æ1 + 1æ0 + 
+ 1/4æ0 + 3/4æ1 + 2/4æ1 + 1/4æ0 + 0æ1)æ4/14 = (8/4)æ(4/14) = 
=  8/14 նույն կերպ կս տա նանք՝ e(2) = 12/14, e(3) = 8/14, e(4) = 
=  8/14, e(5) = 7/14, e(6) = 8/14:

 Կա տա րենք օբյեկտ նե րի (մարդ կանց) տե ղե կատ վա կան կշիռ

նե րի դա սա կար գում (ն վազ ման կար գով) և մեկ նա բա նենք ստաց

ված որոշ ար դյունք ներ:

(Ι խումբ)  e(2) = 12/14
(ΙΙ խումբ)  e(1) = e(3) = e(4) = e(6) = 8/14
(ΙΙΙ խումբ)   e(5) = 7/14
e2 (ե րկ րորդ) օբյեկ տի տե ղե կատ վա կան կշիռն ամե նա մեծն  է՝ 

12/14: Հետևա բար, նա այն մարդ կանց « տի պիկ» ներ կա յա ցու ցիչն է, 

ով քեր ամե նա մեծ հա վա նա կա նու թյունն ունեն սր տամ կա նի ին

ֆարկտ ստա նա լու: Այդ մար դու հայ տա նիշ ներն  են (տե՛ս T աղ յու

սա կի երկ րորդ տո ղը)՝ ամուս նա ցած չէ կամ մշ տա կան զու գըն կեր 

չու նի, ունի վատ ժա ռան գա կա նու թյուն, չու նի առողջ ապ րե լա կերպ, 

ծխում է, տա րի քը գե րա զան ցում է 45 –ը, ալ կո հո լային խմիչք ներ չի 

օգ տա գոր ծում, ունի շա գա նա կա գույն աչ քեր (ո րը է ա կան չէ): 

e5 (հին գե րորդ) օբյեկ տի տե ղե կատ վա կան կշիռն ամե նա

փոքրն է հե տա զոտ վող E բազ մու թյու նում՝ 7/14: Հետևա բար նման 

բնու թագ րիչ ներ ունե ցող մար դիկ ավե լի քիչ հա վա նա կա նու թյուն 

ունեն սր տամ կա նի ին ֆարկտ ստա նա լու: Ի րոք, պարզ վում  է, որ 
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6  ան ձից բաղ կա ցած այս խմ բից մի այն հին գե րորդն է, որ տա րած

ված ին ֆարկտ չի տա րել, նրա մոտ այն ավե լի թույլ է ար տա հայտ

վել, և բու ժու մը շատ ավե լի ար դյու նա վետ  է ան ցնում: Նրա « լավ» 

հայ տա նիշ ներն  են՝ ամուս նա ցած  է, չի ծխում, ունի առողջ ապ րե

լա կերպ, չի օգ տա գոր ծում ալ կո հո լային խմիչք ներ: Սա կայն ան

հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել, որ հին գե րորդ մար դու տե ղե կատ վա կան 

կշիռն այն քան էլ չի տար բեր վում մի ջին տե ղե կատ վա կան կշ ռից: 

Այժմ քն նար կենք նոր օբյեկ տի ճա նաչ ման հար ցը: Են թադ րենք 

ունենք նոր ուսում նա սիր վող երեք օբյեկտ ներ` e7, e8, e9, որոնց հա

մար P բազ մու թյան հայ տա նիշ նե րին բա վա րա րե լու ցու ցա նիշ նե

րը հայտ նի են, սա կայն մեզ հա մար պարզ չէ՝ նրանք սր տամ կա նի 

ին ֆարկտ ստա ցել են (կամ գտն վում են ռիս կային գո տում), թե ոչ: 

Ստորև T՛ աղ յու սա կում բեր ված են այդ ցու ցա նիշ նե րի ար ժեք նե րը:

 T՛                        Աղ յու սակ 4

  Հայ տա նիշ ներ 

(Pj)

 Մար դիկ (ei)

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

e7  1  1  0  1  0  1  0

e8  1  0  1  0  1  1  1

e9  0  0  1  0  1  1  1

 Կա տա րենք հաշ վարկ ներ և տանք որոշ մեկ նա բա նու թյուն ներ:

e7  (T)  =  11/14, e8  (T)  =  7/14, e9  (T)  =  4/14, min(T)  =  7/14, 
max(T)  =  12/14:

max(T)  >  e7 (T)  >  e8 (T) = min(T), հետևա բար e7 և e8 մար

դիկ կա՛մ ստա ցել  են սր տամ կա նի ին ֆարկտ, կա՛մ ռիս կային գո

տում են: Ը նդ որում, քա նի որ e7 (T)–ն մոտ է max(T) –ին, ապա e7 

մար դը ռիս կի Ι խմ բում է: Այ սինքն՝ նա այն մարդ կանց « տի պիկ» 
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ներ կա յա ցու ցիչն է, ով քեր մեծ հա վա նա կա նու թյուն ունեն ին ֆարկտ 

ստա նա լու կամ ար դեն ստա ցել են: Քա նի որ e8 (T) = min(T), ապա 

e8 ան ձի մոտ այդ հա վա նա կա նու թյու նը փոքր է:

e9 (T) = 4/14 < min(T) = 7/14, հետևա բար e9 ան ձի մոտ 

նշված հի վան դու թյան ի հայտ գա լը քիչ հա վա նա կան է: e9 մար դու 

լավ բնու թագ րիչ ներն  են՝ ամուս նա ցած  է, չու նի վատ ժա ռան գա

կա նու թյուն, ունի առողջ ապ րե լա կերպ, չի ծխում: Չնա յած տա րի

քը մեծ է 45 –ից և օգ տա գոր ծում է ալ կո հո լային խմիչք ներ (հա վա

նա բար չա փա վոր, այդ մա սին ավե լի շատ ին ֆոր մա ցի ա չու նենք՝  

(t՛ij) є {0,1}), այդ մար դը սր տամ կա նի ին ֆարկտ ստա նա լու ռիս կի 

գո տուց դուրս է: 

Օ րի նակ 2 (ձեռ նար կու թյուն նե րում կադ րե րի ար տա հոսքի 
ուսում նա սիր ման խն դիր [8]) 

Դի ցուք E  =  {e1, e2, e3, e4, e5}–ը միև նույն քա ղա քում գտն վող 

ար տադ րա կան ձեռ նար կու թյուն նե րի բազ մու թյուն  է, որոն ցում 

կադ րե րի ար տա հոս քը է ա կա նո րեն ցածր է քա ղա քում այդ ցու ցա

նի շի մի ջին շե մից (x հատ կու թյուն): Ու սում նա սիր վում է ձեռ նար կու

թյուն նե րից կադ րե րի ար տա հոս քի խն դի րը, այ սինքն՝ թե ինչ պի սի 

հայ տա նիշ ներ և ինչ չա փով կա րող  են ազ դել ձեռ նար կու թյուն նե

րից կադ րե րի ար տա հոս քի հա րա բե րա կան քա նա կը ցածր լի նե

լու վրա: P  =  {p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7}–ը այն պի սի հայ տա նիշ նե րի 

բազ մու թյուն  է, որի տար րե րը  է ա կա նո րեն (ի նչ –որ չա փով) առնչ

վում են նշ ված պրոբ լե մի հետ: r = 6, այ սինքն՝ tij є {0, 1, 2, 3, 4, 5}, 

ը նդ որում՝ որ քան i–րդ ձեռ նար կու թյու նում j–րդ հայ տա նիշն ավե

լի լավ դիր քում է, այն քան հա մա պա տաս խան tij– ն մեծ է: 

Թ վար կենք դի տարկ վող հայ տա նիշ նե րը.

(p1)   աշ խա տան քային պայ ման ներ,

(p2)    սո ցի ա լա կան են թա կա ռուց վածք նե րի առ կա յու թյուն 

(բ նա կա րա նային պայ ման ներ, կուլ տուր– կեն ցա ղային 
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օբյեկտ նե րի առ կա յու թյուն, հանգս տի ան ցկաց ման 

պայ ման ներ և այլն),

(p3)    ձեռ նար կու թյան գտն վե լու վայ րը (հե ռա վո րու թյու նը 

կենտ րո նից, տրանս պոր տի մատ չե լի ու թյուն, սո ցի ալ –

է կո լո գի ա կան մի ջա վայր և այլն),

(p4)     ձեռ նար կու թյան ղե կա վար պաշ տոն նե րում կա նանց հա

րա բե րա կան թվա քա նակ,

(p5)    եկա մուտ ներ (աշ խա տա վարձ և այլ տի պի եկա մուտ ներ),

(p6)    որա կա վոր ման և պաշ տո նի բարձ րաց ման հե ռա

նկարներ,

(p7)    ձեռ նար կու թյան աշ խա տող նե րի կազ մում ծխող նե րի 

հա րա բե րա կան թվա քա նակ:

 Ձեռ նար կու թյուն նե րում հայ տա նիշ նե րի բնու թագ րիչ թվե րը 

բեր ված են T աղ յու սա կում:

 

T                         Աղ յու սակ 5 

 Հայ տա նիշ ներ 

(Pj)

 Ձեռն. (ei)

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

e1 5 5 4 2 5 2 3

e2 4 4 5 1 3 2 3

e3 0 3 3 3 4 2 3

e4 2 5 2 5 3 3 3

e5 4 2 5 4 2 2 3

 Հա մա պա տաս խան հաշ վարկ ներ կա տա րե լով՝ կս տա նանք 

T աղ յու սա կի բո լոր փա կու ղային թես տերը. 

