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ШАРТТЫБЕЛГІЛЕР

Жаңатақырыптымеңгерутапсырмалары–функционалдықсауаттылықты
қалыптастырутапсырмалары

Жауапберейік Компьютердеорындайық

Себебінанықтайық Ойбөлісейік

Талдап,салыстырайық Үйдеорындайық

Дәптергеорындайық

Естеріңетүсіріңдер:

Жаңа тақырып  ты түсіну үшін 
ал дын ала берілетін тапсыр-
малар.

Меңгерілетінбілім:

Тақырыптағы иге рілетін мәлі
меттер; күтілетін нә тижелер.

Естеріңесақтаңдар!

Оқушығакеректіжадына-
малар.

Қызықтыақпарат

Материалдыжеңіл
меңгеругежетелейтін
ақпараттар.

Шығармашылықтапсырма

Ізденімдік деңгейдегі тап-
сырмалар.

Маңыздымәлімет

Тақырыптытереңірек
түсінугеқажеттімаңыз-
дымәліметтер.

Ғылымиұғымдардыңүштіл-
дікнұсқасы

Терминдік
анықтамалар.
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Ал ғы сөз

Қым бат ты достар! Биыл ғы оқу жы лын да ин фор ма ти ка  
курсын оқу ды жал ғас ты ра сыңдар. Эр го но ми ка ұғы мы мен 
та ны са сыңдар. Қа зір гі за ман ғы есеп теу іш тех ни ка сы ның да му 
та ри хы на жә не бо ла ша ғы на көз жү гір те сіңдер. Ком пью тер дің 
не гіз гі құ рыл ғы ла ры ның өза ра қа лай әре кет те се ті нін жә не 
осы үдеріс те опе ра ция лық жүйе нің қан дай рөл ат қа ра ты нын 
тү сі не сіңдер. Со ны мен қа тар бү гін гі таң да адам дар  ара сын да ғы 
қа рым-қа ты нас ты ор на ту да ма ңыз ды орын ала тын сым сыз 
бай ла ныс тың ар тық шы лы ғын ұға сыңдар. Ақ па рат тық үдеріс-
тер ді та сы мал дау, шифр лау, екі лік код тау ар қы лы ұсы нуды, 
сондай-ақ мәтіндік құжатпен жұмыс түрлерін меңгеріп, әр бір 
шы ғар ма шылық иесінің ең бе гін ба ға лау ды жә не дә ріп теу ді 
та лап ете тін ав тор лық құ қық ұғы мын игересіңдер. Ком пью-
тер лік гра фи ка мен жұ мыс жа сау ба ры сын да ани ма ция лық 
фильм дер ді құ ру ға мүм кін дік бе ре тін век тор лық гра фи ка мен 
та ны сатын боласыңдар. Өздеріңді сөз сіз қы зық ты ра тын 
ком пью тер лік ой ын дар ды құ ру дың жай-жап са рын тү сі ніп 
аласыңдар.

Оқу лық тың кей бір та қы рып та ры қо сым ша ақ па раттармен 
(«Қы зық ты ақ па рат», «Ма ңыз ды мә лі мет») қамтылған. Әр бір 
та қы рып та жа ңа са бақ ты жақ сы қа был дауларыңа кө мек-
те се тін «Жауап берейік», «Себебін анықтайық», «Талдап, 
салыстырайық», «Дәптерге орындайық», «Компьютерде 
орындайық», «Ой бөлісейік», «Үйде орындайық» жә не 
«Шығармашылық» тап сыр ма ла р берілген. Со ны мен қа тар 
оқулықта ком пью тер де жұ мыс іс теу ге ма шық та ну дағ ды ла-
рың ды қа лып тас ты ру мақ са тын да А, В жә не С дең гей ле рі не 
бө лін ген прак ти ка лық жұ мыс тар ұсы ныл ған. Өздерің орын дай 
ала тын тап сыр ма лар ды таң дауға мүм кін ді ктерің бар. «Есте 
сақта!» айдарындағы нұсқаулықты да ескеріңдер.

Ин фор ма ти ка – бү гін гі таң да бар лық са ла ла рда пай да ла ны-
ла тын жә не күн са нап да мып ке ле жат қан ғы лым са ла сы. Сон-
дық тан оны өте жақсы білу ма ңыз ды мақ сат бо лып та бы ла ды. 
Оқу лық осы мақ сат қа же ту үшін сендерге жақ сы кө мек ші 
бо лып, ин фор ма ти ка дан бі лі мдерің нің ар ту ына кө мек те се ді 
де ген се нім де міз.

Сәт ті лік ті лей міз!  АР
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 Бөлімді оқып-білу арқылы:
• эргономика ұғымын;
• ақпараттық технологияның даму тарихын;
• компьютердің негізгі құрылғыларының байланысын;
• операциялық жүйенің негізгі қызметін;
• сымсыз байланыстың тиімділігін меңгересіңдер.

I БӨЛІМ

КОМ ПЬЮ ТЕР ЛІК  
ЖҮЙЕЛЕР МЕН 
ЖЕЛІ ЛЕР

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



6

§ 1. Эргономика ұғымы

Эр го но ми ка ту ра лы не бі ле сің дер?
Эр го но ми ка – адам ағзасының физикалық және психикалық 

ерекшеліктерін ескере отырып, еңбекке қолайлы жағдай жасау 
мақсатымен жұмыс орнын тиімді ұйымдастыру туралы ғылым.

За ма науи эр го но ми ка жұ мыс ке зін де гі адам ның іс-әре ке тін, 
жа ңа тех ни ка ны мең ге ру жыл дам ды ғын зерт тей ді.

Жұ мыс ор нын ұй ым дас ты ру ба ры сын да зат тар дың ор на ла су 
ор ны, олар дың өл ше мі мен пайдаланушының фи зи оло гия лық 
ерек ше лік те рі ес ке рі луі ти іс. Де мек, ком пью тер мен жұ мыс 
іс теу ге ар нал ған ор ын ер кін оты рып жұ мыс жа сау ға ың ғай лы 
болуы ти іс (1-су рет).

Басты сәл еңкей-
тіп ұстаймыз

Иығымыз еркін

Тізе тікбұрыш болып  
бүгілген 

Оқу құралдары 
үстелдің үстінде 

орналасқан

Арқаны тік 
ұстаймыз

Саусақтар мен білек бір 
сызықта орналасқан

60–70 см

1-сурет. Жұмыс үстелінің эргономикасы

Естеріңетүсіріңдер:

• ком пью тер де ге німіз не?
• ком пью тер мен жұ мыс іс теу қау іп сіз

ді гі ту ра лы не бі ле сің дер?

Меңгерілетінбілім:

• эр го но ми ка міндеттерін шешу;
• жұ мыс ор нын ұй ым дас ты ру;
•  қау іп сіз дік ере же ле рін сақ тау;
• көз, мой ын, қол ға ар нал ған жат ты

ғу лар ды иге ру.

Эргономика–Эргономика–
Еrgonomics

Қауіпсіздіктехникасы–
Техникабезопасности–Safety
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Ком пью тер мен жұ мыс жа сау ба ры сын да іс ке асы ру ға бо ла тын 
жә не бол майт ын әре кет тер ді бі ле сің дер ме?

Ком пью тер мен жұ мыс іс теу ке зін де орын дау ға мін дет ті әре-
кет тер ге:
• ком пью термен жұ мыс іс теу ай ма ғын та за ұс тау;
• ком пью тер ді қол да ну ке зін де ың ғай лы оты ру; 
• оты ра тын орын дық ты өз бой ыңа ың ғай лап алу;
• мо ни тор ға дей ін гі ара қа шық тық ты сақ тау;
• ком пью тер ді қол да ну ке зін де жиі де ма лып, ти іс ті жат ты ғу-

лар ды жа сау жа та ды.
Ком пью тер мен жұ мыс іс теу ке зін де тыйым са лын ған әре-

кет тер ге:
• ком пью тер мен жұ мыс жа сау ке зін де та мақ та ну не ме се 

су сын ішу;
• қат ты ды быс та ғы әуен тың дау не ме се ой ын ой нау ар қы лы 

сы нып тас та ры ңның, жа ндарың да оты ра тын дос та рың ның 
жұ мыс іс теуі не ке дер гі кел ті ру;

• ком пью тер ді белгіленген уақыттан ар тық мөлшерде қол-
да ну жа та ды.

Компьютерменжұмысжасаубарысында
жасалатынжаттығулар

Зей ін арт ты ру үшін те рең ты ныс алың дар.

Көздідемалдыруғаарналғанжаттығулар

Көз де рің ді ашып-жұ мып 
жат ты ғың дар.

Қол да рың ның қоз ға лы сы на 
қа рай көз де рің нің қа ра шы ғын 

ай нал ды рып, жат ты ғың дар.

Маңыздымәлімет

	Эргономикагректіліненаударғандаérgon–жұмысжәнеnómos–заң
дегенмағынаныбілдіреді.

	Эргономика1920жылыадамныңіс-әрекетіменбасқаруыкереккүрделі
техниканыңдамуынабайланыстыпайдаболған.

	«Эргономика»термині1949жылыҰлыбританиядақабылданған.
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Мой ын ға ар нал ған жат ты ғу ларды жүйелі түрде жасап 
отырыңдар.

Білекпенсаусақтарғаарналғанжаттығулар

Сау сақ та рың ды жұ мып,  
қай та ашың дар.

Жұ мыл ған сау сақ та рың  мен  
бі лек те рің ді ай нал ды рың дар.

Техникалыққауіпсіздікережелері
1. Та за лық ты сақ тау қажет.
2. Орын дық та дұ рыс оты ру  керек.
3. Де ма лу жә не жат ты ғу жа сау қажет.
4. Жұ мыс ор нын да та мақ тан бау керек.
5. Еш кім ге ке дер гі кел тір меу керек.
6.  Ком пью тер де ұзақ отыр мау керек.

Алғашқымедициналықкөмеккөрсетуәдістері
Электр то гы мен за қым дан ған  да кө мек көр се ту:

1. Электронды құрылғыларды өшіру керек.
2. Бірден мұғалімге хабарлау керек.
3. Дә рі гер ді ша қы ру ке рек.

Электр то гы на күй ген кез де кө мек көр се ту:
1. Ауыр ған ды ба са тын, ты ныш тан ды ра тын дә рі бе ру ке рек.
2. Күй іктің дә рісін жа ғу ке рек.
3. Дә рі гер ді ша қыр ту ке рек.

Естеріңесақтаңдар!

Төтеншежағдайлардаүрейгеберілмей,сабырсақтаңдар!
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Та лып қал ған да кө мек көр се ту:
1. Та лып қал ған адам ды те гіс жер ге шал қа сы нан, ба сын сол ға 

бұ рып жат қы зу ке рек.
2. Дә рі гер ді ша қыр ту ке рек.
 Тыныс алуы тарылғанда көмек көрсету:
1. Тынысы тарылған адамның аузын ашып, тілін жұтып 

қоймау үшін тартып шығару керек.
2. Тыныс алуы қалпына келгенше жасанды түрде тыныс 

алдырту керек: көкіректі бірқалыпты ырғақпен секундына 
1 рет екі қолмен басу қажет.

3. Дәрігерді шақырту керек.

Компьютердіңқауіпсіздіктехникалықережелері

Та за лық сақ таң дар! Ком пью тер дің ал дын да та мақ 
іш пең дер!

Ком пью тер де дұ рыс  
оты рың дар!

Му зы ка ның дау сын қат ты 
шы ғар маң дар!

Үзі ліс алып, жат ты ғу  
жа саң дар!

Ком пью тер де ұзақ уа қыт 
отыр маң дар!

Шығармашылықтапсырма

«Эргономикаұғымы»тақырыбынаMSPowerPointпрограммасындапре-
зентацияқұрыңдар.
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Жауапберейік

1. Эр го но ми ка де ге ні міз не?
2. Эр го но ми ка сө зі грек ті лі нен ау дар ған да қан дай ма ғы на 

бе ре ді?
3. Ком пью тер мен жұ мыс барысында рұқсат етілген жә не 

етілмеген әре кет тер ге мы сал кел ті рің дер.
4. Ком пью тер мен жұ мыс жа сау ба ры сын да қан дай жат ты-

ғу лар жа са ла ды?

Себебінанықтайық

1. Эр го но ми ка ғы лы мы не лік тен пай да бол ды?
2. Не лік тен ком пью тер ді ұзақ уа қыт қол да ну ға бол май ды?
3. Не лік тен мо ни тор ға дей ін гі ара қа шық тық ты сақ тау ке-

рек?
4. Не себепті компьютермен жұмыс істеу барысында түрлі 

жаттығуларды жасап отыру керек?

Талдап,салыстырайық

1. Ком пью тер мен жұ мыс ке зін де сақ тала тын ере же лер ді 
бұ зу сал да рын тал даң дар (пі кір ал ма су).

2. Интернет желісінен «Ком пью тер де дұ рыс оты ру ере-
же сі» туралы бей неақ па ра т кө ріп, та қы рып тың бас ты 
идея сын анық таң дар.

Дәптергеорындайық
Ал ғаш қы ме ди ци на лық кө мек көр се ту ге бай ла ныс ты 

іс-әре кет тер ді кес те ге тол ты рың дар. 

Электр то гы мен 
за қым дан ған да

 Күй іп 
қалғанда

Та лып 
қал ған да 

Ты ны сы 
та рыл ған да

1. 1. 1. 1.

2. 2. 2. 2.

3. 3. 3. 3.

Жауапберейік

Себебінанықтайық

Талдап,салыстырайық

Дәптергеорындайық
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Компьютердеорындайық

Сөй лем дер дің ма ғы на сы на қа рай көп нүктенің орнына «ке-
рек», «бо ла ды» не ме се «бол май ды» сөздерінің тиістісін қойып, 
мә тін дік ре дак тор да жазыңдар.

Мұ ға лім нің рұқ-
са тын сыз ин фор-
ма ти ка ка би не ті не 
кі ру (ге) ...

Информатика 
кабинетіне 
са быр мен кі ріп, 
өзің нің жұ мыс 
ор ны ңа оты ру (ға) ...

Ин фор ма ти ка 
ка би не тін де сырт 
ки ім мен жү ру (ге) ...

Ком пью тер дің  
көз ге тү сер лік 
ақауы не ме се 
бұ зыл ған же рі жоқ 
еке ні не көз жет кі-
зу( ге ) ...

Информатика 
кабинетіне кі рер де 
бір-бі рің ді есік те 
итер ме леу (ге) ...

Ком пью тер дің көз ге 
тү се тін ақау ла рын 
кө ріп, мұ ға лім ге 
ха бар лау (ға) ...

Бай ла ныс ты ру шы 
сым дар дың ажы-
ра ты ла тын же рі не 
ти ісу (ге) ...

Ком пью тер де 
жұ мыс іс теу ді тек 
мұ ға лім нің рұқ са-
ты мен бас тау (ға) ...

Электр то гы мен 
жал ған ған сым дар ға 
ти ісу (ге) ...

Мұғалімнің 
рұқсатынсыз 
сы нып қа  
ком пакт-диск 
және флэш жи нақ-
тауыш тар алып 
ке лу (ге) ...

 Ком пью тер дің 
ақау ла рын не ме се 
бұ зыл ған же рін өз 
бет те рің мен жөн-
деу (ге) ...

Са бақ қа қа тыс ты 
емес прог рам ма-
лар ды не ме се ой ын-
дар ды қо су (ға) ...

Ком пью тер де лас 
қол мен жұ мыс 
іс теу (ге) ...

Пер не тақ та ны тоқ-
пақ тау (ға) ...

Эк ран ға жә не 
мо ни тор дың арт қы 
қа быр ға сы на 
ти ісу (ге) ...

Пер не тақ та пер не-
ле рін компьютер 
қо сыл ған да ға на 
ба су( ға) ...

Ком пью тер де су 
ки ім мен не ме се 
су қол мен жұ мыс 
іс теу (ге) ...

Көз бен мо ни тор 
эк ра ны ның ара сы 
60–70 сан ти метр ...

Компьютердеорындайық
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Ком пью тер дің 
құ рам дас бө лік те-
рі не зат тар қою(ға) 
...

Жұ мыс ты  
аяқ та ған нан  
кей ін жұ мыс  
ор нын рет ке  
кел ті ру (ге) ...

Компьютерді 
белгіленген 
уақыттан артық 
қолдану (ға) ...

Ойбөлісейік

1. Са бақ та не біл дің дер? Не ні үй рен дің дер? Эргономика 
ережесін сақтамау салдары қандай болуы мүмкін?

2. Қа лай ой лай сың дар, барлық ел де эр го но ми ка ғы лы мы 
өзек ті ме?

Үйтапсырмасы

1. Үйдегі жұмыс істейтін, сабақ оқитын орындарыңды эр-
гономика талаптарына сай реттеңдер.

2. Жағдаяттық тапсырма. Жандосқа дұрыс кеңес ұсы-
ныңдар.

Әрекет түрі Менің кеңесім

Жандос мектептен келіп, тамағын 
ішкеннен кейін компьютерге отырады. 
Ол әрбір жарты сағат сайын үзіліс 
жасайды. Алайда ол сабағын оқымайды, 
тек ата-анасы келетін кезде ғана 
компьютерді өшіреді.

Ойбөлісейік

Үйдеорындайық
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§ 2. Есептеуіш техниканың даму тарихы

Есеп теу құ рыл ғы ла ры қа шан жә не қа лай пай да бол ды?
Ежел гі за ман да адам дар есеп теу үшін тас тар ды, сүй ек тер ді, 

сау сақ тар ын пай да лан ды. 
Есеп теу үшін шот ты пай да ла ну: б.з.б. ІІІ–VІ ғғ. 
Бұл за ман да қа ра пай ым есеп теу лер тас-

тар, ке сек тер, тіп ті сүйек тер дің кө ме гі мен 
жү зе ге асы рыл ған бо ла тын. Күр де лі рек 
есеп тер ді шы ға ру ға мүм кін дік бе ре тін жә не 
нұс қа ла ры бір қа тар ел де та был ған са нау құ-
ра лы аба кус осы ке зең де пай да бол ды (2-су-
рет). Есеп шот де ген жал пы ат пен бел гі лі 
бол ған осын дай са нау құ рыл ғы ла ры Қай-
та өр кен деу дәу ірі не дей ін пай да ла ны лып 
келді.

Естеріңетүсіріңдер:

• ком пью тер ден бас қа қан дай 
есеп теу құ рыл ғы ла рын бі ле сің дер? 

• ком пью тер қа шан пай да бол ды?

Меңгерілетінбілім:

• есептеу техникасының даму 
тарихы;

• за ма науи ком пью тер лер дің не гіз гі 
да му ке зең де рі.

Есептеуіштехника–
Вычислительнаятехника–
Computerengineering

2-сурет. Абакус

Қызықтыақпарат

• Алғашқыкезде«компьютерлер»депнавигациялықкестелерүшін
қайталанатынесептеуәрекеттерінорындайтынжәнепланеталардың
орналасуорнынесептейтінадамдардыатаған.

• ЖозефМариЖаккардтоқымаөнімдерінжасауғамүмкіндікберетінең
алғашқытолығыменавтоматтандырылғантігінстаногынойлаптапты.
Еңқызығыосықұрылғыдапайдаланылғанидеяқазіргіуақыттазаманауи
программалаудақолданылуда.

• Г.Холлериттіңүстелі1890жылыАҚШ-тахалықсанағынжүргізуүшін
пайдаланылды.

• Марк-1мәшинесініңбастыпрограммалаушысы–американдықғалым
ГрейсХоппер.ОлFlow-Maticдепаталатынеңбіріншіжоғарыдеңгейлі
тілдіойлаптапты.БұлтілкейінненCOBOLдепаталды.АР
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ХVІғасырдағықарапайымесептеуқұрылғылары
Жа ңа ма те рик тер ді зерт теу жә не мем ле кет тер ара сын да ғы 

сау да-сат тық тың да муы те ңіз марш рут та рын, т.б. дәл есеп-
теу ді, тір кеу ді қа жет ет ті. Бұл кезеңде жыл дық күн тіз бе, са лық 
жә не сау да есеп те рі се кіл ді көп уа қыт ты талап ете тін жә не қай-
тала на тын амал дар дан тұ ра тын есеп тер ді 
орын дау ға ар нал ған ме ха ни ка лық құ рыл-
ғы лар құ рас ты рыл ған бо ла тын.

Непертаяқшалары
Бұл – 10 та яқ ша дан тұ ра тын, қыр ла ры 

0-ден 9-ға дей ін гі цифр лар мен нө мір ле не тін 
есеп те    уіш құ рал. Осы құралдағы та яқ ша лар-
дың орын да рын өз гер те оты рып, кез кел ген 
сан дар дың кө бей тін ді сін есеп теу ге бо ла тын еді 
(3-сурет).

ХVІ–ХVІІғғ.есептеуқұрылғылары
Осы уа қыт та дәл есеп теу лер және бел гі лі бір есеп тер ді ав то-

мат тан ды ру құ рыл ғы ла ры ой лап та бы ла бас та ды (4–6-су рет-
 тер). Сондай-ақ Жаккардтың тоқыма станогы есептеуіш 
мәшинелерге дейін пайда болып, компьютер тарихында 
маңызды рөл атқарды.

4-сурет. Шиккард тың  
есептеуіш сағаттары

5-сурет. Паскалин. 
Механикалық  

есептеу мәшинесі

6-сурет. Лейбництің 
арифмометрі 

ХVІІІ–ХІХғғ.перфокарталардыңкөмегіменавтоматтандыру
Сау да ның да муы, сая хат тар дың кө беюі, сон дай-ақ ха лық 

са ны ның өсуі, ло ги ка ның да муы мен күр де лі есеп тер ді ше шу 

3-сурет. Не пер  
та яқ ша ла ры

Шығармашылықтапсырма

Интернеттен әртүрлі кезең компьютерлерінің суреттерін тауып, постер
дайындаңдаржәнеонытопалдындатүсіндіріпберіңдер.АР
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қа жет ті лі гі түр лі дең гей де гі ме ха ни ка лық есеп теу іш құ рыл ғы-
ла ры ның пай да бо лу ына се беп бол ды. Осы кезеңде пер фо кар та 
деп аталатын, картоннан жасалған, 
тесіктері бар ақпарат тасымалда-
уыштарды пайдаланатын құрыл ғы-
лар ойлап табыла бастады.

Механикалықесептеуіш
мәшинелер

 ХІХ ға сыр дың ба сын да Бэб бидж  
ана ли ти ка лық мә ши нені ой лап 
та пты (7-сурет). Осы мәши неге 
ал ғаш рет прог рам ма құр ған ға лым 
Ада Лав лэйс еді. Ада Лав лэйс прог-
рам ма құ ру да қай тала на тын әре-
кет тер үшін цикл ді прог рам ма лау 
тұ жы рым да ма сын қол дан ды.

Холлеритүстелі
Г. Хол ле рит ал ғаш қы элект ро-

ме ха ни ка лық са нау ыш мәши несін 
ой лап тап ты (8-сурет). Бұл мәшине 
пер фо кар та да код тал ған ста тис ти-
ка лық жаз ба лар ды оқып, сұ рып тай 
ала тын еді.

ХХғасырдыңбіріншіжартысы:аналогтіккомпьютерлер
Екінші дүниежүзілік соғыс алдында механикалық және 

электромеханикалық аналогтік компьютерлер кең тарала 
бастады. Электромеханикалық компьютерлерде алғаш рет 
магнитті жетектер мен вакуумдық түтіктер пайдаланылды.

1936 ж. заманауи информа тиканың дамуына үлес қосқан 
Алан Тьюринг абстрактілі есептеу мәшинесін ұсынды. Бұл 
мәшине «Тьюринг мәшинесі» деп аталды.

1941 ж. Кон рад Цу зе прог рам ма мен бас қа ры ла тын ком пью-
тер ді ой лап тауып, ең ал ғаш қы жұ мыс жа сау ға ар нал  ған ком пью-
тер ді құ рас тыр ды. Бұл ком пью тер маг нит ті же тек ке не гіз дел ген.

1944 ж. «Марк-1» ат ты гар вард тық мәшине пай да бол ды. 
«Марк-1» элект ро ме ха ни ка лық ре ле нің қол да ны лу ына не-
гіз дел ген жә не перфолента деп аталатын, қағаздан жасалған 

7-сурет. Бэб бидж дің  
ана ли ти ка лық мәши не сі

8-сурет. Хол ле рит  
үс те лі
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ақпарат тасымалдауыш таспада код тал ған он дық сан дар мен 
жұ мыс жа са ған. Мәшине ұзын ды ғы 23 раз ряд қа дей ін гі сан-
дар мен жұ мыс жа сай ала тын еді.

Сандықкомпьютерлердіңдамуы

Біріншікезеңкомпьютерлері
Бұл ком пью тер лер 1945–1955 

жылдары ENIAC, EDVAC жә не 
UNIVAC деген атау мен пай да бол ды. 
Оларды құрастыру барысын да элек-
тронды лампалар немесе вакуумды 
түтіктер қолданылды. Компьютер-
лердің өлшемі өте үл кен және 
биіктігі 5 метрге дейін жет кен дік тен 
бір бөлмені толық алатындай еді 
(9-сурет).

Екіншікезеңкомпьютерлері
Бұл кезең компьютерлерінің 

ерек ше лі гі про цес сор ла рын да, ва-
куум ды тү тік тің ор ны на тран зис тор-
лар қол да ны л ды. Бұл ком пью тер лер 
1955 жыл дар дан кей ін қол да ныс қа 
ен ді. Ком пью тер лер дің есеп теу іш 
қу ат ты лы ғы жо ға ры, кө лем де рі са-
лыс тыр ма лы түр де кі ші леу бол ды 
әрі олар ды қол да ну ың ғай лы еді. 
Со ны мен қа тар тағы бір ар тық шы-
лы ғы – олар ал дың ғы ке зең ком пью-
тер ле рі не қа ра ған да қол же тім ді рек 
болды (10-сурет).

Үшіншікезеңкомпьютерлері
1960 жыл да ры құ рас ты рыл ған ком пью тер лер де интегралды 

сызбаларды пай да ла ну олар дың се нім ді лі гі мен дәл ді гін жо ға-
ры ла тып қана қой май, өл шем де рі нің кі ші реюі мен ба ға сы ның 
ар зан дауы на әкел ді. Осы кез ден бас тап, ком пью тер лер бар лық 
са ла лар да – жұ мыс орын да рын да, бі лім бе ру жә не зерт теу, т.б. 
ұй ым дар да ке ңі нен қол да ны ла бас та ды (11-сурет).

9-сурет. Бі рін ші ке зең  
ком пьюте рі

10-сурет. Екін ші ке зең  
ком пьюте рі
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Төртіншікезеңкомпьютерлері
1970 жыл да ры құ рас ты рыл ған 

ком пью тер лерде жә не олар да мик-
ропро цес сор лар мен чип тер қол да ныл-
ды. Мик роп ро цес сор лар дың өл ше мі 
пош та лық мар ка дан кі ші бол ды жә-
не есеп теу мүм кін дік те рі аса жо ға ры 
еді. Ком пью тер лер ді офис тер мен кол-
ледж дер де дер бес қол да ну ға жә не ком-
пью тер ді бар лық са ла лар да пай да ла ну 
мен зерт теу ге жол аш ты (12-сурет).

Бесіншікезеңкомпьютерлері
Жасанды интеллект тұжырым-

дамасы қолданылатын бесінші кезең 
компьютерлерін құруға байланысты  
ең алғашқы әрекет 1980 жылдары 
орын алды. Сол кезеңде «Дәуір ком-
пьютерін» құру талпынысы сәтсіз-
дікпен аяқтал ған еді. Алайда, содан 
бері компьютерлік индустрия адам са-
насына еліктейтін суперкомпьютерді 
құру жұмыста рын тоқтатқан емес. Мүмкіндіктері өте жоғары за-
манауи компьютер лер күн санап ақпараттық-коммуникациялық 
технология саласына қосылып жатыр.

12-сурет. IBM PC төр тін-
ші ке зең ком пьюте рі

11-сурет. Үшін ші ке зең  
ком пьюте рі

Маңыздымәлімет

	Дербескомпьютерлермикросызбаларғанегізделген.
	Ноутбукжәнепортативтікомпьютерлердіңдербескомпьютерлерден

артықшылығыоныалыпжүругеболатындығында.
	Қалтакомпьютерлері–ноутбуктыңмүмкіндіктерішектеулікішігірімнұсқасы.
	Сервер–желілікжүйедеәртүрліқосымшаларменжұмысістеугемүм-

кіндікберетіндербескомпьютердіңасақуаттынұсқасы.
	Мейнфрейм–сервердіңасақуаттынұсқасы,олөтеүлкенкөлемдімәлі-

меттерменжұмысістейтінқосымшалардыіскеқосуғамүмкіндікбереді.
	Суперкомпьютерлер–өңдеубарысындасекундынатриллионамалды

орындаудыталапететінесептердішешуүшінқұрылғанғылымиқосымша-
лардықолдануғамүмкіндікберетінмультипроцессорыбаркомпьютерлер.

	Смартфон–ұялытелефонқызметінатқаратынжәнетөртіншікезең
компьютерлеріндеғанаорындауғаболатынқызметтердіұсынатын
құрылғы.Алғашқысмартфон1992жылыпайдаболды,алайдаоның
жетілдірілуіәліжалғасыпкеледі.АР
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Жауапберейік
1. Есеп теу тех ни ка сы ның да му ын да ма ңыз ды рөл ат қар ған 

қан дай тұл ға лар ды бі ле сің дер?
2. Екін ші ке зең ком пью тер ле рі не се беп ті бі рін ші кез ең 

компьютерлеріне қарағанда ти ім ді рек бол ды?
3. Ана лог тік ком пью тер лер ге қан дай мә ши не лер жа та ды?
4. ХХ ға сыр да есеп теу тех ни ка сы ның да муы не ше ке зең-

нен тұ ра ды?
5. Бі рін ші ке зең ком пью тер ле рі не мы сал кел ті рің дер.
6. Төртінші ке зең ком пью тер лерін сипаттаңдар.

Себебінанық
тайық

1. ХVІ ға сыр да Не пер та яқ ша ла ры н қолдану не себепті 
тиімді болды?

2. ХХ ға сыр дың со ңын да не лік тен ком пью тер лер бар лық 
са ла лар да жап пай қол да ны ла бас та ды? 

3. Не се беп ті смарт фонның мүм кін ді гі қа ра пай ым ұялы 
те ле фон  мүмкіндігінен жо ға ры са на ла ды?

Талдап,салыстырайық

1. Төртінші ке зең ком пью тер ле рі нің алдыңғы ке зең ком-
пью тер ле рі мен салыстырып, ар тық шы лық та рын көр се-
тің дер.

2. Тақырыптың басты идеясы неде? Мысал келтіріңдер 
(пікір алмасу).

Жауапберейік

Себебінанықтайық

Талдап,салыстырайық

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



19

Дәптергеорындайық

1. Кес те ні тол ты рың дар.

 Ком пью тер 
ке зең де рі 

Уа қы ты 
 Ком пью тер ді құ ру  

ба ры сын да қол да ныл ған 
тех но ло гия тү рі 

Бі рін ші ке зең 
ком пью тер ле рі 

Екін ші ке зең 
ком пью тер ле рі 

Үшін ші ке зең 
ком пью тер ле рі 

Төр тін ші ке зең 
ком пью тер ле рі 

2. Тө мен де бір не ше есеп теу құ рыл ғы ла ры бе ріл ген. Үл гі ге 
қа рап, олар ды пай да бо лу ре ті мен дәп тер ле рі ңе жа зып 
шы ғың дар.

ENIAC

Ноут бук 

Аба кус 1

 Хол ле рит үс те лі 

Не пер та яқ ша ла ры 

 Пас ка лин 

 Бэб бидж дің ана ли ти ка лық мәшинесі

Дер бес ком пью тер 

 Марк-1

Смарт фон 

Дәптергеорындайық
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Компьютердеорындайық

1-тап сыр ма ға берген жауаптарыңды қолданып, ХХ ға-
сыр да ой лап та был ған ком пью тер лер ді си пат тайт ын сыз ба 
құ рың дар.

Ойбөлісейік

1. Қалай ойлайсыңдар, неге адамзат саналы есептеу тех ни-
касын құруға ұмтылуда? Өз ойларың жайлы доста рың-
мен бөлісіңдер.

2. Есептеу техникасының 20 жылдан кейінгі болашағы 
жайында ой бөлісіңдер.

Үйтапсырмасы

1. Қосымша ақпарат көздерінен компьютердің даму та-
рихы туралы келтірілген мәліметтермен танысыңдар.

2. Өздеріңді ХХ ғасырдың 60-жылдары өмір сүріп жатқан 
адамдар деп есептеңдер. Бүгінгі күнгі технологияны пай-
даланатын жағдаятты қамтып, шағын фантастикалық 
әңгіме жазыңдар.

Компьютердеорындайық

Ойбөлісейік

Үйдеорындайық
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§ 3. Ком пью тер дің қызметі

Ком пью тер ді іс ке қо са тын не гіз гі құ рыл ғы ла р бірбі рі мен қа лай 
әре кет те се ді?

 Ком пью тер дің бір не ше бө лік тен тұ ра ты ны біз ге мәлім. Әр бір 
бө лік бел гі лі бір қыз мет ат қа ра ды. Ком пью тер іс ке қо сы лып 
тұр ған кез де, оның құ рам дас бө лік те рі нің бар лы ғы мә лі мет ті 
ен гі зіп, өң деп, дай ын ақ па рат ты ұсы ну үшін бі рі гіп жұ мыс 
жа сай ды, яғ ни бір-бі рі мен әре кет те се ді (1-сызба).

Ж
ү
й
е
л
і
к 

ш
и
н
а

ПРОЦЕССОР

Ішкі жады

Сыртқы жады

Енгізу құрылғылары

Шығару құрылғылары

1-сызба. Компьютер бөліктерінің ақпарат алмасуы

Естеріңетүсіріңдер:

• ком пью тер дің қан дай не гіз гі құ рыл
ғы лары бар?

• ком пью тер дің құ рам дас бө лік те рі нің 
қыз мет те рі қан дай?

Меңгерілетінбілім:

• ком пью тер дің негізгі құрылғыла-
рының өзара әрекеті;

• ана лық тақ ша ның, ор та лық про цес
сор дың, бай ла ныс порт та ры ның 
қыз ме ті.

Жүйелікблок–Системный
блок–Systemunit

Жүйелікшина–Системная
шина–Systembus
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Кей бір ком по не нт тер көз ге кө рі ніп тұ ра ды. Ал жүй елік 
блок тың ішін де ор на лас қан  бөліктерін біз кө ре ал май мыз.

Жүй елік блок. Жүй елік блок тың ішін де ор на ла са тын 
құ рыл ғы лар:
• ана лық тақ ша; 
• мик роп ро цес сор;
• ком пью тер дің іш кі жа ды сы;
• дис кже тек – сырт қы жа ды ның құрылғысы;
• жүй елік ши на;
• ком пью тер дің әр түр лі құ рыл ғы ла ры ның бай ла ны сын қам-

та ма сыз ете тін элект рон ды сызба лар;
• ком пью тер дің элект ро ме ха ни ка лық бө лі гі – қо рек тен ді ру 

бло гы, жел де ту, қор ғау  жүй еле рі.
Ана лық тақ ша. Ком пью тер дің ап па рат тық не гі зі ана лық 

тақ ша бо лып та бы ла ды (13-сурет). Ана лық тақ ша – ком пью-
тер дің микропроцессоры, тұ рақ ты ес-
те сақ тау құ рыл ғы сы (ROM) се кіл ді 
жә не бас қа да ком по не нт те рі ор на лас-
қан тақ ша . Ана лық тақ ша ком пью тер-
дің әр бір бө лі гін ті ке лей не ме се жа на ма 
 байла ныс ты ра ды. Ана лық тақ ша ның 
не гіз гі қыз ме ті – ком пью тер дің дұ рыс 
жұ мыс іс теуін қам та ма сыз ету жә не кез 
кел ген құ рыл ғы ның ком пью тер мен бай-
ла ны суы на рұқ сат бе ру бо лып та бы ла ды.

13-сурет. Ана лық 
тақ ша

Маңыздымәлімет

	ПроцессоржылдамдығыМегагерцпеннемесеГигагерцпенөлшенеді.
Жылдамдықартқансайыннұсқаулартезорындалады.

	Жүйелікблоктыңартқыпанеліндеорналасатыннегізгіпорттармен
олардыңқызметі:

1. PS/2 Port:тінтуірменпернетақтанықосуғаарналған.
2. USB Port:кеңіненқолданылатынпорт.
3. Ethernet Port:желікабелінқосуғаарналған.
4. Audio in/Audio оut: дыбысұлғайтқыш,микрофон,құлаққапсекілдітүрлі

аудиоқұрылғылардыжалғауғамүмкіндікбереді.
5. VGA Port:мониторосыпортқажалғанады.Мұндатінтуір,принтер,

пернетақта,web-камера,флэш-жинақтауыштаржәнебасқақұрылғылар
компьютергежылдамқосылады.АР
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Микропроцессор – мәліметтерді өңдеуге және компьютер 
жұмысын басқаруға арналған құрылғы.

Біз пер не ні бас қан да, тін туір ба тыр ма сын шерт кен де, қан-
дай да бір қо сым ша ны іс ке қос қан да микропроцессорға нұс-
қау бе ре міз. Микропроцессор біз дің кез келген ко ман да мыз ды 
орын дай ды және ком пью тер дің бар лық құ рам дас бө лік те рі мен 
ты ғыз бай ла ныс та бо ла ды.

Жүй елік ши на. Құ рам дас бө лік тер дің ара сын да ақ па рат, 
ад рес тер жә не бас қа ру шы ко ман да лар ал ма суын жүй елік ши на 
қам та ма сыз ете ді. Жүйе лік ши на – про цес сор мен жа ды ара сын-
да ғы ақ па рат ал ма су жү зе ге асы ры ла тын жә не пе ри фе рия лық 
құ рыл ғы лар мен бай ла ныс ор на ты ла тын не гіз гі ма ги ст раль .

Жүйе лік ши на
• де рек тер ши на сы;
• ад рес тер ши на сы;
• бас қа ру ши на сы нан тұ ра ды.

