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ՀՀ Ինտերնետ կառավարման հանձնաժողով ( ԻԿՀ )
միջգերատեսչական խումբը ստեղծվել է ՀՀ Կառավարության

2014

թվականին Ինտերնետ կառավարմանն առընչվող խնդիրների
լուծման համար առաջարկություններ ներկայացնելու նպատակով :
Խորհրդի անդամները տարբեր շահագրգիռ խմբերի
ներկայացուցիչներ են , ինչպիսիք են կառավարությունը ,
մասնավոր հատվածը , ակադեմիան և հասարակական
կազմակերպությունները : Հայաստանի Հանրապետության ԻԿՀ - ն
ղեկավարում է տրանսպորտի , կապի և տեղեկատվության
փոխնախարարը՝ Հակոբ Արշակյանը , իսկ քարտուղարն է
«Ինտերնետ հանրություն» ՀԿ վարչության անդամ Գրիգորի
Սաղյանը :
Քարտուղարությունը «Ինտերնետ հանրություն» ՀԿ - ն է :

Հայկական Ինտերնետ Կառավարման Համաժողովը ազգային
Ինտերնետ Կառավարման Հանձնաժողովի նախաձեռնություն է ,
որը կազմակերպվել է ՀՀ ԻԿՀ - ի կողմից ՀՀ տրանսպորտի , կապի
և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության , ինչպես
նաև «Ինտերնետ հանրություն» ՀԿ - ի աջակցությամբ :
Համաժողովի նպատակներն են՝
Տրամադրել բաց և թափանցիկ հարթակ բոլոր շահառու
ներկայացուցիչներին
Բարձրացնել և քննարկել Ինտերնետ կառավարմանն առնչվող
հարցերը
Ազատ արտահայտվելու հնարավորություն տրամադրել լայն
հանրությանը
Ուղղորդել քննարկումների արդյունքում ձևավորված ուղերձը
համապատասխան ատյաններին
ԷՋ 01
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ՕՐԱԿԱՐԳ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԻՆՏԵՐՆԵՏ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ՀԱՄԱԺՈՂՈՎ

08:30-09:30

ԳՐԱՆՑՈՒՄ

09:30-10:00

ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԻ ԲԱՑՈՒՄ

10:00-11:00

11:00-11:30

11:30-12:00

12:00-13:00

13:00-14:00

14:00-14:40

14:40-15:50

15:50-16:00

16:00-16:30

16:30-16:45

16:45-17:00

17:00-18:00

Անձնական տվյալներ.Ազգային օրենսդրության
համապատասխանությունը GDPR-ին

ՍՈՒՐՃԻ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ
Դոմենային անունների վեճերի լուծման արբիտրաժի
ինստիտուտ
Խոսում ենք բլոկչեյնի մասին

ՃԱՇԻ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ
Ազգային այբուբենով դոմենային անուններ և
համընդհանուր ընկալում
Հայալեզու առցանց կրթական հարթակներ
WCIT 2019: ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՍՈՒՐՃԻ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ
Հաշմանդամության մարտահրավերներ
Քաղաքային էկոլոգիայի մշտադիտարկման
համակարգ Իրերի Ինտերնետով
Թվային գովազդի աշխարհագրական թիրախավորում

ԷՋ 02
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ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԻ ԲԱՑՈՒՄ
Հակոբ Արշակյան , Տրանսպորտի , Կապի և Տեղեկատվական Տեխնոլոգիաների նախարար
Մարկուս Կումմեր ,IGFSA, նախագահ
Ֆրեդերիկ Դոնկ , Ինտերնետ հասարակության եվրոպական բյուրոյի տնօրեն
Ալեքսանդրա Կուլիկովա ,

ICANN-

ում Արևելյան Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի գլոբալ

շահառու կողմերի ներգրավվածության ղեկավար ( հեռահար )
Քրիս Բաքրիջ ,

RIPE NCC-

ում Արտաքին կապերի տնօրեն

Բացման արարողությանը բանախոսները ելույթով
հանդես եկան՝ գնահատելով համաժողովի
աշխատանքների կարևորությունը որպես
խնդիրների լուսաբանման և համայնքային
հարաբերությունների ամրապնդման և
գաղափարների փոխանակման հարթակ :
Բացման ժամանակ տեղի ունեցավ Հայկական
Ինտերնետ կառավարման դպրոցի

