
Ինչպես է աշխատում Ինտերնետը
ինչպես է այն կառավարվում

Գրիգոր Սաղյան



Հիմնահարցեր

 Կապի համակարգներ՝ ինչպես են գործում

 Հիմնական խաղացողներ՝ ովքեր են

 Ինչ է արված, ինչ պետք է արվի

 Ինչպես անել



Օպտիկական հեռագրից մինչև

օպտիկամանրաթելք
 Օպտիկական հեռագրացանց

 Հեռագրային ծառայութուն

 Հեռախոսակապ

 Ռադիո և հեռուստատեսություն

 Ինտերնետ

 Կոնտենտ

 WSIS

 Ինտերնետի մասնատում

 Ցանցային չեզոքություն

 Թրաֆիկի փոխանակում

 Փոխհաշվարկներ և OTT ծառայություններ



Օպտիկական հեռագրացանց



Օպտիկական հեռագրացանց

Հայտնագործող՝ Քլոդ Շապ



Օպտիկական հեռագրացանց



Օպտիկական հեռագրացանց
 Փարիզ-Լիլ կապուղով 20 րոպեում հեռագիրը

հասցվում էր, ձիավորն անցնում էր այդ

տարածությունը 20 ժամում

 Ամենաերկար կապուղին էր Ս․Պետերբուրգ-

Վարշավա, սպասարկվում էր 1134 մասնագետի

կողմից

 Սպասարկողների կազմում կային հաշմանդամներ, 

որոնք այսօր անվանվում են «շարքային

ծառայությանը ոչ պիտանի»։ Սահմանափակ

հնարավորություններով անձանց ներգրավման

վերաբերյալ մենք կունենանք առանձին ելույթ

 Օպտիկական հեռագրացանով

կիբերհանցագործության նկարագիր “man in the 

middle”, Ալեքսանդր Դյումա։



Հեռագրային ծառայութուն

 Հեռագիր ստեղծելու վրա աշխատում էին

Վեբերը, Գաուսը, Ուտսթոնը, Յակուբին։

 Հեռագիրը ստեղծեց նկարիչ Սեմյուել Մորզեն, 

օգտագորել է մոլբերթ, ժամացույց, մատիտ։

 Ամբողջ կյանքում պայքարել է իր հեղինակային

իրավունքի ամրագրման համար, ստացել է

բամահազարանոց պարգևատրումներ՝ որպես

XIX դարի Մարդ մեծատառով

 Հեղինակային իրավունքին վերաբերող

հարցերին մենք ունենք առանձին ելույթ



Հեռագրային ծառայութուն

 Մորզեի սարքը



Հեռագրային ծառայութուն

 Մորզեի այբուբեն՝ տառերի փոխարեն

ուղարկվում են էլեկտրական կոդեր



Հեռագրային ծառայութուն
 Առաջին հաղորումը Վաշինգտոն-Բալթիմոր գծով՝

«Հրաշալի են գործերդ, Տե՛ր»:

 Մորզեն հիմնեց American Telegraph Company, որին գնեց

հայտնի Western Union-ը, մասնավոր ընկերություն։

 ՌԴ-ում հեռագրային ծառայությունը պետական

մենաշնորհ էր առաջին իսկ օրվանից։

 Նիկոլայ I-ը հրամայаգրեց, որ թույլ տան օգտվել բոլորին, 

հեռագրերը պահպանել գաղտնի, երրորդ անձանց ցույց

չտալ, չբացել թե ով, երբ և ում է հաղորդել հեռագիրը։

 Անձնականտվյալների պաշտպանության և

կիբերանվտանգության մասին ունենք առանձին ելույթ



Հեռագրային ծառայութուն

 Առաջին տրանս ատլանտյան գիծ․
Ստեֆան Ցվեյգի «Առաջին խոսքը

օվկիանոսի այն կողմից» նովելում

 Հայաստանով անցնում էր Լոնդոն-

Բոմբեյ հեռագրային կապուղին

 ԽՍՀՄամբողջ հեռագրային

համակարգը, ինչպես հաշվիչ

մեքենաները ЕС շարքի, այնպես էլ

ծրագրային ապահովումը ստեղծված էր

Հայաստանում։



Միջազգային հեռագրացանց

 Տարբեր երկրներ՝ տարբեր ստանդարտներ

 1865 թ․՝ 20  երկիր Փարիզում հիմնեցին

Միջազգային Հեռագրային Միությունը, որը

կառավարվում էր բացառապես

պետությունների կողմից նշանակված

անդամներից։



Միջազգային հեռագրացանց

 1875 թ-ին ՍանկտՊետերբուրգում ընդունվեց

հեռագրակապի միջազգային ռեգլամենտը։

 Այսօր նմանատեսակ ռեգլամենտ գործում է

հեռահաղորդակցության համար – ITR, 

Ինտերնետին վերաբերող բաժնում՝

մանրամասն

 Անվտանգություն, Ցիմմերմանին հեռագիրը, 

որը ներքաշեց ԱՄՆ Առաջին Աշխարհամարտ։

 Անվտանգության մասին ունենք առանձին

ելույթ



Հեռախոս

 Առաջինը ստանում է ամեն ինչ․ Ալեքսանդր
Բելը 1877 թ–ին ստեղծեց հեռախոսը, հիմնեց

America Telephone & Telegraph ընկերութունը։

 AT&T հետազոտական մանաճյուղը

աշխարհին տվեց տրանզիստոր, 

օպտիկամանրաթելք, ֆոտոէլեմենտ, 

արևային մարտկոց և գենոմի հետազոտման

սարք։

 Մինչև 1974 թ–ը ԱՄՆ շուկայում մենաշնորհ

էր։



Հեռախոս
 1885-ին Բեռլինում ՀՄՄ-ն ընդունեց հեռախոսակապի

վերաբերյալ առաջին փաստաթղթերը

 Փոխհաշվարկներ – 5 րոպե նվազագույն

տևողություն, առավելագույն տևողություն – 10 րոպե՝

միջազգային հեռախոսակապի համար։

 Այսօր կաայլընտրանքային վճարման եղանակ՝ հարթ

սակագին, խոսիր, ինչքան ցանկանում ես

հաստատագրված գումարով։

 Փոխհաշվարկների մասին կլինի առանձին ելույթ



Հեռախոս
 Նոր տեխնոլոգիաներ, նոր սահմանումներ։

 Տարբեր կարգավորում հեռախոսակապի համար և

հեռագրակապի համար, տվյալների փոխանցում։

 Տվյալների փոխանցում՝տեղեկատվության

փոխանցում որևէարձանագրության միջոցով

 Հեռախոսակապ՝խոսակցության հաղորդում

իրական ժամանակում։

 1990-ականներին այս երկու սահմանումները

բախվեցին, երբ խոսակցությունն սկսեցին հաղորդել

արձանագրությունների միջոցով

 Հեռախոսահամարներ՝ հատկացվում են

միջպետական ՀՄՄ-ի կողմից կառավարություններին

1՝ ԱՄՆ, 7՝ Ռուսաստան, 374՝ Հայաստան։



Կարգավորում

 Պետական մենաշնորհի դեպքում՝ կառավարում

 Մասնավոր ընկերության մենաշնորհ կամ ազատ

շուկայում՝ կարգավորում

