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Кіріспе 

 

Ақпараттық қауіпсіздік – бұл қазіргі қоғам соқтығысатын басты 

мәселелердің бірі. Бұл мәселенің туындауы ақпаратты жинау, өңдеу және 

берудің автоматтандырылған құралдарын кеңауқымды пайдалану болып 

табылады. Ақпараттық қауіпсіздік мәселелерін шешу оның үш басты 

құрамаларын: қолжетімді, бүтінділік және құпиялылықпен кепілді қамтамасыз 

етумен байланысты. 

Берілген жұмыс кешенді орындаушы модульдерімен бірге зертханалық 

жұмыстардың 6 әдістемелік сипаттамаларынан тұрады. 

Екінші бөлім жылжымалы орын ауыстыру шифрін зерттеуге;  PGP 

(Pretty Good Privacy) пакетін меңгертуге;  деректерді  тиімді қысу: Шеннон – 

Фано, Хаффмен қысу алгоритмі және LZW-қысуға арналған зертханалық 

тапсырмалардан тұрады. 

Екінші бөлімнің зертханалық тапсырмаларын орындау барысында 

келесі сұрақтарды қарастыру болжанған. 

XY-Mover программалық қалыптастыруды қолданумен жылжымалы 

орын ауыстыру шифрін зерттеу (зертханалық жұмыс №1). 

Ақпаратты қорғаудың программалық құралдарын құру және 

пайдаланудың жалпы принциптерімен танысу, әсіресе PGP программасымен. 

PGP программалық жүйесін төмендегілерді қамтамасыз етуге арналған 

құралдарды меңгеру: 

1) Құпиялы ресурстарды шифрлеу және оларды қолжетімді ету үшін. 

2) Элекронды цифрлік қолтаңба механизмі көмегімен ақпараттық 

ресурстардың бүтіндігін қамтамасыз ету. 

3) Қалдық құпиялы ақпаратты сенімді жою. 

4) Виртуалды диск көмегімен құпиялы ақпаратты компьютерлік жүйеде 

бар болуын жасыру (зертханалық жұмыс № 2). 

Телекоммуникациялық каналдар бойынша таралған ақпараттың 

бүтіндігін бақылау үшін түзетуші кодтарды құру және пайдаланудың жалпы 

принциптерімен танысу. Хэмминг коды мен циклдік кодтарды құру 

принциптерін зерттеу (зертханалық жұмыс № 3 және 4). 

Шеннон – Фано мен Хаффмен әдістерін қолданумен ақпаратты қысудың 

статистикалық принциптерін қарастыру (зертханалық жұмыс № 5). 

LZW (Lempel – Ziv – Welch) әдісін пайдаланумен ақпаратты қысу 

принциптерімен танысу (зертханалық жұмыс № 6). 

Зертханалық жұмыс құрамына жұмыс тапсырмасын орындау мен оның 

есебін дайындау және қорғау кіреді. 

Әрбір зертханалық жұмысты орындаудан кейін оның есебін жасау 

керек. Оның құрамында келесілер болуы міндетті: 

1) Жұмыстың мақсаты мен тапсырмасы. 

2) Теориялық дайындықтың қысқаша қорытындысы. 

3) Атқарылған жұмыстың нәтижелері. 

4) Жұмыстың қорытындысы және пайдаланылған әдебиеттер тізімі. 
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Орындалған жұмыс пен дайындалған есеп оқытушының алдында 

қорғалады. 

Есепті электронды түрде өткізуге болады. 

 

 

1 Зертханалық жұмыс № 1. Толассыз орын ауыстыру әдісімен 

шифрлеу  

 

Жұмыстың мақсаты: XY-Mover программалық өнімін пайдаланумен 

толассыз орын ауыстыру шифрін зерттеу. 

Зертханалық жұмысты орындау үшін XY-Mover программалық өнімі 

қажет. 

 

Зертханалық жұмыс тапсырмасы. 

1. Компьютерде зертханалық жұмысты орындау үшін XY-Mover 

программалық модулін орнату қажет. 

2. Өз нұсқаңызға сәйкес шифратордың бастапқы орнатылуын орындау. 

3. Шифрлеу үшін файлды жүктеу. 

4. Қалқымалы орын ауыстыру шифрін пайдаланумен ақпаратты 

шифрлеуді жүргізу, шифрмәтінді файлда сақтау. 

5. Есепте XY-Mover программа-эмуляторды пайдаланумен деректерді 

шифрлеу мен дешифрлеу процесін сипаттау. 

6. Есепте бақылау сұрақтарына жауапты жазу керек. 

 

1.1 кесте 

 Нұсқа Шифратор параметрлері 

n1 n2 

0 64 63 

1 59 68 

2 53 74 

3 47 80 

4 49 78 

5 42 85 

6 38 89 

7 37 90 

8 35 92 

9 33 94 

 

Зертханалық жұмысты орындауға әдістемелік нұсқау. 

Ашық мәтіннің және оларды қарапайым алмастыру мен орын 

ауыстыру шифрлерін дешифрлеу кезінде қолданудың төзімді заңдылықтары.  

Мәтінде әріптердің пайда болуының жиілік кестесі (1.2 кестені қара) әр 

түрлі кітаптарда келтірілген. Олар ашық мәтіннің үлкен көлемдерінде 
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жиіліктерді есептеу негізінде алынған. Эксперименттерге әр түрлі алғашқы 

материал алынатындығын ескере отырып, ықтималдық мәні өзара біршама 

ерекшеленеді. 

 

1.2 кесте 

1 а - 0,062 

 

 

 

 

12 л - 0,035 23 ц - 0,004 

2 б - 0,014 13 м - 0,026 24 ч - 0,012 

3 в - 0,038 14 н - 0,053 25 ш - 0,006 

4 г - 0,013 15 о - 0,090 26 щ - 0,003 

5 д - 0,025 16 п - 0,023 27 ы - 0,016 

6 е,е - 0,072 17 р - 0,040 28 ъ,ь - 0,014 

7 ж - 0,077 18 с - 0,045 29 э - 0,003 

8 з - 0,016 19 т - 0,053 30 ю - 0,006 

9 и - 0,062 20 у - 0,021 31 я - 0,018 

10 й - 0,010 21 ф - 0,002 32 -0,175 

11 к - 0,028 22 х - 0,009   

 

Егер ықтималдықтың азаюы бойынша әріптерді реттесек, онда біз келесі 

вариациялық қатарды аламыз: 

О,Е,А,И,Н,Т,С,Р,В,Л,К,М,Д,П,У,Я,З,Ы,Б,Ь,Г,Ч,Й,Х,Ж,Ю,Ш,Ц,Щ,Э,Ф 

Мысалы, «СЕНОВАЛИТР» сөзінде жиі кездесетін әріптердің 10 бар. 