2-

րդ հոսքի

ուսանողների վկայագրերի հանձնում :

Վկայագրերի հանձնում

ԷՋ 03
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Անձնական տվյալներ.Ազգային
օրենսդրության
համապատասխանությունը
GDPR-ին
Գևորգ Հայրապետյան, ՀՀ ԱՆ Անձնական տվյալների
պաշտպանության գործակալության պետ
Ալեքսանդրա Կուլիկովա, ICANN-ում Արևելյան
Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի գլոբալ շահառու
կողմերի ներգրավվածության ղեկավար
Վահագն Հարությունյան, ՀՀ ոստիկանություն,
կիբերհանցագործությունների բաժնի պետ

Գևորգ Հայրապետյանն իր ելույթում տեղեկացրեց , որ «Անձնական տվյալների
պաշտպանության մասին»
GDPR-

2015-

ին ընդունված ՀՀ օրենքը լիովին համահունչ է

ին։ Սակայն ՀՀ օրենսդրությունը չի նախատեսում նույն կարգի

տուգանքներ , որոնք նախատեսում է

GDPR-

ը։

Վահագն Հարությունյանն ավելացրեց , որ հարցը շատ դեպքերում
կանոնակարգված չէ , և գործող պրակտիկան հիմնված է ողջամտության և
բարի կամքի հիման վրա։ Իսկ արտասահմանյան կազմակերպություններից
անձնական տվյալների ստացման հարցումների համար բավական է ընդամենը
պատշաճ ձևակերպված հարցում հղել ազգային ներկայացուցչից այլ երկրի
ներկայացուցչի։ ՀՀ - ում պաշտոնական ներկայացուցչի գործառույթները
վերապահված են Ոստիկանության ծառայությանը։
Ընտրական ցուցակներում անձնական տվյալների հրապարակման և
անձնական տվյալների պաշտպանության հակասության հարցին
անդրադառնալով՝ պ - ն Հայրապետյանը նշեց , որ հանրությունը լիազորել է
Ազգային Ժողովին հրապարակել այդ տվյալները , քանի որ տվյալ դեպքում
ընտրությունների գործընթացի թափանցիկ լինելը գերակայում է անձնական
տվյալների պաշտպանությանը։
Ալեքսանդրա Կուլիկովան ներկայացրեց

ICANN-

որոնք թույլ կտան կատարելագործել առկա

ի նախաձեռնությունները ,

WHOIS

տվյալների բազան՝

ապահովելով որոշ պաշտպանվածություն այդ բազայում զետեղված
անձնական տվյալների նկատմամբ։ Հետագա զարգացումները , տարբեր
երկրներում ձևավորվող պրակտիայի ուսումնասիրությունը հնարավորություն
կտա մշակել իրար չհակասող անձնական տվյալների պաշտպանության
կարգեր և կանոններ։

ԷՋ 04
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Դոմենային անունների վեճերի լուծման
արբիտրաժի ինստիտուտ
Անի Վարդերեսյան , Դոմենային անունների վեճերի
լուծման արբիտրաժ հիմնադրամի իրավաբան

Անի Վարդերեսյանը նշեց , որ դոմենային
անունների վեճերի լուծման խնդիրը առաջ է
եկել դեռևս

90-

ականներից : Ոլորտի

զարգացման սկիզբը դրվել է

1999

թ - ին Մտավոր

Սեփականության Համաշխարհային
կազմակերպության զեկույցի հրապարակումից ,

ըստ որի , առաջարկվում էր գտնել այլընտրանքային լուծումներ դոմենային
անունների վեճերի լուծման համար :

ICANN

ընկերությունը , հետևելով այս

խորհրդին , հրապարակեց դոմենային անունների վեճերի լուծման միասնական
քաղաքականություն

(UDRP): ICANN-

ն ինքնին չի զբաղվում վեճերի լուծման

գործընթացով , այլ ունի լիազորված մարմին ` Մտավոր Սեփականության
Համաշխարհային կազմակերպություն