 1974 ԱՄՆ-ում թույլ տվեցին աշխատել AT&T-ին

մրցակից MCI ընկերությանը։

 Եվրոպայում 1990–ից սկսվեց ապապետականացումը

և շուկայի ազատականացումը։



Կարգավորում
 ՀՄՄ-ն 4 տարին մեկ անգամ հաստատում է

հեռահաղորդակցությունների համակարգերի միջև

կապի կանոնները, որոնք կոչվում են

ԵՐԱՇԽԱՎՈՐԱԳՐԵՐ։

 Երաշխավորագրերը պարտադիր չեն երկրների համար, 

բայց բոլորը դրանց հետևում են՝ միջազգային կապ

ունենալու համար։

 Երաշխավորագրերը հաստատվում են կամ

կառավարությունների կամ ԱԺ կողմից

 Տեխնոլոգիաների զարգացումը այսօր թույլ չի տալիս

սպասել 4 տարի նոր երաշխավորագրերի։

 Առաջանում են ստանդարտների արագ մշակողներ։



Կարգավորում
 Տեխնոլոգիաների զարգացմանը արագ արձագանելու

համար ստեղծվում են Անկախ Կարգավորղ

Մարմիններ, այսօր 100-ից ավել երկրներում դրանք կան

 Հայաստանում դա ՀԾԿՀ-ն է։

 Կարգավորողը իրավունք ունի արձակել հրամաններ, 

հետևել դրանց կատարմանը և պատժել մեղավորին։

 Այս բացառիկ իրավունքը սահմանափակվում է միայն

հեռահաղորդակցության ոլորտով։

 Մինչև վերջ պարզ չէ, թե ինչ են իրենցից ներկայացնում

ՀԾԿՀ որոշումները՝ պարտադիր կատարման ենթակա

են, սակայն օրենք չեն հանդիսանում, քանի որ չեն

ընդունվել ԱԺ կողմից։



Ռադիո և հեռուստատեսություն

 Հեռախոսակապև հեռագրակապ՝ երկկողմանի

 Ռադիո և հեռուստատեսություն՝ դեպի ունկնդիրը

 Այսօրվա ցանցերով հնարավոր է ստանալ նույնը, ինչ

որ ռադիո և հեռուստատեսությամբ

 Ռադիո և հեռուստատեսության բովանդակությունը

կարգավորվում է

 Այսօրվա ցանցերով ստացվող բովանդակությունը չի

կարգավորվում

 Այս մասին կլինի առանձին ելույթ



Ռադիո և հեռուստատեսություն

 Ռադիոալիքների մասին տեսությունը

ստեղծել է Մաքսվելը, արդիականացրել

է Հեվիսայդը



Ռադիո և հեռուստատեսություն

 Տեսությունը չի բացատրում, թե ինչ

միջավայրում են տարածվոմ ռադիոալիքները

 Ենթադրվում էր, որ դա եթերն է, մի

առանձգական նյութ, որն, ինչպես պարզվեց, 

հնարավոր չէ փորձով հայտնաբերել

 Այօրվա մոտեցումներով ռադիոալիքները

տարածվում են առանց միջավայրի

 Այս ձեռնարկում կօգտագործենք եթեր բառը՝

մատչելիություն ապահովելու համար։



Ռադիո և հեռուստատեսություն

 Առաջին ռադիոհաղորդումն իրականացրել է Հերցը

 Առաջին գործնական և առևտրային հաջողության

հասել է Մարկոնին

 Հեռուստատեսությունն ունի ավելի երկար

պատվություն, առաջին ընդունղ էկրանը

հայտնաբերել է Թոմսունը, հաղորդող խողովակը՝

Զվորիկինը։

 Որոշ ռադիոալիքներ տարածվում են ամբողջ

երկրագնդով, ինչը թույլ տվեց կազմակերպել

տրանսատլանտյան ռադիոկապ։

 Եթերը սահմանափակ է, ամեն մի հաղորդման

համար անհրաժեշտ է մի կտոր, ինչպես բույսեր

աճեցնելու համար անհրաժեշ է հողակտոր։



Ռադիո և հեռուստատեսություն

 Եթերի կտորների բաշխումը տարբեր

ծառայությունների (ռադիոկապ, 

հեռուստատեսութուն, բջջային կապ, 

ռադիոլոկացիա, այլ) միջև

իրականացնում է ՀՄՄ-ն:

 Սահմանամերձ տարածքներում

հակասությունների դեպքում ՀՄՄ-ն

նույնպես հանդես է գալիս հաշտարարի

դերում։



Ռադիո և հեռուստատեսություն

 Բովանդակության կարգավորման համար

երկրներում ստեղծվեցին բովանդակության

կարգավորման հանձնաժողովներ

 Պատերազմող երկրներն արգելում էին

ռադիոընդունիչների օգտագործումը, տեղադրում

էին խլացնող կայաններ

 Չինաստանում բովանդակությունը կարգավորվում

է իշխող կուսակցության հրահանգներով, Իրանում, 

Սաուդյան Արաբիայում բովանդակությունը

կարգավորվում է կրոնական առաջնորդների

հրահանգներով, տարբեր երկրներում տարբեր

մոտեցումներ են կիրառվում։

 Բովանդակության կարգավորման վերաբերյալ կլինի

առանձին ելույթ



Ռադիո և հեռուստատեսություն

 1990-ականներին սկսեց լայն տարածվել

Անմիջական Հեռուստատեսությունը, երբ

տիեզերական արբանյակներից սկսվեցին

ուղիղ հաղորդումներ, որոնք չեն

կարգավորվում ազգային հանձնաժողովների

կողմից

 Նույն ժամանակ սկսվեց Ինտերնետի

զարգացումը, որի միջոցով այսօր հնարավոր

դարձավ տարածել ռադիո և

հեռուստատեսային հաղորդումներ, որոնց

օրենսդրական կարգավորումը ազգային

հանձնաժողովների կողմից չի նախատեսված



Ինտերնետ

 Ինչպես միավորել տարբեր վայրերում

տեղադրված համակարգիչների հաշվողական

հզորությունները, սա էր Ինտերնետի

ստեղծման դրդապատճառը, լուծման

ճանապահն առաջարկեց 1962-ին Լինկիդերը, 

ԱՄՆ իր «Գալակտիկական ցանց» հոդվածների

շարքում

 DARPA-ից և MIT-ից իր գործընկերերի հետ

միասին սկսվեցին հետազոտություններ, որոնց

հետևանքով ստեղծվեց UCLA–ում Ինտերնետի

առաջին հանգույցը 1969-ին, որպես գործընկեր

ընտրվել էր BBN մասնավոր ընկերությունը։



Ինտերնետ

 Առաջին երկու համակարգիչ միացնելու համար

մշակված ստանդարտից հետո երրորդին միացնելու

համար պահանջ էր դրվում՝ մշակիր նորը, սակայն

չփոփոխես արդեն իսկ մշակվածը

 Հավակնորդը հարցում էր ուղղում, Request For Comments, 

RFC, որի քննարկումից հետո այդ RFC դառնում էր

ստանդարտ Ինտերնետի համար

 Այսօր RFC-ների մշակման գործընթացը համակարգվում

է IETF-ի կողմից, որի գրասենյակն է Internet Society-ն, 

գրանցված Վիրջինիայում, ԱՄՆ

 Այսօր RFC-ների կարգավիճակը պարզ չէ, RFC-ներին

հետևում են, սակայն ոչ մի պետական վավերացում կամ

հաստատում նրանք չունեն



Ինտերնետ
 Ինտերնետին միացված ցանկացած սարք ունի իր

չկրկնվող համարը, IP address, սարքերը իրար հետ

կապվում են այդ հասցեն օգտագործելով

 Հասցեները միջնորդացված տրամադրում է ICANN 

կորպորացիան, գրանցված Կալիֆորնիայում, ԱՄՆ,

RIPE, APNIC, ARIN, AFRINIC, LACNIC գործակալների

միջոցով

 IP հասցեների կարգավիճակը նույնպես հստակեցված

չէ, դրանք օգտագործվում են պետությունների կողմից, 

սակայն տրված են մասնավոր կազմակերպության

կոցմից, կարող են հետ կանչվել ցանկացած պահի, 

անկանխատեսելի հետևանքներով



Ինտերնետ
 Դոմենային անունները նույնպես տրամադրվում են ICANN-ի կողմից

 Դոմենային անունը ստեղծվել է, մասնավորապես, IP համարների

փոխարեն այնդ անունները հեշտ հիշելու համար

 Կան ccTLD և gTLD-ներ՝ օրինակ ․am , .com

 .am –ին համապատասխանող IP հասցեն ամրագրված ICANN-ում, մի

