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Аннотация 

 

к методическим указаниям к лабораторным  работам 

для студентов всех специальностей по дисциплине «Информатика»  

 

В данных методических указаниях приведены материалы по лабораторным  

работам и имеют целью помочь первокурсникам АУЭС в получении знаний и 

укреплении умений,  навыков по дисциплине «Информатика». Несмотря на то, 

что  студенты должны знать основы информатики со старших классов школы, 

практика преподавания этой дисциплины в АУЭС показывает невысокий 

уровень владения  предметом значительной части поступающих на первый курс. 

Поэтому предпринята попытка восполнить этот пробел. Настоящие 

методические указания условно разделены на три блока: работа с системами  

счисления, работа с компьютером в среде Windows и Microsoft Office и раздел  

«Алгоритмизация и программирование», в котором предусмотрена  работа с 

языком программирования Паскаль. Выбор для студентов последнего, нуждается 

в пояснении. В конкретных компаниях работодателей используются более 

современные языки программирования, Паскаль не применяется. Но для 

обучения программированию более подходящего языка со строго выдержанным 

стилем трудно найти. Если с течением времени, ситуация со школьным Паскалем 

изменится, лабораторные работы будут предложены с другим языком 

программирования. 
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Кіріспе 

 

АЭжБУ-де «Информатика» пәнінде бірінші курс студенттеріне 

өзбетімен жасауға зертханалық жұмыс орындауға әдістемелік нұскау 

жасалған. Бірінші курсқа түскен студенттің  жоғарғы деңгейіндегі АЭжБУ-дің 

бұл пәні мұғалімнің машықтығын және мектептің жоғарғы сынып білетін 

информатика негізінде жасалған.   Сол себепті осы тапсырманы орындау 

қажет етіледі. Бұл әдістемелік нұсқау  үш блокқа бөлінген:санақ жүйесі 

жұмысы, Windows-да және Microsoft Office-те  компьютермен жұмыс жасау, 

«Алгоритмдеу және  бағдарламалау» бөлімінде   тілінде бағдарламалау 

жұмыста қаралған. Студенттен толық түсіндірме талап етіледі. Компанияда 

жұмыс істегенде заманауи тілдерді білген талап етіледі, Паскаль қажет 

етілмейді. Бірақ бағдарламалық тілді білу үшін үйренуге ыңғайлы тіл болыр 

саналады. Егер осы аралықта Паскаль тілі өзгерсе зертханалық жұмыс басқа 

бағдарламалау тілінде өтуі мүмкін. 
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1 Зертханалық жұмыс №1. Ондық санақ жүйесі. Санды бір санақ 

жүйесінен екіншісіне ауыстыру 

 

Жұмыс мақсаты: сандарды бір санақ жүйесінен екінші санақ жүйесіне 

ауыстыруды үйрену   

 

Теориялық бөлімі. 

«Ондық» аты мынамен түсіндіріледі: бұл жүйенің түп төркінінде он 

негізі жатыр. Бұл жүйеде санды жазу үшін он цифры қолданылады: 

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Ондық жүйе позициялық болып табылады, өйткені ондық 

санды жазуда цифрдың мәні оның позициясына немесе санда орналасқан 

орнына байланысты. 

Саның цифрына бөлінетін позицияны разряд деп атайды. Мысалы; 526 

жазуы 5 жүздіктен, 2 ондықтан және 6 бірліктен тұратын сан екенін білдіреді. 

6 цифры - бірліктер разрядында, 2 - ондықтар разрядында, 5 - жүздіктер 

разрядында тұрады. Егер осы санды қосынды түрінде жазатын болсақ:  

 

526=5∙10
2
+2∙10

1
+6∙10

0 
,                                       

 

бұл жазбадағы 10 саны санау жүйесінің негіздуішісі. Санның әрбір 

цифры үшін 10 негіздеуші цифрдың орнына байланысты дәрежеленеді және 

осы цифрға көбейтіледі. Бірліктер үшін негіздеуші дәреже - нөлге, ондықтар 

үшін – бірге, жүздіктер үшін - екіге тең және т.с.с. Мысалы, 555,55 ондық 

саны мынандай қосындымен белгіленеді: 

 

555,5510 = 5∙10
2
 + 5∙10

1
+ 5∙10

0
+ 5∙10

-1
 +5∙10

-2
. 

 

Осылайша, ондық санның кез келген цифрінің салмағы - оның белгілі 

бір бүтін дәрежесі, ал дәреженің мәнін сәйкес цифрдың позициясын бекітеді. 

Бүтін ондық сандарды екілік санау жүйесіне ауыстыру. 

Ереже: бүтін ондық санды екілік санау жүйесіне ауыстыру үшін осы 

санды 2-ге бөлу қажет. Алынған бөліндіні 2-ден кіші болғанша бөлінеді 

қайтадан 2-ге бөле береді және т.с.с.нәтижеде бір қатарға соңғы бөлінеді және 

соңғысынан бастап барлық қалдықтарды жазу керек. 

Мысалы 891 санын ондық жүйеден екілік санау жүйесіне аудару.  

Шешімі: 

891:2=445,        1 

445:2=222,        1 

222:2=111,        0 

111:2=55,          1 

55:2=27,            1 

27:2=13,            1 

13:2=6,              1 

6:2=3,                0 
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3:2=1,                1 

1:2=0,                1        (екілік санның үлкен цифры жазылады)    

Соңынан бастап барлық қалдықтарды жазамыз. 

89110=11011110112 

 

Ондық бөлшектерді екілік санау жүйесіне ауыстыру. 

Ондық бөлшек сандарды екілік санау жүйесіне ауыстыру үшін оны 2 -ге 

көбейтіп, бүтін бөлікті іздеу керек. (үтірден кейін төрт таңбаға дейін) 

Мысалы: 0,32210                                        8,8310 

0.322∙2=0.644          0                8:2=4  қалдық   0           

0.644∙2=1.288          1                4:2=2  қалдық   0      

0.288∙2=0.576          0                2:2=1  қалдық   0       

0.576∙2=1.152          1                1:2=0  қалдық   1   

Жауабы: 

0,322210=0.01012                       0.83∙2=1.66 бүтін бөлік   1  

                                                  0.66∙2=1.32 бүтін бөлік   1  

                                                  0.32∙2=0.64 бүтін бөлік   0  

                                                  0.64∙2=1.28 бүтін бөлік   1       

                                                  Жауабы: 8,83=1000,1101 

 

Ондық сандарды сегіздік санау жүйесіне ауыстыру. 

Ондық жүйеден сандарды сегіздік санау жүйесіне ауыстыру үшін екілік 

жүйесі сияқты сандарды  тек 8 санына бөлеміз. Егер алынған бөлінді 7 - ден 

көп болса, онда оны да, қалдықты сақтап 8 - ге бөлуге болады. Мысалы: 

Ондық жүйедегі 891 санын сегіздік санау жүйесіне келтірейік.  

Шешімі:                         қалдық 

891:8=111                       3 

111:8=13                         7 

13:8=1                             5 

1:8=0                                1     

          89110=15738 

 

Ондық сандарды он алтылық санау жүйесіне ауыстыру. 

Ондық санды он алтылық санау жүйесіне ауыстыру үшін 16-ға бөлу 

керек. 

Шешімі:                         қалдық 

891:16 =55                       11 

55:16=3                             7 

3:16=0                               3 

89110=37B16 

Екілік санау жүйесі. 

Компьютерде әдетте ондық емес позициялық екілік санау жүйесі, яғни 2  

негіздеуіші бар санау жүйесі қолданылады. Екілік жүйеде кез келген сан екі 0 

және 1 цифрлардың көмегімен жазылады және екілік сан деп аталады. Тек 
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қана 0 және 1 цифрларынан тұратын екілік саннан ондық санды ажырату үшін 

екілік санды жазуда екілік санау жүйесінің индексіне белгі қосылады, 

мысалы, 110101,1112. Екілік санның әрбір разрядын (цифрын) бит деп 

атайды. 

  Ондық сандар сияқты, кез - келген екілік санды екілік санға кіретін 

цифрлар салмағының айырмашылығын анық бейнелейтін қосынды түрінде 

жазуға болады. Бұл қосындыда негіздеуші ретінде 2 санын қолдануға болады. 

Мысалы: 1010101,101 екілік сан үшін қосынды мына түрде болады:  

 

1010101,1012 =126+025+124+023+122+021+120+12-1+02-2+12-3, 

 

бұл қосынды ондық сан үшін жазылған қосындының ережесі бойынша 

жазылады. Берілген мысалда екілік сан жеті санды бүтін және үш санды 

бөлшек бөліктерінен тұрады. Сондықтан бүтін бөліктің үлкен цифрі, яғни бірі 

27-1=26 - ға көбейтіледі, бүтін бөліктің нөлге тең келесі саны, 25 - ке 

көбейтіледі және т.с.с., кішкентайға, үшіншіге, дейін екінің дәрежесі кемуі 

бойынша цифрдың бөлшек бөлігі 2
-3 

- ке көбейтіледі. Осы қосындыда ондық 

жүйенің ережесі бойынша арифметикалық операцияларды орындай отырып, 

85,625 санын аламыз. Осылайша, 1010101,101 екілік саны 85,625 ондық 

санына сәйкес келеді, немесе 1010101,101=85,62510.    

1) 111000112=12
7 

+ 12
6 

+ 12
5 

+ 02
4
 + 02

3
 + 02

2
 + 12

1
 + 12

0
= 28 + 64 + 

32 + 2 + 1 = 22710 

2) 0,101000112=12-1 + 02-2 + 12-3+ 02-4 + 02-5 + 02-6 + 12-7+12-8= 0,5 + 

0,125 + 0,0078 + 0,0039 = 0,636710 

Сандарды екілік жүйеден сегіздік санау жүйесіне ауыстыру. 

Кез келген цифрды сегіздік сан түрінде жазу үшін үш екілік цифрлар 

қажет. Сондықтан түрленетін екілік санды оңнан солға қарай екі цифрлар 

тобына үштен бөледі. Екілік жүйедегі бөлшек санды сегіздік санау жүйесіне 

аудару үшін санның бүтін бөлігін оңнан сола қарай бағытта, ал бөлшек бөлігін 

солдан оңға қарай бағытта үш  екілік саннан бөліп жазып, кестені пайдаланып, 

сәйкесінше сегіздік санды жазамыз. Сол жақтан және оң жақтан жетпеген 

цифр орындарын нөлмен толықтырамыз. 

Мысалы: 1101111011 екілік саны екілік цифрлар бойынша үштен топқа 

бөлінгенде, 1 101 111 011 сияқты бөледі. Кестеде көрсетілген цифр түрінде 

қарастырамыз. 15738: 

1)  1011101,10011 санын сегіздік жүйеге ауыстырайық,  

1 011 101,100 110 → 001 011 101,100 110  → 135,468; 

 

1 кесте – Екілік санау жүйесін снгіздік санау жүйесіне ауыстыру 

Екілік санау жүйесі 000 001 010 011 100 101 110 111 

Сегіздік санау жүйесі 0 1 2 3 4 5 6 7 
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Сандарды екілік жүйеден он алтылық санау жүйесіне ауыстыру. 

Екілік жүйеден он алтылық санау жүйесіне түрлендіргенде, екілік сан 

төрт екілік сан бойынша бөлінеді, өйткені он алтылық санның кез келген 

цифрын жазу үшін төрт екілік цифр қажет. 

Мысалы: 

1101111011 екілік саны төрт екілік цифр бойынша топқа бөлгеннен 

кейін, 11  0111  1011 сияқты жазуға болады. 37B16; 

Екілік жүйедегі бөлшек санды он алтылық санау жүйесіне аудару үшін 

санның бүтін бөлігін оңнан сола қарай бағытта, ал бөлшек бөлігін солдан оңға 

қарай бағытта төрт екілік саннан бөліп жазып, кестені пайдаланып, 

сәйкесінше он алтылық санды жазамыз. Сол жақтан және оң жақтан жетпеген 

цифр орындарын нөлмен толықтырамыз. 

Мысалы: 101111,100011 санын он алтылық жүйеге ауыстырайық,  

10 1111,1000 11 → 0010 1111,1000 1100  → 2F8C16; 

 

2 кесте – Екілік санау жүйесін он алтылық санау жүйесіне ауыстыру 

Екілік санау 

жүйесі 

0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 

Он алтылық  санау 

жүйесі 

0 1 2 3 4 5 6 7 

 

Екілік санау 

жүйесі 

1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 

Он алтылық  санау 

жүйесі 

8 9 A B C D E F 

 

Екілік сандарға арифметикалық амалдар қолдану. 

Қосу. 

Екілік сандарды қосу  сәйкес разрядтардың цифрларын тасымалды 

есепке алып қосуға саяды. Екілік санды қосқанда, келесі төрт ереже 

қолданылады.  

                              0+0=0                                           1+0=1 

 0+1=1                                        1+1=10 

 

Мысал: екі екілік 101+11 сандарын қосуды (ондық жүйеде бұл: 5+3=8) 

орындайық.  

Жетпеген нөлдерді қосып, қосу амалын бағанда орындаған жөн                                           

                         101 

                       +011 

 

Қосу процесін кезеңмен қарастырайық. 

1) Алдымен қосу кіші разрядта орындалады: 1+1=10. Қосындының кіші 

разрядына 0 жазылады да бірлік алдыңғы үлкен разрядқа тасымалданады.  
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2) Келесі  сол жақ разрядтың цифрлары мен тасымалдың бірлігі 

қосылады: 0+1+1=10. Қосындыныің бұл разрядына  0 жазылады да, бірлік 

тағы да келесі разрядқа тасымалданады. 

3) Енді үшінші сол жақ разрядтың цифрлары мен тасымалдың бірлігі 

қосылады: 0+1+1=10   Бұл разрядта 1 жазылады, ал бірлік  келесі үлкен 

разрядқа тасымалданады. 

Нәтижеде 

                                          101 

                                     +   011 

                                        1000 

 

10002=810 

 

Азайту. 

Екілік сандарды азайту кезінде мыналарды есте сақтау керек:  

 

0-0=0             0-1=1 

1-0=1            1-1=0 

 

Мысалы: 1010 - 101 екілік санның айырмасын табу. Кіші разрядтан 

бастап азайтуды бағанада орындаймыз: 

           1010 

           - 101        - азайту процесін кезеңімен қарастырайық: 

1) Кіші разряд үшін 0 - 1 бар. Сондықтан үлкен разрядтан бірлікті 

аламыз және 10 - 1=1 –ді табамыз. 

2) Келесі разрядта 0 - 0 =0 болады. 

3)  Сол жақтағы разрядта тағы да 0 - 1 болады. Үлкен разряжтан 1 - ді 

аламыз және 10 - 1=1 – ді табамыз. 

4) Келесі разрядта 0 қалады. 

        1010 

5)      -101         

         101    алынады. 

 

Көбейту. 

Екілік санды көбейту ережесі: 

00=0 

10=0 

01=0 

11=1 

 

Мысалы: 101110 екілік санының көбейтіндісін табу. 
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    101                                 Тексеру: 1012=12
2
+02

1
+12

0
=5 

  110                                                1102=122+121+020=6 

    000 

  +101 

    101 

    11110 

    111102=12
4
+12

3
+12

2
12

1
+02

0
=16+8+4+2+0=3010 

яғни 56=30. 

Көбейту кестесін кезеңмен қарастырайық: 

1) Кіші разрядқа көбейте отырып, кесте бойынша 000 аламыз. 

2) Келесі разрядқа көбейткенде, бір разряд солға жылжыған 101-ді 

аламыз. 

3) Үлкен разрядқа көбейткенде де, тағы бір разряд солға жылжыған 101-

ді аламыз. 

4) Енді екілік сандарды қосу кестесін есепке ала отырып, қосамыз да, 

111102 нәтижені аламыз. 

Екілік жүйедегі көбейту кестесі тым қарапайым болғандықтан көбейту 

тек көбейгішті жылжыту мен қосудан тұрады. 

 

Тапсырма. 

3 кесте  

Нұсқа Ондық с.ж. Екілік с.ж. Сегіздік с.ж. Оналтылық с.ж. 

1
 

358,95    

 11011101011   

  547  

   164А 

2
 

634,67    

  472  

   7АС 

 1101111010101   

3
 

582,02    

   1Ғ6Е 

 1000111101010   

  364  

4
 

369,025    

 1000011111101   

  641  

   4D61 

5
 468.15    

 11010001011   
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  734  

   2D4A 
6

 

654.27    

  632  

   5AD 

 1100001010101   

7
 

286.52    

   1D8E 

 1011111101011   

  274  

8
 

492.025    

 1111011001101   

  375  

   4C61 

9
 

417.75    

 110011101011   

  737  

   952F 

1
0
 

744.67    

  476  

   78FC 

 1101101010101   

 

Бақылау сұрақтары: 

1) Екілік сан дегеніміз не? 

2) Екілік санның әрбір разрядын не деп атаймыз? 

3) Санды екілік жүйеден ондық санау жүйесіне қалай ауыстырамыз?  

4) Ондық он бөлшек екілік санау жүйесіне қалай ауыстырылады?  

5) Санау жүйесі деп нені айтады? 

6) Позициялық санау жүйесінің позициялық емес санау жүйесінен 

айырмашылығы неде? 

7) Позициялық санау жүйесінің негізі деп нені айтады?  

8) Разряд дегеніміз не? 
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2 Зертханалық жұмыс №2. Windows операциялық жүйесінде жұмыс 

 

 Жұмыстың мақсаты: Windows операциясы саласында жұмыс істеуді 

үйрену. 

 

Теориялық бөлімі. 

Мой компьютер терезесін ашыңыз. Терезені бірнеше сантиметрге солға 

жылжытыңыз. Терезені жабыңыз. 

Бір уақытта үш терезені ашыңыз. Терезенің жоғарғы жағында 

тұрғандардың барлығын ашып, терезенің бастапқы өлшемін беріңіз, терезені 

жасырып, оны бастапқы орнына қойыңыз. Бұл терезені жабыңыз. Қалған екі 

терезені Рабочий стол-да толық көлемде көрінетідей орналастырыңыз. 

Оларды жабыңыз. 

Пуск мәзірінде Настройка командасын таңдаңыз және мәзір астында 

ашылған Панель управления командасына басыңыз. Панель управления 

терезесінде пайда болған Дата/Время белгісіне тінтіуірді 2 рет басыңыз. Дата 

және Время қосымша бетіндегі күнтізбенің көмегімен күнді орнатыңыз. Время 

тобындағы, түрлі – түсті индекаторды үлкейту/кішірейту пернесінің 

көмегімен уақытты орнатыңыз.  