Орын ауыстыру шифрі. X — I алфавитінде ашық (мазмұнды) мәтіндер 

жиыны делік. Мүмкін ашық мәтіндер ұзындығы Т шамасына еселенген. 

Кілттер жиыны Т дәрежелі ST қойылымының симметриялық тобы болып 

табылады, g ST үшін fg шифрлеу функциясын анықтайық, (i1, i2, …, iT)  X 

үшін қояйық 

fg(i1, i2, …, iT)= (ig(1), i g(2), …, i g(T)), 

fg мына ереже бойынша Х-тен қалған элементтерін анықтайық: х X 

мәтіні Т ұзындығының кесіндісіне бөлінеді және Т ұзындығының әрбір 

кесіндісі жоғарыда келтірілген шифрлеудің заңы бойынша  g кілтіне 

шифрленеді. Шифрленген сөздер нұсқасы әріптерінен құрастырылған тізбек х 

ашық мәтінге және g кілтіне cәйкес шифрленген мәтін болып табылады. Т 

еселенбеген ұзындықты мәтінді шифрлеу үшін оны Т еселенген ұзындыққа 

дейін әріптер толықтырады. 

Орын ауыстыру шифрін дешифрлеу. Шифрленген мәтін Т 

бағандарымен кестеге жазылады. Орын ауыстыру шифрінің ашық мәтінін 

қалпына келтіру үшін бізге колонкаларды жолдарда мағыналы мәтін пайда 

болатындай етіп орналастыру керек. 

Сегіз бағанның орын ауыстыру шифрін дешифрлеу мысалын 

қарастырайық. Шифрленген мәтін келесі түрде болсын (1.3 кестені қара). 
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1.3 кесте 

1 2 3 4 5 6 7 8 

п а я  в  и м 

о ч ш г  у  е 

е б ж л  е  о 

м  ч  о т о я 

 е г е  у с щ 

 а к ь з а т т 

я р е  е п  ь 

 ю 3 в а н в  

о й а в е ш л  

 е - е я м  п н 

ь р р н з е е е 

3 а м а н  а к 

ч с т а  ь а н 

о я л м  а л  

о ь ч х т а т  

в  е о а л е п 

о е р м т ь е  

д с г ы  о а т 

е б в н  ы   

 а у и н з н л 

 г и а о к к д 

 а о б д г н  

 ж а  е д я д 

х л и  е м о а 

к р т д  ь о е 

 ь х в т о н  

 л е  е д а ю 

р  з е в  е д 

ш  в а е н е н 

т и й е в   д 

  в  с д   

 

Бағаналардың орын ауыстыруын 8·8 кестесіне қояйық, сондай-ақ і-ші 

жол мен j-ші баған қиылысында бірлікті қояйық. Егер j-ші колонка штаттық 

орын ауыстырудан кейін і-ші артынан еру керек. Біздің міндетіміз – 

бағандарды дұрыс орын ауыстыруына жауап беретін кестені қалпына келтіру. 
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Бір бағанды екіншісіне жұп етіп қояйық. Егер кейбір жолдарда тыйым 

салынған биграммалар пайда болса, онда бағандар ашық мәтінде бір-бірінен 

ере алмайды және сәйкес тор боялады. Біздің мысалда алтыншы баған 

төртіншісіне ере алмайды, өйткені мәтінде бірінші жолында қатарынан екі 

пробел  болады. Мысалы, алтыншы жолды қарайық. Егер де төртінші баған 

біріншісінің артынан ерсе, онда мәтінде  «Ь» басталатын сөздер болушы еді. 

1.4 кесте 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 X X  X X X  X 

2  X  X  X   

3   X     X 

4 X X  X  X X X 

5 X    X X X X 

6 X X  X  X X  

7 X   X X X X X 

8 X X   X X X X 

 

1.4-кестеде алтыншы баған үшіншісінің артынан ереді деп айтуға 

болады (осы оқиғаны келесі түрде белгілейік: 3  6), егер алтыншы баған 

соңғы болып табылмаса. Алтыншы баған үшін жалғастың екі нұсқасы бар 

болуы мүмкін. 

 

      8 

       

3 6 5. 

Екеуін де қарастыру керек және жалған нұсқаны әшкерелеу керек. Егер 

жалған нұсқаны әшкереле алмасақ, онда екі нұсқаны да жалғастыру керек. 

      8 4   1 

       

3 6 5 2 7. 

Соңында ашық мәтінде бағандардың мүмкін тізбегі қандайда бір ағашты 

аламыз. 

                7 

                  

3 6 5 2 8 4 1 7 

      
     8    4   1 7 

      
     4    1 7 

     
     5 
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     2 7 

     
     1 7 

Ағаштың әрбір бұтағына бағандардың қандайда бір орын ауыстыруы 

сәйкес келеді. 

Ары қарай әрбір нұсқаны мағыналыққа тексереміз және дұрыс нұсқаны 

аламыз 3 6 5 2 8 4 1 7. 

Ағашты соңына дейін тұрғызу міндетті емес екендігін атап өту керек. 

Мысалы, 3 6 8 4 5 бұтағын дәл қазір алып тастауға болар еді. 1.5-кестеде 

келтірілген мәтін фрагментін мазмұнды деп айтуға бола ма? 

 

1.5 кесте 

3 6 8 4 5 

я  м  в 
ш у е г  

ж е о л  
ч т я  о 
г у щ е з 
к а т ь е 
е а т  а 

 

Толассыз орын ауыстырудың шифрлеуші автоматы. Сәйкес келетін 

басқарушы реттілігі кезінде толассыз орын ауыстырудың дербес шифрін 

қалыптастыруға мүмкіндік беретін шифрленетін автомат сұлбасын 

қарастырайық (1.1 суретті қара). 

. 
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1.1 сурет - Толассыз орын ауыстырудың шифрлейтін автоматын 

қалыптастыру сұлбасы  

 

Сонымен қатар автомат келесі жағдайға көшеді: 

, 

мұнда 

=1, 

 
 

tN,…, t2, t1 тізбегін шифрлеу үшін келесі түрде орындайды. Алдымен 

төменгі жинақтауышқа ашық мәтіннің бірінші n1 белгілерін жазамыз 

 (tn1,…, t1, 0,…, 0).  

Біруақытта автомат бастапқы жағдайға орнатылады 

=(0,...,0). 