Компьютерпорттары
Ком пью тер дің әр түр лі сырт қы құ рыл ғы лар мен бай ла ны сы 

порт тар ар қы лы жү зе ге асы ры ла ды.
Жүйелік блоктың артқы панелінен біз көп те ген ен гі зу 

порт та рын кө ре ала мыз. Порттардың түрлері өте көп. Алайда 
олардың барлығы бірдей компьютердің толық қанды жұмыс 
істеуі үшін қызмет атқармайды.

Ком пью тер дің бар лық порт та рын шарт ты түр де екі топ қа 
бө лу ге бо ла ды:
– Сырт қы порт тар ком пью тер дің сырт қы құ рыл ғы ла рын 

(прин тер, ска нер, мо дем жә не т.б.) жүйе лік ши на ға қо су 
үшін қол да ны ла ды.

– Іш кі порт тар ком пью тер дің іш кі құ рыл ғы ла рын жүйе лік 
ши на ға қо су үшін қол да ны ла ды.
Порттардың сыртқы түрі мен түсі жүйелік блокқа қосы-

латын перифериялық құрылғыны тез әрі дұрыс анықтауға 
көмектеседі.

Қоректендірублогы
Қо рек тен ді ру бло гы электр қу атын ком пью тер мен оның  
ком по не нт те рі не қа лай жет кі зе ді?

Ком пью тер де оның бар лық құ рыл ғы ла рын қу ат пен қам та-
ма сыз ете тін қо рек тен ді ру бло гы бо ла ды. Қо рек тен ді ру бло гы АР
МА
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электр энер гия сын ка бель дер ар қы лы ана лық тақ ша мен оған 
қо сыл ған бас қа да ком по не нт тер ге жет кі зе ді. Ком пью тер дің 
қу ат алу ба тыр ма сы жүй елік блок тың ал дың ғы бе тін де ор на-
лас қан. 

Программалыққамтама
Программалық қамтама ұғымын қалай түсінеміз?

Программалық қамтама – компьютер жұмысын басқаратын 
командалар жиыны. Компьютер онсыз ешқандай тапсырма-
ларды орындай алмайды. Программалық қамтаманың екі 
негізгі түрі бар: жүйелік және қолданбалы. Негізгі енгізу-
шығару жүйесі BIOS (Basic Input Output System) жүйелік 
программалық қамтаманың мысалы болып табылады. Про-
грамма ROM (Read-Only Memory) немесе тұрақты есте сақтау 
құрылғысы (ТЕСҚ) деп аталатын кішкентай чипте орнала-
сады. Біз жүйелік блоктағы компьютерді іске қосу батыр-
масын басқан кезде процессор ТЕСҚ-нан BIOS кодын оқып, 
оны жедел жадыға жазады және басқаруды BIOS кодына 
береді. BIOS-тың негізгі қызметі – пернетақта, тінтуір, CD/
DVD диск, қатқыл диск секілді 
басқа да аппараттық қамтама 
құрылғыларын ажыратып, тани 
алу. Windows және Linux секілді 
заманауи операциялық жүйелер 
BIOS қызметтерін компьютерді 
жүктеу кезінде және «апатты» 
режімде ғана қолданады.

Жауапберейік

1. Ком пью тер дің не гіз гі құ рам дас бө лік те рін атаң дар.
2. Про цес сор қан дай қыз мет ат қа ра ды?
3. Же дел жа ды не үшін қол да ны ла ды?
4. Ен гі зу мен шы ға ру құ рыл ғы ла ры на мы сал кел ті рің дер.
5. Порт де ге ні міз не?
6. Ана лық тақ ша де ге ні міз не?
7. Жүй елік ши на ның ат қа ра тын қыз ме ті қан дай?

Шығармашылықтапсырма

«Компьютердің негізгі құ-
рылғыларының өзара әреке-
ті» тақырыбында шығарма
жазыңдар.

Жауапберейік
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Себебінанықтайық

1. Ком пью тер дің құ рам дас бө лік те рі мен олар дың ат қа ра-
тын қыз ме тін бі лу не се беп ті ма ңыз ды?

2. Не лік тен про цес сор ды ком пью тер дің « миы» деп есеп-
тей ді?

3. Порт тар дың кө лем де рі мен өл шем де рі нің әр түр лі бо луы 
не се беп ті ма ңыз ды?

4. Ана лық тақ ша  не үшін ма ңыз ды құрылғыға жатады?

Талдап,салыстырайық

1. Ком пью тер дің құ рам дас бө лік те рі нің қыз ме ті не тал дау 
жа саң дар.

2. Тақырыптың негізгі идеясы неде (пікір алмасу)?

Дәптергеорындайық

Кес те де жүй елік блок тың арт қы панелін де ор на лас қан 
не гіз гі порт тар бе ріл ген. Олар дың қыз ме тін жа зу ар қы лы 
кес те ні тол ты рың дар.

Порт тар атауы Ат қа ра тын қыз ме ті 

PS/2 Port

USB Port

Ethernet Port

Audio in/Audio оut

VGA Port

Компьютердеорындайық

Өз бет те рің ше қо сым ша із де ніп, төмендегі сөздерді пай-
даланып, сызбаны тол ты рың дар.

Монитор, принтер, тұрақты жады, сканер, пернетақта, 
процессор, плоттер, тінтуір, жедел жады, микрофон, шыға-
ры латын мәліметтер, бейнекамера, сыртқы жады.

Себебінанықтайық

Талдап,салыстырайық

Дәптергеорындайық

Компьютердеорындайық
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Жүйелік шина

Ойбөлісейік

1. Қа лай ой лай сың дар, болашақта ком пью тер дің қандай 
құрылғылары қолданыстан шығуы мүмкін?

2. Жүй елік блок тың ішін де ор на лас қан бар лық ком пью-
тер дің құ рам дас бө лік те рі нің рөл де рін өза ра бө ліп алып, 
бір-бі рі мен пікір алмасатын қойы лым (рөл дік ой ын) құ-
рың дар.

Мен қоректену 
 блогымын

Мен аналық 
тақшамын

Мен жедел 
жадымын

Үйтапсырмасы

«Компьютерлердің бағалары неге әртүрлі болады?» де-
ген сұраққа жауап дайындаңдар.

Ойбөлісейік

Үйдеорындайық
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§ 4. Операциялық жүйелер

Опе ра ция лық жүйе де ге ні міз не?
Ком пью тер дің бар лық құ рыл ғы ла рын бас қа ру үшін ар найы 

прог рам ма лар қол да ны ла ды. Олар дың ішін де опе ра ция лық 
жүйе ерек ше орын ала ды.

Опе ра ция лық жүйе (ОЖ) – компьютер құрылғыларының 
үздіксіз жұмыс істеуін ұйымдастыратын және түрлі 
командалардың орындалуын басқаратын жүйелік программа. 
Опе ра ция лық жүйесіз ком пью тер еш бір әре кет ті орын дай 
ал май ды (2-сызба).

Енгізу мен шыға-
ру құрылғыларын 

басқарады

Басқа програм-
малық қосымша-

ларды жүктеп, 
орындайды

Қатқыл дискіден 
мәлімет оқиды және 
мәлімет жөнелтеді

Перифериялық 
құрылғыларды 

анықтап, оларды 
орнатады

Программалық 
қамтамамен аппа-

раттық қамтаманың 
байланысуына мүм-

кіндік береді

Файлдар мен бума-
ларды басқарады

Жүйе қателіктерін 
түзетіп, қолдану-
шыға ескертеді

Жедел жадыны 
басқарады

2-сызба. Операциялық жүйенің қызметтері

Естеріңетүсіріңдер:

• прог рам ма лық қамтама ту ра лы не бі ле
сің дер?

• опе ра ция лық жүйе ұғы мы сен дер ге  
та ныс па?

Меңгерілетінбілім:

• опе ра ция лық жүйе және оның негізгі 
міндеттері;

• опе ра ция лық жүйе ин тер фей сі тү сі ні гі;
• опе ра ция лық жүйе нің ны сан да ры;
• опе ра ция лық жүйе нің бас қа ру эле мент те рі.

Операциялықжүйе–
Операционнаясистема–
Operatingsystem

Интерфейс–
Интерфейс–Іnterface
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Опе ра ция лық жүйе нің ин тер фей сі де ге ні міз не?
Опе ра ция лық жүйе нің не гіз гі қыз ме ті ком пью тер мен оны 

қол да ну шы ның жұ мы сын ың ғай лы бас қа ру ды қам та ма сыз ету 
бо лып та бы ла ды.

Түр лі опе ра ция лық жүй елер де нұс қау лар мен олар дың 
орын да лу нә ти же сін қа рау дың түр лі әдіс те рі, яғ ни опе ра-
ция лық жүйе нің әр түр лі ин тер фейсте рі қа рас ты рыл ған.

Операциялықжүйеинтерфейсі–қолданушыменкомпьютер
арасындағықарым-қатынастықамтамасызететінережелермен
құралдаржиынтығы.

Ал ғаш қы опер ация лық жүй елер де ком пью тер ді бас қа ру 
үшін нұс қау лар пер не тақ та дан ен гі зіліп, Enter батырмасын ба-
су арқылы орындалады. Бұл ко ман да лық ин тер фейс деп атала-
ды. Командалық интерфейс операциялық жүйе интерфейсінің 
ең алғашқы түрі болып табылады. Оның басты ерекшелігі – 
барлық командалардың компьютерге пернетақта көмегімен 
енгізілуінде (14-сурет).

14-сурет. Командалық интерфейс14-сурет. Командалық интерфейсЕстеріңесақтаңдар!

КомандалықинтерфейстіОЖкомандалары
Командалар Қызметі

copy Көшіру
del Өшіру
format Пішімдеудіжүзегеасырады
md Жаңабумақұру
rename Файлнемесебумаатынөзгерту
cmd Дискіденфайлдардыкөшіреді
edit Файлдардыңмазмұнынөзгертеді
cls Терезенітазалайды
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Қа зір гі опе ра ция лық жүй елер де қол да ну шы ға ың ғай лы 
гра фи ка лық ин тер фейс қа рас ты рыл ған (15-су рет).

15-сурет. Графикалық интерфейсті ОЖ мысалдары

Гра фи ка лық ин тер фейс пен жұ мыс іс теген кезде бас қа ру 
нұс қау ла рын пер не тақ та дан ен гі зу дің қа же ті жоқ. Тек қа на мо-
ни тор эк ра нын да ор на лас қан сәй кес гра фи ка лық ны сан ды тін-
туір мен таң дау жет кі лік ті. Гра фи ка лық ны сан дар ға бел гі ше-
лер, мә зір нұс қау ла ры нем есе ті зім эле мен ті, ба тыр ма жә не те-
ре зе ні жат қы за мыз. Кей бір жағ дай лар да қа жет ті нұс қау лар ды 
ды быс тық командалармен ен гі зу мүм кін ді гі қа рас ты рыл ған.

Опе ра ция лық жүйе ны сан да рын гра фи ка лық ин тер фейсті 
Windows 10 ОЖ мы са лын да қа рас ты рай ық (16-су рет).

ОЖ-нің бас қа ру эле ме нт те ріне ба тыр ма лар, мә зір нұс қау-
ла ры мен ар найы гра фи ка лық бел гі ше лер жа та ды. Тін туір мен 
шер ткен кезде олар дың әр бі рі не та ғай ын дал ған бел гі лі бір әре-
кет орын да ла ды.

Белгіше

Іске қосу 
батырмасы

Тапсырма-
лар тақтасы

Жұмыс 
үстелі

16-сурет. Графикалық интерфейсті ОЖ нысандарыАР
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Windows 10 ОЖде қан дай ны сан дар мен жұ мыс іс теу ге бо ла ды?
Жұ мыс үс те лін де таңбашалар тү рін де ОЖ-ның әр түр лі ны-

сан дары – қосым шалар, құжаттар мен бумалар ор на лас қан 
(17-су рет).

Windows ОЖ-нің не гіз гі ны са ны таң ба ша бо лып та бы ла ды 
(18-су рет).

17-су рет. ОЖ ны сан да ры 18-су рет. Таң ба ша лар

Таңбаша–файлды, буманынемесеИнтернет-парақты тез
жүктеугемүмкіндікберетіннысанғасілтеме.Нысанбелгісініңсол
жақтөменгібұрышынданұсқар(стрелка)көрсеткішібарболуымен
ерекшеленеді.

Пернетақта мен тінтуір операциялық жүйенің нысандарын 
басқару үшін қолданылатын компьютердің негізгі енгізу 
құралдары болып табылады.

Жауапберейік

1. Опе ра ция лық жүйе де ге ні міз не?
2. Опе ра ция лық жүйе нің не гіз гі қыз мет те рі қан дай?
3. Ин тер фейс ұғы мы қан дай ма ғы на ны біл ді ре ді?
4. Опе ра ция лық жүйе ин тер фей сі нің қан дай түр ле рі бар? 

Олар дың бір-бі рі нен ай ыр ма шы лық та ры неде?
5. Опе ра ция лық жүйе нің ны сан да ры на не жа та ды?
6. Команда аты қай сипаттамамен сәйкес?

COPY Файл не ме се бу маның атын өз гер ту

DEL Файлды кө ші ру 

FORMAT Жа ңа бу маны құ ру 

MD Дискіні пішімдеу

RENAME Файлды өші ру 

Жауапберейік
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Себебінанықтайық

1. Не лік тен ком пью тер де опе ра ция лық жүй есіз жұ мыс іс-
теу мүм кін емес?

2. Ком пью тер мен жұ мыс жа сау да ОЖ ин тер фейс інің ма-
ңы зы не де?

3. Опе ра ция лық жүйе қыз мет те рін бі лу не үшін ма ңыз ды?

Талдап,салыстырайық

Прог рам ма ның бел гі ше сі мен оның таңбашасының 
айыр ма шы лы ғы не де? Салыстырыңдар.

Дәптергеорындайық

Тө мен де бе ріл ген сөз жұм бақ ты ше шің дер:
1. Мобильді телефондарда пайдаланылатын танымал 

операциялық жүйе.
2. Алғашқы операциялық жүйе интерфейсінің түрі.
3. Графикалық интерфейстің басты ерекшеліктерінің бірі.
4. Ко ман да лық ин тер фейсте ко ман да  ен гі зу құралы.
5. 1970 жы лы ең ал ғаш қы гра фи ка лық опе ра ция лық жүйе-

нің ин тер фей сін жа са ған ком па ния.
6. Опе ра ция лық жүйе ин тер фей сі нің бір тү рі.
7. Гра фи ка лық ин тер фейсте гі ба ғыт тау ыш сы зық.
8. Опе ра ция лық ...
9. Шарт ты бел гі ше – бұл ... не ме се су рет.

1. И

2. Н

3. Т

4. Е

5. Р

6. Ф

7. Е

8. Й

9. С

Себебінанықтайық

Талдап,салыстырайық

Дәптергеорындайық
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Компьютердеорындайық

1. Жұ мыс үс те лін де не ме се Бас ты мә зір де ор на лас қан «Ме-
нің ком пьюте рім» ны са ны ның жа на ма мә зі рін ашың дар. 

2. «Ме нің ком пьюте рім» ны са ны ның жа на ма мә зі рін де гі 
(тінтуірдің оң жағын шерткенде пайда болатын мәзір) 
нұс қау лар ті зі мін қа рап шы ғың дар.

3. Қа си ет тер ко ман да сын таң дап, ашыл ған те ре зе нің 
Жал пы бө лі мі нен ком пью тер де ор на тыл ған опе ра ция-
лық жүйе аты мен ком пью тер ді қол да ну шы атын анық-
таң дар.

4. Қа си ет тер те ре зе сін жа бың дар.
5. «Ме нің ком пьюте рім» ны са нын екі рет шертіңдер. Қан-

дай прог рам ма іс ке қо сыл ға нын анық таң дар.
6. Ком пью тер ге қан ша жә не қан дай ақ па рат сақ тау құ рыл-

ғы ла ры қо сыл ған ды ғын анық таң дар.
7. «Ме нің ком пьюте рім» те ре зе сін жа бың дар.
8. Жұ мыс үс те лін де гі Се бет бел гі ше сін қол да нып, ны сан-

ның жа на ма мә зі рін ашың дар.
9. Ашу ко ман да сын орын даң дар.
10. Те ре зе нің жұ мыс ау ма ғын да ны сан дар бар ма? Егер 

бар бол са, он да қан дай нысандар орналасқандығын 
анықтаңдар.

11. Прог рам ма те ре зе сін жа бың дар.

Ойбөлісейік

1. Күн де лік ті өмір де бү гін гі ал ған бі лі мдеріңді қа лай қол-
да ну ға бо ла ды? Мы сал кел ті рің дер.

2. Командалық интерфейс пен графикалық интерфейсті 
қатар қолдануға бола ма?

Үйтапсырмасы

Қосымша ақпарат көздерінен берілген сұраққа жауап 
іздеңдер. 

Алғашқы компьютерлерде операциялық жүйе болмаған. 
Операциялық жүйенің пайда болуына не себеп болды?

Компьютердеорындайық

Ойбөлісейік

Үйдеорындайық
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§ 5. Сымсыз желілер

Ұялы телефоннан қоңырау шалғанда, электронды поштаны 
тексергенде сымсыз желіні пайдаланамыз.

Сымсыз компьютерлік же лі лерді қолда нудың негізгі 
бағыттарына мыналар жатады:
• оқшауланған ортада жұмыс (кеңсе, мектеп, кітапхана және 

т.б.);
• жергілікті желілерді байланыстыру (немесе жергілікті желі 

бөліктерін байланыстыру).
Егер жеке қолданушы үшін ақпа ратты мобильді және 

қолжетімді болсын десек, онда ең қолайлы шешім сымсыз 
желі болып табылады. Өйткені сымсыз байланыс жүйесі 
кабельдерді талап етпейді. Сондықтан сымсыз байланысты 
қамту аймағында компьютердің орнын бір жерден басқа жерге 
ауыстыру қиындық тудырмайды.

Сымсыз желілілердің негізгі түрлері мен сымсыз компью-
терлік желілерді аппараттық қамтамасыз етудің негізгі 
техникалық сипаттамаларын қарастырайық. 

Сымсызтехнологияларжәнесымсызжелілердіңтопталуы
Сымсыз технологиялар – ка -

бельсіз байланыс арқылы ұзақ 
қа шықтықтарға ақпарат тасы-
малдау үшін қызмет ететін тех-
нологиялар (19-сурет, 1-кесте). 
Ақпарат тасымалдау үшін:
• инфрақызыл сәулелерді;
• радиотолқындарды;
• оптикалық немесе лазерлік 

сәу лелерді қолданамыз.

Естеріңетүсіріңдер:

• желі дегеніміз не?
• желінің қандай түрлерін білесіңдер?

Меңгерілетінбілім:

• сымсыз байланыстың 
артықшылығы;

• сымсыз технология түрі;
• сымсыз желілердің топталуы.

Сымсызжелі–
Беспроводнаясеть–
Wirelessnetwork

19-сурет. Сымсыз 
технологиялар
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1-кесте. Сымсыз технология түрлері және олардың сипаттамасы

Сымсыз техно-
логия түрлері

Сипаттамасы

Wi-Fi Ақпаратты тасымалдау үшін радиоканалдарды 
пайдаланатын заманауи сымсыз технология. 

WiMAX Әмбебап сымсыз желіні ұзақ арақашықтықтарға 
жеткізу үшін жасалған телекоммуникациялық 
технология.

Bluetooth Сымсыз дербес желі. Дербес компьютерлер, ұялы 
телефондар, ноутбуктар, принтерлер, сандық фото-
аппараттар, тінтуір, пернетақта, құлаққап секілді 
құрылғылар арасында қолжетімді радиожиілікте 
сымсыз байланысты қамтамасыз етеді.

Сымсыз технологияларды қашықтан әрекет ету ұзақтығына 
қарай да топтастыруға болады (20-сурет):
1. Сымсыз дербес желілер (WPAN – Wireless Personal Area 

Networks). Технология мысалы – Bluetooth.
2. Сымсыз жергілікті желілер (WLAN – Wireless Local Area 

Networks). Технология мысалы – Wi-Fi.
3. Қала көлеміндегі сымсыз желілер (WMAN – Wireless 

Metropolitan Area Networks). Технология мысалы – WiMAX.

WMANWMAN

Қалалық (50 километрге дейін)

Жергілікті (100 метрге дейін)

Дербес (10 метрге дейін)

WLANWLANWPAN

20-сурет. Қашықтан әрекет ету ұзақтығы бойынша топтау

Қызықтыақпарат

• АлғашқысымсызжеліXXғ.30ж.Нью-Джерсиштатыныңполиция
департаментіндеқолданылған.

• Wi-Fi1991ж.Нидерландтапайдаболған.
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Сымсыз желіні көпшілік орындарда (кітапханада, мейрам-
ханада, қонақүйлерде және т.б.) қолданған өте ыңғайлы.

Жауапберейік

1. Сымсыз технология дегеніміз не?
2. Сымсыз технологиялардың қандай түрлері бар?
3. Wi-Fi дегеніміз не?
4. Bluetooth дегеніміз не?
5. WiMAX дегеніміз не?

Себебінанықтайық^a

1. Ақпаратты тасымалдауда радиосигналдардың маңыз ы неде?
2. Күнделікті адам өмірінде сымсыз желі неліктен ма ңызды?

Талдап,салыстырайық

Сымсыз желі технологияларының түрлерін салысты-
рыңдар:
1. Wi-Fi мен WiMAX-тың айырмашылығы. 
2. Wi-Fi мен WiMAX-тың  ұқсастығы.
3. Bluetooth-дың басқа технологиядан басты ерекшелігі.

Дәптергеорындайық

Кестенің бос ұяшықтарын толтырыңдар.

№
Сымсыз  

технология түрлері
Әрекет ету 

қашықтығы
Мысалы

1. Сымсыз дербес желілер

2. 100 метрге дейін

3. WiMAX

Компьютердеорындайық

Құрылғыларды Wi-Fi сымсыз желісіне қосу.
Құрылғыда (қолжетімділік нүктесі ретінде қарас ты-

рылатын 3G/4G USB модемдер, Wi-Fi роутерлер) Интернет 

Жауапберейік

Себебінанықтайық

Талдап,салыстырайық

Дәптергеорындайық

Компьютердеорындайық

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



36

бапталған. Өздеріңе осы желілердің атауы және құпия сөзі 
белгілі. Сонымен қатар сымсыз желіге қосайын деп отырған 
қолдарыңдағы құрылғыда Wi-Fi-ға кіретін мүмкіндік бар.

Компьютер немесе ноутбукті бапталған Интернетке қосу 
үшін мынадай әрекеттерді орындаңдар:
1. Тапсырмалар тақтасында (төменгі оң жақ бұрышта 

орналасқан) желі   белгішесін басыңдар.
2. Қолжетімді желілер тізімінен өздеріңе белгілі желіні 

таңдап, Қосылу  батырмасын басыңдар.
3. Пайда болған сұхбат терезесінде желінің құпия сөзін 

енгізіңдер.
4.  батырмасын басыңдар.
 Осылайша компьютер немесе ноутбук желіге қосылады.
 Тапсырмалар тақтасында орналасқан желі белгішесі 

енді  түрде бейнелену керек.

Ойбөлісейік

1. Bluetooth қолдану үшін Wi-Fi қажет пе?
2. Сендер басқа облыста тұратын туыстарыңа суреттеріңді 

жібергілерің келсе, сымсыз технологияның қай түрін 
қолданасыңдар?

Үйтапсырмасы

Кестені толтырыңдар. Сымсыз технологияға түсінік теме 
беріңдер.

Сымсыз  
технология  

түрлері

Wi-Fi

WiMAX

Bluetooth

Ойбөлісейік

Үйдеорындайық
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§ 6–7. Практикум. Тапсырмалар тақтасының  
нысандарын баптау

Адеңгейі

1-тап сыр ма. Тап сыр ма лар тақ таcын бап тау.
Тап сыр ма лар тақ та сы на Paint прог рам ма сын ор на тып, оны 

тап сыр ма лар тақ та сы нан қай та алып тас тау.
1. Бас ты мә зір ден Бар лық прог рам ма лар ⇒ Стан дарт ты ⇒ 

Paint жо лын орын даң дар.
2. Тап сыр ма лар тақ та сы нан  ба тыр ма сын тау ып алың дар. 

Осы бас қа ру ны са ны ның жа на ма мә зі рін ша қы рың дар.
3. Прог рам ма ны Тап сыр ма лар тақ та сы на бе кі ту нұс қау ын 

таң даң дар.
4. Гра фи ка лық ре дак тор те ре зе сін жа бың дар. Прог рам ма бел-

гі ше сі нің Тап сыр ма лар тақ та сын да орналасқанына көз 
жет кі зің дер.

5.  ба тыр ма сы на тін туір дің сол жақ ба тыр ма сын шертіп, 
оны бі раз уа қыт ұс тап тұ рың дар. Прог рам ма эс ки зі кө рін-
бей тін ді гін, ал прог рам ма ның атауы жа зыл ған тү сі нік те ме 
пай да бо ла ты нын тек се рің дер.

6. Тап сыр ма лар тақ та сын да ғы бел гі ше ні қол да нып, гра фи-
ка лық ре дак тор те ре зе сін ашың дар. Прог рам ма ның оң жақ 
жо ға ры бұ ры шын да ор на лас қан Жи ыру ба тыр ма сын таң-
даң дар. Тап сыр ма лар тақ та сын да гра фи ка лық ре дак тор 
те ре зе сі нің эс ки зі пай да бо лу үшін қан дай әре кет орын дау 
ке рек?

7.  ба тыр ма сы ның жа на ма мә зі рі нен Прог рам ма ны тап сыр-
ма лар тақ та сы нан алып тас тау ко ман да сын орын даң дар. 
Ре дак тор те ре зе сін жа бың дар. Тап сыр ма лар тақ та сын да 
Paint гра фи ка лық бел гі ше сі нің алы нып тас тал ға ны на на зар 
ау да рың дар.

2-тап сыр ма. Күн мен уа қыт.
Уа қыт ты ағым да ғы мерзім, сағатпен сәй кес өз гер тің дер. 

Наурыз ме ре ке сі ап та ның қай кү ні не сәй кес ке ле тін ді гін анық-
таң дар.
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1. Тап сыр ма лар тақ та сы ның оң 
жақ бө лі гін де гі Күн мен уа қыт 
ба тыр ма сы н шер тің дер.

2. Күн мен уа қыт ты өз гер ту те ре-
зе сін ашың дар. Ол үшін Күн 
мен уа қыт бап тау ын өз гер ту 
(21-су рет) жо лын таң даң дар.

3. Күн мен уа қыт те ре зе сін де 
Күн мен уа қыт ты өз гер ту нұс-
қау ын таң даң дар.

4. Күн мен уа қыт ты бап тау 
те ре зе сін де уақытты мұ ға лім 
айт қан уа қыт қа өз гер тің дер. 
Ол үшін  Са нау ыш бас қа ру эле мен тін қол даныңдар 
не ме се күн көр се тіл ген өріс ті шер ту ар қы лы өз гер тің дер.

5. Уақытты түзетіп, ОК ба тыр ма сын шер тің дер. Күн мен уа қыт 
те ре зе сі жа был ған ды ғын тек се рің дер.

6. Наурыз ме ре ке сін той лау қай күн ге сәй кес ке ле тін ді гін 
анық таң дар.

7. Күн жә не уа қыт те ре зе сін де із деп отыр ған күн ді тап-
қан ша «Әрі қа рай» ба тыр ма сын шер те бе рің дер. Терезені 
пернетақтаның сол жақ жоғары бұрышында орналасқан   

 батырмасын басу арқылы жабыңдар.

Вдеңгейі

Тап сыр ма. Тіл дер тақ та сын бап тау.
Тіл дер тақ та сы нан мұ ға лім айт қан тіл ді қо сың дар.

1. Тіл дер тақ та сы ның жа на ма мә зі рі нен Па ра ме тр лер нұс-
қау ын таң даң дар.

2. Ком пью тер де ен гі зу дің қан дай тіл де рде бап тал ған ды ғын 
тек серіңдер. 

3. Егер қажетті тіл бапталмаса, Қо су нұс қау ын таң дау ар қы лы 
тіл ді қо сың дар. Тіл дер ті зі мі нен бап тау ға қа жет ті тіл ді 
таң даң дар. Пер не тақ та ті зі мі не қо сыл ған тіл ді Ал дын ала 
қа рау ба тыр ма сы мен кө ру ге бо ла ды.

4. ОК ба тыр ма сын ба су ар қы лы тіл ді бап тау ды аяқ таң дар.

21-сурет. Күн мен уақыт 
баптауын өзгерту
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Cдеңгейі

Тап сыр ма. Опе ра ция лық жүйе ні нің түр лі нұс қа ла рын да 
Жұ мыс үс те лін бап тау.
а) Көр се тіл ген тү сі нік тер ара сын да ғы бай ла ныс тар ды тү сін ді-

рің дер.

ОЖ ИНТЕРФЕЙСІНІҢ ТҮРЛЕРІ

Командалық Графикалық

Басқару элементтеріНысан

МәзірЖұмыс үстелі

БатырмаларБума

Арнайы белгішілерФайл

Таңбаша

ә) Ны сан дар ды бас қа ру әдіс те рі ара сын да ғы сәй кес тік ті ор на-
тың дар.

1) тін туір дің сол жақ батыр-
масын  шер ту

а) бел гі ше ні бас қа орын ға 
ау ыс ты ру

2) тін туір дің сол жақ батыр-
масын екі рет шер ту

ә) ны сан ды бел гі леу

3) тін туір дің оң жақ  
ба тыр ма сын шерту

б) қо сым ша ақ па рат тың 
пай да бо луы

4) белгішені тар ту в) жа на ма мә зір дің пай да 
бо луы

5) тін туір ді ұс тап тұ ру г) бу ма те ре зе сін ашу
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1-БӨЛІМБОЙЫНШАТЕСТТАПСЫРМАЛАРЫ

1. ХVІ–ХVІІ ға сыр лар да пай да ла ныл ған есеп теу құ рыл ғы сы:
A) Пас ка лин
B) Мей нф рейм
C) Аба кус
D) Не пер та яқ ша ла ры
E) дер бес ком пью тер

2. Ал ғаш қы элект ро ме ха ни ка лық са нау ыш ма ши на сын кім 
ой лап тап ты?
A) Кон рад Цу зе
B) Гер ман Хол ле рит
C) Алан Тью ринг
D) Ада Лав лэйс 
E) Чар льз Бэб бидж 

3. Адам мен компьютердің өзара әрекеттесуінің құралдары 
мен ережелері:
A) ОЖ интерфейсі
B) Мәтіндік редактор
C) Ана лық тақ ша
D) Жүйелік блок
E) Жүйелік шина

4. Же лі ка бе лін жүйе лік блок қа қо су ға ар нал ған порт:
A) Ethernet Port 
B) VGA Port
C) Audio in/Audio Out
D) PS/2 Port
E) USB Port

5. Ақ па рат ты ком пью тер дің эк ра ны на шы ға ра тын құ рыл ғы:
A) Мик ро фон
B) Пер не тақ та
C) Мо ни тор 
D) Ко лон ка лар
E) Прин тер 

6. Ең ал ғаш қы опе ра ция лық жүйе ин тер фей сі нің тү рі:
A) Ашық ин тер фейс
B) Жа бық ин тер фейс
C) Гра фи ка лық ин тер фейс
D) Ко ман да лық ин тер фейс
E) Мә тін дік ин тер фейсАР
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7. Опе ра ция лық жүйе де ге ні міз не?
A) Нақ ты бағ дар ла ма ны іс ке қо са тын файл
B) Гра фи ка лық нысандарды жа сайт ын бағ дар ла ма
C) Ком пью тер ді бас қа ру ға ар нал ған бір-бі рі мен бай ла-

ныс ты бағ дар ла ма лар ке ше ні
D) Мә тін дік ре дак тор
E) Пай да ла ну шы мен ком пью тер ара сын да ғы қа рым-қа ты-

нас ты қам та ма сыз ете тін ере же лер мен құ рал дар жи ын-
ты ғы

8. Қала көлеміндегі сымсыз желілер:
A) WPAN
B) WLAN
C) WMAN
D) Bluetooth
E) Wi-Fi

9. Қа шық тан әре кет ету ұзақ ты ғы бой ын ша топ тау ға кі ре тін 
сым сыз же лі тү рі:
A) WPAN 
B) Wi-Fi
C) WВAN
D) Bluetooth
E) WiMAX

10. 10 метр ге дей ін гі ра диус та жұ мыс іс тейт ін сым сыз же лі 
тү рі:
A) Сым сыз дер бес же лі
B) Сым сыз жер гі лік ті же лі
C) Қа ла кө ле мін де гі сым сыз же лі
D) Ұй ым ның сым сыз же лі сі
E) Сым сыз оқу же лі сі

11. Ең бек ке қо лай лы жағ дай жа сау мақ са ты мен жұ мыс ор нын 
ти ім ді ұй ым дас ты ру ту ра лы ғы лым:
А) Ин фор ма ти ка
В) Эр го но ми ка
С) Прог рам ма лық қам та ма
D) Ин тер фейс
Е) Ма те ма ти ка

12. Мә лі мет тер ді өң деуге жә не ком пью тер жұ мы сын бас қа ру ға 
ар нал ған құ рыл ғы:
А) Ши на
В) Ана лық тақ шаАР
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С) Мик роп ро цес сор
D) Порт тар
Е) Диск же тек

13. Ком пью тер жұ мы сын бас қа ра тын ко ман да лар жи ыны:
А) Прог рам ма лық қам та ма
В) Эр го но ми ка
С) Жүйе лік блок
D) Ин тер фейс
Е) Бас қа ру ши на сы

14. Wi-Fi Ни дер ланд та қай жы лы пай да бол ды?
А) 1990 ж.
В) 1992 ж.
С) 1991 ж.
D) 1994 ж.
Е) 1993 ж.

15. Алғашқы сымсыз желі қай жылы қолданысқа енді?
А) 1831 ж.
В) 1830 ж.
С) 1930 ж.
D) 1832 ж.
Е) 1931 ж.
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 Бөлімді оқып-білу арқылы:
• ақпарат көздері мен байланыс каналдарын;
• мәтіндік ақпаратты кодтау және декодтауды;
• барлық ақпарат компьютерге екілік жүйеде берілетінін 

түсініп, үйренесіңдер.

II БӨЛІМ

АҚПА РАТ ТЫ  
ҰСЫНУ
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§ 8. Ақпаратты тасымалдау

Біз  күн де лік ті өмір де ақ па рат ты та сы мал дау ға қа тыс ты 
алуан түрлі әре кет тер ді үне мі жү зе ге асы рып оты ра мыз. 
Мысалы, адам дар бір-бі рі не өті ніш жа сай ды, бұй рық тар бе ре ді, 
жа са л ған жұ мысы ту ра лы есеп бе ре ді, кі тап тар, ғы лы ми ма қа-
ла лар , жар на ма лық ха бар ла ма лар  шығарады. Ақ па рат ты та сы-
мал дау, со ны мен қа тар кі тап оқы ғанда, те лебағдарламаларды 
қа ра ған кез де де орын да ла ды. 

Естеріңетүсіріңдер:

• ақ па рат де ге н не?
• адам ақ па рат ты қолдануда қан дай 

әре кет тер орын дай ала ды?

Меңгерілетінбілім:

• ақ па рат бе ру ші жә не қа был дау шы 
ар на лар;

• ақ па рат ты та сы мал дау үде рі сі;
• ақ па рат ар на ла ры.

Ақпарат–Информация–
Information

Ақпаратарналары–
Информационныеканалы–
Informationchannels

Қызықтыақпарат

Телеграфәріпбойыншаақпаратты
тасымалдауүшінпайдаланылады.

Радиобайланыс– өткізгіштермен
кабельдердіқажететпейтінқұрылғы.

Телефондыбысты,адамдардың
сөздерінтасымалдауүшінпайдаланы-
лады.

XX–XXIғасырлардағытелефон
аппараттарыныңәртүрлімодельдері

Телеарнадыбыспенсуретті,бейнені
тасымалдауғамүмкіндікбереді.

Еңалғашқытелеграфаппара-
тыныңбірі.АҚШ,1855ж.

Шамдырадиоқабылдағыш

Біріншітелеарналықкөрсеті-
лім,Би-Би-Си,1929ж.АР
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Ақ па рат ты та сы мал дау да әр қа шан екі жақ қа ты са ды: 
ақ па рат бе ру ші жә не ақ па рат қа был дау шы. Ақ па рат та сы-
мал дау ақ па рат ар на ла ры ар қы лы жү зе ге асы ры ла ды (3-сызба).

Ақпарат  
беруші

Ақпарат  
арналары

Ақпарат  
қабылдаушы

3-сызба. Ақ па рат ты та сы мал дау үде рі сі

Ақ па рат бе ру ші – ақ па ратты 
ұсынатын нысан.

Ақ па рат ар на сы – ақ па рат өт-
кі зу ші, ақ па рат та сы мал да на тын 
ор та (4-сызба).

Ақ па рат қа был дау шы – ақ па-
рат ты алушы нысан.

Биологиялық Техникалық

көз, құлақ, мұрын,  
тіл, тері

телефон, теледидар,  
компьютер, т.б.

Ақпарат арналары

4-сызба. Ақ па рат ар на ла ры

Та сы мал дау си па ты на қа рай ақ па рат ар на ла ры бір жақ ты 
не ме се екі жақ ты бо ла ды:
1. Бір жақ ты ар на ар қы лы тек қа на ақ па рат бе ру ші ден ақ па  рат 

қа был дау шы ға та сы мал да на ды.
2. Екі жақ ты ар на ар қы лы ақ па рат бе ру ші ден ақ па рат қа был-

дау шы ға, ақ па рат қа был дау шы дан ақ па рат бе ру ші ге та сы-
мал да на ды. Егер ақ па рат та сы мал дау үде рі сі бар бол са, он да 
мін дет ті түр де оның бе ру ші сі мен қа был дау шы сы да бо ла ды.
Ақ па рат ты та сы мал дау үде рі сі не кей бір ке дер гі лер әсер етуі 

мүм кін:
• те ле фон да ғы ды быс ты сы ғу;
• ра ди оқа был да ғыш жұ мы сы на әсер ете тін шу ыл дар;

Шығармашылықтапсырма

«Болашақта адамдардың
ақпараталмасуыөзгереме?»
тақырыбындаэссежазыңдар.
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• те ле ди дар да ғы бей не лер ді сы ғу не ме се күң гірт теу;
• те лег рафта ақ па рат та сы мал дау да орын ала тын қа те лер.