(WIPO):

Գործընթացը տեղի է ունենում

առցանց դիմումի միջոցով , որն ավելի արագացնում և հեշտացնում է ընթացքը :
Զեկույցում ներկայացվեց , թե ինչու է այս համակարգի օգտագործումն ավելի
հարմարավետ և ինչու պետք է կիրառել դոմենային անունների վեճերի լուծման
արբիտրաժի մեթոդը « .am » և « . հայ» տիրույթներում :
Նախևառաջ , պետական իրավական մարմինները չունեն հստակ մշակված
մեթոդներ այս ոլորտում կիրառելու համար , այդ իսկ պատճառով
այլընտրանքային իրավական համակարգ ստեղծելը գրեթե անհրաժեշտություն
է:
Դոմենային վեճերի լուծման արբիտրաժային ընկերությունը հնարավորություն է
տալիս գործընթացն իրականացնել ավելի արագ և արդյունավետ՝ բացառելով
տարբեր օրենսդրությունների հակասությունները :
Այսպիսով՝ հետևելով համաշխարհային օրինակին ,

2017

թ . հոկտեմբերին

«Ինտերնետ հանրություն» ՀԿ - ն հաստատեց « .am » և « . հայ» դոմենային
անունների տիրույթներում դոմենային անունների գրանցման
քաղաքականությունը : Այնուհետև

2018

թ . հունվարին ստեղծեց «Դոմենային

անունների վեճերի լուծման արբիտրաժ» հիմնադրամը :
ԷՋ 05

ARMIGF 2018 || 10 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ || ԵՐԵՎԱՆ , ՀԱՅԱՍՏԱՆ

Խոսում ենք բլոկչեյնի մասին
Վիգեն Առուշանյան , Nooor — Բլոկչեյնի հայկական ասոցիացիայի
նախագահ
Բլոկչեյնի մասին սեսիայի քննարկումների արդյունքում
մասնակիցներին ներկայացվեց բլոկչեյնի
առանձնահատկությունները , նպատակը , խնդիրները և
անհրաժեշտությունը :
Nooor —

Բլոկչեյնի հայկական ասոցիացիայի նախագահ Վիգեն

Առուշանյանը նշեց համակարգի հիմնական
առանձնահատկությունները , որոնք են՝ տվյալների
ապակենտրոնացվածությունը և բաշխումը :
Ապակենտրոնացվածությունն ապահովում է այն , որ որևէ մեկը
չունենա իրավունքներ օգտատերերի տվյալների նկատմամբ :
Բաշխումը ապահովում է տվյալներից օգտվելու հնարավորություն ցանցի բոլոր անդամների
համար :
Համակարգի սկզբնական նպատակն է օգտատերերի համար ինտերնետ վճարումները
դարձնել առանց միջնորդի , և հետևաբար՝ առանց միջնորդավճարների : Բիթքոինը բլոքչեյն
համակարգի առաջին արտադրանքն է , որը ստեղծվել է

10

տարի առաջ : Գործում է արժույթի

էլեկտրոնային համակարգ , որը գործում է առանց միջնորդի ( բանկեր ,

PayPal

և այլն ), արժույթն

ունի հստակ գին :
Վիգեն Առուշանյանը նշեց , որ բլոքչեյն համակարգի խնդիրը՝ նույն վճարը երկու տարբեր
անձանց չուղարկելն է , որը կատարվում է կրիպտոգրաֆիկ ապացույցի միջոցով : Օրինակ՝
բիթքոինը մոտավորապես

10

րոպեն մեկ թարմացնում է փոխանցվող գումարների մասին

տեղեկատվությունը , վավերացված փոխանցումները համակարգվում են բլոկերի մեջ , անցնում
կրիպտոգրաֆիկ ապացույցի միջով : Այն աշխատում է ներդրված մաթեմատիկական
ալգորիթմով :
Համակարգի մյուս առանձնահատկությունն է անփոփոխելիությունը . համակարգը աշխատում
է գումարների կամ արժույթների ավելանալու վրա , հնարավոր չէ փոփոխել սկզբնական
տվյալները կամ հանել որևէ տվյալ :
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Ազգային
այբուբենով
դոմենային
անուններ և
համընդհանուր
ընկալում

