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Кіріспе 

 

Әдістемелік нұсқаулық «Кәсіби қазақ тілі» пәні бойынша В057 – 

Ақпараттық технология білім беру бағдарламасы бойынша информатика 

мамандығы студенттеріне арналған. Әдістемелік нұсқаулықты жазудағы 

басты мақсат – мемлекеттік тілді студенттерге семестрлік жұмысты орындау 

барысында қатысымдық бағытта, өз мамандықтарының ерекшелігін ескере 

отырып меңгерту, техникалық терминдерді қолдану дағдысын қалыптастыру. 

СӨЖ орындаудың негізгі мақсаты студенттің кәсіби бағыттағы әрекеті 

барысында туындауы мүмкін әртүрлі жағдайларда  қазақ тілін кәсіби түрде 

түрде пайдалану машықтарын жетілдіру және сонымен қатар болашақ 

мамандардың коммуникативтік және мәдениетаралық қарым-қатынас жасай 

білу шеберліктерін дамыту. СӨЖ барысында білім алушы шығармашылық 

белсенділікті, креативті ойлау қабілетін дамытуды қамтамасыз ететін, 

ғылыми-техникалық мәтінді игеруге ғылыми тұрғыдан келуге ықпал ететін, 

кәсіби қарым-қатынас дағдыларын бекітуге мүмкіндік жасайтын практикалық 

тапсырмаларды орындайды.      

Әдістемелік нұсқауда семестрлік жұмыстың тақырыптары мен мақсаты 

көрсетілген; тапсырмалар және оларды орындаудың талаптары; әдістемелік 

нұсқаулықтармен қатар теориялық материалдар, ұсынылатын  әдебиеттер қоса 

берілген.     

Мамандыққа қатысты мәтіндер, коммуникативтік қарым-қатынасқа 

түсуге арналған дидактикалық жаттығулар, кәсіби-іскерлік сөйлеу  

құзыреттілігін дамытуға арналған тапсырмалар берілген. Термин, 

терминжасам жолдары және аударма, оның түрлері жайлы теориялық 

білімдеріне негізделген, мамандықтарына қатысты қазақшадан  орысшаға 

аударуға арналған және мәтіндермен жұмысты қарастыратын түрлі сипаттағы 

тапсырмалар келтірілген.  

Сөздіктермен, салалық сөздіктермен жұмыс жасау дағдыларын 

қалыптастыру, лексикалық, синтаксистік оралымдарды танып, дұрыс аудара 

білу дағдыларын меңгерту, техникалық мәтіндерді қазақшадан орысшаға және 

орысшадан қазақшаға аудару тәсілдерін нақты мәтіндер үлгісін қолдана 

отырып игертудің тиімді жақтары қарастырылды. 

Әдістемелік нұсқаулықтың басты міндеті – қазақ тілін студенттерге – 

тілді мамандыққа сәйкес қатынас құралы ретінде үйрету. Олардың өз 

мамандығы бойынша қазақ тілінде сөйлеуіне, өз ойын еркін жеткізуіне 

септігін тигізеді және студенттердің жеке тұлға ретінде жетілуіне, ішкі жан 

дүниелерінің дамуына ықпал етеді. 
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1 Студенттің № 1семестрлік жұмысы 

 

Тақырыбы: Оқытушы әр студентке ғылыми-техникалық мәтін 

бойынша тиісті нұсқаны ұсынады. Мамандық терминдерінің екітілді сөздігін 

құрастыру және сөздердің түсіндірмесін жазу. (Көлемі – 20 сөздік, 6-8 

терминдердің түсіндірмесін жазу). 

Мақсаты: мамандыққа қатысты мәтіндер, коммуникативтік қарым-

қатынасқа түсуге арналған дидактикалық жаттығулар, кәсіби-іскерлік сөйлеу 

құзыреттілігін дамытуға арналған тапсырмаларға сүйене отырып, термин, 

терминжасам жолдары және аударма, оның түрлері жайлы теориялық 

білімдеріне негізделген, мамандықтарына қатысты қазақшадан  орысшаға 

аударуға арналған және мәтіндермен жұмысты қарастыратын  түрлі сипаттағы 

тапсырмаларды орындау. 

Сөздіктермен, салалық сөздіктермен жұмыс жасау дағдыларын 

қалыптастыру, лексикалық, синтаксистік оралымдарды танып, дұрыс аудара 

білу дағдыларын меңгерту, техникалық мәтіндерді қазақшадан орысшаға және 

орысшадан қазақшаға аудару тәсілдерін нақты мәтіндер үлгісін қолдана 

отырып игертудің тиімді жақтарын қарастыру. 

 

1-нұсқа. Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз 

 

Информатика 

 

Информатика – адам өмірінің әртүрлі салаларында ақпараттың 

құрылымы мен жалпы қасиеттерін, оны іздеу, жинау, сақтау, түрлендіру және 

қолдану мәселелерін зерттейтін жас ғылыми пән. 

Қазіргі кезде барлық ақпараттың электронды түрде болып, 

компьютердің кеңінен қолданылуына байланысты, кез келген сауатты 

азаматтың информатика жайлы білімі болуы қажет. 

Информатика пәні басқа пәндермен салыстырғанда жиі өзгеріске 

ұшырайтын ғылыми пән, сондықтан ақпаратты өңдеу, жинау және беру 

тәсілдері де күннен күнге дамып келеді. Ақпараттың өте кең көлемде өсіп 

кетуі, барлық салаларда болуына байланысты, бұл қоғамның жаппай 

ақпараттандырылуына әкеліп соқты. Осы қоғамның жаппай 

ақпараттандырылуына байланысты, әлеуметтік-экономикалық және ғылыми-

техникалық процестердің барлығын қолдануға ыңғайлы болу үшін 

адамдардың информатикадан міндетті түрде хабары болуы керек. 

Ақпараттандырудың мақсаты - ақпараттық қоғам құру болып табылады, басқа 

адамдар ақпаратты өндіру, сақтау және өңдеумен айналысады. Осы себепті 

информатика пайда болды десе де болады.  

Информатика қолданбалы пән ретінде ақпаратты өндеу, түрлендіру 

облысында мамандар әзiрлеуiмен шұғылданады. Ол нақты облыстардағы 

ақпараттық процестердің заңдылығы мен нақты ақпараттық жүйелер және 

технологиялардың өңдеу әдiстемелiгiн үйретедi.  
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Қазіргі қоғамның дамуы «информациялық қоғам» немесе «білімдер 

қоғамы» деп аталынатын өзінің жаңа формациясына өту жағдайында. XXI – 

ғасыр жаңа информациялық технологиялардың адам қызметі мен өмірінде 

кеңінен пайдалануымен сипатталынатыны көпшілікке мәлім. Осыған 

байланысты әрбір қоғамның немесе мемлекеттің даму деңгейі олардың 

халқының жаңа информациялық технологияларды игеруі мен пайдалануы 

дәрежесімен анықталады. 

1. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастырыңыз. 

2. Берілген мәтіннен тірек элементтерді теріп жазыңыз. 

3. Мәтіннен анықтауыштық сөз тіркестерін тауып аударыңыз. 

4. Септеулік шылаулар (үшін, арқылы, бойынша,бірге, қарай, кейін, 

дейін, сайын) арқылы жасалған сөз тіркестерін теріп жазып, олармен 

сөйлемдер құраңыз. 

5. Термин сөздерді тауып, түсініктемесін беріңіз. 

 

2-нұсқа. Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз    

 

Ақпараттық ресурстар және технология ұғымы 

 

Ақпараттық ресурстар - бұл адамзаттың ұсыныстары және оларды 

жүзеге асыру үшін берілетін нұсқаулары. Бұл кітаптар, мақалалар, патенттер, 

диссертациялар, ғылыми зерттеу және тәжірибе - құрастырушылық құжаттар, 

кәсіби тәжірибе жайлы мәліметтер және т.б. Ақпараттық ресурстар (басқа 

ресурстармен салыстырғанда) оларды неғұрлым көп шығындаған сайын 

соғұрлым жылдам артып отырады. Ақпараттық технология - бұл ақпаратты 

өңдеу үшін адамдар қолданатын тәсілдер мен құрылғылар жиынтығы. 

Адамзат ақпаратты өңдеумен мыңдаған жылдар бойы айналысуда. Алғашқы 

ақпараттық технологиялар шотты және жазуды пайдалануға негізделген. 

Компьютерлердің шығуына байланысты осыдан елу жыл бұрын 

технологиялар күрт дами бастады. Қазіргі уақытта «ақпараттық технология» 

термині компьютерлер көмегі арқылы ақпаратты өңдеумен байланысты 

қолданылады. Ақпараттық технологиялар барлық есептеу техникасын және 

байланыс техникасын, бірқатар тұрмыстық электрониканы, теледидарды және 

радиохабарды қамтиды. Олар өнеркәсіпте, саудада, басқару органдарында, 

банкілік жүйеде, білім беруде, денсаулық сақтау мекемелерінде, медицина 

және ғылымда, транспорт және байланыста, ауыл шаруашылығында, 

әлеуметтік қамтамасыздандыру жүйесінде қолданыс тапқан. Ақпаратты өңдеу 

деп ақпарат алуды, оның мазмұнын өзгертпей ұсыну түрін өзгертуді, алынған 

ақпаратты бір ретке келтіруді және жаңа ақпарат іздестіріп, толықтыруды 

атайды.  

1. Мәтіннен тірек сөздерді теріп жазып, аударыңыз. 

2. Тірек сөздер арқылы хабарлы сөйлем түрінде жоспар құрыңыз. 

3. Мәтіннен анықтауыштық сөз тіркестерін тауып аударыңыз. 
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4. Бірыңғай мүшелі сөйлемдер мен құрмалас сөйлемдерді теріп 

жазыңыз. 

5. Етістіктерді теріп жазып, құрамын (дара, күрделі; негізгі, көмекші) 

ажыратыңыз. 

6. Термин сөздерді тауып, түсініктемесін беріңіз. 

 

3-тапсырма. Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

 

Есептеу техникасының қызметі 

 

Заманауи мекемелердің көпшілігі компьютерлердің үлкен санын 

пайдаланады. Мысалы, компания әрбір қызметкері үшін компьютер иелене 

алады және оларды өнімдерді өңдеу, кітапшалар жазу және төлем 

тізімдемелерін жасау үшін пайдаланады. Бастапқыда бұл компьютерлердің 

кейбіреулері басқаларынан жеке жұмыс істеген болатын, бірақ қайсібір сәтте 

билік ақпаратты бүкіл компанияға тарату мақсатында оларды 

байланыстырғысы келді. Егер осы мәселеге анағұрлым жалпы ұстаным 

тұрғысынан қарайтын болса, онда бұл жердегі мәселе ресурстарды бірігіп 

пайдалану, ал мақсат – ресурс пен тұтынушының физикалық орналасуын 

тәуелсіз, желінің кез келген тұтынушысына программаларға, құралдарға, 

әсіресе деректерге қол жеткізу мүмкіншілігін беру. Мысал ретінде желінің кез 

келген жұмыс стансасының қол жеткізуге мүмкіндігі бар желілік принтерді 

келтіруге болады. Бұл өте тиімді шешім, себебі әрбір қызметкердің өзінің 

баспаға беру құрылғысының болуының қажеті жоқ, сонымен қатар бір 

принтерді ұстау және оны күту, әлбетте, арзанға түседі. Бірақ, бәлкім, 

принтерлер мен резервті нұсқа құрылғылары сияқты техникалық ресурстарды 

бірлесіп пайдаланудан гөрі ақпаратты бірлесіп пайдалану анағұрлым маңызды 

мәселе болар.  