աղյուսակում, ինչպես և բոլոր այլ TLD ներին համապատասխանող IP 

համարները

 Այս աղյուսակը հրապարակվում է 13 արմատային համակարգիչներում, և

ամեն անգամ օգտվողը դիմում է այդ արմատական համակարգչից որևէ

մեկին՝ .am համակարգչի IP համարը իմանալու համար։ Իմանալով ․am-ի IP 

համարը, օգտվողի համակարգչի ծրագիրը IP համարով դիմում է ․am 

համակարգչին՝ օրինակ isoc.am հասցեն իմանալու համար

 ․am համակարգչում պահպանվում են ․am տիրույթում գրանցված

երկրորդ մակարդակի դոմեններին համապատասխանող IP համարների

աղյուսակը և օգտվողը ստանում է isoc.am համակարգչի համարը

 Ստանալով այդ համարն օգտվողի համակարգչի ծրագիրը IP համարով

դիմում է isoc.am համակարգչին



Ինետերնետ
 Դոմենային անունները բաշխում էր անձամբ Ջոն

Պոստելը, որպես ֆիզիկականանձ

 Ստացողը պետք է ընդգրկեր տեղական Ինտերնետ

համայնքի ներկայացուցիչներին, Հայաստանի

պարագայում 1994-ին ստեղծվեց ՀՀ Ինտերնետ

Օգտվողների Միություն, որը և ստացավ ․am դոմենի

վարելու իրավունքը

 ԻՕՄ-ը միավորել էր Արմինկո սպը, ՀՀ ԳԱԱ, Երևանի

Ֆիզիկայի Ինստիտուտի, Պոլիտեխինիկ Ինստիտուտի, 

այլ կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին՝

որպես ֆիզիկականանձերի ՀԿ

 Անհրաժեշտ է գիտակցել, որ ․am, ինչպես և այլ ccTLD-

ները չեն պատկանում տվյալ երկրին, չեն պատկանում

այն կազմակերպությանը, որը վարում է այդ դոմենը, 

դրանք պատկանում են ICANN-ին։



Ինտերնետ
 Կապուղիները՝ կարգավորվում են ՀՄՄ կողմից, ինչպես

ճանապարհները քաղաքում

 Հասցեները տրվում են ICANN կողմից, ինչպես տների

հասցեները՝ քաղաքապետարանի կողմից

 Տեղեկատվական պաշարները համապատասխանում են

բնակարաններին, գրադարաններին, 

 Կապը կազմակերպելու ստանդարտները

կարգավորվում են IETF կողմից, ինչպես ճանապարհային

երթևեկության կանոնները ՃՈ կողմից

 ՀՄՄ կողմից չկարգավորվող եթերի կտորների

օգտագործումը կարգավորվում է IEEE կողմից (WiFi)



Բովանդակություն

 ՀՄՄ 1988-ին սահմանել է բովանդակությունը որպես

ծառայողական բնույթի տեղեկատվությունից մաքրված

տեղեկատվություն։

 Անալոգային ռադիո և հեռուստատեսությանտարբերությունը

թվայինից և Ինտերնետից այն է, որ բովանդակության

տարածումըանջատված է տարածման կապուղիները

տնօրինողից։

 Անալոգային ռադիո և հեռուստատեսության համար

հատկացվում էր եթերի մի կտոր, եթե այդ ընկերությունները

հակաօրինական հաղորդումներ արձակեին, նրանցից հետ էր

կանչվում այդ եթերի կտորը։

 Այսօր բովանդակություն ստեղծողին կարելի է սահմանափակել

միայն մուլտիպլեքսի մակարդակով, Ինտերնետը և

արբանյակային հեռարձակումը «հետ կանչել»  այսօր հնարավոր

չէ։



World Summit on Information Society WSIS
 1990-ականների վերջին կառավարությունները

հասկացան, որ առաջացել է անվերահսկելի գլոբալ մի

միջավայր, որը կառավարվում է գիտա-առևտտրա-

տեխնիկական մի խմբով

 2002 ՀՄՄ հերթական լիազոր կոնֆերանսին

առաջարկվեց կազմակերպել համաշխարհային մի

հանդիպում՝ կառավարությունների, մասնավոր

հատվածի, գիտա-տեխնիկական հատվածի և ոչ

կառավարական հատվածի ներգրավմամբ

 Կոնֆերանսին զուգահեռ Վինթոն Սերֆը

կազմակերպել էր «Ինտերնետը բոլորի համար» 