<4>, <1,2>, <1,5>, <2,3>, <2,5>, <2,6>, <3,5>, <5,6>:
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k = 8, k(1) = 2, k(2) = 4, k(3) = 2, k(4) = 1, k(5) = 4, k(6) = 2, 
k(7) = 0:

 Ը ստ սահ մա նում 3 –ի՝ հայ տա նիշ նե րի տե ղե կատ վա կան կշիռ

նե րը կլի նեն. 

P(1) = 2 ⁄ 8, P(2) = 4 ⁄ 8, P(3) = 2 ⁄ 8, P(4) = 1 ⁄ 8, P(5) = 4 ⁄ 8, 
P(6) = 2 ⁄ 8, P(7) = 0:

 Կա տա րենք հայ տա նիշ նե րի տե ղե կատ վա կան կշիռ նե րի դա

սա կար գում՝ ը ստ կադ րե րի ար տա հոս քը հա րա բե րա կա նո րեն 

փոքր լի նե լու պայ մա նի, և մեկ նա բա նենք ստաց ված ար դյունք

ները:

(Ι խումբ) P(2) = P(5)  = 4/8 (սո ցի ա լա կան են թա կա ռուց

վածք նե րի առ կա յու թյուն, եկա մուտ ներ), 

(ΙΙ խումբ) P(1) = P(3) = P(6) = 2/8 (աշ խա տան քային պայ

ման ներ, ձեռ նար կու թյան գտն վե լու վայ րը, որա կա վոր ման և պաշ

տո նի բարձ րաց ման հե ռան կար ներ),

(ΙΙΙ խումբ) P(4) = 1/8 (ձեռ նար կու թյան ղե կա վար պաշ տոն նե

րում կա նանց հա րա բե րա կան թվա քա նակ),

(ΙV խումբ) P(7) = 0 (ծ խող նե րի հա րա բե րա կան թվա քա նակ): 

Այս պի սով պարզ վում  է, որ ը ստ նվազ ման կար գի՝ կադ րե րի 

ար տա հոս քի հա րա բե րա կա նո րեն ցածր լի նե լու պայ ման ներն են՝ 

ա)  եկա մուտ նե րը և սո ցի ա լա կան են թա կա ռուց վածք նե րի առ

կա յու թյու նը,

բ)  աշ խա տան քային պայ ման նե րը, ձեռ նար կու թյան գտն վե լու 

վայ րը, որա կա վոր ման և պաշ տո նի բարձ րաց ման հե ռա

նկար նե րը,

գ)  ձեռ նար կու թյան ղե կա վար պաշ տոն նե րում կա նանց հա րա

բե րա կան քա նա կու թյու նը,

դ)  ծխող նե րի հա րա բե րա կան քա նա կու թյու նը բո լո րո

վին է ական չէ: 
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Ընդ որում՝ Ι խմ բի հայ տա նիշ նե րի տե ղե կատ վա կան կշիռ նե

րը 2 ան գամ մեծ են ΙΙ խմ բի հայ տա նիշ նե րի տե ղե կատ վա կան կշիռ

նե րից և 4 ան գամ մեծ  են ΙΙΙ խմ բի հայ տա նի շի տե ղե կատ վա կան 

կշ ռից: Այ սինքն՝ ձեռ նար կու թյուն նե րում կադ րե րի ար տա հոսքը 

հա րա բե րա կա նո րեն ցածր լի նե լու խն դիրն ուսում նա սի րե լիս 

պարզ վեց, որ Ι խմ բի հայ տա նիշ նե րը 2 ան գամ ավե լի կարևոր են, 

քան ΙΙ խմ բի նը և 4 ան գամ ավե լի կարևոր են, քան ΙΙΙ խմ բի նը: 

Այժմ օ գտ վե լով սահ մա նում 4 –ից՝ հաշ վար կենք օբյեկտ նե րի 

տե ղե կատ վա կան կշիռ նե րը. 

L = 5æΣ7
i =1 p(i)= 75

8
, e(1) = 64

75
 , e(2) = 51

75
 , e(3) = 41

75
, 

e(4)  =  51
75

, e(5) = 42
75

:

 Կա տա րենք օբյեկտ նե րի տե ղե կատ վա կան կշիռ նե րի դա սա

կար գում (ն վազ ման կար գով) և մեկ նա բա նենք որոշ ար դյունք ներ:

(Ι խումբ)  e(1) = 64
75

,

(ΙΙ խումբ)  e(2) = e(4) = 51
75

,

(ΙΙΙ խումբ)  e(5) = 42
75

, e(3) = 41
75

 :

e1 (ա ռա ջին) ձեռ նար կու թյան տե ղե կատ վա կան կշիռն ամե

նա մեծն է՝ 64/75: Հետևա բար, այն « տի պիկ» ներ կա յա ցու ցիչն է այն 

ար տադ րա կան ձեռ նար կու թյուն նե րի, որոն ցում կադ րե րի ար տա

հոս քի ցու ցա նի շը  է ա կա նո րեն ցածր  է քա ղա քում այդ ցու ցա նի շի 

մի ջին շե մից: Այդ ձեռ նար կու թյան լավ բնու թագ րիչ ներն  են (տե՛ս 

աղ յու սակ 2 –ի առա ջին տո ղը) աշ խա տան քային պայ ման նե րը, սո

ցի ա լա կան են թա կա ռուց վածք նե րի առ կա յու թյու նը և եկա մուտ

նե րը  (t11 = t12 = t15 = 5): Նկա տենք, որ թվարկ ված երեք լավ հայ

տա նիշ նե րից եր կու սը հայ տա նիշ նե րի Ι խմ բում են, այ սինքն՝ այդ 

հայ տա նիշ ներն ամե նա կարևորն են ուսում նա սի րու թյու նում: Առա

ջին ձեռ նար կու թյան գտն վե լու վայ րը նույն պես լավ ցու ցա նիշ ունի՝ 

t13  =  4: Մնա ցած երեք ցու ցա նիշ նե րը՝ ձեռ նար կու թյան ղե կա վար 
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պաշ տոն նե րում կա նանց հա րա բե րա կան թվա քա նակ, որա կա

վոր ման և պաշ տո նի բարձ րաց ման հե ռան կար ներ, ծխող նե րի հա

րա բե րա կան թվա քա նակ, մի ջին մա կար դա կի  են (t14  =  t16  =  2, 
t17  =  3): 

Ն կա տենք, որ թվարկ ված վեր ջին երեք հայ տա նիշ նե րը հայ

տա նիշ նե րի վեր ջին խմ բե րում են (ΙΙΙ և ΙV), այ սինքն՝ այդ հայ տա

նիշ ներն այն քան էլ է ա կան չեն: 

Օ րի նակ 3 (հի փո թե քային վարկ տրա մադ րե լու գոր ծըն թա
ցի ուսում նա սիր ման խն դիր)

Ս տորև բեր ված աղ յու սա կում զե տեղ ված  է 6 վար կա ռու նե րի 

մա սին տե ղե կատ վու թյուն 8 հայ տա նիշ նե րի վե րա բե րյալ: 

 T                    Աղ յու սակ 6

 Հայ տա նիշ ներ 

(Pj)

 Վար կա ռու ներ(ei)

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

e1 1 0 1 1 0 1 1 1

e2 0 1 1 0 1 1 0 1

e3 1 1 1 0 1 0 1 1

e4 1 1 0 1 1 1 0 1

e5 0 1 1 1 1 0 1 1

e6 1 0 1 0 1 1 1 1

 Հայ տա նիշ ներն են՝

(p1)  վար կա ռո ւի ըն տա նի քի բյու ջեն ցածր չէ 400 հազ. դրա մից,

(p2)  այլ վար կե րի բա ցա կա յու թյու նը,

(p3)  ըն տա նի քում չկան ուսա նող ներ,
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(p4)   ըն տա նի քի մի ջին սպա ռո ղա կան զամ բյուղն ապա հով

ված է,

(p5)   վար կա ռո ւի աշ խա տա վար ձը գե րա զան ցում  է 180 հազ. 

դրա մը,

(p6)  վար կա ռուն ունի դրա կան վար կային պատ մու թյուն,

(p7)  վար կա ռո ւի տա րի քը չի գե րա զան ցում 50 –ը,

(p8)  վար կա ռուն արա կան սե ռի քա ղա քա ցի է:

 Հաշ վարկ նե րի ար դյուն քում ստաց վում է աղ յու սակ 6 –ի բո լոր 

փա կու ղային թես տե րի բազ մու թյու նը.

<1,2,4>, <2,4,6>, <2,4,7>, <4,6,7>, <1,2,5,6>, <1,2,5,7>, 
<1,3,4,6>, <1,3,5,6>, <1,4,5,6>, <1,5,6,7>:

 Հաշ վենք հայ տա նիշ նե րի տե ղե կատ վա կան կշիռ նե րը և դա

սա վո րենք նվազ ման կար գով՝ ը ստ կարևո րու թյան.