Осы ке дер гі лер дің орын алуы нә ти же сін де та сы мал да на тын 
ақ па рат жо ға лып ке те ді не ме се сы ғы лып қа ла ды. 

Ақ па рат ты еш қан дай сы ғу сыз жә не ке дер гі сіз та сы мал дау 
өте ма ңыз ды. Ақ па рат ты бе ру ші лер мен қа был дау шы лар 
жан ды жә не жан сыз, нақ ты жә не жа на ма ны сан дар мен орын-
да ла ды. Кей бір жағ дай лар да ақ па рат қа был дау шы бір уа қыт та 
та сы мал дау шы да, қа был дау шы да бо ла ала ды (мұ ға лім ⇒ оқу-
шы, ата-ана ⇒ ба ла лар, қол да ну шы ⇒ ком пью тер жә не т.б.) 
(5-сызба).

5-сызба. Ақпарат тасымалдауда кездесетін түрлі жағдайлар

Ақпарат беруші Қабылдаушы

Ақпарат беруші Қабылдаушылар

Ақпарат берушілер Қабылдаушы

Ақпарат беру-
ші-қабылдаушы

Қабылдаушы-ақпа-
рат беруші
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Жауапберейік
1. Ақ па рат та сы мал дау үде рі сі қа лай орын да ла ды?
2. Ақ па рат бе ру ші ны сан ды қа лай атай ды? 
3. Ақ па рат қа был дау шы ны сан ды қа лай атай ды? 
4. Ақ па рат ар на ла ры де ге ні міз не? 
5. Ақ па рат ар на ла ры ның қан дай түр ле рін бі ле сің дер? 

Себебінанықтайық

1. Не себепті ақпарат біздің өмірімізде маңызды рөл 
атқарады?

2. Неліктен бір-бірімізбен қарым-қатынас кезінде ақпарат 
алмасу жүзеге асырылады?

3. Кез келген адам неге ақпарат беруші де, қабылдаушы да 
бола алады?

Талдап,салыстырайық

Ақпарат арналарының екі түрін қарастырып, олар-
дың ерекшеліктерін және бір-бірімен байланысын салыс-
тырыңдар.

Дәптергеорындайық
Мына әре кет тер ді дұ рыс ор на лас ты рың дар.

түсіндіреді              қарайды              дәмін алады             көрсетеді

                     сипап сезеді                   баяндайды                  тыңдайды

                 оқиды           қабылдайды                      тасымалдайды

Ақ па рат та сы мал дау шы Ақ па рат қа был дау шы

Компьютердеорындайық

Кестедегі жағдаят бағанындағы суреттерді компьютерде 
сөзбен сипаттап жазыңдар.

Жауапберейік

Себебінанықтайық

Талдап,салыстырайық

Дәптергеорындайық

Компьютердеорындайық
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№  Жағ даят
Ақ па рат 
бе ру ші 

Ақ па рат 
қабылдаушы

Та сы мал дау 
си пат та масы 

1.

 

2.

3.

4.

5.

Ойбөлісейік

1. Күнделікті өмірде өздерің қай рөлді көбірек атқара сың-
дар: ақпарат беруші ме, әлде қабылдаушы ма? Неліктен?

2. Оқушы білгендерін мұғалімге баяндап бергенде ақпарат 
берушінің рөлін атқара ма? Мұғалім бұл жағдайда 
ақпарат қабылдаушыға жата ма?

Үйтапсырмасы

Фран цуз ұшқышы Ан ту ан де Сент-Эк зю пе ри дің «Кіш-
кен тай хан за да» ертегісінен үзін ді ні оқып, мына сұ рақ тар ға 
жау ап бе рің дер: 
– Кіш кен тай хан за да ға кім ақ па рат бе ріп отыр?
– Кіш кен тай хан за да ақ па рат пен не іс те ді?
– Ақ па рат ал ма су үде рі сі не қан ша ны сан қа ты сып отыр?

Ойбөлісейік

Үйдеорындайық
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...Түл кі сө зін тый ып, Кіш кен тай хан за да ға ұзақ тел мі ре 
қа рап қал ды да: 

– Өті не мін, ме ні қол ға үй рет ші! – де ді, ол ақы рын да.
– Қу ана-қу ана ке лі сер едім, – деп жау ап қат ты Кіш кен тай 

хан за да, – әт тең, уа қы тым аз. Мен жа ңа дос тар та уып, көп нәр-
се лер ді та нып, бі луім ке рек.

– Адам қол ға үй рет кен нәр се ле рін жақ сырақ бі ле р еді, – 
де ді түл кі. Адам дар бір де ңе бі лей ін деп тал пын бай ды, оған 
тіп ті уа қыт та ры жоқ. Олар сау да гер лер ден дап-дай ын зат тар ды 
са тып ала ды. Дай ын дос тар са та тын дү кен бол ма ған дық тан, 
адам дар дос тар сыз қал ды. Егер сен до сың бол ға нын қа ла саң, 
ме ні қол ға үй рет!

– Ол үшін не іс теу ке рек? – де ді Кіш кен тай хан за да.
– Ол үшін са быр сақ тау қа жет, – деп жау ап бер ді түл кі.
– Ал ды мен сен ме нен аз дап қа шық тау жер де оты ра сың, 

мі не ки бы лай ша шөп тің үс тін де. Мен са ған кө зім нің қиы ғын 
са ла мын, ал сен үн шы ғар ма. Сөз – тү сін бес тік тің бас та ма сы. 
Күн сай ын жа қы ны рақ оты рып, жыл жи түс...

Ер те сі не Кіш кен тай хан за да қайт ып кел ді.
– Не гі зін де бел гі лі бір уа қыт та кел ге нің дұ рыс, – де ді түл кі. 

Мы са лы, егер сен түс тен кей ін са ғат төрт те ке ле тін бол саң, мен 
са ғат үш тен бас тап-ақ ба қыт қа бө ле не мін. Уа қыт жа қын да ған 
сай ын мен өзім ді ба қыт ты се зі не бас тай мын. Са ғат төрт те тіп ті 
асып-са сып, қо бал жи тү се мін: ба қы тым ның ба ға сы сон да бел-
гі лі бо ла ды! Бі рақ сен қалаған уақытыңда ке ле бе ре тін бол саң, 
қай уа қыт та жү ре гім ді жы лы лық қа тол ты ра ты ным ды біл мей 
қа ла мын... Салт ты сақ тау ке рек.
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§ 9. Ақпаратты шифрлау

Шифр лау не үшін қа жет?
Мә тін дік ақ па рат – та би ғи жә не формальды тіл дер  көмегімен 

жазбаша түрде ұсынылатын ақ па рат. Мә тін дік ақ па рат құ ра-
мы на әр түр лі ал фа вит тің кі ші әріп те рі, бас әріп те рі, цифр лар, 
әртүрлі таң ба лар, сондай-ақ ма те ма ти ка лық таң ба лар да кі ре ді. 

Кей бір жағ дай да мә тін дік ақ па рат ты бөг де бі реу оқып қой-
мауы үшін, оны құ пия  ұстау қа жет ті лі гі ту ын дай ды. Мұн дай 
жағ дай да мәтінді құпия түрде шифрлау жү зе ге асы ры ла ды.

Адам зат шифр лау ды ең ал ғаш құ пия ақ па рат пай да бол-
ған нан бе рі пай да ла нып ке ле ді. Уа қыт өте ке ле адам дар ха бар-
ла ма лар ды шифр лаудың күр де лі әдіс те рін ой лап та ба бас та ды.

Шифрлау(кодтау)–рұқсатетілгентұлғаларғақолжетімдіжәне
рұқсатетілмегенадамдарданқұпиясақталатынақпараттытүр-
лендірудіңқайтымдытүрі.Шифрлау–кодтауболыптабылады,
алайдамұндаақпараттыжіберушіменқабылдаушығағанабелгілі
бірқұпияәдісқолданылады.
Шифрданшығару(декодтау)–шифрланғанақпараттыбас-

тапқықалпынакелтіру,яғниалғашқымәтіндіалуүрдісі.

А

В

Естеріңетүсіріңдер:

• мә тін де ге н не?
• ақ па рат ты қан дай әдіс тер  мен 

жет кі зу ге бо ла ды? 

Меңгерілетінбілім:

• мә тін дік ақ па рат;
• шифр лау мен шифр дан шы ға ру;
• крип тог ра фия ұғымы;
• мә тін дік ақ па рат ты шифр лау дың 

әр түр лі әдіс те рі.

Шифрлау–Шифрование–
Encryption

Криптография–
Криптография–Cryptography

Кілт–Ключ–Key
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Мә тін дік ақ па рат ты шифр лау дың  
қан дай әдіс те рі бар деп ой лайсың
 дар?

Ха бар ла ма ны жа сы ру дың көп-
теген тә сіл де рі бар. Мы са лы: ал-
мас ты ру, Мор зе ко ды, Це зарь 
шиф ры. Ен ді осы лар дың әр қай сы-
сы на же ке-же ке тоқ та лып өтейік.

Ал мас ты ру. Ал мас ты ру шиф-
рын да ал дын ала бел гі лі ере же лер 
мен кілт тер ді пай да ла на оты рып, 
әріп тер бір-бі рі мен ал мас ты ры ла-
ды. Мы са лы, сөз дер ке рі ба ғыт та 
жа зы луы мүм кін, яғ ни, «мен Ота-
ным ды сүйе мін» сөй ле мі «ні мей үс 
ыд мы на то нем» деп жа зы ла ды. 
Осын дай шифр лау дың та ғы бір 
нұс қа сы ол әр бір екі көр ші лес 
әріп тің орын да рын ау ыс ты ру бо-
лып та бы ла ды. Бұл жағ дай да жо-
ға ры да ғы сөй лем «ем он ат ын дм 
сы йү ме ні» деп жа зы ла ды. 

 Мор зе ко ды (Мор зе әліп пе сі). 
Мор зе ко ды не гі зін де код емес, 
шифр бо лып та бы ла ды. Әліп пе нің 
әр бір әрпі, 0-ден 9-ға дейін гі 
сандар, со ны мен қа тар ты ныс бел-
гі ле рі қыс қа жә не ұзын ды быс тық 
сиг нал дар мен ал мас ты ры ла ды. 
Бұл сиг нал дар ды әдет те «нүк те 
жә не сы зық ша» деп атай ды. А әр пі 
«•–» бел гі сі мен, Б әр пі «–•••» 
бел гі сі мен жә не та ғы сол си яқ ты 
бел гі ле не ді. 

Бас қа шифр лар мен са лыс тыр-
ған да Мор зе ко ды ха бар ла ма лар ды 
жа сы ру үшін қол да ныл май ды. 

Це зарь шиф рын алғаш Юлий 
Це зарь қол дан ған, сон дық тан 
бұл шифр Цезарь аты мен бел гі лі. 

Қызықтыақпарат

МорзекодыСэмюэлМорзе
телеграфты ойлап тапқаннан
бері кеңінен қолданыла бас-
тады. Бұл хабарламаларды
алысқашықтықтарғажеткізуге
арналған ең алғашқы электр
құрылғысы болды. Телеграф
бұқаралық ақпарат құралда-
рында төңкеріс жасады. Осы
құрылғының көмегімен бір
мемлекетте болған оқиғалар-
дыбірмезеттебүкілдүниежү-
зіне хабарлауға мүмкіндік
пайдаболды.

Қызықтыақпарат

Ежелгізамандашифрлау-
дықұ пияжаз бадепатаған.

Шығармашылықтапсырма

Өзкодтаукестелеріңдіой-
лаптабыңдар(мысалы,жеміс
алфавиті), суретін салып не-
месе ережесін сипаттаңдар.
Сол бойынша өз аттарыңды
кодтаңдар.АР
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Це зарь шиф ры әр түр лі шифр лар дан тұ ра ды. Шифр лар са ны 
қол да ны ла тын әліп бидің құ ра мы на кі ре тін әріп тер са ны мен 
сәй кес ке ле ді. Мы са лы, қа зақ әліп биінде 42 әріп бар, де мек, 
шифр лар са ны да 42 бо ла ды. Ха бар ла ма ны шифр дан шы ға ру 
үшін біз ал ды мен қан дай шифр қол да ныл ға нын бі луі міз 
ке рек. Мы са лы, К шиф ры пай да ла ныл ған бол са, он да А әрпі 
К әрпі не, Ә әрпі Қ әрпі не, Б әрпі Л әрпі не жә не т.с.с. ауы-
са ды. 

Криптография. Қа зір гі уа қыт та бел гі лі бір ақ па рат мә ті-
ні нің құ пия лы лы ғын қам та ма сыз ету дің көп те ген тә сіл де рі 
бар. Осы тә сіл дер ді зерт тей тін ғы лым крип тог ра фия бо лып 
та бы ла ды.

Криптография– арнайы кілттердің көмегіменшифрланған
ақпараттыжеткізужәнеқабылдауәдістеріменқағидаларыту-
ралығылым.
Кілт–хабарламалардышифрлау,шифрданшығару кезінде

криптографиялықалгоритмдеқолданылатынқұпияақпарат.

Крип тог ра фия да екі кілт қол да ны ла ды: ашық жә не жа бық 
кілт. Ашық кілт ха бар ла ма ны шифр лау үшін қол да ны лса, 
шифрланған мәтінді шифр дан шы ға ру үшін жа бық кілт пай да-
ла ны ла ды.

Электронды қолтаңба – электрондық сандық қолтаңба  
құралдарымен жасалған және электронды құжаттың дұрыс-
тығын әрі мазмұнының өзгермейтіндігін растайтын электронды 
сандық нышандар терімі.

Құжатты шифрлау – шифрлаудың арнайы кілттерін қол-
дану арқылы құжат мәтінін өзгерту.

Ақ па рат ты сан дық код тау ту ра лы ке ле сі са бақ та бі ле тін 
бо ла сың дар.

Жауапберейік
1. Мә тін дік ақ па рат де ге ні міз не?
2. Шифр лау де ге ні міз не?
3. Шифр лау дың қан дай әдіс те рін бі ле сің дер?
4. Це зарь шиф ры ның ерек ше лі гі не де?

Жауапберейік
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5. Це зарь шиф рын да ғы шифр лар са ны не ге бай ла ныс ты?
6. Крип тог ра фия де ге ні міз не?

Себебінанықтайық

1. Шифр лау не үшін қол да ны ла ды? 
2. Крип тог ра фия да не себепті ашық кілт қол да ны ла ды? 
3. Неліктен қазіргі кезде Морзе коды ақпаратты жасыру 

үшін қолданылмайды?

Талдап,салыстырайықw

CD дискіде (VII тарау) берілген қосымша ақпаратты тал-
даңдар. Қарастырылған әрбір әдістің артықшы лықтары мен 
кемшіліктерін атаңдар.

Дәптергеорындайық
Сөзжұмбақты шешіңдер:

1. Ха бар ла ма лар ды шифр лау/шифрдан шығару ке зін де 
крип тог ра фия лық ал го ритм де қол да ны ла тын құ пия ақ-
па рат.

2. Өзін дік идея сы не ме се ма ғы на сы бар, қа рым-қа ты нас 
жа сау үшін жа рам ды ақ па рат ұсы ну фор ма сы.

3. Ұсы ны ла тын ақ па рат тың құ пия лы ғын сақ тау ды қам та-
ма сыз ете тін мә тін ді түр лен ді ру дің белгілі бір жүй есі.

4. Ұсы ны лу не ме се бей не ле ну фор ма сы на тәу ел сіз мә лім-
де ме. 

5. Та би ғи жә не формальды тіл дер  көмегімен жазбаша түрде 
ұсынылатын ақ па рат.

6. Те лег раф ты ой лап тап қан адам.
7. Сиг нал дар ды сым, ра дио не ме се бас қа да элект ро бай ла-

ныс ар на ла ры ар қы лы бе ру құ рыл ғы сы.
8. Қа ра пай ым шифр лау әді сі.
9. Шифр лар дың са ны шифр лау үшін қол да ны ла тын ал фа-

вит тің әріп тер са ны на тең бо ла тын ежел гі шифр тү рі.
10. Әріп тер деп атала тын стан дарт ты таң ба лар жи ын ты ғы на 

не гіз дел ген жаз ба фор ма сы. 
11. Ашық мә тін ді шифр лан ған мә тін ге ау ыс ты ру үр ді сі.

Себебінанықтайық

Талдап,салыстырайық

Дәптергеорындайық
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12. «Шифр лау» сө зі нің ежел гі ба ла ма сы.

1. К

2. Р

3. И

4. П

5. Т

6. О

7. Г

8. Р

9. А

10. Ф

11. И

12. Я

Компьютердеорындайық

1. Тө мен де кел ті ріл ген шифр ды пай да ла нып:
а) өз ат та рың ды шифр лаң дар;
ә) 13  11  42  11  13  34  44  11  43  сө зін шифрдан 

шығарыңдар.

№ 1 2 3 4 5 6 7

а) __________________

ә) __________________

1 А Ә Б В Г Ғ Д

2 Е Ё Ж З И Й К

3 Қ Л М Н Ң О Ө

4 П Р С Т У Ұ Ү

5 Ф Х h Ц Ч Ш Щ

6 Ъ Ы І Ь Э Ю Я

Қол да ну үл гі сі

Шифр лан ба ған мә тін БОЛА ШАҚ

Шифр ланған мәтін 31 63 23 11 65 11 13

Компьютердеорындайық
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2. Це зарь шиф рын қол да нып, өз есі мдерің ді шифр лаң-
дар. Шифр лан ған мә тін ді жә не оның шиф рын сы нып-
тастары ңа көр се тің дер.

Аты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Шифр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Ал дың ғы тап сыр ма да ғы шифр ды пай да ла нып, сы нып-
тас та ры ңа ха бар ла ма жа зып, оны шифрдан шығаруды 
ұсы ның дар. 

Өз   ха бар ла ма ла рың ның 
шифр ланған мәтіні

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ойбөлісейік

Мә тін ді шифр лау дың әр түр лі әдіс те рін ба ға лаңдар жә не 
сұ рақ тар ға жау ап беріңдер: 
1. Қа лай ой лай сыңдар, ком пью тер ой лап та был ған ға дей ін 

қол да ныл ған шифр лау тә сіл де рі қа зір гі за ман да қол да-
ну ға жарамды ма? Өз жа уа п тарың ды тү сін діріңдер.

2. Қазіргі заманда қолданылатын шифрлау мүмкіндіктері 
сенімді деп ойлайсыңдар ма?

Үйтапсырмасы

Ақпаратты шифрлау және адам құқығы арасындағы 
байланыс туралы эссе жазыңдар.

Ойбөлісейік

Үйдеорындайық
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§ 10. Ақпаратты екілік кодтау арқылы ұсыну

Ком пью тер ге ен гі зі ле тін жә не одан шы ға ры ла тын  
ақ па рат қа лай өң де ле ді?

Біз  ақпаратты айналамыздағы қоршаған ортадан аламыз. 
Ақ па рат әр түр лі бо лып ұсы ны луы мүм кін, мы са лы, мә тін, сан, 
гра фи ка лық бей не жә не ды быс тү рін де. Осы дан ке ліп, ақ па-
рат ты түр лі тіл дер кө ме гі мен код тал ған деп ай ту ға бо ла ды. Ал 
біз дің мін де ті міз – ақ па рат ты код тан аша бі лу ге үй ре ну, яғ ни 
өзі міз ге тү сі нік ті тіл ге ау да ру.

Күн де лік ті өмір де гі мә се ле лер ді ше шу ба ры сын да қо лы-
мыз да ғы кез кел ген ақ па рат ты бір фор ма дан екін ші фор ма ға 
ал мас ты ру ға ту ра ке ліп жа та ды. Мы са лы, дау ыс тап кі тап 
оқы ған да мә тін дік ақ па рат ды быс тық ақ па рат қа ай на ла ды. Ал 
қа зақ ті лі нен дик тант жа за тын уа қыт та мұ ға лім нің даусы оқу-
шы лар дың жаз ба сы на ай на ла ды. 

Код – ақ па рат ты бір тіл ден бас қа тіл ге ау да ру, бас қа әдіс пен 
ұсы ну ере же сі. Код тар мен код тау жүй есі нің көп те ген түр ле рі бар. 
Олар ды ұсы ну тә сіл де рі не қа рай үш топ қа бө лу ге бо ла ды (6-сызба). 

АҚПАРАТТЫ КОДТАУ ӘДІСТЕРІ

Сандық әдіс

15, ХІ
кітап, книга, 

book 

Графикалық 
әдіс

таңбалар,  
суреттер

Символдар  
әдісі

6-сызба. Ақ па рат ты код тау әдістері

Естеріңетүсіріңдер:

• ком пью тер      ақ па рат ты      қа лай      өңдейді?
• ком пью тер де түр лі ақ па рат қа лай 

сақ тала ды?

Меңгерілетінбілім:

• екі лік код тау жә не оның ком пью
тер де қол да ны луы;

• сим вол дар ды екі лік код тар ға түр
лен ді ру.

Код–Код–Code

Екіліккодтау–Двоичное
кодирование–Binarycoding

Екілікалфавит–Двоичный
алфавит–Binaryalphabet
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Код тау ба ры сын да сан дар ды 
қол да ну жиі кез де се ді, бұл ақ па-
рат ты ком пью тер де ұсы ну жағ да-
й ына бай ла ныс ты. Өйт ке ні, ком-
пью тер ақ па раттарды, нұс қау лық-
тар, файл дар, су рет тер жә не бей-
неақ па рат тар ды сим вол дар ре тін-
де сақ тайт ын бол ған дық тан, ұсы-
ны ла тын ақ па рат та сим вол дар ға 
түр лен ді рі луі керек.

Бар лық мә лі мет тер ком пью тер де өң де луі үшін қан дай да 
бір та би ғи не ме се фор мал ьды тіл дің сим во лда ры мен ұсы ны луы 
ке рек. Он дай тіл дің тү рлері өте көп жә не олар дың әр қай сы-
сы ның өзін дік ал фа ви ті бо ла ды. 

Ал фа вит – ақ па рат ты ұсы ну үшін қол да ны ла тын, бір-бі-
рі нен өза ра ерек ше ле не тін сим вол дар не ме се бел гі лер жи ын-
ты ғы. Ал фа вит тің қу ат ты лы ғы он да ғы сим вол дар са ны на тең. 
Екі сим вол дан тұ ра тын ал фа вит ті екі лік ал фа вит деп атай мыз 
(7-сызба). 

ия/жоқ

1/0

қосулы/
өшірулі

+/–
қосулы/

жақсы/
жаман

Екілік  
алфавит

7-сызба. Екілік алфавит символдарының мысалдары

Ком пью тер – элект рон ды құ рыл ғы, сон дық тан ол тек екі 
күй ге нақ ты жау ап бе ру ге қа бі лет ті – 1  (сиг нал бар) жә не 
0 (сиг нал жоқ). Ком пью тер де ақ па рат ты код тау үшін екі лік код 
қол да ны ла ды. 

Екі лік ал фа вит ті қол да ну ар қы лы ақ па рат ты ұсы ну екі лік 
код тау деп атала ды. Екі лік код та «0» жә не «1» сим вол да ры 
ға на қол да ны ла ды. 

Шығармашылықтапсырма

«Ақпаратты екілік кодтау
арқылы ұсыну» тақырыбына
MSPowerPointпрограммасын-
дапрезентацияқұрыңдар.
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Ком пью терде ұсы ны ла тын ақ па рат тың шамамен 60%-ы 
мә тін дік ақ па рат бо лып та бы ла ды. Сон дық тан мә тін дік ақ па-
раттың қан дай жол мен ұсы ны ла ты нын бі ліп алуымыз қа жет. 
Ком пью тер лік ал фа вит те 256 сим вол бар. Оған ла тын жә не 
қа зақ/орыс ал фа вит інің бас әріп те рі мен кі ші әріп те рі, ты ныс 
бел гі лер, бас па сим вол да ры мен пер не лер үй ле сі мі (ком би на-
ция сы) кі ре ді.

256 үй ле сім ді құ ру үшін 0 жә не 1-ден тұ ра тын 8 ұя шық 
қа жет.

1 0 1 0 1 1 0 0

Сол үшін ком пью тер лік ал фа вит тің әр бір сим во лы на ком-
пью тер жа ды нан 8 ұя шық ты ре ги стр бө лі не ді.  

Код тау ке зін де ал фа вит тің әр бір сим во лы на қай талан-
байт ын екі лік код сәй кес ке ле ді.

Бар лық ком пью тер де ақ па рат бір дей оқы луы үшін түр лі код-
тар кес те сі құ рыл ған. Орыс әріп те рі үшін – Windows, MS-DOS, 
КОИ-8, Mac жә не ISO кес те ле рі.

IBM PC тип ті дер бес ком пью тер лер дің кеңінен та ра лу ына 
бай ла ныс ты ха лы қа ра лық стан дарт ре тін де ASCII (American 
Standard Code for Information Interchange – ақ па рат тық ал ма-
су ға ар нал ған аме ри ка лық стан дарт ты код) код тау кес те сі 
қа был дан ған.

ASCII жүй есі не екі код тау кес те сі бе кі тіл ген – не гіз гі жә не 
ке ңей тіл ген. Не гіз гі кес те де 0-ден 127-ге дей ін гі код тар мә ні, 
ал ке ңей тіл ген кес те де 128-ден 255-ке дей ін гі сим вол дар ко ды 
кел ті ріл ген. Ал ғаш қы 33 код (0-ден 32-ге дей ін) сим вол дар ға 
емес, амал дар ға (жол ды та сы мал дау, бос орын ен гі зу жә не т.б.) 
бө лін ген (2-кес те).

33-тен 127 ара лы ғы – халықаралық символдар. Оған ла тын 
ал фа ви ті нің сим вол да ры, цифр лар, ариф ме ти ка лық амал сим-
вол да ры мен ты ныс бел гі лер кі ре ді.

128-ден 255-ке дейінгілер – ұлт тық сим вол дар. Ұлт тық код-
тау лар да бір код қа түр лі сим вол дар сәй кес ке ле ді.АР
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2-кесте.Ла тын ал фа ви ті  әріп те рі нің ASCII код та ры

Символ Екілік код Ондық код Символ Екілік код Ондық код
A 01000001 65 N 01001110 78
B 01000010 66 O 01001111 79
C 01000011 67 P 01010000 80
D 01000100 68 Q 01010001 81
E 01000101 69 R 01010010 82
F 01000110 70 S 01010011 83
G 01000111 71 T 01010100 84
H 01001000 72 U 01010101 85
I 01001001 73 V 01010110 86
J 01001010 74 W 01010111 87
K 01001011 75 X 01011000 88
L 01001100 76 Y 01011001 89
M 01001101 77 Z 01011010 90

Символ Екілік код Ондық код Символ Екілік код Ондық код
a 01100001 97 n 01101110 110
b 01100010 98 o 01101111 111
c 01100011 99 p 01110000 112
d 01100100 100 q 01110001 113
e 01100101 101 r 01110010 114
f 01100110 102 s 01110011 115
g 01100111 103 t 01110100 116
h 01101000 104 u 01110101 117
i 01101001 105 v 01110110 118
j 01101010 106 w 01110111 119
k 01101011 107 x 01111000 120
l 01101100 108 y 01111001 121

m 01101101 109 z 01111010 122

Қо ғам да за ма науи ақ па рат тық тех но ло гия ның та ра луымен 
бас қа тіл дер дің, мы са лы, жа пон, кә ріс, араб, үн ді жә не бас қа да 
ар найы сим вол дар ды код тау қа жет  ті лі гі ту ын да ды.

Ес кі жүйе ор ны на жа ңа әм бе бап жүйе – UNICODE кел ді, 
он да бір сим вол бір байт пен емес, екі байт пен код тала ды.

Екі лік код тар ком пью тер лік тех ни ка да ғы элект рон ды сыз-
ба ның «қо су лы» жә не «өші ру лі» деп атала тын екі күй ін ға на 
талап ете ді. Сон дық тан за ма науи прог рам ма лар мен ағым да ғы 
элект рон ды құ жат тар ды екі лік жүйе де ұсы ну өте же ңіл.АР
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Жауапберейік
1. Ал фа вит де ге ні міз не?
2. Екі лік ал фа вит сим вол да ры на мы сал кел ті рің дер.
3. Екі лік код тау деп не ні ай та мыз?
4. Екі лік код та қан дай мән дер қол да ны ла ды?
5. Ком пью тер де мә тін дік ақ па рат ты код тау дың қан дай  

қа ғи да сы қол да ны ла ды?
6. Сим вол дар ды код тау дың ха лы қа ра лық кес те сі қа лай 

атала ды?

Себебінанықтайық

1. Күн де лік ті өмір де қол да на тын ақ па рат тар ды бір фор ма-
дан екін ші сі не не лік тен түр лен ді ре міз?

2. Ақ па рат ты түр лен ді ру үде рі сі нің ма ңыз ды лы ғы не де?
3. Не лік тен екі лік код ком пью тер лік тех ни ка да қол да ну 

үшін ти ім ді деп са на ла ды?
4. Не лік тен мә тін дік ақ па рат ты ком пью тер де өң деу де 256 

сим вол қол да ны ла ды?
5. 65536 түр лі сим вол ды код тау ға мүм кін дік бе ре тін 

UNICODE код тау кес те сі қан дай мақ сат та ен гі зіл ді?

Талдап,салыстырайық

Латын алфавиті әріптерінің ASCII кодтары берілген 
2-кестені қолданып, екілік кодтарды алу жо лын тал даң дар.

Дәптергеорындайық
Қо сым ша ақ па рат көз де рін пай да ла нып (55-беттегі 

7-сызбаны үлгі есебінде алып), екілік алфавит символда-
рына мысалдар жазыңдар.

Компьютердеорындайық

 Кес те де бе ріл ген екі лік код тар ды пай да ла нып, тө мен-
де гі кес те ге сәй кес ке ле тін бей не ні анық таң дар. Ол үшін 

Жауапберейік

Себебінанықтайық

Талдап,салыстырайық

Дәптергеорындайық

Компьютердеорындайық
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1 сим во лы бе ріл се, ұя шық тар ды қа ра түс ке бояң дар, 0 сим-
во лы бе ріл се, сол күй ін де қал ды рың дар.

Екі лік код Сурет

10000001

10000011

10000101

10001001

10010001

10100001

11000001

10000001

Ойбөлісейік

Қалай ойлайсыңдар, қазақ тілі латын қарпіне көш кенде 
компьютерлік алфавиттегі символдар саны өзгере ме?

Үйтапсырмасы

Кестеге қарап, ұсыну тәсілдеріне қарай ақпаратты 
кодтаудың әдістерін анық таңдар.

9 Unicode

Алфавит ХІХ

Ойбөлісейік

Үйдеорындайық
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§ 11–12. Практикум. Мәтіндік ақпаратты кодтау

Адеңгейі

1-тап сыр ма. Әріп тер дің сәй кес нө мір ле рі бой ын ша сөз-
дер ді де код таң дар. 

1

20 13 37 18
1 13 18 1
1 24 22 1 18

2

1 17 1 16
20 25 37 18
3 38 16 38 17

2-тап сыр ма. Әліп пе де гі әріп тер дің рет тік нө мі рі мен әріп-
тер ді ал мас ты рың дар (А → 1, Ә → 2, Б → 3, ...).

3-тап сыр ма. Це зарь ко дын пай да ла нып, сөздер ді код-
таң дар (жылжу шифры 1 әріпке алға).
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4-тап сыр ма. ASCII код тау кес те сі нің кө ме гі мен мына 
сөздер ді код таң дар.
а) American 
ә) Standard
б) Code 
в) Information
г) Interchange

Вдеңгейі

1-тап сыр ма. ASCII кодтау кестесінің көмегімен мына 
сөздерді кодтаңдар.
а) 99    111  109  112  117  116  101  114
ә) 107  110  111  119  108  101  100  103  101;
б) 107  101  121  98  111  97  114  100.

2-тап сыр ма. Екі лік код тар ға сәй кес ке ле тін он дық код-
тар ды анық тап, сәй кес сим вол дар дан сөз құ рың дар.
а) 01000100   01101111   01110111   01101110;
ә) 01001001   01000010   01001101;
б) 01000101   01101110   01110100    01100101    01110010.

3-тап сыр ма. Он дық код пен бе ріл ген мына сим вол дар ды 
анық тап, жа сы рыл ған сөз дер ді атаң дар.
а) 087   111   114   100;
ә) 068   079   083;
б) 080   097   105   110   116   098   114   117   115   104.

4-тап сыр ма. Жауаптарын жазыңдар.
а) «е» әрпі нің екі лік ко ды (нө мі рі) ASCII сим вол дар ды код тау 

кес те сін де 101-ге тең. Берілген сөз дер дің он дық код та ры ның 
тіз бе гін кел ті рің дер.
1) file; 
2) help?

ә) «о» әрпі 111-ге тең. Он дық код тар тіз бе гі мен қан дай сөз дер 
жа сы рыл ған?
1) 115   112   111   114   116;
2) 109   111   117   115   101?
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б) «i» әр пі нің он дық ко ды (нө мі рі) ASCII сим вол дар ды код-
тау кес те сін де 105-ке тең. Бас әріп тер мен жа зыл ған 
INFORMATION сө зі нің он дық код та ры ның тіз бе гі қан дай 
бо ла ды?

Сдеңгейі

1-тап сыр ма. Шифрланған Юлий Цезарьдың айтқан сөзін 
шифрдан шығарыңдар. Кілт кестесі қанша әріпке жылжыған?

ҺЕЛӘФНЁК  ЁЕФӘТК ЧХҺВМ 

2-тап сыр ма. Жылжу мәні 14-ке тең болатын кілт 
кестесін құрыңдар. Цезарь шифрын пайдаланып, Абай 
Құнанбайұлының өлеңін шифрлаңдар. 

Әсемпаз болма әрнеге,
Өнерпаз болсаң, арқалан.
Сен де бір кірпіш дүниеге,
Кетігін тап та, бар қалан!

Қайрат пен ақыл жол табар,
Қашқанға да, қуғанға.
Әділет, шапқат* кімде бар,
Сол жарасар туғанға.

*шапқат  – шапағат.АР
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2-БӨЛІМБОЙЫНШАТЕСТТАПСЫРМАЛАРЫ

1. Ақ па рат ұсы на тын ны сан қа лай атала ды?
A) ақ па рат бе ру ші
B) ақ па рат жинақтау
C) ақ па рат қа был дау шы  
D) жады
E) құ лақ

2. Ды быс ты, адам дар дың сө зін та сы мал дау үшін не ні пай да ла-
ну ға бо ла ды?
A) мо ни тор
B) принтер
C) те лег раф 
D) те ле фон 
E) тінтуір

3. Био ло гия лық ақ па рат тық ка нал мы са лына не жатады?
A) те ле фон
B) те ле ви зор
C) көру мүшесі
D) ком пью тер
E) прин тер 

4. Ды быс тық ақ па рат ты қан дай құ рал ар қы лы жет кі зу ге  
бо ла ды?
A) кі тап
B) ра дио 
C) принтер
D) сканер
E) тінтуір

5. Ха бар ла ма лар ды шифр лау/шифр дан шы ға ру ке зін де крип-
тог ра фия лық ал го ритм де қол да ны ла тын құ пия ақ па рат ты 
не деп атай мыз?
A) кілт 
B) крип тог ра фия
C) мә тін 
D) шифр лау
E) шифрдан шығару

6. Шифр лар дың са ны – шифр лау үшін қол да ны ла тын ал фа-
вит тің әріп тер са ны на тең бо ла тын ежел гі шифр тү рі:
A) Це зарь шиф ры
B) Мор зе ко дыАР
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C) крип тог ра фия
D) ал мас ты ру әді сі
E) те лег раф

7. Ақ па рат ты бір тіл ден бас қа тіл ге ау да ру, бас қа әдіс пен  
ұсы ну ере же сі: 
A) кілт 
B) код 
C) ал фа вит
D) үйле сім ді лік
E) сим вол

8. Ақ па рат ты ұсы ну үшін қол да ны ла тын, бір-бі рі нен өза ра 
ерек ше ле не тін сим вол дар не ме се бел гі лер жи ын ты ғы не деп 
атала ды?
A) сан дар
B) бей неақ па рат
C) ал фа вит
D) файл
E) жар лық 

9. Екі лік код тау де ге ні міз не?
A) ақ па рат ты гео мет рия лық фи гу ра ар қы лы ұсы ну
B) ақ па рат ты екі лік ал фа вит ті қол да ну ар қы лы ұсы ну
C) сан дар ды екі ге бө лу
D) ақ па рат ты гра фик ар қы лы бей не леу 
E) ақ па рат ты кез кел ген сан дар дың жи ын ты ғы ар қы лы 

жет кі зу
10. Екі лік код тауда қан дай сим вол дар қол да ны ла ды?

A) 0, 2
B) +, *
C) а, в
D) 0, 1
E) 1, 2
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 Бөлімді оқып-білу арқылы:
• векторлық кескіндерді құруды;
• векторлық және растрлық графиканың артықшылығы мен 

кемшілігін бағалауды үйренесіңдер.

III БӨЛІМ

КОМ ПЬЮ ТЕР ЛІК  
ГРАФИКА
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§ 13. Векторлық кескіндерді құру

Графиктік кескіндердің екі түрі бар: растр лық жә не век тор-
лық. Бі рін ші жағ дай да кес кін әр қай сы сы ның өз тү сі бар же-
ке ле ген пик сель дер дің жол да ры мен ба ған да ры тү рін де анық-
тала ды. Екін ші жағ дай да кес кін дер тү зу сы зық тар, до ға лар, 
шең бер, эл липс, тік төрт бұ рыш си яқ ты қа ра пай ым эле ме нт-
терден тұ ра ды. Бұл эле ме нт тер гра фи ка лық при ми тив тер деп 
атала ды.

Век тор лық гра фи ка ны құ ру ға мүм кін дік бе ре тін прог рам-
ма лар дың бі рі Inkscape прог рам ма сы.

Inkscape – көп қыз мет ті, ер кін жә не ашық гра фи ка лық ре-
дак  тор. (Толығырақ CD дискідегі мәліметтермен танысыңдар 
(VIII тарау).

Inkscape программасы іске қосылған кез де сан түр лі құ рал-
сай ман дар тақ та сы бар бос бет ті кө ре сің дер (22-су рет).

Прог рам ма да ма ңыз ды қыз мет терді Құ рал-сай ман дар тақ-
та сы, Бас қа ру құ рал-сай ман да р тақ та сы жә не Түс тер па лит-
ра сы ат қа ра ды.