կոնֆերանսը, որտեղ մասնակիցներին ներկայացվեց

Ինտերնետի իրական հնարավորությունները։



WSIS



WSIS
 2003-ին Թունիսում և 2005-ին Ժնևում անցկացվեց WSIS-ը, որտեղ

մասնակել են 46 երկրների առաջին դեմքերը

 Ընդունվեց դեկլարացիա և գործողությունների ծրագիր

 Առաջին անգամ ընդգծվեց մասնավոր, տեխնիկական, 

հասարակական կազմակերպությունների հետ multistakholder

մոտեցմանանհրաժեշտությունը

 Որոշվեց ամեն տարի կազմակերպել Ինտերնետ Կառավարման

Համաժողով՝ IGF

 ICANN-ը, լիովին գիտակցելով իր բացառիկ դերը, պահանջում է

ներգրավել հանրության լայն շերտերը Ինտերնետի հետ

կապված հարցերի քննարկմանը

 Նման կարգավիճակը չի գոհացնում մի շարք երկրների, որոնք

չեն ցանկանում զրվել ուղղահայաց կառավարումից



WSIS
 IP հասցեների և դոմենների կառավարման համար

սկսված պայքարը իր կիզակետին հասավ 2012 

դեկտեմբերին Դուբայում Միջազգային

Հեռահաղորդակցության Ռեգլամենտի թարմացմանը

նվիրված կոնֆերանսում

 WSIS-ի առկայությունը թույլ չտվեց նախապատրաստել

կոնֆերանսը առանց հանրային լայն քննարկման

 Կոնֆերանսին չհաջողվեց անցկացնել IP հասցեների և

դոմենների կառավարումը ՀՄՄ-ին

 Ավելին՝ բացահայտվեցին դեմ և կողմ երկրները

 Չինաստանն ունի իր ուրույն ճանապարհը՝ ստեղծել

դոմենային անունների զուգահեռ համակարգ և

կառուցել Չինական Պատ Ինտերնետի համար



WSIS



WSIS



WSIS 
 Մյուս փորձը կատարվեց Բուսանում, ՀՄՄ

կոնֆերանսին, առաջարկվեց սահմանել

Տեղեկատվական-Հեռահաղորդակցական

Տեխնոլոգիաներ հասկացությունը

 Փորձը անհաջող ստացվեց, սահմանում չտրվեց, 

«մշակում» հասկացությունը «տեղեկատվական» 