Пуск/Настройка мәзірінде Панель управления командасын таңдаңыз; 

сосын Экран белгісіне 2 рет басыңыз. Свойств экрана терезесі ашылады. Фон 

қосымша бетінде өрнек пен суретті анықтаңыз. Заставка қосымша бетінде 

«Көлемді текст» заставкасын таңдаңыз және оны реттеңіз; интервал күтімін 

өзгертіңіз. Сұхбат терезесін ашу үшін Свойства>Экран>Открыть 

командаларын таңдаңыз. 

Пуск мәзіріндегі Отправить/Диск А: мәзірін таңдаңыз. 

Компьютер, ашылған терезеде А: диск белгісін таңда және 2 рет бас, 

диск терезесі ашылады. Дискеттің мазмұнын қараңыз. Терезені жабыңыз. 

Дискетті дисководтан шығарыңыз. 

 «Мои документы» папкасын ашыңыз. Өз файлыңызды табыңыз. 

Контексті мәзірді қолданып оны көшіріңіз. Файлды өзіңіздің «Учебная» 

мұқабасына қойыңыз. Ашылған сұхбат терезесінде әдістемелік нұсқауды 

парақтап немесе Предметный указатель қосымша бетіндегі керекті 

терминнің нұсқаулығын тап. Нұсқаулықты парақтап, Enter пернесін басыңыз. 

Папкаға тінтуірдің оң жақ пернесін басып, контексті мәзірден 

Переименовать командасын басыңыз. Жаңа есімді енгізіп, және оны Enter 

пернесінің басып мақұлдаңыз. 

Тінтуірмен Корзина мұқабасына апарыңыз. Корзинаны ашып, мұқабаны 

одан Рабочий стол-ға орнын ауыстырыңыз. Контексті мәзірді қолданып 

мұқабаны өшіріңіз. Жәшікті тазала 

Панели задач терезесінде Пуск пернесін басып, мәзірден 

Программы/Стандартные/Блокнот командасын орындаңыз. Құжат 

терезесінде кішігірім мәтін теріңіз. Одан соң Файл/Сохранить командасы 

арқылы файлдың атын енгізіп Сақтау пернесін басыңыз. Құжат терезесін 
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жабыңыз. Файл/Открыть командасының көмегімен сақталған файлды ашып, 

оны қосымша өңдеулерге жіберіңіз. 

Пуск мәзірінен Программы/Стандартные/Paint командасын 

шақырыңыз. Құралдар мәзірінен және түстерден кез – келген қолайлы 

құралды қолданып бір нәрсе салыңыз. Файл/Сохранить командасын 

орындаңы.  

Мои документы папкасынан өз файлыңызды тауып тінтіуірдің оң жағын 

басыңыз. 

Өз файлыңызды «Учебная» папкасынан табыңыз. Атын өзгертіңіз. 

Жаңа папка құру үшін, Рабочего стол- да тінтуірдің оң жағын басыңыз. 

Контексті мәзірден Создать/Папка  командасын орындаңыз. Контексті 

мәзірді қолданып файлдың атын беріңіз. Оны басқа орындарға Вырезать 

Всавить командаларының көмегімен ауыстырыңыз. 

Алдыңғы орындағы әрекетті тінтуірдің көмегімен орындаңыз. 

 

Тапсырма. 

Мәзірмен жұмыс туралы нұсқаулықты беріңіз. Контексті мәзір 

көмегімен Панель задач – ты жасырыңыз. Панель задач – ты қайта қалпына 

келтіріңіз. Панель задач – ты Рабочего стол – дың үстіңгі оң және астыңғы 

жағына апарыңыз.  

Терезелерді басқару нұсқаулығын шығарыңыз. Сұхбат тересімен жұмыс 

нұсқаулығын беріңіз. Панели задач тан сағатты алып тастаңыз, және оны 

қайта қалпына келтіріңіз.  

Калькулятор бағдарламасын бастапқы мәзірге қосыңыз, оған тез кіру 

үшін. Калькулятор бағдарламасының атын бастапқы мәзірден өшір.  

Калькулятор бағдарламасымен жұмыс туралы нұсқаулықты 

шығарыңыз. Windows тың стандартты бағдарламаларының қатарына Paint-ты 

қосыңыз. Қайтадан алып тастаңыз. 

Ярлык-ты жасау туралы нұсқаулықты шығарыңыз. «Учебная» 

мұқабасында өз файлыңыздың ярлыгын жасаңыз және оны рабочий столға 

орналастыр. Жасалған ярлыкты өшіріңіз. 

Файлдар мен мұқабаларды іздеу нұсқаулығын шығар. Өз файлыңызды 

Найти/Файлы и папки мәзірінің көмегімен табыңыз. 

Запуск (Выполнить) мәзірінен бағдарламаларды ашу туралы 

нұсқаулықты шығарыңыз. Өз файлыңызды Запуск (Выполнить) мәзірінің 

көмегімен ашыңыз.  

 

Бақылау сұрақтары: 

1) Рабочий стол туралы жалпы түсінік. 

2) Панель задачтың қызметі қандай? 

3) Калькулятор кайда орналасқан? 

4) Paint қызметі қандай? 

5) Ярлықты қалай түсінесіз? 
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3 Зертханалық жұмыс №3. MS Word мәтіндік редакторы: мәтіндер 

мен құжаттар жасау 

 

Жұмыстың мақсаты: MS Word мәтііндік редакторымен жұмыс істеп 

үйрену. 

 

Теориялық бөлімі. 

Word бағдарламасын ашу және одан шығу. Word бағдарламасын қосу 

үшін:  

1) Пуск пернесін басыңыз. Панели задач Windows   бас мәзір ашылады. 

2) Бағдарламаны көрсетіңіз. Бағдарламаның мәзірі пайда болады. 

3) Microsoft Word – қа тінтуірді басыңыз, сосын бағдарлама ашылады. 

 

Құжаттың жаңа (бос) терезесі ашылады. Басқа стандартты терезелер 

сияқты  Word терезесінің қолданбасында терезелер орналасқан. 

Windows үшін Word бағдарламасын аяқтаған кезде, одан мынадай 

әдістермен шығуға болады:  

1)  Alt+F4 пернесін басу. 

2) Тінтуірдің белгісін тақырыптың жолының оң жағында орналасқан 

белгіге апарып 2 рет бас. 

3) Тақырып жолының оң жағында орналасқан Закрыть пернесін 

басыңыз. 

4) Файл  Выход басыңыз. 

Егер сіз кейбір құжаттарды сақтауды ұмытсаңыз, Word сізге оларды 

сақтауды ұсынады.  Сосын бағдарлама аяқтап  Windows - дың жұмыс үстеліне 

қайтасыз. 

 

Құжаттарды жасау. Құжатты жасаудың бірнеше тәсілі бар.  

1) Word - ты қосқанда Документ 1  деген  бос жаңа құжат ашылады.  

2) Егер Word ашылып қойса, Создать  дегенге тінтіуірді апарып жаңа 

құжат жасауға болады. 

3) Файл  Создать командасындағы шаблондар мен мастерларды 

пайдаланып жаңа құжаттар жасауға болады.  

Word - тың бастапқы екі жағдайында бос беттерді ұсынады, ал жасалған 

құжат NORMAL. DOT шаблонында болады. 

Егер сонғы команданы таңдасаңыз, экранда сұхбат терезесі пайда 

болады, сіз ол жерден қызықты шаблон таңдай аласыз. 

Шаблон – бұл құжаттың мысалы немесе жобасы. Шаблон өзімен бірге 

мәтіннің жоспарын, графигін және құжатты жоюын ұсынады. Мысалы, іс- 

қағаздар шаблоны сіздің фирмаңыздың белгісінен, мекен – жайынан, күннен 

тұрады. Шабонды қолданған кезде сізге қағаздың мәтінін ғана теру керек, ал 

стандартты элементтер шаблон бойынша өздері шығады.   

Word стандартты құжаттар жасау үшін үлкен шаблондар жинағынан 

тұрады: 
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- қызмет хаттары; 

- есеп және іс қағаздары; 

- факс – хабарлама т.с.с. 

Егер шаблонда қандай да бір мәтін болса, ол экранда пайда болады. Сіз 

енді құжатпен қарапайым түрде жұмыс істей аласыз. Егер жоғарыда айтылған 

әдістердің үшіншісін орындап сіз Мастер белгісіне басқанда, экранда сұхбат 

терезесі пайда болады. Әрбір сұхбат терезесінде сізге опциялар жинағы мен 

мәтін теретін өріс ұсынылады. Сұхбат терезесіне керекті ақпаратты терген соң 

мыналарды орындау керек: 

1) Мастердің келесі сұхбат терезесіне өту үшін «алға» пернесін 

басыңыз. Соңғы сұхбат терезесінде «алға»  пернесі жоқ. 

2) Егер сіз жазылған ақпаратты өзгерткіңіз келсе, онда «кері» пернесін 

басыңыз, сосын сіз бастапқы сұхбат терезесіне қайтасыз. 

3) Егер сіз, өзіңіз енгізген ақпаратты қолданып, Мастердің көмегімен 

жаңа құжат жасағыңыз келсе, «дайын» пернесін басыңыз. 

4) Мастерді қолдануды болдырмау үшін, «жою» пернесін басыңыз. 

Мастермен жұмыс істеп болған кезде, қарапайым тәсілдерді қолдану 

арқылы жаңа құжатпен жұмысты бастауға болады.  

Құжаттарды сақтау. Windows үшін сіз Microsoft Word құжатын жасаған 

кезде, ол уақытша DОС n деп аталатын компьютердің жадында сақталады, n 

құжаттың номері. Ол әр жаңа есімсіз құжат жасаған кезде бір бірлікке 

көтеріліп отырады. Бұндай құжат сіз бағдарламамен жұмысты тоқтатып 

немесе компьютерді өшірмегенге дейін сақталады. Құжат сақтаулы болу үшін 

және сіз оны басқа кезде де табу үшін оны дискте сақтау керек. Дәл осыны 

істеу үшін Файл, Сохранить командасын орында.  Word экранға құжатты 

сақтау туралы сұхбат терезесін шығарады. Мәтін жазатын жерге, файлдың 

атын беріңіз, оны кейін табуға оңай болатындай етіп, сол құжат туралы 

жазғаныңыз дұрыс. Сосын сақтау командасын орындаңыз.  

Windows үшін Word файлын сақтаған кезде файлға автоматты түрде 

DOCX есімі беріледі. Егер сіз бұрын құжатты сақтаған болсаңыз, және сіз 

келесі сақтағанда дәл сол атымен сақтайтын болсаңыз онда жәй ғана 

Сохранить пернесін басасыз.  

Егер де сіз басқа да себептермен құжатты басқа дискте немесе басқа 

атпен сақтағыңыз келсе, онда Файл, Сохранить как командасын орындап оны 

басқа жерге сақтауға болады (1 сурет). 
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1 сурет 

 

Мәтінді форматтау. Мәтін енгізу. Word пайдаланушыға құжатқа мәтін 

енгізудің әртүрлі әдістерін ұсынады:  

 1) Пернені енгізу.  

 2) Автотексттің көмегімен мәтінде жиі кездесетін элементтерді қою. 

 3) Басқа құжаттан мәтін көшіру. 

 4) Басқа Windows – тағы мәтінді Windows – тың алмасу буфері арқылы 

көшіру. 

Мәтінді жай ғана енгізу үшін оны пернетақтадан енгізіңіз. Терген кезде 

экранда мәтін пайда болады, ал курсор оң жаққа жылжи береді. Курсор 

экранның оң жақ қапталына жеткен кезде, Word автоматты түрде курсорды 

келесі жолдың басына ауыстырады. Enter – ді тек қана жаңа азат жолға көшу 

керек болған кезде ғана басу керек. 

 Курсордың экран бойынша жылжуы. Құжатпен жұмыс барысында сізге 

ылғи да мәтіннің басқа бөлігін көру үшін немесе оған өзгертулер енгізу үшін 

курсорды экран бойымен жылжытуға тура келеді. Курсорды жылжыту 

тәсілдерінің мысалы көрсетілген. 

Құжаттармен көптеген операциялар алдын – ала олардың фрагменттерін 

белгілеуді талап етеді. Мысалы, құжатты кесу, форматтау, немесе бөлігін 

көшіру үшін оны бірінші белгілеп алу керек. Белгілі бір бөлігін белгілеу үшін 

тінтуірді немесе пернетақтаны қолдануға болады. Белгіленген мәтін басқа 

түске боялады.   
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4 кесте - Курсордың экран бойынша жылжуының тәсілдері 

MS Word – ты қосу. 

Анықтамалық жүйеге кіру;  ол үшін «?» басу. Анықтамалық жүйемен 

танысу. 

Бірінші бетке институттың атын, кафедраны және топты, тегіңді 

мұғалімнің аты жөнін көрсетіп өзіңнің информатика пәні бойынша семестрлік 

жұмысыңның сыртқы парағын толтыр. 

Келесі бетке өтіңіз. Горизонтальді сызғыштағы пернені қолданып 

мәтіннің шекарасын орнат. Мәтінді беттің ені бойынша түзе. Шрифт өлшемін 

– 14 қой.   Бірнеше азат жол мәтін теріңіз. Курсордың көмегімен жіберілген 

қателерді белгілеп, мәтінге түзету енгіз. 

Мәтіннің бірінші азат жол белгілеп шрифт өлшемін Arial – ға өзгерт. 

Мәтіндегі кейбір сөздерді Ж (полужирный), К (курсив), Ч (подчеркнуть) 

пернесінің көмегімен белгілеңіз. Мәтінді экранға шығарудың (75%) 

масштабын таңда. 

Перне Әрекет 

 Бір символ оңға немесе белгілеудің соңына  

 Бір символ солға немесе белгілеудің басына  

 Бір жолға жоғары 

 Бір жоға төмен 

Home Жолдың басына 

End Жолдың аяғына 

PgDn Бір терезе төмен 

PgUp Бір терезе жоғары 

Ctrl +  Келесі сөзге немесе  белгілеудің соңына  

Ctrl +  Алдыңғы сөзге немесе  белгілеудің басына  

Ctrl +  Абзацтың басына 

Ctrl +  Абзацтың соңына 

Ctrl+ PgDn Экранның соңғы жолына 

Ctrl+ PgUp Экранның бірінші жолына 

Ctrl+Home Құжаттың басына 

Ctrl + End Құжаттың соңына 

Alt +Ctrl + PgDn Алдыңғы беттің басына 

Alt+Ctrl + PgUp Келесі беттің басына 

Alt +  Алдыңғы рамкаға немесе объектке 

Alt +  Келесі  рамкаға немесе объектке  

Shift + F5 Алдыңғы түзеген нүктеге, құжатты соңғы рет жапқандағы 

курсордың қойылған нүктесі. 



18 

 

Мәтіннің бірінші абзацын беттің ортасына қой, екіншісін – оң 

қапталына келтіреміз. Кез – келген жолдың түсін өзгерт. Абзацты басқа түске 

белгіле. 

Предварительного просмотр режимінде құжатты қараңыз. Құжатқа 

қайтыңыз. 

Мәтінде сөздерді белгілеңіз, өшіріңіз, өшіруді болдырмаңыз, құралдар 

мәзіріндегі пернелерді пайдаланыңыз. 

Нумерованный список - ты теріңіз. Файлдағы өзгерісті сақтаңыз. 

Файлды басқа атпен тағы да сақтаңыз. 

Кейбір мәтіннің фрагменттерін басқа жерге апарыңыз; бұл үшін 

таңдалған фрагментті белгіле, Ножницы пернесін басыңыз, курсорды керек 

жерге қойып Вставить из буфера пернесін бас немесе Shift + Insert.  

Өз бетіңіздің өлшемін орнатыңыз: бұл үшін Вставка/Номера страниц 

командасын орындаңыз, номерлеуді қай беттен бастау керек екенін таңдаңыз. 

Жол арасындағы интервалды өзгертіңіз: Формат/Абзац/Межстрочный 

басып керек итервалды таңда. 

Сервис/Язык/Расстановка переносов/Автоматическая расстановка 

переносов командасын орында. 

Формат/Границы и заливка/Страница командасын орындап, Рисунок 

өрісінде керекті жиекті таңдаңыз. 

Файлдан мәтіннің фрагментін белгілеңіз және оны жаңа файлға 

көшіріңіз; бірінші файлдағы екінші фрагментті екіншіге ауыстыр. Файлды 

тауып сақта. 

Правописания тексерісін файлға орнатыңыз. 

Мәтіннің бірінші, бесінші, жетінші жолдарына «Алматы» сөзін теріңіз; 

мәтіндік курсорды файлдың басына орнатыңыз. Правка мәзірін қолдану 

арқылы сөзді «Астана» - ға ауыстыр. 

Мәтіннің  жоғарғы колонтитулына «Республика Казахстан», ал 

төменгісіне «АУЭС». Предварительного просмотр режимінде документті 

қараңыз. Құжатқа қайтыңыз. 

Колонтитул мәтіндерін және беттің нөмерленуін өшіріңіз. 

Беттің жоғарғы оң жағына номерді  5-тен бастап қой; бірінші беттегі 

номер көрінбесін. Предварительного просмотр режимінде документті 

қараңыз. Құжатқа қайтыңыз. 

Екінші абзацтың соңына қарапайым сілтеме қойыңыз. Сілтемені өшір. 

Автозамена элементтерін енгіз: каф – кафедра, доц – доцент, ктн – канд. 

техн. наук. Мәтінге фразалар енгіз: каф, доц, к.т.н. Автозаменаны караңыз. 

Автозаменаға енгізген сөздерді өшір. 

Жазылған әріптермен сөйлем теріңіз.  

Мәтінге , , символын, , , ,  грекше әріптерін Вставка/Символ 

командасы арқылы теріңіз. 

Вставка  мәзіріндегі дайын суреттерді және Автофигураларды 

қолданып файлға сурет қойыңыз. 

 «Объект WordArt» пернесін қолданып мәтін қойыңыз. 
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Рисования панельін қолданып, өз суретіңізді салыңыз, оны бояп, 

өлшемін өзгертіңіз. Рисования панельіне сәйкес келетін пернені қолданып, 

жазудың бағыттаушыны енгізіңіз. Контур көрінбейтіндей етіп өзіндік жазуды 

орнатыңыз.  

Суреттің барлық фрагментін белгілеп, суретті топтаңыз; оны басқа 

орынға ауыстырыңыз. Суреттерді ажыратып, жеке фрагменттерін өшіріңіз. 

Өзіңіздің барлық файлдарыңызды өз атыңыз жазылған мұқабаға 

сақтаңыз. 

 

Тапсырма. 