Біздің заманымызда кез келген компанияны, оның көлемінен тәуелсіз, 

электронды түрде көрсетілген деректерсіз елестету қиын. Көптеген 

компаниялардың тұтынушылар есептемелері, өнім туралы ақпараты, 

материалдық қорлары, қаржылық есептемелері, салық туралы ақпараты және 

басқалары желіде өзара қолжетімді. Егер кенеттен қандай да бір банктің, тіпті, 

ең ірі деген, барлық компьютерлері істен шығатын болса, ол бес минуттың 

ішінде банкрот болады, ал есептеу техникасын пайдаланатын заманауи 

автоматтандырылған өндіріс мұндай жағдайда бес секунд та шыдап тұра 

алмас еді  

1. Мәтіннен тірек сөздерді тауып, орыс тіліне аударыңыз. 

2. Тірек сөздер арқылы хабарлы сөйлем түрінде жоспар құрыңыз. 

3. Мәтін сөйлемдерінің құрылымдарына (не арқылы, ненің көмегімен, 

ненің арқасында не болды, ненің әсерінен не болады т.б.) талдау жасаңыз, 

мағынасын ашып көрсетіңіз, сол сөйлемдердің орыс тіліндегі баламасын 

табыңыз. 

4. Мәтіннен анықтауыштық сөз тіркестерін теріп жазыңыз. 
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5. Термин сөздерді тауып, түсініктемесін беріңіз. 

 

4-тапсырма. Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

Компьютерлік желілер 

Компьютерлік желілер жұмысының екінші мәселесі, ақпарат немесе 

есептеуіш машиналарға қарағанда, көбінесе адамдармен байланысты. Желі – 

бұл кәсіпорын қызметкерлеріне арналған керемет байланыс ортасы. Кез 

келген компанияда электронды поштаны қабылдап, жөнелтетін кемінде бір 

компьютер болады, өйткені қарым-қатынас жасаудың нақ осы жолын адамдар 

артық көреді. Шындығына келгенде, басшылардың адамдар уақытының көбін 

хат жазу мен оны жөнелтуге кетіреді деген күңкілдеуінің негізі жоқ: көптеген 

басшылар өзінің қарамағындағыларға өзі-ақ электронды жолдамалар жібере 

алатындығын әлдеқашан түсінген болатын, себебі бұл оңай және ыңғайлы.  

Қызметкерлер арасындағы телефон қоңыраулары енді телефон арқылы 

емес, компьютерлік желілер арқылы беріле алады. Бұл технологияны ІР-

телефония немесе VoIP (Voice over IP) деп атайды. Әрбір шеттегі микрофон 

мен динамик  VoIP-қосылған телефонға немесе қызметкердің компьютеріне 

тиесілі болады. Компаниялар әдетте, мұны телефон есепшотын үнемдеудің 

керемет әдісі деп есептейді.  

Компьютерлік желілердің көмегімен қарым-қатынас жасаудың 

анағұрлым жақсы түрі де бар. Алыс жерлерде орналасқан қызметкерлер 

кездесулер бойында бір-бірін көру және ести алулары үшін аудиоға бейне 

қоса алады. Бұл тәсіл бұрын жол жүруге кететін баға мен уақытты жоюға 

арналған қуатты құрал болып отыр. Жұмыс үстеліне ортақтаса қол жеткізу 

мүмкіндігі алыс жерлердегі қызметкерлерге графикалық монитор арқылы 

көруге және бірлесіп әрекет етуге мүмкіндік береді. Бұл бір-бірінен қашықта 

орналасқан бір немесе бірнеше қызметкер бірлесіп есептеулер жүргізген кезде 

немесе есептеме жазу қажет болғанда олардың жұмысын жеңілдетеді. Бір 

қызметкер құжатты онлайн арқылы өзгертсе, басқа қызметкерлер бірнеше 

күннің ішінде келетін хатты күтпей-ақ, бұл өзгерісті бірден көре алады. 

1. Тірек элементтермен мәтіннен бөлек сөйлемдер құрастырыңыз. 

2. Мәтінге сұраулы сөйлем түрінде жоспар құрыңыз. 

3. Мәтіндегі тілдік құралдарды (күрделі сөздер, қыстырма сөздер, 

шылаулар) табыңыз. 

4. Етістіктерді теріп жазып, құрамына қарай талдаңыз (түбірі, 

қосымшасы). 

5. Термин сөздерді тауып, түсініктемесін беріңіз. 

 

5-тапсырма. Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

 

Интернет 

 

Интернетке қосылу жеке тұтынушылар үшін алыстағы 

компьютерлермен байланыс орнату мүмкіндігін береді. Компания 
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жағдайларындағы сияқты, жеке тұтынушылар электронды коммерцияның 

көмегімен ақпаратқа қол жеткізе, жеке адамдармен араласа және өнімдер мен 

қызметтерді сатып алады. Негізгі пайда енді үйден тысқары байланыстардан 

туындайды. Ethernet желісін ойлап табушы Боб Меткалф желінің мағынасы 

тұтынушылардың санының квадратына тең деген гипотезаны алға тартты, 

себебі бұл – шамамен жасалына алатын әртүрлі байланыстардың саны 

(Гилдер, 1993). Аталған гипотеза «Меткалф заңы» деген атпен әйгілі. Ол 

Интернеттің орасан зор танымалдығы оның мөлшерінен қалайша 

туындайтындығын түсінуге көмектеседі.  

Алыстағы ақпаратқа қол жеткізу әртүрлі нысанда жүзеге асырыла 

алады. Қажетті немесе жай ғана қызық ақпаратты іздеу үшін желі бойын 

аралауға болады. Сонымен бірге Интернетте көрсетілмеген ғылым саласын іс 

жүзінде табуға болмайды. Ол жерде өнер де, аспаздық та, саясат та, денсаулық 

та, тарих та, түрлі әуес істер де, демалыс та, ғылым да, спорт та және тағы 

басқалары да бар, кейбіреулерін ескермесе де болады.  

Көптеген газеттерді электронды түрде пайдалануға мүмкіндік туды, 

оларды дербестендіріп алуға да болады. Мысалы, саяси қайраткерлердің 

арасынан сыбайлас жемқорлыққа қатыстылары, ірі өрттер, атақтыларға 

байланысты жанжалдар, эпидемиялар туралы ақпараттардан бас тартпайтын, 

ал футбол туралы ақпараттан бас тартатын тапсырысты беруге болады. 

Газет пен журналдардың электронды нұсқасын жасағаннан кейін қадам - 

бұл онлайн кітапханалар. АСМ және ІЕЕЕ бірлестігі сияқты көптеген кәсіби 

ұйымдар бұл мәселемен айналысып та кетті және басқа фирмалар мен жеке 

тұлғалар да өздерінің әртүрлі материалдарының топтамасын Интернетке 

орналастыруда.  

1. Мәтінге мағынасына байланысты сұрақтар қойыңыз. 

2. Мәтіндегі баяндауыштар қандай тұлғада келгенін тауып, құрамына 

қарай талдаңыз. 

3. Анықтауыштық сөз тіркестерін теріп жазыңыз. 

4. Мәтін сөйлемдерінің құрылымдарына (не арқылы, ненің көмегімен, 

ненің арқасында не болды, ненің әсерінен не болады т.б.) талдау жасаңыз, 

мағынасын ашып көрсетіңіз, сол сөйлемдердің орыс тіліндегі баламасын 

табыңыз. 

5. Термин сөздерді тауып, түсініктемесін беріңіз. 

 

6-тапсырма. Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

 

Архивтеу бағдарламалары 

 

Файлдың немесе файлдар топтарының сығылу үдерісі Архивтеу деп 

аталады. Архиваторлар – дискідегі орынды үнемдеу үшін файлдың көлемін 

кішірейтіп сақтауға мүмкіндік беретін бағдарламалар тобы. 

Олардың сақтау тәсілдері және жалпы қызметі болады. Әдетте файлда 

қайталанатын фрагменттер болады. Кейде оларды түгелдей дискіде ұстаудың 
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ешқандай қажеті болмайды. Сондықтан архив жасауға мүмкіндік беретін 

бағдарламалардың жалпы қызметі – файлда қайталанып тұратын фрагменттер 

орнына қысқаша басқа ақпаратты жазу болып табылады. Соңынан олардың 

реттіліктерін сақтай отырып, алғашқы қалыпқа келтіретін мүмкіндікті 

пайдалану болып табылады. Архиваторлар файл көлемін 10-70%-ға дейін 

кішірейтуге мүмкіндік береді. 

Архивтік файл – қысылған күйде бір файлға енгізілген, қажет болғанда 

бастапқы күйінде шығарып алуға болатын бір немесе бірнеше файлдың 

жиынтығы. Оның мазмұны (архив құрамындағы қосылған файлдар тізімі) 

және әр файлдың сақтаулы циклдік бақылау коды болады. Архив 

құрамындағы әрбір файл үшін оның мазмұны тәрізді мынадай ақпараттар 

сақталады: файлдың аты, файл орналасқан каталог туралы мағлұмат, файлдың 

соңғы рет өзгертілген мерзімі, архив бүтіндігін тексеруге арналған әр 

файлдың циклдік бақылау коды. 

Архивтеу кезінде статистикалық терезе пайда болады. Егер қысу 

процесін кенеттен тоқтату қажет болса, сол терезеде «болдырмау» 

батырмасын басу керек. 

1. Мәтіннен тірек сөздерді теріп жазып, аударыңыз. 

2. Мәтінге сұраулы сөйлемдер негізінде жай жоспар құрыңыз, оны 

хабарлы сөйлем түріне алмастырыңыз. 

3. Мәтіннің тілдік құралдарын (туынды сөздер, баяндауыш болатын сөз 

таптары, күрделі сөздер, қыстырма сөздер) анықтаңыз. 

4. Мәтіннен негізгі ақпарат беретін сөйлемдерді теріп жазыңыздар. 

5. Термин сөздерді тауып, түсініктемесін беріңіз. 

 

7-тапсырма. Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

 

MS Word редакторында құжаттарды дайындау және оларды сақтау 

 

MS Word – мәтіндік құжаттарды дайындауға, түзетуге және қағазға 

басып шығаруға арналған Windows жүйесінің қосымша бағдарламасы. Ол – 

мәтіндік және графикалық ақпараттарды өңдеу барысында жүзден аса 

операцияларды орындай алатын ең кең тараған мәтін редакторларының бірі. 