(I խումբ)  P(1) = 7
10

, P(6) = 7
10

,

(II խումբ)  P(4) = 6
10

,

(III խումբ)  P(2) = 5
10

, P(5) = 5
10

,

(IV խումբ)  P(7) = 4
10

,

(V խումբ)  P(3) = 2
10

,

(VI խումբ)  P(8) = 0,

 Հետևա բար, վարկ տրա մադ րե լու հա մար ամե նա կարևոր հայ

տա նիշ ներն  են` վար կա ռո ւի ըն տա նե կան բյու ջեն, դրա կան վար

կային պատ մու թյու նը, ըն տա նի քի մի ջին սպա ռո ղա կան զամ բյու ղի 

ապա հո վու մը, այլ վար կե րի բա ցա կա յու թյու նը և աշ խա տա վար ձի 

չա փը, իսկ մյուս երեք հայ տա նիշ նե րը քիչ կարևոր են: 

Վար կա ռու նե րի տե ղե կատ վա կան կշիռ ներն են`

L = Σ8
i =1 P(i)= 36

10
,
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e(1) = ( 7 + 2 + 6 + 7 + 4
10 )æ10

36
 = 26

36
, e(2) = 19

36
, e(3) = 23

36
, e(4) = 30

36
,  

e(5) = 22
36

, e(6) = 25
36

: 

Տի պիկ վար կա ռուն e4–ն է, որի բո լոր ցու ցա նիշ նե րը լավն են, 

բա ցի այն, որ նրա ըն տա նի քում կան ուսա նող ներ, և տա րի քը գե

րա զան ցում է 50 –ը:

Դժ վար չէ ստու գել եր կու նոր՝ e7 և e8 պո տեն ցի ալ վարկ ստա

ցող նե րի վար կի տրա մադ րու մը կամ մեր ժու մը, եթե նոր վար կա

ռու ներն, ը ստ 8 հայ տա նիշ նե րի, ունեն հետևյալ բնու թագ րե րը՝ 
e7  =  (10011110), e8  =  (00101011):

 Հաշ վար կի ար դյուն քում կու նե նանք. e(7)  =  29
36

 և e(8)  =  11
36

, 

min(T) =  19
36

, max(T) =  30
36

: Հետևա բար կպարզ վի, որ e7 բնու թագ

րե րով ան ձը կա րող  է հա վակ նել վարկ ստա նա լուն, իսկ e8–ը՝ ոչ: 

e8 ան ձի վատ ցու ցա նիշ ներն են՝ ըն տա նե կան բյու ջեն 400 հազ. դրա

մից քիչ է, ունի այլ վար կեր, ըն տա նի քի մի ջին սպա ռո ղա կան զամ

բյուղն ապա հով ված չէ, դրա կան վար կային պատ մու թյուն չու նի: 

Օ րի նակ 4 (հի վանդ նե րի դա սա կարգ ման ժա մա նակ հայ
տա նիշ նե րի կարևո րու թյան որո շում)

 Դի տար կենք օ րի նակ 1 –ում նկա րագր ված 

E  =  {e1,  e2,  e3,  e4,  e5,  e6,  e7,  e8,  e9} մարդ կանց բազ մու թյու

նը և P  =  {p1,  p2,  p3,  p4,  p5,  p6,  p7} հայ տա նիշ նե րի բազ մու թյու

նը: E–ն տրո հենք q  =  2 դա սե րի՝ ը ստ սր տամ կա նի ին ֆարկտ 

ստա նա լու հա վա նա կա նու թյան նվազ ման կար գի՝ E  =  E1    E2, 

որ տեղ E1  =  {e1,  e2,  e3,  e4,  e5,  e6,  e7}–ը հի վանդ նե րի դասն է, 

E2  =  {e5,  e8,  e9}–ը առողջ նե րի դասը: Հա մա պա տաս խա նա բար 

երկու աղ յու սակ նե րի տրո հենք նաև T ցու ցա նիշ նե րի աղ յու սա կը՝ 

T  =  T1    T2 (աղ յու սակ 7): 
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  T  =  T1    T2                             Աղ յու սակ 7 

 Հայ տա նիշ ներ 

(Pj)

 Մար դիկ(ei)

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

Դ
ա

 սե
ր

e1 1 0 0 1 1 0 1

E1

e2 1 1 0 1 1 0 1

e3 1 0 1 1 0 1 1

e4 1 1 1 0 0 0 1

e5 0 1 1 1 0 0 1

e6 1 1 0 1 0 1 0

e7 0 1 1 0 1 0 1

E2
e8 1 0 1 0 1 1 1

e9 0 0 1 0 1 1 1

T աղ յու սա կի (T1, T2) տրոհ ման բո լոր փա կու ղային թես տոր

նե րի բազ մու թյունն է՝ <1, 2, 4>, <1, 5, 6>, <4, 5>, <3, 5>, <1, 4, 6>:

 Հաշ վենք հայ տա նիշ նե րի տար բե րա կող կշիռ նե րը.

k = 5, k(1) = 3, k(2) = 1, k(3) = 1, k(4) = 3, k(5) = 3, 
k(6) = 2, k(7) = 0

R(1) = 3
5

, R(2) = 1
5

, R(3) = 1
5

, R(4) = 3
5

, R(5) = 3
5

, 

R(6) = 2
5

, R(7) =0:

 Դա սա կար գենք տար բե րա կող կշիռ նե րը և մեկ նա բա նենք 

որոշ ար դյունք ներ:

(Ι խումբ)  R(1) = R(4) = R(5) = 3/5,
(ΙΙ խումբ)  R(6) = 2/5,
(ΙΙΙ խումբ)  R(2) = R(3) = 1/5,
(ΙV խումբ)  R(7) = 0:
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Այս պի սով՝ պարզ վում է, որ նշ ված ինը մարդ կանց՝ ը ստ սրտա

մկա նի ին ֆարկտ ստա նա լու հա վա նա կա նու թյան, E1 (հիվանդ ներ), 

E2 (ա ռողջ ներ) դա սե րի տար բե րակ ման կարևոր (ո րո շիչ) հայ տա

նիշ ներն են՝

ա) ամուս նա ցած չէ, ծխում է, տա րի քը > 45–ից (Ι խումբ),

բ) օգ տա գոր ծում է ալ կո հոլ (ΙΙ խումբ),

գ)  վատ ժա ռան գա կա նու թյու նը, առողջ ապ րե լա կեր պը 

(ΙΙΙ խումբ),

դ) սև մա զեր ունե նա լը (բո լո րո վին կարևոր չէ) (ΙV խումբ):

Կա րե լի է բա ցատ րել, օ րի նակ, թե ին չու է վատ ժա ռան գա կա նու

թյունն ըն կել մեծ հա մա րի խմ բում: Այ սինքն՝ այդ հայ տա նի շը (E1, E2) 
տրոհ ման դա սե րի տար բե րակ ման հա մար այն քան  էլ կարևոր չէ: 

Քա նի որ մարդ կանց ժա ռան գա կա նու թյու նը փո խել հնա րա վոր չէ, 

ապա, բնա կա նա բար, այդ պի սի մար դիկ կա րող  են լի նել և՛ E1 և՛ E2 

բո լոր տրոհ ման դա սե րում: Ի սկ ամուս նա ցած չլի նե լը, ծխե լը և տա

րի քը կարևոր հայ տա նիշ ներ են դա սե րը տար բե րա կե լու հա մար: 

Այժմ դի տար կենք նոր օբյեկտ նե րի դա սա կարգ ման խն դի րը: 

Են թադ րենք՝ ունենք եր կու նոր զնն վող՝ e10, e11 ան ձինք, որոնց հա

մար հայ տա նիշ նե րին բա վա րա րե լու ցու ցա նիշ նե րը հայտ նի  են, 

սա կայն պարզ չէ, թե նրանք <E1, E2> տրոհ ման դա սե րից որում 

կնե րառ վեն՝ առողջ նե րի՞, թե՞ հի վանդ նե րի: Ստորև բեր ված T՛ 
աղ յու սա կում ներ կա յաց ված են այդ տվ յալ նե րը:

 T՛                  Աղ յու սակ 8

 Հայ տա նիշ ներ 

(Pj)

  Մար դիկ(ei)

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

e10 1 1 0 1 1 1 1

e11 0 0 0 0 1 1 1
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 Նոր օբյեկ տի դա սա կարգ ման եր կու եղա նակ նե րով կա տա

րենք հաշ վարկ ներ:

Ι եղա նակ

[
   (  )    

  (   )
   (  )    

  
    –                             : 

[
   (  )    

  
   (  )    

  (   )
     –                            : 

 

II        

[
   (    )    

   (   )
   (    )    

   
    –                             : 

[
   (    )    

   
   (    )    

   (   )
     –                            : 

 

ը կներառվի հիվանդների խմբում:

ը կներառվի առողջների խմբում:

ΙΙ եղա նակ

[
   (  )    

  (   )
   (  )    

  
    –                             : 

[
   (  )    

  
   (  )    

  (   )
     –                            : 

 

II        

[
   (    )    

   (   )
   (    )    