Мысал 1 

п=7, n1=3, п2=4 қабылдайық. УФЗ кіруде шифрленетін автомат 

жұмысының әрбір t қадамында (ЛPC) алынатын  векторы 

беріледі (1.2 суретті қара). 

1 

. 

. 

. 

 

n 

 

 

Тоқтатуды 

қалыптастыру 

торабы (УФЗ) 

y1 

yn 

. 

. 

. 

x1                  . . .                 xn 

…… 

. 

. 
“1” 

. 

. 

tn …t2t1 

. 

. 

1                  . . .                 n 
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1.2 сурет - Жылжытудың сызықты  регистрі 

 

Студент берілген жылжытудың сызықты регистрі жағдайының тізбегін 

жаза алады деп үміттенемін, оның көмегімен шифрлейтін автоматтың 

басқарушы тізбегі түзеледі. 

Программалық қалыптастыруды сипаттау. Компьютерде 

лабораториялық жұмысты орындау үшін XY-Mover программалық модулін 

орнату қажет. Төменгі жағында программаның негізгі элементтері 

көрсетілген: 

1) Мәзір жолы. Берілген программада мәзір үш пунктен тұрады: 

«ШИФРОВАНИЕ, ВИД, ПОМОЩЬ». Мәзірдің қажетті пунктін тінтуыр сол 

жақ батырмасымен шерту арқылы немесе пернетақтаның «оңға», «солға» 

батырмалары көмегімен, алдымен Ғ10 функционалды пернесін шерту арқылы 

таңдауға болады. Пайдаланушы оған қажет мәзір пунктін таңдап алған соң 

төменге түсетін ішкі мәзір ашылады. Мәзір пунктін толығырақ қарастырайық: 

а) «ШИФРОВАНИЕ» — төменге түсетін ішкі мәзір пунктін тінтуырдың 

сол жақ батырмасымен немесе пернетақтаның «↑», «↓» батырмаларымен 

таңдауға болады. Ішкі мәзір пункттерін толығырақ қарастырайық: 

- «РЕДАКТИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ» — «Параметры шифратора» 

программа терезесінің өрісінде қажет параметрлерді беруге мүмкіндік береді; 

- «ШИФРОВАТЬ» — шифрлеу процесін жүктейді; 

- «ДЕШИФРОВАНИЕ» — дешифрлеу процесін жүктейді; 

- «ВЫХОД» — программа жұмысын аяқтау; 

б) «ВИД» — бұл мәзір пункті программаның сыртқы түрін таңдауға 

мүмкіндік береді. Төменде ішкі мәзір пунктері келтірілген: 

- «ПАРАМЕТРЫ» — төменде сипатталған «Параметры шифратора» 

өрісін пайдалануға мүмкіндік береді; 

- «СХЕМА ШИФРАТОРА» — шифрлейтін автоматтың құрылымдық 

сұлбасын бақылауға мүмкіндік береді; 

- «СТРОКА СОСТОЯНИЯ» — бұл мәзір пунктін таңдау төменде 

сипатталған қалып-күй жолын бақылауға мүмкіндік береді. 

2) Саймандар панелі. Пайдаланушыға мәзірмен жұмыс істеу орнына 

саймандар панелін (батырмалар деп аталатын) пайдаланған ыңғайлы болады. 

Батырмалар белгілі бір меню пунктерін қайталайды, бірақ батырманы таңдау 

ішкі мәзір пунктеріне қарағанда әлдеқайда ыңғайлы. Ол үшін тінтуырдың сол 
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жақ батырмасымен таңдап алынған батырма бойынша шерту қажет. Солдан 

оңға батырмаларды қарастырайық: 

а) «А, ВИД/ПАРАМЕТРЫ» мәзір пунктіне сәйкес нәтиже алуға 

мүмкіндік береді; 

б) Шифратор схемасы – шифратордың «ВИД/СХЕМА» мәзір пунктіне 

сәйкес нәтижені алуға мүмкіндік береді; 

в) Қалып-күй жолы – «ВИД/СТРОКА СОСТОЯНИЯ» мәзір пунктіне 

сәйкес нәтижені алуға мүмкіндік береді; 

г) Параметрлерді редактрлеу – «ШИФРОВАНИЕ/ РЕДАКТИРОВАНИЕ 

ПАРАМЕТРОВ» мәзір пунктіне сәйкес нәтижені алуға мүмкіндік береді; 

д) шифрлеу —ШИФРОВАНИЕ/ШИФРОВАТЬ мәзір пунктіне сәйкес 

нәтижені алуға мүмкіндік береді; 

е) «дешифрлеу» — ШИФРОВАНИЕ/ДЕШИФРОВАТЬ мәзір пунктіне 

сәйкес нәтижені алуға мүмкіндік береді; 

ж) «үзу» — деректерді өңдеу процесін үзуге мүмкіндік береді 

(шифрлеу немесе дешифрлеу). 

3) Қалып-күй жолы. Қалып-күй жолы программаның төменгі бөлігінде 

орналасқан. Онда программа жағдайы туралы ақпарат шығарылады: 

а) Қалқымалы орын ауыстыру әдісімен шифрлеу – бұл хабарлама 

программа жұмысқа дайын екендігіне көрсетеді. 

б) аяқталды ... % — шифрлеу немесе дешифрлеу кезінде орындалған 

жұмыс көлемін индикациялау. 

4) Программа терезесі өрісін сипаттау: 

а) шифратор параметрлері: 

- п1 — төменгі жинақтауышқа біріншіжазылатын белгілер саны, 

- п2 — қалған белгілер (оларлың барлығы 127), 

- регистр қалдықтары — локальді жұмыс станциясының жинақтауыш 

нүктесі, 

- бастапқы толтыру —пайдаланушы өзгерте алатын локальді жұмыс 

станциясын бастапқы толтыру; 

б) енгізу ағымы: 

- мәтіндік файл атауы көрсетілетін өріс, оның мазмұнын 

шифрлеу/дешифрлеу қажет, 

- «Ашу» батырмасы — бұл батырманы шерткен кезде Windows үшін 

«ОТКРЫТИЕ ФАЙЛА» терезесі ашылады, 

- мәтін — шифрлеу/дешифрлеу үшін ашық файл мазмұны, 

- биттік ағым — таңдап алынға файл символдарын биттік көрсету; 

в) шығару ағымы: 

- мәтіндік файл атауы көрсетілетін өріс, оның мазмұнын 

шифрлеу/дешифрлеу қажет, 

- «Ашу» батырмасы — бұл батырманы шерткен кезде Windows үшін 

«ОТКРЫТИЕ ФАЙЛА» терезесі ашылады, 

- мәтін — шифрлеу/дешифрлеу үшін ашық файл мазмұны, 

- биттік ағым — таңдап алынға файл символдарын биттік көрсету. 
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Бақылау сұрақтары. 

