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ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԸՆԴԴԻՄԱԽՈՍԻ 
ԿԱՐԾԻՔ

Ռուս-Ըա]կական /Սլավոնական/ համալսարանի ասպիրանտ Աշոտ Ռաֆիկի 
Բաղդասարյանի «Ոչ դասական տրամաբանության ֆորմալ համակարգեր և 

թեորեմների մեքենայական արտածելիություև մեքենայական ուսուցման 
մեթոդների կիրառությամբ» թեմայույ թեկնածուական ատենախոսության

վերաբերյալ

Աշոտ Ռաֆիկի Բաղդասարյանի ատենախոսությունում կառուցված են երկարժեք և 

մոդալ տրամաբանությունների մինիմալ ենթահատվածի առաջին կարգի մի շարք նոր ֆորմալ 

համակարգեր, ապացուցված են դրանց համարժեքությունները հանրահայտ համակարգերի 

հետ, ինչպես նան, կիրառելով մեքենայական ուսուցման մեթոդները, առաջարկված են 

արտածումների ավտոմատացված որոնման ալգորիթմներ: Մասնավորապես ստացված 

հիմնական արդյունքները հետևյալն են

1. 2արստւսցնելու[ ավանդական հւււմւսկւսրգերը նոր, հիշողությամբ օժտւիսծ, ւււրւոածմւււն 

կանոններովդ ինչպես նաև որոշակի սւսհմւսնափւսկումներ դնելով արտւսծմւսն հւււյտնի 

կանոնների վրւս, կառուցւխլ են առւսջին կարգի նոր Շ!4բ, Տ\vMin և Տ շՒԱո ֆորմալ 

համակարգերը երկարժեք մինիմալ տրամաբանության հւսմւււր /Գլուխ 2 և

55 ՛ոտ և ՏաՒ1ս1տ4 համակարգերը մոդւսլ տրամաբանության մինիմալ հւսաւիււծի 

համար /Գլուխ 4/, որոնք ևպատւսկաուղղված են «հեշտացներ» այդ 

տրամաբաևություններում ւսրտածմաև որոնմւսն գործընթւսցը: Յուրաքւսնչւուր նոր 

համակարգի հւււմար ւսււյւսցուցւիսծ է նրւս հւսմւսրժեքությունը հայտնի, ավւսնդորեն 

կիրառվող, համակւսրգերի հետ:

2. Կիրառելով մեքենւսյւսկան ուսուցման տարբեր գործիքակազմերը, մասևավորւսպևււ 

ռեկուրենտ նեյրոևային ցանցերը, կատւսրվել է մեծածավալ կիրառական աշխատանք 

երկարժեք մինիմւսլ տրւսմաբանության /բառացված համակարգերի հսա՜ար տրւ|եյ են 

գրանցում արտածումների ավտոմատացված որոնման մի բանն նախնւսկւււև 

ալգորիթմներ, կատարւխլ են դրանց օպտիմիզացիւսները, ինչպես նւււև համեմատւխլ են
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այդ ալգորիթմների արդյունււււ]ետությունը բազմաթիվ բանաձևերի արտածումների 

գործընթացների համար /Գլուխ 3/:

Աշուո Ռաֆիկի Բաղգասարյանի հիշատակված երկրորդ և չորրորդ գլուխների խիսւռ 

ապացուցված տեսական արդյունքները, ոլւոնք կարող են հանղիսւսնւսլ հւսրուււտ հիմք հևտւսգւււ 

հետազոտությունների համար, նոր են, հետաքրքիր են, ունեն ւսրտահայտված կիրւսռական 

բնույթ, ինչը և լիովին հիմնավորվել է եյւյւորդ գլխում: ձիշւստւսկւյած բոլոր այւդյուևքնևրը կւււրոդ 

են դիտարկվել ոյւպես էակւսև ներդրում տայւբեյւ տրամւսրանույծյունևերում արտւսծումների 

հետազոտման բևագւսվւսոում և կարող են դաոնալ հետւսքրքիր գործիքւււկագւ! ՏՏ ոլորտի 

տարբեր կիրառություններում :

Ա. Բաղդւսսայ՜ւյաևի ատենւսխոսույծյունը զերծ չէ թերություններից ւււռկւս են 

վրիպակներ, ոչ հայեցի կառուցվածքու[ նւսխւսդւսսությունևեր և ոչ հայելւեն տեյւմինների 

օգտագործում օտարալեզու «ւսքսիոմ» հւպերեն «հենւսսույյՉ»֊ի ւիոխարեն, կւսմ «ինդուկցիոն» 

եղանակը «մակածւքան» եդանւււկի փոխւսրեն: Նշվւսծ թերությունները, սւսկւււյն, էական չեն 

ատենախոսության ընդհւսնուր գնւսհատւսկանի համար:

Ատենախոսության շրջանւււկներում տպագրւխլ են 7 ւսշխւստությունևեր, որոնցում 

լիարժեքորեն ընդգրկւիսծ են աւոենախոսությւսն հիմնւււկան ւսյւդյուևքևերը, իսկ սեղւհսգիյ՜ւը 

լիովին արտացոլում է ատենախոսության բովանդակությունը:

Աշուո Ռաֆիկի Բաղդասւսրյաևի կողմից ևերկսդւււցված ատենախոսությունը լիովին 

հւսմապատսախանոււք է Ա.01.09 <<Մայծեմատիկակւսն կիրեոնետիկա և մւսթեմւստիկւււկւսն 

տրամաբանություն» մասնագիտությանը, իսկ հեղինակը այւժւսևի է ֆիզիկամւսթեմւստիկւսկան 

գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի շնորհմանը:

Պաշտոնական ընդդիմւսխոս 

ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ

Ֆ.մ.գ.թ. Սերգեյ Մուշեղի Սայադյանի 

ստորագրությունը հաստատում եմ'