   
    –                             : 

[
   (    )    

   
   (    )    

   (   )
     –                            : 

 

ը կներառվի հիվանդների խմբում:

ը կներառվի առողջների խմբում:

 Այս պի սով՝ եր կու եղա նակ նե րով  էլ պարզ վեց,  որ e10 անձը 

կնե րառ վի հի վանդ նե րի E1 խմ բում, իսկ e11 ան ձը՝ առողջ նե րի: 

Նույն ար դյուն քը կա րե լի է ստա նալ՝ լու ծե լով նոր օբյեկ տի ճա նաչ

ման խն դի րը T1 կամ T2 աղ յու սակ նե րի հա մար (տե՛ս օ րի նակ 2):
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Գ ԼՈՒԽ 2. Կի րա ռա կան որոշ դի պա շա րեր

 Փոխ ված` կս տա նան մի նոր կեր պա րանք: 
Աս պա րեզ կգան գոր ծե րը ծա ծուկ…

Գ. Նա րե կա ցի

 Բազ մա չափ օբյեկտ նե րի բազ մու թյուն նե րի հե տա զոտ ման 

մե թոդ նե րը տար բեր  են: Օ րի նակ՝ կլաս տե րային վեր լու ծու թյու նը 

[5,6,7] հնա րա վո րու թյուն  է տա լիս հե ռա վո րու թյան որևէ չափ ման 

եղա նակ ը նտ րե լով` տրո հել օբյեկտ նե րի բազ մու թյու նը հա մա սեռ 

կոմ պակտ կլաս տեր նե րի, խմ բե րի (դա սե րի) այն պես, որ տրոհ ման 

խմ բե րը մի մյան ցից հե ռու լի նեն (տար բեր վեն), իսկ յու րա քանչյուր 

խմ բում օբյեկտ նե րը մի մյանց մոտ լի նեն: Ո րոշ դեպ քե րում տրոհ

ման խմ բերն ունե նում  են իրենց « կենտ րոն նե րը» (տի պա կան 

օբյեկ տը): Թես տային հե տա զոտ ման մե թոդ նե րը և կլաս տե րային 

վեր լու ծու թյան մե թոդ ներն ունեն որո շա կի ը նդ հան րու թյուն ներ: 

Եր կու մե թոդ նե րում  էլ դի տարկ վում  են օբյեկտ նե րի վեր ջա

վոր բազ մու թյուն ներ, այդ օբյեկտ նե րին բնո րոշ հայ տա նիշ նե րի 

բազ մու թյուն ներ և փոր ձա գի տա կան կամ ան մի ջա կան չա փում

նե րի ար դյունք նե րի հի ման վրա ստաց ված բնու թագ րիչ նե րի (ար

ժեք նե րի, ցու ցա նիշ նե րի) աղ յու սակ ներ, որոնց տար րե րը ցույց են 

տա լիս, թե յու րա քան չյուր օբյեկտ ինչ չա փով է բա վա րա րում հայ

տա նիշ նե րից յու րա քան չյու րին: Սա կայն տար բեր  են օբյեկտ նե րի 

հե ռա վո րու թյան չափ ման եղա նակ նե րը:

Կ լաս տե րային վեր լու ծու թյուն նե րում հաշ վի չի առն վում հայ

տա նիշ նե րի կարևո րու թյու նը, իսկ օբյեկտ նե րի հե ռա վո րու թյան 
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չա փե րը որոշ վում են քա նա կա կան (գ ծային, է վկ լի դյան, Մին կովս

կու ը նդ հան րաց ված աս տի ճա նային) կամ որա կա կան (ան վա նում

նե րի սանդ ղակ, կար գային սանդ ղակ) հե ռա վո րու թյուն նե րով, և 

ը ստ որևէ ը նտր ված հե ռա վո րու թյան՝ կա տար վում  է օբյեկտ նե րի 

դա սա կար գում (տ րո հում խմ բե րի):

 Թես տային հե տա զո տու թյուն նե րում նախ որոշ վում  են հայ

տա նիշ նե րի կարևո րու թյուն նե րը (տե ղե կատ վա կան կշիռ նե րը), 

այ նու հետև դրանց մի ջո ցով՝ օբյեկտ նե րի տե ղե կատ վա կան կշիռ

նե րը, ապա այդ հաշ վարկ նե րի հի ման վրա, կա տար վում է օբյեկտ

նե րի դա սա կար գում: Ե թե կլաս տե րային վեր լու ծու թյու նում եր կու 

օբյեկտ ներ մոտ են (նույն դա սից են), ապա թես տային հե տա զոտ

ման ար դյուն քում նույն պես այդ եր կու օբյեկտ նե րը (հա մա րյա 

միշտ) կլի նեն նույն դա սից: Հա կա ռա կը միշտ չէ, որ տե ղի ունի: 

Հնա րա վոր  է, որ թես տային հե տա զոտ ման ար դյուն քում եր կու 

օբյեկտ ներ լի նեն նույն դա սից (տե ղե կատ վա կան կշիռ նե րը մոտ 

լի նեն), սա կայն կլաս տե րային վեր լու ծու թյու նում այդ օբյեկտ ներն 

ը նկ նեն տար բեր տրոհ ման դա սե րում: Այդ պես կա րող է ստաց վել, 

քա նի որ հայ տա նիշ նե րի տե ղե կատ վա կան կշիռ նե րը թես տային 

հե տա զո տու թյուն նե րում ունեն որո շիչ դեր:

 Թես տային հե տա զո տու թյուն նե րում օբյեկտ նե րի տրոհ ման 

տար բեր դա սե րի հա մար որոշ վում  են այդ դա սե րը տար բե րա

կող հայ տա նիշ նե րի կարևո րու թյու նը (հայ տա նի շի տար բե րա կող 

կշիռ): Բա ցի այդ՝ տրոհ ման դա սերն ունեն կարգ (լավ, մի ջին, վատ 

և այլն):

 Թես տային հե տա զո տու թյուն նե րում ուսում նա սիր վում  են 

նաև նոր օբյեկ տի ճա նաչ ման և դա սա կարգ ման խն դիր ներ:
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 Հայկ Սարգ սյան,  Գա գիկ Տո նո յան,  Նա րի նե Քո չի նյան

2.1.  Սահ մա նադ րա կա նու թյան մա կար դա կի 
հետա զոտ ման պայ մա նա կան օ րի նակ

Խն դի րը վե րա բե րե լու է հա սա րա կա կան կյան քի՝ մեր ժա մա

նակ նե րում առա վել սևե ռուն քն նու թյան առար կա հան դի սա ցող 

այն պի սի երևույ թի լու սա բան մա նը, ինչ պի սին սահ մա նադ րա կա

նու թյան մա կար դա կի (ՍՄ) որոշ ման հիմ նախն դիրն է երկր նե րի 

հա մե մա տու թյուն նե րում: 

Այս տեղ բնավ նպա տակ չու նենք ան դրա դառ նա լու ՍՄ տա

րո ղու նակ և բազ մապ լան՝ իրա վա կան, ժո ղովր դա վա րա կան, սո

ցի ալ–տն տե սա կան և այլ հա տույթ նե րով պար փակ ված հաս կա

ցու թյան պար զո րոշ մա նը, իրա կա նաց նելու բո վան դա կային լուրջ 

հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյուն ներ: Դա պար զու նակ կլի ներ առն

վազն այն պատ ճա ռով, որ ՍՄ բնու թագ րող ին դի կա տոր նե րը (հայ

տա նիշ նե րը), հաշ վարկ վող ցու ցիչ նե րը զերծ չեն պայ մա նա կա նու

թյուն նե րից, դրանց գնա հատ ման մե թո դա բա նու թյու նը ին տեն սիվ 

գի տա կան մշա կում նե րի փու լում է:

 Տար բեր գիտ նա կան նե րի կող մից առաջ  են քաշ վում սահ

մա նադ րա կա նու թյան մա կար դա կի գնա հատ ման տար բեր չա

փա նիշ ներ, տար բեր եզ րեր: Ի հար կե, եզ րե րից յու րա քան չյու րի 

ան կա տա րու թյու նը հան գեց նում է ամ բող ջա կան հա մա կար գի թե

րար ժե քու թյան: 

Սահ մա նադ րա կա նու թյան հա մաթ վի տվ յալ նե րի աղ բյուր նե

րը բազ մա թիվ  են (տե՛ս հա վել ված 2): Ամե նա տար բեր բազ մա չափ 

երևույթ նե րը բնու թագ րող հա մաթ վե րը (մր ցու նա կու թյուն, տն տե

սա կան ազա տու թյուն և այլն` տն տե սու թյան ոլոր տում) տա րեց

տա րի աճում  են, ներ կա յումս հաս նում շուրջ 200 –ի, որոնց մա սին 

ամ փոփ տե ղե կույթ կա րե լի  է գտ նել [11,12] –ում: Ե րկր նե րի սահ

մա նադ րա կա նու թյան մա կար դա կի փո փո խու թյուն ներն ու մի

տում նե րը բա ցա հայ տե լու հա մար ան հրա ժեշտ  է դի տար կել հա

մա պա տաս խան ցու ցա նիշ նե րի ժա մա նա կային շար քե րը, որոնց 
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տվյալ նե րի բա զան շատ դեպ քե րում հա սա նե լի  է: Ի րա վի ճա կի 

գնա հատ ման առա վել հա մար ժեք հե տա զո տու թյուն նե րը պա հան

ջում  են բազ մա չափ վի ճա կագ րա կան վեր լու ծու թյուն ներ պա նե

լային տվյալ նե րի հի ման վրա: 

Այ դու հան դերձ, որ պես դիսկ րետ մո դե լա վոր ման կի րա ռու

թյուն նե րից մե կը՝ զուտ ցու ցադ րա կան նպա տա կով կբե րենք 

այն պի սի ցու ցա նի շի քա նա կա կան գնա հատ մանն ու երկր նե րի 

հա մե մա տու թյուն նե րում դրա դի տարկ մա նը, ինչ պի սին սահ մա

նադ րա կա նու թյան կա յու նու թյան ցու ցա նիշն է, որը որո շա կի ին դի

կա տոր նե րի (հայ տա նիշ նե րի) հա մա կար գով հաշ վարկ վող ին տեգ

րա լային ցու ցա նիշ է [1]. 