Қазіргі компьютерлік технологияда орындауға болатын кез келген 

операция бұл ортада жүзеге асырыла береді. Мысалы, басқа ортада 

дайындалған мәтіндік фрагменттер, кестелер, суреттер сияқты неше түрлі 

объектілерді байланыстыра отырып осы ортаға енгізуге болады. 

Word іске қосылған соң, экранда 1-құжат деген бос терезе пайда болады. 

Құжаттың бұлай аталу себебі Word бағдарламасы іске кіріскен кезден бастап, 

бұл сіздің 1-құжатыңыз болып саналады. Келесі құжат 2-нөмірлі, онан соң 3-

нөмірлі тағы сол сияқты болып әрбір келесі құжат нөмірі осылай өсіп 

отырады. 

Жаңа құжат ашарда Word оны құру үшін белгілі бір шаблонды 

(нұсқаны) пайдаланады. Нұсқа жаңа құжатты форматтау параметрлерін 

https://melimde.com/sabati-tairibi--shal-ainomiri-men-shifarmashilifi.html


10 

анықтайды. Бұл параметрлерге шрифтегі таңбалар сызылымы, парақ 

айналасындағы бос қалдырылатын өрістер (поля) мәні, табуляция символдары 

және тағы басқалары жатады. Нұсқалардың бұлардан басқа мынадай 

элементтері болуы мүмкін: 

- мәтін (мысалы, жоғарғы немесе төменгі колонтитулдар немесе бер 

нөмірлері); 

- кестелер; 

- төртбұрышты жақтаулар; 

- графикалық бейнелер; 

- кейбір арнайы құралдар (макрокомандалар, батырмалар, аспаптар 

тақтасы) және т.б. 

Мәтін теріліп жатқан кезде компьютердің жедел жадында болады да, 

ток не компьютер өшіріліп қалса, бірден жойылып кетеді. Сондықтан бірнеше 

сағаттық еңбегіңіз жоғалып кетпес үшін, оны дер кезінде ауық-ауық дискіге 

жазып отыру керек. 

1. Термин сөздерді тауып, түсініктемесін беріңіз. 

2. Мәтінге сұраулы сөйлемдер негізінде жоспар құрыңыз, оны хабарлы 

сөйлем түріне алмастырыңыз. 

3. Мәтіннен негізгі ақпарат беретін сөйлемдерді анықтаңыз. 

4. Анықтауыштық сөз тіркестерін теріп жазыңыз. 

5. Септеулік шылаулар (үшін, арқылы, бойынша,бірге, қарай, кейін, 

дейін, сайын) арқылы жасалған сөз тіркестерін теріп жазып, олармен 

сөйлемдер құраңыз. 

6. Термин сөздерді тауып, түсініктемесін беріңіз. 

 

8-тапсырма. Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

 

Деректерді тасымалдау деңгейі 

 

Желілік деңгейге қызмет көрсету үшін арналық деңгей физикалық 

деңгейдің қызметтерін қолдануға тиіс. Физикалық деңгей өңделген биттер 

жүйесін бағытына сәйкес жіберуге тырысады. Егер канал сымсыз және 

көптеген сымды байланыстағыдай шуға толы болса, физикалық деңгейде 

қосымша сигналдар мүмкін болған деңгейге қателерді азайту үшін қосылады. 

Бірақ деректерді тасымалдау деңгейіндегі биттер жиынтығы қателіктен 

кепілденбеген. Кейбір биттердің мәні басқаша немесе қабылданған бит саны 

жіберілгеннен кем, тең не артық болуы мүмкін. Арналық деңгей қателерді 

анықтап, мүмкіндігінше жөндеуге тиіс. Көп жағдайда арналық деңгей 

биттердің ағынын жеке кадрларға бөліп, әр кадрға бақылау сомасы деп 

аталатын қысқа белгілеулерді есептейді. Бақылау сомасы кадр жіберілместен 

бұрын кадрға қосылады. Кадр қажетті бағытқа жеткенде, бақылау сомасы 

қайта есептеледі. Егер есеп барысында кадрдың құрамында өзгешеліктер 

табылса, арналық деңгей деректерді жеткізу барысында қателердің болғанын 

түсініп, іс-шаралар қолданады. Биттер ағынын жеке кадрларға бөлу бірінші 
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көзқарасқа қарағанда қиын тапсырма туындатады. Жақсы жүйеде 

қабылдаушы оңайлықпен жаңа кадрлардың белгілеушісін өтімділіктің 

тілкемін аз күш жұмсап таба алады.  

Кадр шекарасын белгілеудің 4 әдісін қарастырамыз: 

1. Байттың санын санау.  

2. Символдық толтыру арқылы сигналдық байттарды қолдану. 

3. Физикалық деңгейдің тыйым салынған сигналдарын қолдану. 

Кадрлардың құрылуының бірінші әдісінде кадрдағы байттардың санын 

тақырыптағы алаңда көрсетілу қолданылады. Қабылдаушы компьютердің 

арналық деңгейі алаңды көргенде, қанша байттың келетіндігін байқап, 

кадрдың соңының қайда екендігін анықтайды. Бұл жүйенің әлсіздігі 

есептегіштің жіберу барысында бұрмалану мүмкіндігінде... Бақылау сомасы 

сәйкес келмегеннің өзінде (көп жағдайда) қабылдаушы компьютер 

кадрлардың қате қабылдағандығын түсіне алмай, келесі кадрдың басы қайда 

екендігін анықтай алмайды.  

1. Мәтіндегі термин сөздермен мәтіннен бөлек сөйлемдер 

құрастырыңыз. 

2. Мәтінге хабарлы сөйлем түрінде жай жоспар жасаңыз. 

3. Мәтіннен анықтауыштық тіркестерді теріп жазыңыз. 

4. Мәтін сөйлемдерінің құрылымдарына (не арқылы, ненің көмегімен, 

ненің арқасында не болды, ненің әсерінен не болады т.б.) талдау жасаңыз, 

мағынасын ашып көрсетіңіз, сол сөйлемдердің орыс тіліндегі баламасын 

табыңыз. 

5. Термин сөздерді тауып, түсініктемесін беріңіз. 

 

9-тапсырма. Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

 

Микропроцессорлар және микропроцессорлық жүйелер 

 

Микропроцессорлық жүйенің негізін қалаушы және оның жұмысын 

жүзеге асырушы басты бөлігі – микропроцессор (МП). Микропроцессор 

жүйеде ақпараттың өңделуін және оның жан-жақты жіберілімін бағдарлама 

арқылы басқарады. Қойылған мәселенің орындалу тәртібі сәйкесті 

бағдарламаға, яғни алынған микропроцессорға тән командалар тізбесінің 

орындалуы арқылы жүзеге асырылады.  

Микропроцессорлық жүйенің құрамына микропроцессормен қатар жады 

құрылымдары және ақпаратты енгізу/шығару құрылғылары (сыртқы 

құрылғылар) кіреді. Микропроцессорлық жүйенің құрамында бірге қолдануға 

жарамды (архитектурасы мен электрлік параметрлері бойынша 

сәйкестірілген) микросұлбалар жинағы микропроцессорлық жинам деп 

аталады.  

Микропроцессорлық жүйелердің (МПЖ) құрылым негізіне үш принцип 

алынған: 

- модульдік; 
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- магистральдік; 

- микробағдарламалы басқару. 

Модульдік принцип жүйенің қызметі жағынан толықтай бітірілген жеке 

блоктар негізінде құрылатындығын сипаттайды. Әрбір модульдің оны іске 

қосатын рұқсат кірісі болады; ондағы сигнал деңгейі модульдің үшінші 

(жоғары кедергілі) жағдайын, яғни оның жүйе желісіне қосылу/қосылмауын 

басқарады. 

Магистральдік принцип МПЖ-дің қызмет блоктарының арасындағы 

байланыс сипатын анықтайды; жүйенің барлық блогы өзара жүйелік 

магистраль (жүйе желісі) арқылы жалғанады және сол арқылы ақпарат 

алмасады.  

1. Мәтіндегі тірек сөздермен мәтіннен бөлек сөйлемдер құрастырыңыз. 

2. Мәтінге хабарлы сөйлем түрінде жай жоспар жасаңыз. 

3. Мәтіннен бастауыш пен баяндауышқа қатысты сөз тіркестерін теріп 

жазыңыз. 

4. Термин сөздерді тауып, түсініктемесін беріңіз. 

5. Септеулік шылаулар (үшін, арқылы, бойынша,бірге, қарай, кейін, 

дейін, сайын) арқылы жасалған сөз тіркестерін теріп жазып, олармен 

сөйлемдер құраңыз. 

 

10-тапсырма. Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

       

Дербес компьютердің қосымша құрылғылары 

 

Дербес компьютердің базалық толық жинағының функциясы қосымша 

құрылғыларды енгізгенде кеңейе түседі.  

Стример. Үлкен көлемдегі мәліметтерді сақтауда магниттік таспаға 

жинақтаушы – стример пайдаланылады. Стример картриджі кәдімгі 

магнитофонның кассетасына ұқсайды, бірақ ол әлдеқайда орнықты жасалған. 

Информацияны беру жылдамдығы бойынша стримердің ең жақсы үлгілері 

көптеген қатқыл дискілермен теңесе алады. Сондықтан да олардың негізгі 

қолданылуы – жад пен архивтің резервтік көшірмесін жасау үшін 

винчестермен информация алмасады.  

Сканер – қағаздың немесе басқа да машиналық емес тасушыдан 

ақпаратты компьютерге енгізетін құрылғы. Сканер мәтінді, графикалық 

кескінді енгізуде пайдаланылады. Сканер компьютерге суретті де енгізе 

алады. Арнайы программамен қамтамасыз етілген компьютердің көмегімен 

сканер арқылы енгізілген картинкалардағы символдарды танып-білуге 

болады, бұл қағазға басылған, кейде қолжазбадағы мәтінді компьютерге 

жылдам енгізуге мүмкіндік береді.  

Дыбыстық карта дербес компьютердің ең соңынан, яғни кейін 

жетілдірілген құрылғыларының бірі. Ол туынды карта түрінде (в виде 

дочерней карты) аналық тақшаның бір слотынан қосылады (подключается) 



13 

және дыбысты, сөзді, әуенді өңдеумен байланысты есептелетін 

операцияларды орындайды. 

Желілік адаптер (желілік карта) компьютерді жергілікті желіге қосуға 

мүмкіндік тудырады. Мұнда пайдаланушы басқа компьютердегі мәліметтерге 

қатынаса (қол жеткізе) алады.  

Плоттер (немесе графиксалғыш) – графикалық ақпаратты шығарудың 

құрылғысы. Оны үлкен плакаттарды, сызбаларды, картаны, басу 

тақшаларының нобайын (эскиз), диаграмманы, гистограмманы безендіру үшін 

пайдаланады.  

1. Мәтіннен термин сөздерді теріп жазып, мәтіннен бөлек сөйлемдер 

құрастырыңыз. 

2. Мәтінге хабарлы сөйлем түрінде жоспар құрыңыз. 

3. Мәтіндегі етістіктерді теріп жазып, құрамына қарай талдаңыз. 