1. Неге гаммалау әдісімен шифрлеу телекоммуникациялық байланыстың 

жоғары жылдамдықты тізбегі үшін ең қолайлы болып табылады?  

2. Қалқымалы орын ауыстыру шифрін пайдалану принциптерін атаңыз. 

3. Жылжытудың сызықты регистрін түсіндіріңіз. 

4. Шифрдің гаммасына қандай жалпы талаптар қойылады?  

5. Гаммалау әдісі дегеніміз не?  

6. Орын ауыстыру шифрінің принципін түсіндіріңіз. 

7. п = 5, п1= 2, n2= 3 кезінде толассыз орын ауыстырудың шифрлейтін 

автоматының жұмысын түсіндіретін мысал келтіріңіз.  

8. Орын ауыстыру шифрін дешифрлеу принципін түсіндіріңіз.  

9. Толассыз орын ауыстыру шифрі дегеніміз не?  

10. Толассыз орын ауыстыру шифрін қалыптастыру сұлбасының 

жұмысын қысқаша сипаттаңыз.  

11. Шифрлейтін автомат жұмысын түсндіріңіз.  

12. Толассыз орын ауыстыру шифрінің принципін түсіндіріңіз. 

 

 

2 Зертханалық жұмыс № 2. Ақпаратты қорғаудың программалық 

өнімдерін меңгеру. PGP программасы 

 

Жұмыстың мақсаты: ақпаратты қорғаудың программалық құралдарын 

тұрғызу және пайдаланудың жалпы принциптерімен, оның ішінде PGP (Pretty 

Good Privacy) программасымен танысу. 

Компьютерде PGP программасының жоқ болуы кезінде зертханалық 

жұмысты орындау үшін оны инсталляциялау қажет. 

Инсталляциялық файл PGPfreeware602i зертханалық жұмыс 

сипаттамасына қойылған. 

Орнату үшін келесі компоненттерді таңдау керек: 

1) PGP 6.0.2 Program Files; 

2) PGP 6.0.2 User’s Manual; 

3) Unconfigured PGP 6.0.2 Client Install; 

4) PGP disk for Windows. 

Кілттің бар болуы туралы орнату программасы сұрақтарына «Жоқ», ал 

жүйені қайта жүктеу қажеттілігі туралы сұраққа «Иә» деп жауап беру керек. 

PGP программалық жүйесінің құралдарын меңгеру мыналар үшін қажет: 

1) конфиденциальді ресурстарды шифрлеу және оларға кіруді шектеу 

үшін; 

2) электронды цифрлік қолтаңба механизмі көмегімен ақпараттық 

ресурстарға бүтіндікті қамтамасыз ету; 

3) қалдық конфиденциальді ақпаратты сенімді жою; 

4) компьютерлік жүйеде конфиденциальді ақпараттың бар болуын 

виртуалды диск көмегімен жасыру. 
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Зертханалық жұмыс тапсырмасы.  

1. PGP программасы туралы мағлұматтармен танысу. 

2. PGPtools программасын жүктеу («ПУСК» мәзірі немесе есептер 

панелінде PGPtray белгішесі көмегімен), PGP жүйесіне кіретін программалық 

құралдар құрамы есебінде және зертханалық жұмыста танысу және көрсету 

(қажет жағдайда PGP жүйесі туралы анықтамамен қолдану). 

3. PGPkeys программасы көмегімен криптографиялық кілттерді құру. 

Зертханалық жұмыс туралы отчетқа PGP жүйесінде шифрлеу кілтін құру реті 

туралы мағлұматтарды қосу, сондай-ақ экрандық формалар кезінде 

қолданылатын көшірмелер, сонымен қатар сұрақтарға жауап: 

1) PGP жүйесінде таңдап алынатын криптографиялық кілттер 

кездейсоқтығы қалай қамтамасыз етіледі; 

2) PGP жүйесінде пайдаланушының құпиялық кілті қалай және қайда 

сақталады? 

3) пайдаланушының құпиялық кілтті кездейсоқ жоғалту кезінде оны 

қалпына келтіру мүмкіндігі PGP жүйесінде қалай қамтамасыз етілуі мүмкін? 

4. PGPtools программасының Encrypt және Decrypt функциялары 

көмегімен файлдарды шифрлеу және дешифрлеу әдістерін меңгеру 

(қарапайым мәтіндік файлдар мен бейнелер файлдары мысалында). 

Зертханалық жұмыс туралы есебінде PGP жүйесінде файлдарды шифрлеу 

және дешифрлеу реті туралы мағлұматтарды қосу, сондай-ақ экрандық 

формалар кезінде қолданылатын көшірмелер және сұрақтарға жауап: 

1) қандай шифрлеудің қосымша параметрлері қолданылуы мүмкін, 

олардың мәні және мүмкін қолданылуы неде (міндетті түрде мысалда тексеру 

және тексеру нәтижелерін отчетта көрсету); 

2) қайда генерацияланады, PGP жүйесінде файлды симметриялық 

шифрлеу кілті қалай және қайда сақталады; 

3) шифрленген файлдарға басқа пайдаланушылар жағынан кіруді қалай 

қамтамасыз етуге болады; 

4) файл өлшемі оны шифрленген соң өзгере ме және қалай (файлдардың 

әртүрлі типтері үшін  нақты мысалдар келтіру)? 

5. PGPtooIs программасының Sign мен Verify функциялары көмегімен 

файлдардан электронды цифрлік қолтаңбаны алу және тексеру әдістерін 

теңгеру (өз бумаңыздағы құжаттар мысалында). Отчетқа PGP жүйесінде 

электронды құжаттар аутенттілігін және бүтіндігін қамтамасыз ету реті 

туралы мағлұматтарды қосу, сондай-ақ экрандық формалар кезінде 

қолданылатын көшірмелер және сұрақтарға жауап: 

1) электронды цифрлік параметрлерді алудың қандай қосымша 

параметрлері қолданылуы мүмкін, оларды мәні және мүмкін қолданылуы неде 

(міндетті түрде мысалда тексеру және тексеру нәтижелерін отчетта көрсету); 

2) қол қойылған құжаттың бүтіндігі бұзылуына программаның 

реакциясы қандай (міндетті түрде мысалда тексеру және тексеру нәтижелерін 

есебінде көрсету); 
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6. PGPtooIs программасының Encrypt Sign мен Decrypt/Verify 

функциялары көмегімен PGP жүйесінде электронды цифрлік қолтаңбаны алу 

(тексеру) және біруақытта шифрлеу (дешифрлеу) әдістерін меңгеру. Осы 

жүйеде электронды құжаттардың құпиялылығын, аутенттілігін және 

бүтіндігін біруақытта қамтамасыз ету реті туралы мағлұматтарды, сондай-ақ 

осы кезде қолданылатын экрандық формалардың көшірмелерін есепке қосу. 