Студент көлемі 5-6 беттен кем емес, формуласыз және кестесіз мәтін 

таңдап, оған өзгеріс енгізіп, дискке жазады. Мәтінде жаттығуда келтірілген 

мысалдарды, жобалау элементтерін пайдаланған дұрыс. Бұл жұмысты студент 

өзі жеке істеуі керек. 

 

Бақылау сұрақтары: 

1) Word – ты қосудың тәсілдерін атап көрсет. 

2) Word – тан шығудың қандай жолдарын білесің? 

3) Жаңа мәтіндік құжат қалай жасалады? 

4) Жасалған мәтіндік құжат қалай сқталады? 

5) Дискте орналассқан құжатты қалай ашуға болады? 

6) Құжатты басқа атпен немесе басқа мұқабаға қалай сақтауға болады?  

7) Мәтінмен жұмысты тоқтатудың тәсілдерін атап бер. 

8) Мәтін қалай форматталады? 

 

 

4 Зертханалық жұмыс №4. MS еxcel кестелік процессоры 

 

Жұмыстың мақсаты: MS ЕXCEL мәтіндік редакторымен жұмыс істеп 

үйрену. 

 

Теориялық бөлімі. 

Microsoft Excel кестелік процессоры – көмегімен әртүрлі күнделікті 

есептеулерді орындауға болатын құрал. 

Excel электронды кестесі инженерлік есептеулерде кең қолданыста.  

Экран бетіндегі бет – Еxcel – дің кітабы деп аталатын құжаттың тек бір 

беті болып табылады. Негізгі қалпы бойынша әр кітап 3 беттен тұрады. Бірақ, 

бір файл Лист 1 -  ден басталып Лист 65535 аяқталатын 65535 беттен құрала 

алады. Әр кітаптың беті ярлыкпен көрсетіледі. Ярлыктар экранның төменгі 

жағында орналасқан. 

Егер Лист 2 excel ярлыгына бассаңыз бұл бетті экранға шығарады. 

Беттің атын өзгерту үшін курсорды бетке апарып, екі рет басып жаңа ат 

беруге немесе бетке әкеліп тінтуірдің оң жағын басып атын өзгерту жазуына 

апарып жаңа ат беруге болады. 
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Бет А - дан XFD - ға дейінгі 16384 жолға, ал баған бойынша 1-ден 

1048576 - ға дейінгі сандармен бөлінген. 

Бір жол бір бағанмен шектелетін тіктөртбұрыш - ұяшық деп аталады. 

17 млрд асатын беттің ұяшығының бірін анықтау үшін Excel 

бағдарламасы, жолдың басы мен баған номерінен тұратын мекенжайды 

немесе сілтемені қолданады. 

Excel формула жолының сол жағында орналасқан есімдер жолының 

белсенді ұяшығына  сілтемені көрсетеді. 

Формула жолын қойып және алып таста - вид – строка формул.  

Әрбір ұяшыққа өзімен бірге формуланы, белгіні немесе сөз тіркесін 

ұсынатын таңба енгізуге болады. 

Формулаларды енгізу, Excel-дің бастапқы формуласы болып 

қабылданған теңдік белгісінен басталады. Сондықтан, ұяшықта формула емес, 

оның есебінің нәтижесі шығады. 

Формуланы енгізген кезде олардың бәрін қолмен теру міндетті емес: 

курсорды керекті жерге қойып – теңдік белгісін енгізіп – бірінші 

қосымшадағы ұяшыққа басып – ұяшықпен белгіленген әрекет пернесін басу – 

келесі ұяшыққа басу.  

Ұяшыққа А1:А5 санын енгіз, А10 ұяшығына осы ұяшықтағы санның 

жинағын есептеу. А10 ұяшығына курсорды «=» белгісін орналастыру, сосын 

А1 - ты басып, А2 – тан  А5 -ке дейін enter ді бас.  

А8 ұяшығында -  автосуммасының көмегімен сандардың есебін 

есептеу. 

Егер жолдарда бірнеше есеп беріліп, бірақ олардың нәтижесі бір ғана 

формуламен шығатын болса, онда қайта – қайта сол формуланы енгізіп қажеті 

жоқ. Белсенді ұяшықтың астыңғы оң жақ бұрышында орналасқан кішкене 

шаршыны(көшіру пернесін) немесе маркерді қолдануға болады. Көшірілетін 

ұяшықты таңдап, тінтуірмен маркерді ұстап тұрып, керекті бағытқа апару 

керек.  

1 – мысал: В1:В15   ұяшық диапазонын 1 - ден 15 - ке дейін кезекпен 

толтыру үшін, көршілес В1 - В2  ұяшыққа 1 және 2 санын енгізіп, және бұл 

екеуін шығыс ұяшығы ретінде қалдыру керек. 

Тақ және жұп сандардың ретін толтырыңыз. 

Аудан бойынша сату, көкөніс,сусын кестесін толтырыңыз. Әрбір кестені 

әр бетке істе. Беттерді – көкөніс, сусындар сату деп ата.  

2 сурет – Сусындар кестесі 

атауы бағасы жалпы саны есебі

20% жаңа баға есебі пайда %

смирнов 180 128 23040 36 216 27648 4608 42%

кока-кола 80 67 5360 16 96 6432 1072 10%

фанта 70 89 6230 14 84 7476 1246 11%

пепси-кола 95 165 15675 19 114 18810 3135 29%

лимонад 20 226 4520 4 24 5424 904 8%

54825 65790

10965



21 

 

Көрініп тұрғандай, сусындар кестесінде, 3 - ші жолдан 7 - ші жолға 

дейінгі сумма колонкасындағы Е бағанындағы формуланы көшірген кезде, 

ұяшықтың бөлігі ретінде ол үлкейе береді. 

Ұяшықтардың мекенжайларын көшiрудiң процесiнде мұндай автоматты 

өзгерту салыстырмалы бағыттау деп аталады. 

Ескерту - Оңға қарай көшіруде, бағанды білдіретін әріптер кезек 

бойынша алға қарай бір қадам жылжып отырады. 

Төмен көшiру жолдың нөмiрлерiнiң көбеюiне алып келедi. 

Кейде абсолюттік адрес қажет. Мысалы, кестедегі бағаны % бойынша әр 

суынға түскен жалпы пайда пайызын, яғни жалпы пайда бірнеше орындарда 

қолданылады, және ол белгі белгілі ұяшықтарда орналасады. Ол ұяшықты 

бекіту үшін, $ белгісін мекенжайға бекіту керек, мысалы, $G$7.  

Көшірме уақыты кезінде идентификатордың кез келген жолдар немесе 

бағандары, алдында тұратын $  белгісі  өзгертулерсіз қалады. 

Доллар белгісін қолмен енгізуге болады: ағылшын тіліне өту – shift+4, 

бірақ қолмен енгізу міндетті емес: енгізу мекенжайы – F4. $G$7 ұяшығын 

түрлендіру – бір рет басқандағысы, көбірек басқандағы сандар мен доллар 

белгісінің орналасуын өзгертеді. 

Абсолюттік мекенжайды қолданып, кестені толтыру. 

2 - мысал:  берілген векторлар а (-3,-1,2), в = (1,0,5). 

а векторының ұзындығын табу; 

а және в векторының скалярлық шамасын табыңыз. Векторлардың 

ортогональ болуын тексеру; 

Шешуі: 

а = (х1, у1, z1), b = (x2,y2,z2 ) векторлары үшін дұрыс формула: 

- а векторының ұзындық квадраты: а2 = x21+ y21 + z21; 

- а және в векторының скалярлық шамасы: а∙в=х1∙х2+у1∙у2+z1∙z4. 

Векторлар ортогональды болса, онда а∙в=0; 

 
А B C D E F

1 a b а^2 b^2 а*в

2 x -2 0 4 0 0

3 y -3 1 9 1 -3

4 z 1 4 1 16 4

5

6 а және в векторы-ң ұзын-қ квад. 14 17

7

8 а және в векторы-ң скаляр-қ ш. 1

9  
 

3 сурет – Координатаны есептеу кестесі 

 

- а векторының координат квадратын есептейміз, D бағанында - D2 

ұяшық: =; белгісін х – В2 ұяшығындағы координатпен басамыз, тұрғызу 

белгісінің квадраты - shift +6, enter; 

- Автотолтыру батырмаға төмен созыламыз – а (- 4,9,1) векторлық 

координат квадратын санаймыз. 
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- D бағанды толтыруды белгілейміз және автотолтыру батырмасын оңға 

созамыз – E бағаны толады – b (0,1,16) координат векторының квадраты. 

- D және E толтырылған бағанды 6 - шы жолға дейін қосып белгілеп, 

құралдар мәзірін Автосумма пернесін басқанда 14 және 17 - ге сәйкес а және b 

векторларының өлшемінің квадраты пайда болады. 

- Есептеуіш скаляр шамасына сәйкес берілген формулаға a және b 

вектор координатына сәйкес көбейту қажет, F бағандағы ұяшық - F2:  В2 

ұяшығындағы =; белгісін басамыз, ұяшықтағы С2 басамыз, enter – х1∙х2 

есептеді, автотолтыру  батырмасы төмен созылады; скалярлық шама 

есептеледі – F бағанынан 8 жолға қосылу белгіленеді – құрал мәзіріндегі 

Автосумма белгісінде.  В ұяшығындағы F8 – 1 - скалярлық шамасының 

мағынасы. Скалярлық шама 0-ге тең емес, сондықтан, а және в векторлары 

ортогональды емес. 

Формат мәзірінің көмегімен ұяшықтан құралған суреттің тәсілін 

өзгертуге болады – толығымен ұяшықтарды өшіру мәзірі, контекстік мәзір.  

Санның қосымша беті - ұяшықтар iшiндегi кейiптеуді басқарады – 

сандық, пайыздық, кейіптік уақыты үшін пішімдер және т.б. 

Қосымша бетті түзеу ұяшықтың ішіндегі көрініп тұрғандарды 

орналастыруды басқаруға мүмкіндік береді. Ұяшықтарды қосуға болады, 

мәтінннің тасымалдауымен бағдарды басқаруға болады. Excel өз қалпы  

бойынша сол өлке бойымен, ал сандарды - оң бойымен мәтiн тегiстеледi. 

Тегiстеудiң тәсiлi мәзір арқылы немесе құрал - саймандар панелiндегi 

батырмасымен өзгертуге болады. 

Қосымша бет түрі фон түсін орнатады. 

Кестедегі аудан бойынша сату кестедегі тақырыптың ұяшығын біріктіру 

– ұяшықтарды белгілеу -  Формат – Ячейки – Выравнивание – Объединить 

ячейки. Мәзір құралында (а)  «біріктіру және ортаға орналастыру» пернесі 

арқылы болады. 

Ұяшық кестеге шекара жасау: кестені белгілеу – формат – шекара – 

керек шекараны, керек сызықты таңдау. Құрал - саймандары панелі арқылы – 

шақпақ батырмасы – керек шекараны таңдауға болады. Сол сияқты 

ұяшықтағы сусындар кестесін біріктіру. Мысалда көрсетілгендей шекараны 

жасау үшін – сызықтар, тақырып үшін – барлық шекараны таңдайсыз. 

Қалыпты мәтін ұяшықта ауыстырылмайды. Ұзақ мәтінді енгізгенде 

мәтін жай ғана көршілес ұяшыққа ауыстырылады. Ауыстыру үшін – ұяшықты 

таңдау - Формат – Ячейки – Выравнивание – Переносить по словам. 

Бағанның енін өзгерту үшін: Формат – Столбец – сан өрісіндегі баған 

енінде ені көрсетіледі. 

Курсорды сызық бөлігінің тақырып бағанына апару (мысалы, А және В 

бағанындағы көкөністер кестесі үшін – бағандағы атын ұзарту) сол 

батырманы баса отырып және оң сызықты керек ені бойынша тасымалдау. 

Банк кестесін толтыру. Түзету мәзірінен Excel-де әділ операциясы үшін  - 

көшіру, алмастыруды  таңдаймыз. 
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сипаттама курсы $ теңге сипаттама курс $ теңге

01.12.2003 тауар 135,6 500 67800 банк 215 135,6 75 10170

02.12.2003 тауар 136,6 120 16392 банк 216 136,6 55 7513

03.12.2003 тауар 135,2 150 20280 банк 217 135,2 95 12844

04.12.2003 тауар 135 300 40500 банк 218 135 85 11475

05.12.2003 тауар 136 240 32640 банк 219 136 100 13600

06.12.2003 тауар 136,5 125 17062,5 банк 220 136,5 50 6825

07.12.2003 тауар 135 135 18225 банк 221 135 60 8100

08.12.2003 тауар 135,5 145 19647,5 банк 222 135,5 70 9485

09.12.2003 тауар 136,5 140 19110 банк 223 136,5 90 12285

10.12.2003 тауар 134,5 150 20175 банк 224 134,5 45 6052,5

нәтиже 271832 нәтиже 98349,5

қалтығы 173482,5

дебет несие

күні 

 

4 сурет – Банк кестесін толтыру кестесі 

 

Қою мәзірі. 

Қою мәзірі беттерді қою, жолдар,бағандар,функциялар, диаграммаларды 

қоюға рұқсат береді, сондай-ақ ескерту, объектісі – Word үлесі. 

Сонымен қатар қарапайым арифметикалық есептеуіш Excel көптеген 

функияларды қамтиды. Ол функцияны қолдану үшін Вставка – Функция – 

Выбор категории – Выбор функции. 

3 - мысал: sin, cos берілген бұрышты есептеу. Х аргумент мағынасын 

кестеге толтыру. Y бағанында функция мағынасы шығарылады. Y бағанында 

курсорды орнату – қою – функция – математикалық – sin, терезеде пайда 

болған сұрау өрісінде мекенжай аргументіне көрсетеді.  Басқа да функция 

үлесін есептейміз. Тригонометрия аргумент функциясында радиана көрсетілуі 

тиіс. Функция градусты радианға ауыстырылуын және керісінше болуына 

рұқсат береді. Осы әрекеттерді орында. 

4 - мысал: сызықты теңдеу жүйесі берілген; анықтауыш матрицасын 

табу; кері матрицасын санау; теңдеу жүйесін шешу;  

 

7x+4x
2
-x

3
=13 

3x+2x
2
+3x

3
=3 

2x-3x
2
+x

2
=10 

Сызықты теңдеу жүйесін шешу үшін, кері матрицаны санау керек, 

сосын оны бос мүшелер бағандарына көбейту керек. 

1) Анықтауышты табу: F2 анықтауыштың мағынасы үшін курсорды 

ұяшыққа орнату, матрица кооэфицентін белгілеу  - A1:C3, қою – функциялар 

– математикалық, мопр (анықтауыш есептеледі) – 104. 

2) Кері матрицаны табу: кері матрица үшін ұяшықты белгілеу керек 

A5:C7, қою – функциялар – математикалық – мобр(кері матрица есептеледі) – 

бастапқы матрица белгіленеді (A1:C3) - Ctrl + Shift + Enter. Егер нәтижесінде 

есептеуіші матрица болса, онда әрқашан үш батырма басылады. 
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3) Шешімін табу үшін, алынған кері матрицаға бос мүше бағанын 

көбейту керек: векторлық шешімі үшін баған белгіленеді F5:F7 – қою – 

функциялар – математикалық – екі өрісте көрсетілгендей терезе пайда болады 

– екі көбейтілген матрицалар үшін – кері матрица белгіленеді (екінші өрісте 

D1:D3) - Ctrl + Shift + Enter (сондай-ақ нәтижесі вектор болады). Шешімі (0, 

3, -1). 

 

5 сурет – Матрицаны анықтауышын есептеу 

 

Кестедегі көкөністер және аудан бойынша сату, мах және мin көкөністің 

әр түріне орташа қылып санау және тағы сол сияқты. Функцияларды қолдану.  

Егер міндетті функциясы. 

Тәжірибеде белгілі бір шарт болғанда бір әрекет істеледі, егер ол 

шартты орындамаса басқа әрекет орындалған жағдайлар кездеседі. 

Бағдарламаға сондай көрсетулерді берсек, ЕСЛИ деген шартты функция 

қолданылады. 

Формула -  если (шарт;шындық;жалған) 

Егер функциясында қолдануға болатын операторлар: : =. < >, >=, <=  

5 - мысал: температура кестесін құру: егер Т >0 болса,онда «жылы, егер  

T<0 – «суық» деп жазу. 

 

5 кесте – Шартты формуласымен жұмыс жасау 

А В С 

Екі апта Температура  

Дүйсенбі 6 =егер (В3>0; «жылы»; «суық») 

Сейсенбі 4  

Сәрсенбі -2  

 

Шартты С3 формуласымен шығарамыз: Қою – Функциялар – Логикалық 

– терезеде үш сандық өрістер бар 1 - логикалық оператор, 2 - ақиқат, 3 - 

ақиқат емес, автотолтыру пернесін созамыз. 

Есеп: 1000 теңгеден жоғары тауар сатып алынған болса, онда 10 % 

жеңілдік жасалынады, басқалай жеңілдік = 0. Жеңілдік берілген болса, жазуда 

«сізге 10% жеңілдік беріледі» деген шығарылады. Басқалай - «алғаныз үшін 

рахмет». Жеңілдікті есептеу. Төленетін бағасын шығару. Осы есепті орындау.  

A B C D E F

1 7 4 -1 13 ОПРЕД

2 3 2 3 3 102

3 2 -3 1 -10

4

5 0,107843 -0,009804 0,137255 x1 0

6 0,029412 0,0882353 -0,235294 x2 3

7 -0,127451 0,2843137 0,019608 x3 -1

8

9
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Диаграмманы қою. 

Диаграмманы қою үшін - Вставка – Мастер Диаграмм – Тип – Вид. 

Мастер диаграммасы 4 қадамнан тұрады: таңдау типі,түрі,орналасуы, қай 

бетте екені. 

Көкөністер және аудан бойынша сату кестесінен диаграмма жасау. 

Диаграмманың өлшемін және орналасуын өзгерту. Диаграммада – қара 

шаршы пайда болады – өлшем таңбалауышының өзгеруін басамыз. Оның 

өлшемі өзгереді.  

Аңыздың пайда болу орнын өзгерту, диаграммаға тақырып жасау, 

аңыздың пайда болу шрифтін және осьтін өзгерту. 

Дерек мәзірі. 

Дерек мәзірі беттен ақпарат алуға рұқсат береді: кейбір белгілер 

сұрыптау, сүзгіден өткізу жазуын, қорытындыны жинақтау және жиынтық 

кестелерді пайда болады. 

Аудан бойынша сату кестесін іріктеу. Данные – Сортировка – жолдар 

сұрыпын алады. Банк кестесін сұрыптау дебет жолдары таңдалынады – теңге 

немесе несие - теңге. Балмұздақ кестесін толтыру. Аттары, мекен - жайлары 

бойынша ретімен орналастыру. 