4. Мәтіннен бастауыш пен баяндауышқа қатысты сөз тіркестерін теріп 

жазыңыз. 

5. Термин сөздерді тауып, түсініктемесін беріңіз. 

 

11-тапсырма. Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

 

Компьютерлік вирустан сақтанудың негізгі тәсілдері 

 

Компьютерлік вирус және олардан сақтанудың негізгі тәсілдері 

Компьютерлік вирус – арнайы жазылған шағын көлемді бағдарлама. Ол 

өздігінен басқа бағдарламалар соңына немесе алдына қосымша жазылады да, 

оларды «бүлдіруге» кіріседі. Сондай-ақ компьютерде тағы басқа келеңсіз 

әрекеттерді істеуі мүмкін. Компьютерлік вирустар «таза» компьютерге вирус 

жұққан иілгіш дискеттер немесе флэшкалар арқылы таратылады. Егер 

компьютер жергілікті желіге қосылған болса, онда вирустың таралуына 

бұрынғыдан да кең жол ашылады. 

Вирустардан сақтану үшін дискіні (флэшканы) физикалық 

зақымданудан сақтау керек. Дұрыс жұмыс істемейтін бағдарламаларды 

қолданбауға және жұмыс істеп отырған адам қателіктер жібермеуге тырысуы 

керек. Вирустан сақтайтын арнайы бағдарламаларды пайдаланудың маңызы 

зор. Жалпы ақпарат қорғау тәсілдері тек вирустан сақтануда ғана емес, басқа 

жағдайда да пайдалы болатынын есте сақтаған жөн. 

Вирустардың әсерін жоятын антивирустық бағдарламаларды үш негізгі 

топқа бөлуге болады. Бірінші - файл мәліметтерін бақылауға арналған, 

олардың қосындыларын есте сақтауға негізделген бағдарламалар. Екінші - 

бағдарламаға немесе операциялық жүйеге вирус жұққан сәтте оларды 

анықтайтын резиденттік бағдарламалар. Үшінші - вирустар жұқтырылғаннан 

кейін олардың бар екенін анықтайтын бағдарламалар. 

Вирустардың жаңа түрлері күнбе-күн пайда болады. Сондықтан 

антивирустық бағдарламалардың да соңғы шыққандарын қолданған дұрыс. 

1. Мәтіннен тірек сөздерді теріп жазыңыз. 

https://melimde.com/sabati-tairibi-operaciyali-jjeni-basarudi-negizgi-tesilderi-je-v2.html
https://melimde.com/sabati-tairibi-operaciyali-jjeni-basarudi-negizgi-tesilderi-je-v2.html
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2. Мәтінге сұраулы сөйлемдер негізінде жоспар құрыңыз, оны хабарлы 

сөйлем түріне алмастырыңыз. 

3. Мәтіннің тілдік құралдарын (туынды сөздер, баяндауыш болатын сөз 

таптары) анықтаңыз. 

4. Мәтіннен негізгі ақпарат беретін сөйлемдерді теріп жазыңыз. 

5. Термин сөздерді тауып, түсініктемесін беріңіз. 

 

12-тапсырма. Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

 

Жадтың түрлері 

Компьютер жады командалық кодтар мен деректерді көп немесе белгілі 

бір уақыт сақтауға арналған құрылғы. Ақпараттар жадта екілік кодпен 

сақталады немесе оны Бит - дейді. 

Бит дегеніміз жадтың элементарлы ең төменгі ұяшығы, ол 1 немесе 0 

деген мағынағы ие бола алады. Әрбір ұяшықтың белгілі бір жүйелік 

координатында бір ғана мекені болады. Ең кіші мекені бір жад бірлігін – байт 

деп атайды. Ол 8 - Биттен тұрады. 

Барлық компьютерлер үш түрлі жадты пайдаланады: жедел, тұрақты 

және сыртқы жад. 

Кэш- жад – жылдам процессорлармен одан жай істейтін жедел жадтың 

жұмысын үйлестіру үшін қажет.  

Кэш-жад – микропроцессорлармен жедел жадтың ортасында 

орналасады. Қазіргі кезде көбінесе процессор құрамына кіреді. Сондықтан 

процессор деректі бірінші болып ақпаратты Кэш жадтан іздейді. 

Компьютердің келесі негізгі элементі – жедел жад. Процессор мен 

бірлес – процессор жедел жадтан және өңдейтін ақпаратты алып, нәтижені 

қайтадан соған жазады. Жедел деп бұл жадты жылдам істейтіндігінен айтады. 

Бірақ, жедел жадтағы деректер тек қана компьютер істеп тұрғанда сақталады 

да, өшкенде жойылып кетеді. 

Тұрақты жад – деп компьютер құрылысы жайындағы барлық керек 

мағлұмат жазылған микросхеманы айтамыз. Көбінесе бұл жадты ROM деп 

атайды. 

1. Термин сөздерді тауып, түсініктемесін беріңіз. 

2. Мәтінге хабарлы сөйлемдер түрінде жоспар құрыңыз, оны сұраулы 

сөйлем түріндегі жоспарға айналдырыңыз. 

3. Мәтіннен анықтауыштық тіркестерді теріп жазыңыз. 

4. Мәтіннен бірнеше етістікті теріп жазып, олардың синонимін 

көрсетіңіз. 

5. Мәтінге мағынасына байланысты сұрақтар қойыңыз. 

 

13-тапсырма. Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

Компьютерлік программалау құрылымы 

Компьютерлерде шығарылатын есептердің күрделенуіне байланысты 

программалардың көлемдері өсіп, оларды жазу, оқу, түзету істері күннен-
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күнге қиындап келеді. Белгілі бір өндірістік мәселенің, мезгіл-мезгіл 

қайталанып отыратын есептеулердің программалары ұзақ уақыт 

пайдаланылады, олар күнделікті өмір талабына сәйкес өзгертіліп, түзетіліп 

отыруы тиіс. Осыларға байланысты программаларды құрастыруды, түсінуді, 

өзгертуді жеңілдететін тәсілдер жасалған, олар құрылымды (структуралық) 

программалау жолдары деп аталады. 

Программаларды адамның түсіну мен қабылдауын ыңғайлы түрде 

жүргізуге бағытталған тәсілдер жиынын құрылымды программалау деп 

атайды. Әрбір жасалған программа бөліктері бір-бірімен тығыз логикалық 

байланыста болуы тиіс.  

Белгілі бір ат қойылып, жеке программа түрінде бөлек жазылған, қажет 

кезінде оны қайталап пайдаланып отыруға болатын негізгі программаның 

арнайы бөлігін қосалқы программа (подпрограмма) деп атайды. Қосалқы 

программаларда бірсыпыра операциялардың біріге отырып толық 

орындалуын қадағалап, программаның негізгі бөлігінде оның тек атын өзгерту 

арқылы бір рет орындаумен шектелуге болады.  

Қосалқы программаны пайдалану: 

- негізгі программаның көлемін кішірейтеді; 

- негізгі программада пайдаланылған айнымалыларды қосалқы 

программада да пайдалануға болады; 

- қосалқы программаға берілген компьютердің жедел жады көлемін ол 

орындалмай тұрғанда, бос ұялар ретінде басқа мақсаттарға пайдалануға 

болады; 

- қосалқы программаны пайдалану тәсілдері құрылымдық 

программалау талаптарына сай келеді.  

1. Мәтінге хабарлы сөйлемдер түрінде жоспар құрыңыз. 

2. Термин сөздерді тауып, мәтіннен тыс сөйлемдер құрастырыңыз. 

3. Мәтіннен изафеттік тіркестерді көрсетіңіз. 

4. Термин сөздерді тауып, түсініктемесін беріңіз. 

5. Мәтіннен бірнеше етістікті теріп жазып, олардың синонимін 

көрсетіңіз. 

 

14-тапсырма. Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

 

ЭЕМ-де есеп шығару кезеңдері 

 

ЭЕМ-де есеп шығару күрделі процесс болып есептеледі, ол төмендегі 

кезеңдерден тұрады:  

1. Берілген есепті математикалық түрде өрнектеу, яғни есепті мәселе 

ретінде қоя білу.  

2. Есепті шығарудың ЭЕМ-ге ыңғайлы сандық тәсілдерін анықтау.  

3. Есепті шығару жолын алгоритм түрінде бейнелеу.  

4. Есепті ЭЕМ-де шығару программасын жасау және оның қателерін 

түзету.  
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5. Есепке керекті мәліметтер дайындау.  

6. ЭЕМ-де есепті шығару және шыққан нәтижені іс жүзінде қолдану. 

Берілген есепті математикалық түрде өрнектеу дегеніміз – есептің 

берілген мәндерін математикалық таңбаларды қолданып жаза білу және 

керекті математикалық формулаларды, өрнектерді анықтау болып саналады. 

Күрделі формулаларды, теңдеулерді арифметикалық амалдар тізбегіне 

айналдыру есепті шығарудың сандық тәсілдерін табу не анықтау жолы болып 

есептеледі. Қазіргі кезде барлық есептердің шығару жолының сандық 

тәсілдері белгілі десе де болады, тек солардың ішінен өзімізге тиімді жолын 

таңдап алуымыз керек. Бұл мақсатта есепті шығару дәлдігін, нәтижені 

жылдам табу мүмкіндігін, мәліметтерді дайындау мен есепті шығарудың 

бағасын салыстыра отырып қарастыру қажет. Есептің алгоритмін жасағанда, 

оның шығару жолы тізбектелген іс-әрекеттер ретінде схема түрінде 

өрнектеледі. Программа жасағанда қазірде кеңінен тараған программалау 

тілінің бірінде алгоритм нақты түрде жазылады. Бізде кең 15 тараған тілдерге 

- Паскаль, Дельфи, Си жатады. Жазылған программаның қатесін түзету ЭЕМ-

нің көмегімен шешіледі, өйткені жіберілген қателерді тек ЭЕМ ғана жылдам 

аңғарып, түзету мүмкіндігін береді. Есепті шығаруға керекті деректерді 

сұрыпталған күйінде алдын ала қағазға, әйтпесе магниттік дискіге жазып, 

ЭЕМ-нің жадына реттей отырып енгіземіз. Есептің нәтижесін алған соң 

шешім қабылдау және оны іс жүз інде қолдану – мамандардың жұмысы. Тек 

солар ғана белгілі бір шешім қабылдай алады. Есеп шығарудың көрсетілген 

алты сатысы күрделі өндірістік есептерде, дипломдық немесе курстық 

жұмыстарда жиі кездеседі. 

1. Термин сөздерді тауып, түсініктемесін беріңіз. 

2. Термин сөздермен мәтіннен тыс сөйлемдер құрастырыңыз. 

3. Мәтінге хабарлы сөйлемдер түрінде жоспар құрыңыз  

4. Мәтіннен анықтауыштық сөз тіркестерін теріп жазыңыз. 

5. Мәтіннен бірнеше етістікті теріп жазып, олардың синонимін 

көрсетіңіз. 

 

15-тапсырма. Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

 

Электронды пошта 

 

Компьютер желілерінің көмегімен ақпаратты дүниежүзі деңгейінде 

жіберуге және алуға болады, мұндай желі арқылы хабар алмасу жүйесін 

электронды пошта  (Е-mail) деп атайды. 