7. PGPtooIs программасының Wipe функциясы көмегімен құпия 

ақпаратпен файлдарды сенімді жою әдістерін меңгеру. Отчетқа PGP 

жүйесінде құпия электронды құжаттарды жою реті туралы мағлұматтарды, 

сондай-ақ экрандық формалар кезінде қолданылатын көшірмелерді қосу. 

8. PGPtooIs программасының Freespace Wipe функциясы көмегімен 

құпия мағлұматтардан тұруы мүмкін қалдық ақпараттарды сенімді жою 

әдістерін меңгеру. Есепке осы функцияның программада пайдалану міндеті 

мен реті туралы мағлұматтарды, сондай-ақ экрандық формалар кезінде 

қолданылатын көшірмелерді қосу және сұрақтарға жауап: 

1) PGP жүйесінде қалдық құпиялық ақпаратты сенімді жою қалай 

жетіледі; 

2) Жоюдың мұндай әдісі сенімді болып табыла ма, егер жоқ болса, 

қалдық ақпаратты абсолютті сенімді жою қалай қамтамасыз етілуі мүмкін? 

9. PGPtray программасы көмегімен PGР жүйесінің функциясын тез 

орындау әдістерін меңгеру, жарлық есептер панелінің оң жақ бөлігінде 

орналасқан. Есепке бұл программаның қолданылу реті мен міндеті туралы 

мағлұматтарды, сондай-ақ экрандық формалар кезінде қолданылатын 

көшірмелерді қосу. 

10. PGPadmin программасы көмегімен оның ұйымдарда қолданылуы 

кезінде PGP жүйесінің баптауларын басқару әдістерін меңгеру (мастермен 

соңына дейін диалогтың барлық қадамдарын өту, онда «Save» батырмасының 

орнына «Отмена» батырмасын басу). Есепке PGP жүйесін әкімшілдеу 

мүмкіндіктері мен реті туралы мағлұматтарды, сондай-ақ экрандық формалар 

кезінде қолданылатын көшірмелерді қосу және сұрақтарға жауап: 

1) Шифрлеуді басқару мен ақпараттық ресурстардың бүтіндігін 

қамтамасыз ету бойынша қандай функциялар администраторға PGPadmin 

программасы береді; 

2) PGP пайдаланушыларына криптографиялық кілттерді басқару 

бойынша қандай функциялар администраторға PGPadmin программасы 

береді; 

3) Қандай мүмкіндіктерді PGP программасының пайдаланушылары үшін 

қолжетімді басқару бойынша PGPadmin программасы береді және мұндай 

ақпарат қайда сақталады? 

11. Зертханалық жұмыс туралы есепте бақылау сұрақтарына жауапты 

қосу керек. 
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Зертханалық жұмысты орындауға әдістемелік нұсқау 

PGP программасының негізгі міндеті файлдарды және пошталық 

хабарламаларды шифрлеу, оларды электронды қолтаңбаларды тіркеу, дискте 

файлдарды толықтай жою. PGР программасы сондай-ақ мынандай 

мүмкіндіктерді береді: 

 серверде ашық кілттерді сақтау; 

 шифрлеудің үш симметриялық және екі симметриялық алгоритмдерін 

пайдалану; 

 жүктеудің төрт әдісі: E-mail plugins, PGPtray, PGPtools, контексті 

меню; 

 кілттерді бөлу; 

 кілт валидтілігі деңгейін орнату және кілтті иесіне сеніп беру. 

PGPkeys. Бұл PGP 6.0 құрамына кіретін және кілттермен жұмыс істеуді 

қамтамасыз ететін программа (2.1суретті қара). 

 

 
 

2.1 сурет - PGPkeys терезесі 

 

«FILE» менюінде екі команда бар, олардың біреуі «EXIT», екіншісі — 

«SEND KEY SHARES» бөлінген кілттің локальді көшірмесін желі бойынша 

жіберуге мүмкіндік береді. 

«EDIT» мәзірі қарапайым командалардан басқа «PREFERENCES» 

командасынан тұрады, ол программа баптауларын беру үшін арналған (2.2 

суретті қара). 
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2.2 сурет - PGP Preferences терезесі 

 

«VIEW» мәзірі көмегімен экранда көрсетілетін кілттер қасиеттерін 

беруге болады. 

«KEYS» менюінің командасы: 

«SIGN» — өзінің жабық кілтімен басқа пайдаланушылардың ашық 

кілтін қоюға мүмкіндік береді. Сіз пайдаланылатын кілттің иесіне 

сенетіндігіңізді көрсетесіз, яғни кілт шын мәнінде де  иесіне жатады. Сонымен 

қатар модификаторларды беруге болады: 1) Non Exportable — кілттердің 

локальді жиыны үшін; 2) Exportable — тіркелген кілт серверге жіберіледі; 3) 

Meta-introducer Non-Exportable — иесіне ғана сенбей, сондай-ақ онымен кілтті 

кез келген сенімді адамға беру; 4) Trusted Introducer Exportable — иесіне кілтті 

қоюға ғана сенесіз (2.3 суретті қара); 
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2.3 сурет - PGP Sign Key терезесі 

 

«SET AS DEFAULT KEY» — берілген кілтті үнсіз келесім бойынша кілт 

етіп тағайындау; 

«ADD NAME/PHOTO/REVOKER» — кілт қасиеттеріне сіздің кілт 

жарамсыз етіп хабарлау құқығы бар иесінің аты-жөнін қосуға мүмкіндік 

береді; 

«REVOKE» — кілтті жарамсыз деп жариялау; 

«REVERIFY SIGNATURES» — кілт сигнатурасын (дұрыстығын) 

тексеру; 

«NEW KEY» — жаңа кілт қосу; 

«SHARE SPLIT» — кілтті бірнеше иелерге бөлу; 

«IMPORT/EXPORT» — кілтті мәтіндік файлға импорттау/экспорттау; 

«KEY PROPERTIES» — қасиеттер (сондай-ақ сенімділік дәрежесін, кілт 

валидтілігін беруге болады) (2.4, 2.5 суреттерді қара); 
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2.4 сурет - Key Generation Wizard терезесі  