Балмұздақ кестесінде балмұздақтың квартал бойынша цехта шығу 

жұмысының керек деректері берілген: қай кварталда қандай балмұздақ, 

қандай бағаға шығарылады (өрісі: квартал, атының өзгеруі, бағасы), қай жаққа 

балмұздақты жібереді (мекендай өрісі), мысалы, желі – балмұздақты сату 

көлігі, сату нүктесі – фирмалық кафе. 

 

 

6 сурет – Балмұздактың түрлірін сұрыптау 

 

№ квартал аттары адрес иесібағасы

1 1 эскимо желі 658

2 1 брюле желі 234

3 1 пломбир желі 456

4 1 сливочное нүкте 258

5 1 брюле нүкте 789

6 2 морозко нүкте 357

7 2 фудмастер нүкте 753

8 2 пломбир нүкте 150

9 2 умка желі 951

10 2 классик желі 258

11 2 пломбир желі 432

12 2 морозко желі 289

13 3 лакомка желі 789

14 3 эскимо нүкте 304

15 3 сливочное нүкте 652

16 3 фудмастер нүкте 321

17 3 брюле желі 652

18 3 умка желі 321

19 3 фруктовое желі 204
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Нәтижелі бағасын есептеп (бағалық өрісі бойынша), орташа квартал 

мағынасын, сәйкес функцияларды қолдану. Мәзір дерегі арқылы нәтижесін 

есептеу - Данные – Итоги.  

Нәтижелік бағаны квартал бойынша есептеп, нәтижелік операцияны 

қолдана отырып: балмұздақ кестесінің ішінде курсорды орнату - Данные – 

Итоги – пайда болған терезеге «әр өзгеріс сайын», «квартал» орнату, өріс 

операциясы кезінде «баға» орнату, өріске «нәтижені қосу», «баға» орнату 

керек. Ұқсас максимум, минимум және орташа мағынаны санау. Өріс 

нәтижесіндегі атын өзгертуді, мекен - жайы атын санау (қосымша реттеуді 

жасау). Кестені бұрынғы қалпына келтіру. 

 

Тапсырма. 

Зертханалық жұмыс №4  нұсқаулары (2-мысалға қарау). 

а және в векторы берілген: 

- а векторының ұзындығын табу; 

- а және в векторының скалярлық шамасын табу. Векторлар 

ортогональды бола алауын тексеру. 

 

6 кесте – Шартты формуласымен жұмыс жасау 

Нұсқа  а векторы в векторы нұсқа а векторы в векторы 

1 5,-4,3 1,2,-8 16 4,2,5 -1,0,6 

2 -3,1,0 7,1,-5 17 9,1,4 8,2,-3 

3 5,-3,-1 7,1,4 18 5,2,6 1,8,-2 

4 1,-5,4 5,1,4 19 2,-4,8 5,4,7 

5 7,-5,0 2,8,6 20 3,2,5 4,0,-3 

6 8,-5,4 2,1,8 21 2,9,6 0,6,4 

7 3,-5,8 6,3,9 22 2,-5,4 5,3,4 

8 7,2,2 -5,7,-7 23 6,2,4 7,2,-7 

9 -9,5,0 6,3,4 24 0,6,0 5,3,4 

10 8,6-,4 10,5,1 25 4,2,0 1,-7,8 

11 9,-5,0 0,6,4 26 4,-10,9 5,7,4 

12 5,-3,-1 5,8,3 27 8,2,-3 1,-7,1 

13 3,5,7 8,4,1 28 2,-6,4 5,-3,9 

14 9,-7,0 7,8,7 29 2,-4,8 5,4,7 

15 6,4,6 0,6,-2 30 6,-3,1 5,8,4 
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Зертханалық жұмыс №4  нұсқаулары (4-мысалға қарау). 

Сызықты теңдеудің жүйесі берілген; анықтауыш матрицасын табу; кері ма-

трицаны санау; теңдеу жүйесін шешу. 

 

7 кесте – Шартты формуласымен жұмыс жасау 

Нұс. жүйе Нұс. жүйе Нұс. жүйе 

1 2x-  x2+3x3= - 4 

x+3x
2
 – x

3
=11 

x- 2x
2
+2x

3
= -7 

2 4x+ x2 - 3x3=   9 

x+ x
2
 – x

3
= - 2 

8x+3x
2
-6x

3
=  12 

3 2x – 3x2 – 4x3=1 

7x – 9x
2
 – x

3
=3 

5x – 6x
2
= 3x

3
=7 

4 3x- 2x
2
+4x

3
=12 

3x+4x
2
- 2x

3
=  6 

2x -  x
2
 -  x

3
=-9 

5 2x–x
2
 + 2x

3
=   8 

x + x
2
 + 2x

3
= 11 

4x+ x
2
+ 4x

3
= 22 

6 -3x + 5x
2
 + 6x

3
= - 8 

 3x + x
2
+ x

3
= - 4 

х -  4x
2
 – 2x

3
= - 9 

7 3x+  x
2
 +2x

3
=-3 

2x+2x2 +5x3= 5 

5x+3x2+ 7x3=1 

8 2x–x
2
 – 3x

3
= - 9 

x + 5x2+ x3= 20 

3x+4x2+ 2x3=15 

9 x + 4x
2
 –  x

3
= -9 

 4x – x2+5x3= -2 

3x2 – 7x3= -6 

10 3x- x2 + x3=-11 

5x+  x
2
 + 2x

3
=8 

x+2x
2
+ 4x

3
=16 

11 3x– x2 + x3=   9 

5x +x
2
+ 2x

3
= 11 

x+2x
2
 + 4x

3
= 19 

12 5x –  x2 – 2x3=1  

3x - 4x
2
 +  x

3
=7 

2x + 3x
2
 - 3x

3
=4 

13 2x 3x
2
 + x

3
=12 

2x+x2 + 3x3=16 

3x +2x
2
 + x

3
=8 

14 3x–3x
2
 + 2x

3
 =2 

4x–5x2 +2x3 =1 

x–2x
2
 =5 

15 3x + 4x
2
 – 2x

3
=11 

2x -  x2 -  x3=4 

3x – 2x
2
 + 4x

3
=11 

16 8x+3x2–6x3=- 4 

x + x
2
 – x

3
= 2 

4x+ x
2
–3x

3
=- 5 

17 2x +8x2 – 7x3=0 

2x –5x
2
 + 6x

3
=1 

4x +3x
2
 – x

3
=7 

18 5x + 6x2 – 2x3= 2 

2x + 3x
2
 – x

3
= 9 

3x + 3x
2
– x

3
= 1 

19 2x+3x
2
+4x

3
=12 

7x–5x
2
+x

3
=- 33 

4x + x
3
= -7 

20 5x–5x
2
– 4x

3
=- 3 

 x – x
2
 + 5x

3
=  1 

4x–4x
2
– 9x

3
= 0 

21 4x – 9x
2
 + 5x

3
=1 

7x – 4x
2
 +  x

3
=11 

3x + 5x
2
 – 4x

3
=5 

2

22 

4x +x2+ 4x3=19 

2x–x2 + 2x3=11 

x + x
2
 + 2x

3
=8 

2

23 

3x + 4x2 +  x3=2 

x + 5x2 – 3x3=4 

2x – x
2
+ 4x

3
=5 

2

24 

3x + 2x2 – 4x3=8 

2x + 4x2 – 5x3=1 

5x + 6x
2
 – 9x

3
=2 

2

25 

6x+3x
2
– 5x

3
=0 

9x+4x
2
 – 7x

3
=3 

3x + x2 – 2x3=5 

2

26 

8x -   x
2
+ 3x

3
=2 

4x +  x
2
+ 6x

3
=1 

4x –2x2 – 3x3=7 

2

27 

3x – 5x
2
 + 3x

3
=4 

x + 2x
2
 +   x

3
=8 

2x – 7x2 + 2x3=1 

2

28 

3x–2x
2
 –5x

3
=  5 

2x+3x2–4x3=12 

x–2x
2
+ 3x

3
= - 1 

2

29 

3x +  x
2
 – 2x

3
=6 

5x–4x2 + 2x3=4 

-2x+5x
2
 – 4x

3
=0 

3

30 

4x – 3x
2
+  x

3
=3 

x +  x2 –   x3=4 

3x – 4x
2
 + 2x

3
=2 
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Зертханалық жұмыс №4  нұсқаулары (5-мысалға қарау). 

1) Жеңілдікті есепке ала отырып сатып алудың бағасын есептеудің 

кестесін құру. Егер сатып алған тауардың бағасы 1000 теңгеден асса, онда 

10% жеңілдік ұсынылады. 

2) Исаакиев жиынтығының архитекторы кім? деген сұраққа, 

архитектураның тарихи білімін тексеретін кесте құр. Жауаптың үш нұсқасы 

беріледі: Доменико Тезини, Огюст Монферран, Карл Росси. Егер жауап қате 

болса, «сіз қателестіңіз, Иссакиев жиынтығының архитекторы Огюст 

Монферран». 

3) Пайдаланушының үйлесімді салмағын есептейтін немесе қазіргімен 

салыстыратын  және толу немесе арықтау туралы кеңес беретін кесте құру. 

Үйлесімді салмақ: ұзындық (сантиметрмен) – 100 осы формуламен есептеледі. 

4) Берілген бүтін сандардың үшке бөлінетіндігін тексеретін кесте құру. 

5) Берілген бүтін сандардың жұп екенін тексеретін кесте құру.  

6) Берілген бүтін сандардың тақ екенін тексеретін кесте құру.  

7) Сенбі және жексенбі күндері 20% жеңілдікпен есептегендегі 

телефонмен сөйлесудің бағасын анықтайтын кесте құру. 

8) Билет кезегіне қыздар мен ұлдар тұрады. Қанша қыздар мен ұлдар 

кезекте тұр? 

9) «Троя» фильмі сіздің тобыңыздағы қанша балаға және қанша қызға 

ұнады? 

10) Білімді тексерудің кестесін құр. Сұрақ – «Абай жолы» романының 

авторы кім? Мүмкін нұсқалар: Ғ. Мүсірепов, Ғ. Мұстафин, М. Әуэзов. 

 

Бақылау сұрақтар: 

1) Автотолтыру ұяшығындағы енгізу формуласын қалай орындайды? 

2) Бетті, жолды,бағанды қою қалай орындалады?  

3) Excel формуласында қалай есептеуге болады?  

4) Ұяшықтарды біріктіру, сөздер арқылы ауыстыру, беиімделуді 

өзгертуді қалай орындауға болады? 

 

 

5 Зертханалық жұмыс №5. MS Access мәліметтер қоры 

 

Жұмыс мақсаты: MS Access мәліметтер қорын құру. 

 

Теориялық бөлімі. 

Мәліметтер қоры (МҚ) – бұл ақпаратты сақтауға арналған ұйымдасқан 

құрылым. Мәліметтер қорын басқару жүйесі (МҚБЖ) – бұл жаңа қордың 

құрылымын құруға, оны толтыруға, жазылған мәліметтерді түзетуге және 

ақпаратты көрсетуге  арналған бағдарламалық құралдар кешені.  

MS Access нысандары: 
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1) Кестелер (Таблицы) – кез келген мәліметтер қорының негізгі нысаны; 

мәліметтер қорындағы барлық мәліметтер кестелерде сақталады;  кестелер 

қордың құрылымын  (өрістерді, олардың типтері мен құрамын) сақтайды.  

2) Сұраныстар (Запростар) – кестелерден алынған мәліметтерді 

сараптайтын және сұрыптайтын әрі оларды қолданушыға ыңғайлы түрде 

беретін нысан. 

3) Формалар – жаңа мәліметтерді енгізетін, сонымен қатар оларды 

арнайы безендіру құралдарының көмегімен кескіндейтін нысан.  

4) Отчеттар – мәліметтерді қағаз бетіне шығаруға арналған құрал.  

5) Беттер (Страницы) – HTML кодында орындалып, Web – бетте 

орналасатын, сервердегі мәліметтер қоры мен сервер арасындағы,  клиенттер 

арасындағы интерфейсті жүзеге асыратын мәліметтер қорының арнайы 

нысаны.  

6) Макростар мен модулдер – бұл МҚБЖ жұмысы кезінде қайталанатын 

операцияларды автоматтандыруға арналған нысандар категориялары.  

7) Бағдарламаны іске қосу: Пуск – Программы – Microsoft office – 

Microsoft Access (ярлык – «кішкене алтын кілт»). 

MS Access МҚБЖ мәліметтер қорының әрбір негізгі нысандарын 

құратын бірнеше құралдарды береді. Бұл құралдарды жіктеуге болады:  

- қолмен (нысандарды Конструктора режімінде дайындау); 

- автоматтандырылған (программ – мастеров көмегімен дайындау); 

- автоматты (қарапайым нысандарды жедел дайындаудың құралы).  

Кестелер мен сұраныстарды дайындағанда қолмен орындалатын 

құралдарды –Конструктор режімінде жұмыс жасау ұсынылады. Формалар мен 

есептерді дайындауда керісінше мастерлер арқылы автоматтандырылған 

құралдарды қолданған тиімді. Бұл нысандар мәліметтері үшін сыртқы 

кескіннің (осы нысандардың дизайны) маңызды рөл атқаратындығымен 

байланысты. «Информатиканың» жалпы техникалық курсы аясында Беттерді,  

Макростар мен Модулдерді дайындау қарастырылмайды,  өйткені бұл 

құралдар мәліметтер қорын кәсіби дайындаушыларға арналған.   

Кез келген Access нысандарымен жұмыс жасау окна базы данных 

терезесінен басталады. Бұл терезе  мәліметтер қорының бүктемелі барлық 

нысандарынан тұрады. Мәліметтер қорының терезесі бастапқыда «Таблицы» 

бүктемесінде ашылады. Терезенің оң жағындағы  тақтада үш басқару 

пернелері бар: Открыть, Конструктор, Создать.  

Кестелермен жұмыс. 

Кестелер кез келген мәліметтер қорының  нысаны болып табылады. Екі 

өлшемді кестелер құрылымын жолдар мен бағандар құрайды. Қарапайым 

мәліметтер қоры құрылымындағы олардың баламалары өрістер мен 

жазбалар болып саналады.  

Өрістер (Поля) – кестелердегі мәліметтердің (тік) бағандары. Әрбір өріс 

анықталған тип мәліметтері үшін  сақталатын элемент ретінде болады.  

Жазылымдар (Записи) - кестелердегі мәліметтердің (жатық) жолдары. 

Әрбір жазылым байланысқан мәліметтер  элементін береді. 
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 Мәліметтер қоры өрістерінің құрамы:  

1) Өріс аты (Имя поля) мәліметтер қорымен автоматты операциялар 

жасау кезінде осы өрістің мәліметтерімен дұрыс қатынас жасауды анықтайды. 

Өрістердің аттары кестелер бағандарының атаулары ретінде қолданылады. 

Өріс аты нүктеден тұрмауы тиіс. Мысалы:  Ф.И.О. – өрістің аты қате. Дұрыс 

аты – ФИО.  

2) Өріс типі (Тип поля) берілген кестедегі мәліметтер типін анықтайды. 

MS Excel бағдарламасымен салыстырғанда мәліметтер қорының кестелері 

мәліметтердің көптеген типтерімен жұмыс жасауға мүмкіндік береді.  

MS Access мәліметтердің келесі типтерімен жұмыс жасайды:  

- мәтіндік (текстовый) – өлшемі  шектелген (255 символға дейін) 

қарапайым форматталмаған мәтінді сақтауға арналған мәліметтер типі;  

- Мемо өрісі (поле Мемо) – мәтіннің үлкен нысанын (65 535 символға 

дейін) сақтауға арналған мәліметтердің арнайы типтері; 

- сандық (числовой) – нақты сандарды сақтауға арналған мәліметтер 

типі;  

- қаржылық (денежный) – қаржылық сомаларды сақтауға арналған 

мәліметтер типі;  

- санағыш (счетчик) – автоматты өсімі бар ерекше (өрісте 

қайталанбайтын) натурал сандарға арналған мәліметтердің арнайы типтері;  

- күні/уақыты (дата/ время) – ағымдағы уақыт пен күнтізбелік уақытты 

сақтауға арналған мәліметтер типі;  

- логикалық (логический) – логикалық мәліметтерді сақтауға арналған 

тип. 

Кестелерді құру. 

Кестелерді құрудың екі негізгі тәсілі бар: «қолмен» және кесте 

мастерінің көмегі арқылы. Жоғарыда келтірілген ұсыныстарды ескере 

отырып, кестені «қолмен» құру тәсілін қарастырамыз.  

Кестені «қолмен» құру үшін келесі әрекеттер орындалады:  

- Таблицы бүктемесіндегі мәліметтер қорының терезесіндегі Создать 

түймешігін басамыз; 

- Новая таблица  терезесіндегі Конструктор түймешігін басамыз. 

Кестелер Конструкторының пайда болған терезесі дәйекті түрде 

кестелер құрылымын құруға және түзетуге арналған бланк болып саналады.  

Бірінші бағанда болашақ кестенің бағандар аты болатын өріс аттары 

(имена полей) енгізіледі. Мәліметтер типінің таңдау түймешігімен ашылған 

тізімдегі екінші бағанда әрбір өріс үшін мәліметтер типі (тип данных) 

беріледі. Бұл түймешік – басқарудың жасырын элементі. Оның кескіні бланк 

өрісіндегі «тип данных» бағанының әрбір жолына жүгірткіні шерткен соң 

ғана көрінеді. MS Access бағдарламасында  осындай көрінбейтін элементтер 

өте көп, олар мәліметтерді енгізу басталғанша көрінбейді.  

Бланктың төменгі бөлігі жоғарғы бөлікпен ерекшеленген өріс 

құрамының тізімінен тұрады. Кейбір құрамдар үнсіз келісім бойынша берілді. 
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Өрістер құрамы міндетті болып саналмайды, оларды әркім өз қалауымен 

жөндеуіне болады.  

Кестелерді құрғанда мақсатты түрде (бірақ міндетті емес) кілттік өріс 

(ключевое поле) беріледі. Бұл өз кезегінде кестелер арасындағы байланысты 

ұйымдастыруға көмектеседі. Кілттік өрісті беру үшін оның атына жүгірткінің 

оң жақ түймешігін шертіп, ашылған контекстік мәзірде «ключевое поле» 

пунктін таңдау.  

Кілттік өріс немесе бастапқы кілт (ключевое поле или первичный ключ) 

– бұл мәні кестедегі жазылымды анықтайтын өріс.  