Սեսսիայի մոդերատոր Գրիգորի Սաղյանը սկսեց
քննարկումները՝ պատմելով IDN- չինական , սերբական ,
ռուսական , բելառուսական և այլ երկրների փորձերի
մասին : Լիաննա Գալստյանը խոսեց հայկական IDN- ի
« . հայ» տիրույթի մասին , անդրադառնալով
մարտահրավերներին և խնդիրներին : Նա տեղեկացրեց ,
որ Հայաստանում « . հայ» տիրույթում գրանցված են մոտ
300 դոմենային անուններ , ուստի օգտագործումը
երկրում այդքան էլ տարածված չէ : Լիաննան նաև
պատմեց , որ այլ կետ ` «Ինտերնետ հանրություն» ՀԿ - ն
նախաձեռնել է համագործակցություն Լեզվի կոմիտեի
Լիաննա Գալստյան , « . հայ» ,
հետ « . հայ» տիրույթում դոմենային անունները
«Ինտերնետ հանրություն» ՀԿ
առաջխաղացնելու նպատակով :
արտաքին կապերի ղեկավար
Լեզվի կոմիտեի ներկայացուցիչ Մարատ Յավրումյանը
Մարատ Յավրումյան , ՀՀ ԿԳՆ
հավելեց , որ իրենք պատասխանատու են
Լեզվի կոմիտե
Հայաստանում պետական լեզվի քաղաքականության
Դուշան Ստոյիչևիչ ,ICANN- ում
իրականացման համար , ինչը նշանակում է ապահովել
Համընդհանուր ընկալման
հայերենի լեզվի օգտագործումը կյանքի բոլոր
կառավարման խմբի դեսպան
ոլորտներում : Այսպիսով , Լեզվի կոմիտեն
հետաքրքրություն է ցուցաբերում համագործակցության
Մոդերատոր՝ Գրիգոր Սաղյան ,
և խթանման գործում :
Ինտերնետ հանրություն ՀԿ
Դուշան Ստոյիչևիչը ICANN- ի Համընդհանուր ընկալման
փոխնախագահ
կառավարման խմբի (UASG) դեսպանը ներկայացրեց
իրենց գործունեությունը : Համընդհանուր ընկալումը
հիմնարար պահանջ է , որը բազմալեզու Ինտերնետի
համար է , որի միջոցով աշխարհում համացանցի բոլոր
օգտվողները կարող են ամբողջությամբ օգտվել
տեղական լեզուներով : Նա նաև խոսեց IDN- ների
համար պետական աջակցության կարևորության
մասին , և թե ինչպես Հայաստանի կառավարությունը
կարող է օգնել դոմենային տիրույթի
առաջխաղացմանը :
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Հայալեզու առցանց կրթական հարթակներ
Արթուր Ավագյան , ՀԲԸՄ Հայկական վիրտուալ համալսարանի զարգացման խմբի
ղեկավար
Վահան Միսակյան , Համակարգիչներ , ծառայություններ և Wi-Fi Ինտերնետ գյուղական
գրադարանների համար , նախագծի ղեկավար
Աննա Չուլյան , Հայաստանի էլեկտրոնային գրադարանների կոնսորցիումի նախագահ
Աղասի Լորսաբյան , Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոն , Ինժեներ
«Հայալեզու առցանց կրթական հարթակներ»
սեսիայի շրջանակներում անդրադարձ կատարվեց
հայալեզու առցանց կրթական հարթակների
հիմնախնդիրներին , զարգացման ուղղություններին
և մարտահրավերներին :
10

տարի առաջ նորարարական տեխնոլոգիաները

հնարավորություն տվեցին ստեղծել հարթակ , որի
միջոցով ամբողջ աշխարհը կարող էր սովորել
հայերեն , հայկական մշակույթ և պատմություն :
Այդ հարթակը դարձավ հայկական վիրտուալ համալսարան : ՀԲԸՄ Վիրտուալ համալսարանի
ղեկավար Արթուր Ավագյանը ներկայացրեց , որ համալսարանն այժմ ունի