 

 
 

2.5 сурет - Кілт қасиеттерін орнату терезесі 

 

«SERVER» — бұл мәзірде кілттердің серверімен жұмыс істеу үшін 

командаларға негізделген; 

«SEND ТО» — таңдап алынатын серверге кілтті жіберуге мүмкіндік 

береді (2.12 суретті қара); 

«SEARCH»— бұл команда көмегімен сәйкес параметрлерді беріп, кілтті 

серверде табуға тырысуға болады (2.7 суретті қара); 
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«UPDATE» — серверден ақпаратты алып, таңдап алынған кілтті 

жаңартуға мүмкіндік береді; 

 

 
 

2.6 сурет - Сервермен қосылу 

 

 
 

2.7 сурет - Серверде кілтті іздеу 

 

«GROUPS» — бұл мәзірде топтармен жұмыс істеу үшін командалардан 

тұрады; 

«NEW GROUP, SHOW GROUPS, IMPORT GROUPS» – сәйкесінше 

топты қосуға, топты көрсетуге, файлдан топтарды импорттауға мүмкіндік 

береді. Кілт иелерін топтарға біріктіру топтың барлық мүшелерін жіберу үшін 

хабарламаны оңай және жеңіл шифрлеуге мүмкіндік береді; 

«HELP» — Windows үшін стандартты, анықтама алуға мүмкіндік береді.  

PGPtools программасының альтернативасы PGP инсталляциялау кезінде 

контекстік мәзіріне файлдармен жұмысты және Windows сілтеуішінің 

«ФАЙЛ» мәзірін қосатын командалар қызмет етуі мүмкін. 

 

Бақылау сұрақтары. 

1. PGP жүйесінде криптографиялық кілттің ұзындығын қалай таңдауға 

болады?  
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2. PGP пайдаланушыларына криптографиялық кілттерді басқару 

бойынша қандай функциялар администраторға PGPadmin бағдарламасы 

беретінін атаңыз. 

3. Ақпаратты қорғаудың криптографиялық әдістерінің артықшылықтары 

мен кемшіліктері неде?  

4. Шифрлеуді басқару мен ақпараттық ресурстардың бүтіндігін 

қамтамасыз ету бойынша қандай функциялар бар екендігін атаңыз. 

5. Қандай компьютерлік жүйелер қауіпсіз деп аталады?  

6. Электронды цифрлік параметрлерді алудың қандай қосымша 

параметрлері қолданылуы мүмкін? 

7. Компьютерлің жүйелердің қорғалуына негізгі талаптар неден тұрады?  

8. PGP жүйесінде файлдарды шифрлеу және дешифрлеу реті туралы 

мағлұматтар табу керек. 

9. Компьютерлік жүйелердің қорғалуына қандай талаптарды орындау 

үшін қорғаудың криптографиялық әдістері қолданылады?  

10. Қол қойылған құжаттың бүтіндігі бұзылуына программаның 

реакциясы қандай екендігін көрсетіңіз? 

11. Сіздің көзқарасыңызбен PGP программасында қолданылатын 

ақпаратты криптографиялық қорғаудың әдістері қаншалықты сенімді? 

12. Шифрленген файлдарға басқа пайдаланушылар жағынан кіруді 

қалай қамтамасыз етуге болады? 

13. PGP программасы ақпаратты қорғаудың қандай негізгі 

функцияларына ие?  

14. PGP жүйесінде таңдап алынатын криптографиялық кілттер 

кездейсоқтығы қалай қамтамасыз етіледі? 

15. PGP программасының қалдық құпиялы ақпаратты сенімді жою 

функциясы негізінде қандай принцип жатыр?  

16. PGP жүйесінде файлды симметриялық шифрлеу кілті қалай және 

қайда сақталады? 

 

 

3 Зертханалық жұмыс №3. Түзетушi кодтар. Хэмминг кодтары 

 

Жұмыстың мақсаты: құрылу принциптерімен жалпылама танысу және 

мәліметтің толық бақылануы үшін түзетуші кодтардың қолданылуы және 

олардың телекоммуникациялық арналар бойымен таралуы.  

Зертханалық жұмысты орындау үшiн  компьютерге  «Код Хэмминга.rar» 

архивте орналасқан  Hemming.exe файлын  орнату керек. 

 

Зертханалық жұмыс тапсырмасы  

1. Ұсынылған әлiппені Хэмминг әдісі бойынша кодпен жазу (нұсқалар 

3.1 кестеде берілген). 

2. Кестенің әр бір жолына кодталған ақпараттан дара қатені еңгізу және 

кодтық кестеге кодсыздандыру нәтижелерін енгізу. 
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3. Кестенің соңғы екі жолына кодталған ақпараттан қос қатені еңгізу 

және кодтық кестеге кодсыздандыру нәтижелерін енгізу. 

4. Алынған нәтижелердi талдау және дәлелденген қорытындыларды 

сипаттау. 

Алынған Хэмминг кодын сипаттау: 

1) Бақылау және ақпараттық дәрежелердің саны және олардың 

нөмірлері; 

2) Код артықтығы; 

3) Салыстырмалы артықтық;  

4) Минималды кодтық арақашықтық; 

5) Алынған кодтың қабілеттілігін бағалау; 

6) Ұсынылған  әлiппеден кемінде ұзындығы бес символға тең 

символдарды алып, оны Хемминг коды көмегімен жазу.  Бастапқы мәтіннін 

ұзындығын және  Хемминг коды көмегімен жазылған код ұзындығын есептеу. 

7) Хэмминг кодының көмегімен ақпаратты кодтау және кодсыздандыру 

сипаттау тәсілдерімен қысқаша теориялық материалдарды таныстыру. 

8) Hemming.exe. бағдарламасы көмегімен кодтау бойынша өткiзiлген 

эксперименттердiң қорытындысын әкелу. 

9) Дара қателарді табудың және дұрыстаудың және қос қателерді 

табудың нәтижелерін бағалау. Зерттелетін кодтың түзету қабілеті туралы 

қорытынды жасау. 

10) 3.2 кестеде көрсетілген  нұсқа  нөміріне  сәйкес  бақылау 

сұрақтарына  жауап беру. 

 

3.1  кесте  

Нұсқа номірі Бастапқы әліпби 

1,5,9, 13,17 Кириллица А... М 

2,6, 10, 14, 18,22 Кириллица О ... Я 

3,7, 11, 15, 19,23, 27 Латын А... N 

4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 Латын О... Z 

21,25,29, 26, 30 Ондық цифрлар  0 ... 9 

 

Зертханалық жұмысты орындауға әдістемелік нұсқау. 