Құ рал-сай ман дар тақ та сы су рет са лу ға қа жет ті бар лық не-
гіз гі құ рал дар дан тұрады:
• тік төрт бұ рыш тар мен шар шы лар са лу ға ар нал ған Тік төрт-

бұ рыш құ ра лы;
• Жұл дыз ша / көп бұ рыш құ ра лы;
• эл ли пс тер мен дөң ге лек тер са лу ға ар нал ған Шең бер құ ра лы;
• бел гі лер мен мә тін дер қо суға арналған Мә тін құ ра лы;
• күр де лі фи гу ра лар ды құ ру не ме се тү зе ту ге ар нал ған Кон тур 

құ ра лы;
• сыз ба да ны сан дар ды бел гі леу ге ар нал ған Таң дау құ ра лы.

Естеріңетүсіріңдер:

• кес кін де ге німіз не?
• кес кін дер дің қан дай түр ле рін бі ле

сің дер?

Меңгерілетінбілім:

• век тор лық кес кін дер мен жұ мыс 
іс тей тін прог рам ма;

• век тор лық кес кін дерді құ ру жә не 
өң деу мүм кін дік те рі.

Векторлықкескін–Векторное
изображение–Vectorimage
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Басқару құрал- 
саймандары

Құрал-саймандар 
тақтасы

Түстер  
палитрасы

22-сурет. Inkscape қосымшасының интерфейсі

Түс тер па лит ра сы таң дал ған ны сан ның тү сін бе ру ді қам-
та ма сыз ете ді. Бас қа ру құ рал-сай ман да ры тақ та сы  таң-
дал ған құ рал дың бар лық бап тау ла рын көр се те ді. Жа ңа құ рал 
таң дал ған сай ын Бас қа ру құ рал-сай ман да ры тақ та сы сол 
құ рал дың бап тау ла ры мен жа ңа рып оты ра ды.

Кескіндердіқұру
Кес кін са лу ды Inkscape программасында жұл дыз ша са лу 

мы са лы мен қа рас ты рай ық (23, а) су рет). Ал ды мен құ рал-сай-
ман дар тақ та сы нан Жұл дыз құ ра лын таң дап алып, су рет са лу 
ау ма ғы на алып ке ле міз. Жұл дыз ша ның бұ рыш та рын өз гер-
ту үшін Бас қа ру құ рал-сай ман да ры тақ та сын да ғы Бұ рыш тар 
қыз ме тін пай да ла на мыз. Өз ге ріс тер ді ен гі зіп бол ған нан кей ін 
жұл дыз шаның тү сін өз гер ту ге бо ла ды. Ол үшін те ре зе нің тө-
мен гі жа ғын да ор на лас қан көл де нең жо лақ тан түс таң дай мыз.АР
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Кескіндердітүскебояу
Inkscape прог рам ма сын да ны сан дар дың түс те рін өз гер ту 

үшін Түс тер па лит ра сы қол да ны ла ды. Па лит ра ны қол да ну же-
ңіл. Inkscape прог рам ма сын да Құй ып бояу (За лив ка) ны сан ның 
не гіз гі тү сі, ал ны сан ның жие гі оның кон ту ры бо лып та бы ла ды. 
Ны сан кон ту ры ның қа лың ды ғын, сы зық тың сти лін өз гер ту ге 
не ме се сүй ір бұ рыш тар ды дөң ге лен ген бұ рыш тар ға ай нал ды ру-
ға бо ла ды. Ен ді ал дың ғы са лын ған жұл дыз дың не гіз гі тү сі мен 
кон ту ры ның тү сін өз гер тіп, жие гі нің қа лың ды ғын бап тай мыз 
(23, ә) су рет).

Градиентқосужәнеоныредакторлау
Гра диент ны саны Құй ып бояу (За лив ка) си яқ ты бе рі луі 

мүм кін. Гра диент тік бояуды бап тау үшін Ны сан (Объ ект) ⇒ 
Құй ып бояу жә не Жи ек теу (За лив ка и об вод ка) ко ман да сын 
орын дау ар қы лы ша қы ры ла тын сұх бат тық те ре зе сін де Құйып 
бояу (За лив ка) бө лі мін таң дап ала мыз, одан соң гра диент тің 
сы зық тық нұс қа сын таң дай мыз (23, б) су рет). Гра диент ті әрі 
қа рай өз гер ту үшін ар найы Гра диент құ ра лын таң дауы мыз 
ке рек. Құ рал-сай ман дар тақ та сы нан Гра диент құ ра лын таң-
да сақ, таң дал ған фор ма ның гра диен тін өз гер ту дің қо сым ша 
қа лам да ры пай да бо ла ды. Қа лам дар дың бі рін таң дау ар қы лы 
сол қа лам ның тү сін Бояу жә не Жи ек теу сұх бат тық те ре зе сін-
де өз гер те ала мыз. Егер екі гра диент тү сін қос қы мыз кел се, 
сы зық та екі өз гер ту бұ ры шы пай да бо ла ды, оның бі рі таң дал-
ған қа лам ды, екін ші сі жа ңа қа лам ды қо са ды. Құй ып бояу жә-
не Жи ек теу сұх бат тық те ре зе сі өр нек тер, түр лі кон тур стиль-
де рін қо су ға мүм кін дік бе ре ді.

  

 а) ә) б)

23-су рет. Жұл дыз ша са лу, оны бояу жә не гра диент қо су
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Нысандардытаңдауменжылжыту
Бір не ше ны сан мен жұ мыс іс теу ке зін де олар дың орын да рын 

ал мас ты ру үшін ал ды мен нысанды таң дап алу ке рек бо ла ды. 
Ол үшін құ рал-сай ман дар тақ та сы нан Таң дау құ ра лын бел гі-
лей міз, со дан кей ін өз ге рт кі міз кел ген фор ма ны таң дай мыз (24, 
а) сурет). Ен ді тін туір дің сол жақ ба тыр ма сын ба сып тұ рып, 
таң дап алын ған фор ма ны қа жет ті ор ны на ор на лас ты ра мыз (24, 
ә) сурет).

     

 а) ә)

 24-су рет. Ны сан дар ды таң дау жә не жыл жы ту

Құжаттыңөлшемінөзгерту
Үн сіз ке лі сім бой ын ша құ жат өл ше мі А4 па ра ғы ның тігінен 

орналасқан пі ші мі не сәй кес ке ле ді.
Біз құ жат тың өл ше мін 1024px х 768px етіп өз гер тіп 

кө рейік. Ол үшін Файл ⇒ Құ жат қа си ет те рі... (Свой ст ва до ку-
мен та...) ко ман да сын орын дай мыз. Ашыл ған те ре зе нің  Бас қа 
өл шем (Дру гие раз ме ры) бө лі мін де құ жат тың енін 1024px жә не 
би ік ті гін 768px етіп ор на та мыз. Сон да құ жат тың өл ше мі А4 
парағының көлденең орналасқан пішіміне сәйкес келеді. 

Фонсалу
Фон са лу үшін құ жат тың кө ле мі мен бір дей тік төрт бұ рыш 

са ла мыз. Ол үшін Тік төрт бұ рыш құ ра лын пай да ла на мыз. 
Бас қа ру құ рал-сай ман да ры тақ та сы ның кө ме гі мен тік төрт-
бұ рыш тың өл ше мін бап тай мыз (25, а) сурет). Са лын ған тік-
төрт бұ ры шы мыз ды Гра диент құ ра лы ның кө ме гі мен бел гі лі бір 
түс ке бояй мыз (25, ә) сурет).
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 a) ә)

25-су рет. Тік төрт бұ рыш тың өл ше мін бап тау   
жә не гра диент құ ра лы ның кө ме гі мен бояу

Шаблонсуреті
Шаб лон құ ру үшін ал ды мен үш бұ рыш са ла мыз. Ол үшін 

Жұл дыз/Көп бұ рыш құ ра лын қол да нып, бұ рыш тар са нын 3-ке 
тең деп таң дай мыз. CTRL пер не сін ба сып тұ ру ар қы лы үш бұ-
рыш тың бұ ры шы мен сим мет рия сын бе ре міз (26, а) сурет). 
Үш бұ рыш тың кө шір ме ле рін жа сау үшін үш бұ рыш ты таң дап, 
CTRL+D пер не лер үй ле сі мін ба са мыз. Кө шір ме сол үш бұ-
рыш тың үс ті не тү се тін бол ған дық тан, оны бір ден бас қа орын ға 
та сы мал дап оты ру ке рек (26, ә) сурет). Кейін 26, б) суретте 
көрсетілгендей етіп үш бұ рыш тың бі рін таң дап, Ны сан 
(Объект) ⇒ Көл де нең бей не леу (От ра зить го ри зан тально) 
ко ман да сын орын дай мыз. 

a)

ә)

б)

26-су рет. Үш бұ рыш са лу, оның кө шір ме сін жа сау  
жә не ны сан ды бұ руАР
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Үш үш бұ рыш ты фон мен үй ле сім ді кө рі не тін дей етіп, үш 
түр лі түс ке бояй мыз (27-су рет). 

27-су рет. Үш түс ке бояу

Фон дық шаб лон ды тол ты ру үшін бар лық үш бұ рыш тар ды 
бел гі леп, олар дың кө шір ме сін қай та жа сай мыз (28-су рет).

28-су рет. Тол ты рыл ған фон дық шаб лон

Фондыэкспорттау
Ен ді біз құ жа ты мыз ды PNG 

пішіміндегі файл ре тін де экс-
порт тай ық. Ол үшін Файл ⇒ PNG 
тү рін де экс порт тау (Экс пор ти ро-
вать в PNG) ко ман да сын орын дау 
ар қы лы экс порт тау сұх бат тық 
те ре зе сін аша мыз. Ашыл ған те ре зе ден файл дың аты мен ор на-
ла су ор нын көр се тіп, Экс порт ба тыр ма сын ба са мыз.

Шығармашылықтапсырма

Планеталардың орнала-
су ретін сақтай отырып, күн
жүйесініңсуретінсалыңдар.
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Қаламқұралынқолдану
Қа лам құ ра лы Inkscape прог рам ма сын да жыл дам жол құ ру 

құ ра лы бо лып са на ла ды. Бұл құ рал үшін үн сіз ке лі сім бой ын ша 
Безье қисықтары нұс қа сы ор на тыл ған. Көп қа тар лы қа ра пай ым 
ке скін ді құ руға осы құ рал ды пай да ла нып, тін туір дің сол жақ 
ба тыр ма сын ба су ар қы лы ке неп ке (холст) нүк те лер қо са мыз. 
Нүк те лер қо су ды тоқ та ту үшін тін туір дің оң жақ ба тыр ма сын 
ке неп тің кез кел ген бос же рі не ба са мыз. Сол кез де сал ған жо лы-
мыз дың кес кі ні шы ға ды.

Егер біз тұй ық жол сал ғы мыз кел се, он да тін туір дің сол жақ 
ба тыр ма сын ба су ар қы лы ке неп ке бір не ше жол нүк те сін ор на-
лас ты ра мыз. Жол ды тұй ық тау үшін бі рін ші нүк те ге қай та ора-
лып, бас қа ру қа ла мы ның оң жақ ба тыр ма сын ба са мыз.

Осы ған дей ін біз тү зу сы зық тар мен жол са лу мы сал да рын қа-
рас тыр дық. Ен ді қи сық сы зық ты сег мент тер са лып кө ре лік. Ол 
үшін ке неп ке тін туір дің сол жақ ба тыр ма сын бір не ше рет ба су 
ар қы лы кез кел ген кес кін са ла мыз. Кес кін ді түр лен ді ру үшін құ-
рал-сай ман дар тақ та сы нан Кон тур түй ін де рін өз гер ту құ ра лын рал-сай

 таң дай мыз (29, а) сурет). Жол ды таң да ған кез де ав то мат ты 
түр де Кон тур түй ін де рін өз гер ту құ ра лы да таң да ла ды. Таң дал-
ған ны сан ға түй ін өз гер ту құ ра лын шерт кен де ны сан ның бар лық 
түй ін де рін кө ру ге бо ла ды. Қа жет түй ін ді таң дап, тін туір дің сол 
жақ ба тыр ма сын ба са мыз жә не оны ке неп бой ын ша жыл жы тып 
ти іс ті ор ны на қоя мыз. Таң дал ған түй ін ді қол да нып, жол ды өз-
гер ту ба ры сын да оның сы бай лас түй ін де рі де қа тар пай да бо ла ды. 
Осы түй ін нүк те ле рін қи сық тар ды өз гер ту үшін қол да на ала мыз.

Түй ін ді өз гер ту құ ра лы ның кө ме гі мен жол ды екі рет шер ту 
ар қы лы оған қо сым ша түй ін дер қо су ға бо ла ды (29, ә) сурет).

 a) ә)

29-су рет. Кон тур түй ін де рін өз гер ту құ ра лын  
пай да ла ну жә не түй ін дер қо суАР
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Егер тұй ық тал ған жо лы мыз тек қа на тү зу сы зық тар дан 
құ рал ған бол са (30, а) сурет), он да бұл сег мент тер ді қи сық 
сег мент тер ге түр лен ді ру ге бо ла ды. Ол үшін ны сан ды бел гі леп, 
Түйін дер ді өз гер ту құ ра лы мен түй ін дер ді шы ға рып, Shift пер-
не сін ба сып тұ рып таң да лған түй ін ді ке рек ба ғыт қа қа рай тар-
та мыз да, қи сық құ ра мыз (30, ә) сурет). 

 a) ә)

30-су рет. Қи сық тар ды  өз гер ту

Жолдағынысандардыөзгерту
Inkscape прог рам ма сын да біз жұл дыз, тік төрт бұ рыш, шең бер 

жә не мә тін се кіл ді ны сан дар ды өзі міз ге ке рек пі шін ге кел ті ре 
ал май мыз (31, а) сурет). Олар ды өз гер ту үшін ал ды мен өз гер-
ті ле тін ны сан дар ды бел гі леп, со дан кей ін Кон тур ⇒ Ны сан ды 
кон тур лау (Об кон ту рить объ ект) ко ман да сын орын дау ар қы лы 
жол дар ға ай нал ды ра мыз (31, ә) су рет).

 a) ә)

31-су рет. Жол да ғы ны сан дар ды өз гер туАР
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Жауапберейік

1. Век тор лық кес кін де ге ні міз не?
2. Век тор лық кес кін құ ру ға ар нал ған қан дай прог рам ма-

лар ды бі ле сің дер?
3. Inkscape прог рам ма сы қан дай ре дак тор?
4. Inkscape программасындағы ма ңыз ды қыз мет ат қа ра-

тын не ше тақ та бар? Олар ды атаң дар.
5. Құрал-саймандар тақтасында сурет са луға арналған қан-

дай құралдар бар?
6. Таң дау құ ра лы қан дай қыз мет ат қа ра ды?
7. Ны сан ның кон ту ры на қан дай әре кет тер орын дау ға бо-

ла ды?
8. Үн сіз ке лі сім бой ын ша құ жат өл ше мі қан дай пішімде 

бо ла ды?
9. Құ рыл ған кес кін қа лай экс порт тала ды?
10. Безье құ ра лы ның қыз ме ті қан дай?
11. Қи сық сы зық тар ды қа лай өз гер ту ге бо ла ды?

Себебінанықтайық

1. Inkscape программасы не лік тен ың ғай лы гра фи ка лық 
ре дак тор бо лып са на ла ды?

2. Құ рал-сай ман дар тақ та сы, Бас қа ру құ рал-сай ман да р 
тақ та сы мен Түс тер па лит ра сы не себепті ма ңыз ды ?

3. Кес кін нің бұ рыш та рын өз гер ту де Бұ рыш тар ба тыр ма сы 
не үшін пай да ла ны ла ды?

4. Кес кін құ ру да Таң дау құ ра лы  не үшін ма ңыз ды  болып 
есептеледі?

5. Ны сан ға гра диент қо су  неге ма ңыз ды?

Талдап,салыстырайық

«Қа лам құ ра лын қол да ну» жә не «Түй ін дер ді өз гер ту құ-
ра лы мен жол ды ре дак тор лау» та қы рып ша ла рын тал даң дар.

Дәптергеорындайық

Inkscape программа сын да ғы 3 ма ңыз ды тақ та ның 
атау ын, ат қа ра тын қыз мет те рі мен мүм кін дік те рі бойын ша 
тө мен де бе ріл ген кес те нің бос орын да рын тол ты рың дар. 

Жауапберейік

Себебінанықтайық

Талдап,салыстырайық

Дәптергеорындайық
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№  Тақ та атауы  Қыз ме ті Мүм кін дік те рі

1. Құ рал-сай ман дар 
тақ та сы 

2. Таң дал ған ны сан-
 ның тү сін бе ру ді 
қам та ма сыз ету

3. Таң дал ған құ рал-
 дың бап тау ла-
ры мен жа ңа рып 
оты ра ды 

Компьютердеорындайық

Ком пью тер мен жұ мыс. «Тау лар» кес кі нін 
са лу.
1. Inkscape программасын іс ке қо сың дар.
2. Шар шы не ме се тік төрт бұ рыш су ре тін са-

лың дар. 
3. Құ рал-сай ман дар тақ та сы нан Қа лам құ-

ра лын пай да ла нып, тау  кон ту ры ның кес-
кі нін са лың дар. 

4. Екі ны сан ды да (шар шы мен кон тур) бел-
гі леп алып, Кон тур ⇒ Бө лу (Де ле ние) ко-
ман да сын орын даң дар. Бұл тік төрт бұ рыш 
бір не ше бө лік ке бө лін ген дік тен, олар ды 
топ тап (Ctrl + G), Ны сан (Объ ект) мә зір 
жо лы нан сәй кес ба тыр ма ны ба сып, 
олар ды 90 гра дус қа бұ рың дар.

5. Қай та топ тау дан шы ға рып (Ctrl + U), 
Құй ып бояу (За лив ка) мә зір жо лы нан 
Құй ып бояу жә не жи ек теу (За лив ка и 
об вод ка) ко ман да сын орын дап, бар лық 
ажы ра тыл ған бө лік тер ге сы зық тық гра-
диент ор на тың дар.

6. Қай та дан бө лік тер ді топ тап (Ctrl+G), 
бұ рын ғы қал пы на кел ті рің дер. Қа лау-
ла ры ңа қа рай Түс тер па лит ра сы ның 
кө ме гі мен ны сан дар дың түс те рін өз гер-
тің дер. 

Компьютердеорындайық

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



78

Ойбөлісейік

Графикалық редактормен жұмыс жасау ұнады ма және 
жұмыс жасау барысында қандай қиындықтар туындады? 
Өз ойларың жайлы достарыңмен бөлісіңдер. Алған білім, 
біліктеріңді күнделікті өмірде қандай жағдайда қолдануға 
болады? Мысал келтіріңдер.

Үйтапсырмасы

Inkscape программа сын да ғы жиі қол да ны ла тын құ рал-
дар дың атауы не ме се ат қа ра тын қыз ме ті ішінара бе ріл ген 
кес те нің бос орын да рын тол ты рың дар.

Құ рал атауы  Қыз ме ті Құ рал атауы  Қыз ме ті 

 Тік төрт бұ рыш - 
тар мен шар-
шы лар са лу 

Кон тур  
құ ра лы 

Жұл дыз ша/
көп бұ рыш 
құ ра лы 

 Сыз ба да ны сан-
дар ды бел гі леу 

Шең бер 
құ ра лы 

Таң дал ған 
фор ма ның гра-
диен тін өз гер ту

 Бел гі лер мен 
мә тін дер қо су

Қа лам  
құ ра лы 

Ойбөлісейік

Үйдеорындайық
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§ 14. Растрлық және векторлық кескіндерді 
салыстыру

Растр лық жә не век тор лық кес кін дер дің ұқ сас тық та ры  
мен ай ыр ма шы лы ғы не де?

Сендер растр лық кес кін дер ді құ ру ға бо ла тын Paint гра фи-
ка лық ре дак то ры мен та ныс сың дар. Растр лық кес кін дердің  
пик сель дер то ры екендігі ес те рің де ме? Пик сель – өзін дік 
тү сі бар кіш кен тай нүк те. Осын дай нүк те лер жи ыны бі рі гіп, 
эк ран нан кө рі не тін кес кін ді құ рай ды. 

Алдыңғы сабақта векторлық графиканы құруға болатын 
Inkscape редакторында кескіндерді құруды үйрендіңдер. Ал 
осы екі түр лі гра фи ка ның бір-бірінен айырмашылығы неде 
де ген сұраққа жауап іздеп көрелік. 

Егер біз растр лық жә не век тор лық гра фи ка да құ рыл ған екі 
түр лі кес кін ді бір дей ұл ғай та тын бол сақ, он да олар дың бір-бі-
рі нен ай ыр ма шы лы ғын анық кө ре ала мыз.  

32-су реттегі екі кес кін ді са лыс ты рай ық. Оң жә не сол жа-
ғын да бір дей сы зық көр се тіл ген. Сол жа ғын да сы зық тың растр-
лық, ал оң жа ғын да век тор лық кес-
кі ні бей не лен ген.  

Екі жағ дай да да сы зық өзі нің 
бас тап қы өл ше мі нен төрт есе ұл-
ғайт ыл ған. 

Растр лық су рет тің ке ңей ті лі мі 
эк ран ның ке ңей ті лі мі не сәй кес ке-
ле тін бол са, он да растр лық сыз ба да-
ғы ны сан дар те гіс бо лып кө рі не ді. 

Естеріңетүсіріңдер:

• кес кін дер дің қан дай түр ле рін бі ле
сіңдер?

• растр лық гра фи ка де ге н не?
• век тор лық гра фи ка де ге н не? 

Меңгерілетінбілім:

• растр лық гра фи ка мен век тор лық 
гра фи ка ның ұқ сас тық та ры мен 
ай ыр ма шы лық та ры;

• растр лық гра фи ка мен век тор лық 
гра фи ка ның ар тық шы лық та ры мен 
кем ші лік те рі.

Растрлықкескін–Растровое
изображение–Rasterimage

32-су рет. Растр лық  
жә не век тор лық  

кес кін дер ді са лыс ты руАР
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Мы са лы, бір кес кін нің растр лық жә не век тор лық екі нұс қа сы да 
көр се тіл ген. Егер шы ға ру құ рыл ғы сы ның ке ңей ті лі мі кес кін нің 
ке ңей ті лі мі мен бір дей бо ла тын бол са, он да екі кес кін нің бір-бі рі-
нен ай ыр ма шы лы ғы аса бай қал май ды (33-сурет).

Егер растр лық кес кін нің ке ңей ті лі мі эк ран ның ке ңей ті лі-
мі нен тө мен бол са, он да эк ран да те гіс емес сы зық тар бей не ле-
не ді. Мы са лы, екі жағ дай да да кел ті ріл ген гүлдің кескінін бес 
есе ұл ғайт ып, са лыс ты рып кө рейік.   

Растр лық кес кін (сол жақ та) мен век тор лық (оң жақ та) кес-
кін нің са па сын да ғы ай ыр ма шы лық ты 34-суретте анық кө ру ге 
бо ла ды. Растр лық кес кін ді ұлғ айт қан да те гіс теу әді сі (су рет ті 
те гіс теу үшін сұр түс ті пай да ла ну) қол да ны ла тын ды ғын бай-
қаймыз.   

33-су рет. Ке ңей ті лім де рі эк ран 
ке ңей ті лі мі мен бір дей растр лық 

жә не век тор лық кес кін дер

34-су рет. Бас тап қы тү рі нен бес 
есе ұл ғайт ыл ған растр лық жә не 

век тор лық кес кіндер

Растр лық жә не век тор лық гра фи ка лар дың не гіз гі ай ыр ма-
шы лы ғы – кес кін ді растр лық кес кін ге түр лен ді ре тін нүк те де. 
Бұл түр лен ді ру век тор лық гра фи ка да ғы кес кін нің растр лық 
кес кін ге ай на луы ның соң ғы ке зе ңін де ға на жү зе ге аса ды. Ал 
бұл нә ти же лік кес кін нің шы ға ру құ рыл ғы сы ның ке ңей ті лі-
мі не сәй кес ке луін қам та ма сыз ете ді.

Растр лық жә не век тор лық гра фи ка лар дың қан дай  
ар тық шы лық та ры мен кем ші лік те рі бар?

Растр лық гра фи ка мен век тор лық гра фи ка ның еке уі де кес-
кін дік ақ па рат ты ұсы ну мақ са тын да қол да ны ла ды. Растр лық 

Шығармашылықтапсырма

Растрлықжәневекторлықграфикалықредакторлардабірүйжануарының
суретінсалыңдар.АР
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кес кін көп те ген пик сель дер жи ыны нан тұ ра тын бол са, век-
тор лық кес кін ко ман да лар тіз бе гі ре тін де си пат тала ды. Со ның 
нә ти же сін де олар ды бір-бі рі мен са лыс тыр ған да бір қа тар ар тық-
шы лық тар мен кем ші лік тер ту ын дай ды. Мы са лы, растр лық 
гра фи ка фо тог ра фия лық са па да ғы кес кін дер ді алу ға мүм кін дік 
бе ре тін бол са, век тор лық гра фи ка нақ ты ны сан дар ды шы найы 
бей не леу де ың ғай сыз бо лып та бы ла ды. Сон дық тан нақ ты әлем-
де гі ны сан дар ды ұсы ну үшін растр лық гра фи ка ны пай да лан ған 
жөн, ал муль типли ка ция лық кес кін дер ді алу да век тор лық гра-
фи ка ти ім ді.

Растр лық гра фи ка ның та ғы 
бір ар тық шы лы ғы – кес кін нің бас-
па ға прин тер ден же ңіл шы ға ры-
лу ын да. Век тор лық гра фи ка ны 
қа рас ты ра тын бол сақ, мұн да кей-
бір жағ дай да кес кін ді прин тер ден 
бас ып шы ға ру мүм кін емес не ме-
се бас па дан шық қан жағ дай дың 
өзін де са па сы ой да ғы дай бол май-
ды. Алай да, растр лық гра фи ка-
ны век тор лық гра фи ка мен са лыс-
тыр ған да бір қа тар кем ші лік тер 
де кез де се ді. Мы са лы, растр лық 
су рет тер ді өң де ген де, яғ ни масш-
та бын өз герт кен де не ме се кес кін ді 
ай нал дыр ған да су рет тің бас тап-
қы қал пы на қа ра ған да ау ыт қу лар 
пай да бо ла ды. Ал век тор лық гра-
фи ка да мұн дай мә се ле ту ын да-
май ды, өйт ке ні мұн да кес кін нің 
са па сын жо ға лт пайт ын дай етіп 
түр лен ді ру мүм кін ді гі бар. Со ны-
мен қа тар растр лық кес кін ді бас қа 
түс ке боя ған да әр бір пик сель же-
ке-же ке бояла тын бол са, век тор-
лық гра фи ка да таң дал ған фи гу ра 
то лы ғы мен бояла ды.  

Век тор лық гра фи ка ның та-
ғы бір ма ңыз ды ар тық шы лы-
ғы – кес кін кө ле мі нің растр лық 

Маңыздымәлімет

Танымалвекторлықгра-
фикақұрупрограммалары:
• Inkscape
• AdobeIllustrator
• CorelDraw
• XaraXtreme
• SerifDrawPlus

Танымалрастрлықграфи-
кақұрупрограммалары:
• MicrosoftPaint
• AdobePhotoshop
• CorelPHOTO-PAINT
• CorelPaintShopPro
• GIMP

Растрлықграфика
пішімдері:
• GIF
• JPEG,JPG
• PNG
• TIFF
• PSD(AdobePhotoshop)

Векторлықграфика
пішімдері:
• AI(AdobeIllustrator)
• CDR(CorelDraw)
• CMX(CorelExchange)
• SVG(латынвекторлық

графика)
• CGMКомпьютерлікграфи-

калықметафайл
• DXFAutoCAD
• WMFWindowsметафайлАР
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гра фи ка мен са лыс тыр ған да 10–100 есе кі ші бо лу ын да. Со ны-
мен, «Растр лық прог рам ма да жұ мыс жа са ған дұ рыс па, әл де 
век тор лық прог рам ма ны таң да ған жөн бе?» де ген сұ рақ қа жа-
уап бе ру үшін, ал ды мен ол прог рам ма ны қан дай мақ сат та пай-
да ла ну ке рек ті гін анық тап алу қажет.

Жауапберейік

1. Растр лық гра фи ка де ге ні міз не?
2. Пик сель де ге ні міз не?
3. Растр лық гра фи ка қан дай эле ме нт тер ден тұ ра ды?
4. Век тор лық гра фи ка қан дай эле ме нт тер ден тұ ра ды?
5. Век тор лық кес кін ді құ ру ға ар нал ған қан дай прог рам ма-

лар бар?
6. Растр лық кес кін ді құ ру ға ар нал ған қан дай прог рам ма-

лар ды бі ле сің дер?

Себебінанықтайық

1. Баспадан  шығарылғанда не себепті векторлық кескіннің 
сапасы төмен болады? 

2. Растр лық гра фи ка арқылы неліктен фотографиялық 
сападағы кескіндерді алуға мүмкіндігіміз бар?

3. Растрлық кескіннің масштабын өзгерткенде суреттің 
сапасы неге нашарлайды?

4. Мультипликациялық кескіндерді алуда не себепті 
векторлық графика тиімді?

Талдап,салыстырайық

Растр лық гра фи ка мен век тор лық гра фи ка ның ұқ сас-
тық та ры мен ай ыр ма шы лық та рын са лыс ты рың дар.

Дәптергеорындайық

Тө мен де гі кес те ні тол тырыңдар.

Са лыс ты ру кри те рийі
Растр лық  
гра фи ка 

Век тор лық 
гра фи ка 

Кес кін ді ұсы ну әді сі
 Нақ ты әлем де гі ны сан дар ды ұсы ну 

Жауапберейік

Себебінанықтайық

Талдап,салыстырайық

Дәптергеорындайық
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Са лыс ты ру кри те рийі
Растр лық  
гра фи ка 

Век тор лық 
гра фи ка 

Кес кін дер дің са па сын өң деу
 Бояу қа ғи да сы
Кес кін ді бас ып шы ға ру ерек ше-
лік те рі 
 Пай да ла ны ла тын пішімдер
Кес кін құ ру прог рам ма ла ры 

Компьютердеорындайық

1. Paint ре дак то ры мен Inkscape ре дак то рын да бір дей ба ла-
пан кес кі нін салып, нә ти же сін сақ таң дар. 

2. 1-тап сыр ма да сақ тал ған кес кін дер ді ашып, мына әре-
кет тер ді орын даң дар: 
а) Екі кес кін ді де 3 есе кі ші рей тіп, нә ти же ле рін са лыс-

ты рың дар.
ә) Екі кес кін ді де 3 есе үл кей тіп, нә ти же ле рін са лыс ты-

рың дар.
б) Екі кескіннің де ала тын кө ле мін са лыс ты рың дар.
Қан дай тұ жы рым ға кел дің дер? Не ге әр түр лі нә ти же ал-

дың дар? 

Ойбөлісейік

Растрлық және векторлық графиканы қолдану мүмкін-
діктерін бір-бірімен салыстыра отырып бағалаңдар. Мысал-
дар келтіріңдер. Растрлық және векторлық графи каның 
қайсысын қолдану тиімді деп ойлайсыңдар? Өз ойларың 
жайлы сыныптастарыңмен бөлісіңдер. 

Үйтапсырмасы

Расул мен Әсия – «Білім планетасы» мектеп газетінің 
дизайнерлері. Оларға осы газеттің жаңа жобасын безендіру 
жұмысы тапсырылды. Қалай ойлайсыңдар, Расул мен 
Әсия жұмысты неден бастап, неге көңіл аударулары керек? 
Мектеп газетінің жобасын безендіру үшін векторлық графи-
каны қолданғандары дұрыс па, әлде растрлық графиканы 
қолданулары керек пе?

Компьютердеорындайық

Ойбөлісейік

Үйдеорындайық
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§ 15–16. Практикум. Векторлық графиканы 
қолданып, «Жай лау» су ре тін салу

Тапсырма

Адеңгейі

1-тапсырма. Inkscape прог рам ма сын ашың дар.
Жұ мыс па ра ғы ның өл ше мін 

жә не ба ғы тын таң даң дар.
• Файл мә зі рі нен Құ жат  қа  - 

сиет тері ко ман да сын орын-
даң дар.

• Бет мә зі рі нен ке неп тің 
(холст) өл ше мін таң даң дар, 
мы са лы, А4 не ме се Letter.

• Бет мә зі рі нен ке неп тің 
(холст) ба ғы тын таң даң дар 
(порт рет).

2-тапсырма. Ас пан мен өріс тің (мал жайылымы) бей не сін 
са лың дар. 

• Тік төрт бұ рыш тар мен шаршылар құ ра лын пай да ла нып, 
екі тік төрт бұ рыш са лың дар.

• Ны сан дар дың сәй кес түс те рін таң даң дар.

3-тапсырма. Күн нің бей не сін са лың дар.
• Жұл дыз ша мен көп бұ рыш тар құ ра лын пай да ла нып, 

са ры түс ті жұл дыз са лың дар.
• Көп бұ рыш тар қа си ет те рі па не лін қол да нып, көп бұ-

рыш тың бұ рыш тар са нын 30-ға өз гер тің дер.

4-тапсырма. Бұлт бей не сін са лың дар.
• Дөң ге лек тер, эл ли пс тер жә не до ға лар құ ра лын пай да-

ла нып, әр түр лі пі шін де гі ақ түс ті төрт эл липс құ рың дар. 
Са лын ған эл ли пс тер ді бір-бі рі мен қиы лыс ты рып, бұлт 
бей не сі не кел ті рің дер.

• Барлық төрт эллипсті белгілеп алып, тінтуірдің оң 
батырмасын басу арқылы ашылған жанама мәзірден 
Топтастыру жолын таңдаңдар.АР
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5-тапсырма. Тө бе лер бей не сін құ рың дар.
• Қа лам құ ра лы ның Безье қи сық та ры жә не тү зу сы зық тар 

оп ция ла рын пай да ла нып, тү зу сы зық тар жә не те гіс 
сы зық тар ды үй лес ті ре оты рып, тө бе лер ді са лың дар.

• Ны сан дар ды сәй кес бояу мен бояңдар жә не кон тур дың 
сти лін, тү сін, қа лың ды ғын таң даң дар.

• Түй ін дер ді өз гер ту құ ра лын пай да ла нып, алын ған 
ау мақ ты қа же тін ше өз гер тің дер.

• Жие гі жоқ тік төрт бұ рыш құ рың дар. Бояу ре тін де 
құ рыл ған текс ту ра ны пай да ла ның дар.

Вдеңгейі

6-тапсырма. Ки із үй бей не сін са лың дар.
• Қа лам құ ра лы ның Безье қи-

сық та ры жә не тү зу сы зық тар 
оп ция ла рын пай да ла нып, тү-
зу сы зық тар жә не те гіс сы зық-
тар ды үй лес ті ре оты рып, ки із 
үй дің қаң қа сын құ рың дар.

• Ки із үй дің же ке бө лік те рі нің 
сәй кес бояуын таң даң дар. 

• Кон тур дың сәй кес сти лін, 
тү сін жә не қа лың ды ғын таң-
даң дар.

Сдеңгейі

7-тапсырма. Өзен бей не сін құ рың дар.
• Безье қи сық та рын пай да-

ла нып, тол қын қи сық та рын 
са лың дар.

• Са лын ған қи сық тар ды бір-
тұ тас бей не ре тін де ор на лас-
ты рың дар.

• Бар лық қи сық тар ды бел-
гі леп, Кон тур ⇒ Қо сын ды 
ко ман да сын орын даң дар.

• Құ рыл ған ны сан не гі зін де 
текс ту ра құ рың дар. Ол үшін АР
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Ны сан ⇒ Текс ту ра ⇒ Ны сан ды (-дар ды) текс ту ра ға 
ко ман да сын орын даң дар. 

8-тапсырма. Өзен жа ға сын да ғы жа сыл шөп тің бей не сін 
са лың дар. 

• Безье қи сық та ры құ ра лын пай да ла нып, бір тал шөп тің 
бей не сін құ рың дар.

• Бір тал шөп ті бел гі леп алып, клон өр не гін құ ру сұх-
бат тық те ре зе сін іс ке қо сың дар: Өз гер ту ⇒ Клон ⇒ 
Ке сек ті клон дар құ ру ко ман да сын орын даңдар жә не 
мына бап тау лар ды жү зе ге асы рың дар: 

 Shift X Per column: -85%
 Scale Y Randomize: 10%
 Rotation Angle Randomize: 10%
 Rows, columns: 1 x 475
• Қа бат ты қай талап орын даң дар. Қабаттың ал ғаш қы 

қа бат қа қа тыс ты орнын өз гер тің дер не ме се та ғы бір не ше 
қа бат құ рып, олар ға ал ғаш қы бір тал шөп ті кө ші рің дер. 
Әр бір жа ңа құ рыл ған шөп тал да ры үшін клон өр не гін 
құ ру про це ду ра сын қай талаң дар.

• Салған суреттеріңе «Жайлау» деген атау беріп, бумаға 
сақтаңдар.