հասկացությամբ փոխարինելը չընդունվեց

 Ռուսաստանը շարունակում է օգտագործել

инфокоммуникация սուվերեն հասկացությունը, դրանով

իսկ արդարացնելով հեռահաղորդակցությունը

կարգավորող մարմնին բովանդակության

վերահսկման գործառույթը հանձնելու նպատակը



WSIS



WSIS

 Այսօր ՀՄՄ-ում ձևավորվել է WSIS-ի

միջոցով Ինտերնետ կառավարումը

 Ընթանում է WSIS+10 ծրագիրը՝ մինչև

2025 թ

 ՀՄՄ-ն կենտրոնացել է այն հարցերի

վրա, որտեղ այն ունի ազդեցություն



Ինտերնետի մասնատում
 Հասցեներն ու համարները տրամադրում է ICANN-ը, 

սակայն ոչ մեկը չի արգելում ստեղծել

հասցեավորման այլընտրանքային համակարգ

 Քաղաքապետարանից ստացված Արշակունյաց 2 

հասցեի փոխարեն կարելի է ասել Մամուլի Տուն, 

երևանցիները կհասկանան, բայց աշխարհը չի

հասկանա, թե ուր ուղարկել նամակը

 Նման փորձեր արվել էին 90-ականներին, ստեղծվել

էր Alternet-ը, սակայն նրան շուտ վնասազերծեցին

 Այսօր Չինաստանը այդ ուղղությամբ աշխատում է, 

բջջային օպերատորները նույնպես, վտանգը կա



Ինտերնետի մասնատում
 Մասնատումը կարող է լինել լեզվային մակարդակով՝ IDN 

դոմեններ

 Չինաստանի ճնշման տակ ստեղծվեց առաջին չինալեզու

հասցեագրման համակարգ 2007-ին, հետո եկավ .рф-ը, 

2016-ին՝ .հայ-ը

 Բարեբախտաբար, բոլոր IDN –ները թարգմանվում են

լատինատառ

 Զիջելով լատինատառությունը ընկալման համար, ICANN-ը

պահպանեց Ինտերնետի միասեռությունը համակարգի

աշխատանքի ապահովման նպատակով, բոլոր IDN 

դոմեններին համապատասխանող IP հասցեները

նույնպես պահպանվում են ICANN-ի մոտ գտնվող

ցուցակում



Ցանցի չեզոքություն

 Հեռախոսակապը, զբաղեցնելով այսօրվա

ցանցի հնարավորությունների չնչին տոկոսը

բերում է օպերատորներին ավելի շատ

եկամուտ, քան մնացած տվյալների հոսքից

ստացվածը

 Օպերատորները սկսեցին փորձել այդ հոսքի

համար ավելի շատ գումարներ գանձել, այլ

խոսքերով՝ դասակարգել տվյալների հոսքը

Ինտերնետում

 Ինտերնետ համայնքը կտրականապես դեմ

դուրս եկավ, այսօր պայքարի հետևանքով

ձևավորվել է «ցանցի չեզոքություն» 

հասկացությունը



Ցանցի չեզոքություն
 Օպերատորը իրավունք չունի նախապատվություն տալ

որևէ տեղեկատվության տեսակին և սահմանել տարբեր

գներ նույն ծավալի համար

 Ոչ մի տեղեկատվության ֆիլտրումառանց օգտվողի

պահանջի կամ օրենսդրության կամ դատական

որոշմանպահանջի

 Ժամանակավոր անջատումները հնարավոր են

իրականացնել՝ նախապես օգտվողին տեղեկացնելով, 

միայն ցանցի աշխատունակությունը ապահովելու

համար

 Եթե իրականացվում են սահմանափակումներ, ապա դա

անխտիր պետք է բարձրաձայնվի, իսկ ծառայությունը

չկոչվի «ինտերնետ հասանելիությանապահովում»