Бағдарлама Хэмминг алгоритмі бойынша символдарды кодтауға 

арналған. Бағдарламаның басты терезесі 3.1 суретте көрсетілген.  
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3.1 сурет - Бағдарламаның басты терезесі    

 

Он үш символдық Хемминг кодының көмегімен ASCII – кодтаудағы 

кез-келген символдар кодталады, сегіз ақпараттық дәрежесі төрт бақылау 

дәрежесі және ортақ жұптық дәрежесі. 

Кодтау және кодсыздандыру процесі 3.2 суретте көрсетілген. 

 

 
 

3.2 сурет - Кодтау және кодсыздандыру процесі 
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Бақылау  биті ашық сұр түспен, жалпы жұптық биттер қара сұр түспен 

белгіленген.   Алынған кодқа қатенi енгізуге болады. Дара қате дұрыстала 

алады, қосарлы қате түзетусіз мәлім болады. Егер қате дұрысталса, ол қандай 

биттерiнде рұқсат етiлгендігі көрсетiледi. Содан соң символ 

кодсыздандырылады. Дара қатенің дұрысталу процесінің 3.3 суретте 

көрсетілген. 

 

 
 

3.3 сурет - Дара қатенің дұрысталу процесі 
 

Егер қос немесе одан да көп еселі қате шықса, онда қатені дұрыстау 

мүмкін емес екендігі туралы хабарлама шығады. 

 

Бақылау сұрақтары. 

1. Хэмминг коды қалай қолданылады және не ұсынады?  

2. Хэмминг кодының көмегімен ақпаратты кодтау және кодсыздандыру 

сипаттау тәсілдерін атаңыз. 

3. Хэмминг коды қалай құралады?  

4. Зерттелетін кодтың түзету қабілеті туралы қорытынды жасаңыз. 

5. Хэмминг кодының көмегімен қандай қателіктерді дұрыстауға 

болады? 

6. Оның түзету қабілеттілігі кодтың қандай қасиеттеріне тәуелді? 

7. Хемминг коды құралу барысында қандай қателіктер пайда болады?  

8. Бастапқы мәтіннін ұзындығын және  Хемминг коды көмегімен 

жазылған код ұзындығын есептеңіз. 
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4 Зертханалық жұмыс №4. Түзетушi кодтар. Циклдық кодтар 

 

Жұмыстың мақсаты: құрылу принциптерімен жалпылама танысу және 

мәліметтің толық бақылануы үшін түзетуші кодтардың қолданылуы және 

олардың телекоммуникациялық арналар бойымен таралуы. Циклдік 

кодтардың құрылу принциптерімен танысу. 

Зертханалық жұмысты орындау үшiн  компьютерге  «Циклический 

код.rar» архивінде орналасқан  CyclicCode74.exe файлын  орнату керек. 

 

Зертханалық жұмыс тапсырмасы.  

1. 4.1 кестені қолдана отырып, берілген нұсқаға сәйкес  полиномдар 

тудыратын жүйелi түрде циклдiк кодты алу.     

 

4.1 кесте 

Нұсқа нөмірі Үшінші дәреже тудыратын полином 

1,7, 13, 19,25 1011 

2, 8, 14, 20, 26 1101 

3,9, 15,21,27 1011 

4, 10,16, 22, 28 1101 

5, 11, 17,23,29 1011 

6, 12, 18, 24, 30 1101 

 

2. Циклдық кодының көмегімен ақпаратты кодтау және 

кодсыздандыруды сипаттау тәсілдерімен қысқаша теориялық материалдарды 

таныстыру. 

3. CyclicCode74.exe. бағдарламасы көмегімен кодтау бойынша өткiзiлген 

эксперименттердiң қорытындысын әкелу. 

1. Дара қателерді табудың және дұрыстаудың нәтижелерін бағалау.  

Зерттелетін кодтың түзету қабілеті туралы қорытынды жасау. 

2. 4.2 кестесінде көрсетілген  нұсқа  нөміріне  сәйкес  жеке тапсырманы 

орындау. 

 

4.2 кесте 

Нұсқа нөмірі Саны 

1,16 1 

2,17 2 

3,18 3 

4,19 4 

5,20 5 

6,21 6 

7,22 7 

8,23 8 

9,24 9 
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10,25 10 

11,26 11 

12,27 12 

13,28 13 

14,29 14 

15,30 15 

 

Зертханалық жұмысты орындауға әдістемелік нұсқау. 

Бағдарлама циклсiз кодтардың құрылысын зерттеу  үшiн арналған. 

3. Циклдiк кодтарды пайдалануы арқылы  ақпаратты кодтаудың 

бағдарламасы туралы мәліметті зерттеу («ҚҰЖАТ» бумасы). 

Кодтауға арналған бағдарламаны іске қосу («ОРЫНДАЛАТЫН 

МОДУЛЬ» бумасы, файл CyclicCode74.exe). Бағдарламаның басты терезесі  

4.1 суретте көрсетілген. 

 

 
 

4.1 сурет - Бағдарламаның басты терезесі 

 

4. Ұсынылған нұсқаны циклдiк кодтың көмегiмен жазу (4.1 кестені 

қара). Ол үшін жолға «1. Сандарды еңгізу X [0—15]» (3.7 кестені қара) 

берілген санды еңгізу. Кодтық кестені сақтау және және папкаға көшіру 

(Ctrl+Alt+PrtScSysRq  бірдей басу,  содан соң Сtrl+V). 
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4.2 сурет - Бағдарламаның басты терезесінің толтырылған мысалы 

 

5. Алынған нәтижелердi талдау және дәлелденген қорытындыларды 

сипаттау. 
                                                                                                       012 34567 

Мысал.  Сегiз мәндi санды кодтауды қарап шығамыз 00011111. Үшінші 

дәрежелі полином тудыратын кодтау үшін берілген 

Р(1,0) = 1101, 

Р(х)= 1 +х+х
3
, 

 

х
3  
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                     х
4
 +х

2
 +х  

                            х
3
 +х  

                            х
3
 +х+ 1 

                                        R(х) =1. 

 

Кодтық полиномның мағынасын табамыз F(x): 

 

F(x) = (х
6
 +  x

 7
 + x

 8
 +x

9
 +х

10
)  1. 

Сондай ақ, соңғы кодтық комбинация   F(x) түріне ие болады: 

 
                                                               012345678910 

                                                                         10000011111 

                       Бақылау разряды     → 100  

                                                                   10000011111. 