Кестенің құрылымын құруды аяқтаған соң, терезені жабады (осы кезде 

жүйе кестені сақтауды сұрайды), содан кейін кестеге ат беріледі, осы сәттен 

бастап ол мәліметтер қорының негізгі терезесіндегі басқа кестелер секілді 

сақталынады. Оны қажет кезде ашуға болады.  

Құрылған жаңа кестені мәліметтер қорының терезесінде ашу үшін оның 

белгісіне жүгірткіні екі рет шерту керек немесе «Открыть» түймешігін басу 

қажет. Жаңа кестеде жазылым болмайды, тек қана кесте құрылымын 

сипаттайтын баған атауы ғана болады. Кестені мәліметтермен толтыру 

әдеттегі ретпен жүреді. Енгізу курсоры қажетті ұяшыққа жүгірткі сілтеуімен 

орнатылады. Бағандар енін оларды шекараларына тасымалдау  әдісімен 

басқаруға болады. Бағандарды автоматты форматтауды қолдануға болады. 

Бұл үшін жүгірткі сілтемесін бағандар арасындағы шекараға орнату қажет 

(бағандар атауларының жолында), сілтеме формасын өзгерткенде жүгірткіні 

екі рет шерту керек.  

Кестені мәліметтермен толтырғаннан кейін оларды сақтау қажет емес, 

бәрі автоматты түрде сақталады. Егер кестемен жұмыс жасағанда оның макеті 

түзетілген болса (мысалы, баған ені өзгерсе), онда мәліметтер қорын басқару 

жүйесі осы өзгертулерді сақтауды сұрайды.  

Егер кесте құрылымын (өрістер құрамы) өзгерту қажеттігі туындаса, 

онда кестені Конструктор режімінде ашу қажет. Ол үшін мәліметтер 

қорының терезесінде оны ерекшелеп, «Конструктор» түймешігін басу керек.  

Кестеаралық  байланыстардың құрылуы. 

Кестелер арасындағы реляциялық байланыстар екі негізгі 

тағайындалуға негізделген: 

- мәліметтер  бүтіндігін қамтамасыз ету; 

- кешеннің  қызмет көрсету тапсырмаларын  автоматтандыру. 

Кестелер арасындағы байланыс келесі мүмкіндіктерді береді:  

- егер негізгі кестенің кілттік өрісімен басқа кестенің қандай да бір өрісі 

байланысты болса, онда осы өрістегі мәліметтерді өшіру мен өзгертуді 

болдырмау;  

- немесе негізгі кестенің кілттік өрісіндегі мәліметтерді өшіргенде 

(немесе өзгерткенде)  байланысқан кестелер өрісіндегі сәйкес мәліметтер 

автоматты (және абсолютті түзету түрінде) өшірілетіндей және 

өзгертілетіндей жасау керек. 
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Кестелер арасындағы байланыстың құрылуы  саймандар тақтасындағы 

түймешікпен немесе Сервис – Схема данных командасымен ашылатын Схема 

данных арнайы терезесінде жүзеге асырылады. Осы терезенің ашылуымен бір 

мезгілде Добавление таблицы диалогтік терезесі ашылады, осы терезеден 

байланыстар құрылатын кестелерді таңдауға болады. Осыдан кестелердің бірі 

бас кесте, ал басқасы байланысқан деп есептеледі. Байланысқа өзінің кілттік 

өрісімен қатынасатын кесте бас кесте болып саналады (мәліметтер 

сұлбасындағы осы өрістің атауы қою шрифтпен кескінделеді).  

Схеме данных терезесінде жүгірткінің көмегімен бас кестенің кілттік 

өрісін белгілеу қажет және жүгірткінің түймешігін жібермей, осы өрісті 

байланысқан кестеге сүйреп әкелу. Жүгірткі түймешігін жібергенде 

«Изменение связей» диалогтік терезесі автоматты түрде ашылады. Келесі 

әрекет Обеспечение целостности данных, Каскадное обновление связанных 

полей және Каскадное удаление связанных записей белгілеп, содан кейін ОК 

түймешігін басу. Обеспечение целостности данных белгілеу бас кестенің 

кілттік өрісінен мәліметтерді өшіруге тиым салады. Егер олармен бірге 

Каскадное обновление связанных полей мен Каскадное удаление связанных 

записей белгіленсе, онда бас кестенің кілттік өрісіндегі мәліметтерді түзету 

мен өшіру операцияларының сәйкестігі байланысқан кестедегі автоматты 

өзгертулермен жүзеге асырылады.  

 

Сұраныстармен жұмыс.  

Сұраныстың (запрос) қалыптасуы мен толтырылуы кезінде белсенді 

мәліметтер қоры сұралады. Нәтиже (жауап) экран бетінен көруге немесе 

қағазға шағаруға  болатындай  уақытша нәтижелік кесте ретінде болады.  

 Мәліметтерді саралау, сұрыптау және сүзу секілді операциялар 

сұраныстардың көмегімен орындалады.  Сонымен қатар берілген алгоритм 

бойынша мәліметтерді түрлендіруді, жаңа кестелерді құруды, басқа ақпарат 

көздерінен алынған мәліметтердің кестелерге автоматты толтырылуын, 

кестелерде қарапайым есептеулерді орындауға болады. Жалпы алғанда 

нәтижелік кесте мәліметтер қорының кестелерімен сәйкес келмеуі мүмкін. 

Оның өрісі әртүрлі кесте өрістерінің жиынын беруі мүмкін, ал оның 

жазылымдары сұрыпталған, сүзілген кесте жазылымдарынан тұруы мүмкін. 

Осылардың негізінде сұраныс құралады.  

 Сұраныстардың негізгі типтері болып саналады:  

1) Таңдалатын сұраныстар (Запросы на выборку) – берілген деңгей 

негізінде кестелерден ақпарат алуға болады.  

2) Тоғысатын сұраныстар (Перекрестные запросы) – кесте 

мәліметтерін кестелік форматта топтастыру үшін берілетін деңгей 

қолданылады.  

3)  Нәтижелік сұраныстар (Итоговые запросы) – қандай да бір сандық 

өрістің барлық жазылымдары бойынша есептеу орындалады. 

Сұранысты құру. 
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Сұранысты құрудың екі негізгі тәсілі бар: «қолмен» және сұраныс 

мастерінің көмегі арқылы. Төрт сұраныс мастері бар:  

- қарапайым сұраныстар мастері; 

- тоғысатын сұраныстар мастері; 

- қайталанатын жазылымдар мастері; 

Жоғарыда келтірілген ұсыныстарды ескере отырып, сұранысты 

«қолмен» құру тәсілін қарастырамыз. Сұранысты «қолмен» құру үшін келесі 

әрекеттер орындалады: 

Мәліметтер қорының Запросы бүктемесінде Создать түймешігін басу. 

Новый запрос  терезесінде  Конструктор  таңдап, ОК түймешігін басамыз. 

Сұраныс бланкісінің терезесі ашылады. Сұраныс бланкісі екі аймақтан 

тұрады. Сұраныс адрестелген жоғарғы облыста кестелер құрылымы 

бейнеленеді. Бұл кестелер саймандар тақтасындағы Добавление таблицы 

түймешігімен ашылатын Добавление таблицы терезесінен таңдалады.  

Бланктың төменгі аймағы бағандарға бөлінген – болашақ нәтижелік 

кестенің әрбір өрісіне бір бағаннан келеді. Бұл бағандарды толтыру үшін 

бланктың жоғарғы аймағындағы нәтижелік кесте (сұраныс) үшін қажетті 

өрістер атауларына жүгірткімен екі рет шертеміз. Осы кезде өріс таңдалған 

бланктың төменгі облысы Поле, Имя таблицы бағандары автоматты түрде 

толтырамыз. 

Егер таңдалған мәліметтердің қандай да өріс бойынша реттелуі қажет 

болса, онда сұрыптау қолданылады. Бұл үшін бланктың төменгі облысында 

Сортировка арнайы жолы бар. Осы жолға жүгірткіні шерткенде, сұрыптау 

әдісі таңдалатын  тізімдер түймешігі ашылады:  өсуі немесе кемуі бойынша. 

Сұрыптау реті берілген өріс бойынша нәтижелік кестеде мәліметтер 

сұрыпталады. Бір мезгілде бірнеше өрістер бойынша көпдеңгейлі сұрыптау 

болуы мүмкін. Осы жағдайда  мәліметтер солдан оңға қарай өрістер бойынша 

сұрыпталады.  

Вывод на экран жолында сұранысқа қосылған барлық кестелер экранға 

шығады, бірақ бұл әркез мақсатты түрде болмайды. Вывод на экран белгісін 

алып тастау экранда берілген өріс мәліметтерін кескіндеуге тиым салады.  

Условие отбора жолында әрбір жолға арналған жеке шарт беріледі, 

осылайша кесте өрістерінен мәліметтер таңдалады. Таңдау шарттарын 

бергенде қолданылатын символдар:  

1) > (үлкен), < (кіші), = (тең), > < (тең емес). 

Мысалы:  

а) ФИО мәтіндік өрісі бойынша сұрыптау шарты > К берілген. Бұл 

дегеніміз ФИО өрісінде К-дан Я-ға дейінгі әріптерден басталатын фамилиялар 

таңдалады.  

б) Цена сандық өрісі бойынша сұрыптау шарты <100 берілген. Бұл 

дегеніміз Цена өрісінде 100-ден кіші мәндер болады.  

2)  * - бірнеше символдар ауысуы.  
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Мысалы: ФИО мәтіндік өрісі бойынша сұрыптау шарты *ов берілген. 

Бұл дегеніміз ФИО өрісінде алдында тұрған символдар санына байланыссыз 

«ов» - қа  аяқталатын фамилиялар таңдалады.  

3) ? – бір символдың ауысуы. 

Мысалы: Цена сандық өрісі бойынша сұрыптау шарты ?0 берілген. Бұл 

дегеніміз Цена өрісінде тек қана 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 мәндері 

таңдалады:  

- is null – өрістің «бос» мәні бойынша іздеу; 

- is not null – өрістің «бос емес» мәні бойынша іздеу. 

Мысалы, бастапқы кестедегі Размер премиальных өрісінде 

қызметкерлердің сыйақы мөлшері толтырылған жолдардан  басқа кейбір 

сыйақы алмаған қызметкерлердің толтырылмаған бос жолдары да бар. Размер 

премиальных өрісі бойынша сұрыптау шарты is null берілген. Бұл дегеніміз 

 нәтижелік кестеде (сұраныста) ФИО өрісін енгізу шарты кезінде сыйақы 

алмаған қызметкерлердің фамилиясы шығады.  

- «between 1 мән and 2 мән» - 1 мән мен 2 мәннің арасындағы аралық 

бойынша іздеу.  

Мысалы: Дата рождения өрісі бойынша сұрыптау шарты between 

01.01.82 and 31.12.82 берілген.  Бұл дегеніміз Дата рождения өрісінде  1982 

жылы туылғандар ғана таңдалады.  

Бірнеше өрістер бойынша жолда сұрыптау шартын бергенде өрістер 

арасында логикалық «И», бағанда - логикалық «ИЛИ» орнатылады. Сұраныс 

құрылымы бойынша бланкте сұранысты қалыптастырып, оны жабады, оған ат 

береді және Мәліметтер қоры терезесіндегі белгіге жүгірткімен екі рет 

шертеді. Сонымен қатар сұранысты сұраныс бланкісінің терезесімен де 

жіберуге болады, Панели инструментов  терезесіндегі қызыл түсті леп белгісі 

түймешігіне шертеміз. Жоғарыда қарастырылған әрекеттер реті таңдау 

сұранысы аталатын қарапайым сұранысты құруға болады.  

Формамен жұмыс. 

Формалар – бұл мәліметтерді енгізуге арналған құрал. Формалардың 

көмегімен мәліметтерді енгізіп қана қоймай, арнайы безендіру көмегімен 

кескіндеуге болады. Формалар қолданушыға  толтыратын өрістерін ғана 

береді. Осымен бір мезгілде формада енгізуді автоматтандыруға арналған 

басқарудың арнайы элементтері орналасуы мүмкін.  

 Осылайша, бір жағынан формалар кестені басқа адамдардың 

қолдануына тиым сала отырып, қолданушының мәліметтер қорының 

кестелеріне  мәліметтерді енгізуіне мүмкіндік береді, ал екінші жағынан 

сұраныстар жұмысының қорытындысын нәтижелік кесте түрінде емес, әдемі 

безендірілген форма түрінде шығаруға мүмкіндік береді.  

  Жай форма (простая форма) – мәліметер қорында  бір ғана  кестенің 

немесе сұраныстың құрылатын формасы.  

 Күрделі форма (сложная форма) – бірнеше байланысқан кестелерден 

алынған немесе бірқатар  формалар композициясын беретін өрістерден 

қалыптасқан форма.  
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Форманы құру. 

Форма құрылымын екі түрде кесте негізінде және сұраныс негізінде 

қалыптастыруға болады. Форманы «қолмен» құрудың тәсілі болса да, 

автоматтандырылған құралдар көмегімен форманы дайындау ыңғайлы.  

Форманы автоматты құруды толығымен автоформа деп атайды. 

Автоформаның үш түрі бар:  

- «бағанға» – бағанда бір жазылымның барлық өрістері кескінделеді; - 

таспалық  – жазылым топтары бір мезгілде кескінделеді; 

- кестелік - сырт кескіні өзі қалыптасқан кестеден айнымайды.  

Автоформаны құру үшін:  

1) Базы данных терезесіндегі Формы бүктемесінен Құру түймешігін 

басамыз.  

2) Новая форма терезесінен автоформа типін, сонымен қатар осы 

автоформа қалыптасатын кестені (немесе сұранысты) таңдау, ОК басамыз.  

3) ОК түймешігін басқан соң, автоформа автоматты құрылады және 

шұғыл түрде мәліметтерді енгізуге немесе кескіндеуге дайын болады.  

Автоформа тек қана жай формаларды құрады.  

Форманы мастер көмегімен құру.  

Форма мастері (Мастер форм) – дайындаушымен диалог режімінде 

форма құрылымын құратын арнайы бағдарламалық құрал. Базы данных негізгі 

терезесіндегі Формы бүктемесінен Создание формы белгісін жүгірткімен 

шертіп, форма мастерлерін іске қосуға болады.  

1) Мастер форма жұмысының бастапқы кезеңінде болашақ формаға 

кіретін кестелер таңдалады.  

2) Екінші кезеңде форманың сыртқы түрі таңдалады.  

3) Үшінші кезеңде форманы безендіру стилі таңдалады.  

4) Соңғы кезеңде берілген атпен форманы сақтау ұсынылады.  

Есептермен жұмыс. 

Есептер құрамы мен құрылымы бойынша көбінесе формаларға ұқсайды, 

бірақ мәліметтерді баспаға шығаруға арналған. Есептерде шығарылатын 

мәліметтерді топтауға және баспа құжаттарына тән безендірудің арнайы 

құралдарын шығаруға арналған арнайы шаралар қолданылады (жоғарғы және 

төменгі колонтитулдар, беттер нөмірі, есепті құру уақыты туралы қызметтік 

ақпарат және т.б.).  

Есепті  құру. 

Есептерді «қолмен», автоматты (Автоотчет) және автоматтандырылған 

тәсілмен (Мастер отчетов) жобалауға болады. Есептерді соңғы екі тәсілмен 

құру, ал дайын отчеттың құрылымын Конструктор режімінде түзету 

ұсынылады. Автоотчеттің  құрылуы: База данных - Создать - Новый отчет 

- Автоотчет в столбец. В столбец автоесебінен басқа  ленточные автоесебі 

де бар. Олардың құрылымы  «бағанға»  формасына және таспалық формаға 

сәйкес балама болады.   

Мастер отчетов База данных - Создать - Новый отчет - Мастер есеп 

командасымен іске қосылады. Есептер мастері алты кезеңде жұмыс істейді: 
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мәліметтер қорының кестелері мен сұраныстарын таңдау: есепте 

кескінделетін өрістерді таңдау; топтау өрістерін таңдау; өрістер мен сұрыптау 

әдістерін таңдау; баспа макеті мен безендіру стилін таңдау.  

Дайын есеп құрылымы форма құрылымынан тек қана тараулардың 

арттырылған саны бойынша ерекшеленеді. Есеп қосымша жоғарғы және 

төменгі колонтитулдар тарауларынан тұрады, мұнда мысалы беттердің 

нөмірін көрсететін қызметтік ақпарат қағазға шығарылады. Егер есептің 

қандай да бір өрістеріне топтау қолданылса, отчеттың жеке тарауларында топ 

атаулары рәсімделеді.  

Мәліметтер кестелерін құру. 

1)  MS Access бағдарламасын іске қосу. 

2) MS Access терезесінде Новая база данных айырып - қосқышын іске 

қосып, ОК батырмасын басу.  

3) Файл – новой - базы данных терезесінде Мои документы папкасын 

таңдаңыз және файлға Байланыс жүйесі атын беріңіз. Файлдың типі ретінде  

Базы данных MS ACCESS таңдалғандығына көз жеткізіп, Создать түймешігін 

басу. Жаңа мәліметтер қорының терезесі ашылады - Сотовая связь: база 

данных. 

 4) Таблицы бүктемесі ашылады. Создать түймешігін басу. 

 5) Новая таблица терезесінде Конструктор режімін таңдап, ОК басу. 

Кесте құрылымын құратын бланк ашылады.  

 6)  Бірінші кестеге арналған өрістерді енгізіңіз: 

 

Имя поля Тип поля 

Код оператора Числовой 

Название оператора Текстовый 

Количество клиентов Числовой 

Страна_оператора_связи Текстовый 

 

7)  Ключевое поле беріңіз. Кестедегі ерекше өрістер Код оператора өрісі 

болып табылады. Оны жүгірткінің оң жақ батырмасымен ерекшелеп, 

контекстік мәзірді ашыңыз және одан Ключевое поле пунктін таңдаңыз.  

8) Конструктор  терезесін жабыңыз.  Терезені жапқан кезде бірінші 

кестеге – Сведения об операторах атын беріңіз.  

9)  Таблицы бүктемесінде екінші Сведения клиентах кестесін құрыңыз. 

Ол үшін Создать түймешігін басыңыз.  

10) 6 - 9 пункттерінің әрекеттерін қайталап, келесі өрістер кіретін  

Сведения о клиентах кестесін құрыңыз: 
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Имя поля Тип поля 

№ телефона клиента Числовой 

ФИО клиента Текстовый  

Дата регистрации номера Текстовый 

Код оператора Числовой  

 

Кілттік өріс  - № телефона клиента (мысалы, 8701 555 222 111). 