Փոխհաշվարկներ ցանցերում

 Հեռագրակապի և հեռախոսակապի դեպքում բոլոր

օպերատորները հավասարազոր են

 Օպերատոր Ա-ն, երբ իր ցանցով հաղորդում է

Օպերատոր Բ-ի կողմից ուղարկված րոպեները, 

ամսվա վերջում հաշիվ է ներկայացնում

Օպերատոր Բ-ին իր ցանցով հասցված րոպեների

համար

 Միավորի գինը կոչվում է համաձայնեցված

փոխհաշվարկային սակագին, որը գործում է նաև

հակառակ ուղղությամբ րոպե ուղարկելիս

 Տրամաբանությունն այստեղ այն է, որ ամեն

օպերատոր իր ցանցը ստեղծելու, սպասարկելու, 

վերազինելու և զարգացնելու համար կրում է

ծախսեր և այդ ծախսերը պետք է հատուցվեն



Փոխհաշվարկներ ցանցում

 ԱՄՆ-ում ստեղծվեց առաջին Ինտերնետ

ողնաշարը՝ backbone



Փոխհաշվարկներ ցանցում

 Աշխարհի առաջավոր գիտական և կրթական

հաստատությունները ձգտել են միանալ այս

ողնաշարին

 1993–ին ԱՄՆ կառավարությունը հանեց բոլոր

սահմանափակումները ողնաշարին միանալու

համար, առաջացան առևտրային Ինտերնետ

Ծառայություն Մատուցողներ, որոնք սկսեցին

վաճառել ողնաշարին հասանելության համար և

տրամադրել այդ հասանելիությունը հանրությանը

 Ողնաշարին միանալու համար նշանակված է

ֆիքսված սակագին – flat fee

 Օգտվողներին ծառայութունը նույնպես

տրամադրվում էր ֆիքսված գնով՝ անկախ

օգտագործման ծավալներից



Փոխհաշվարկներ ցանցերում



Փոխհաշվարկներ ցանցերում

 Կապուղիներ տրամադրող ընկերությունները

դարձան «վերին արտի ցորեն» բոլորի համար, 

ստացան TIER1 կոչումը

 Իրար չեն վճարում, միացվողներին՝ վաճառում եեն

իրենց միացման հնարավորությունը



IXP

 Եթե մի քաղաքում միացված ես տարբեր

TIER1 օպերատորի, ապա միացումն

իրականացվում է քաղաք-ԱՄՆ-քաղաք

երթուղով

 Վճարումները մեծանում էին, միացման

ժամանակը մեծանում էր։

 Լուծումը գտնվեց Ինտերնետ թրաֆիկի

փոխանակման կետերի Internet Exchange 

Points ստեղծմամբ



IXP



IXP



IXP
 ՀԾԿՀ-ի 2010 թ որոշմամբ տեղական թրաֆիկի

համար օպերատորները պարտավոր էին գումար

չգանձել

 Այս պարագայում Արմենտելից Վիվասել զանգի

սակագինը հեռախոսով SDR-ով սահմանվեց 10 դրամ

 Նույն կապը Վիբերի կամ Սկայպի միջոցով դարձավ

անվճար, սակայն Ինտերնետին միանալու համար

օգվողից գանձվում էր չնչին գումար, վերահաշվարկը

թույլ է տալիս գնահատել այն 0,1-1 դրամ՝ կախված

օպերատորից գնված փաթեթի պայմաններից

 Սմարթֆոնների լայնածավալ մուտքը և 3-4G 

ցանցային ծառայությունները ստեղծեցին ուղիղ

մրցակցություն տեղական և արտասահմանյան

ձայնային ծառայություն մատուցողների միջև



OTT ծառայություններ
 Over the Top – գագաթից վեր, երբ ձայնը և

վիդեոն տարածվում են Ինտերնետով

 Ձայնային ծառայություններ՝ առաջանում է

կոնֆլիկտ Սկայպի, Վայբերի և տեղական

օպերատորների հետ, վերջիններս կրում են

հսկայական ֆինանսական կորուստներ

 Աուդիո-վիդեո ծառայություններ՝ առաջանում

են կոնֆլիկտներ ամբողջ արևմտյան

քաղաքակրթության հետ, խախտվում է

հեղինակային իրավունքը, կորցնում են

սպորտային միջոցառումների, համերգների, 

կազմակերպողները, 

կինոարդյունաբերությունը՝ չի փրկվում և որևէ

ոլորտ, որտեղ կա հեղինակային իրավունք



Իրերի Ինտերնետ՝ IoT

 Օպտիկամանրաթելքային, WiFi, բջջային ցանցերը

ապահովում են մարդկանց միջև, մարդ-համակարգիչ

և համակարգիչ-համակարգիչ կապերը

 Էլեկտրոնիկայի զարգացումն ապահովել է ասեղի

գլխիկի մեջ սուպերհամակարգչի տեղադրումը

 Ժամանակակից կենցաղային տեխնիկայում առկա են

համակարգիչներ, մնում է իրար հետ

համագործակցեն

 Մեկ անձին անհրաժեշտ կլինի մինչև 100 IP հասցե

 Այդ հասցեների միջև և արտաքին աշխարհի հետ

համագործակցելու համար անհրաժեշտ է լեզու և

անվտանգության ապահովում

 Խելացի Տուն հասկացությունը IoT–ի օրինակ է



Ի՞նչ պետք էանել

 Ունիվերսալ լուծումներ չկան

 Անհրաժեշտ է հետևել ICANN-ի խորհրդատվությանը և

ներգրավվել այս խնդիրների լուծման մեջ

 Ի՞նչպես ներգրավվել. մենք բոլորս պետք է

ճանապարհները գտնենք, ջանքեր գործադրենք, ամեն

մեկս իր տեղում, հետևենք ամենալավ փորձին, 

մասնակցենք միջազգային ֆորումների, մեր

գիտելիքները տարածենք համախոհների միջև

 Այսօրվա Ինտերնետը էապես ազդում է մարդկային

գործունեության բոլոր ոլորտների վրա, ամեն ոլորտում

աշխատանքի մեծ ճակատներ են առաջացել

 Ինտերնետը բոլորի համար, եթե կան

սահմանափակումներ, ապա դա Ինտերնետ չէ