Бұл Интернеттің ертерек пайда болған қызмет түрлерінің бірі. Онымен 

қамтамасыз етуді Интернетте арнаулы пошталық серверлер деп аталатын 

бағдарлама жүргізеді. Пошталық серверлер клиенттен алынған хабарды 

адресаттың пошталық серверіне жөнелтеді. Бұл жерде хабарлар жиналады. 

Адресат пен оның пошталық серверінің арасында байланыс орнатылған кезде 

келіп түскен хабарлар автоматты түрде адресаттың компьютеріне жіберіледі. 
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Басқа да байланыс қызмет түрлері сияқты, электронды пошта қызметі 

бағдарламалар жұбы мен олардың өзара қарым-қатынас хаттамаларының 

көмегімен жүзеге асырылады. Интернет жағынан бағдарлама-сервер, 

тұтынушы жағынан бағдарлама-клиент жұмыс атқарады. Электронды 

поштаныңжұмыс екі қолданбалы хаттамаға негізделген.Біреуі шығатын 

хабарды жіберуге, екіншісі келетін хат-хабарды қабылдауға пайдаланылады. 

Сәйкесінше Интернет жағынан электронды пошта жұмысы екі сервердің 

көмегімен атқарылады: шығатын хабарлар сервері мен келіп түскен хабарлар 

сервері. Келіп түскен хабарлар серверін «пошта жәшігі» деп атайды. 

Шығарылатын хабар қызметі SMTP хаттамасына негізделген (SMTP-

Simple Mail Transfer Protocol- простейший протокол передачи почты). Келіп 

түсетін хабар қызметі РОР3 хаттамасымен жүргізіледі (Post Office Protocol 3-

протокол почтового отделения, версия 3). 

Электронды поштаны іске қосу үшін келесі әмірлерді орындау қажет: 

Бастау→Бағдарлама→Outlook Express. 

Бұдан соң экранда Outlook Express терезесі ашылады. Жаңа пошта алу 

үшін тінтуірдің батырмасын Поштаны жеткізу батырмасында шертесіз немесе 

Хабарлама→Поштаны жеткізу әмірін орындайсыз. Егер жаңа пошта әлі 

түспеген болса, онда Outlook Express терезесінің статус-жолында «Жаңа хабар 

жоқ» деген ақпарат шығады. 

1. Мәтінге мағынасына байланысты сұрақтар қойыңыз. 

2. Мәтінге жоспар құрыңыз. 

3. Мәтіннен бірнеше етістікті теріп жазып, олардың синонимін 

көрсетіңіз. 

4. Мәтіннен негізгі ақпарат беретін сөйлемдерді теріп жазыңыз. 

5. Термин сөздерді тауып, түсініктемесін беріңіз. 

 

16-тапсырма. Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

 

Ақпараттық жүйелер 

 

Соңғы жылдары адам өмірі мен экономиканың әртүрлі салаларында 

ақпараттық жүйелердің кеңінен пайдаланылатынын көруге болады. Әсіресе 

өндіріс орындарын, ұйымдарды, мемлекет органдарын және т.б. басқару 

ісінде ақпарат жинау, өңдеу, іздеу және осы сияқты жұмыстар басқару 

жүйесінің негізгі бөлігі болатыны анық. Ақпараттық жүйелер туралы және 

олардың адамзат қоғамындағы ролін түсіндіруден бұрын жалпы жүйелер 

туралы түсініктермен танысу қажет. Қазіргі заманда ғылымның негізгі 

проблемасының бірі күрделі жүйелерді құрастыру мен практикаға енгізудің 

әдістерін зерттеу болып есептеледі. Күрделі жүйелерге көбінесе ірі 

технологиялық, өндірістік, энергетикалық, коммуникациялық кешендер, 

автоматтандырылған  басқару жүйелері және тағы басқа объектілерді 

жатқызады. Күрделі жүйелерді зерттеу кезінде олардың  құрамына кіретін 

жеке жабдықтар мен аппараттардың қасиеттеріне байланысты мәселелермен 
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қатар, оларға тиісті жалпы заңдылықтарды да қарастыру қажет болады. 

Әрине, «жалпы жүйелік»  мәселелерді қарастыру әрбір  жеке құралдар туралы 

тереңірек зерттеулерді қажет етеді. Бірақ негізінен олардың арасындағы 

байланыстарды немесе жүйенің қасиеттеріне тікелей әсер етуші  қасиеттерді 

зерттеу қажет.Қарастырылатын жүйелердің күрделене түсуі «жалпыжүйелік» 

мәселелердің маңызын арттырады. Масштабы үлкен объектілер  үшін жүйенің 

құрылымы, оның бөліктерінің арасындағы әрекеттестіктер, сыртқы ортамен 

қарым-қатынастары, басқаруды орталықтандыру  және осы сыяқты  басқа 

мәселелер  шешуші роль атқарады.  

1. Мәтіндегі терминдермен мәтіннен бөлек сөйлемдер құрастырыңыз. 

2. Сөздіктердің түрлерін (түсіндірме сөздік, терминологиялық сөздік 

т.б.) пайдаланып, терминдерге анықтама жазыңыз. 

3. Мәтінге хабарлы сөйлем түрінде жай жоспар жасаңыз. 

4. Мәтіннен анықтауыштық сөз тіркестерін теріп жазыңыз. 

5. Септеулік шылаулар (үшін, арқылы, бойынша,бірге, қарай, кейін, 

дейін, сайын) арқылы жасалған сөз тіркестерін теріп жазып, олармен 

сөйлемдер құраңыз. 

 

17-тапсырма. Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

 

Программалау тілдері 

 

Программаларды ЭЕМ-де тікелей орындауға арналған алгоритмдерді 

жазу тәсілі, яғни алгоритмдерді ЭЕМ-ге түсінікті мәтін ретінде жазуға 

арналған қарапайым жасанды тіл прпограммалау тілі деп аталады. Әрбір 

ЭЕМ-нің өзінің машиналық программалау тілі болады, оны командалар тілі 

немесе кодтар (арнайы таңбалау) тілі дейді.  

Программа жазуды жеңілдету үшін математикалық формулаларды 

кеңінен қолданатын, ағылшын тілінің негізінде жасалған алгоритмдік тілдер 

Бейсик, Паскаль, Фортран, Си, т.б. кеңінен қолданылады.   

1. Кобол - өткен ғасырдың 60 жылдары басында жасалған, 

экономикалық есептер шығаруда қолданылатын, машиналық тілге 

аударылатын тіл. Коболда сыртқы мәлімет сақтау құрылғыларында 

сақталатын көлемді мәліметтерді өңдеудің қуатты мүмкіндіктері жүзеге 

асырылды. 

2. Паскаль – 70-ші жылдар аяғында швейцар математигі Никлаус 

Вирттің программалауды үйрету мақсатында қолдану үшін арнайы жасаған 

тілі. Ол адамның алгоритмдік ойлау қабілетін қалыптастыратын, көпшілікке 

түсінікті қысқа программа жазуға қолайлы, алгоритмдеудің негізгі тәсілдерін 

көрсетуге және де ірі жобаларды да жүзеге асыра алатын тіл болды.  

3. Бейсик – бұл да 60-шы жылдары программалауды үйренушілерге 

арналып жасалған қарапайым тіл болды. Бұл көпшілікке кең тараған, игеруге 

жеңіл программалау тілдерінің бірі болды. 
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Программаларды ЭЕМ-де тікелей орындауға арналған алгоритмдерді 

жазу тәсілі, яғни алгоритмдерді ЭЕМ-ге түсінікті мәтін ретінде жазуға 

арналған қарапайым жасанды тіл прпограммалау тілі деп аталады. Әрбір 

ЭЕМ-нің өзінің машиналық программалау тілі болады, оны командалар тілі 

немесе кодтар (арнайы таңбалау) тілі дейді.  

Программа жазуды жеңілдету үшін математикалық формулаларды 

кеңінен қолданатын, ағылшын тілінің негізінде жасалған алгоритмдік тілдер 

Бейсик, Паскаль, Фортран, Си, т.б. кеңінен қолданылады.   

1. Термин сөздерді тауып, түсініктемесін беріңіз. 

2. Термин сөздермен мәтіннен тыс сөйлемдер құрастырыңыз. 

3. Мәтіннен анықтауыштық сөз тіркестерін теріп жазыңыз. 

4. Мәтіннен бірнеше етістікті теріп жазып, олардың синонимін 

көрсетіңіз. 

5. Септеулік шылаулар (үшін, арқылы, бойынша,бірге, қарай, кейін, 

дейін, сайын) арқылы жасалған сөз тіркестерін теріп жазып, олармен 

сөйлемдер құраңыз. 

 

18-тапсырма. Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз 

 

Ақпараттық қоғам 

 

Кейбір адамдар ақпараттанған қоғамға әлі де болса үйрене алмай келеді. 

Әлемде орасан зор ақпараттық әулиет (потенциал) жинақталған, бірақ адамдар 

оны өздерінің шамасы жеткен жерге шейін толық пайдалана алмай отыр. 

Ақпараттық дағдарыс қоғам алдына қалыптасқан жағдайдан шығудың 

жолдарын іздеу қажеттілігін көлденең тартты. Әртүрлі қызмет саласында 

ақпаратты өңдеп беретін осы заманғы құралдардың, ЭЕМ тұрмысымызға енуі 

индустриялық даму кезеңіндегі адамзат қоғамының өркендеуіне 

ақпараттандыру деп аталатын жаңа эволюциялық процестің басталғанын 

білдіреді.  

Бүгінгі таңда әлемнің барлық елдері белгілі бір деңгейлерде 

информатикалау процесін жүзеге асыруда. Информатикалау стратегиясын 

дұрыс таңдап алмаса немесе оның динамикасы (серпінділігі) мен 

жұмылдырылуы жеткіліксіз болатын болса, оның салдары ел өміріндегі 

барлық салаға күйзеліс әкелуі ықтимал. Білетіндігіміздей, ақпараттандыруды 

ең алғашқы боп бастаған ел АҚШ болатын. Өнеркәсібі дамыған басқа елдерде 

де бұл бағыттың келешегі зор болатынын, онсыз ендігі жерде алға басудың 

мүмкін еместігін түсініп, компьютерлер мен телекоммуникация құралдарын 

енгізу қарқынын үдете түсті.  

Жапония мен Батыс елдері қоғамды информатикалау мәселесімен 

айналысқандарына екі он жылдықтың жүзі болды. Соңғы жылдары ол жақта 

мемлекеттің орасан зор демеу қаржысымен (субсидия) жалпы ұлттық 

бағдарламалар қолға алынып отыр. Информатикалау болашаққа ұмтылысты 

танытатын процесс. Бұл бағытта барлық дамыған елдер информатикалауға 
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басымдықтар беріп, осы мақсатқа негізгі ресурстарын жұмсап, күш-жігерін 

жұмылдыруда. Информатикалау теориялық талдау объектісінен қандай да бір 

елдің саяси және экономикалық артықшылықтарын танытатын өмір сүре білу 

факторы мен қуаттылығын бағалау өлшеміне айналып, мемлекеттің ішкі және 

сыртқы стратегияларын жасауда маңызды бағдар ретінде болып отыр. 