9-тапсырма. «Жайлау» суретін үлгідегідей етіп, Inkscape 
программасында толықтырып салыңдар.
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3-БӨЛІМБОЙЫНШАТЕСТТАПСЫРМАЛАРЫ

1. Құ рал-сай ман дар тақ та сын да ор на лас қан  құ ра лы ның 
қыз ме ті не де?
А) Кон тур түй ін де рін өз гер ту
В) Тік төрт бұ рыш тар мен шар шы лар са лу 
С) Ны сан дар ды ша шы ра тып бояу
D) Мә тін дік ны сан дар ды құ ру мен өң деу
Е) Тұй ық ау дан дар ды бояу

2. Век тор лық гра фи ка ны құ ру прог рам ма сы:
A) Microsoft Paint
B) Adobe Photoshop 
C) Corel Paint Shop Pro
D) Inkscape 
E) Corel Photo-Paint 

3. Растр лық гра фи ка құ ру үшін пай да ла ны ла тын прог рам ма:
A) Microsoft Paint
B) Adobe Illustrator
C) CorelDRAW
D) Xara Xtreme 
E) Inkscape

4. Күр де лі фи гу ра лар ды құ ру не ме се тү зе ту ге ар нал ған құ рал 
қа лай атала ды?
A) жұл дыз ша/көп бұ рыш құ ра лы
B) шең бер құ ра лы
C) мә тін құ ра лы
D) таң дау құ ра лы
E) кон тур құ ра лы

5. Inkscape программасында нысанның көшірмесін жасау үшін 
қандай пернелер үйлесімі қолданылады? 
А) Alt+D
В) Ctrl+P 
С) Ctrl+L
D) Alt+L
Е) Ctrl+D

6. Растр лық гра фи када өзіндік түсі бар бейне элементі қалай 
аталады?
A) пик се ль 
B) квадратАР
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C) дөңгелек
D) вектор
E) график

7. Кон тур → Ны сан ды кон тур лау ко ман да сы қан дай мақ сат та 
қол да ны ла ды?
A) тік төрт бұ рыш тар мен квад рат тар сы зу үшін
B) эл ли пс тер мен шең бер лер сы зу үшін 
C) ны сан ды жол ға ай нал ды ру үшін 
D) бел гі ше лер мен түр лі мә тін ен гі зу үшін
E) көп бұ рыш тар сы зу үшін 

8. Inkscape прог рам ма сын да бір түс тен бас қа түс ке бір тін деп, 
бір қа лып ты ау ысу қа лай ата ла ды? 
А) Гра диент
В) Түс
С) Кем пір қо сақ
D) Па лит ра
Е) Құй ып бояу

9. Мына пішімдердің қай сы сы век тор лық гра фи каның пішімі? 
A) GIF
B) JPEG
C) SVG 
D) TIFF 
E) PNG

10. Мына пішімдердің қайсысы растрлық гра фи каның пішімі? 
A) CDR
B) DXF
C) WMF 
D) GIF 
E) Al
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 Бөлімді оқып-білу арқылы:
• есептерді деңгей бойынша шешуді;
• алгоритмді блок-сызба түрінде ұсынуды үйренесіңдер.

IV БӨЛІМ

КОМПЬЮТЕРЛІК 
ОЙЫНДАРДЫ  
ЖАСАУ
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§ 17. Ойынның идеясын анықтау

Ком пью тер лік ой ын дар қа лай әзір ле не ді?
Ком пью тер лік ой ын дар ды ой най тын адам дардың кейбірі 

әр бір ой ын ды құ ру үшін қан ша ең бек кү ші жұм са ла ты нын 
жә не ой ын ды құ ру ба ры сын да қан ша ма шы ғар ма шы лық идея-
лар дың іс ке асы ры ла тын ын бі лмеуі мүмкін.

Ком пью тер лік ой ын дар құ ру – тех ни ка лық жә не шы ғар ма-
шы лық жағ дай лар ды қам ти тын әр түр лі ке зең дер ден тұ ра тын 
ұзақ әрі күр де лі үде ріс.

Компьютерлікойын – қандайдабірпрограммалау тілінде
жазылатынжәнеойын-сауықүшінқұрылатынпрограмма.Ойын
біртұтынушығаарналып,яғни,жекеленгенадамойнауүшінне-
месекөптұтынушығаарналып(бірнешеадамбіруақыттаойнау
үшін)әзірленуімүмкін.
Компьютерлікойындыкомпьютерде,жергіліктіжелі,Интернет

желісіарқылы,электрондыпоштанықолданып,т.б.жолдармен
ойнауғаболады.

Ойындықұрукезеңдері
Ком пью тер лік ой ын ды құ ру үш ке зең де жү зе ге асы ры-

ла ды. Бі рін ші ке зең ой ын ды жо ба лау ке зе ңі бо лып та бы ла ды. 
Жо ба лау ке зе ңін де ой ын ның мақ са ты мен оны құ ру ба ры сын да 
қол да ны ла тын құ рал дар анық тала ды.

Екін ші ке зең де ой ын ды құ ру дың шы ғар ма шы лық бө лі гі не 
на зар ау да ры ла ды. Бұл ке зең де ой ын ның сце на рийін, ой ын 
дең гей ле рін, гра фи ка сын жә не сю же тін құ ру, со ны мен қа тар 
ой ын ды ды быс пен сүйе мел деу жү зе ге асы ры ла ды.

Естеріңетүсіріңдер:

• қан дай ком пью тер лік ой ын дар ды бі ле
сің дер?

• Scratch прог рам ма лау дың ой ын ор та сы не 
үшін қол да ны ла ды?

Меңгерілетінбілім:

• ком пью тер лік ой ын;
• ком пью тер лік ой ын дар ды әзір леу ке зең де рі;
• ой ын ды жо ба лау.

Компьютерлік
ойын–Компьютерная
игра–Computergame
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Үшін ші ке зең де ой ын ды тес ті леу, 
яғ ни, прог рам ма лау ор та сын да қа те-
лер ді та бу жә не жөн деу, со ны мен қа-
тар ав то рын көр се те оты рып, ой ын ды 
жа рия лау іс ке асы ры ла ды.

Өзойынымыздықұрайық
Ойын құ ру дың бар лық ке зең де рін 

ба сы нан ая ғы на дей ін тү сі ну үшін 
өзі міз дің же ке ой ыны мыз ды құ рып 
кө рейік. Ол үшін біз ой ын мақ са тын 
анық тап алуы мыз ке рек.

Ой ын ды құ ру мақсатында біз қандай 
нәтижеге ие боламыз?

Құр ған ой ын ымыз барлық адам-
дар ға қы зық ты бо лу үшін ой ын ның 
мақ са тын анық тау ма ңыз ды. Біз дің 
ой ыны мыз дың мақ са ты кө рік ті жер-
лер мен та ны су, ақ па рат жи нақ тау бо-
ла ды.

Ке ле сі қа дам да ой ын ның жан рын таң дау ке рек. Жанр ой ын-
ның да муы ның не гіз гі ба ғы тын анық тай ды. Ол ой ын ның өзін дік 
ір ге та сы си яқ ты мін дет ат қа ра ды. Жанр лар дың түр ле рі өте көп. 
Олар ды қарым-қа ты нас ой ын да ры, әре кет ой ын да ры, бас қа ру 
ой ын да ры жә не т.б. түр де топ тас ты ру ға бо ла ды (3-кес те).

3-кесте.Ой ын жанр ла рын топ тас ты ру

Қарым-қа ты на с 
ой ын да ры

Әре кет ой ын да ры
 Бақылау

ой ын да ры

Не гі згі әре кет тер: 
ақ па рат алу, 
сөй ле су, әлем ді 
зерт теу

Не гізгі әре кет тер: 
ке ңіс тік те орын ау ыс-
ты ру, құралдар мен 
тех ни ка ны пай да ла ну 

Негі з гі әре кет тер: 
көшбасшылық жа сау, 
бас қа ру, ма те ри ал дық 
жаб дық тар ды үлес ті ру 

Ой ын ның бас кей іп ке рі бел гі лі бір тап сыр ма лар ды орын дай 
оты рып, бел гі лі бір ай мақ тың кө рік ті жер ле рі не сая хат 
құ рып, ақ па рат жи нақ тай ды. Сон дық тан біз дің ой ыны мыз дың 
жан ры – қарым-қа ты на с ой ын да ры бо ла ды.

Қызықтыақпарат

Еңалғашқыкомпью-
терлікойындардың
біріSpaceWarеді.Бұл
ойынды1962жылыСтив
РасселбасқарғанМасса-
чусетсТехнологиялық
институтыныңпрог-
раммалаушылартобы
әзірлегенболатын.

СтивРассел
(1937жылытуылған)
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Ен ді біз ой ын ор та сын анық тауы мыз қа жет. Таң дал ған ор-
та «Қай жер де?» жә не «Қа шан?» сұ рақ тар ына жау ап бе руі ке-
рек. Ор та деп, ком пью тер лік ой ын ның әре кет те рі орын да ла-
тын ой ын ке ңіс ті гін не ме се ой ын ның қан дай  да бір сю жет тік 
та қы рып қа сәй кес ті гін ай та ды. Қа зір гі уа қыт та ком пью тер лік 
ой ын дар ор та сын да мынадай та ны мал ойын әлемдері қа лып-
тас қан: фэн те зи, ғы лы ми фан тас ти ка, ор та ға сыр, ани ме, ко -
микс тер, тех но ло гия лық әлем.

Біз дің ой ыны мыз дың ор та сы – за ма науи қала, ал ой ыны-
мыздың атауы «Сүйікті қалама саяхат» бо ла ды. Со ны мен, ой ын 
жо ба сы ның мақ са ты анық тал ды. Ен ді біз анық тал ған мақ сат ты 
жү зе ге асы ру ға кө мек те се тін құ рал дар ды, яғ ни ма те ри ал дар мен 
құ рал-сай ман дар ды таң дауы мыз ке рек. Ой ын жо ба сы ның ма те-
ри алы да, құ рал-сай ма ны да бір нәр се – ол прог рам ма лық код.

Код–ойыннысандарынбасқарудыжүзегеасыратынпрограм-
малықкодтыңжолдарындағыкомандалар.

Мүмкіндіктеріміздіанықтайық
Ал ды мен өзімізге қажетті прог рам ма лау дың ой ын ор та сын 

таң дауы мыз ке рек. 5-сы нып та сен дер Scratch прог рам ма сы мен 
та ныс қан едің дер жә не оны мен қа лай жұ мыс іс теу ке рек екен-
ді гін бі ле сің дер. Сон дық тан біз осы прог рам ма ны пай да ла ну ды 
жал ғас ты рып, өз ой ыны мыз ды осы ор та да құ ра тын бо ла мыз. 
Біз дің ой ыны мыз ды жо ба лау дың бі рін ші ке зе ңі 8-сызбада көр-
се тіл ген.

Мақсат Құрал

Программалық 
код

Scratсh ойын  
ортасында  

программалауды 
қолдану

Жанр
Қарым-қатынас 
ойыны. Негізгі 

әрекеттер: ақпа-
рат алу, сөйлесу, 

әлемді зерттеу

Ойынның атауы «Сүйікті қалама саяхат»

Орта
Заманауи 

қала. Қала  
картасы 

бойынша  
орын ауыс-

тыру

Идея
За ма науи 
қа ла ның 
кө рік ті 

жер ле рі-
мен  

та ны су

8-сызба. Ойынды құрудың бірінші кезеңіАР
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Жауапберейік

1. Ком пью тер лік ой ын де ге ні міз не?
2. Ком пью тер лік ой ын ды құ ру қан дай ке зең дер ден тұ-

ра ды?
3. Жанр де ге ні міз не?
4. Ком пью тер лік ой ын ның мақ са ты на не кі ре ді?
5. Қарым-қа ты на с ой ын да ры қан дай әре кет тер дің орын да-

лу ын қа жет ете ді?
6. Әре кет ой ын да рын да ой ын ны сан да ры ның қан дай әре-

кет те рі қа рас ты рыл ған?
7. Бас қа ру ой ын да ры ның не гіз гі әре кет те рі қан дай?
8. Программалаудың қандай ойын орталары туралы 

білесіңдер?

Себебінанықтайық

1. Не  себепті ой ын құ ру ды оның мақ са тын анық тау дан бас-
тау ке рек?

2. Құ ры ла тын ком пью тер лік ой ын ның жан рын дұ рыс таң-
дау не ліктен ма ңыз ды?

Талдап,салыстырайық

https://scratch.mit.edu/ сай ты нан дай ын ком пью тер лік 
ой ындарды қа рап шы ғың дар. Олар дың мақ са ты мен қол-
да ныл ған жан рын тал даң дар. Қа рас ты рыл ған жо ба лар дың 
мақ сат та ры мен жанр ла рын са лыс ты рың дар.

Дәптергеорындайық

Жанрлардың тү рлерін анық таңдар жә не бе ріл ген әре-
кет тер ді көр се тіл ген жанр лар бой ын ша топ тас ты рың дар.

Шығармашылықтапсырма

«Компьютерлік ойын түрлерін топтау» тақырыбынаMSPowerPoint про-
граммасындапрезентацияқұрыңдар.

Жауапберейік

Себебінанықтайық

Талдап,салыстырайық

Дәптергеорындайық
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Кеңістікте орын ауыстыру, көшбасшылық жасау, ақпарат 
алу, басқару, сөйлесу, материалдық жабдықтарды үлестіру,  

әлемді зерттеу, құралдар мен техниканы пайдалану

 ...................... ...................... ......................
 ...................... ...................... ......................

Компьютердеорындайық

Өз ком пью тер лік ой ын да рың ды ой лап та бың дар жә не 
оның мақ са тын анық таң дар. Тө мен де кел ті ріл ген блок-
сызбаны тол ты рың дар.

Программалық код
..................................
..................................
..................................
..................................

ҚұралМақсат

Ойынның атауы 
................................................

Жанр
......................
......................
......................
......................

Идея
......................
......................
......................
......................

Орта
......................
......................
......................
......................

Ойбөлісейік

Ойынды жобалауды дұрыс жүзеге асыру қаншалықты 
ма ңызды? Ойынды құрудың келесі ке зең деріне жобалаудың 
әсері қандай? Өз ойларыңмен бөлісіңдер.

Үйтапсырмасы

Қосымша ақпарат көздерінен өздеріңнің компьютерлік 
ойындарыңның желісін анықтауға мүмкіндік беретін 
мәлімет жинақтаңдар. Қаланың негізгі көрікті жерлерінің 
тізімін жасаңдар.

Компьютердеорындайық

Ойбөлісейік

Үйдеорындайық
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§ 18. Ойынның сценарийін жасау

Ой ын ның сце на рийі де ге ні міз не?
Ой ын ның сце на рийін құ ру – бұл кез кел ген ой ын ның 

ма ңыз ды шы ғар ма шы лық бө лі гі бо лып та бы ла ды.
Ой ын дар көп те ген жағ дай лар да гра фи ка сы ның са па сы 

бойын ша ба ға ла нып жа та ды. Дегенмен ойын тек сапалы ғана 
емес, мүмкіндіктері әртүрлі және қызықты болған сайын оның 
танымалдылығы арта түседі.

Ой ын ның сце на рийі – бұл ой ын жү зе ге асы ры ла тын ере-
же лер жи ын ты ғы.

Егер ой ын шы қоз ға лыс ба ғы тын өз гер те тін бол са не ме се 
бе ріл ген сұ рақ қа дұ рыс жау ап бер ме се, қан дай әре кет  
орын да ла ды? Егер ой ын шы қан дай да бір ке дер гі лер ге 
ке зік се не ме се ол ке дер гі лер ден өте ал ма са, қандай жағ дай 
орын ала ды?

Осы се кіл ді бір не ше жүз, тіп ті бір не ше мың сұ рақ  ту ын дауы 
мүм кін. Ойын сценарийі осындай сұрақтарға жауап береді.

Бар лық сце на рий не гі зі не өзін дік қай талан бас қа си ет те рі 
бар, қан дай да бір нақ ты рөлді не ме се әре кетті орын дай тын 
ой ын ны сан да ры жа та ды (9-сызба).

Со ны мен қа тар сце на рий бас ты кей іп керді не ме се не гіз гі 
ой ын ны са ны қан дай ко ман да лар мен бас қа ры ла тын ды ғын, 
бе ріл ген не ме се бас қа ко ман да ны орын да ған нан кей ін қан дай 
әре кет жү зе ге асы ры ла тын ды ғын анық тай ды.

Естеріңетүсіріңдер:

• ком пью тер лік ой ын дар ды әзір леу дің 
қан дай ке зең де рін бі ле сіңдер?

• ой ын ды жо ба лау де ге н не?
• спр айт тар де ге н не жә не олар ды 

қа лай құ ра ды?

Меңгерілетінбілім:

• ком пью тер лік ой ын ды құ ру дың 
шы ғар ма шы лық бө лі мі;

• ой ын ның сызба түріндегі алгоритмі;
• ой ын ны сан дары, дең гей ле рі, гра фи

ка сы жә не сю же ті.

Сценарий–Сценарий–
Scenario
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ойынның басты кейіпкері

компьютерлік қарсыластар

екінші деңгейлі кейіпкерлер

сыйақылар

қозғалмалы нысандар

декорациялар және т.б.

Ойын нысандары

9-сызба. Ойын нысандары

Ой ыны мыз дың сценарийін құ рай ық.
Ең ал ды мен бас ты ой ын ны са нын анық тап алайық, ол – 

бел гі лі бір тап сыр ма лар ды орын дай оты рып, Ас та на ның түр лі 
кө рік ті жер ле рі не сая хат жа сай тын Са пар бек ат ты ба ла бол сын. 
Ой ын Ас та на кар та сы бой ын ша сая хат жа сай тын Са пар бек тің 
ау қым ды сыз ба сы нан тұ ра тын бо ла ды.

Ой ыны мыз дың сце на рийі не бай ла ныс ты кар та бой ын ша 
қоз ға лыс тың бел гі лі бір шек теу ле рі бо ла ды. Тап сыр ма ны тек 
дұ рыс орын да ған да ға на ой ын ның бас ты кей іп ке рі ке ле сі кө-
рік ті орын дар дың бі рі не ауы са ала ды. Ой ын әле мін де 4 ны сан 
бо ла ды:
• бас ты кей іп кер – Са пар бек;
• екін ші дә ре же лі кей іп кер – гид Айнұр;
• дұ рыс жау ап – Са пар бек тап сыр ма ны дұ рыс орын да ған-

ды ғын біл ді ре ді;
• қате берілген жау ап – Са пар бек тап сыр ма ны дұ рыс орын да-

ма ған ды ғын біл ді ре ді.
Со ны мен сце на рий тү рін де гі ой ын ере же ле рі дай ын, ен ді 

біз ге осы ере же лер жү зе ге асы ры ла тын орын дар ды құ ру ке рек. 
Құ рыл ған ой ын ны сан да ры же ке вир туал ды ке ңіс тік тер ге – 
дең гей лер ге (ло ка ция лар ға) ор на лас ты ры ла ды. Ой ын дар көп 
жағ дай да бір не ше же ке дең гей  ден тұ ра ды, олар дың ара сын да ғы 
ау ысу лар сю жет бой ын ша орын да ла ды. Әр бір же ке дең гей де 
ой ын ны сан да ры, қа мал дар, қа быр ға лар, плат фор ма лар, де ко-
ра ция лар мен сах на лар ор на лас ты ры ла ды. Дең гей лер бар лық 
жанр да ғы ой ын дар да құ ры ла ды.АР
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Біз дің жағ дайы мыз да ой ын ның бас ты кей іп ке рі кар та-
да ғы кө рік ті орын дар дың бі рі нен екін ші сі не ау ысып оты ра ды. 
Әр бір жа ңа орын ой ын ның бір дең гей ін біл ді ре ді. Біз дің ой ын 
6 дең гей ден тұ ра ды. Ке ле сі ой ын дең гейі не өту үшін Са пар бек 
қой ыл ған сұ рақ қа дұ рыс жау ап бе руі ке рек. Қой ы ла тын сұ рақ  
Ас та на ның кө рік ті орын да ры ның та ри хы на қа тыс ты бо ла ды. 
Са пар бек сұ рақ қа дұ рыс жау ап бер ген жағ дай да «Жа рай сың! 
Жау ап дұ рыс!» деген мә ті ні бар ха бар ла ма пай да бо ла ды да, ол 
ке ле сі дең гей ге өте ала ды. Егер бе ріл ген жау ап дұ рыс бол ма са, 
он да « Жау ап дұ рыс емес. Та ғы да бай қап көр!»деген мә ті ні бар 
ха бар ла ма пай да бо ла ды.

Біз дің бас ты кей іп ке рі міз Са пар бек тің сая хат жос па ры 
10-сызбада кел ті ріл ген.

Астананың теміржол вокзалы

Атамекен этномемориалды кешені

«Думан» ойын-сауық орталығы

Хан Шатыр

Бәйтерек монументі

Ақорда

Бейбітшілік және келісім сарайы

10-сызба. Ой ын ның бас ты кей іп ке рі нің сая хат жос па ры

Жауапберейік

1. Ой ын сце на рийі де ге ні міз не?
2. Ой ын ны сан да ры де ге ні міз не? Олар  қан дай рөлдерді 

атқарады?

Жауапберейік
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Себебінанықтайық

1. Ойын сценарийі неліктен кез келген ойынның шығар-
машылық бөлігі болып есептеледі?

2. Ком пью тер лік ой ын да ой ын дең гей ле рі не үшін қа жет?

Талдап,салыстырайық

https://scratch.mit.edu/ сай ты нан бас қа адам дар дың 
құр ған дай ын екі ком пью тер лік ой ынын қа рап шы ғың дар. 
Қа рас ты рыл ған ой ын дар дың сце на рийін, ой ын ны сан да рын 
жә не дең гей ле рін (егер бар бол са) тал дап, нә ти же ле рін са-
лыс ты рың дар.

Дәптергеорындайық

Сызбаға ком пью тер лік ой ын да рың ның сце на рий ле рін 
толтырыңдар.
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Компьютердеорындайық

1. Өз ком пью тер лік ой ындарыңның сце на рийін құ рың дар.
2. Өз  жо ба ла ры ңа сәй кес берілген сызбаны тол ты рың дар.

Себебінанықтайық

Талдап,салыстырайық

Дәптергеорындайық

Компьютердеорындайық
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Спрайт 3 ....Спрайт 2Спрайт 1

Ойын нысандары

3. Өз ой ындарыңның қан дай дең гей ле рі бар екен ді гін 
анық тап, тө мен де гі сызбаны тол ты рың дар.

1 деңгей ............................................................................................
 ............................................................................................

2 деңгей ............................................................................................
 ............................................................................................

3 деңгей ............................................................................................
 ............................................................................................

... ............................................................................................
 ............................................................................................

Ойбөлісейік

Сы нып қа ком пью тер лік ой ын да рың ның сце на рийін 
көр се тің дер. Өз жұ мыс та рың мен сы нып тас та рың ның жұ-
мы старын ба ға лаң дар. Сы нып тас та рың мен ой бө лі сің дер.

Үйтапсырмасы

Өз компьютерлік ойындарыңның ойын нысандарын,    
ауысатын сахналарын ойластырып, тізімін құрыңдар.

Ойбөлісейік

Үйдеорындайық
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§ 19. Сахна мен кейіпкерлерді бейнелеу

Ой ын ды бе зен ді ру үдерісі не не кі ре ді?
Кез кел ген ой ын ды бе зен ді ру кей іп кер лер дің, ой ын да қол да-

ны ла тын ны сан дар дың жә не сах на лар дың бей не сін құ рып алу-
дан бас тала ды. Ең ал ды мен олар қа ғаз бе тін де не ме се ком пью тер-
де са лы на ды. Со дан кей ін ой ын ба ры сын да қи мыл дай тын ой ын 
ны сан да ры үшін ани ма ция лар құ ры ла ды. Әсі ре се 100-ден ас там 
қи мыл да рын си пат тау ды талап ете тін кей іп кер лер мен олар дың 
қар сы лас та ры ның ани ма ция ла рын құ ру қи ын ға со ға ды.

Сах на лар ды құ ру кей іп кер лер ді бей не леу мен са лыс тыр-
ған да же ңі лі рек. Се бе бі сах на лар ды бей не леу үшін олар дың 
су ре тін са лып не ме се дай ын су рет тер ді еш өз ге ріс сіз таң да л ған 
орын ға ор на лас ты ру жет кі лік ті.

Та ғы да бір орын да ла тын ма ңыз ды жұ мыс тар дың бі рі – 
ой ын ор та сы на сю жет ті ен гі зу үшін ск рип ті лер ді қол да ну.

Ск рипт де ге ні міз не?
Ой ын ой нау шы ның ой ын ба ры сын да бел гі лі бір жер ге енуі, 

ке рек әре кет ті орын дауы не ме се қан дай  да бір шарт тар дың 
орын да луы ар найы ск рип ті лер мен си пат тала ды.

Скрипт – ойынбарысындажүзеге асырылатын командалар
тізбегі.

Өзойынымыздыбезендірейік
Ал ды мен ой ыны мыз ға ке рек ой ын ны сан да рын си пат тау дан 

бас тай ық. Біз өз ой ыны мыз ды құ ру ға Scratch прог рам ма лау дың 

Естеріңетүсіріңдер:

• ком пью тер лік ой ын ды құ ру дың 
шы ғар ма шы лық бө лі гі не не кі ре ді?

• ой ын ның сце на рийі қа лай құ ры ла ды?
• ой ын ны сан да ры де ге німіз не?

Меңгерілетінбілім:

• ком пью тер лік ой ын ды бе зен ді ру;
• ком пью тер лік ой ын да қол да ны

ла тын сах на лар ды жә не кей іп кер
лер ді си пат тау.

Сахна–Сцена–Scene

Кейіпкер–Персонаж–
Character

Скрипт–Скрипт–Script
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ой ын ор та сын пай да ла на мыз. Scratch ой ын ор та сын да ғы ны сан-
да р спр айт тар деп атала ды. Біз дің ой ыны мыз ға қа жет спр айт-
тар дың си пат та ма ла ры 4-кес те де ұсынылған.

4-кесте.Спр айт тар жә не олар дың ісәре ке ті

Спр айт тың аты 
Спр айт тың 

бей не сі 
Спр айт тың іс-әре ке ті 

 Бас кей іп кер – 
Са пар бек

 

Жү ру (Ид ти), Өту (Пе рейти),
Сөй леу (Го во рить), Ай ту (Ска зать) 

 Гид – Айнұр Кө рі ну (По ка зать ся), Жа сы ры ну 
(Сп ря тать ся), Сөй леу (Го во рить), 
Ай ту (Ска зать)

Ба ғыт тау ыш 
сы зы ғы 

Кө рі ну (По ка зать ся), Жа сы ры ну 
(Сп ря тать ся)

Спр айт тар дың өза ра әре кет те суі 5-кес те де көр се тіл ген.

5-кесте.Спр айт тар дың өза ра әре кет те суі

Спр айт  1 Спр айт  2 Әре кет те суі

Спр айт  2 Спр айт  1-ді Ас та на ның вок за лын да 
кү тіп ала ды.
Спр айт  2 ағым да ғы кө рік ті жер ту ра лы ақ па рат 
бе ріп, Спр айт  1-ге өз сұ ра ғын қоя ды. Егер 
Спрайт  1 сұ рақ қа дұ рыс жау ап бер се, он да 
Спрайт  2 ке ле сі кө рік ті жер ге өту ке рек екен-
ді гін ай та ды. Ке рі жағ дай да, Спр айт  2 сұ рақ қа 
қай та жау ап бе ру ді ұсы на ды. 

Спр айт  1 сұ рақ қа дұ рыс жау ап бер ген жағ-
дай да Спр айт  2 пай да бо ла ды.

Пай да ла ны ла тын сах на лар ту ра лы мә лі меттерді 6-кес те ден 
көре аласыңдар.АР
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6-кесте.Сах на лар дың си пат та ма сы

 Сах на лар дың 
атауы

 Сах на ның 
бей не сі 

 Сах на лар дың 
атауы

 Сах на ның 
бей не сі 

 Сах на 1. 
Ас та на ның 
те мір жол вок-
за лы 

 Сах на 5. 
Ақор да

 Сах на 2. 
Ата ме кен эт но-
ме мо ри ал ды 
ке ше ні 

 Сах на 6. 
Бәй те рек 
мо ну мен ті

 Сах на 3. 
«Ду ман» ой ын- 
сау ық ор та лы ғы

 Сах на 7. 
Бей біт ші лік 
жә не ке лі сім 
са райы

 Сах на 4. 
Хан Ша тыр

 Сах на 8. 
Ас та на ның 
кар та сы 

Жауапберейік

1. Спр айт тар дың қан дай әре кет те рін бі ле сің дер?
2. Спр айт тар өза ра қа лай әре кет те се ді?

Себебінанықтайық

1. Әр түр лі спр айт тар дың өза ра әре кет те суін ал дын ала ой-
лас ты ру неліктен ма ңыз ды?

2. Не себепті ойынды безендіру кейіпкерлердің, нысан-
дардың, сахналардың бейнесін құрып алудан бас талады?

3. Ой ын ба ры сын да сах на ны ау ыс ты ру қа жет ті лі гі неліктен 
ту ын дай ды?

Шығармашылықтапсырма

«Компьютерлік ойындардың ең танымал 10 кейіпкері» тақырыбынаMS
PowerPointпрограммасындапрезентацияқұрыңдар.

Жауапберейік

Себебінанықтайық
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Талдап,салыстырайық

https://scratch.mit.edu/ сай ты нан бас қа адам дар дың құр-
ған бір не ше спр айт  қа ты са тын дай ын ком пью тер лік ойы-
нын қа рап шы ғың дар. Қа рас ты рыл ған ой ын дар дың өза ра 
әре кет те суін тал даң дар.

Дәптергеорындайық

Сөз жұм бақ ты ше шің дер.

1. А

2. Н

3. И

4. М

5. А

6. Ц

7. И

8. Я

1. Іс-әре кет тің жос пар лан ған нә ти же сі.
2. Оны бейнелеу үшін оның суретін салуға немесе дайын 

суретті қолдануға болады.
3. Қа жет ті нә ти же ге жет кі зе тін әре кет тер дің рет-ре ті мен 

орын да луы.
4. Scratch ой ын ор та сын да ны сан ның сырт бей не сін өз гер-

ту ге мүм кін дік бе ре тін ба тыр ма ның атауы.
5. Scratch ой ын ор та сын да ны сан дар ды та сы мал дау ға 

жау ап бе ре тін ко ман да лар дан тұ ра тын блок.
6. Ой ынды жү зе ге асы ра тын ере же лер жи ын ты ғы.
7. Ой ын ны са ны ның не ме се сах на ның прог рам ма сы ның 

бір бө лі гі.
8. Бір нәр се нің (мы са лы, ком пью тер лік ой ын ның) не гіз гі 

ойы.

Компьютердеорындайық

1. Прог рам ма лау дың ой ын ор та сы ның кі тап ха на сын пай-
да ла нып, өт кен са бақ та өздерің ой лас тыр ған спр айт тар-
дың кос тюм де рін құ рың дар не ме се су рет те рін са лың дар.

Талдап,салыстырайық

Дәптергеорындайық

Компьютердеорындайық
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2. Өз  ой ындарың ның сах на ла рын ой лас ты рып, су рет те рін 
салыңдар не ме се дай ын су рет тер ді пай да ла ның дар.

3. Өз  ой ындары ңа сәй кес кес те лер ді тол ты рың дар.
1) Спр айт тар дың си пат та ма сын жә не олар дың орын-

дай тын әре кет те рін тол ты рың дар.

Спр айт тың  
атауы

Спр айт тың  
бей не сі 

Спр айт тың орын-
дай тын әре кет те рі 

2) Спр айт тар дың өза ра әре кет те суі нің си пат та ма сын 
кес те ге тол ты рың дар.

Спр айт  1 Спр айт  2 Әре кет те суі

3) Пай да ла ны ла тын сах на лар дың си пат та ма сын кес-
те ге тол ты рың дар.

 Сах на ның атауы  Сах на ның бей не сі 

Ойбөлісейік

 Ком пью тер лік ой ын ды бе зен ді рудің қаншалықты күр-
делі екен ін ба ға лаң дар. Сы нып тас та рың мен пі кір ал ма-
сыңдар.

Үйтапсырмасы

1 мен 7 ара лы ғын да ғы сан дар ға сәй кес сах на тү сін кем-
пір қо сақ тү сі не өз гер те тін жо ба құ рың дар (мы са лы, 1-қы-
зыл).

Ойбөлісейік

Үйдеорындайық
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§ 20–21. Практикум. Программалаудың ойын  
ортасында жобаны безендіру

Адеңгейі

Нұс қау лық
1. Спр айт  бей не сі мен кос тюм де рін ой лас ты рың дар.
2. Сах на фо нын ой лас ты рың дар.
3. Әр бір спр айт  пен сах на үшін ск рип ті лер жа зың дар.
4. Жо ба ны тап сыр ма атауы мен сақ таң дар.

1-тап сыр ма. Сан дар.
Эк ран бе ті не қол да ну шы ның ен гі зуі не қа рай 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9 сан да ры на сәй кес ке ле тін рим цифр ла рын шы ға ра тын 
жо ба құ рың дар.

2-тап сыр ма. Ай лар.
Ай нө мі рі не сәй кес сол ай дың атауы бар ха бар ла ма шы ға-

ра тын жо ба құ рың дар (мы са лы, 1-қаң тар).

3-тап сыр ма. Бағ дар шам.
Бағ дар шам әре ке тін жү зе ге асы ра тын прог рам ма құ -

рың дар.

Вдеңгейі

Тап сыр ма. Гүлдер.
6-сы нып оқу шы ла ры мек теп бақ ша сы на гүл отыр ғы зу ды 

жос пар ла ды. Оқу шы сы зық бойы мен қоз ға лып, гүл дер ді отыр-
ғы за ды жә не бір гүл дің атау ын ата ған кез де гүл отыр ғы зу 
ор нын да сол гүл пай да бо ла ды.

Нұс қау лық
1. Scratch кі тап ха на сы нан оқу шы бей не сін таң дап, жа ңа жо ба 

құ рың дар. Scratch прог рам ма сы ның кі рік ті ріл ген гра фи-
ка лық ре дак то ры ның кө ме гі мен жо ба сах на сын да ал ты гүл 
отыр ғы зу ор ны ның су ре тін са лың дар.

2. Әр бір гүл отыр ғы зу ор ны ның ор на ла су ор нын анық тап 
алың дар. Оқу шы сп рай ты ның бір орын нан екін ші гүл отыр-
ғы зу ор ны на ау ысу ск рип тін құрың дар.АР
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3. Ау ысу ко ман да сын оқу шы сп рай ты әр бір гүл отыр ғы за тын 
орын ның жа ны на ке ліп тоқ тап, гүл атау ла рын (рау шан, сәл-
де гүл, ін жу гүл, аст ра, гла диолус, бо та көз) атай тын ко ман да-
ла ры мен то лық ты рың дар. Әрі қа рай гүл өз ор нын да пай да бол-
ған нан кей ін, спр айт  ке ле сі гүл отыр ғы зу ор ны на жыл жи ды.

4. Жо ба ны «Гүл дер» атауы мен сақ таң дар.

Сдеңгейі

Тап сыр ма. Қолданушыдан ай нөмірі сұралып, аталған ай 
нөміріне сәйкес жыл мезгілінің атын экранға шығаратын жоба 
құрыңдар. Жобада жыл мезгіліне сәйкес ойын кейіпкерінің 
бейнесі (сырт киімі, бас киімі және т.б.) мен сахна фоны 
ауысып отыру керек.

Нұс қау лық
1. Дай ын не ме се өз де рің сал ған су ретт і, сах на ға ар нал ған 

төрт фон су рет те рі мен кейіпкердің сп рай тын жүк тең дер 
(кейіпкердің киі мі жыл мез гі лі не сәй кес бо луы ке рек).

2. Кейіпкерге ар нал ған ск рип ті лер бө лі мін де жо ба сце на рийін 
құ ру ды бас таң дар. 

3. Кейіпкерге ар нал ған ск рип ті лер бө лі мі не қол да ну шы пер-
не тақ та дан ай нө мі рін ен гі зу мүм кін ді гін бе ре тін ко ман да-
лар ды алып ке лің дер.

4. Осы ко ман да лар ға «егер» шарт ты опе ра то ры ның бло гын 
ор на лас ты рың дар. Бұл блок бе ріл ген ло ги ка лық өр нек ақи-
қат бол ған да кейіпкердің жыл мез гі лі атау ына сәйкес сырт 
кейпін өз гер  туін қам та ма сыз етуі ке рек. Со ны мен қа тар 
Сах на ны са ны ндағы фон ды қажеттісіне ау ыс ты ру ту ра лы 
ха бар ла ма бе ре ді. 

5. Дай ын бол ған ск рип ті ге бас қа жыл мез гіл де рі нің ұқ сас опе-
ра тор ла рын ор на лас ты рың дар.

6. Сах на ны са ны ның ск рип ті ле рі бө лі мін де фон ау ыс ты ру әре ке-
ті нің сце на рийін құ рың дар. Әр бір төрт ск рип ті ні жыл мез гі-
лі не сәй кес ке ле тін жа ңа та қы рып ко ман да сы мен бас таң дар.

7. Кейіпкер сп рай ты на құ рыл ған ск рип ті ге жа сыл жа лау бло-
гын қосыңдар жә не жо ба ны орын дау ға жі бе рің дер.

8. Бар лы ғы дұ рыс жұ мыс іс теп тұр ған ды ғын тек серіңдер жә не 
жо ба ны «Жыл мез гіл де рі» атауы мен сақ таң дар.   АР
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4-БӨЛІМБОЙЫНШАТЕСТТАПСЫРМАЛАРЫ

1. Қан дай  да бір прог рам ма лау ті лін де жа зы ла тын жә не ой ын- 
сау ық үшін құ ры ла тын прог рам ма қа лай атала ды?
А) ком пью тер лік ой ын
B) мә тін дік ре дак тор
С) гра фи ка лық ре дак тор
D) ан ти ви рус тық прог рам ма
Е) опе ра ция лық жүйе

2. Ақ па рат алу, сөй ле су, әлем ді зерт теу әре кет те рі қан дай 
жанр ға жа та ды?
А) әре кет ой ын да ры
B) бас қа ру ой ын да ры
С) қарым-қа ты на с ой ын да ры
D) мең ге ру ой ын да ры
Е) әлем дер ді құ ру ой ын да ры

3. Ком пью тер лік ой ын ның әре кет те рі орын да ла тын ой ын 
ке ңіс ті гін не ме се ой ын ның қан дай  да бір сю жет тік та қы-
рып қа сәй кес ті гін қа лай атай ды?
А) жанр
B) ор та
С) фон
D) кө рі ніс
Е) әлем 

4. Ең ал ғаш қы ком пью тер лік ой ын дар дың бі рі SpaceWar қай 
жы лы әзір лен ген еді?
А) 1978
B) 1972
С) 1962
D) 1965
Е) 1970

5. Ой ын ды құ ру дың бі рін ші ке зе ңін де қан дай әре кет орын да-
ла ды? 
А) ой ын сю же тін әзір леу
B) ой ын ды жо ба лау
С) ой ын сце на рийін құ ру
D) ой ын ды аудио ды быс пен сүйе мел деу
Е) ой ын ды жа рия лау
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6. Ой ын жү зе ге асы ры ла тын ере же лер жи ын ты ғы қа лай 
атала ды?
А) ой ын ны сан да ры
B) прог рам ма лық код
С) жанр
D) ой ын сце на рийі
Е) гра фи ка

7. Scratch бағ дар ла ма сын да ғы ой ын ба ры сын да жү зе ге асы ры-
ла тын ко ман да лар тіз бе гі қа лай атала ды?
А) про це ду ра
B) код
С) ск рипт
D) блок
Е) сю жет

8. Scratch бағ дар ла ма сын да ой ын ны са ны қа лай атала ды?
А) спр айт 
B) бас кей іп кер
С) тұл ға
D) кей іп кер
Е) фон

9. Ой ын мақ са тын анық тау ға не кі ре ді?
А) идея, жанр, ор та
B) идея, прог рам ма лық код, жанр
С) жанр, аудио сүйе мел деу, прог рам ма лық код
D) жанр, идея, сце на рий
Е) ор та, жанр, сце на рий, ой ын ны сан да ры

10. Ой ын ның да муы ның не гіз гі ба ғы тын не анық тай ды?
А) құ рал
B) прог рам ма лық код
С) ой ын ны сан да ры
D) ор та
Е) жанр
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 Бөлімді оқып-білу арқылы:
• ойын сценарийін жүзеге асыруды ;
• программадағы қателерді тауып, жөндеуді үйренесіңдер.