11) Мәліметтер қорындағы Сотовая связь терезесінде құрылған 

кестелерді ретімен ашып, Сведения о клиентах кестесін 20 жазылыммен, 

Сведения об операторах  кестесін 5 жазылыммен толтырамыз. Сведения о 

клиентах кестесіндегі топтар операторларының барлық кодтары  Сведения об 

операторах кестесіндегі топтар операторларының барлық кодтарынан тұруы 

тиіс (олар қайталануы да мүмкін және қайталануы керек).  

12) Жұмысты аяқтап, кестені жабамыз. 

Мәліметтер қорының кестелерін құру. 

1) Сотовая связь мәліметтер қорының негізгі терезесінде тұрып, 

саймандар тақтасындағы Схема данных түймешігін табыңыз немесе Сервис - 

Схема данных мәзірдегі жолдар командаларын орындаңыз.  

2) Схема данных терезесімен бір мезгілде Добавление таблицы 

диалогтік терезесі ашылады, Таблицы бүктемесінен Сведения об операторах 

таңдап,  Добавить түймешігін басу. Содан кейін Сведения о клиентах таңдап,  

Добавить түймешігін басу. Закрыть түймешігіне жүгірткіні шерту.  

3) Схема данных терезесінде Сведения об операторах пен Сведения о 

клиентах кестелерінің өрістер тізімі ашылады. Жүгірткінің сол жақ 

батырмасын басып, Сведения об операторах кестесіндегі Код оператора 

кілттік өрісін ерекшелеп, осы өрісті жүгірткімен Сведения о клиентах 

кестесіне сүйреп әкелеміз. Жүгірткі батырмасын жібергенде Изменение связей 

диалогтық терезесі автоматты түрде ашылады.  

4) Обеспечение целостности данных, Каскадное обновление полей и 

Каскадное удаление связанных записей белгілеулерін орнатамыз.  

5) Изменение связей терезесін жабыңыз да Схема данных терезесінде 

бейнеленген байланысты қараңыз. Бірден – көпке (1 - ∞) байланыс типі, бір 

оператордың көптеген клиентке қызмет жасайтындығын білдіреді.  

6) Схема данных терезесін жабыңыз.  

Таңдау сұранысын құрыңыз. 

Тапсырма: жалпы  тізімнен тек қана  K_cell  операторының клиенттерін 

таңдау;  мамыр айында тіркелген, фамилиясы «К» әрпінен басталатын 

клиенттер; телефон № бойынша клиенттер туралы мәліметті табу.  

1) Сотовая связь мәліметтер қорының негізгі терезесінде тұрып, 

Запросы бүктемесін ашыңыз және Создать түймешігін жабыңыз. 

2) Новый терезесінде запрос Конструктор режімін таңдаңыз және ОК 

басыңыз. Үлгі бойынша сұраныс бланкісі ашылады. Онымен бір мезгілде 
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Добавление таблицы диалогтік терезесі ашылады, Сведения об операторах 

кестесін таңдап,  Добавить түймешігін басу. 

3) Сведения о клиентах кестесін таңдап, Добавить түймешігіне шерту. 

Добавление таблицы терезесін жабыңыз. 

4) Бланкінің төменгі жағына Сведения о клиентах кестесіндегі келесі 

өрістерді орналастырыңыз: ФИО, күн тіркеу орны; Сведения об операторах  

кестесінен – оператор атының өрісін толтыру керек. 

5) ФИО өрісі бойынша сұрыптауды беріңіз (А әрпінен Я әрпіне дейін 

әліпби бойынша). 

6) K_cell  клиенттерін іздеу (немесе сұрыптау) үшін клиенттердің жалпы 

тізімінен  Название оператора  өрісі үшін сұрыптау шартын беріңіз: сәйкес 

жолға K_cell енгізіңіз.  

7) Үлгі бойынша сұраныс бланкісін жабыңыз. Сұранысты жапқанда 

оның атын K_cell  клиенттері деп беріңіз.   

8) Сотовая связь терезесінде: мәліметтер қорындағы жаңадан құрылған 

сұранысты жауып, нәтижелік кестені қараңыз.  

9) Фамилиясы қандай да бір әріптен  (мысалы, К) басталатын 

клиенттерді іздеу үшін 1 пункттен 6 пунктке дейін қайталаңыз, содан кейін 

ФИО  өрісі үшін сұрыптау шартын беріңіз. Сұраныс бланкісінің сәйкес 

жолына К* енгізіңіз.  

10) Құрылған сұранысты қараңыз. Сұраныс бланкісінің  терезесіндегі 

Саймандар тақтасынан  ! – «леп белгісі» түймешігін шертіңіз.  

11) Сұранысты жабыңыз және оның атын енгізіңіз - К әрпінен 

басталатын фамилиялар. 

12) Мамыр айында тіркелген клиенттер туралы мәліметті табыңыз. 

Сұраныстың аты K_cell клиенттері.  

13) Байланыс операторының елі – Ресей болатын клиенттерді табыңыз. 

Сұраныстың аты  – Ресей.  

Қорытынды сұраныстың құрылуы.  

Қорытынды сұраныста мәндер қосындысы немесе өрістің барлық 

ұяшықтары бойынша орташа мән шамасы есептелуі мүмкін, өрістегі 

мәндердің ең кіші немесе ең үлкен мәні таңдалуы мүмкін.  

Тапсырма:  операторлар - елі бойынша ұялы байланыс клиенттерінің 

жалпы санын анықтауға мүмкіндік беретін қорытынды сұранысты дайындау.   

1) Запросы бүктемесін ашыңыз және Создать түймешігіне шертіңіз. 

2)  Новый запрос терезесінде Конструктор түймешігін басыңыз. 

3) Добавление таблицы ашылған терезесінде Сведения о клиентах пен 

Сведения об операторах кестелерін таңдаңыз. Добавление таблицы терезесін 

жабыңыз. 

4) Үлгі бойынша сұраныс бланкісінің төменгі жағына келесі өрісті 

енгізіңіз: Сведения об операторах кестесінен – Клиенттер саны.  

5) Саймандар тақтасындағы - групповые операции (немесе 

Вид/групповые операции менюі) түймешігіне шертіңіз. Бланкінің төменгі 
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жағында Групповые операции жолы пайда болады. Сұраныс үшін сұрыпталған 

барлық өрістер осы жолда группировка мәнін алады.  

6)  Жазылымдар топтамасы жүргізілетін өріс үшін (біздің 

жағдайымызда – Страна_оператор), Групповые операции жолында 

Группировка мәнін қалдырыңыз. Қалған өрістер үшін осы жолға шертіңіз, 

ашылған тізімдер түймешігі пайда болады, одан берілген өріс мәндерін 

есептейтін қорытынды функцияны таңдауға болады.  

7) Оператор - елі клиенттері санының қосындысын анықтау үшін 

Количество клиентов  өрісі үшін Sum қорытынды функциясын таңдаңыз.  

8) Сұранысқа ат беру – операторлар елдері бойынша барлық клиенттер 

болу керек. Іске қосу, сұраныстың дұрыс жұмыс жасап тұрғандығына көз 

жеткізу.  

9) Запросы бүктемесінде алты сұраныстың болуын тексеріңіз: «K_cell 

клиенттері», «К әрпінен басталатын фамилиялар», «Мамыр», «Ресей», 

«Операторлар елі бойынша барлық клиенттер». 

Автоформаның құрылуы. 

Тапсырма: автоформа көмегімен үш жай форма құрыңыз: в столбец, 

ленточную мен табличную. 

1) Сотовая связь негізгі терезесінде: Формы бүктемесін ашыңыз және 

Создать түймешігіне шертіңіз. 

2) Новая форма терезесінде автоформалар типін таңдаңыз - в столбец 

терезенің оң жақ төменгі бұрышындағы ашылған тізімнен Сведения о 

клиентах кестесін таңдау. ОК басу. Автоформа автоматты түрде 

қалыптасады.  Оған форма Сведения о клиентах атын беру.  

3) Сведения об операторах кестелер қорында  автоформаны құру үшін 

1-3 пункттерін қайталаңыз. Форма Сведения об операторах атын беріңіз. 

4) Студенты 1 курса сұранысының қорында кестелі формасын құру 

үшін 1 - 3 пункттерін қайталаңыз.  Оған  Форма студенты 1 курса атын 

беріңіз.  

Мастер форма көмегімен форманың құрылуы.  

Екі кестенің қорында күрделі форманы құрыңыз.  

1) Мәліметтер қорының Сотовая связь негізгі терезесінде Формы 

бүктемесін ашыңыз және Создать түймешігіне шертіңіз. 

2) Новая форма терезесінде выберите Мастер форм таңдаңыз. Мастер 

сипаттамасы диалогтік терезенің оң жағында пайда болады. ОК батырмасын 

басыңыз.  

Ескертпе: Мастер форманы қолданғанда форма үшін мәліметтер көзін 

келесі Создание форм диалогтік терезесінде көрсетуге болады. 

3) Создание форм терезесінде Сведения о клиентах кестесін таңдаңыз. 

Түймешік көмегімен - Выбранные поля оң жақ бос бағанына Сведения о 

клиентах кестесінің өрістерінен тұратын сол жақтағы Доступные поля 

бағанындағы барлық өрістерді апару.  
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4) Кестеге Сведения об операторах атын беріңіз. Доступные поля 

бағанынан оң жақтағы Выбранные поля бағанына Страна_оператор өрісін 

апару. Далее түймешігіне шертіңіз. 

5) Пайда болған Создание форм терезесінде форманың сыртқы түрін - в 

один столбец таңдаңыз. Далее түймешігін басыңыз. 

6) Келесі Мастер терезесінде форманы рәсімдеудің бірнеше әртүрлі 

стилдері ұсынылады. Оларды қараңыз (сол жақта осы стилдердің бейнесі мен 

оларға қолтаңбалар түрлері пайда болады). Сумерки стилін таңдап, Далее 

түймешігіне шертіңіз.  

7) Форма атын Ввод данных о клиентах деп беріңіз. Готово түймешігін 

басыңыз. 

8) Дайын форманы қараңыз. Жаңа клиент үшін мәліметтер енгізіңіз.  

9) Ввод данных о клиентах формасының терезесін жабыңыз. 

10) Таблицы бүктемесін ашыңыз. Сведения о клиентах кестесін 

таңдаңыз. Открыть түймешігін басыңыз. Кестеде жаңа клиент туралы 

мәліметтің пайда болғанын қараңыз.  

11) Сведения о клиентах кестесін жабыңыз. 

Автоотчеттың құрылуы. 

1) Мәліметтер қорының Сотовая связь  негізгі терезесінде Отчеты 

түймешігін ашыңыз және Создать түймешігіне шертіңіз. 

2) Новый отчет терезесінде автоотчет типін таңдаңыз -  в столбец 

пен терезенің оң жақ төменгі бұрышындағы ашылған тізімнен Родившиеся в 

одном месяце сұранысын таңдау. ОК басу.  

3)  Автоотчет автоматты қалыптасады. Оған Отчет о родившиеся в 

одном месяце атын беру. 

4) Фамилии на К сұраныс қорында ленточный автоотчет құру үшін,  1 

- 3 пункттерін қайталау, оған  фамилиясы  К  әрпінен басталатын Отчет о 

клиентах  атын беру.  

Мастер отчет көмегімен отчеттың құрылуы. 

Тапсырма: екі кестенің мәліметтер қорында қорытынды есепті құрыңыз.  

1) Мәліметтер қорының Сотовая связь  негізгі терезесінде Отчеты 

түймешігін ашыңыз және Создать түймешігін  басыңыз.  

2) Новый отчет терезесінде  Мастер отчетов  таңдаңыз.  Диалогтік 

терезенің сол жағында мастер сипатталуы пайда болады. ОК батырмасын 

басыңыз. 

Ескерту - Мастер отчетқолданғанда есепке арналған мәліметтер көзін 

келесі Создание отчета диалогтік терезесінде көрсету ұсынылады. 

3) Создание отчета терезесінде Сведения о клиентах кестесін таңдаңыз.  

Түймешік көмегімен - Выбранные поля оң жақ бос бағанына Сведения о 

клиентах кестесінің өрістерінен тұратын сол жақтағы Доступные поля 

бағанындағы барлық өрістерді апару. Кестеге Сведения об операторах атын 

таңдаңыз. Доступные поля бағанынан оң жақтағы Выбранные поля бағанына 

Страна_оператор өрісін апару. Далее түймешігіне шертіңіз.  
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4) Келесі Мастера отчетов терезесінде біріктіру деңгейі таңдалады. 

Страна_оператор өрісі бойынша группировка таңдау. Далее түймешігін басу. 

5) Келесі терезеде егер қажет болса, өріс бойынша жазылымдарды 

сұрыптау (төрттен кем емес) реті беріледі. ФИО өрісі бойынша өсу ретімен 

сұрыптауды таңдау. Осы терезеде қорытынды есеп қалыптасады. Бұл үшін  

Итоги түймешігін басыңыз. Пайда  болған терезеде Количество клиентов 

 өрісі бойынша  Sum функциясының есептелуі, бұл үшін осы функцияны 

белгілеп, Далее түймешігін басу.  

6) Пайда болған  Создание отчета терезесінде есепке арналған макет 

түрін таңдаңыз - ступенчатый, туралау - книжная. Далее батырмасын 

басыңыз. 

7) Келесі Мастер терезесінде отчеттарды рәсімдеудің бірнеше түрлі 

стилдері ұсынылады. «Строгий» стилін таңдап, Далее басыңыз. 

8) Есепке  Отчет о клиентах по странам_операторам атын беріңіз. 

Готово түймешігін басыңыз. 

9) Дайын есепті қарап, есеп терезесін жабыңыз. 

 

Тапсырма. 

8 кесте – Шартты формуласымен жұмыс жасау 

Нұсқа Пәндік аймақ Объект 1 Объект 2 

1 Автобустық 

тасымалдау 

Рейстер күнтізбесі Жолаушылар 

2 Теңіздік 

тасымалдау 

Рейстер күнтізбесі Жолаушылар 

3 Әуе тасымалдауы Рейстер күнтізбесі Жолаушылар 

4 Теміржол 

тасымалдауы 

Рейстер күнтізбесі Жолаушылар 

5 Аурухана Дәрігерлер  Емделушілер 

6 Емхана Дәрігерлер  Емделушілер 

7 Кітапхана Кітаптар Оқырмандар 

8 Дәріхана Жабдықтаушылар Медикаменттер 

9 Деканат Студенттер Оқу төлқұжаты 

10 Өнім шығару Цех Өнім 

11 Қойма Жабдықтаушылар Тауар 

12 Дүкен Жабдықтаушылар Тауар 

13 Қонақ үй Қонақ үйдегі нөмір Қонақтар 

14 Спорт сайыстары Сайыстар 

күнтізбесі 

Спортсмендер 

15 Автоинспекция Жүргізушілер  Автомобильдер 

 

Бақылау сұрақтары: 

1) Формалар не үшін керек? Форма режімі мен конструктор режімінің 

арасында қалай тез ауысуға болады?  
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3) Отчеттар не үшін керек? Олардың формалардан айырмашылығы?  

4)  Сұраныстар не үшін қолданылады? Сұраныстың мәліметтер сұлбасы 

қайда орналасады?  

5) Сұраныс бланкісі мен оның параметрлері қайда орналасады?   

 

 

6 Зертханалық жұмыс №6. Алгоритмдер 

 

Жұмыстың мақсаты: алгоритмді құру шарттары, Паскаль тіліндегі 

құрылым, арифметикалық өрнектердің жазылуы, тізбекті құрылымның 

бағдарламалау алгоритмінің ерекшеліктерімен және де меншіктеу операторы, 

мәліметтердің енгізілуі мен шығарылуымен танысу. 

  

Теориялық бөлімі. 

Алгоритм және сұлба – сызба. 

ЭЕМ - де  есептерді шығарар алдында өзіне қосатын келесі кезеңдерді 

қосатын дайындық жұмыстары жүргізіледі: тапсырманың математикалық 

тұжырымдалуы, оны шешудің алгоритмінің құрылуы, программаның 

жазылуы және бастапқы мәліметтердің дайындалуы. Егер математикалық 

тұжырымдамасы бар болса, бірден алгоритмін құрастырудан бастауға болады. 

Алгоритм – бұл орындаушыға түсінікті, соңғы уақыты бойынша дәйекті 

бөлінген тапсырманы шешу  тәсілінің әрекеттерінің (кезеңдер) формальді 

сипаттамасы. Бұған қоса, әр кезеңнің мазмұны мен орындалу тәртібі нақты 

көрсетілуі тиіс. Әрбір жеке алгоритм өз алдына жеке басқа алгоритмі алдын 

ала құрастырылған қарапайым немесе жеткілікті түрде қарапайым және ешбір 

түсіндірмесіз түсінікті болуы керек.  

Кеңінен таралған алгоритм түрі бұл өзара нұсқаулармен байланысқан 

геометриялық фигуралар жиынтығы ретінде графикалық сұлба–сызба түрінде 

орындалады. Сұлба – сызбада барлық формулалар белгілі бір бағдарламалау 

тілінде емес, математика тілімен жазылады. А.1 кестесінде жиі қолданылатын 

сұлбалар түрі көрсетілген. Сұлба – сызбалар ГОСТ 19.701-90, ЕСПД 

стандарттарымен орындалады, бірақ жазбаларды қысқарту үшін оларды қатаң 

сақтамауға болады.   

Кез келген алгоритм типтік элементтерден синтезделеді: тізбекті, 

тармақталған және циклдік құрылымдар. 

Турбо Паскальдің негізгі ерекшеліктеріне бағдарламаның құрылымына 

қатал талаптарды айтсақ болады. Паскаль тіліндегі бағдарлама таңбалардың 

қатарына кіретін латын, араб сандары, тыныс белгілері, операция белгілері 

секілді кезектескен түрде жазылды. Бастапқы мәліметтерді және 

есептеулердің нәтижелерін (аралық және қорытынды) белгілеу үшін  атауы 

(идентификаторлар) a, b, X, Y және т.б. әріптерден ғана емес, таңбалардың 

яғни, x1, time, alfa2 және т.б. әріп пен сандардың кезектескен түрінен құралған 

айнымалылар қолданылады. 
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Кілттік сөздер – операторлар мен басқа да конструкцияларды жазу үшін 

қолданылатын тілдегі көптеген атаулар бар. Конструкцияны белгілеу үшін 

пайдаланушымен қолданылатын атаулар кілттік сөзбен сәйкес келмеу керек.  

 В1 және В2 кестелерінде операция тілдерінің қорда сақталған сөздер 

мен операциялар тізімі келтірілген. Сәйкес бастапқы мәлімет немесе есептеу 

нәтижесі айнымалының мәні деп аталады. Тұрақтылар айнымалылардан 

айырмашылығы бағдарламаның орындалуы кезінде мәні өзгертілмейді. 