   ∑ [(      
(  ))

 (  )
∏  (     ) 
    
   

] 
   , որ եղ  

 

, որ տեղ 

Ui–ն i–րդ երկ րի սահ մա նադ րա կա նու թյան կա յու նու թյան ին
տեգ րա լային մա կար դակն է, 

xij–ն i–րդ երկ րի j–րդ ին դի կա տո րի ար ժեքն է,

x j
(էտ)–ն է տա լո նային երկ րի j–րդ ին դի կա տո րի ար ժեքն է,

γβj –ն զույ գային կո ռե լ յա ցի այի ար ժեքն է, 

σ(xj)–ն j–րդ ին դի կա տո րի մի ջին քա ռա կու սային շե ղումն  է 
(i  =  1, 2, …n;  j  =  1, 2, …m):

 Սահ մա նադ րա կա նու թյան կա յու նու թյան ին տեգ րա լային ցու
ցա նի շը որոշ հե ղի նակ նե րի կող մից հաշ վարկ վում  է իրա վա կան պե
տու թյան, դե մոկ րա տա կան զար գաց ման և սո ցի ալ–տն տե սա կան 
բնու թագ րիչ նե րի հա մախմ բով: Մեր պայ մա նա կան օ րի նա կում նե
րառ վել են ցու ցա նիշ ներ առա ջին եր կու խմ բե րից: Որ պես է տա լո նային 
երկ րի ցու ցա նիշ՝ պայ մա նա կա նո րեն դի տարկ վել  է երկր նե րի հա
մախմ բի մի ջին ար ժե քը, որն այս տեղ ունի սոսկ հաշ վար կային բնույթ: 

Սահ մա նադ րա կա նու թյան կա յու նու թյան ին տեգ րա լային ցու
ցա նի շը հաշ վարկ վել  է Freedom House –ի տվ յալ նե րի հի ման վրա` 
2014 թ. ան ցու մային տն տե սու թյամբ երկր նե րի կտր ված քով: Այդ 
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տվ յալ նե րը ներ կա յաց ված  են հա վել ված 1 –ում՝ հետևյալ հա պա
վում նե րով.

1. EP (Electoral Process) — ը նտ րա կան գոր ծըն թաց,
2. CS (Civil Society) — քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյուն,
3. IM (Independent Media) — ան կախ մե դի ա,
4. NDG  (National Democratic Governance) — ազ գային դե մոկ րա

տա կան կա ռա վա րում,
5. LDG  (Local Democratic Governance) — տե ղա կան դե մոկ րա

տա կան կա ռա վա րում,
6. JFI (J udicial Framework and Independence) — ան կախ դա տա

կան հա մա կարգ,
7. CO (Corruption) — կո ռուպ ցի ա,
8. DS (Democracy score) — դե մոկ րա տի այի աս տի ճան:
 Հաշ վարկ նե րի ար դյուն քում երկր նե րը դա սա կարգ վել են սահ

մա նադ րա կա նու թյան կա յու նու թյան նվազ ման կար գով [–110;  87] 
մի ջա կայ քում հետևյալ կերպ. 

     

Գ ծա պատ կեր 1. Սահ մա նադ րա կա նու թյան կա յու նու թյան 
ինտեգրալային ցուցանիշներ    
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2.2.  Պայ մա նա կան օ րի նա կի թես տային 
հետազոտ ման որոշ դի պա շա րեր 

Օգտ վե լով ան ցու մային տն տե սու թյամբ 29 երկր նե րի ութ հայ

տա նիշ նե րով ներ կա յաց ված ցու ցա նիշ նե րի աղյու սա կից (տե՛ս 

հա վել ված 1)՝ կա տա րենք նշ ված երկր նե րի որո շա կի խմ բե րի թես

տային հե տա զո տու թյուն ներ: 

Դի պա շար 1. Առանձ նաց նենք այն երկր նե րը, որոնք սահ

մա նադ րա կա նու թյան կա յու նու թյան ին տեգ րա լային ցու ցա նի շով 

զրոյին մոտ են (տե՛ս գծա պատ կեր 1) և մի մյան ցից տար բեր վում են 

առա վել քիչ ար տա հայտ ված (տե՛ս հա վել ված 1): Ե րկր նե րի այդ 

խում բը հետևյալն է.

1.   Չեռ նո գո րի ա    (60)

2.   Մա կե դո նի ա      (67 )

3.  Ալ բա նի ա          (80)

4.   Բոս նի ա և Հեր ցե գո վի նա  (77) 

5.  Ուկ րաի նա    (90)

6.  Վ րաս տան   (98)

Յու րա քան չյուր երկ րի հա մար փա կագ ծերում նշ ված  է աշ

խար հի երկր նե րի շար քում տվ յալ երկ րի տե ղը՝ ը ստ գնո ղու նա կու

թյան հա մար ժե քով ար տա հայտ ված հա մա խառն ազ գային եկամ

տի ցու ցի չի, որը բեր ված  է 2012 թ. հա մար (աղ բյու րը՝ ՀԲ  կայ քի 

տվ յալ ները):

Տ վ յալ երկր նե րը նե րա ռող են թաա ղ յու սա կի հա մար փա կու

ղային թես տե րի բազ մու թյունն է.

<1,4>, <1,5>, <5,6>, <5,7>,
<1,2,6>, <1,2,8>, <1,6,7>, <1,7,8>,
 <2,3,4>, <2,3,5>, <2,3,6>, <2,3,8>, <2,4,5>, <2,4,8>, <2,6,7>, 
<2,6,8>, <2,7,8>, <3,4,6>, <3,4,7>, <3,7,8>,<4,6,7>, <4,6,8>, 
<4,7,8>,<6,7,8>: 
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Ո րո շենք հայ տա նիշ նե րի տե ղե կատ վա կան կշիռ նե րը. 

 k = 24, k(1) = 6, k(2) = 11, k(3) = 7, k(4) = 9, k(5) = 5, 
k(6) = k(7) = k(8) = 10, իսկ P(1) = 6⁄24, P(2) = 11⁄24, 
P(3) = 7⁄24, P(4) = 9⁄24, P(5) = 5⁄24, P(6) = P(7) = P(8) = 10⁄24:

 Հայ տա նիշ նե րի տե ղե կատ վա կան կշիռ նե րը դա սա կար գե լով 

նվազ ման կար գով՝ կա րող  ենք ար ձա նագ րել, որ «այլ հա վա սար 

պայ ման նե րի դեպ քում» սահ մա նադ րա կա նու թյան կա յու նու թյան 

ին տեգ րա լային ցու ցա նի շով 0 –ի շր ջա կայ քում հայտն ված 6 երկր

նե րի դա սի հա մար, ը ստ կարևո րու թյան նվազ ման կար գի, հայ տա

նիշ ներն են. 

I խում բը բնո րոշ վում  է CS (քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու

թյուն) հայ տա նի շի ամե նա բարձր ար ժե քով, այն  է՝ P2 = 11⁄24, որն 

ամե նա կարևորն է,

(II խումբ) P6  =  P7  =  P8  =  10⁄24 (ան կախ դա տա կան հա մա

կարգ, կո ռուպ ցի ա, դե մոկ րա տի այի աս տի ճան),

(III խումբ) P4  =  9⁄24 (ազ գային դե մոկ րա տա կան կա ռա վա րում),

(IV խումբ) P3  =  7⁄24 (ան կախ մե դի ա),

(V խումբ) P1  =  6⁄24 (ը նտ րա կան գոր ծըն թաց), 

(VI խումբ) P5  =  5⁄24 (տե ղա կան դե մոկ րա տա կան կա ռա վա րում): 

Օգտ վե լով հայ տա նիշ նե րի տե ղե կատ վա կան կշիռ նե րից` հաշ

վար կենք երկր նե րի տե ղե կատ վա կան կշիռ նե րը՝ երկր նե րը դա սա

կար գե լով նվազ ման կար գով.