1. Мәтіндегі термин сөздермен мәтіннен бөлек сөйлемдер 

құрастырыңыз. 

2. Мәтіндегі термин сөздерге түсініктеме беріңіз. 

3. Мәтінге хабарлы сөйлем түрінде жай жоспар жасаңыз. 

4. Мәтіннен анықтауыштық тіркестерді теріп жазыңыз. 

5. Мәтіндегі тұйық етістіктің түрленген түрін көрсетіңіз. 

 

19-тапсырма. Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

 

Ақпаратты қорғаудың негіздері 

 

Қазіргі кезде ақпарат арнайы «тауар» болып табылады, сонымен бірге 

оның құны өзі орналасқан компьютерлік жүйенің құнынан бірнеше есе 

жоғары. Сондықтан ақпаратты рұқсатсыз қатынас құрудан, арнайы 

өзгертулерден, ұрлаудан, құртудан қорғау қажет болады. Кез келген 

ақпараттық жүйе өзінің қауіпсіздік саясатын өткізеді. 

Ақпараттық жүйенің қауіпсіздігі өзі өңдейтін  ақпараттың 

жасырындылығын, бүтіндігін және жүйенің компоненттері мен ресурстарына 

қатынас құру мен бүтіндігін қамтамасыз ететіндей шара қолданады. 

Ақпаратқа қол жеткізу дегеніміз – ақпаратпен танысу және оны өңдеу. 

Қол жету нысаналарға қол жету субъектілерінің құқықтарын бөлу үшін 

ақпаратқа қол жетуді бөлу ережелері орнатылады. 

Ақпараттық жүйе қауіпсіздігінің қауіп - қатері деп жүйенің 

қауіпсіздігіне тікелей немесе жанама зиян келтіретін мүмкін болатын 

әсерлерді айтады. 

Жүйенің кейбір осал жерін іздеуге негізделген қауіпсіздіктің қауіп-

қатерін іске асыру, ақпараттық жүйеге шабуыл деп аталады. Қорғаныс 

құралдар кешендері бар жүйелер қауіпсіздіктің қауіп-қатерлеріне тиімді қарсы 

тұрады және қауіпсіз болады. 

Ақпараттық жүйені көптеген қауіп-қатерлерден сақтауға негізделген 

қорғаныс құралдарының жұмысын белгілі бір тәртіпке бағындыратын 

ережелер, нормалар және практикалық түсініктемелер қауіпсіздік саясаты 

болады. 

Ақпараттық қауіпсіздік көзқарас бойынша ақпарат бүтіндік, аутендік, 

аппеляциялық және құпиялылық секілді қасиеттерге ие. Қауіпсіздік жағынан 

ақпараттық жүйелердің келесі қасиеттері болуы керек: сенімділік, дәлдік, 

қатынас құруды бақылау, бақылаушылық, теңдестіруді бақылау және әдейі 

бұзуға тұрақтылық. 
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Әсер ету мақсаты бойынша ақпараттық жүйенің қауіпсіздігіне 

жасалатын қауіп-қатерлердің үш түрі бар: ақпараттың құпиялылығын бұзу, 

бүтіндігін бұзу, жүйенің жұмыс қабілетін бұзу қауіп-қатері (қызмет жасауға 

келіспеу). 

Әдетте кейбір жабық ақпаратқа рұқсатсыз қатынас құру болған кезде 

құпиялылықты бұзу қауіп-қатері де пайда болады. Ақпараттың бүтіндігі әдейі 

немесе қоршаған ортаның нысандық әсерлерінен бұзылуы мүмкін. Жүйенің 

жұмыс қабілеттілігін төмендететін немесе жүйе ресурстарына қол жеткізуді 

жабатын анық арнайы әрекеттер қызмет жасауға келіспеушілікті тудырады. 

1. Термин сөздерді тауып, түсініктемесін беріңіз. 

2. Термин сөздермен мәтіннен тыс сөйлемдер құрастырыңыз. 

3. Мәтінге хабарлы сөйлемдер түрінде жоспар құрыңыз  

4. Мәтіннен анықтауыштық сөз тіркестерін теріп жазыңыз. 

5. Мәтіннен бірнеше етістікті теріп жазып, олардың синонимін 

көрсетіңіз. 

 

20-тапсырма. Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

Программаның тиімділігі мен технологиялығы 

Программаның тиімділігі деп, жұмыс істеу уақытының аздылығы 

немесе оперативтік жадыдан көлемді аз қолдануды айтады. Егер программа 

көп уақыт жұмыс істейтін болса немесе жадыдан көп орын алатын болса, 

жоғарыда айтылғандарды орындауға тырысу керек (мүмкіндігінше тиімділігін 

арттыру керек). Кері жағдайда компьютерді технологиялық мүмкіндігіне 

байланысты тоқтап қалу, өзін-өзі қайта жүктеу сияқты жағымсыз жағдайларға 

ұшырауы мүмкін. Осы жағдайлардан қашық болу үшін компьютер 

мінездемелеріне немесе программаның жұмыс істеу тиімділігіне тікелей 

қатысты бөліктерін қайта қараған дұрыс. Бұл бөліктерге көбінесе қайталау 

саны өте үлкен циклдық бөліктер жатады. Жұмыс істеу уақытын қысқарту 

көлемінің ұлғаюына (ал көлемінің ұлғаюы уақыттың өсуіне) алып келетінін 

ұмытпау керек. Сондықтан программа сапасы туралы қатаң талаптар 

қойылғанда ғана әртүрлі әдістердің көмегімен программаның тиімділігін 

күшейтуге болады. Программа тиімділігін өсіруді    программаның орнына 

аздап болса да компилятор шешеді. Компилятор қолданатын оптималдау 

ортасы екі топтан тұрады:  

а) машинаға байланысты дегеніміз - программа бір машина тіліне 

бағытталған. Кодтарды оптималдау машина командалар деңгейінде; 

б) машинаға байланыссыз дегеніміз-программа кодтарын оптималдауға 

арналған тілдің деңгейінде жүргізіледі. 

Құрылымды және құрылымды емес программалау. 

Технологиясы жоғарғы деңгейдегі программа құрудың тәсілдерінің бірі 

- құрылымды программалау. Құрылымды программалаудың үш түрі бар: 

а) сызықтық құрылымды; 
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б) тармақталған құрылымды; 

в) циклды құрылымды. 

1. Термин сөздерді тауып, түсініктемесін беріңіз. 

2. Термин сөздермен мәтіннен тыс сөйлемдер құрастырыңыз. 

3. Мәтінге хабарлы сөйлемдер түрінде жоспар құрыңыз  

4. Мәтіннен анықтауыштық сөз тіркестерін теріп жазыңыз. 

5. Мәтіннен бірнеше етістікті теріп жазып, олардың синонимін 

көрсетіңіз. 

 

21-тапсырма. Мәтінді оқып, қазақ тіліне аударыңыз. 

Принципы защиты информации 

Информационная безопасность - состояние защищенности 

информационной среды общества, обеспечивающее ее формирование, исполь-

зование и развитие в интересах граждан, организаций, государства. 

Но безопасность не просто состояние, а специфическая совокуп-

ность условий деятельности и существования субъекта, контролируемых 

им (безопасность личности, производственных процессов и иные виды 

безопасности: политическая, военная, радиационная, экологическая, 

информационная, юридическая). Находиться в безопасности - значит 

находиться в таких условиях, которые можно контролировать в процесс е 

своей деятельности. 

Защита информации (информационных систем) - сохранение ин-

формации и данных так, чтобы не допущенные к ним лица или системы не 

могли их читать или изменять, а допущенные лица или системы в доступе к 

ним не ограничивались. Защита информации опирается на комплекс 

мероприятий по обеспечению безопасных, благоприятных условий работы с 

информацией: хранения, обработки, передачи, защиты от несанкционирован-

ной модификации, от блокирования доступа, отказа в обслуживании правом 

очным пользователям и от предоставления доступа неправомочным 

пользователям, включая условия обнаружения и документирования угроз. 

Контролировать все изменения условий деятельности субъектов 

защищаемой информацией принципиально невозможно, поэтому возможности 

защиты ограниченны и говорят об относительной безопасности. 

Три базовых принципа защиты информации – конфиденциальность, 

целостность, доступность. 

Конфиденциальность - защита важной (чувствительной, критической, 

ценной, конфиденциальной) информации от несанкционированного доступа. 

Конфиденциальная информация требует защиты должна быть доступна только 

тем, кто имеет на это право, ее несанкционированное раскрытие, модификация 

или сокрытие. Может принести ощутимый убыток или (денежный) ущерб . 

Целостность - защита точности и полноты информации и программного 

обеспечения. Компьютерная система (информационная система) должна 
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обеспечивать неизменность информации в условиях случайного и (или) 

преднамеренного искажения (разрушения) при хранении, передаче и 

обслуживании; Информацию может создавать, изменять н. уничтожать только 

авторизованное лицо (законный, имеющий право доступа пользователь). 

Целостность поддерживается функциональностью предотвращением сбоев, 

ведущих к потере информаций. 

Доступность информации - обеспечение чтения информации . . 

обработки (в  частности, копирование, модификация и даже уничтожение) и 

основных услуг авторизованным пользователям в нужное для них время. 

1. Термин сөздерді тауып, түсініктемесін беріңіз. 

2. Термин сөздермен мәтіннен тыс сөйлемдер құрастырыңыз. 

3. Мәтінге хабарлы сөйлемдер түрінде жоспар құрыңыз  

4. Мәтіннен анықтауыштық сөз тіркестерін теріп жазыңыз. 

5. Мәтіннен бірнеше етістікті теріп жазып, олардың синонимін 

көрсетіңіз. 

 

22-тапсырма. Мәтінді оқып, қазақ тіліне аударыңыз. 

 

Устройства персонального компьютера 

 

Аппаратное обеспечение (hardware, «железо») лектронные, 

тэлектрические и механические устроиства, входящие в состав системы или 

сети. 

Устройство – любое оборудование в корпусе компьютера или 

подключенное извне, в том числе по сети, которое может выполнять операции 

ввода данных, например жестких диск, клавиатура, мышь, принтер. 

Устроиства одинакового назначения могут иметь 

разную спецификацию (конструктивное решение, параметры, управление). 

Минимальный состав персонального компьютера в настольном 

варианте: системный блок, монитор, клавиатура и мышь. 

Системный блок содержит основные электронные схемы и устройства, 

которые позволяют компьютеру работать, управляют и вычисляют. В 

системном блоке находятся; материнская (системная) плата с процессором  и 

оперативной памятью, устройства внешней памяти (накопитель на жестком 

диске, дисководы дискет и компакт-дисков) для ввода и долговременного 

хранения информации (чтения и записи), блок питания. 