Сандар ондық жүйеде жазылады және нүктенің орнына нүкте қойылады: 0, -

19, 0.27, 3.1415 және т.б. 

Паскаль тілінде мәліметтердің негізгі түрлеріне мыналар жатады: нақты 

(Real), бүтін (Integer), логикалық (Boolean) және литерлік (Char). Бүтін және 

нүктесі жылжымалы сандар әр түрлі түрде көрсетілуі мүмкін. 

Паскальдағы бағдарламаның қарапайым құрылымы кестеде көрсетілген. 

Сипаттау бөлімінде бағдарлама аты, бағдарламаларда қолданылатын барлық 

белгілеулер және тұрақтылар, сонымен қатар идентификаторлар және 

айнымалылардың типтері беріледі. Бағдарламаның негізгі бөлігі болып 

орындалатын бөлігі, яғни компьютердің орындауы тиіс нұсқаулықтары болып 

келеді. Бұл нұсқаулықтарды операторлар деп атауға тиіспіз. 

Арифметикалық операциялардың белгілерімен байланысқан күрделі 

арифметикалық өрнектер операндалардан құралады. Бұдан басқа, өрнектерде 

домалақ жақшалар және функциялар қолданылуы мүмкін. Арифметикалық 

өрнектің нәтижесі сан болып келеді. Арифметикалық өрнектерді 

құрастырғанда келесі ережелерді орындау керек: 

- екі арифметикалық операция бірге тұрмау керек; 

- арифметикалық өрнектердің мәндерін есептегенде келесі 

операциялардың өсу реті орындалады: функция көрсеткіштері; көбейту мен 

бөлу солдан оңға қарай; көбейту мен бөлу солдан оңға қарай; домалақ 

жақшалар бұл табиғи ретті өзгертеді, яғни жақшадағы әрекет үлкен болып 

келеді. 

Тізбекті құрылымның алгоритмі және ондағы қолданылатын 

операторлар. 

Егер барлық операциялар бірінен соң бірі кезектесіп орындалса, 

алгоритм тізбекті деп аталады. 

Меншіктеу операторы ағымдағы айнымалының мәнін өзгерте алады. 

Оператордың түрі D1 кестеде көрсетілген. «:=» (меншіктеу) белгісінен кейін 

оң жақта тұрған өрнек есептелінеді, ал алынған нәтиже сол жақтағы 

айнымалымен меншіктеледі. Бұған қоса, ескі онда сақталған мәні 

қайтарымсыз жоғалады. Мысалға: Р:= 5; (Р айнымалысына 5 саны 

жазылады). 

Мәліметтерді енгізу және нәтижелерді шығару үшін енгізу және шығару 

процедуралары қолданылады. Форматтық және форматсыз шығару тәсілдері 

бар.  

 Тізбекті құрылымды алгоритм мен бағдарламаға мысал a және b 

айнымалылары берілген. Табу керек 
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Алгоритмді құрастырғанда бір ғана есептеу жеткілікті, кейін есептеу 

нәтижесін қолданатын бір типті өрнектерді көрсету керек (мұнда a2+b2
). 

Мүмкіндігінше бір өрнектің күрделі есептеулерін қарапайымдарға бөлу керек. 

2 суретте алгоритм мен бағдарламаның сұлба – сызбасы  көрсетілген. 

 

  
 

7 сурет – Тізбектелген алгоритм мен бағдарламаның сұлба – сызбасы 

 

Program Primer7_1; 

Var a,b,c,z:real; 

Begin 

 Write ('Введите a и b'); 

 Read (a, b); 

 C := sqr(a) + sqr(b); 

 z := sqrt (sqrt(c)) + sin(c) – 1/с; 

 Write('Z=', z:10:3) 

End. 

 

Z айнымалысының есептелінуі келесі ретпен орындалады: 

1) 2 - блокта a және b -ның мәндері енгізіледі. 

2) 3 - сұлбада a2+b2  
өрнегі есептелінеді және с айнымалысы ретінде 

сақталады. 

3) 4 – 6 сұлбада бірінші қосылғыш, екінші қосылғыштың алымы және 

бөлімі есептелінеді.  

4) 7 – сұлбада Z – тің ақырғы есептелуі орындалады. 

5) 8 – сұлбада бастапқы мәліметтер мен нәтиже шығарылады. 

1басы 

 

9  соңы 

 

2
 енізілім a, b 

 

3  c = a2 + b2 

4 z =
4 с  +sin c–1/с 

 

8
Шығарылым Z 
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Бағдарламада 3 - 7 сұлбалардың әрекеттері меншіктеу операторымен 

жазылады, 2 және 8 сұлбалар енгізу мен шығару операторларымен 

орындалады. Енгізілім сұраныс арқылы жүзеге асырылады, сондықтан 

алдымен Write кейін Read  операторымен жазылады. Шығару форматты 

тәсілмен жүзеге асады. Барлық бағадарламаға қатысатын айнымалылар оның 

сипаттау Var бөлімінде хабарланады. 

 

     Тапсырма. 

Берілген аргументтердің мәндері бойынша функцияның мәнін 

есептейтін бағдарламаны және сұлба – сызбасыны құрыңыз. 
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 Бақылау сұрақтары: 

1) ЖК- да тапсырманың шешілуінің негізгі кезеңдерін ата. 

2) Алгоритмдік тіл дегеніміз не? 

3) Алгоритм дегеніміз не? Алгоритмнің негізгі қасиеттерін атаңыз.  

4) «Сұлба – сызба» деген не? Сұлба – сызбаның негізгі элементтерін ата.     

5) Паскаль – бағдарламасының ең қарапайым құрылымын сипаттаңыз. 

 

 

7 Зертханалық жұмыс №7.Тармақталған құрылымның алгоритмде-

рін бағдарламалау. 

 

Жұмыстың мақсаты – тармақталған құрылымның алгоритмдерін 

программалау ерекшеліктерімен танысу, оған қоса әр түрлі ауысу 

операторларын пайдалану.  

 

Теориялық  бөлімі. 
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Тармақталған құрылымның алгоритмі. Ауысу және таңдау 

операторлары.  

Тарамдалған алгоритм деп - шығыс мәліметтерге тәуелді немесе есептеу 

тармақтары деп аталатын алдын ала қарастырылған (мүмкін) бірнешеуін 

біртіндеп жүзеге асыратын есептеудің аралық нәтижелері. 

Шартты ауысу операторы алгоритмнің тармақталуын жүзеге асырады 

және шартқа тәуелді біреуін немесе басқа қызметін орындау  қажет екендігі 

қолданылады. Шарт ретінде логикалық қатнас қолданылады. Логикалық 

қатнастар теңдік немес теңсіздік екендігін көрсетеді: < , >, =, < =, > =,<> (тең 

емес), AND (логикалық «және»), OR (логикалық «немесе»). Паскальда шартты 

ауысу операторы екі конструкциясы бар.  

Паскальда олардың программадағы жолдарымен келісілген 

операторалардың орындау тәртібі қабылданған. Егер қандайда бір 

операторлар тобын айналып өту керек болса, онда блок-сұлбада бөлек блок 

ретінде емес стрелка түрінде көрінетін міндетті ауысу операторы 

қолданылады. Операторда қолданылатын белгі, алдағы жұмыс программаның 

басқа жағында, яғни ол көрсетіп тұрған қатардан орындалу керектігін 

көрсетеді және Label (мысалыға, Goto NM;) тарауында шаламалап жазылуы 

керек. Бұл оператор ерекше жағдайда ғана қолданылады, себебі мұндай 

ауысулар верификация (жасалынған программаның дұрыстығын дәлелдейді) 

есебін қиындатады және программаның анықтығын жоғалтуға әкелетін 

құрылымдық есептеу және программа құрылымының арасындағы байланысты 

бұзады. 

Міндетті ауысу операторынан басқа 0.7 Турбо Паскальда кейде төрт 

міндетті функциялар қолданылады: 

- Break – айналымды тез арада аяқтауға рұқсат береді; 

- Continue – алдыңғы интеграцияның бітуін күтпей-ақ, жаңа айнылым 

интеграциясын бастауға рұқсат береді;  

- Exit – ағымдағы программалық блоктың (программаны, процедураны) 

жұмысын аяқтауға  рұқсат береді; 

- Halt(n) – n аяқтау кодымен программаның жұмысын аяқтауға рұқсат 

береді. 

Тармақталған құрылымдық операторларына әрекеттің бірнеше (әдетте 

тең мүмкіндік) нұсқаулары бар күрделі тармақты программалауға рұқсат 

беретін (нұқауларды) таңдау операторы жатады. 

Тармақталған құрылымдардың есептерін шешу мысалдары  
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3 суретте блок - сұлба және осы есепті шешу үшін программа 

көрсетілген. 4 - ші блокта қандайда бір берліген интервалдың х мәнін ендіру 

жасалынады. 5 және 6 блоктарында  х интервалдың біреуіне қарайтын шартын 

тексеру жүзеге асырылады.  Егер х<0 (блок 5), онда 7 блогындағы  формула 

бойынша есептеу жасалынады, егер жоқ болса, онда х=0 шарты қарастылады. 

Егер бұл шарт орындалса, онда у есептеу үшін 8 блок, басқа жағдайда 9 блок 

қолданылады. Есептеу қандай формуламен жүзеге асуына қарамастан, келесі 

әрекет – у есептеу мәнінің нәтижесі. 2, 3, 11, 12 блоктары қайталанатын деп 

аталатын әр түрлі х мәнінің қайта - қайта ендірулерін ұйымдастыру үшін 

қолданылады. 5,6,12 блоктары шартты ауысу операторлармен бағдарламалар-

да, ал 3, 7, 8, 9, 11 - меншіктеу операторларымен жүзеге асады. 2, 4, 10 

блоктарының аналогы ретінде программада ендіру - шығару  процедуралары 

қолданылады.  

 

 
 

8 сурет – Блок - сұлба алгоритмі және тармақталған құрылым 

программасы 
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5  x < 0 
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Program primer8_1; 

Label m1; 

Var i, n:integer; x, y:real; 

Begin 

Write(‘Введи N’); 

Read(n);  

i:=1; 

m1: Write(‘Введи x’); 

    Read(x); 

If x<0  

     then y:=exp(x) 

 else  

      if(x>=0)and(x<=1)  

             then y:=0 

          else y:=sin (x); 

write (‘Y=’,y:10:3); 

i:=i+1; 

if   i<=n then goto m1 

end. 

 

 В жапон күнтізбесінде бес 12 - жылдық кіші айналымнан тұратын 60 -

жылдық айналым қабылданған. Кіші айналымдар түс аттарымен белгіленеді. 

Әр кіші айналымның ішінде жылдар жануарлардың атымен аталады. Біздің 

заманымыздағы өтіп жатқан жылдың жапондық күнтізбе бойынша атын 

анықтау. Себебі бұл жағдайда блок – сұлба өте үлкен болады, астында тек 

есепті шешу программасы келтірілген.   

 

         Program primer 2; 

Var year, i, k : integer; 

Begin   

Write ('Введите год'); Read (year); Write (‘- the year of the ‘); 

i := (year-3) mod 12; k := (3010 – year) mod 60 div 12; 

   Case k of 

0: writе ('green '); 

1: write ('red '); 

2: write ('yellow '); 

3: write ('white '); 

4: write ('black '); 

end; 

Case i of 

1: Writeln ('rat');     {тышқан} 

2: Writeln ('bull');    {сиыр} 
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3: Writeln ('tiger');    {жолбарыс} 

4: Writeln ('rabbit');   {қоян} 

5: Writeln ('dragon');   {айдахар} 

6:  Writeln ('snake');   {жылан} 

7:  Writeln ('horse');   {жылқы} 

8:  Writeln ('sheep');   {қой} 

9:  Writeln ('monkey');            {маймыл} 

10: Writeln ('hen');    {тауық} 

11: Writeln ('dog');   {ит} 

0:  Writeln ('pig');     {доңыз} 

end; 

end. 

 

Тапсырма. 

Келтірілген функцияны есептеу үшін тармақталған құрылымның 

программасы мен блок - сұлбасын құру.  

         1. 
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Таңдау операторын қолдана отырып есепті шешу программасын құру.  

1) Айдың нөміріне ендіру бойынша жыл мерзімін анықтау. Егер 

қолданушы жарамайтын нөмірді көрсеткен жағдайда, онда ендіру әрекетін 

қайта қайталансын. 

2) Квадрант нөмірін ендіру бойынша координат нүктесінінің белгісін 

табу. Егер қолданушы жарамайтын нөмірді көрсеткен жағдайда, онда ендіру 

әрекетін қайта қайталансын. 

3) Айдың нөмерін ендіру бойынша ағымдағы жылдың кварталын 

анықтау. Егер қолданушы жарамайтын нөмірді көрсеткен жағдайда, онда 

ендіру әрекетін қайта қайталансын. 
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4) «Язык общения? орысша (р) / ағылшынша (а)» сұрағына жауап 

ендіріледі. Егер «р» ендірілсе, онда «Привет!» шығару, егер «а» ендірілсе, 

«Hello!» шығару . Басқа жайдайларда «Повторите ввод» дегенді ендіру.  

5) «Продолжить работу? ия (1) жоқ (0)» сұрағына жауап ендіріледі. Егер 

«1» ендірілсе, онда «Я готов к работе» шығару, егер «0» ендірілсе, онда 

«Работа завершена» шығару. 

6) Толық сан ендіріледі. Егер «1» ендірілсе, онда «понедельник» шығару 

керек. Егер  «2» ендірілсе, онда «вторник» шығару керек және т.с.с. Басқа 

жағдайларда – «Повторите попытку ввода». 

7) 2 - ден 5 - ке дейін толық сан ендіріледі. Егер «2» ендірілсе, онда 

«неудовлетворительно» шығару. Егер «3» ендірілсе, онда 

«удовлетворительно» шығару және т.с.с. Басқа жағдайларда – «Такой оценки 

не существует». 

8) Нышан ендіріледі. Егер бұл нышан «***» тең болса, онда «Осадки в 

виде снега» шығару. Егер – «:::», он – «Осадки в виде дождя». Басқа 

жағдайларда – «Безоблачно». 

9) Толық сан ендіру. Егер  «0» ендірілсе, онда «незачет» шығару керек, 

егер «1» ендірілсе, онда «зачет» шығару керек. Басқа жағдайларда «Повторите 

ввод». 

10) Ендірілген нөмір бойынша нота аттарын шығару: 1 - «до», 2 - «ре», 3 

- «ми», 4 - «фа», 5 - «соль», 6 - «ля», 7 - «си». Басқа жағдайларда – «Нота не 

определена». 

11) Ендірілген нөмір бойынша түс атын шығару: 1 - «красный», 2 - 

«оранжевый», 3 - «желтый», 4 - «зеленый», 5 - «голубой», 6 - «синий», 7 - 

«фиолетовый». Басқа жағдайларда – «Цвет не определен». 

12)  Ендірілген нөмір бойынша жыл мезгілінің атын шығару: 1 - «зима», 

2 - «весна», 3 - «лето», 4 - «осень». Басқа жағдайларда – «Время года не 

определено». 

13) Ай атын шығару, егер оның нөмірі ендірілсе. Егер қолданушы 

жарамайтын нөмірді көрсеткен жағдайда, онда ендіру әрекетін қайта 

қайталасын. 

14) 1 - ден 10 - ға дейін толық сан ендірілді. Егер  «1» ендірілсе, онда 

«Средний возраст учеников - 7 лет» шығару. Егер «2» ендірілсе, онда 

«Средний возраст учеников - 8 лет» шығару және т.с.с. 

15) Екі сан берілген. n толық санын ендіру. Егер n=1, онда ең кемінде  

бұл екі санды табу. Егер n=2, онда бұл сандардың көпшіліген табу. Басқа 

жағдайларда n ендіруін қайталау. 

16) Нышан ендіріледі. Егер бұл нышан «я» тең болса, онда «январь» 

шығару. Егер – «ф», онда – «февраль». Егер – «д», онда – «декабрь». Басқа 

жағдайларда – «Зимний месяц не определен». 

17) Нышан ендіріледі. Егер бұл нышан «с» тең болса, онда «сентябрь» 

шығару. Егер – «о», онда – «октябрь». Егер – «н», онда – «ноябрь». Басқа 

жағдайларда – «Осенний месяц не определен». 



53 

 

18) n (1n5) толық сан ендіріледі, n жұлдыздарды (*) шығарылады. 

Басқа жағдайларда n ендіруін қайталау. 

19) n (1n5) мәнін ендіру бойынша 1 - «точка», 2 - «прямая», 3 -

«треугольник», 4 - «квадрат», 5 - «пентагон» геометриялық фигуралардың 

аттарын шығару. Басқа жағдайларда n ендіруін қайталау. 

21) Ендіріліген нөмір бойынша вывести название дня недели 1-

«понедельник», 2 - «вторник», 3 - «среда», 4 - «четверг», 5 - «пятница», 6 -

«суббота», 7-«воскресенье» апта күдерінің атын шығару. Басқа жағдайларда  

ендіруді қайталау. 

22) Ендірілген нөмір бойынша 1 - «мизинец», 2 - «безымянный», 3 -

«средний», 4 - «указательный», 5 - «большой» қолдың саусақтарының аттарын 

шығару. Басқа жағдайларда ендіруді қайталау. 

23) Ендірілген нөмір бойынша 1 - «золотая медаль», 2 - «серебряная 

медаль», 3 - «бронзовая медаль», 4 - «утешительный приз» спорттық 

жарыстарының нәтижелерін шығару. Басқа жағдайларда ендіруді қайталау. 

24)  Ендірілген нөмір бойынша вывести наименование типов 

темперамента 1 - «сангвиник», 2 - «флегматик», 3 - «меланхолик», 4 -

«холерик» темперамент түрлерінің аттарын шығару. Басқа жағдайларда 

ендіруді қайталау. 

25) Ендіріліген нөмір бойынша 1 - «зрение», 2 - «слух», 3 - «обоняние», 

4 - «осязание», 5 - «вкус» бес сезімнің аттарын шығару. Басқа жағдайларда 

ендіруді қайталау. 

26)  Қатысушылардың санына қарамастан, 1 - «соло», 2 - «дуэт», 3 - 

«трио», 4 - «квартет», 5 - «квинтет», 6 - «сикстет», 7 – «октет» музыкалық 

ансамбльдың аттарын шығару. Басқа жағдайларда ендіруді қайталау. 

27)  Ендірілген нөмір бойынша АИЭС 1- «ТЭФ», 2 – «ЭЭФ», 3 -

«ФРТС», 4 - «ФЗО және ПС», 5 - «ФДП» факультеттердің біреуінің аттарын 

шығару. Басқа жағдайларда ендіруді қайталау. 