V БӨЛІМ

КОМ ПЬЮ ТЕР ЛІК 
ОЙ ЫНДЫ ҚҰРУ
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§ 22. Сценарийді жүзеге асыру

Ой ын сце на рийі қа лай жү зе ге асы ры ла ды?
Кез кел ген ой ын ды жү зе ге асы-

ру ал го рит мі әр бір ой ын ны са ны ның 
орын дай тын қа дам да рын қа таң ес ке ре 
оты рып, әре кет тер жи ын ты ғын си пат-
тау дан бас тала ды.

Сендер ал го ритм ұғы мы мен та-
ныс бол ған дық тан, әрі қа рай өзі міз дің 
«Сүйікті қалама саяхат» ком пью тер лік 
ой ыны ның ал го рит мін си пат тау мен жұ-
мы сы мыз ды жал ғас ты ра тын бо ла мыз.

Ой ын сце на рийін жү зе ге асы ру дың 
жал пы ал го рит мі

1-қа дам. Айнұр гид ой ын ның 
бас ты кей іп ке рі Са пар бек ті Ас та на 
те мір жо лы вок за лы ның сах на сын да 
кү тіп ала ды.

2-қа дам. Сах на Ас та на кар та сы-
ның сах на сы на ауы са ды. Айнұр гид 
Са пар бек ті ой ын ере же сі мен та ныс ты-
ра ды. Айнұр Са пар бек тің ой ын ды бас-
тау ға дай ын ды ғын сұ рап, оның ке лі сі-
мін ала ды.

3-қа дам. Сах на ке ле сі көр кем жер-
дің сах на сы на ауы са ды. Ағым да ғы 
сах на  бей не лен ген көр кем жер ту ра лы 
Айнұр қы зық ты ақ па рат кел ті ре ді.

Естеріңетүсіріңдер:

• ал го ритм де ге німіз не?
• Scratch прог рам ма лау дың ой ын ор та

сының қолданылу мақсаты неде?

Меңгерілетінбілім:

• ой ын ор та сын да ой ын сце на рийін 
жа сақ тау;

• ой ын ор та сын да ой ын сце на рийін 
жү  зе ге асы ру.

Алгоритм–Aлгоритм–
Algorithm

Блок-сызба–Блок-
схема–Blockdiagram

6-қадам. (3–5-қадамдарын 
келесі көркем жерлер 

үшін қайталау)

Соңы

1-қадам

Басы

3-қадам. Ақпарат

4-қадам. (1-сұрақ)

жоқ

иә

2-қадам

жоқ

иә5-қадам.
(Шарт)

1-әрекет2-әрекет

7-қадам

Ой ын сце на ри  йін жү зе ге 
асы ру ал го рит мі нің  

блок-сыз басы
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4-қа дам. Айнұр Са пар бек ке 
өзі нің көр кем орын ту ра лы сұ ра-
ғын қоя ды.

5-қа дам. Экран да жау ап ен гі зу-
ге ар нал ған бос орын пай да бо ла ды.

Егер Айнұр Са пар бек тен дұ рыс 
жау ап ала тын бол са, он да

1-әре кет орын да ла ды: Ай-
нұр:  «Жа рай сың! Жау ап дұ рыс! Сен ке ле сі ой ын ке зе ңі не өте-
сің», – деп ай та ды. Са пар бек тің қоз ға лы сы ның ба ғы тын көр се-
те тін «Оң ға» ба ғыт тау ыш сы зы ғы пай да бо ла ды. Ой ын ның бас-
ты кей іп ке рі орын ал мас ты ру мүм кін ді гі не ие бо ла ды да, ке ле сі 
көр кем жер ор на лас қан сах на ға ауы са ды. Әйт пе се,

2-әре кет орын да ла ды: Айнұр « Жау ап дұ рыс емес! Та ғы  да 
қай талап көр!», – деп ай та ды. 5-қа дам ға қай та ора ла ды.

6-қа дам. 4–5-қа дам да ры ой ын ның бас ты кей іп ке рі 7-нө мір-
лі соң ғы ке зең сах на сы на қол жет кіз бе ге нін ше қай тала на бе ре ді.

7-қа дам. Айнұр Са пар бек ті же ңі сі мен ке ле сі ха бар ла мамен 
құт тық тай ды: «Құт тық тай мын! Ой ын аяқ тал ды!».

Ұсы ныл ған ал го ритм де:
1, 2, 3-қа дам да ры сы зық тық ал го ритм ге жа та ды.
4–5-қа дам да ры цикл дік ал го ритм ді құ рай ды. Мұн да Қа дам 

4 цикл дік ал го ритм нің ба сы бо лып та бы ла ды. Қа дам 5 тар мақ-
та лу ал го рит мі мен бе ріл ген шарт ты ұсы на ды. Осы шарт тың 
орын да луы не ме се орын дал мауы на бай ла ныс ты 1-әре кет не ме се 
2-әре кет орын да ла ды.

6-қа дам қан ша кө рік ті жер бол са, сон ша рет 3–5-қа дам да-
ры ның қай тала на ты нын біл ді ре ді. 7-қа дам ой ын сце на рийін 
жү зе ге асы ру ал го рит мі нің со ңын біл ді ре ді.

Со ны мен, ой ын ал го рит мі дай ын. Ен ді осы ал го ритм ге сүйене 
оты рып, ал го ритм нің блок-сыз ба сын құ ру мүм кін бо ла ды.

Ке ле сі сах на ға өту ге ар нал ған сұ рақ тар мен дұ рыс жау ап тар 
7-кес те де бе ріл ген.

7-кесте.Сұ рақ тар мен дұ рыс жау ап тар

Сах на  
№

Сұ рақ 
Дұ рыс 
жау ап

1 Ой ын ның ба сы, сондықтан сұ рақ қой ыл май ды. –

2 «Ата ме кен» эт но ме мо ри ал ды ке ше ні қа шан 
ашыл ды? 

2001 жыл 8 
қыр күй ек

Шығармашылықтапсырма

Қосымшаәдебиеткөздерін
қолданып, «Ойын ортасында
ойын сценарийін жүзеге асы-
ру» тақырыбына MS Power-
Point программасында пре-
зентацияқұрыңдар.
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Сах на  
№

Сұ рақ 
Дұ рыс 
жау ап

3 Ас та на да ғы «Ду ман» ой ын- сау ық ор та лы ғы 
қан дай ау дан кө ле мін алып жа тыр?

28 245 м²

4 Ас та на да ғы Хан Ша тыр ор на лас қан орын ды 
қа лай атай ды?

Мың жыл-
 дық осі

5  Бәй те рек мо ну мен ті нің ар хи тек то ры кім? Ақ мыр за 
Рүс тем бе ков 

6 Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ті нің ре зи-
ден ция сы – Ақор да ның би ік ті гі қан дай?

86 метр 

7  Бей біт ші лік жә не ке лі сім са райы ның ав то ры 
кім? 

Ағыл шын 
ар хи тек-
то ры Нор-
ман Фос тер 

Ас та на ның кө рік ті жер ле рі ту ра лы қы зық ты ақ па рат 8-кес-
те де бер ілген.

8-кесте.Ас та на ның кө рік ті жер ле рі ту ра лы қы зық ты ақ па рат

Сах на
№

Мәлімет 

1 Ой ын ның ба сы, сондықтан ақ па рат бе ріл мей ді.

2 Эт но ме мо ри ал ды ке шен нің ау да ны ша ма мен 2 га құ рай ды, 
ке шен де 200-ден ар тық кө рік ті жер лер ор на лас ты рыл ған.

3 Океана риум сый ым ды лы ғы 3 мил лион литр үл кен ак ва-
риум ды жә не түр лі өл шем де гі 20 ак ва риум дық үл кен үш 
көр ме ау ма ғын құ рай ды. 

4  Хан Ша тыр дү ниежү зін де гі ең үл кен ша тыр ды құ рай тын 
ар хи тек ту ра лық жо ба бо лып та бы ла ды. «Ша тыр» мөл дір 
ма те ри ал дан жа сал ған жә не 150 метр лік ор та лық нүк те ден 
тар тыл ған ка бель дер же лі сі не жал ған ған.

5  Бәй те рек мо ну мен ті 1997 жы лы құ рыл ған. Мұн да пре зи-
де нт тің оң қо лы ның таң ба сы ба сыл ған «Аялы ала қан» деп 
атала тын композиция ор на лас ты рыл ған. Ол қаланың жа ңа  
Ас та на бо луы ның бел гі сі ре тін де са лын ған жә не ел та ри-
хын да ғы есеп теу дің жа ңа нүк те сі не сәй кес ке ле ді.

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



113

Сах на
№

Мәлімет 

6 Ақор да  2004 жыл дың 24 жел тоқ са нын да рес ми ашы лды. 
Ме ке ме нің жал пы ау да ны 36 720 м² құ рай ды. Мұн да 5 
же рүс ті жә не 2 же рас ты қа бат та ры бар.

7  Бей біт ші лік жә не ке лі сім са рай ына су рет ші Брай ан 
Кларк тың шы ғар ма шы лық ту ын ды сы кө рік бе ріп тұр. Бұл 
туынды – Қазақстанның кө пұ лт ты ел екен ді гін біл ді ре тін 
130 кө гер шін нің су ре ті бар вит раж.

Ен ді Scratch прог рам ма лау дың ой ын ор та сын да прог рам ма 
жа зу ға кі рі се міз. Ол үшін құ рыл ған ал го ритм ді бас шы лық қа 
аламыз.

Ал ғаш қы екі қа дам үшін ск рипт жа зу дан бас тай ық. 1, 2-қа-
дам дар Са пар бек пен Айнұрдың диало гінен тұ ра ды. Осы бө лім де 
қол да ны ла тын ск рип ті лер сы зық тық ал го ритм кө ме гі мен бе рі ле-
ді, яғ ни олар бі рі нен кей ін бі рі тіз бек те ліп орын да ла ды. 9–11-кес-
те ле рде әр бір спр айт тың ск рип ті ле рі же ке-же ке си пат тал ған.

9-кесте.Са пар бек үшін қол да ны ла тын ск рип ті лер

Ск рип ті лер Әре ке ті 

Жо ба ба сы 

Ны сан эк ран бе тін де пай да бо ла ды 

Ны сан эк ран бе тін де көр се тіл ген 
орын бой ын ша пай да бо ла ды 

Кү ту ко ман да сы. Па ра метр ны сан ның 
қан ша се кунд кү те тін ді гін біл ді ре ді 

 Көр се тіл ген уа қыт бір лі гін де бе ріл ген 
сөз ді ай та ды 

10-кесте.Айнұр үшін қол да ны ла тын ск рип ті лер

Ск рип ті лер Әре ке ті 

Жо ба ның бас та луы үшін қол да ны-
ла ды АР
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Ск рип ті лер Әре ке ті 

Ны сан эк ран бе тін де пай да бо ла ды 

 Көр се тіл ген уа қыт бір лі гін де бе ріл ген 
сөз ді ай та ды 

 Сах на көр се тіл ген сах на ға ау ыс ты-
рылады

Ко ман да те ре зе сін де бе ріл ген сөз ді 
ай ту

11-кесте.Ке ле сі ке зең ге өту үшін қол да ны ла тын ск рип ті лер

Ск рип ті лер Әре ке ті 
Жо ба ның бас та луы үшін қол да ны ла ды 

Ны сан кө рін бей ді

Ны сан бел гі лі бір шарт тың орын да луын 
кү те ді (Са пар бек тің дұ рыс жа уа бы)
Кү ту ко ман да сы. Па ра метр ны сан ның 
қан ша уа қыт кү те тін ді гін көр се те ді 
Ны сан эк ран бе тін де пай да бо ла ды 

Ен ді Са пар бек пен Айнұр ара сын да ғы диа лог ті құ рай мыз 
(43-су рет).

А: Ас та на ға қош кел дің!
С: Рақ мет!
А: Сен ой ын ды бас тау ға дай ын сың ба?
С: Иә.
А: Он да мен се ні ой ын ере же сі мен та ныс ты рай ын.
С: Жа рай ды.
А: Се нің ал дың да біз дің ас та на мыз дың кар та сы бе ріл ген. 

Түр лі түс ті дөң ге лек тер мен се нің мақ сат та рың бей не лен ген. 
Ой ын  бар лы ғы 6 ке зең нен тұ ра ды. Қа зір біз Ас та на ның те мір-
жол вок за лын да тұр мыз. Ке ле сі ке зең ге өту үшін қой ыл ған сұ-
рақ қа дұ рыс жау ап бе руің қа жет. Ой ын ды бас тай мыз ба?

С: Иә.
А: Ой ын бас тал ды!АР
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Ас та на ның те мір жол вок за лын да ғы Са пар бек пен Айнұр дың 
ара сын да ғы диа лог тің ск рип ті ле рін жа зай ық (12-кес те).

«Сүйіктіқаламасаяхат»ойыны

Рақмет!
Астанаға қош 

келдің!

43-сурет. Астананың теміржол вокзалындағы  
Сапарбек пен Айнұр арасындағы диалог

12-кесте.Са пар бек пен Айнұрдың ара сын да ғы диа лог тің ск рип ті ле рі

Са пар бек тің ск рип ті сі Айнұр дың ск рип ті сі 
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Ен ді ал го ритм нің 3–5-қа дам да рын қа рас ты рай ық.
Мұн да ал дын да ай тып өт ке ні міз дей, Айнұр ағым да ғы 

кө рік ті жер ту ра лы қы зық ты ақ па рат ұсы нып, сол жө нін де 
Са пар бек ке сұ рақ қоя ды. Біз дің ой ыны мыз да 6 кө рік ті жер бол-
ған дық тан, ал го ритм әр бір жағ дай үшін қай тала нып оты ра ды. 
Ұсы ны ла тын қы зық ты ақ па рат пен қой ыла тын сұ рақ тарда 
ғана айырмашылық бо ла ды. Сон дық тан біз тек қа на бір жағ дай 
үшін ск рип ті лер қа рас ты ра мыз (13–15-кес те лер).

13-кесте.Са пар бек үшін қол да ны ла тын  
қо сым ша ск рип ті лер

Ск рип ті лер Әре ке ті 

Кү ту ко ман да сы. Ны сан бел гі лі бір шарт тың 
орын да луын кү те ді 

 Қай талау цик лі. Па ра метр қай талау бло-
гы ның ішін де гі ко ман да лар дың қай тала ну 
са нын көр се те ді 

Ны сан көр се тіл ген нүк те бой ын ша пай да 
бо ла ды 

Ны сан кө рін бей ді

14-кесте.Айнұр үшін қол да ны ла тын қо сым ша ск рип ті лер

Ск рип ті лер Әре ке ті 

Шарт ты тек се ру. Блок ішін де гі ко ман да лар 
көр се тіл ген шарт қа на ғат тан ды рыл ған ша 
орын да ла бе ре ді 

Сұ рақ қойы лып, жау ап кү ті ле ді

Тар мақ та лу ал го рит мі. Егер көр се тіл ген 
шарт орын дал са, он да «он да» кілт тік 
сө зі нен кей ін гі ко ман да лар орын да ла ды. 
Егер бе ріл ген шарт орын дал ма са, он да «әйт-
пе се» кілт тік сө зі нен кей ін гі ко ман да лар 
орын да ла ды. АР
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15-кесте.Са пар бек пен Айнұрдың диало гі

Са пар бек тің 
ск рип ті ле рі 

Айнұр дың ск рип ті ле рі 

Жауапберейік

1. Сы зық тық ал го ритм де ге ні міз не? Күн де лік ті өмір ден 
мы сал кел ті рің дер.

2. Тар мақ та лу ал го рит мі де ге ні міз не? Күн де лік ті өмір ден 
мы сал кел ті рің дер.

3. Цикл дік ал го ритм де ге ні міз не? Күн де лік ті өмір ден 
цикл дік ал го ритм ге мы сал кел ті рің дер.

4. Блок-сызба де ге ні міз не? Блок-сызба ға кі ре тін қан дай 
блок тар ды бі ле сің дер?

Себебінанықтайық

Мына ск рип ті лер не үшін қол да ны ла ды?

Жауапберейік

Себебінанықтайық
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Талдап,салыстырайық

«Сүйікті қалама саяхат» ой ынын да ғы Айнұр сп рай ты-
ның ск рип ті ле рін тал даң дар.

Дәптергеорындайық

Өз ой ын да рың ның ск рип ті ле рін пай да ла нып, кес те ні 
тол ты рың дар.

№
Спр айт тың не ме се 

сах на ның атауы

Спр айт тың 
не ме се сах на ның 

ск рип ті сі 

Кү ті ле тін  
нә ти же 

1

2

Талдап,салыстырайық

Дәптергеорындайық
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Компьютердеорындайық

1. Өз ой ындарың ның ал го рит мін жа зың дар.

Р/с Ал го ритм

1-қа дам.

2-қа дам.

3-қа дам.

…

2. Өз  ой ын да рың ның блок-сызба сын құ рың дар.
3. Спр айт тар дың диалогін құ рың дар (қа жет бол ған жағ-

дай да).
4. Өз ой ын да рың да қол да ны ла тын ой ын ны сан да ры ның 

ск рип ті ле рін жа зың дар.

Ойбөлісейік

Өз жо ба ла рың ды сы нып тас та ры ңа көр се тің дер. Өз ой ын-
да рың ды жә не сы нып тас та рың ның ой ын да рын ба ға лаң дар. 

Ойын сценарийін жүзеге асырғанда қадамдардың орын-
дарын ауыстыруға бола ма?

Үйтапсырмасы

Өз компьютерлік ойындарыңдағы кейіпкерлердің  
диалог терін дыбыстаңдар (қажет болған жағдайда). 
Компьютерлік ойындарыңа қажет музыка үлгілерін 
дайындаңдар.

Компьютердеорындайық

Ойбөлісейік

Үйдеорындайық
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§ 23. Ойынды дыбыспен сүйемелдеу

Ком пью тер лік ой ын ның ды быс тық сүйе мел деуі қан дай  
қыз мет ат қа ра ды?

Ой ын ның ма ңыз ды құ рам дас  бөлік-
терінің бі рі – ды быс пен сүйе мел деу.

Ой ын да ды быс тық әсер лер дің, му зы-
ка ның жә не то лық қан ды ды быс тау дың 
бо луы ой нау шы ның сю жет ке жә не сце-
на рий ге енуі не жағ дай жа сай ды. Өйт-
ке ні көп те ген ой ын ой нау шы лар ды быс-
тал ма ған мә тін дер ге кө ңіл ау дар май, 
оқы мауы мүмкін.

Ды быс тық әсер. Әдет те ды быс тық 
әсер лер деп, қыс қа ды быс тық сиг нал дар ды ай та ды. Мы са-
лы, шер ту, ша па лақ ұру, соқ қы, жа ры лу жә не т.б. ды быс тар. 
Мұн дай ды быс тар ды ды быс тар кі тап ха на сы нан та бу ға бо ла ды 
не ме се өзіміз прог рам ма ла й аламыз.

Му зы ка. То лық қан ды ой ын үшін ды быс тық әсер мен қа тар 
му зы ка да қа жет. Му зы ка сах на лық ды быс бо лып та бы ла ды 
жә не ой ын ой нау шы ның кө ңіл күйі не ба рын ша әсер етіп, 
ой ын ды эмо цио нал ды түр де се зі ну іне жағ дай жа сай ды. Му зы ка 
әдет те сах на ға не ме се спр айт тар ға бе кі ті ле ді.

Ды быс тау. Ой ын сұхбат та ры мен мо но лог терін ды быс тау – 
ой ын ның ды быс тық сүйе мел деу құ рам дас  бөліктерінің үшін ші  
құрамдас бөлігі. Ды быс тал ған сөз әдет те спр айт тар ға бе кі ті-
ле ді. Ды быс тау ды жү зе ге асы ру үшін мик ро сах на қол да ны ла ды 
не ме се ал дын ала жа зыл ған ды быс файл дан жүк те ле ді.

Естеріңетүсіріңдер:

• «Сүйікті қалама саяхат» ой ыны 
қан дай қа дам дар дан тұ ра ды?

• прог рам ма лау дың ой ын ор та сын да 
ой ын ның сце на рийін қа лай жү зе ге 
асы ру ға бо ла ды?

Меңгерілетінбілім:

• ком пью тер лік ой ын ды ды быс пен 
сүйе мел деу түр ле рі;

• ой ын ға ды быс тық әсерлерді жә не 
сах на лық ды быс ты қа лай қо су 
ке рек ті гі.

Дыбыстықәсер–Звуковой
эффект–Soundeffect

Дыбыстау–Озвучивание–
Voiceover

• дыбыстық әсер
• музыка
• дыбыстау
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Ой ын ға ды быс ты ен гі зу ді не ден бас тау ке рек?
Ой ын ның ды быс тық сүйе мел деуін жү зе ге асы ру үшін ал ды-

мен жос пар құ рып алу ке рек. Жос пар да қол да ны ла тын ды быс-
тар дың ті зі мі және осы ды быс тар дың қай жер де қол да ны ла ты-
ны көр се ті ле ді. Бас қа ша айт қан да, жос пар ой ын жасаушы ға 
ск рип ті лер ді құ ру бой ын ша жұ мы сын же ңіл де ту ге мүм кін дік 
жа сай ды.

Мы са л үшін ой ыны мыз дың ды быс пен сүйе мел деу жос па рын 
қарастырамыз.

Қол да ны ла тын ды быс тық әсер-
лер:
• ұту ды бы сы;
• же ңі лу ды бы сы.

Сах на лық му зы ка: жазба 1.
Ды быс тау: ой ын ның бар лық 

сұх бат та ры ды быс тала ды.
Scratch-та жо ба ға жа ңа ды быс 

ен гі зу дің үш мүм кін ді гі бар екен-
ді гі бел гі лі (16-кес те).

16-кесте.Жо ба ға жа ңа ды быс ен гі зу

Ды быс ты кі тап ха на дан таң дау. Бұл ба тыр ма әдет те 
ды быс тық әсер ен гі зу үшін қол да ны ла ды.
Жа ңа ды быс жа зу. Бұл ба тыр ма көп жағ дай да ой ын ны сан-
да ры ның сөз де рін ды быс тау үшін қол да ны ла ды. 
Ды быс ты файл дан ен гі зу. Бұл ба тыр ма ды быс тық әсер лер ді 
ен гі зу үшін де, сах на лық ды быс ен гі зу үшін де қол да ны ла ды. 

Біз ком пью тер лік ой ын ды құр ған кез де осы мүм кін дік-
тер дің бар лы ғын пайдаланатын бо ла мыз.

Сах на лық му зы ка ны файл дан жүк теп ала мыз. Бұл му зы ка 
ой ын ның ба сы нан со ңы на дей ін қол да ны ла тын бо ла ды. Оны 

Қызықтыақпарат

• Кәсібикомпьютерлікойындардыңдыбысынкомпозиторлармендыбыс
режиссерлеріқұрайды.Дегенменкішігірімойындардасұхбаттарды
дыбыстаудыңқажеттілігіболмауымүмкін.Алүлкенжобалардыжүзеге
асырғанкездедыбыстауүшінтіптіәлемдікдеңгейдебелгілікәсіби
актерлершақыртылыпжатады.

Шығармашылықтапсырма

Өзойларыңнананимация-
лық ертегі құрастырып, ды-
быстықсүйемелдеуқосыңдар.
Ертегі сюжетін ойластырың-
дар,қажеттісуреттердіИнтер-
нет желісінен таңдаңдар не-
месеөздеріңсалыңдар.
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шарт ты түр де «Жаз ба 1» деп бел гі лейік жә не өзі міз дің ой ыны-
мыз дың бі рін ші сах на сы на қо сай ық (44-су рет).

44-сурет. Ойынымыздың бірінші сахнасына музыка қосу

Егер сен дер му зы ка ны ой ын ның бел гі лі бір же рін де тоқ-
та тып тас та ғы ла рың кел се, он да «Бар лық ды быс ты тоқ та ту» 
ск рип ті ле рін ен гізулерің керек болады (45-су рет).

45-сурет. «Барлық дыбысты тоқтату» скриптісі

Scratch кі тап ха на сы нан екі түр лі ды бысты қолдануға бо ла-
ды: «Сheer» жә не «Сymbal crash». Олар дың бі рін ші сі Са пар-
бек тің сұ рақ қа дұ рыс жау ап бер ген ке зін дегі же ңу ды бы сы 
ре тін де, ал екін ші сі сұ рақ қа дұ рыс жау ап бер ме ген кез дегі 
же ңі лу ды бы сы ре тін де пай да ла ны ла ды (46-су рет).

46-сурет. Scratch кітапханасынан алынған екі түрлі дыбыс
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Жауапберейік

1. Ком пью тер лік ой ын ды ды быс пен сүйе мел деу түр ле рі нің 
си пат та ма сы қандай? Кес те ні тол ты рың дар.

Ды быс тық әсер Му зы ка Ды быс тау 

2. Жап сыр ма лар  қалай та ғай ын далады?

Кі тап ха на дан 
ды быс ты таң дау 

Жа ңа  
ды быс жа зу 

Ды быс ты 
файл дан жүк теу 

Себебінанықтайық

Мына ск рип ті лер не үшін қол да ны ла ды?

Талдап,салыстырайық

Компьютерлік ойындардағы дыбыстық сүйемелдеу түр-
лерін салыстырып, талдаңдар.

Дәптергеорындайық

Өз  ком пью тер лік ой ын да рың ның ды быс тық сүйе мел-
деуі не сәй кес сызбаны дәп тер ле рі ңе тол ты рың дар.

Жауапберейік

Себебінанықтайық

Талдап,салыстырайық

Дәптергеорындайық
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Әсер 2 Қолданылатын 
орны

......................................

......................................

Дыбыстық әсерлер

Әсер 1 Қолданылатын 
орны

......................................

......................................

Фондық  
музыка

Қолданылатын 
орны

......................................

......................................

Фондық  
музыка

Қолданылатын 
орны

......................................

......................................

Музыка

2-спрайттың 
дыбысталуы

Қолданылатын 
орны

......................................

......................................

1-спрайттың 
дыбысталуы

Қолданылатын 
орны

......................................

......................................

Дыбыстау

Компьютердеорындайық

1. Өз ой ындарың ды жүк тең дер.
2. Ой ындары ңа қа жет ды быс тық әсер лер ді қо сың дар (прог-

рам ма лау дың ой ын ор та сын да ғы кі тап ха на ны пай да ла-
ның дар).

3. Ды быс тық сах на қо сың дар (дай ын му зы ка лық ком по-
зи ция ны пай да ланыңдар не ме се Интернеттен жүк теп 
алың дар).

4. Өз  ой ын да рыңдағы спр айт та рдың дайын дыбысталған 
диалог терін (егер бар бол са) қосыңдар.

5. Ой ын ды жүк тең дер.

Ойбөлісейік

Ком пью тер лік ой ын ның ды быс тық көр кем делуі не 
ды быс ты дұ рыс таң дау қан ша лық ты ма ңыз ды? Қа лай ой-
лай сың дар, сен дер өз ой ын да ры ңа ды быс ты дұ рыс таң дай 
ал дың дар ма?

Үйтапсырмасы

Осы уақытқа дейін өздерің дайындаған компьютерлік 
ойындарыңның дыбыстық сүйемелдеуін жасаңдар.

Компьютердеорындайық

Ойбөлісейік

Үйдеорындайық
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§ 24. Ойынның бастапқы бетін құру.  
Жасалған жобаны жақсарту

Бастапқыбеттіңмаңызынеде?
Бас тап қы бет ті құ ру кез кел ген жақ сы ой лас ты рыл ған ой ын 

үшін мін дет ті бо лып та бы ла ды. Бас тап қы бет – бү кіл жо ба ның 
ең бі рін ші ашы ла тын бе ті ға на емес, ой ын шы ға ой ын ды бас қа-
ру ға мүм кін дік бе ре тін жақ сы ұй ым дас ты рыл ған ме ха низм. 
Сон дық тан бас тап қы бет тің әсем безендірілуін және жеңіл 
басқарылуын дұрыс жоспарлауымыз қажет.

Бас тап қы бет ті құ ру мен жү зе ге асы ру әдіс те рі өте көп. Таң-
дау тек сен дер дің қи ял да ры ңа бай ла ныс ты бо ла ды.

Ойынымыздыңбастапқыбетінқұрайық
Біз дің ой ыны мыз дың бас тап қы бе тін де ой ын ның атауы жә-

не «Ой нау» ба тыр ма сы ор на ла са тын бо ла ды. Мы са лы, 35-су-
рет те бас тап қы бет тің бір үлгісі көр се тіл ген.

35-сурет. Бастапқы беттің үлгісі

Меңгерілетінбілім:

• ком пью тер лік ой ын ның бас тап қы 
бе тін құ ру;

• прог рам ма ор та сын да қа те лер ді та бу 
жә не жөн деу.

Бастапқыбет–Главная
страница–Homepage

Жобаныжақсарту–Отладка
проекта–Debuggingaproject

Естеріңетүсіріңдер:

• ком пью тер лік ой ын ның ды быс тық 
сүйе мел деуі не не кі ре ді?

• ой ын ға ды быс тық әсер мен ды быс тық 
сах на ны қа лай қо су ға бо ла ды?
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Дай ын ком пью тер лік ой ын ды жақ сар ту  
үшін не іс теу қа жет?

Ой ын дай ын бол ған кез де, тек қа те ле рін жөн деу ға на қа-
ла ды. Өйткені ойын күрделі құрылымды жүйе болғандықтан, 
ойын құру барысында қателер пайда болады. Ой ын эле ме нт те рі 
көр не кі әрі қа ра пай ым бол ға ны мен, олар дың ара сын да ғы бай-
ла ныс күр де лі әрі әр қи лы бо луы мүм кін. Сон дық тан қа те лер-
ді жөн деу үде рі сі кейде жо ба ны құ ру ға жұм са ла тын уа қыт тың 
40%-ын алуы мүм кін.

Мы са лы, біз ой ыны мыз дың бас тап қы бе тін құр ған кез де 
сах на лар мен спр айт тар дың ск рип ті ле рін қай та жа зу қа жет ті-
лі гі ту ын дай ды (17–19-кес те лер).

17-кесте. Жөн де ген ге дей ін гі жә не жөн де ген нен кей ін гі  
сах на лар дың ск рип ті ле рі

 Жөн де ген ге дей ін гі 
сахналар дың ск рип ті ле рі 

 Жөн де ген нен кей ін гі  
сах на лар дың ск рип ті ле рі 

18-кесте.Жөн де ген ге дей ін гі жә не жөн де ген нен кей ін гі  
Са пар бек тің сп рай ты ның ск рип ті ле рі

 Жөн де ген ге дей ін гі Са пар-
бек тің сп рай ты ның ск рип ті ле рі 

 Жөн де ген нен кей ін гі Са пар-
бек тің сп рай ты ның ск рип ті ле рі 
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19-кесте.Жөн де ген ге дей ін гі жә не жөн де ген нен кей ін гі  
Айнұр дың сп рай ты ның ск рип ті ле рі

 Жөн де ген ге дей ін гі Айнұрдың 
сп рай ты ның ск рип ті ле рі 

 Жөн де ген нен кей ін гі Айнұрдың 
сп рай ты ның ск рип ті ле рі 

Жөн деу ді жү зе ге асыр ған нан кей ін  
ба тыр ма сын ба су ар қы лы дай ын жо ба ны кө ру ге бо ла ды. Бұл 
әре кет жо ба ның дұ рыс жұ мыс іс теп тұр ған ды ғы на көз жет кі зу 
үшін ке рек. Егер өз де рің нің жо ба ла рың бас қа адам дар ға кө рі-
ніп тұр ға нын қа ла саң дар, он да  ба тыр ма сын ба су ла рың 
ке рек. Бұл жағ дай да бас қа ба ла лар да сен дер дің ойын да рың мен 
ой най ала тын бо ла ды. Мы са лы, біз дің жо ба мыз жа рия лан ған-
нан кей ін бас қа адам дар ға 36-су рет те кел ті ріл ген дей бо лып 
кө рі ніп тұ ра ды. Біз дің ой ыны мыз бен ой нау үшін ой ын шы ға 
жа лау ша ны ба су жет кі лік ті!

36-сурет. «Сүйікті қалама саяхат» жобасының дайын түрі
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Жауапберейік

1. Бас тап қы бет де ге ні міз не?
2. Бастапқы бетте нелер орналасады?
3. Жо ба дұ рыс жұ мыс жа сап тұр ған ды ғы на көз жет кі зу 

үшін қан дай әре кет орын дау ке рек?
4. Ойын элементтерінің арасындағы байланыс қандай бо-

луы мүмкін?
5. Өз жобамызды басқа адамдардың көруі үшін не істейміз?

Себебінанықтайық

1. Бас тап қы бет не үшін ке рек?
2. Ойын құру барысында не себепті қателер пайда болады?
3. Мына батырмалар не үшін қажет?

 (Жоба бетін қарау)
 

(Бөлісу)

4. Неліктен қателерді жөндегеннен кейін Посмотреть стра-
ницу проекта батырмасын қолданып, дайын жобаны 
көру керек?

5. Не себепті сахналар мен спрайттардың скритілерін қайта 
жазу қажеттілігі туындайды?

Талдап,салыстырайық

Дай ын жо ба ның қа те ле рін жөн деу бой ын ша орын дал ған 
жұ мыс ты тал даң дар.

Дәптергеорындайық

Тө мен де беріл ген кес те лер ді дәп тер ле рі ңе тол ты рың-
дар.

 Жөн де ген ге дей ін гі  
сах на ның ск рип ті ле рі 

 Жөн де ген нен кей ін гі  
сах на ның ск рип ті ле рі 

Жауапберейік

Себебінанықтайық

Талдап,салыстырайық

Дәптергеорындайық
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 Жөн де ген ге  
дей ін гі ск рип ті лер 

 Жөн де ген нен  
кей ін гі ск рип ті лер 

спр айт  1
спр айт  2
...

Компьютердеорындайық

1. Өз  ой ын да рың ды жүк тең дер.
2. Ой ын да рың ның бас тап қы бе тін құ рың дар.
3.  ба тыр ма сы на ба сып, жо ба ның 

бе тін қа рап шы ғың дар.
4. Дай ын жо ба ның қа те ле рін жөн дең дер жә не ой ын да-

рың ды тес ті леу ден өт кі зің дер.

Ойбөлісейік

Ком пью тер лік ой ын ның бас тап қы бе тін құ ру бой ын ша 
орын да ған өз жұ мыс та рың ды ба ға лаң дар. Ком пью тер лік 
ой ын да рың ды сы нып тас та ры ңа көр се тің дер. Өз ой ла рың  
жайлы сы нып тас та рың мен бө лі сің дер.

Үйтапсырмасы

Осы уақытқа дейін өздерің жасаған барлық компью-
тер лік ойындардың бастапқы бетін құрып, туындай-
тын қателерін жөндеп, тестілеуден өткізіңдер. Дайын 
компьютерлік ойындарыңды жариялаңдар.

Компьютердеорындайық

Ойбөлісейік

Үйдеорындайық
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§ 25–26. Практикум. Түрлі компьютерлік  
ойындарды құру

Адеңгейі

Нұс қау лық.
1. Ой ын мақ са тын анық тау: идея сы, жан ры жә не ор та сы.
2. Ой ын сце на рийін жа сау.
3. Ой ын ды бе зен ді ру ді ой лас ты ру – сах на мен сәй кес фон дар ды 

өз гер ту.
4. Қа жет ті ой ын ны сан да ры – спр айт тар дың бей не сі мен кос-

тюм дер дің ау ысуын ой лас ты ру.
5. Ой ын сце на рийін жү зе ге асы ру ал го рит мін жа зу.
6. Ал го ритм нің блок-сызба сын сы зу.
7. Ойынның прог рам ма сын жа зу.
8. Ой ын ның ды быс тық сүйе мел деуін жү зе ге асы ру.
9. Ой ын ның бас ты бе тін құ ру.
10. Дай ын ой ын ды тек се ріп, тес ті леу.
11. Дай ын жо ба ны жа рия лау.

1-тап сыр ма. «Же міс те ру» ой ынын құ ру.
Ой ын ба ры сы: Айзе ре ор ман да же міс те ріп жүр. Әр бір 

те ріл ген же міс 1 ұпай бо лып са на ла ды. Ор ман да Айзе ре ай на лып 
өтуі ти іс ке дер гі лер бар, олар ды ке сіп өту ге бол май ды, өйт ке ні 
бұл жағ дай да ол 1 ұпай жо ғал та ды. Айзе ре үйі не бар лық же міс-
тер ді жи нап же туі қа жет.

2-тап сыр ма. «Қы зық ты та рих» ой ынын құ ру.
Ой ын ба ры сы: Қа зақ стан та ри хы бой ын ша қол да ну шы ға 

сұ рақ қоя тын спр айт ты ой лас ты ру ке рек. Әр бір сұ раққа 
4 жау ап беріледі және оның бі реуі ға на дұ рыс. Әр бір дұ рыс 
жау ап үшін қол да ну шы 2 ұпай алса, дұ рыс емес жау ап 
үшін 1 ұпай жо ғал та ды. Сұ рақ тар са ны 5-тен кем бол мауы  
ке рек. 