L = 3æΣ8
i =1 P(i) = 204

24
, e(1) = 152

204
, e(2) = 146

204
, e(3) = 118

204
, 

e(4) = 102
204

, e(6) = 72
204

, e(5) = 71
204

:

Այս տե ղից հետևում է, որ դի տարկ ված դա սում ամե նա տի պա

կան եր կի րը Չեռ նո գո րի ան է:
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 Դի պա շար 2. Դի տարկ վող երկր ներն են.

1.  Ռու մի նի ա    (49) 

2. Խոր վա թի ա    (45)

3.  Չեռ նո գո րի ա   (60)

4.  Մա կե դո նի ա    (67) 

5. Ալ բա նի ա    (80)

6.  Բոս նի ա և Հեր ցե գո վի նա  (77) 

7. Ուկ րաի նա    (90)

8.  Հա յաս տան    (91)

 Փա կու ղային թես տե րի բազ մու թյունն է ՝

 <1,3,5>, <1,5,6>, <3,5,7>, <3,7,8>, <5,6,7>, <6,7,8>, 
<1,2,3,6>, <1,2,3,8>, <1,2,6,8>, <1,3,4,6>, <1,3,4,8>, 
<1,3,6,7>,  <1,4,6,8>,  <2,3,6,7>,  <3,4,6,7>:
 k = 15, k(1) = 9, k(2) = 4, k(3) = 10, k(4) = 4, k(5) = 4, 
k(6) = 10, k(7) = 7, k(8) = 6:

Հայտանիշների տեղեկատվական կշիռներն են՝ 

 P(1) = 9 ⁄ 15, P(2) = P(4) = P(5) = 4 ⁄ 15, P(3) = 10 ⁄ 15, 
P(6) = 10 ⁄ 15, P(7) = 7 ⁄ 15, P(8) = 6 ⁄ 15:

 Դա սա վո րենք հայ տա նիշ նե րի տե ղե կատ վա կան կշիռ նե րը 

նվազ ման կար գով.

(I խումբ)  P(3) = P(6) = 10 ⁄ 15,

(II խումբ)  P(1) = 9 ⁄ 15,

(III խումբ)  P(7) = 7 ⁄ 15,

(IV խումբ)  P(8) = 6 ⁄ 15,

(V խումբ)  P(2) = P(4) = P(5) = 4 ⁄ 15: 

Ինչ պես տես նում  ենք, երկր նե րի այս խմ բի հա մար ամե նա

կարևոր հայ տա նիշ ներն  են ան կախ մե դի ան, ան կախ դա տա կան 
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հա մա կար գը, ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցը և կո ռուպ ցի ան, իսկ մյուս 

4 հայ տա նիշ ներն ավե լի քիչ են կարևոր: 

Երկր նե րի տե ղե կատ վա կան կշիռ նե րը կլի նեն.

L = 3æΣ8
i =1 P(i) =  3æ 58

15
  = 174

15
,  e(1) = 131

174
,  e(2) = 115

174
, 

e(3) = 115
174

, e(4) = 111
174

, e(5) = 91
174

, e(6) = 88
174

, e(7) = 56
174

,

 e(8) = 50
174

:

  Դի պա շար 3. Այս օ րի նա կում բեր ված երկր նե րի ը նտ րու

թյունն առանձ նա նում  է նրա նով, որ երկր նե րը, ը ստ գնո ղու նա

կու թյան հա մար ժե քով ար տա հայտ ված հա մա խառն ազ գային 

եկամտի ցուց չի, հա մե մա տա բար բարձր դիր քե րում են.

1. Լե հաս տան  (42)

2.  Լիտ վ ա  (37)

3. Ս լո վա կի ա  (35)

4. Հուն գա րի ա  (43)

5. Ռու մի նի ա  (49)

6. Սեր բի ա  (69)

 Փա կու ղային թես տե րի բազ մու թյուն.

 <1,2,3>, <1,3,5>, <1,3,6>, <1,3,8>, <1,4,6>, <1,4,8>, <2,3,8>, 
<2,4,8>, <3,6,8>, <4,6,8>:

 k = 10, k(1) = k(3) = k(8) = 6, k(2) = 3, k(4) = k(6) = 4, k(5) = 1, 
k(7) = 0:

 Հայ տա նիշ նե րի տե ղե կատ վա կան կշիռ ներ. 

 P(1) = P(3) = P(8) = 6 ⁄10, P(2) = 3 ⁄10, P(4) = P(6) = 4 ⁄10, 
P(5) =1 ⁄10, P(7) = 0

 Հայ տա նիշ նե րի տեղեկատվական կշիռների դա սա կար գում 

նվազ ման կար գով.
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(I խումբ)  P(1) = P(3) = P(8) = 6 ⁄10,

(II խումբ)  P(4) = P(6) = 4 ⁄10,

(III խումբ)  P(2) = 3 ⁄10,

(IV խումբ)  P(5) = 1 ⁄10,

 (V խումբ)  P(7) = 0: 

Երկր նե րի տե ղե կատ վա կան կշիռ նե րը կլի նեն.

L = 3æΣ8
i =1 P(i) =  3æ 30

10
  = 90

10
,  e(1) = 52

90
,  e(2) = 54

90
, 

e(3) = 39
90

, e(4) = 29
90

, e(5) = 16
90

, e(6) = 12
90

 :

Ն կա տենք, որ երկր նե րի այս խմ բի հա մար է ա պես փոխ վում է 

հայ տա նիշ նե րի առաջ նայ նու թյան « կարևո րու թյուն» պատ կե րը: 

Օ րի նակ, ինչ պես տես նում  ենք, կո ռուպ ցի ան, որը դո մի նանտ  էր 

սահ մա նադ րա կա նու թյան ին տեգ րա լային մա կար դա կով 0 –ի շրջա

կայ քում գտն վող երկր նե րի դա սի հա մար (տե՛ս դի պա շար 1), իր 

տե ղը  զի ջում է «ը նտ րա կան գոր ծըն թաց», «ան կախ մե դի ա» և «դե

մոկ րա տի այի աս տի ճան» հայ տա նիշ նե րին: Կո ռուպ ցի ան կարևոր 

հայ տա նիշ չէ երկր նե րի այս խմ բի հա մար, որով հետև դի տարկ վող 

խմ բի բո լոր երկր նե րի հա մար  էլ կո ռուպ ցի այի մա կար դա կը գրե

թե նույնն է (CO –ի ցու ցա նիշ նե րի ար ժեք նե րը պատ կա նում են [3,5; 

4,25] մի ջա կայ քին, տե՛ս հա վել ված 1):

Դժ վար չէ նկա տել, որ դի տարկ ված 3 դի պա շա րե րում էլ թես

տային հե տա զո տու թյամբ ստաց ված երկր նե րի դա սա կար գու մը 

նվազ ման կար գով գրե թե միշտ հա մընկ նում  է երկր նե րի սահ մա

նադ րա կա նու թյան կա յու նու թյան ին տեգ րա լային և գնո ղու նա կու

թյան հա մար ժե քով ար տա հայտ ված հա մա խառն ազ գային եկամ

տի ցու ցա նիշ նե րով ստաց ված դա սա կարգ ման հետ: Նկա տենք, 

որ թես տային հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյուն քում ստաց վում  է 



44

 Հայկ Սարգ սյան,  Գա գիկ Տո նո յան,  Նա րի նե Քո չի նյան

նաև հա վե լ յալ տե ղե կատ վու թյուն հայ տա նիշ նե րի կարևո րու թյան 

առու մով:

 Դի պա շար 4. Տրո հենք դի պա շար 2 –ում դի տարկ ված 

երկրնե րը՝ ը ստ տե ղե կատ վա կան կշիռ նե րի նվազ ման կար գի 

երկու դա սե րի՝ Е1 և Е2.

1. Ռումինիա (49)  

2. Խորվաթիա (45)  

3. Չեռնոգորիա (60)

4. Մակեդոնիա (67)

E1

           

E2

5. Ալբանիա (80)

6. Բոսնիա և Հերցեգովինա (77)

7. Ուկրաինա (90)

8. Հայաստան (91)

Եր կու դա սե րով որոշ ված աղ յու սա կի հա մար բո լոր փա կու

ղային թես տոր նե րի բազ մու թյու նը կլի նի.

<4>, <1,5>, <5,7>, <7,8>, <1,2,6>, <1,2,8>, <1,6,7>, <2,6,7>, 
<3,6,7>:

k = 9, k(1) = 4, k(2) = 3, k(3) = k(4)=1, k(5) = 2, k(6) = 4, 
k(7) = 5, k(8) = 2:

 Հայ տա նիշ նե րի տար բե րա կող կշիռ նե րը կլի նեն.

 R(1) = R(6) = 4 ⁄ 9,  R(2) = 3 ⁄ 9,  R(3) = R(4) = 1⁄ 9, 
R(5) = R(8) = 2 ⁄ 9,  R(7) = 5⁄9

 Հա ման մա նու թյամբ կու նե նանք.

(I խումբ)  R(7) = 5 ⁄ 9,

(II խումբ)  R(1) = R(6) = 4  ⁄ 9,

(III խումբ)  R(2) = 3 ⁄ 9,

(IV խումբ)  R(5) = R(8) =2  ⁄ 9,

(V խումբ)  R(3) = R(4) = 1 ⁄ 9: 

Այս պի սով՝ (Е1, Е2) տրոհ ման դա սե րի երկր նե րի տար բե րակ

ման ամե նա կարևոր հայ տա նիշ ներն են կո ռուպ ցի ան, ը նտ րա կան 

գոր ծըն թա ցը և ան կախ դե մոկ րա տա կան հա մա կար գը:
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 Դի պա շար 5. Դի տար կենք երկր նե րի 2 դաս` E1 և E2.