3000

ուսանող ,

որոնք միայն Հայաստանից չեն : Առկա է նաև հեռակա ուսուցում , և էլեկտրոնային
գրադարան , որի միջոցով ուսանողները կարող են բացահայտել Հայաստանը և հայկական
մշակույթը : Գործում է նաև հայերենի ուսուցմամբ հեռուստադպրոց :
«Համարգիչներ ,

ծառայություններ

և

Wi-Fi

ինտերնետ

գյուղական գրադարանների համար» նախագծի ղեկավար
Վահան Միսակյանը ներկայացրեց , որ նա և «Ինտերնետ
հանրություն» ՀԿ - ն շուրջ

6

տարի աջակցում են մարզային

գրադարաններին՝ վերականգնելով և տրամադրելով

100-

ից

ավել համակարգիչ :
Հայաստանի էլեկտրոնային գրադարանների կոնսորցիումի
նախագահը ,

շարունակելով

քննարկումը ,

նշեց ,

որ

գրադարանների

կազմակերպել

գրադարանավարների համար .

1

է

վերաբերյալ

դասընթացներ

ամսվա ընթացքում

40

գրադարան է վերապատրաստվել :
Սեսիայի

շրջանակներում

ստեղծարար

ներկայացվեց

նաև

տեխնոլոգիաների

Թումո

կենտրոնի

գործունեությունը և աշխատանքները : Թումո կենտրոնի
Ինժեներ

Աղասի

անցկացվող
նպատակն

Լորսաբյանը

սեմինարների
է

պատմեց

մասին :

երիտասարդներին

Թումո

տալ

Թումոյում
կենտրոնի

կրթություն ,

որը

դպրոցում չեն ստանում , և դա այսուհետև կատարվելու է
նաև առցանց հարթակում : Նյութերն առկա են թե՛ հայերեն ,
թե՛ անգլերեն :
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WCIT 2019 (World Congress on
Information Technology). Նորություններ
Կարեն Վարդանյան , ԱՏՁՄ , տնօրեն
ԱՏՁՄ կենտրոնի տնօրեն Կարեն Վարդանյանը ներկայացրեց

WCIT -

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային կոնգրեսը : Այն
տարեկան կոնգրես է , որտեղ աշխարհի առաջատար տեխնոլոգիաների
մտածողները և նորարարները հավաքվում են արդյունաբերության և
աշխարհի առջև ծառացած հիմնական հարցերի շուրջ զրույցը զարգացնելու
համար : Կոնգրեսը հիմնականում ապագայի մասին մարդկանց
քննարկումների հարթակ է :
Նա նշեց , որ

WCIT 2019-

ը կանցկացվի Երևանում «Թվային դարաշրջանի

խոստումը ` ապակենտրոնացման ուժը» խորագրի ներքո : Ըստ Կարեն
Վարդանյանի՝ ապակենտրոնացման հնարավորությունը մեծ մասամբ
կապված է Ինտերնետի զարգացման հետ :
Կոնգրեսը համախմբում է աշխարհի ավելի քան

2000

բարձր մակարդակի

հանրային ոլորտի ներկայացուցիչներ աշխարհի ավելի քան

60

երկրներից՝

ներառյալ պետությունների ղեկավարներ , ներդրողներ , սկսնակ
հիմնադիրներ և գիտական մտքի առաջնորդներ : Նախորդ

WCIT-

ի

առաջնորդների թվում էին Բիլ Քլինթոնը , Բիլ Գեյթսը , Մարգարետ Թետչերը ,
Լարի Էլլիսոնը և շատ այլ հայտնի մարդիկ :

WCIT 2019 || Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր
Հոկտեմբերի 6-9, 2019
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Հաշմանդամության մարտահրավերներ․
աուտիզմը և հասարակությունը
Լենա Հարությունյան ,
« TMM

-

TMM

զարգացման կենտրոն

Սովորեցրու Ինձ Ավելին»

ուսուցման և զարգացման
կենտրոնն իր գործունեությունը
սկսել է

2016

թվականից։

Կենտրոնի հիմնական
նպատակն է օգնել խոսքի
զարգացման հապաղում ունեցող
երեխաներին։
Կենտրոնի հիմնադիր - տնօրեն
Լենա Հարությունյանը նշեց , որ