28) Апта күнінің нөмірін қолданушыдан сұрайтын және хабардың 

біреуін шығаратын программаны жазу: «Рабочий день», «Суббота» немесе 

«Воскресенье». Егер қолданушы жарамайтын нөмірді көрсеткен жағдайда, 

онда ендіру әрекетін қайта қайталансын. 

29) Емтиханды қорытындылайтын программаны жазу. 0 кодын 

ендіргенде «неявка» шығару; 1 – «неудовлетворительно»; 2,3,4 –

«удовлетворительно»; 5,6,7 – «хорошо»; 8,9 – «отлично»; 10 – «не допущен». 

Егер қолданушы жарамайтын нөмірді көрсеткен жағдайда, онда ендіру 

әрекетін қайта қайталансын. 

30) n (1  n  10) қарапайым сан берілген. «рубль» зат есімнің дұрыс 

септігін қолдана отырып «n рублей» сөзін шығару. 

 

 Бақылау сұрақтары: 

1) Паскальда қандай логикалық қарым-қатынас қолданылады? 

2) Шартты ауысу оператор қандай функцияларды орындайды?  
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3) Шартты ауысу оператордың толық және қысқа формала 

айырмашылығы неде?  

4) Шартты ауысу операторы блок-сұлбада қалай бейнеленеді?  

5) Міндетті ауысу операторы қандай функцияны орындайды? 

6) Мендетті ауысу операторы блок-сұлбада қалай бейнеленеді?  

7) Таңдау операторы үшін қандай ерекшеліктер сипатты?  

8) Таңдау операторы блок-сұлбада қалай бейнелеуге болады 

 

 

8 Зертханалық жұмыс №8. Айналмалы құрылымның алгоритмін 

бағдарламалау. 
 

Жұмыс мақсаты: айналмалы құрылымның алгоритмін бағдарламалау 

ерекшеліктерімен танысу.  

 

Теориялық бөлімі. 

Айналмалы құрылымның алгоритымы. Айналмалы оператор. 

Алгоритм бір әрекет жолымен бірнеше рет тізбек жолымен орындалуын 

карастыратын болса айналым құрылымы деп аталады, ал тізбек айналым деп 

аталады. Айналым алгоритымы программаның көлемін маңызды түрде 

қысқартылуына рұқсат береді. Айналымды екі түрмен ұйымдастыруға 

болады:  

- есептеуіш және ауысу шартының көмегімен; 

- айналым операторының көмегімен.  

Паскальда бірнеше айналым операторлары бар. Айналым операторы 

біріңғай синтактикалық конструкцияны көсетеді, онда үш негізгі бөлімін 

белгілеуге болады: айналым басы, айналым денесі, қорытынды жолы. 

Айналым басы түйінді сөз бен басқару сойлемін, қайталауларды басқаруды 

қою әдісін құрады. Қорытынды жолын «;» белгімен аяқталатын түйінді сөзден 

тұрады. Дене басқару сөйлемімен қойылатын ережелерге сәйкес қайталанатын 

әрекет кояды. Егер қайталау саны алдын ала белгілі болса (қайталанудың 

басталуына дейін), онда мұндай жағдайда айналым операторының For - To 

немесе For - Downto (қайталау санын белгілеу айналым операторы) 

параметрлерін қолданған жақсы. Қалған басқа жағдайларда айналым 

операторының While - Do алғышарты немесе Repeat - Until орыншартын 

қолдану керек,  

Параметрлі айналым операторының For - To және For - Downto екі 

модификациясы және келесі шектеулері бар: 

- i, m1, m2  бүтін түрдің тек құбылуы болуы мүмкін; 

- i параметрі ісшкі айналымда өзгеруі мүмкін емес. 

Барлық (For - To, For - Downto, While - Do және Repeat - Until) 

параметрлер D1 кестесінде келтірілген. Жалпы барлық саналып келген 

айналым операторлары үшін солардың көмегімен ұйымдастырлыған айналым 

болып табылатын міндетті компонетпен қамтамасыз етіледі: айналым 
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параметрінің бастапқы мағынасының тапсырмасы,; айналым денесі; айналым 

параметрнің қадамының өзгеруінің тапсырмасы; айналымнан шығуын 

теексеру.  

While және Repeat операторлары үшін қандай да бір айналым денесінің 

заңы бойынша өзгеруі міндетті.  

Айналым құрылымының алгоритмдерін программаларда соммасын, 

туындысын, санын  жинап кабылдау әрдайым қолданылады: 
Сомманы жинау дейін болса S = 0 айналымда болса S=S+айналым 

элементі.  

Туындыны жинау                                  P = 1          P=P ∙ элемент 

Санын жинау                                        K = 0         K=K+1 

 

 Айналым құрылымның алгоритмдері мен программаларының 

мысалдары.  

2.1 Y=A∙K2 
фанкцияның барлық мағыналарын есептеу, егер К1 қадаммен 

1 - ден 10 - ға дейін өзгерсе. Есепті бірнеше тәселмен шешілуі. 

 

 

 

9 сурет – For - To операторын қолдана отырып есепті шешу мысалы 

 

Program Primer9_1; 

var k: integer; a, y: real; 

begin 

read (a); 

   for k := 1 to 10 do      

         begin 

            y := a ·sqr(k); 

            writeln(’K=’,k:2,’Y=’,y:10:3) 

          end 

end. 
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10 сурет – For - Downto операторын қолдана отырып есепті  

шешу мысалы 

 

Program Primer9_2; 

var k: integer; a, y: real; 

begin 

read (a); 

   for k := 10 downto 1 do      

         begin 

            y := a · sqr(k); 

            writeln(’K=’,k:2,’Y=’,y:10:3) 

          end 

end. 

 

k = 10,1 

y = a·k2 

 k,y кірісі 

енгізу a 

басы 

 

соңы 
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11 сурет – While - Do операторын қолдана отырып есепті шешу мысалы 

 

Program primer9_3; 

var k:integer; a,y: real; 

begin 

     read (a); 

     k:=1;  

     while k<=10 do 

      begin 

          y := a · sqr(k); 

          writeln(’K=’,k:2,’Y=’,y:9:3); 

          k := k + 1 

      end 

end. 

 

басы 

 

соңы 

 

k = 1 

k  10 

k = k + 1 

ия 

жоқ 

y = a·k
2
 

k, y кірісі 

енгізу a 
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12 сурет – Repeat - Until операторын қолдана отырып есепті шешу 

мысалы 

 

Program primer9_4; 

var k:integer; a,y: real; 

begin 

     read (a); 

     k:=1;  

     repeat   

      y := a * sqr(k); 

      writeln(’K=’,k:2,’Y=’,y:9:3); 

      k := k + 1 

      until k > 10  

end. 

2.2 х үшін 
xexxy  sin  функцияның мағынасын есептеу, егер 0,5 

қадамымен  5 - тен 7 - ге дейін интервалы  өзгерсе, (К) саны у(х) мағынасында 

нөлге тең, (S) соммасын дұрыс мәні у(х) дұрыс мағынадағы және  (P) туынды 

басы 

 

соңы 
 

k = 1 

k  > 10 

k = k + 1 

ия 

жоқ 

y = a * k2 

k, y кірісі 

Енгізу а  
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у(х) теріс мағынадағысын табу керек. For - To операторын қолдана отырып 

есепті шешу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 сурет – For - to заттану параметрімен операторын қолдана отырып есепті 

шешу бағдарлама мысалы 

 

Program primer9_5; 

var S, P, y, x:real; K, i:integer; 

begin 

K := 0; S := 0; P := 1; 

N := trunc((7+5)/0.5+1); 

    x := - 5; 

for i := 1 to N do 

     begin 

         y := x·sin(x)-exp(x); 
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              writeln(’x=’, x:4:1,’y=’, y:10:3); 

         if y = 0 then K := K+1 

              else  

               if y > 0 then S := S+y 

                         else P := P·y; 

         x := x+0.5; 

    end; 

writeln(K, S, P) 

end. 

 

Осы есепті шешу үшін For-To  айналым операторын қолдана отырып х 

айналым параметрі ретінде таңдауға болмайды, себебі бұл заттануды өзгерту, 

одан басқа оның интервал өзгеруі мен қадамы, зат саны. Сондықтан 

айналымды ұйымдастыру үшін х бір санын талабымен параллельді өзгеретін і 

қосымша параметрін қолданамыз. Ол үшін бастапқы және соңғы мағынасы х, 

m - қадам -  1
3

12





m

mm
N  формуласы бойынша итерация (қайталануы) санын 

анықтайық. Себебі N  мағынасы әрдайым толық сан болмацды, программада 

аргументі - заттану, нәтижесі толық сан болып табылатын trunc(x) 

функциясын қолдану ұсынылады. Функция мағынасын есептеу айналымда 

жасалынады. Айналымды ұйымдастыруға дейін (S=0) соммасын, (K=0) санын 

және (P=1) туындыны сақтау үшін ауысатын бастапқы мағынасын қою керек. 

Оған қоса (х= - 5) бастапқы мағынасын өзреуін қою керек, одан кейін 

айналым ішінде х қадам үлкендігіне (х := х + 0.5) өзгерту керек. Айналым 

денесінде соммасы мен санын жинау үшін счетчик түрінде иелену операторы 

қолданылады, оның түпкі мағынасы: келесі мағына = алдыңғы мағына + 

ағымадғы мағына (S:=S+y және K:=K+1), ал туындыны жинау үшін ұқсас 

иелену операторы қолданылады, бірақ (P:=P∙y) бірінші оның бөліміндегі * 

белгісімен.  

 

Тапсырма.  

Нұсқаға сәйкес үш тәсілмен есепті шешу, яғни For - To (или For-

Downto), While - Do және Repeat - Until айналым операторларын қолдана 

отырып.  

1) Табиғи қатардағы бірінші N сандарының жұп және тақ соммасын 

есептеу.  

2) Толық сан N берілген. P=N!=123… N есептеу. 

3)  a және n сандары берілген.  P = a(a-n)  (a-2n)  (a-3n) … (a-n2 ) 

есептеу. 

4) Бірінші n көбейткіштерінің 
n

1n2
...

3

5

2

3

1

1
P


  туындысын есептеу.      

5) Табиғи қатардағы беренші N сандарының жұп және тақ туындысын 

есептеу. 
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5) X заттық сан және n табиғи сан берілген. Бірінші n қосылғыштарының 

S = sinX + sinX2 + sinX3 +…+ sinXn 
соммасын есептеу.  

7) X заттық сан және n табиғи сан берілген. Бірінші n қосылғыштарының 

S = sinX + sinX2 + sinX3 +…+ sinXn 
туындысын есептеу.  

8) Талық сан n берілген. 3)1n(3...963P  есептеу. 

9) Толық сан n берілген. n3)1n(3...963P   есептеу. 

10) Бірінші n көбейткіштерінің 
n2

1n2

4

3

2

1
P


  туындысын есептеу.  

11)  X заттық сан және n табиғи сан берілген. Бірінші n 

қосылғыштарының 
2n

nxcos

4

x2cos

1

xcos
S  

 
соммасын есептеу. 

12) X заттық сан және n табиғи сан берілген. Бірінші n 

қосылғыштарының 
)1n2()1n2(

nx2cos

53

x4cos

31

x2cos
S








   соммасын 

есептеу. 

13) b және n сандары берілген.  P = b(b+1)  (b+2)  (b+3) … (b+n) 

есептеу. 

14)  Табиғи қатардағы бірінші N сандарының сомасын есептеу.  

15) Табиғи қатардағы беренші N сандарының жұп және тақ сан  

туындысын есептеу. 

16) Бірінші n қосылғыштарының  
)2n()1n(

n

43

2

32

1
Y








 

 
сомасын есептеу. 

17) Толық сан n берілген. 
  



 

222

n

P   есептеу. 

18) x және n сандары берілген.   
n

xsinsinsinxsinsinxsinS   

есептеу. 

19) b және n санлары берілген. P=(b-n)+(b-(n-1)+(b-(n-2))+…+(b-1) 

есептеу. 

19) b заттық сан және n табиғи сан берілген. bn 
есептеу. 

21) b заттық сан және n толық сан берілген.  
n

xsinsinsinY 

 

есептеу. 

22) x және n сандары берілген. 
n2

xsin

4

xsin

2

xsin
S

n2

  есептеу. 

23) Толық сан n берілген.  
nsin1sin

1

2sin1sin

1

1sin

1
S








 есептеу. 

24) Толық сан n берілген. 
!n

2

!2

2

!1

2
S

n2

   есептеу. 

25) Толық сан n берілген.  
n

1

2

1

1

1
S    есептеу. 
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26) Толық сан n берілген.  
)2n()1n(

n

43

2

32

1
S








   есептеу. 

27) Толық сан n берілген.   
22 n

1

2

1

1

1
S    есетптеу. 

28) a и n сандары берілген.   S = a+(a-n) + (a-2n) + (a-3n) +…+ (a-n2) 

есептеу. 

29) X заттық сан және n табиғи сан берілген. Бірінші n 

қосылғыштарының  S = sin2X + 2sin2X +…+ nsin2 X соммасын есептеу. 

30) Толық сан n берілген. 
n

1

2

1

1

1
P    есептеу. 

 

Бақылау сұрақтары: 

1) Айналым не деп аталады?  

2) Айналым операторы нені көрсетеді?  

3) Паскалда айналым операторларының кандай түрлері бар?  

4) For - To және For - Downto операторлардың салыстыру сипаттарын 

беріңіз? 
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A қосымшасы  

Алгоритмдердің графикалық сұлбасында қолданылатын нышандардың 

сипаттамсы  

 

А.1 кесте – Блок - сұлбалардың негізгі элементтері  

Аттары Белгілер Ескерту  

Терминатор 

 

Сыртқы ортаға шығуын немесе сырқы 

ортадан кіруін бейнелейді.  Алгортмнің 

басы мен соғын белгілеу үшін 

қолданылады 

Мәліметтер  

 

Мәметтерді бейнелейді, мәліметтерді 

алып жүруші анықталмаған. Мәліметтерді 

ендіру және шығару операциясын 

белгілеу үшін қолданылады 

Процесс 

 

Қандайда бір түрдегі мәліметтерді өңдеу 

функциясын бейнелеу.иелену 

операциясын белгілеу үшін қолданылады   

Дайындық  

 

Айналым басын белгілеу үшін 

қолданылады  

Шешім  

 

(нұсқаларды) таңдау операторы немесе 

шартты ауысу операторын белгілеу үшін 

қолданылады  

Алдын ала 

анықталған 

процесс  

Анықталған бір немес бірнеше 

операциядан тұратын алдын ала 

анықталған процесс бейнеленеді, 

мысалыға программа астында немесе 

модульде. Әдетте программа астын 

белгілеу үшін қолданылады 

Қосушы  

 

Схема бөгінен шығу және осы в схеманың 

басқа жағынан  кіруін бейнелейді және 

сызықты үзу үшін және басқа жерде оны 

жалғастыру үшін қолданылады 
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В қосымшасы  

Турбо Паскаль тілінің элементтерінің сипаттамасы 

 

    В.1 кесте – Алдын ала сақталған сөздер тізімі 

ABSOLUTE Downto In Or Then 

And Else Inherited Packed To 

Array End Inline Private Type 

Asm External Interface Procedure Unit 

Assembler Far Interrupt Program Until 

Begin File Label Public Uses 

Case For Mod Record Var 

Const Forward Near Repeat Virtual 

Constructor Function Nil Set While 

Destructor Goto Not Shl With 

Div If Object Shr XOR 

Do Implementation Of String  

 

B.2 кесте – Т операциясының тізімі  

Операциялар Әрекеттер  Нәтижелер түрі 

Арифмети-

калық 

+ Қосу  Толық немесе заттық  

- Азайту  

* көбейту 

/ Бөлу  Заттық  

Div Толықсанды бөлу Толық  

Mod Бөлуден қалғандар Толық  

Салыстыру

операциясы  

= Теңдік  Лигикалық  

<> теңсіздік 

< аз 

> көп 

<= Аз немесе тең 

>= Көп немесе тең 

Логикалық  Not теристеу Логикалық 

Or Дизъюнкция 

And Конъюнкция 

Xor Жоққа шығаратын 

НЕМЕСЕ 
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В.3 кесте – Ауысу түрі (толық және әрекет ететін сандар) 

Толық сандар Әрекет етеін сандар 

Формат Мағыналардың диапазоны Формат Мағыналардың 

диапазоны 

shortint -128  127 real 2.9E-39 1.7E+38 

integer -32768  32767 single 1.5E-45 3.4E+38 

longint -2147483648  2147483647 double 5.0E-324 1.7E+308 

byte 0  255 extended 3.4E-4932  1.1E+4932 

word 0  65 535   
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С қосымшасы 

Жеңіл Паскаль-программасының құрылымы және тіл функциясының 

құрылуы 

 

С.1 кесте – Жеңіл программаның құрылымы  

Бөлім Тарау  Бағдарламада көрсету 

С
и

п
ат

та
-

м
ал

ы
қ

 

Бағдарламаның басы Program  Primer; 

Дәлелдерді жариялау Label  1,2,x1; 

Константтарды жариялау Const  a=3.5; b=5; 

Өгеруді жариялау Var  y,z:real; i:integer; 

А
тк

ар
у

-ш
ы

л
ы

қ
 

Басты программаның басы Begin 

{шығыс мәліметтерін ендіру}; 

{шығыс мәліметтерін өңдеу}; 

{қорытынды шығару}; 

Бағдарламаның соңы End. 

 

С.2 кесте  – Паскаль тілінің функциясының кейбір құрылымы  

Математикалық жазу немесе оның аты Паскалда жазылуы 

sin x, x – радианда Sin(x) 

cos x, x – радианда Cos(x) 

arctg x Arctan(x) 

ln x – қарапайым алгоритмнің мағынасы  Ln(x) 

e
x
 немесе exp(x) Exp(x) 

x  - х үлкендігінің абсолютті мағынасы Abs(x) 

x , x>=0 Sqrt(x) 

x
2 

Sqr(x) 

х санының бөлшекті бөлігі  Frac(x) 

Бөлшкеті бөлігін тастаумен алынатын х саның толық 

бөлігі  
Trunc(x) 

Кіші бүтін жақын жұмырлану жолымен алынатын х 

санының толық бөлігі  
Int(x) 

Абсолютті үлкендіне байланысты улкен бүтінге жақын 

жұмырлану жолымен алынатын х санының толық бөлігі   
Round(x)  

0 -ден х-ке дейін кездейсоқ саны Random(x) 

0-ден 1-ге дейін кездейсоқ сан Random 
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