Такие устройства, как жесткий диск или дисковод  CD-ROM, 

размещены внутри компьютера, но считаются устройствами, поскольку 

устанавливаются отдельно и заменимы. Для их работы под управлением 

операционной системы необходима программа для устройства – драйвер. 

Клавиатура – стандартное устройство вывода информации, передающее 

в компьютер символы или команды. 

Монитор (или дисплей) – стандарное устройство выводв, отображения 

информации в форме знаков, графического и видеоизображения на 
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электронном экране. Современные программные средства используют 

монитор как инструмент организации графического взаимодействия с 

пользователем, в частности для совместного ввода информации с помощью 

мыши и клавиатуры. 

Мышь – устройство позиционирования указателя на экране, 

позволяющее без использования клавиатуры выделять, перемещать,изменять 

объекты, отдавать команды. 

Периферийное устройство, периферия – часть аппаратного обеспечения, 

констуктивно отделенная от основного блока вычислительной системы. 

Периферийные  устройства функционируют по командам ценрального 

процессора. Периферийные устройства предназначены для внешней 

обработки  данных, их подготовки, ввода, хранения, управления, защиты, 

вывода и передачи по каналом связи, но не являются существенно 

необходимыми. Периферийное устройство может быть физически внешним 

(принтер, сканер, внешний модем), иногда находится в системном блоке 

(дисковод CD или внутренний модем). 

1. Термин сөздермен мәтіннен тыс сөйлемдер құрастырыңыз. 

2. Мәтінге хабарлы сөйлем түрінде жоспар құрыңыз. 

3. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастырыңыз. 

4. Термин сөздерді тауып, түсініктемесін беріңіз. 

  

23-тапсырма. Мәтінді оқып, қазақ тіліне аударыңыз 

 

Оперативная память 

 

Оперативная память – память временного хранения данных и команд, 

необходимых процессору для выполнения операций в текущем сеансе работы. 

Память отличается особо быстрым доступом к чтению и записи данных 

процессором или другими устройствами. Работа компьютера – это прежде 

всего работа процессора с  оперативнной памятью. Обычно, если термин 

«память» используют без уточнения, какая память, то имеют в виду 

оперативную память, другое название - оперативное запоминающее 

устройство(ОЗУ). 

При включении компьютера оперативную память загружается с дика 

программы и данные для работы операционной системы работы отдельных 

устроиств, а затем прикладные программы, которые открывает пользователь, 

обрабатываемые документы. Оперативная память хранит данные только на 

время, пока компьютер включен, поэтому она временная (на время сеанса 

работы) и энергозависимая (пока подает энергию источник питания). Данные 

в памяти утрачиваются при выключении компьютера или перезагрузке 

операционной системы. 

Процессор выполняет вычисления по программе, в размещенной 

оперативной памят, обменивается с памятью данными, отправляет  данные из 

памяти во внешние запоминающие устройства или сеть. Доступ к данным 
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внешней памяти, например жесткого диска, поэтому она и называется 

оперативнной – быстродействующей. 

Объем оперативнной памяти определяет, насколько большие программы 

могут выполняться, а также сколько данных будет подготовлено им для 

доступа, сколько программ могут выполняться одновременно, что очень 

важно для быстродействия. В персональные компьютеры устанавливается 

память 512 Мбайт и более, этого требуют современные операционные 

системы и прикладные программы, игры. У сервера объем оперативнной 

памяти может превышать гигабайт. Такая оперативная память через несколько 

лет может стать нормой и для обычного персонального компьютера. 

Оперативная память физически выполняется на микросхемах, 

состоящих из многих запоминающих ячеек (каждая со своим адресом) для 

электрической записи, считывания и обновления двоичных данных. Память 

увеличивают, вставляя еще одну микросхему. 

1. Мәтіннен термин сөздерді теріп жазып, мәтіннен бөлек сөйлемдер 

құрастырыңыз. 

2. Мәтінге хабарлы сөйлем түрінде жоспар құрыңыз. 

3. Мәтіндегі етістіктерді теріп жазып, құрамына қарай талдаңыз. 

4. Мәтіннен анықтауыштық сөз тіркестерін теріп жазыңыз. 

5. Термин сөздерді тауып, түсініктемесін беріңіз. 

 

24-тапсырма. Мәтінді оқып, қазақ тіліне аударыңыз 

 

Системы управления базами данных 

 

Важная особенность реляционной базы данных состоит в том, что 

единая база данных· может распределяться по нескольким таблицам между 

которыми могут существовать связи типа «один к одному» и «один ко 

многим». Этим реляционная система отличается от просто одноуровневой 

базы данных, которая размещается в одной таблице например в Excel. 

Реляционная  база хранит данные таким образом что их можно добавлять и 

использовать независимо от других хранящихся данных. 

Пользователю не обязательно знать все детали того, как физически 

хранится информация на компьютере (локальном или удаленном какие поля 

есть в таблицах, как они связаны и будут извлекаться IO базы данных. 

Поэтому одну и ту же базу данных можно просматривать разными способами. 

Вместо общения с большим количеством отдельных файлов (текстовых, 

табличных, графических) создается единый интерфейс, с помощью которого 

добавляются новые записи, редактируются или удаляются имеющиеся. 

Система управления базами данных (СУБД) - программа, которая 

позволяет создавать и менять структуру базы, формы для ввода и просмотра 

информации, запросы для избирательного извлечения. СУБД избавляет от 

поиска и сбора необходимых фрагментов в различных файлах, от расчета 

числовых показателей вручную. По готовым формам, запросам пользователи 
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получают информацию и печатают отчеты, даже не имея представления о том, 

как структyрирована база данных. 

Примером СУБД настольного типа является программа Micrbsoft.-

Аccess, выполняющая операции с данными. На локальном компьютере 

физически хранится и предоставляется информация, работают средства 

управления и организации запросов. Сфера применения. СУБД Access - малые 

и средние организации с интенсивным товаром и документооборотом, с 

такими задачами, как учет складского хозяйства, обеспечение работы 

магазина, ведение кадровых дел, бухгалтерии, документов., При небольшом 

числе пользователей с базой данных Access можно работать через сеть. 

Программа применима для поддержки веб-сайта в Интернете или внутренней 

сети. 

1. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастырыңыз. 

2. Берілген мәтіннен термин сөздерді теріп жазып, мәтіннен бөлек 

сөйлем құрастырыңыз. 

3. Мәтіннен анықтауыштық сөз тіркестерін тауып аударыңыз. 

4. Аударылған сөз тіркестерінен мәтіннен өзге сөйлемдер 

құрастырыңыз. 

5. Термин сөздерді тауып, түсініктемесін беріңіз. 

 

25-тапсырма. Мәтінді оқып, қазақ тіліне аударыңыз. 

 

Компьютер: архитектура и устройство 

 

Электронная вычислительная машина (ЭВМ) – универсальное 

устройство ввода, вывода, накопления, обработки и передачи информации для 

решения вычислительных и информационных задач. Термин  «компьютер» 

употребляется в том же смысле, что и термин «ЭВМ». 

Компьютер содержит устроиства обработки и периферийные 

устроиства,взаимодействие и работа которых происходит под управлением 

программ. Компьютер-электронная машина, так как состоит из электронных 

схем, вычислительная машина-так как обрабатывает информацию в цифровой 

форме, выполняя вычисления, численные арифметические и логические 

операции без вмешательства человека. Цифровая форма представления любых 

данных обеспечивает компьютеру такое своиство, как универсальность, 

пригодность для решения разнообраных задач. 

Компьютер принимает информацию в форме цифровых данных и 

работает с ней на основе программы, то есть последовательности команд 

обработки данных. Программа может быть нейзменной (встроенной в 

компьютер с помощью логической схемы) или заменяемой (установленной на 

компьютере,загружаемой). В современных компьютерах есть оба типа 

программ. Результат работы компьютера должен быть сохранен или передан 

устройству вывода информации. 
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В США и Англии первые компьютеры разработывались в 1943-1947 

гг.,в континенальной Европе первый «макет электронно-счетной машины» 

(МЭСМ) создан в СССР в 1948-1951 гг. Современные типы вычислительных 

устройств по степени убывания мощности можно расположить в следующем 

порядке: 

1. Супер ЭВМ                     6. Персональный компьютер 

2. Большая ЭВМ (mainframe)           7. Портативный компьютер 

3. Мини-компьютер                          8. Карманный ПК 

4. Сервер                          9. Смарт- карта 

5. Рабочая станция 

Большие ЭВМ используются в крупных корпорациях, банках. Мини-

компьютер близок по производительности к большим ЭВМ, имеет 

многопроцессорную систему и может одновременно обслуживать от 4 до 200 

пользователей. Рабочая станция - настольный компьютер профессионала для 

инженерногн проектирования, издательского дела, разработки новых 

программ и других приложений, где требуются повышенные графические 

качества, производительность, надежность. 

Наиболее популярны персональные компьютеры, предназначенные для 

широкого круга потребителей-непрофессионалов в программировании. 

1. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастырыңыз. 

2. Берілген мәтіннен тірек элементтерді теріп жазыңыз. 

3. Мәтіннен анықтауыштық сөз тіркестерін тауып аударыңыз. 

4. Аударылған сөз тіркестерінен мәтіннен өзге сөйлемдер 

құрастырыңыз. 

5. Термин сөздерді тауып, түсініктемесін беріңіз. 

 

2 Студенттің № 2 семестрлік жұмысы 

 

Тақырыбы: Реферат – шолу. Ғылыми - техникалық мақалалар 

жинағындағы, ғылыми журналдардағы белгілі бір өзекті тақырыпты қозғаған 

ең кемі үш мақаланы пайдалана отырып реферат-шолу жазу. 

Мақсаты: рефератты жазудағы ең басты кезеңнің бірі - тақырыпты 

таңдау екендігін түсіндіру. Реферат тақырыбын таңдаған кезде барынша 

дербестік қажеттігін айту. Әр студенттің қызығушылығы мен икемділігіне 

келетін тақырып таңдалып, сол тақырыпқа сай жұмыс жасалғанда, оның 

нәтижесі әсерлі болатындығын түсіндіру. Реферат сәтті болуы үшін қажетті 

материалдар мен әдебиттерді қалай іздеу керектігін айту, яғни бұл үшін 

ақпаратты алудың негізгі көздерімен танысқан дұрыс: анықтамалық және 

библиографиялық басылымдармен және кітапхананың мерзімдік 

басылымдарымен. 

Әдебиеттерді зерттеуді тақырып атауынан бастау керектігіне мысалдар 

келтіру. Әдебиетті зерттеген кезде оларға кейін көңіл аудару үшін негізгі 

ойлар мен ережелерді, дәлелдерді, дәлелдемелерді, тұжырымдамаларды 

белгілеп алу керектігі мәнді екендігін айту. 
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Реферат жазудың әдістемелік нұсқауы 

«Реферат» сөзі латын тілінен шыққан және оны сөзбе-сөз аударатын 

болсақ, ол  «баяндау, хабарлау» деген мағына береді. Іс жүзінде барлық 

сөздіктер бұл сөздің мағынасын бірдей ашады. Реферат - жазбаша түрдегі 

кітаптың мазмұнының, ғылыми мәселелердің, жаттығулардың, ғылыми 

зерттеу нәтижелерінің қысқаша мазмұндалуы, белгілі тақырыпқа баяндама, 

әдебиет тізімі мен басқа да көздерге шолу жасайтын белгілі бір тақырыптағы 

баяндама. 