կենտրոնի բացման համար խթան է հանդիսացել իր որդու մոտ
հայտնաբերված աուտիզմը , որը , ինչպես հայտնի է , առաջացնում է խնդիրներ
խոսքի զարգացման հետ։ Մյուս պատճառը նմանատիպ կենտրոնների
բացակայությունն էր Հայաստանում։
Լենան նաև խոսեց այն մեթոդների մասին , որոնք օգտագործվում են իրենց
կենտրոնում երեխաների խոսքի զարգացման համար։ Դիսկրետ վիդեո
մոդելավորումը պատկանում է այդ մեթոդների շարքին։
Որպեսզի ավելի շատ մարդիկ տեղեկացված լինեն կենտրոնի գոյության և
գործունեության մասին , բացվեց նաև ֆեյսբուքյան էջ։ Հետագայում արդեն
բազմաթիվ ծնողներ դիմեցին կենտրոնին , շատ մեծ հույս ունենալով , որ որևէ
արդյունքի կհասնեն իրենց երեխաների հետ միասին։
Լենա Հարությունյանն իր խոսքում նշեց , որ կենտրոնի աշխատանքն ավելի են
հեշտացնում մի խումբ մասնագետներ՝ մանկավարժներ , լոգոպեդներ ու
հոգեբաններ։ Ցուցադրվեցին նաև մի քանի հոլովակներ , որոնցում երևում էր
կենտրոնում ստեղծված հոգատար մթնոլորտն ու երեխաների հետ տարվող
աշխատանքները , ինչպես նաև գրացված հաջողությունները։
Կենտրոնի աշխատանքին աջակցում են անհատներ ու բարեգործներ Միացյալ
Նահանգներից։
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Քաղաքային էկոլոգիայի
մշտադիտարկման համակարգ
Իրերի Ինտերնետով
Ավետիք Եսայան , Շիրակ
տեխնոլոգիաների հիմնադիր
Շիրակ տեխնոլոգիաների հիմնադիր
Ավետիք Եսայանը խոսեց

IoT

և

քաղաքային մշակույթի նոր
մարտահրավերների մասին :
Հիմնախնդիրները կապված են այն
փաստի հետ , որ քաղաքները
աշխարհագրորեն զբաղեցնում են միայն
2%2050

ը , սակայն ունեն

51%

բնակչություն :

թվականին ենթադրվում է , որ բնակչության և տեխնոլոգիաների

կենտրոնացած կլինեն քաղաքներում : Եվ դրանում մեծ դեր ունի

IoT-

80%-

ը

ն:

Տեխնոլոգիաներն ամեն ինչ դարձնում են ոչ հուսալի : Այսպիսով , դրանք պետք
է կառուցվեն ` հաշվի առնելով բոլոր մարտահրավերները ` մարդու , մեքենայի ,
մեծ տվյալների , տվյալների վերլուծության խնդիրները և դրանց հիման վրա
նաև արհեստական բանականության խնդիրները :
Վերջին տարիներին
կարժենա

45

IoT-

ն արագ թափ է առնում :

2050

թվականին

IoT

շուկան

տրիլիոն դոլլար , բայց այժմ այն դեռևս զարգացման փուլում է :

Պարոն Եսայանը նշեց , որ

IoT-

ի հետ կապված ծառայություններն ընդգրկում

են ցանկացած բնագավառ ` մշակութային , ֆինանսական , էկոլոգիական և այլ :
Վերջում բանախոսն ավելացրեց , որ մենք արդեն քայլում ենք
նպատակների ուղղությամբ :
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Թվային գովազդի աշխարհագրական
թիրախավորում` ըստ համայնքների
Սամվել Մարտիրոսյան ,

ArmSec

հիմնադրամի հիմնադիր
Արմեն Մուրադյան , Արփինետի
տնօրեն
Աիդա Մուկուչյան , Ինեկոբանկ ՓԲԸ
մարքեթինգի մասնագետ
Արտակ Հարությունյան ,