Ой ын со ңын да жи нал ған ұпай са ны көр се тіл ген ха бар ла ма 
шы ғуы қа жет.
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Вдеңгейі

1-тап сыр ма. «Қар лы ғаш» ой ынын құ ру.
Ой ын ба ры сы: Бұл т кө шіп жат қан ас пан да қар лы ғаш ұшып 

жүр. Қар лы ғаш бұлт қа соқ ты ғыс қан жағдайда шы рыл да ған дау ыс 
шы ға ра ды жә не одан (–1) ұпай алы на ды. Қар лы ғаш бұлт тар мен 10 
рет соқтығысса, ой ын аяқ талғандықтан қай та дан бас тау ды сұ рай-
тын ха бар ла ма шы ға ды. Ой ын да та ғы бір ой ын ны са ны бар, ол – же-
міс тер. Олар эк ран бе ті нің кез кел ген же рін де пай да бо луы ке рек, 
олар мен жа на су ойыншыға қосымша (+1) ұпай береді. Егер қар лы-
ғаш +5 ұпай жи на са, он да фон құт тық тау фо ны на ал мас ты ры ла ды.

2-тап сыр ма. «Пинг-Понг» ой ынын құ ру.
Ой ын ба ры сы: Екі ой ын шы бар, олар дың бей не сі екі тік 

та яқ ша. Олар эк ран ның екі жа ғы мен (сол жақ жә не оң жақ) 
жо ға ры жә не тө мен ға на қоз ға ла ала ды. Олар  өздерінің ара-
сын да ұшып жүр ген доп ты бір-біріне қайтаруы ке рек. Егер 
қар сы ла сы доп ты қайтара ал ма са, он да ой ын шы ға 1 ұпай қо сы-
ла ды. Ой ын шы лар дың бі реуі ал дын ала ке лі сіл ген ұпай са нын 
жи на ған ға дейін ойын жал ға са бе ре ді.

Сдеңгейі

1-тап сыр ма. «Ба лық» ой ынын құ ру.
1) Ой ын ба ры сы: кіш кен тай ба лық өзен де жү зіп, кез дей соқ 

рет пен пай да бо ла тын жем ті гін жи нап жүр. Әр бір ұс тал ған 
жем тік үшін 1 ұпай қо сы ла ды. Ой ын да бо луы ти іс та ғы бір 
ой ын эле мен ті – кез дей соқ рет пен шы ға тын қы зыл кө пір-
шік тер. Егер ба лық осы кө пір шік тер ге жа нас са, он да 1 ұпай 
алынып тасталады. 10 ұпай жи на ған нан кей ін ба лықтың 
кө ле мі ұл ғаяды жә не өз ор нын өз гер те ді. Ой ын да 3 дең гей 
бо лу ке рек.

2) 2-ші, 3-ші дең гей де гі ой ын ның ба ры сын ой лас ты рың дар.
3) Ой ын аяқ тал ған соң фон құт тық тау фо ны на ау ыс  атын болсын.

2-тап сыр ма. «Қы зық ты ма те ма ти ка» ой ынын құ ру.
Ой ын ба ры сын өз қа лау ла рың мен ой лас ты рып, құ рың дар.
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5-БӨЛІМБОЙЫНШАТЕСТТАПСЫРМАЛАРЫ

1. Есеп ті ше шу ба ры сын да қа жет ті нә ти же ге әке ле тін іс-әре-
кет тің рет-ре ті мен орын да луы қа лай атала ды? 
A) Қа дам дар ті зі мі
B) Ал го ритм 
C) Прог рам ма лық код 
D) Ті зі м
Е) Нұс қау лық тар

2. Ал го ритм нің гра фик тік түр де кес кін де луі қа лай атала ды?
А) Блок-сыз ба
B) Гра фи ка
С) Прог рам ма лық код 
D) Су рет
Е) Нұс қау лық тар

3. Ко ман да ла ры бі рі нен соң бі рі тіз бек те ліп орын да ла тын 
ал го ритм қа лай атала ды? 
А) Рет тел ген ал го ритм
B) Шарт ты ал го ритм
С) Цикл дік ал го ритм
D) Тар мақ та лу ал го рит мі
Е) Сы зық тық ал го ритм

4. Бел гі лі бір әре кет тер тіз бе гі бір не ше рет қай тала на тын ал го-
ритм қа лай атала ды? 
А) Рет тел ген ал го ритм
B) Шарт ты ал го ритм
С) Цикл дік ал го ритм
D) Тар мақ та лу ал го рит мі
Е) Сы зық тық ал го ритм

5. Ой ын ның ды быс пен сүйе мел деуі не не кі ре ді?
А) му зы ка, ды быс тау, шулы әсер лер
B) ды быс тық әсер, ды быс тау
С) ды быс тық әсер, му зы ка, шу лы әсер лер
D) ды быс тық әсер, му зы ка, ды быс тау 
Е) ды быс тау, фон дық му зы ка 

6. Scratch бағ дар ла ма сын да жо ба ға жа ңа ды быс қо су дың не ше 
тә сі лі бар?
А) 1
B) 2АР
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С) 3
D) 4 
Е) 5

7. Scratch бағ дар ла ма сын да ды быс ты кі тап ха на дан таң дау 
үшін қан дай ба тыр ма пай да ла ны ла ды?

А) 

B) 

С) 

D) 

Е) 

8. Scratch бағ дар ла ма сын да ды быс ты файл дан ен гі зу үшін қан-
дай ба тыр ма пай да ла ны ла ды?

А) 

B) 

С) 

D) 

Е) 

9. Жа сал ған жо ба ны жақ сар ту не үшін орын да ла ды? 
А) прог рам ма ның ин тер фей сін өз гер ту үшін
B) прог рам ма лық код тың кей бір бө лік те рін өші ру үшін
С) мүм кін қа те лер ді жою үшін 
D) жо ба ның дұ рыс жұ мыс іс теп тұр ға нын тек се ру үшін
Е) ой ын сах на сын өз гер ту үшінАР
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10. Scratch бағ дар ла ма сын да жа ңа ды быс жа зу үшін қан дай 
ба тыр ма пай да ла ны ла ды?

А) 

B) 

С) 

D) 

Е) 

11. Scratch бағ дар ла ма сын да ой ын ды бас тау үшін қан дай 
ба тыр ма пай да ла ны ла ды?

А) 

B) 

С) 

D) 

Е) 
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 Бөлімді оқып-білу арқылы:
• сілтемелер түрлерін ұйымдастыруды;
• «авторлық құқық», «плагиат» ұғымдарын меңгересіңдер;
• ақпаратты сілтеме арқылы авторын көрсетуді 

үйренесіңдер.

VI БӨЛІМ

МӘ ТІН ДІК  
ҚҰ ЖАТ ПЕН ЖҰ МЫС
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§ 27. Сілтемелер

Мә тін дік құ жат ты бе зен ді ру де  
қан дай әре кет тер орын да ла ды?

 Бас па өнім де рі нің, атап айт қан да, оқу лық тар, жур нал дар, 
көркем әде би ет тердің жә не т.б. мә тін де рін бе зен ді ру дің түр лі 
әдіс те рі бар. Мә тін дік құ жат қа талап еті ле тін қа жет ті жұ мыс-
та р пішімдеу ке зе ңін де жү зе ге асы ры ла ды. Сіл те ме лер, тү сін-
дір ме лер, ны сан дық көр сет кіш тер, маз мұн жә не та ғы бас қа лар 
кез кел ген құ жат қа қа жет ті сырт қы түр бе ре ді. Осы атал ған 
эле ме нт тер дің қол да ны лу ын құ жат ты күр де лі пішімдеу ар қы-
лы Microsoft Word мы са лын да қа рас ты рай ық.

Олай бол са, құ жат тың түр лі бө лік те рі не сіл те ме лер 
құ ру дан бас тай ық. Сілтеме тек мә тін нен мә тін ге ға на емес, 
ны сан нан мә тін ге, мә тін нен ны сан ға жә не ны сан нан ны сан ға 
да қойыла ды. Ол үшін Сіл те ме лер бө лі мін қа рас ты ра мыз, он да 
сіл те ме нің әр тү рі мен жұ мыс іс теу эле ме нт те рі ұсы ныл ған 
(37,  38-су рет тер).

37-сурет. Сілтемелер бөлімінің мазмұны (басы)

Естеріңетүсіріңдер:

• құ жат ты пішімдеу де ген іміз не?
• мә тін дік құ жат тар сақ тайт ын кең 

та рал ған файл пішімдеріне мы сал 
кел ті рің дер.

Меңгерілетінбілім:

• сілтемелерді ұйымдастыру,
• мә тін дік құ жат тар ды бе зен ді ру;
• сіл те ме лер бө лі мін де гі бас қа ру 

эле ме нт те рі нің то бы.

Сілтеме–Ссылка–Link

Түсіндірмелер–
Сноски–Footnote
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38-сурет. Сілтемелер бөлімінің мазмұны (жалғасы)

Бас қа ру эле ме нт те рі то бын да ор на лас қан бі рін ші топ Маз-
мұ н деп атала ды. Бұл эле ме нт тер құ жат қа маз мұн қо су ға мүм-
кін дік бе ре ді. Ол құ жат та ғы бар лық та қы рып тар ға қой ыл ған 
сіл те ме лерді бір кес те ге жи най ды (39-су рет).

Бас қа ру эле ме нт те рі нің екін ші то бы Тү сін дір ме лер деп 
атала ды. Мұн да қа ра пай ым жә не шет кі тү сін дір ме лер ді қой ып, 
бап тау ға бо ла ды (40-су рет).

39-сурет. Мазмұн тобының 
элементтері

40-сурет. Түсіндірмелер тобының 
элементтері

Бас қа ру эле ме нт те рі нің ке ле сі то бы Сіл те ме лер жә не әде-
биет тер ті зі мі деп атала ды. Бұл құ рал дар то бы ғы лы ми ең бек тер 
не гіз де ле тін әде би ет тер ті зі мін бас қа ру ға, тін туір дің кө ме гі мен 
қан дай да бір ақ па рат кө зі не сіл те ме қоюға мүм кін дік бе ре ді 
(41-су рет).

Атау лар – мә тін де сурет немесе кес те атауларына сіл те-
ме жасайтын бас қа ру эле ме нт те рі нің то бы (42-су рет). Бұ дан 
бас қа, бі рін ші су рет ке сіл те ме қой ыл ған нан кей ін, мә тін дік 
ре дак тор ке ле сі су рет тің рет тік нө мі рін ав то мат ты түр де өз-
гер тіп оты ра ды. Қол да ны лып отыр ған мә тін дік ре дак тор ға 
бай ла ныс ты  та қы рып тар, тү сін дір ме лер, атау лар, нө мір лен-
ген азат жол дар ға қиы лыс қан сіл те ме лер қоюға бо ла ды. Қиы-
лыс қан сіл те ме лер тек бір құ жат ішін де гі эле ме нт тер ге ға на 
қойыла ды.
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41-сурет. Сілтемелер  
және әдебиеттер тізімінің 

элементтер тобы

42-сурет. Атаулардың  
элементтер тобы

Ны сан дық көр сет кіш деп атала тын құ рал дар то бы (43-су-
рет) ны сан дық көр сет кіш тер құ рып, олар ды бап тау ға мүм-
кін дік бе ре ді. Олар әдет те құ жат тың со ңын да ор на ла са ды.

Бас қа ру эле ме нт те рі нің соң ғы то бы Сіл те ме лер кес те сі деп 
атала ды. Мұн да ғы эле ме нт тер атауы жа ғы нан әде би ет тер ті зі-
мі не ұқ сас бол ға ны мен, Ны сан дық көр сет кіш тер эле ме нт  тер 
то бы на қат ты ұқ сай ды. Сіл те ме лер кес те сі нің ай ыр ма шы-
лы ғы – мә тін дік құ жат та заң дар ға, үлгілі істерге жә не бас қа 
да заң ды құ жат тар ға қой ыла тын сіл те ме лер ті зі мін құ ру ке рек 
бол ған жағ дай да қол да ны ла тындығында (44-сурет).

43-сурет. Нысандық көрсеткіш 
элементтерінің тобы

44-сурет. Сіл те ме лер кес те сі  
эле ме нт те рі нің то бы

Жауапберейік
1. Сіл те ме де ге ні міз не?
2. Мә тін дік құ жат та сіл те ме лер дің қан дай түр ле рін ұй ым-

дас ты ру ға бо ла ды?
3. Сіл те ме лер бө лі мін де гі эле ме нт тер то бы қан дай қыз мет-

тер ат қа ра ды?
4. Сіл те ме лер жә не әде би ет тер ті зі мі эле ме нт тер то бы 

қандай қызмет атқарады?
5. Атау лардың эле ме нт тер то бы ның қыз ме ті не де?
6. Ны сан дық көр сет кіш эле ме нт тер то бы  қандай қызмет 

атқарады?
7. Сіл те ме лер кес те сі эле ме нт тер то бы ның қыз ме ті не де?

Жауапберейік
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Себебінанықтайық

1. Ав тор ла р неліктен мә тін дік құ жат тар ға сіл те ме лер, тү-
сін дір ме лер, ги пер сіл те ме лер қо са ды?

2. Қан дай ақ па рат сіл те ме лер тү рін де ұй ым дас ты ры луы 
мүм кін? Неліктен?

Талдап,салыстырайық

Мә тін дік құ жат тар ды бе зен ді ру де сіл те ме ні пай да-
ла ну әсер ле рін тал даң дар. Нысандық көрсеткіштер мен 
сілтемелер кестесін салыстырыңдар.

Дәптергеорындайық
Сіл те ме лер бө лі мі нің топ та ры мен олар дың ат қа ра тын 

қыз мет те рі н сызбаға тол ты рың дар.

Сілтемелер

Элемент-
тер тобы

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

Қызметі

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

Компьютердеорындайық

Қиы лыс қан сіл те ме лер мен жұ мыс.
1. Мә тін дік ре дак тор ды ашың дар.
2. Мә тін ен гі зің дер.
3. Сіл те ме қо са тын орын ға мең зер ді ор на лас ты рың дар.
4. Тү сін дір ме сіл те ме сін ен гі зің дер.
5. Сіл те ме лер ⇒ Қиы лыс қан сіл те ме ко ман да сын орын-

даң дар.
6. Ашыл ған те ре зедегі «Сіл те ме лер ти пі» бө лі мі нен сіл те ме 

жа са ла тын эле мент ти пін таң даң дар.

Себебінанықтайық

Талдап,салыстырайық

Дәптергеорындайық

Компьютердеорындайық
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7. «... сіл те ме ні қою» бө лі мі нен құ жат қа қо сы ла тын ақ па-
рат ты көр се тің дер.

8. Сіл те ме қой ыла тын эле ме нт ке өту мүм кін ді гі не ие бо-
лу үшін «Ги пер сіл те ме ре тін де қою» жо лы на жа лау ша 
қой ың дар. Қиы лыс қан сіл те ме лер құ жат қа өріс ре тін де 
қо сы ла ды.

9. Сіл те ме жа са лған ны са н ның ор нын өз гер тің дер. Не өз-
гер ді?

10. Қиы лыс қан сіл те ме жа са л ған ны сан ды Сіл те ме лер ⇒ 
Қиы лыс қан сіл те ме ко ман да сынан оның па ра ме тр ле рін 
өз гер те оты рып, орын даң дар.

11. Қиы лыс қан сіл те ме ні бел гі леп, оны өші ріп тас таң дар.

Ойбөлісейік

Мәтіндік редакторда сілтемелер құру мүмкіндіктерін 
бағалаңдар. Мәтіндік редакторда сілтеме құру күрделі ме? 
Алған білім, біліктеріңді күнделікті өмірде қандай жағдайда 
қолдануға болады? Мысал келтіріңдер.

Үйтапсырмасы

Әділет реферат жазған кезде басқа ақпарат көздерін пай-
даланды. Бірақ сілтеме жасамай көшіріп ала салды. Оның 
бұл қылығы дұрыс па? Қандай кеңес бересіңдер?

Ойбөлісейік

Үйдеорындайық
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§ 28. Гиперсілтемелер

Ги пер сіл те ме де ге ні міз не?
Ги пер сіл те ме – үс ті нен ба су ар қы лы фай лға, Web-параққа, 

файл бө лі гі не не ме се Интернет же лі сін де гі Web-параққа өте-
тін түс ті, ас ты сы зыл ған мә тін не ме се гра фи ка лық ны сан, 
со ны мен қа тар ги пер сіл те ме – тін туір мен шер ту ар қы лы 
қа ты нас орын да ла тын қан дай  да бір ны сан мен (файл не ме се 
құ жат тың бел гі лі бір ор ны) бай ла ныс ты құ жат бө лі гі. Ги пер сіл-
те ме ба тыр ма не ме се мә зір ко ман да сы на қой ыл ған ағым да ғы 
ко ман да ны ал мас ты ра ды.

Ги пер сіл те ме нің 3 тү рі бар (11-сызба):

Бет  
ішіндегі

бір бет ау-
мағында 

ауысулар-
ды ұйым-

дастырады

Жүйеішілік

бірдей сервер ау-
мағындағы бет-

тер арасында 
ұйымдасты рылатын 

сілтемелер

Жүйеаралық

Web түйінде-
рінде орна-

ласқан беттер-
ге сілтемелерді 

ұйымдас тырады

11-сызба. Гиперсілтеме типтері

Ги пер сіл те ме ні қа лай ұй ым дас ты ру ға бо ла ды?
Ги пер сіл те ме ні ор на ту үшін ау ысу орын да ла тын мә тін 

бө лі гін не ме се су рет ті бел гі леп алып, Ctrl + K пер не лер үй ле-
сі мін не ме се Қою ⇒ Ги пер сіл те ме ко ман да сын орын дау ке рек 
(45-су рет).

Естеріңетүсіріңдер:

• мә тін дік құ жат қа сіл те ме лер дің 
қан дай түр ле рін қол да ну ға бо ла ды?

• сіл те ме лер бө лі мін де қан дай эле
ме нт тер то бы бар жә не олар дың 
қыз ме ті қан дай?

Меңгерілетінбілім:

• ги пер сіл те ме тү сі ні гі;
• ги пер сіл те ме тип те рі ту ра лы;
• ги пер сіл те ме құ ру жол да ры.

Гиперсілтеме–
Гиперссылка–Hyperlink
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45-сурет. Гиперсілтеме қою

Сон да Ги пер сіл те ме қо су сұхбат те ре зе сі ашылады (46-су рет).

46-сурет. Гиперсілтеме қосу сұхбат терезесі

Ги пер сіл те ме қо су ға ар нал ған ба тыр ма лар мен олар дың 
қыз мет те рі тө мен де  көр се тіл ген (20-кес те):

20-кесте.Ги пер сіл те ме лер қо су ба тыр ма сы жә не олар дың қыз ме ті

Ба тыр ма  Қыз ме ті 

 Бар файл дар ға жә не Web-парақтарға сіл те ме қо са ды. 

Ағым да ғы құ жат тың бел гі лі бір бө лі гі не ги пер сіл те ме 
қо са ды.

Ги пер сіл те ме қо су те ре зе сі нің Жұ мыс үс те лін де 
ин тер фейс ны сан да рын қо са ды. Олар дың кө ме-
гі мен сіл те ме қой ыла тын жа ңа бет тің аты бе рі ліп, 
бет ті қа зір не ме се ке ші рек құ ру мер зі мі көр се ті ле ді. АР
МА

Н-
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Ги пер сіл те ме құ ру үшін қан дай әре кет тер орын дау ке рек?
Ги пер сіл те ме құ ру үшін мына әре кет тер ді орын дау қа жет:

1. Ги пер сіл те ме қой ыла тын мә тін бө лі гін не ме се су рет ті бел-
гі леп алу ке рек.

2. Қою бө лі мі нен Ги пер сіл те ме ко ман да сын таң дау ке рек.
3. ... бай ла ныс ты ру ке рек бө лі мі нен мысалы, файлмен, Web-

парақпен нұсқасын таңдау қажет.
4. Бу ма бө лі мі нен файл не ме се оның орналасқан ор нын көр-

се ту ке рек.
5. Ок ба тыр ма сын ба су ке рек. Кө мек ба тыр ма сы  арқылы сіл те-

ме ге тү сін дір ме сөз дер қо су ға бо ла ды (47-су рет).

47-сурет. Гиперсілтеме құрудың сұхбат терезесі

Жауапберейік
1. Ги пер сіл те ме де ге ні міз не?
2. Гиперсілтеме нені алмастырады?
3. Ги пер сіл те ме нің қан дай тип те рін бі ле сің дер? Олардың 

қайсысы күрделі?
4. Ги пер сіл те ме қо су ба тыр ма ла ры ның қан дай түр ле рін бі-

ле сің дер?

Шығармашылықтапсырма

Қазақстандағы Қызыл кітапқа енгенжануарлар туралы ақпаратты зерт-
теңдер.Мәтіндікредактордабасқаақпараткөздерінегиперсілтемеқосылған
хабарлама дайындаңдар. Хабарлама тақырыбы «Қазақстанның жойылып
баражатқанжануарлары»болсын.

Жауапберейік
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Себебінанықтайық

1. Ги пер сіл те ме қан дай мақ сат та қол да ны ла ды?
2. Неліктен сіл те ме мен ги пер сіл те ме нің ара сын да ай ыр ма-

шы лық бар?
3. Ги пер сіл те ме құ ру ке зін де «Кө мек» не үшін қа жет?
4. Мә тін дік құ жат ты бе зен ді ру де ги пер сіл те ме құ ру  не 

себепті маңызды?

Талдап,салыстырайық

1. Бет ішін де гі, жүйе ішін де гі жә не жүйеара лық сіл те ме-
лер дің бір-бі рі мен са лыс тыр ған да қан дай ар тық шы лық-
та ры мен кем ші лік те рі бар?

2. Интернет же лі сі нен қо сым ша ма те ри ал дар ды қол да на 
оты рып, жүйеіші лік жә не жүйеара лық ги пер сіл те ме нің 
ұқ сас тық та ры мен ай ыр ма шы лық та рын анық таң дар.

Дәптергеорындайық
Кес те ні дәп тер ле рі ңе тол ты рың дар.

Ба тыр ма  Қол да ны луы

Компьютердеорындайық

Ги пер сіл те ме құ ру қа ғи да ла рын үй ре ну.
1-тапсырма. Ал дын ала құ рыл ған не ме се жа ңа құ жат қа, 

фай лға не ме се Web-параққа ги пер сіл те ме құ ру.

Себебінанықтайық

Талдап,салыстырайық

Дәптергеорындайық

Компьютердеорындайық
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1. Ги пер сіл те ме ре тін де қол да ны ла тын мә тін не ме се гра фи-
ка лық ны сан ды бел гі лең дер, со дан кей ін мә зір ден Қою ⇒ 
Ги пер сіл те ме ко ман да сын орын даң дар.

2. ... бай ла ныс ты ру об лы сы нан файл мен, Web-парақпен ба-
тыр ма сын таң даң дар.

3. Сіл те ме құ ры ла тын ад рес бел гі лі бол са, он да оны ад рес 
об лы сы на ен гі зің дер.

4. Бу ма ті зі мі нен қа жет ті бу ма ны таң дап, қа жет ті сіл те-
ме ні ба сың дар.

5. Егер Web-парақтың ад ре сі бел гі сіз бол са, он да Интернет-
тен та бу жо лын таң даң дар, қа жет ті Web-парақты ашып, 
қай та дан мә тін дік ре дак тор ға ора лың дар.
2-тапсырма. Ги пер сіл те ме ні өз гер ту дің түрлі әдіс те рін 

мең ге ру.
Ги пер сіл те ме адресін өз гер ту

1. Ги пер сіл те ме ні өз гер ту үшін тін туір дің оң жақ ба тыр-
ма сын ба сың дар, Ги пер сіл те ме ні өз гер ту ко ман да сын 
таң даң дар.

2. Ги пер сіл те ме нің жа ңа ад ре сін ен гі зің дер.
Ги пер сіл те ме мә ті нін өз гер ту

1. Ги пер сіл те ме мә ті нін бел гі лең дер.
2. Жа ңа мә тін ен гі зің дер.

Со ны мен қа тар ги пер сіл те ме ні тін туір дің оң жақ ба тыр-
ма сын ба сып, Ги пер сіл те ме ні өз гер ту ко ман да сын таң дап, 
қа жет мә тін ді Мә тін өрі сі не ен гі зу ге бо ла ды.

Ги пер сіл те ме ні қа ра пай ым мә тін ге ай нал ды ру
Ги пер сіл те ме ні тін туір дің оң жақ ба тыр ма сы мен шер-

тіп, Ги пер сіл те ме ні өші ру ко ман да сын таң даң дар.

Ойбөлісейік

Қалай ойлайсыңдар, сабақта алған білімдеріңді күн-
делікті өмірде қалай қолдануға болады? Мысал келті ріңдер.

Үйтапсырмасы

Мәтіндік редактордағы гиперсілтемелер мүмкіндікте-
рін қолданып, «Қазақ тарихындағы ұлы тұлғалар» 
тақырыбында 5 сұрақтан тұратын тест тапсырмаларын 
құрастырыңдар. Әр сұрақта 4 жауап нұсқасы болу керек.

Ойбөлісейік

Үйдеорындайық
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§ 29. Авторлық құқық және плагиат ұғымдары 

Авторғасілтемеберуарқылыақпараттысүйемелдеу
 Ав тор лық құ қық пен пла ги ат де ге ні міз не?

 Біз са бақ та қол да на тын кез кел ген прог-
рам ма лық өнім – түр лі адам дар дың шы ғар-
ма шы лық ең бе гі нің нә ти же сі. Бұл өнім дер 
сол адам дар дың зият кер лік же ке мен ші гі нің 
(ЗЖМ) ны са ны бо лып са на ла ды. ЗЖМ – қан-
дай да бір адам ның не ме се адам дар то бы ның 
ақыл-ой, іс-әре ке ті нің нә ти же сі (12-сызба). 
Ав тор құ қы ғы заң мен қор ға ла ды.

компьютерлік
программалар

музыкалық
шығармалар

әдеби
шығармалар

сәулет өнері
туындылары

графикалық
туындылар

драмалық
туындылар

көркемөнер
туындылары

сәулет
туындылары

12-сызба. Зияткерлік жекеменшігінің мысалы

Авторлыққұқық–адамныңөзіжасағанәдебишығармаларға,
компьютерлікпрограммаларға,драмалықжәнемузыкалықшы-
ғармаларға,сәулеттуындыларынақұқығы.

Естеріңетүсіріңдер:

• сіл те ме лер мен ги пер сіл те ме лер ді 
қа лай ұй ым дас ты ру ға бо ла ды?

Меңгерілетінбілім:

• ав тор лық құ қық, пла ги ат ұғым да ры;
• ав тор ға сіл те ме бе ру ар қы лы 

ақ па рат ты қол дау.

Авторлыққұқық–Авторское
право–Copyright

Плагиат–Плагиат–Plagiarism
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Ав тор дың рұқ са тын сыз еш бір өнім ді не ме се ақ па рат ты қол-
да ну ға, та ра ту ға не ме се Интернет же лі сін де жа рия лау ға бол-
май ды.

Ав тор лық құ қық тың 2 түрі бар (13-сызба).

Жеке құқық Мүліктік құқық

Авторлық құқық

13-сызба. Авторлық құқықтың түрлері

Же ке құ қық ав тор дан өзге ешбір адам ға бе ріл мей ді (14-
сызба).

Егер ту ын ды жұ мыс бе ру ші тап сыр ма сы бой ын ша жа сал ған 
бол са, он да мү лік тік құ қық жұ мыс бе ру ші ге тие сі лі бо ла ды.

Авторлыққа құқық – туындыға автор  
болу құқығы

Өзгеріс ендірмеу құқығы – туындыны кез 
келген өзгертуден қорғау

Автор атына құқық – туындыда әрбір автор 
атының формасын таңдау құқығына ие (өз 

аты, лақап аты немесе анонимді автор болу) 

Жеке  
(мүліктік 

емес) автор 
құқығы

14-сызба. Же ке ав тор құ қы ғы

Бас қа ав тор дың ту ын ды ла ры ның кей бір бө лік те рін  
өз жұ мы сы мыз да қол да на ала мыз ба?

Әри не, сен дер ре фе рат, шы  ғар ма не ме се ба ян да ма дай ын да ған 
кез де түр лі ақ па рат көз де рі нен қа жет ті ақ па ратт арды қол да на 

Қызықтыақпарат

Белгілібірменшікавторыменқұқықиесіөзөнімдерінжа-
риялайотырып,«авторлыққұқықтықорғау»белгісінқолдануға
құқылы.Бұлбелгітуындыныңәрбіркөшірмесіндеавторлыққұ-
қықтықорғаумақсатындақолданыладыжәнелатынәліпбиінің
дөңгелекпенқоршалған©әрпінен,авторлыққұқықиесініңаты
менөнімніңжарыққашыққанжылынкөрсетудентұрады.
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ала сың дар. Алай да қол дан ған ма те-
ри ал ға мін дет ті түр де сіл те ме бе ру 
ке рек.

Бі рін ші ден, бұл қол да ныл ған 
ақ па рат тың ақи қат ты ғын көр се те-
ді, со ны мен қа тар оқыр ман не ме-
се тың дар ман көр се тіл ген сіл те ме 
бой ын ша өзі не қо сым ша ақ па рат 
ала ала ды. Екін ші ден, егер ав то рын көр сет пе сең дер, сен дер дің 
жұ мыс та рың пла ги ат ре тін де қа рас ты ры ла ды, яғ ни, ав тор дың 
құ қы ғын бұ зу бо лып са на ла ды.

Плагиат–басқабірадамның,автордыңтуындысыннемесе
оныңбелгілібірбөлігінзаңсызменшіктеуіжәнеқолдануы.Плагиат
жасамасүшінжұмыстыжасаубарысындақолданылғантуынды
авторынасілтеменемесематериалалынғанИнтернетресурсына
сілтемежасалукерек.

Мә тін дік ре дак тор да кел ті ріл ген ақ па рат кө зі не сіл те ме 
құ ру үшін тү сін дір ме, сіл те ме жә не ги пер сіл те ме се кіл ді мүм-
кін дік тер ді қол да ну ға бо ла ды.

Жауапберейік
1. Зият кер лік же ке мен шік ны сан да ры на мы сал дар кел ті-

рің дер.
2. Ав тор лық құ қық де ге ні міз не? Ав тор лық құ қық тың 

қан дай түр ле рін бі ле сің дер?
3. Пла ги ат де ге ні міз не?
4. Өз шы ғар ма ла ры мыз ды бас па да жа рия лау үшін бас қа-

лар дың ав тор лық құ қы ғын бұз бау ту ра лы не ні бі луіміз 
ке рек?

Шығармашылықтапсырма

«Авторлыққұқықжәнепла-
гиат ұғымдары» тақырыбы-
на MS PowerPoint програм-
масында презентация құрың-
дар.

Қызықтыақпарат

Бүгінгікүнімәтіндікақпараттыплагиаттыққатексеретінарнайыпрограм-
маларбар.Оларұсынылғанмәтінніңбірегейлігінтексереді.Әртүрлііздеу
жүйелеріменжұмысістейтінжәнемәтінніңәрбірбөлігініңқайданалынғанын
көрсетіпберетінмұндайпрограммаларқазіркеңқолданыстабуда.

Жауапберейік
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Себебінанықтайық

1. Бір адамның немесе адамдар тобының ақыл-ой, іс-әреке-
тінің нәтижесі не себепті заңмен қорғалады?

2. Не себепті авторлық өнімді рұқсатсыз қолдануға бол-
майды?

Талдап,салыстырайық

Оқи ға ны сы нып тас та рың мен тал қы лаң дар:
Сен дер дің дос та ры ңа «Қа зақ халқы ның ұлт тық ой ын-

да ры» деп атала тын та қы рып та ба ян да ма жа сау қа жет. 
Олар Интернет же лі сі нен қы зық ты ақ па рат ты тау ып алып, 
оның кей бір бө лік те рін өз ба ян да ма сы на қос ты. Бі рақ дос-
та рың өз ба ян да ма сын да ақ па рат ал ған сайт тың ад рес те рін 
көр сет кен жоқ.

Мына сұ рақ тар ға жау ап бе рің дер:
a) Дос та рың заң ды тұр ғы да дұ рыс жа са ды ма? Не ге?
ә) Мұн да қан дай да бір құ қықбұ зу шы лық орын ал ды ма?
б) Интернеттегі же ке мен шік де ген ұғым ды қа лай тү сі не-

сің дер? Оның ие сі кім?
в) Пла ги ат неден туындайды: са на лы әре кеттен бе әл де тү-

сі ніс пеу ші лік тен бе?

Дәптергеорындайық
Сөз жұм бақ ты ше шің дер.

1. Сақталатын, тасымалданатын және қолданылатын кез 
келген мәлімет.

2. Тү сі нік те ме жа зу да не ме се ре су рс тар ға, әде би ет көз де-
рі не сіл те ме жа сау ды ұй ым дас ты ру да қол да ны ла тын 
мә тін эле мен ті.

3. Өнер ту ын ды сын құ ра тын, жа сайт ын не ме се жа за тын 
тұл ға.

4. Зият кер лік же ке мен шік ны са ны ның мы са лы – «... туын-
ды сы».

5. Зият кер лік же ке мен шік ны са ны на  құ қы ғы бар тұл ға 
«Ав тор лық құ қық ...»

6. Ав тор лар дың құ қы ғын қор ғайт ын заң дар ке ше ні.
7. Ақ па рат ты сақ тау жә не жет кі зу үшін құ рыл ған бі рік ті-

ріл ген ком пью тер лік же лі лер дің дү ниежү зі лік жүй есі.

Себебінанықтайық

Талдап,салыстырайық

Дәптергеорындайық
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1. П

2. Л

3. А

4. Г

5. И

6. А

7. Т

Компьютердеорындайық

«Қазақстан көп ұлтты мемлекет» та қы ры бын да 100–150 
сөз ден тұ ра тын эс се жа зып, мә ті нін ком пью тер де те рің дер. 
Эс се жа зу ба ры сын да әртүр лі ақ па рат кө зі нен дәйексөздер 
(цитата) қол да ның дар.
a) Бі рін ші қол дан ған дәйексөзге тү сін дір ме құрыңдар.
ә) Екін ші қол дан ған дәйексөзге ги пер сіл те ме жа саңдар.

Ойбөлісейік

1. Информатика оқулығы авторларының авторлық құқық-
тары қалай рәсімделгенін түсіндіріңдер.

2. Бір әнші орындап жүрген әнді екінші әнші рұқсатсыз 
орындаса, авторлық құқық бұзыла ма?

Үйтапсырмасы

1. Көркем әдебиеттерде, сайттарда автор құқығының 
рәсімделуіне зерттеу жүргізіңдер.

2. Қазақстанда авторлар құқығын қорғайтын ұйым бар-
жоғын анықтаңдар.

Компьютердеорындайық

Ойбөлісейік

Үйдеорындайық
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§ 30. Мазмұн

Маз мұн де ге ні міз не жә не ол не үшін қол да ны ла ды?
Маз мұн – құ жат тағы тақырыптар тізімі (оқулықтың маз-

мұнын қараңдар). Ол құ жат та қа рас ты ры ла тын та қы рып тар дың 
атауын, қай бетте орналасқанын білу үшін қол да ны ла ды. 

Маз мұн ға қо сы ла тын та қы рып тар көр се тіл ген нен кей ін 
маз мұн тү рін таң дап, оны жи нақ тау ға бо ла ды. Мә тін дік 
ре дак тор қа жет ті бар лық та қы рып тар ды тау ып, олар ды дең-
гей ле рі бой ын ша сұ рып тай ды, сәй кес бет нө мір ле рін қой ып, 
маз мұн ды құ жат та көр се те ді (15-сызба).

1. Мәтіндегі бірінші тақырыпқа меңзерді қою

3. Осы әрекеттерді мәтіннің барлық тақырып-
тары үшін орындау

4. Меңзерді мазмұн қосқалы отырған орынға 
орна ластыру (әдетте құжаттың басында)

5. Сілтеме ⇒ Мазмұн командасын орындау 
арқылы Мазмұн түрін таңдау

2. Сілтемелер ⇒ Мәтін қосу командасын 
орындап, болашақ мазмұнның деңгейін 
меншіктеу (бірінші, екінші немесе үшінші)

15-сызба. Маз мұн құ ру ке зең де рі

Естеріңетүсіріңдер:

• ав тор лық құ қық де ге ні міз не?
• ав тор лық құ қық  тың қан дай түр

ле рін бі ле сің дер?
• пла ги ат не ні біл ді ре ді?

Меңгерілетінбілім:

• маз мұн тү сі ні гі;
• маз мұн құ ру ке зең де рі ту ра лы.

Мазмұн–Оглавление–
Tableofcontents
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Маз мұн ды мә тін дік ре дак тор ға кірістірілген та қы рып тар 
сти лі мен құ ры лым дық дең гей стиль де рі пішімінің кө ме гі мен 
құ ру ға бо ла ды. Егер та қы рып тар дың өзін дік пішімін қол да ну 
қа жет бол са, он да та қы рып тар дың қол да ну шы лық сти лін пай-
да ла ну ға бо ла ды.

Тақырыптардыңкірістірілгенстильдерінқолдану
арқылымазмұнэлементтерінбелгілеу

Егер құ ры лым дең гей ле рі мен та қы рып тар сти лі нің кіріс-
тірілген пішімдері қол да нылса, он да мына әре кет тер ді орын-
дау ға бо ла ды:
1. Та қы рып тың қан дай да бір сти лін қол да на тын та қы рып ты 

бел гі леу.
2. Бас ты бө лі мін де гі Стиль дер то бы нан қа жет ті стиль ді таң дау 

(48-су рет).

48-сурет. Стильдер тобы

Мазмұнэлементтеріретіндемәтінніңжеке
бөліктерінбелгілеу

Егер маз мұн эле ме нт те рі та қы рып сти лі қол да ныл ма ған 
мә тін бө лік те рі бол са, он да мына әре кет тер ар қы лы он дай 
бө лік тер ді та қы рып эле ме нт те рі ете аламыз:
1. Маз мұн ға қо сы ла тын мә тін ді бел гі леу.
2. Сіл те ме лер бө лі мі нен Маз мұн то бын да ғы Мә тін қо су ко ман-

да сын орын дау (49-су рет).
3. Бел гі лен ген мә тін қо сы ла тын дең гей ді таң дау, мы са лы, 

маз мұн ның бас ты дең гейі үшін – Дең гей 1.
4. 1–3-қа дам да рын маз мұн ға қо сы ла тын бар лық мә тін бел гі-

лен ген ше қай талау.
Маз мұн ға қо сы ла тын бар лық эле ме нт тер бел гі лен ген нен 

кей ін маз мұн ды жи нақ тау ға кі рі су ге бо ла ды.
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49-сурет. Мазмұнға қосылатын мәтінді белгілеу

Мазмұндыжаңалау
Егер маз мұн та қы рып та ры 

мен бас қа да эле ме нт те рі құ-
жат қа қо сы лып не ме се одан 
өші ріл ген бол са, құ рыл ған маз-
мұн ды қа ра пай ым жол мен жа-
ңар ту ға бо ла ды.
1. Сіл те ме лер бө лі мі нің Маз-

мұн то бы нан Кес те ні жа ңа-
лау ко ман да сын орын дау 
ке рек (50-су рет).