Реферат оқытылатын пәннің қандай да бір ірі мәселелерін 

студенттермен дербес анықтауға, белгілі бір мәселеге қатысты түрлі 

концепциялар мен ғылыми көзқарастармен танысуға арналған. 

Реферат міндетті түрде бірнеше әдеби қайнар көздердің негізінде 

дайындалады. Онда мәселенің негізгі концепциясы, мамандардың пікірлері, 

қайнар көздерге сілтемелер, қолданылған ғылыми әдебиет тізімі көрсетіледі. 

Реферат тақырыбын тандау студенттермен дербес жүзеге асырылады. 

Тақырып тандағаннан кейін және пән оқытушысымен кеңескеннен кейін, 

студент тақырып бойынша кітаптардың, ғылыми мақалардың және 

анықтамалық құралдардың тізімін жасайды.  

Реферат жоспары ашылатын тақырыптың ішкі тұтастығын көрсетуге 

тиісті. Реферат құрылымы қысқаша кіріспеден, негізгі бөлімнен, 

қорытындыдан және қолданылған қайнар көздердің тізімінен тұрады. 

Кіріспеде (1-1,5 бет) тақырыптың өзектілігі, жұмыстың мақсаты мен 

міндеті негізделеді. Негізгі бөлімде мәселе жағдайы, оның тенденциялары, 

ғылыми концепциялары мен көзқарастар, құжатта қайнар көздер мен практика 

материалдары анализденеді, негізгі ұғымдар мен жағдайлар көрсетіледі. 

Қорытындыда рефераттың мақсаты мен міндетіне сай, тақырыпты 

зерттеудің негізгі қорытындылары, авторлық тұжырымдар мен практикалық 

нұсқамалары көрсетіледі. Реферат көлемі 12-15 беттен аспайды. 

Рефератпен жұмыс жасаудың 4 негізгі бағыты көрсетіледі: 

- рефератпен жұмыс істеудің негізгі кезеңдері; 

- рефераттың құрылымы; 

- рефератты рәсімдеудегі талаптар; 

- рефератты қорғау. 

Рефератты жазудағы ең басты кезеңнің бірі - тақырыпты таңдау. 

Реферат тақырыбын таңдаған кезде барынша дербестік көрсеткен дұрыс. 

Сіздің қызығушылығыңыз бен икемділігіңізге келетін тақырып таңдалып, сол 

тақырыпқа сай жұмыс жасалғанда, оның нәтижесі әсерлі болады. Алайда, 

сіз  тапсырманы формальды түрде емес, адал орындайтын болсаңыз, әдіскер 

ұсынған тақырып та сізді қанағаттандыра, қызықтыра алады. Реферат сәтті 

болуы үшін қажетті материалдар мен әдебиттерді іздеп табу керек. Бұл үшін 

ақпаратты алудың негізгі көздерімен танысқан дұрыс. Яғни, анықтамалық 

және библиографиялық басылымдармен және кітапхананың мерзімдік 

басылымдармен танысу қажет. 
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Әдебиеттерді зерттеуді тақырып атауынан бастау керек. Әдебиетті 

зерттеген кезде оларға кейін көңіл аудару үшін негізгі ойлар мен ережелерді, 

дәлелдерді, дәлелдемелерді, тұжырымдамаларды белгілеп алу керек. 

Келтірілген деректер мен маңызды тұжырымдамаларға көңіл бөліңіз, ыңғайлы 

болу үшін оларды карточкаларға жазып қойыңыз. Толық библиографиялық 

басылымды карточкада көрсетуді ұмытпаңыз. Әдебиет көздерін зерттеп 

біткеннен кейін жиналған материалды жүйелеу мен талдау жұмысы 

басталады. Карточкалар мен конспекттерді қарап шығу нәтижесінде қажетті 

мәлімет рефераттың мақсаты мен міндеттеріне сәйкес жіктеледі. Осы кезеңде 

жұмыстың соңғы жоспары анықталып, материалдың ой салуымен жаңа 

сюжеттер пайда болады.  

Материалды топтастыру - техникалық жұмыс емес. Деректерді 

іріктеудің өзі жұмыс болжамдарын әзірлеуді көздейді. Бұл ретте барлық тарау 

толығымен материалмен қаматамасыз етілмеуі мүмкін. Ол карточкаларды 

тараулар бойынша жіктеген кезде анықталады. Мұндай жағдайда 

дереккөздерді қайтадан қараған немесе рефераттың жалпы құрылымын не 

жеке бөліктерін қарап шыққан дұрыс. 

Рефератты жазу - соңғы кезең болып табылады. Әрбір тармағы 

материалмен қамтамасыз етілген, жақсы ойластырылған жоспар болса, 

реферат жазу қиындық әкелмейді. Рефератты кіріспеден емес, негізгі бөлімнен 

бастап жазған дұрыс. Негізгі бөліммен жұмыс жасау барысында ғана 

әдебиеттер мен дереккөздерді түсінуге болады.  

Ал, жоғарыда айтылған әдістемелік тұжырымдарға сүйене отырып, 

өзіміз таңдаған тақырып көлемінде рефератты орындап көрейік.  

Үлгі: Біздің таңдап алған реферат тақырыбы: «Ақпараттық 

технологияның түрлері». 

Әдебиеттерді қарастырып, олардың ішінен қажетті, тақырыпты ашуға 

көмегі бар деген әдебиеттер мен қосымша анықтамалық нұсқаулықтарды 

іріктеп аламыз.  

Реферат үшін кіріспе бөлім міндетті және маңызды бөлім. Ол арқылы 

жасалған жұмыс деңгейін, рефераттың мақсатының түсіндірілуін және оның 

жұмыста қаншалықты дербес екенін анықтауға болады. Кіріспеде дәйекті 

түрде тақырыптың өзектілігі айтылады (дәлелдеу). Не себепті берілген сұрақ 

ғылыми қызығушылық тудыратындығын көрсету және ұсынылатын материал 

мен қазіргі заманның байланысы бар ма екендігін айту қажет.  

Кіріспе құрылымды келесі сөздермен «Реферат кіріспеден, ... тараудан, 

қорытындыдан тұрады. Кіріспеде жұмыстың негізгі идеялары көрсетілген. 1-

ші тарау ... арналады, 2-ші тарауда ... сөз болады. Қорытындыда негізгі 

тұжырымдар көрсетілед» сипаттаумен аяқталады.  

Негізгі бөлім берілген тақырыпты зерттеуге арналған. Бұл бөліктің 

атауы реферат атауымен аталады. Бұл бөлік ең үлкен болып, жұмыстың 3/2 

бөлігін алуы керек. Барлық тараулар мен тармақшаларда қысқаша әрі нақты 

атау болу керек. Материалды баяндауда қисынды сақтау керек. Рефераттың 

негізгі бөлімінде түрлі дереккөздерінен алынған мәліметтерден басқа 
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келтірілген деректерге сүйенетін, яғни жұмысты толық  немесе оның кез 

келген жеке тармақшасын құруға арналған міндет - зерттеме - қорытынды 

формуласын пайдалану арқылы  өзіңіздің пікірлеріңіз бен қисынға келтірілген 

тұжырымдарыңыз болғаны дұрыс. 

Қорытынды негізгі бөлімнен шығып нақты әрі қысқаша болуы керек. 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі - тақырыпқа байланысты бүкіл 

әдебиеттердің емес, осы рефератты жазуда пайдаланылған ақпарат көздерінің 

тізімі болып табылады. Оған сілтемеде көрсетілген әдебиеттер де кіреді.  

Рефератты рәсімдеудегі талаптар: көлемі 12 беттен кем емес, А4 

форматында, шрифті  - 14 Times New Roman немесе 12 Arial KZ, интервалы 

1,0. 

Титулдық бетте рефераттың тақырыбы мен жазылуының жылы мен 

орны сол беттің астыңғы жағында ортасында көрсетіледі.  

Сіз рефератты қарап шығуға мерзімінен бірнеше күн бұрын ұсынуыңыз 

керек. Қорғау кезінде оның негізгі бөлігін айтудың қажеті жоқ. Сол кездің 

өзінде рефератты қорғау сұрақ-жауап кешіне айналмауы керек, ол бәрін айтып 

шығуға мүмкіндік бермейді. Өз жауабыңызды сауатпен және қисынмен 

негіздеңіз. 5 - 15 мин ішінде рефераттың өзектілігі жайлы, қойылған мақсат 

пен міндеттер туралы, зерттелген материал, негізгі бөлімнің құрылымы 

жөнінде, жұмыс барысында жасалған тұжырымдарыңызды айтып үлергеніңіз 

маңызды. 

Нәтижесінде реферат бірнеше мәселе бойынша бағаланады: 

- рефератқа қойылатын ресімді талаптардың сақталуы; 

- тақырыпты сауатты ашу; 

- ұсынылған реферат туралы өз ойын анық айта білу; 

- қойылатын сұрақтарды түсіну қабілеті мен оларға нақты жауаптар 

таба білу. 

 

Шолу-реферат жазуға арналған тақырыптар: 

 

1. Комьпютерлік технологиялардың маңызы. 
2. Информатиканың ғылым ретінде пайда болуы. 

3. Қазақ тіліндегі Web технологиялардың артықшылықтары мен. 

кемшіліктерін көрсете отырып, салыстыру анализін өткізу. 
4. Заманауи коммуникациялық құралдар. 

5. Ғаламторда ақпаратты қорғау. 
6. Қазақ тіліндегі операциялық жүйенің дамуының базалық 

тенденциясы. 

7. Информатикадағы соңғы жетістіктер. 

8. Ақпараттық жүйелер түсінігі. 
9. Ақпараттық технология дегеніміз не? 
10. Қазақ тіліндегі бағдарламалау тілдері. 
11. Инженер мамандығы кеше, бүгін, ертең. 

12. Ақпараттық қоғам. 
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13. Ғылым және техника, олардың өзара байланысы. 

14. Электрондық ми мүмкіндіктері (жасанды интеллект). 

15. Ақпараттық технологияның дамуының перспективті бағыттары. 

16. Есептеу техникасының даму тарихы. 
17. Электрондық білім беру ресурстарын жасау технологиясы. 

18. Қалта компьютерлерінің болашағы. 

19. Жасанды интеллект және адам ақыл-ойы. 

20. Білім беру саласындағы ақпараттық жүйелердің алатын орны мен 

ролі. 

21. Информатиканы оқытудың инновациялық әдістемелері. 

22. Теориялық информатиканың зерттеу бағыттары. 

23. Бағдарламалаудың негіздері. 

24. Қазақстан Республикасының кәсіпорындары мен ұйымдары 

пайдаланатын жергілікті есептеу желілерін жетілдіру жолдары. 

25. Қазақстанда микропроцессорлар өндірісін қалай жолға қою керек. 
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