Չեռնոգորիա  (60)  

Մակեդոնիա    (67) 

Ալբանիա          (80) 

Ուկրաինա       (90) 

Վրաստան       (98)

E1

                  

Մոլդովա           (118)

Հայաստան      (91)

Կոսովո               (85)

Ղրղզստան     (130)

Ռուսաստան    (40)

E2

 

Ն կա տենք, որ այս օ րի նա կում դի տարկ վող երկր նե րի E2 դա

սում սահ մա նադ րա կա նու թյան կա յու նու թյան ին տեգ րա լային ցու

ցա նի շով երկր նե րի դա սա կար գու մը տար բեր վում  է ը ստ գնո ղու

նա կու թյան հա մար ժե քով ար տա հայտ ված հա մա խառն ազ գային 

եկամ տի ցուցի չի դա սա կար գու մից:

 Փա կու ղային թես տոր նե րի բազ մու թյուն.

 <1,3>, <3,4>, <3,5>, <3,6>, <3,7>, <3,8>, <1,4,6>, <1,5,6>, 
<1,6,7>, <1,6,8>, <2,4,6>, <2,5,6>, <2,6,7>, <2,6,8>, 
<4,5,6,7>,  <5,6,7,8>:
k = 16,  k(1) = k(5) = k(7) = 5,  k(2) = k(8) = k(4) = 4, 
k(3) = 6,  k(6) =11: 

 Հայ տա նիշ նե րի տար բե րա կող կշիռ ներ.

R(1) = R(5) = R(7) = 5 ⁄ 16,  R(2) = R(4) = R(8) = 4 ⁄ 16,
R(3) = 6 ⁄ 16,  R(6) = 11 ⁄ 16:

 Հայ տա նիշ նե րի դա սա կար գում նվազ ման կար գով.

(I խումբ)  R(6) = 11⁄16,

(II խումբ)  R(3) = 6 ⁄16,

(III խումբ)  R(1) = R(5) = R(7) = 5 ⁄16,

(IV խումբ)  R(2) = R(4) = R(8) = 4 ⁄16: 

Ինչ պես տես նում ենք, երկր նե րի այս դա սե րի տար բե րակ ման 

կարևոր հայ տա նիշ նե րը  է ա պես տար բեր վում  են դի պա շար  4 –ում 
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ստաց ված ար դյունք նե րից: Օ րի նակ՝ այս տեղ ար դեն տար բե

րակ ման ամե նա կարևոր հայ տա նիշն ան կախ դա տա կան հա մա

կարգն է, որի տե ղե կատ վա կան կշի ռը մոտ եր կու ան գամ մեծ է II և 

III խմ բե րի հայ տա նիշ նե րի տե ղե կատ վա կան կշիռ նե րից:

Ն կա րագ րե լով դի պա շա րե րը՝ նպա տակ չու նենք կա տա րե

լու բազ մապ լան, առա վել ևս՝ որա կա կան վեր լու ծու թյուն ներ: Սա

կայն փաստ է, որ ստաց ված ար դյունք ներն ար դեն իսկ հնա րա վո

րու թյուն են ըն ձե ռում կա տա րե լու որո շա կի մեկ նա բա նու թյուն ներ: 

Օ րի նակ՝ դի պա շար 3 –ում ը նտր ված է ին 6 երկր ներ, որոնք կեն սա

մա կար դա կի ցու ցի չով հա մե մա տա բար բարձր դիր քեր ունեին: 

Թես տային հե տա զոտ ման ար դյուն քում p7 (կո ռուպ ցի ա) հայ տա

նի շը հե տին պլան է մղ վում իր կարևո րու թյամբ` իր տե ղը զի ջե լով 

p1, p3, p8 հայ տա նիշ նե րին: Բնա կան է, որ առա վել բար վոք վի ճա

կում հայտն վե լու կա ռա վար ման խն դիր նե րում հա մա կար գի զգայ

նու թյու նը ավե լի մեծ չա փե րով պայ մա նա վոր վե լու  է ը նտ րա կան 

գոր ծըն թա ցով, ան կախ մե դի այով և դե մոկ րա տի այի աս տի ճա նով:
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2.3. Վեր ջա բա նի փո խա րեն 

Ո րո շա կի ո րեն մի աս նա կա նաց ված սխե մայով դի պա շա րե

րի ներ կա յա ցու մը հնա րա վոր կդարձ նի պա րա մետ րիկ ծրագ րա

վոր ման հա ման մա նու թյամբ քն նու թյան առար կա դարձ նել ամե

նա տար բեր ցու ցիչ նե րի ազ դե ցու թյուն նե րը « կարևոր», « տի պիկ» 

բնու թագ րե րի որոշ ման և կա ռա վար ման խն դիր նե րի ձևա կերպ

ման հար ցում: 

Ո րա կա կան ուսում նա սի րու թյու նը, որը պայ մա նա վո րե լու  է 

խնդ րո առար կա վեր լու ծու թյան հե տա գա ըն թաց քը, կա րող  է ըն

թա նալ հետևյալ սխե մայով: Ամե նա տար բեր դի պա շա րե րում տա

րաբ նույթ չա փա նիշ նե րով որոշ ված դա սե րի հա մար 

    վեր ծան վում է դի տարկ վող հայ տա նիշ նե րի կարևո րու թյան 

չա փը, 

    դա սա կարգ վում են դի տարկ վող երկր նե րը, 

    ո րոշ վում է յու րա քան չյուր դա սում ը նդ գրկ ված ամե նա տի

պա կան եր կի րը, 

    տե ղե կատ վու թյու նն օգ տա գործ վում  է երկր նե րի մի դա

սից մյու սը « տե ղա փոխ ման» գոր ծըն թա ցով բնու թագր վող 

կառա վար ման խն դիր նե րում:

 Կա ռա վար ման խն դիր նե րը ինք նու րույն հե տա զո տու թյան 

առար կա են, որոնց ֆոր մալ ձևա կերպ ման վե րա բե րյալ մեր մո տե

ցում նե րը մշակ ման փու լում են:

Յու րա քան չյուր « բազ մա չափ դի տար կում» (տ վյալ դեպ քում` 

երկիր) որո շա կի պա տա հա կան մե ծու թյան «ի րա ցում»  է: Այս ճա

նա պար հով ստաց վող բազ մա չափ պա տա հա կան մե ծու թյան կա

ռուց ված քի բա ցա հայ տու մը, վի ճա կագ րա կան վեր լու ծու թյուն նե րի 

բնույ թից ելնե լով, պա հան ջում է մեծ թվով դի տար կում ներ, որոնց հե

տա զոտ ման ըն թաց քում ուսում նա սիր վում  են տվյալ օբյեկ տը կամ 

երևույ թը բնու թագ րող հայտա նիշ նե րի միջև կախ վա ծու թյուն նե րը:



48

 Հայկ Սարգ սյան,  Գա գիկ Տո նո յան,  Նա րի նե Քո չի նյան

Խն դիրն այլ  է ոչ մեծ թվով դի տար կում նե րի դեպ քում, երբ 

առա ջա ցող դժ վա րու թյուն նե րը բնավ չեն սահ մա նա փակ վում տեխ

նի կա կան հնա րա վո րու թյուն նե րով, ինչ պի սիք  են ը նտ րանք նե

րի վի ճա կագ րա կան հա մա սե ռու թյու նը և այլն: Այս իրա վի ճա կում 

բախ վում ենք դժ վա րու թյուն նե րի հետ, որոնք պայ մա նա վոր ված են 

ոչ մի այն ելա կե տային տվ յալ նե րի հա մախմ բե րի փոքր թվով, այլև 

ուսում նա սիր վող գոր ծըն թա ցի բար դու թյամբ, դի տարկ վող մի ա

վոր նե րի ան հա մա սե ռու թյամբ և փո փո խա կա նու թյամբ, որա կա

կան հայ տա նիշ նե րի է ա կան դե րով: Այդ պատ ճա ռով օբյեկ տը բնու

թագ րող հայ տա նիշ նե րի (բ նա կա նա բար, ը նտր ված հա մախմ բի 

շր ջա նակ նե րում) միջև կա պե րը բա ցա հայ տե լու հա մար դրան ցից 

յու րա քան չյու րի ազ դե ցու թյան չա փի որո շու մը (ու սում նա սիր վող 

երևույ թի առու մով) և հե տա գա կա ռա վա րու մը, այն  է՝ մի ջօբյեկ

տային (մի ջերկ րային) հայ տա նի շային հա մա մաս նու թյուն նե րի կա

ռա վար չա կան ազ դե ցու թյուն նե րի ար դյու նա վետ գոր ծի քա կազ մի 

ը նտ րու թյու նը, պա հան ջում են ճա նա չո ղու թյան և դա սա կարգ ման 

մե թոդ նե րի կի րա ռում, որին և հե տա մուտ են եղել հե ղի նակ նե րը: 