SMARTOLOGY

Թվային մարքեթինգի ակադեմիայի
համահիմնադիր

Սեսիայի մոդերատորը ներկայացրեց
աշխարհագրական թիրախավորման
անհրաժեշտությունը թվային գովազդում։
Քննարկումների ընթացքում ձևավորվեցին
երկու տարբեր մոտեցումներ․ օպերատորները

Միսակ Խաչատրյան , ԻՏԿ ՍՊԸ ,
ցանցային տեղեկատվական բաժնի
տեխնիկական ադմինիստրատոր
Մոդերատոր՝ Սամվել Բեկթաշյան ,
Մեդիառոլ գովազդային ցանցի
գործադիր տնօրեն

պատրաստ են աշխարհագրական
թիրախավորում ապահովել , սակայն այդ գործունեության համար պահանջում
են գումար։ Գովազդ տեղադրողների տեսակետից այդ գումարը հնարավոր չէ
հավաքագրել գովազդատուներից , քանի որ թիրախավորված գովազդի շուկան
առանձնահատուկ է և ոչ մեծ , հատկապես Երևանից դուրս։ Հարցի լուծման
ճանապարհների փնտրումը կարևոր խնդիր է , այստեղ անհրաժեշտ է կիրառել
ինչպես ավանդական , այնպես էլ նորանոր տեխնոլոգիական լուծումներ։
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐ
Լիաննա Գալստյան ,
կազմակերպչական թիմի
համակարգող

Ինտերնետ հասարակության
Եվրոպական բյուրոյի
նախագահ Ֆրեդերիկ Դոնկը և
Ինտերնետ հասարակության
Հայաստան հատվածի
նախագահ Իգոր Մկրտումյանը

ԷՋ 13

ARMIGF 2018 || 10 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ || ԵՐԵՎԱՆ , ՀԱՅԱՍՏԱՆ

ArmIGF 2018- ը թվերով
30%
29%

Մասնավոր
հատված

20%

21%

Ակադեմիա

19%

Այլ
10%

11%

11%

Քաղ.
Տեխնիկական
համայնք
հասարա
կություն

0%

ԳԵՆԴԵՐ

6%

Մեդիա

3%
Կառավա
րություն

31% ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐ

47%
47%
53%

53%

23 ԲԱՆԱԽՈՍ

145 ՄԱՍՆԱԿԻՑ

27% - ARMSIG

16% - ԿԱՄԱՎՈՐՆԵՐ
55% - ԱՅԼ

9 ՍԵՍՍԻԱ
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ArmIGF 2018 հովանավորներ
և գործընկերներ

ՄԵԴԻԱ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ
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ի թիմը հայտնում է իր շնորհակալությունը միջազգային և տեղական
կազմակերպություններին և գործընկերներին չորրորդ ամենամյա հայկական
Ինտերնետ կառավարման համաժողովի ֆինանսական հովանավորության և
աջակցության համար, որը հնարավորություն է ընձեռում բոլոր շահագրգիռ
խմբերին միավորել մեկ բաց և թափանցիկ հարթակում՝ Ինտերնետի հետ
կապված հարցերի շուրջ քննարկումներ անցկացնելու համար: Շնորհակալ ենք
նաև բոլոր մեդիա գործընկերներին՝ ArmIGF2018-ին անդրադարձ կատարելու
համար:
ArmIGF 2018-

Հատուկ շնորհակալություններ՝
«Ինտերնետ հասարակություն», ICANN, «Ինտերնետ հանրություն» ՀԿ, «IGFSA»,
«RIPE NCC», «Արմինկո», «Արփինետ», Հայաստանի տրանսպորտի, կապի և
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն, IGF-ի քարտուղարություն
և «Նոյյան Տապան» կազմակերպություններին, ինչպես նաև բոլոր նրանց, ովքեր
աջակցել են ArmIGF 2018-ի իրագործմանը:

Այլ մանրամասների համար՝
Լուսաբանում
https://bit.ly/2KIKYhN
https://bit.ly/31VOE5c
https://bit.ly/2XCNAE7

Բոլոր սեսսիաները հասանելի են՝

@isocarmenia
https://www.youtube.com/watch?v=FothTvfIrQ4

հետևեք մեզ՝
armigf.am
@arm_igf
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@armIGF
info@armigf.am