2. Ау ыс ты рып-қос қыш ты тек 
қа на бет нө мір ле рін жа ңа лау 
не ме се то лық жа ңа лау күйі не ор на тып қоюға бо лады.

Мазмұндыжою
1. Сіл те ме лер бө лі мін де Маз мұн то бын да ғы Маз мұн ба тыр ма-

сы на ба су қажет.
2. Маз мұн ды жою ко ман да сын орын дау қажет.

Жауапберейік
1. Маз мұн де ге ні міз не?
2. Маз мұн ның қан дай түр ле рін бі ле сің дер?
3. Маз мұн қа лай құ ры ла ды?
4. Маз мұн ды жа ңа лау үшін не іс теу қа жет?
5. Маз мұн ды жою үшін қан дай әре кет тер орын да ла ды?

50-сурет. Кестені жаңалау 
командасы

Жауапберейік
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Себебінанықтайық

1. Не себепті мазмұн қою қажет?
2. Тақырыптар  неліктен деңгейлері бойынша сұрыпталады?
3. Құрылым деңгейлері мен тақырыптар стилінің кірісті-

рілген пішімдерін қолдану не себепті мазмұн құрудың 
қа рапайым әдісі болып саналады?

Талдап,салыстырайық

Интернет же лі сі нен қо сым ша ма те ри ал дар ды қол да на 
оты рып, кірістірілген та қы рып тар пішімінің сти лі мен та-
қы рып тар дың өзін дік пішімінің ар тық шы лық та ры мен 
кем ші лік те рін анық таң дар.

Ар тық шы лық та ры  Кем ші лік те рі 

Кірістірілген та қы-
рып тар пішімінің сти лі 

Та қы рып тар дың өзін дік 
пішімі

Дәптергеорындайық
Маз мұн құ ру ке зең де рін дәп те рлері ңе тол ты рың дар.

1-кезең
2-кезең

3-кезең
4-кезең

5-кезең

ҚКомпьютердеорындайық

Ком пью тер де орын даң дар.
Маз мұн құ ру дың 1-әді сі

1. Меңзерді маз мұн қо сы ла тын мә тін ба сы на ор на лас ты-
рың дар.

2. «Сіл те ме лер» бө лі мін ашып, «Маз мұн» бө лі мін таң-
даң дар. «Маз мұн» ба тыр ма сын ба сып, ав то мат ты түр де 
қол да ны ла тын екі стиль дің бі рін таң дау ға бо ла ды. 

Себебінанықтайық

Талдап,салыстырайық

Дәптергеорындайық

Компьютердеорындайық
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«Ав то мат ты түр де жи нақ тала тын маз мұн 1» сти лін таң-
даң дар.

3. Ерекшелеу үшін, мазмұнды шертіңдер. Маз мұн ның әр-
бір эле мен ті құ жат тың сәй кес бө лі гі мен бай ла ныс қанына 
көз жеткізіңдер, ол тү сін дір ме ар қы лы көр се ті ле ді.

Маз мұн құ ру дың 2-әді сі
1. «Сіл те ме лер» бө лі мін ашып, «Маз мұн» бө лі мін таң даң-

дар. «Маз мұн» ба тыр ма сын ба сып, ав то мат ты түр де қол-
да ны ла тын екі стиль дің ор ны на мә зір дің соң ғы жа ғын да 
ор на лас қан «Маз мұн» бө лі мін таң даң дар.АР
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2. «Маз мұн» сұхбат те ре зе сі ашы ла ды. Бұл жерде па ра-
ме тр лер ді өз гер тіп, маз мұн ды құ ру ға не ме се жа ңар ту ға 
бо ла ды. Мы са лы, егер маз мұн ға тек жо ға ры дең гей лі 
та қы рып тар ға на қо сы ла тын бол са, он да «Дең гей лер» 
өрі сін де гі сан ды үш тен бір ге өз гер ту ке рек бо ла ды.

3. «Ок» ба тыр ма сын бас қан нан кей ін ағым да ғы маз мұн мен 
ал мас ты ру ды сұ рай ды, «Иә» ба тыр ма сын таңдаңдар.

4. Тек жо ға ры дең гей ді бей не лейт ін жа ңа маз мұн пай да 
бол ғандығын тек се ріп кө рің дер. Та қы рып ша лар кө рі ніп 
тұр ма, әл де жоқ па?

Ойбөлісейік

Осы са бақ та ал ған ақ па рат ты күн де лік ті өмір де қай 
жер де жә не қа шан қол да ну ға бо ла ды? Мы сал кел ті рің дер.

Үйтапсырмасы

CD дискінің (ХІ тарау) практикалық жаттығулар 
бөлімінде берілген «Векторлық кескіндерді құру» тақыры-
бындағы мәтінді тақырыпшаларға бөліп, олардан мазмұн 
құрыңдар. 

Ойбөлісейік

Үйдеорындайық
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§ 31–32. Практикум. Гиперсілтемелер құру

Адеңгейі

Тап сыр ма. Web-параққа ги пер сіл те ме құ ру.
1. Ги пер сіл те ме ор на ты ла тын мә тін ді не ме се су рет ті бел гі-

лең дер.
2. Қою бө лі мі нен Ги пер сіл те ме  ба тыр ма сын ба сың дар. 

Со ны мен қа тар мә тін не ме се су рет ті бел гі леп, тін туір дің оң 
жақ ба тыр ма сын ба су ар қы лы жа на ма мә зір ден Ги пер сіл-
те ме жо лын таң дау ға бо ла ды.

3. Ги пер сіл те ме қою те ре зе сін де гі Ад рес өрі сі не сіл те ме 
мә ті нін ен гі зің дер не ме се сіл те ме ні кө ші ріп, қой ың дар.
Ескерту: 

1. Егер сен дер Ад рес өрі сін көр мей тұр ған бол саң дар, он да         
... бай ла ныс ты ру ке рек бө лі мін де файл мен, Web-парақ  
ба тыр ма сы ның таң да лып тұр ға ны на көз жет кі зің дер.

2. Егер сен дер ги пер сіл те ме ад ре сін біл мейт ін бол саң дар, он да 
Интернет   ба тыр ма сын ба сып, бет тің URL-ад ре сін кө ші ріп 
алың дар.

Вдеңгейі

1-тап сыр ма. Ком пью тер де гі фай лға ги пер сіл те ме құ ру.
1. Ги пер сіл те ме ор на ты ла тын мә тін ді не ме се су рет ті бел гі-

лең дер.
2. Қою бө лі мі нен Ги пер сіл те ме  ба тыр ма сын ба сың дар.
3. ... бай ла ныс ты ру ке рек бө лі мі нен тө мен де көр се тіл ген әре-

кет тер дің бі рін орын даң дар:
 Сіл те ме ні бар файл мен бай ла ныс ты ру үшін ... бай ла ныс-

ты ру ке рек бө лі мін де гі файл мен, Web-парақпен ба тыр-
ма сын таң даң дар. Әрі қа рай, Із деу ке рек ті зі мі нен не ме се 
Ағым да ғы бу ма ті зі мі нен ке рек ті фай лды та бың дар.
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  Жа ңа файл құ рып, оған сіл те ме жа сау үшін ... бай ла-
ныс ты ру ке рек бө лі мі нен Жа ңа құ жат жо лын таң даң дар. 
Өріс ке жа ңа файл дың атын ен гі зіп, көр се тіл ген жол ды 
пай да ла ның дар не ме се Өз гер ту ба тыр ма сы ар қы лы бас қа 
бу ма ға өтің дер. Сен дер құ рыл ған жа ңа құ жат қа қа зір не ме се 
кейіні рек өз ге ріс ен гі зе ала сың дар.

2-тап сыр ма. Элект рон ды пош та ның жа ңа ха бар ла ма сы на 
ги пер сіл те ме құ ру.
1. Ги пер сіл те ме ор на ты ла тын мә тін ді не ме се су рет ті бел гі-

лең дер.
2. Қою бө лі мі нен Ги пер сіл те ме  ба тыр ма сын таңдаңдар. 

Мә тін не ме се су рет ті бел гі леп, тін туір дің оң жақ ба тыр ма сын 
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ба су ар қы лы жа на ма мә зір ден Ги пер сіл те ме жо лын таң-
дау ға бо ла ды.

3. ... бай ла ныс ты ру ке рек бө лі мін де гі элект рон ды пош та 
ба тыр ма сын таң даң дар.

4. Элект рон ды пош та ад ре сі өрі сі не қа жет ті элект рон ды 
ад рес ті ен гі зің дер не ме се Жа қын ара да қол да ныл ған 
элект рон ды пош та ад рес те рі ті зі мі нен ке рек ті сін таң дап 
алың дар.

5. Та қы рып өрі сі не ха бар ла ма та қы ры бын ен гі зің дер.

Сдеңгейі

1-тап сыр ма. Ағым да ғы не ме се бас қа құ жат ор ны на ги пер-
сіл те ме құ ру.
1. Ги пер сіл те ме ор на ты ла тын мә тін ді не ме се су рет ті бел гі-

лең дер.
2. Қою бө лі мі нен Ги пер сіл те ме  ба тыр ма сын ба сың дар. 

Мә тін не ме се су рет ті бел гі леп, тін туір дің оң жақ ба тыр-
ма сын ба су ар қы лы жа на ма мә зір ден Ги пер сіл те ме жо лын 
таң дау ға бо ла ды.

3. ... бай ла ныс ты ру ке рек бө лі мін де гі Құ жат та ғы ор ны ба тыр-
ма сын таң даң дар.

4. Ті зім нен та қы ры пты, слай дты, көр се ті лі мді не ме се сіл те-
мені таң даң дар.
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2-тап сыр ма. Бас қа құ жат та ғы орын ға ги пер сіл те ме құ ру.
1. Ги пер сіл те ме ор на ты ла тын мә тін ді не ме се су рет ті бел гі-

лең дер.
2. Қою бө лі мі нен Ги пер сіл те ме  ба тыр ма сын ба сың дар. 

Мә тін не ме се су рет ті бел гі леп, тін туір дің оң жақ ба тыр-
ма сын ба су ар қы лы жа на ма мә зір ден Ги пер сіл те ме жо лын 
таң дау ға бо ла ды.

3. ... бай ла ныс ты ру ке рек бө лі мін де гі файл мен, Web-парақпен 
жо лын таң даң дар.

4. Із деу ке рек өрі сін де гі сы зық ты тө мен басып, сіл те ме қойы-
ла тын фай лды із деп, оны таң даң дар.

5. Сіл те мені шертіп, ті зім нен та қы ры пты, слай дты, көр се ті-
лі мді не ме се сіл те мені таң дап, ОК ба тыр ма сын ба сың дар.АР
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§ 33. Ойынға арналған құжатты дайындау

Ком пью тер лік ой ын  құ ру ды не ден бас тау ке рек?
Ой ын  құ ру ды бас та мас бұ рын оның құ жат та-

ма сын жа сап алу ке рек.
Комп ью тер лік ой ын ның құ жат та ма сы – осы 

прог рам ма лық қамтамамен бір ге жү ре тін жә не 
оның қа лай жә не қай да қол да ны ла ты нын си пат-
тайт ын құ жат тар .

Құ жат та ма кез кел ген ком пью тер лік ой ын ның не гі зі бо лып 
та бы ла ды (16-сызба). Құ жат та ма ны құ ру үшін қан дай  да бір 
мә тін дік ре дак тор қол да ны ла ды.

Со ны мен, ком пью тер лік ой ын дай ын жә не сен дер оны жа рия ла
ғы ла рың ке ле ді. Өз құ қық та рың ту ра лы қа лай мә лім дей сің дер?

 Бір-бі рі не тәу ел сіз жұ мыс іс тейт ін әр түр лі ав тор лар бір маз-
мұн ды түр лі пі шім ге кел ті ре ті ні анық. Бас қа ша айт қан да, кез 
кел ген ту ын ды ның пі ші мі түрліше бо лып 
ке луі мүмкін. Бұл ком пью тер лік ой ын дар ға 
да қа тыс ты. Егер сен дер ком пью тер лік ой-
ын құр ған бол саң дар, онда оны жа рия лау ға 
құ қы қтарың бар.

Компьютерлікойынғаавторлыққұқықалып,оныжүзегеасыру
үшінресмиісқағаздартолтырып,тіркеуденөткізудіңқажетіжоқ.
Мұндайтуындығаавторлыққұқықонықұруфактысыныңнәти-
жесіндетуындайды.

Естеріңетүсіріңдер:

• ав тор лық құ қық де ге н не?
• ав тор лық құ қық  тың қан дай түр ле рі бар?
• пла ги ат де ге німіз не?

Меңгерілетінбілім:

• ой ын ның құ жат та ма сын құ ру;
• ком пью тер лік ой ын ға ав тор лық құ қық;
• ой ын ды жа рия лау;
• ой ын ды құ ру ба ры сын да қол да ныл ған 

жұ мыс тар дың ав тор  ла ры на сіл те ме бе ру.

Ойынның
құжаттамасын

құру

Құжаттама–
Документация–
Documentation

Ойындыжариялау–
Публикацияигры–
Publishagame
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Компьютерлік ойын құжаттамасының дизайны

Ойынды құру барысында 
ұстанатын негізгі ережелер. 
Ойынның қандай  екенін си-
паттайтын жалпы мәлімет

Әрбір мәзірде қандай интер-
фейс элементтері орналаса-

тынын және осы элементтерге 
басқан кезде қандай әрекеттер 
орындалатынын сипаттайтын 

блок-сызбалар

Ойын тұ жы-
рым да ма сын 

си пат тау

Ойын ин-
терфейсін 
сипаттау

Ойындағы әуен мен 
дыбыстарды сипаттай-

тын ойын құжатта-
масының дизайны

Әрбір ойын элементі жеке 
кестеде беріледі. Бұл кестелер-
де дыбыстың аты, типі, ұзақ-

тығы және оның ойынның  
қай жерінде ойналатындығы 

көрсетіледі

Әрбір ойын нысаны үшін 
функционал, мінез-құлық 

және басқа да жеке ерекше-
ліктер келтіріледі. Тек то-
лық сипаттама ғана ойын 
нысанының дұрыс жүзеге 

асырылуын қамтамасыз ете 
алады

Ойын эле-
менттерін 
сипаттау

16-сызба. Құжаттама дизайны

Ав тор өз құ қы ғын жа рия лай 
оты рып, прог рам ма лық өнім ді бі-
рін ші рет жа рық қа шы ға ру ке-
зін де  авторлық құқықты қорғау 
белгішесін қол да на ала ды. Осылай-
ша бел гі ше мен өз құ қық та рың ды 
жа рия лан ған  ме зет тен бас тап, ту-
ын ды ла рың ҚР-ның қол да ныс та ғы 
заң на ма сы ның қор ғау ын да бо ла ды.

Scratch прог рам ма лау ой ын ор та-
сын да жо ба жа рия лау ды қа рас ты-
рай ық.

 ба тыр ма сын бас қан нан 
кей ін бір не ше бө лім нен тұ ра тын 
те ре зе ашы ла ды (51-су рет).

Нұс қау лық тар (Инструкции) 
бө лі мін де өз де рің құр ған ой ын ның 
ере же ле рін си па ттай ала сың дар. 

51-сурет. Scratch-та жоба 
жариялау терезесінің 
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Мы са лы, ой ын да же ңіп шығу үшін қан дай әре кет тер орын дау 
ке рек еке нін ұсынсаңдар бо ла ды.

Жо ба ның тег те рін қо су (Add project tags) бө лі мін де жо ба ны 
са ра лау ға бо ла тын кілт тік сөз дер ді таң дай аласыңдар.

Ес кер ту лер мен ри за шы лық біл ді ру (Примечания и благо-
дарности) бө лі мін де ав тор ре тін де жо ба ның қа лай құ рыл ған-
ды ғын си пат тап берулеріңе бо ла ды. Со ны мен қа тар пла ги ат-
тық қа жол бер мес үшін жо ба ны құ ру ба ры сын да қол дан ған 
бас қа адам дар дың ең бек те рі не (идея, су рет тер, ск рип ті лер) 
сіл те ме бе ріп, ри за шы лық та ны тқан абзал.

Жауапберейік
1.  Ком пью тер лік ой ын ға құ ры ла тын құ жат та ма де ге ні міз не?
2. Құ жат та ма ны дай ын дау үшін қан дай прог рам ма лар 

қол да ны ла ды?
3. Ком пью тер лік ой ын ның құ жат та ма сы ның ди зай нына 

не кі ре ді?
4. Құ жат та ма ның ой ын тұжырымдамасы бө лі мін де не си-

пат тала ды?
5. Құ жат та ма ның әуен мен ды быс тар бө лі мі қа лай си пат-

тала ды?
6. Ком пью тер лік ой ын ға өзі нің құ қы ғын мә лім деу үшін ав-

тор лар қан дай бел гі ні қол да на ды?

Себебінанықтайық

1. Не үшін ком пью тер лік ой ын ның құ жат та ма сын дай ын-
дау  талап етіледі?

2. Компьютерлік ойынға авторлық құқық алу үшін не 
себепті ресми қағаздарды толтыру қажет емес?

3. Не лік тен ЗЖМ ав тор лық құ қық ты өз уақытында алу ма-
ңыз ды?

Талдап,салыстырайық

1. Компьютерлік ой ын құ жат та ма сын дайындау кезеңдерін 
жеке-жеке талдап, салыстырыңдар. 

2. Тақырыптың негізгі идеясын түсіндіріңдер (пікір ал-
масу).

Жауапберейік

Себебінанықтайық

Талдап,салыстырайық
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Дәптергеорындайық
Кес те лер ді дәп тер ле рі ңе тол ты рың дар.

 Ком пью тер лік ой ын  құ жат та ма сы ның ди зай ны

Бө лім

Си пат та ма

№
Scratch-та жо ба жа рия лау 

те ре зе сі нің бө лім де рі 
 Қыз ме ті 

1.  Нұс қау лық тар 

2. Жо ба ның тег те рін қо су 

3.
Ес кер ту лер мен ри за шы лық 
біл ді ру 

Компьютердеорындайық

1. Өздерің құрған бір ком пью тер лік ой ынның құ жат та ма-
сын дайындаңдар.

2. Құр ған ком пью тер лік ой ын да рың ды Scratch-та жа рия-
лаң дар. Нұс қау лық тар, Жо ба ның тег те рін қо су, Ес кер-
ту лер мен ри за шы лық біл ді ру бө лім де рін тол ты рың дар.

Ойбөлісейік

Компьютерлік ойын құжаттамасын дұрыс дайындау 
қаншалықты маңызды (пікір алмасу)?

Үйтапсырмасы

Дархан ойын құрастырып шығарды. Алайда ол осы 
ойыны жазылған ноутбукты жоғалтып алды. Дархан ойын 
құрастырушы өзі екенін дәлелдей алуы үшін орындалуы 
керек болған әрекеттер тізімін дайындаңдар.

Дәптергеорындайық

Компьютердеорындайық

Ойбөлісейік

Үйдеорындайық
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§ 34. Практикум. Реферат жазу (мини-жоба)

Өтіл ген та қы рып ты бе кі ту мен тек се ру мақ са тын да түр лі 
ба ға лау әдіс те рі қол да ны ла ды. Со ның бі рі – ре фе рат жа зу. 
Ре фе рат – қан дай да бір та қы рып бой ын ша өтіл ген ма те ри ал ды 
бір не ше әде би ет көз де рін де кел ті ріл ген ақ па рат тар ды пай да-
ла на оты рып, жаз ба ша түр де жет кі зу. Ре фе рат ты сау ат ты түр де 
жа зу үшін жұ мыс ты бе зен ді ру дің не гіз гі ере же ле рін бі лу ке рек 
(22-кесте).

22-кесте.Ре фе рат құ ры лы мы

Ти тул дық 
бет 

Бет тің ең жо ға ры қа та рын да мек теп тің атауы, ал 
ор та сын да «РЕФЕ РАТ» сө зі жа зы ла ды. Ке ле сі 
қа тар да ре фе рат тың та қы ры бы беріледі. Одан 
төменгі жол да жұ мыс ты орын да ған оқу шы ның 
аты-жө ні мен тек сер ген мұ ға лім нің аты-жө ні 
жа зы ла ды. Ең соң ғы қа тар дың ор та сын да елді 
мекен мен ағым да ғы жыл көр се ті ле ді.

Ре фе рат  
маз мұ ны 

Маз мұн да қа рас ты ры ла тын бө лім дер мен олар дың 
бет нө мір ле рі көр се тіл ген жос пар бе рі ле ді.

Кі ріс пе Кі ріс пе де таң дап алын ған та қы рып тың дұ рыс-
ты ғы, оның тео рия лық жә не қол дан ба лы мә ні 
си пат тала ды. Бас ты сы осы та қы рып тың не ге таң-
дап алын ған ды ғы мен оның өзек ті лі гі көр се ті ле ді. 

Не гіз гі бө лім Маз мұн да көр се тіл ген жос пар бой ын ша әр бір бө лім 
си пат тала ды. Не гіз гі бө лім 8–10 бет ті құ рай ды. 
Бе ріл ген та қы рып бой ын ша өз ой ла рың ды жа зып, 
қа рас ты ры лып отыр ған мә се ле ні ше шу жол да рын 
ұсыну қа жет. Не гіз гі бө лім бір не ше та қы рып тан 
тұ ра ды. Әр бір та қы рып жа ңа бет ке жа зы ла ды. 

Қо ры тын ды Орын дал ған жұ мы стың  құн ды лы ғын қо ры тын-
ды да тұжырымдау ке рек. Бұл бө лім де жазылған 
ма те ри ал ды қыс қа ша қорытындылау ке рек. 

 Пай да ла н   ылған 
әде би ет тер 

Ре фе рат дай ын дау да қол да ныл ған әде би ет тер ге 
сіл те ме жа сау ке рек. Ал ды мен эн цик ло пе дия мен 
анық та ма лар, оқу лық тар, со ңы нан жур нал-га зет-
тер де гі ма қа ла лар жазылады.АР
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Ре фе рат құ рас ты ру
Ре фе рат ты қор ғау ба ры сын да ес ке рі ле тін ба ға лау кри те рий ле рі:

• та қы рып тың өзек ті лі гі мен ма ңыз ды лы ғы;
• та қы рып тың то лық ашы луы;
• ре фе рат та кел ті ріл ген ма те ри ал  дың ақи қат ты лы ғы;
• жет кі зу ма те ри ал  ының анық ты ғы.

Ре фе рат қа қой ыла тын талап тар:
• таң да лын ған та қы рып бой ын ша ақ па рат тар кө зі мен ре су рс-

тар ды қа рас ты ру;
• та қы рып тың өзек ті лі гін анық тау;
• дә лел ден ген ақ па рат ты кел ті ру.

23-кесте. Реферат тақырыптары

Рефераттың та қы ры бы Та қы рып ты ашу ға ар нал ған ті рек сөз дер

№1 ре фе рат та қы ры бы:
Есеп теу іш тех ни ка ның 
да му та ри хы 

Есеп теу іш тех ни ка ның да му ке зең де рі нің 
си пат та ма сы 

№2 ре фе рат та қы ры бы:
Ком пью тер лер дің 
не гіз гі құ рыл ғы ла ры 

Ақ па ратты ен гі зу құ рыл ғы ла ры
Ақ па рат ты шы ға ру құ рыл ғы ла ры
Ақ па рат ты сақ тау құ рыл ғы ла ры
Ақ па рат ты өң деу құ рыл ғы ла ры 

№3 ре фе рат та қы ры бы:
Ком пью тер де ақпаратты 
код тау ерек ше лік те рі. 
Екі лік код тау 

Ком пью тер де ақ па рат ты екі лік код та 
ұсы ну
Ақ па рат тың кө ле мін өл шеу бір лік те рі: 
байт , ки лобайт , ме габайт , ги габайт 

№4 ре фе рат та қы ры бы:
Растр лық жә не век-
тор лық гра фи ка құ рал-
да ры 

Растр лық гра фи ка: пик сель, гра фи ка лық 
при ми тив. Құ рал дар ды бап тау мен 
су рет тің ны сан да ры ның қа сие ті. Фраг-
мент ке әре кет қол да ну
Век тор лық гра фи ка. Ны сан дар мен 
олар дың қа си ет те рі. Век тор лық ны сан-
дар ға әре кет қол да ну

№5 ре фе рат та қы ры бы:
Ком пью тер лік ой ын дар

Ком пью тер лік ой ын дар дың жік те луі: 
жан ры бой ын ша, қа ты са тын ой ын шы лар 
са ны бой ын ша

№6 ре фе рат та қы ры бы:
Мә тін дік про цес сор

Мә тін дік құ жат тар дың пай да ла ну са ла ла ры
Мә тін дік ре дак тор: та ғай ын да луы, мүм-
кін дік те рі
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6-БӨЛІМБОЙЫНШАТЕСТТАПСЫРМАЛАРЫ

1. MS Word-тың Сіл те ме лер бө лі мін де ғы лы ми ең бек тер не гіз-
де ле тін әде би ет тер ті зі мін бас қа ру ға мүм кін дік бе ре тін 
құ рал дар то бы:
А) Сіл те ме лер жә не әде би ет тер ті зі мі
B) Тү сін дір ме лер
С) Маз мұн
D) Атау лар
Е) Ны сан дық көр сет кіш

2. Мә тін дік құ жат тар ды сақ тау ға бо ла тын кең та рал ған файл 
пішімдері:
А) DOC, RTF
B) DOC, JPEG
С) DOC, PNG

D) TIFF, RTF
Е) SVG, RTF 

3. Үс ті нен ба су ар қы лы фай лға, Web-параққа, файл бө лі-
гі не не ме се Интернет же лі сін де гі Web-параққа өте тін ас ты 
сы зыл ған, түс ті мә тін не ме се гра фи ка лық ны сан:
А) Мә тін
B) Тү сін дір ме
С) Тізім

D) Ги пе рс ілтеме 
Е) Таңбаша

4. Бір дей сер вер ау ма ғын да ғы бет тер ара сын да ұй ым дас ты ры-
ла тын ги пер сіл те ме лер:
А) Мә тін дік
B) Ау мақ ішін де гі
С) Бет ішін де гі

D) Жүйеіші лік
Е) Жүйеара лық

5. Қан дай ба тыр ма ның кө ме гі мен MS Word-та сіл те ме ге 
қосымша ақпарат беретін сөздер қо су ға бо ла ды?
А) Те ре зе 
B) Кө мек
С) Тү сі нік те ме

D) Бу ма
Е) Ги пер сіл те ме қо су

6. Адам ның өзі жа са ған әде би шы ғар ма лар ға, ком пью тер лік 
прог рам ма лар ға, дра ма лық жә не му зы ка лық шы ғар ма-
лар ға, сәу лет ту ын ды ла ры на құ қы ғы:
А) Же ке құ қық
B) Мү ліктік құ қы қ
С) Ав тор лық құ қық
D) Өз ге ріс ен дір меу құ қы ғы 
Е) Өзгеріс ендіру құқығыАР
МА
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7. Түп нұс қа дан сөз бе-сөз алын ған үзін ді қа лай атала ды?
А) Дәй ек сөз 
B) Өлең
С) Абзац

D) Сіл те ме 
Е) Сөй лем

8. Қан дай да бір ма те ри ал дық фор ма тү рі не кел ті рі ле тін  жә не 
қан дай да бір адам ның не ме се адам дар то бы ның ақыл-ой, 
іс-әре ке ті нің нә ти же сі:
А) Гра фи ка ту ын ды ла ры 
B) Көр ке мө нер ту ын ды ла ры
С) Ав тор лық құ қық
D) Зият кер лік же кемен шік ны са ны
Е) Пла ги ат

9. Құжаттың тақырыптар тізімінен құралған бөлігі:
А) Сөйлем 
B) Әдебиеттер тізімі
С) Дәйексөз

D) Сілтемелер 
Е) Мазмұн 

10. Өнер ту ын ды сын құ ра тын, жа сайт ын не ме се жа за тын тұл ға:
А) ре дак тор 
B) бас па гер
С) ав тор

D) филолог
Е) директор

11. Мә тін де су рет не ме се кес те атау ла ры на сіл те ме жа сайт ын 
бас қа ру эле ме нт те рі нің то бы:
А) Ги пер сіл те ме
В) Атау лар
С) Тү сін дір ме лер

D) Маз мұн
Е) Қиы лыс қан сіл те ме

12. Ги пер сіл те ме нің қан ша тү рі бар?
А) 4
В) 5
С) 2

D) 3
Е) 6

13. Бір бет ау ма ғын да ау ысу лар ды ұй ым дас ты ра тын ги пер сіл-
те ме лер:
А) Бет ішін де гі
В) Жүйеіші лік
С) Жүйеара лық

D) Мә тін дік
Е) Рет тік
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Глос са рий

Аба кус – қа ра пай ым есеп теу лер ді шы ға ру ға мүм кін дік бе ре тін жә не 
нұс қа ла ры бір қа тар ел де та был ған са нау құ ра лы.

Ав тор лық құ қық – адам ның өзі жа са ған әде би шы ғар ма лар ға, ком-
пью тер лік прог рам ма лар ға, дра ма лық жә не му зы ка лық шы ғар-
ма лар ға, сәу лет ту ын ды ла ры на құ қы ғы.

Ақ па рат бе ру ші – ақ па рат та сы мал дау шы сы.
Ақ па рат ар на сы – ақ па рат өт кі зу ші – ақ па рат та сы мал да на тын ор та. 
Ақ па рат қа был дау шы – ақ па рат ты алу шы лар.
Ал фа вит – ақ па рат ты ұсы ну үшін қол да ны ла тын, бір-бі рі нен өза ра 

ерек ше ле не тін сим вол дар не ме се бел гі лер жи ын ты ғы.
Ана лық тақ ша – ком пью тер дің ор та лық про цес со ры, тұ рақ ты ес те 

сақ тау құ рыл ғы сы (ROM) се кіл ді жә не бас қа да ком по не нт те рі 
ор на лас қан тақ ша.

Ау қым ды же лі – өза ра ара қа шық тық та ры ұзақ ел дер ді тал шық ты 
оп ти ка лық ка бель дер мен, жер се рік тік жә не қыс қа тол қын ды 
ра диосиг нал да ры ар қы лы бай ла ныс ты ра тын же лі.

Ги пер сіл те ме – үс ті нен ба су ар қы лы фай лға, веб-параққа, файл 
бө лі гі не не ме се ғаламтор же лі сін де гі веб-па рақ қа өте тін ас ты 
сы зыл ған, түс ті мә тін не ме се гра фи ка лық ны сан.

Гра фи ка лық ин тер фейс – қа зір гі опе ра ция лық жүйе лер де қол да ны-
ла тын опе ра ция лық жүйе ин тер фей сі.

Гра фи ка лық при ми тив тер – тү зу сы зық тар, до ға лар, шең бер, эл липс, 
тік төрт бұ рыш си яқ ты қа ра пай ым эле ме нт тер.

Екі лік ал фа вит – екі сим вол дан тұ ра тын ал фа вит.
Екі лік код тау – екі лік ал фа вит ті қол да ну ар қы лы ақ па рат ты ұсы ну. 

Екі лік код та «0» жә не «1» сим вол да ры ға на қол да ны ла ды.
Жүйе лік ши на – жүйе лік тақ ша да ғы ком пью тер дің бар лық бө лік-

те рін бай ла ныс ты ра тын ақ па рат тық ма ги ст ралды (то көт кіз гіш 
ка бель дер) то бы.

Зият кер лік же кемен шік ны са ны – бұл қан дай да бір адам ның не ме се 
адам дар то бы ның ақыл-ой, іс-әре ке ті нің нә ти же сі, ол қан дай да 
бір ма те ри ал дық фор ма тү рі не кел ті рі ле ді.

Код – ақ па рат ты бір тіл ден бас қа тіл ге ау да ру, бас қа әдіс пен ұсы ну 
ере же сі.

Ко ман да лық ин тер фейс – ком пью тер ге нұс қау лар ды пер не тақ та дан 
ен гі зу ді та лап ете тін ал ғаш қы опе ра ция лық жүйе лер де қол да-
ныл ған ин тер фейс тү рі.АР
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Ком пью тер лік ой ын – қан дай  да бір прог рам ма лау ті лін де жа зы-
ла тын жә не ой ын- сау ық үшін құ ры ла тын прог рам ма.

Ком пью тер лік ой ын ның құ жат та ма сы – ком пью тер лік ой ын ның 
прог рам ма лық қам та ма мен бір ге жү ре тін жә не оның қа лай жә не  
қай да қол да ны ла ты нын си пат тай тын құ жат тар жи ыны.

Крип тог ра фия – ар найы кілт тер дің кө ме гі мен шифр лан ған ақ па-
рат ты жет кі зу жә не қа был дау әдіс те рі мен қа ғи да ла ры ту ра лы 
ғы лым.

Кілт – ха бар ла ма лар ды шифр лау/ шифр дан шы ға ру ке зін де крип то-
г ра фия лық ал го ритм де қол да ны ла тын құ пия ақ па рат.

Қал та ком пью тер ле рі – ноут бук тың мүм кін дік те рі шек теу лі кі ші-
гі рім нұс қа сы.

Құжатты шифрлау – шифрлаудың арнайы кілттерін қолдану арқылы 
құжат мәтінін өзгерту.

Маз мұн – құ жат тағы та қы рып та рдың ті зі мі . Ол құ жат та қа рас ты ры-
ла тын та қы рып тар ды қа рап, бі лу үшін қол да ны ла ды. 

Мә тін дік ақ па рат – та би ғи жә не фор маль ды тіл дер көмегімен жаз-
ба ша түр де ұсынылатын ақ па рат.

Мей нф рейм – сер вер дің аса қу ат ты нұс қа сы, ол өте үлкен кө лем ді 
мә лі мет тер мен жұ мыс іс тей тін қо сым ша лар ды іс ке қо су ға мүм-
кін дік бере ді.

Мик роп ро цес сор – қыр ла ры 4 см бо ла тын ке ра ми ка лық квад рат, 
оның ішін де си ли кон ды чип ор на лас ты ры ла ды.

Не пер та яқ ша ла ры – 10 та яқ ша дан тұ ра тын, қыр ла ры 0-ден 9-ға 
дей ін гі цифр лар мен нө мір ле не тін есеп теу іш құ рал.

Ой ын ның сце на рийі – ой ын жү зе ге асы ры ла тын ере же лер жи ын-
ты ғы.

Опе ра ция лық жүйе (ОЖ) – ком пью тер де орын да лып жат қан кез 
кел ген әре кет ті бас қа ра тын прог рам ма лық жаб дық та ма ның бір 
бө лі гі. Опе ра ция лық жүйе сіз ком пью тер еш бір әре кет ті орын дай 
ал май ды.

Опе ра ция лық жүйе ин тер фей сі – пай да ла ну шы мен ком пью тер 
ара сын да ғы қа рым-қа ты нас ты қам та ма сыз ете тін ере же лер мен 
құ рал дар жи ын ты ғы.

Пик сель – өзін дік тү сі бар кіш кен тай нүк те. Осын дай нүк те лер 
жи ыны бі рі гіп, эк ран нан кө рі не тін кес кін ді құ рай ды.

Пла ги ат – бас қа бір адам ның ав тор дың ту ын ды сын не ме се оның бел-
гі лі бір бө лі гін заң сыз мен шік теуі жә не қол да нуы.

Порт – ком пью тер мен бас қа да пе ри фе рия лық құ рыл ғы лар ды бай ла-
ныс ты ру шы ин тер фейс.АР
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Программалық қамтама – компьютер жұмысын басқаратын коман-
далар жиыны.

Ра диобай ла ныс – өт кіз гіш тер мен ка бель дер ді қа жет ет пей тін 
құ рыл ғы.

Сер вер – же лі лік жүйе де әр түр лі қо сым ша лар мен жұ мыс іс теу ге 
мүм кін дік бе ре тін дер бес ком пью тер дің аса қу ат ты нұс қа сы.

Смарт фон – ұялы телефон қызметін атқаратын және төртінші 
кезең компьютерлерінде ғана орындауға болатын қызметтерді 
ұсынатын құрылғы.

Ск рипт – ой ын ба ры сын да жү зе ге асы ры ла тын ко ман да лар тіз бе гі.
Су пер компью тер лер – өң деу ба ры сын да се кун ды на трил лион амал ды 

орын дау ды талап ете тін есеп тер ді ше шу үшін құ рыл ған ғы лы ми 
қо сым ша лар ды қол да ну ға мүм кін дік бе ре тін муль типро цес со ры 
бар ком пью тер лер.

Сымсыз технологиялар – ка  бельсіз байланыс арқылы ұзақ 
қа шықтықтарға ақпарат тасымалдау үшін қызмет ететін техно-
логиялар.

Таңбаша – файлды, буманы немесе Интернет-парақты тез жүктеуге 
мүмкіндік беретін нысанға сілтеме.

Те лег раф – әріп бой ын ша ақ па рат ты та сы мал дау үшін пай да ла ны-
ла тын құрал.

Те ле фон – ды быс ты, адам дар дың сө здерін та сы мал дау үшін пай да ла-
ны латын құрал.

Шифр лау – ашық мә тін ді бас қа адам дар тү сін бейт ін дей етіп шифр-
лан ған мә тін ге ай нал ды ру үр ді сі.

Шифр дан шы ға ру – шифр лан ған ақ па рат ты бас тап қы қал пы на кел-
ті ру, яғ ни ал ғаш қы мә тін ді алу үдері сі.

Электронды қолтаңба – электрондық сандық қолтаңба  құралдарымен 
жасалған және электронды құжаттың дұрыстығын, әрі 
мазмұнының өзгермейтіндігін растайтын электронды сандық 
нышандар терімі.

Эр го но ми ка – адам ағзасының физикалық және психикалық 
ерекшеліктерін ескере отырып, еңбекке қолайлы жағдай жасау 
мақсатымен жұмыс орнын тиімді ұйымдастыру туралы ғылым.

Inkscape – көп қыз мет ті, ер кін жә не ашық гра фи ка лық ре дак тор.
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