Ամ փո փե լով նշենք, որ սույն հրա պա րակ ման նպա տա կը դիսկ

րետ մո դե լա վոր ման որոշ օ ժան դակ եզ րե րի (ախ տո րո շող թես տեր 

և թես տոր ներ) ու դրանց կի րա ռու թյուն նե րի լու սա բան ման մի

ջո ցով, թե կուզև պայ մա նա կան օ րի նա կի դի տարկ մամբ, առա ջին 

մո տարկ մամբ, սահ մա նադ րա կա նու թյուն ֆե նո մե նալ հաս կա ցու 

թյան գնա հատ ման ուղի նե րից մե կի մշա կումն է:

 Հե տա զո տու թյան հե տա գա ուղ ղու թյուն ներն ունե նա լու  են 

կի րա ռու թյուն նե րի հս տակ ուղղ վա ծու թյուն` 

    ընտր ված երկ րի սահ մա նադ րա կա նու թյան մա կար դա կի 

գնա հա տում,

    մե թոդ նե րի ու ծրագ րային ապա հով ման փա թեթ նե րի գոր

ծադր մամբ փոր ձա րա րա կան հաշ վարկ նե րի իրա կա նա

ցում,
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Դիսկրետ մոդելավորումը ճանաչողության և դասակարգման խնդիրներում

    կա ռա վար ման այս կամ այն որո շում նե րի կա յաց ման ու 

սահ մա նադ րա կա նու թյան մա կար դա կի մո նի թո րին գի 

իրա կա նաց ման կա ռու ցա կար գե րի մշա կում:

 Գոր ծո ղու թյուն նե րի նշ ված հա մա խում բը բո վան դա կե լու  է 

սահ մա նադ րա կա նու թյան գնա հատ ման ու մո նի թո րին գի հե տա զո

տա կան ծրա գի րը:

 Հե ղի նակ նե րը ար ժե քա վոր դի տո ղու թյուն նե րի և աջակ ցու
թյան հա մար շնոր հա կալ  են ֆիզ մաթ գիտությունների թեկնածու, 
պրոֆեսոր Ռ. Ն. Տո նո յա նին, ֆիզ մաթ գիտությունների թեկնածու, 
դոցենտ Է. Վ. Ե ղի ա զա րյա նին և ֆիզ մաթ գիտությունների թեկ
նածու, դոցենտ, տն տե սա գի տու թյան դոկ տոր Ռ. Ա. Գևոր գյա նին:
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Հա վել ված 1

Freedom House –ի տվ յալ նե րը 2014 թ. ան ցու մային 

տնտեսու թյամբ երկր նե րի հա մար 

 Հայ տա նիշ ներ 

Երկր ներ

1

EP

2

CS

3

IM

4

NGOV

5

LGOV

6

JFI

7

CO

8

DS

1. Ալ բա նի ա 4,00 3,00 4,00 4,75 3,50 4,75 5,25 4,18

2. Հա յաս տան 5,75 3,75 5,75 5,75 5,75 5,50 5,25 5,36

3. Ադր բե ջան 7,00 6,50 6,75 6,75 6,50 6,50 6,75 6,68

4. Բե լա ռուս 7,00 6,50 6,75 6,75 6,75 7,00 6,25 6,71

5.  Բոս նի ա և 
Հերցեգովի նա

3,25 3,50 4,75 5,75 4,75 4,25 4,75 4,43

6. Բուլ ղա րի ա 2,25 2,25 4,00 3,75 3,00 3,25 4,25 3,25

7. Խոր վա թի ա 3,25 2,75 4,00 3,50 3,75 4,50 4,00 3,68

8. Չե խի ա 1,25 1,75 2,75 3,00 1,75 1,75 3,50 2,25

9. Էս տո նի ա 1,75 1,75 1,50 2,25 2,50 1,50 2,50 1,96

10. Վ րաս տան 4,50 3,75 4,00 5,50 5,50 5,00 4,50 4,68

11. Հուն գա րի ա 2,25 2,25 3,50 3,75 2,75 2,50 3,75 2,96

12. Ղա զախս տան 6,75 6,50 6,75 6,75 6,50 6,50 6,50 6,61

13. Կո սո վո 4,75 3,75 5,75 5,50 4,75 5,50 6,00 5,14

14. Ղրղզս տան 5,50 4,50 6,00 6,50 6,25 6,25 6,25 5,89

15. Լատ վի ա 1,75 1,75 2,00 2,00 2,25 1,75 3,00 2,07

16. Լիտ վա 2,00 1,75 2,25 2,75 2,50 1,75 3,50 2,36

17. Մա կե դո նի ա 3,25 3,25 5,00 4,25 3,75 4,25 4,25 4,00

18. Մոլ դո վա 4,00 3,25 5,00 5,50 5,75 4,75 5,75 4,86

19. Չեռ նո գո րի ա 3,50 2,75 4,25 4,25 3,25 4,00 5,00 3,86
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20. Լե հաս տան 1,25 1,50 2,50 2,50 1,50 2,50 3,50 2,18

21. Ռու մի նի ա 3,00 2,50 4,25 3,75 3,00 3,75 4,00 3,46

22. Ռու սաս տան 6,75 5,75 6,25 6,50 6,00 6,00 6,75 6,29

23. Սեր բի ա 3,25 2,25 4,00 3,75 3,50 4,50 4,25 3,64

24. Ս լո վա կի ա 1,50 1,75 2,75 3,00 2,50 3,00 3,75 2,61

25. Ս լո վե նի ա 1,50 2,00 2,25 2,00 1,50 1,75 2,50 1,93

26. Տա ջիկս տան 6,75 6,25 6,25 6,50 6,00 6,25 6,25 6,32

27. Թուրք մենս տան 7,00 7,00 7,00 7,00 6,75 7,00 6,75 6,93

28. Ուկ րաի նա 4,00 2,50 4,25 6,00 5,50 6,00 6,25 4,93

29. Ուզ բեկս տան 7,00 7,00 7,00 7,00 6,75 7,00 6,75 6,93

Մի ջին 3,99 3,58 4,53 4,72 4,29 4,45 4,89 4,35

Մե դի ան 3,50 3,00 4,25 4,75 3,75 4,50 4,75 4,18

Երկր նե րը գնա հատ ված  են 1–7 մի ա վո րա նոց սանդ ղա կով: 

1 –ը ներ կա յաց նում է ցու ցա նիշ նե րի ամե նա բարձր, իսկ 7 –ը՝ ամե

նա ցածր մա կար դա կը:
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 Հա վել ված 2

 Սահ մա նադ րա կա նու թյան հա մաթ վի տվ յալ նե րի 

շտեմարան նե րը

ԱՂԲՅՈՒՐ ՀԱՇ ՎԱՐ ԿՈՂ
ԵՐԿՐ ՆԵ ՐԻ 

ԹԻՎԸ

1
«Ա զա տու թյու նը աշ խար հում» հա մա
թիվ (“Freedom in the World” Index)

Ֆ րի դոմ հաուզ 
(Freedom House)

195

2
Տն տե սա կան ազա տու թյան հա մա թիվ 
(Index of Economic Freedom)

Հե րի թիջ հիմ նադ րամ 
(Heritage Foundation)

178

3
«Տն տե սա կան ազա տու թյու նը 
աշխար հում» հա մա թիվ (“Economic 
Freedom of the World”)

Ֆ րեյ զեր և Կա տո 
ինս տի տուտ ներ 
(Fraser & Cato Institutes)

152

4
ՍԻ ՌԻ Մար դու իրա վունք նե րի տվ յալ
նե րի ծրա գիր (Cingranelli–Richards 
(CIRI) Human Rights Data Project)

Դ. Սինգ րա նե լի և 
Դ. Ռի չարդս

202

5
« Գոր ծա րա րու թյամբ զբաղ վե լու 
դյու րի նու թյու նը» հա մա թիվ (“Doing 
Business” Index)

Հա մաշ խար հային բանկ 
(World Bank)

189

6
Հա մաշ խար հային առևտ րի խթան ման 
հա մա թիվ (The Global Enabling Trade 
Index)

Հա մաշ խար հային տնտե
սա կան հա մա ժո ղով 
(World Economic Forum)

138

7
Վե րա փոխ ման հա մա թիվ 
(Transformation Index)

Բեր տելս ման հիմ նադ րամ 
(Bertelsmann Foundation)

129

8
Հա մաշ խար հային մր ցու նա կու թյան 
հա մա թիվ (Global Competitiveness 
Index)

Հա մաշ խար հային տնտե
սա կան հա մա ժո ղով 
(World Economic Forum)

151

9
Հա մաշ խար հային կա ռա վար ման 
ցու ցիչ ներ (Worldwide Governance 
Indicators)

Հա մաշ խար հային բանկ 
(World Bank)

215

10
Կո ռուպ ցի այի ըն կալ ման հա մա թիվ 
(Corruption Perception Index)

Թ րանս փե րեն սի 
Ինթեր նեյշնլ (Transparency 
International)

175

11
Մա մու լի ազա տու թյան հա մաշ խար
հային հա մա թիվ (World Press Freedom 
Index)

Լ րագ րող ներ առանց 
սահ ման նե րի 
(Reporters Without Borders)

180
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