 

Бақылау сұрақтары. 

1. Ұғымдардың айырмашылығын көрсетіңдер: ақпаратты кодтау, 

ақпаратты шифрлеу.  

2. Циклдік код принциптерін атаңыз. 

3. Ұғымдарды анықтаңдар: біркелкі кодтар, біркелкі емес кодтар, 

префиксті кодтау, бөлінетін кодтау, жүйелі, жүйелі емес кодтау.  

4. Кодтық полиномның мағынасын табыңыз. 

5. Кодтың түзетушілік қабілеті  оның қандай сипаттамаларына тәуелді? 

6. Циклдiк кодтарды пайдалану шарттарын атаңыз. 

7. Ақпарат тұтастығын бақылаудағы циклдік код пен Хэминг кодын 

тиімділігі бойынша салыстырыңыз.  

8. Циклдық кодының көмегімен ақпаратты кодтау және 

кодсыздандыруды сипаттау тәсілдерін атаңыз. 

 

 

5 Зертханалық жұмыс № 5. Шеннон және Хаффмен бойынша көлем 

қысқарту әдістері 

Жұмыстың мақсаты: Шеннон-Фано және Хаффмен тәсілдерін 

қолданып ақпарат көлемін  қысқартудың статистикалық принциптерімен 

танысу. 

Зертханалық жұмысты орындау үшін компьютерде Shannon –

Huffman.exe файлын орнату керек, ол Шеннон мен Хаффмен көлемін қысқарту 

әдістері .rar архивінде орналасқан. 

 

Зертханалық жұмыс тапсырмасы.  

1. Shannon –Huffman.exe бағдарламасы туралы мәліметтермен танысып 

және ақпаратты тиімді кодтаудың мысалдарын қарастыру. 
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2. Хаффмен мен Шеннон-Фано әдістерін қолдану арқылы ақпарат 

көлемін қысқарту әдістерін көрсету үшін арналған Shannon –Huffman.exe 

бағдарламасын қосу.  

3. Келесі тапсырмаларды орындау: 

1) Әліпби белгілерінің саны k=m (m-нұсқа нөмірі). Мынандай етіп 

бастапқы хабарлама құрастыру: 

а) әліпби белгілері хабарламада тең ықтималдылықпен кездесетіндей, 

б) әліпби белгілері хабарламада әр түрлі ықтималдылықпен        

кездесетіндей; 

2) орыс тілінде жүйелі еркін мәтін енгізу. Ол мақал-мәтел, өлең        

немесе еркін мәтін болуы мүмкін. Бағдарлама жұмысының нәтижелерін 

қолдана отырып, енгізілген хабарламаның әліпбиін анализдеу керек: әліпби 

белгілірінің санын, H  энтропиясының мәнін, бүтін санды кодтаудағы  L 

белгісіне белгілердің орта санын есептеу қажет. 

4. Ақпарат көлемін қысқарту процесін көрсететін экрандық формаларды 

есеп беруде  сақтау.  

5. Зерттеханалық жұмыс бойынша есеп беру Shannon –Huffman.exe 

бағдарламасының кодтаудағы талдау қорытындыларын қамтуы қажет; 

берілген тақырыптағы білімді қолдану арқылы Хаффмен және Шеннон 

алгоритмдерінің кодын құру; әр түрлі кодтау әдістерінің нәтижелерін 

салыстыру; қолданылып жатқан көлем қысқарту тәсілдернің тиімділігі туралы 

қорытындылар, 

6. Есеп беруде  бақылау сұрақтарына жауап беру. 

Зертханалық жұмыс туралы есеп беруге № 1-3 орындалған 

тапсырмаларын қосу. 

 

Тапсырма нұсқалары. 

    1-тапсырма. Әрқайсысының пайда болу ықтималдылығы бұрынғы 

берілгеніне байланысты емес және сәйкесінше 0,8 бен 0,2-ге тең А және В 

әріптерінің кезектесуінен тұратын хабарлама. Шеннон әдісі бойынша 

кодтаңдар: жеке әріптер; екі әріпті тіркестерден тұратын топтамалар; үш 

әріпті тіркестерден тұратын топтамалар. Алынған кодтарды олардың 

тиімділігі бойынша салыстырыңдар.  

    2-тапсырма. 5.1 кестесінде келтірілген мәліметтерге сәйкес келетін 

мәтін құрыңдар. Shannon –Huffman.exe бағдарламасын қолдана отырып, 

мәтінді Хаффмен әдісі арқылы кодтаңдар. 

 

5.1 кесте 

Нұсқа нөмері 
Символдың пайда болу 

ықтималдығы 
Символ  Символ саны 

1,5, 7, 3, 9, 12, 

14, 18, 28 

0,333333333 о 2 

0,166666667 г 1 

0,166666667 р 1 

0,166666667 д 1 
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0,166666667 а 1 

2, 4, 6, 8, 16, 

21,20, 22, 24, 

30 

0,25 е 2 

0,25 т 2 

0,125 о 1 

0,125 п 1 

0,125 р 1 

0,125 а 1 

11, 13, 15, 10, 

17, 19, 23, 25 

0,25 р 2 

0,25 а 2 

0,25 с 2 

0,125 т 1 

0,125 е 1 

 

3-тапсырма. 5.4-сурет және 5.5-кестелерінде келтірілген а,б,в 

нұсқалары үшін Хаффмен кодын құрыңдар. L үшін белгілердің орта санын 

есептеңдер; артықтық (L-Н) және алынған код салыстырмалы артықтығы (L-

Н)/L. Шеннон коды үшін алынған мәндерді L,H,(L-Н)-мен салыстырыңдар, 

қорытынды жасаңдар. 

 

 

а 

 
б 
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в 

 

5.1 сурет - Тапсырмалар нұсқалары 

 

5.2 кесте 

Нұсқа номері Тапсырмалар  

1, 5, 7, 3, 9, 12, 14, 18, 28 Тапсырма 3. Нұсқа а 

2, 4, 6, 8, 20, 22, 23, 24, 25, 30 Тапсырма 3. Нұсқа б 

11, 13, 15, 16, 21, 10, 17, 19 Тапсырма 3. Нұсқа в 

 

Зертханалық жұмысты орындауға әдістемелік нұсқау. 

Жұмыс Shannon –Huffman.exe бағдарламасын дербес компьютерде 

қолдану арқылы орындалады. Бағдарлама Шеннон-Фано және Хаффмен 

алгоритмдері бойынша ақпарат көлемін қысқарту тәсілдерін көрсету үшін 

арналған (5.2 суретті қара). 
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5.2 сурет - Бағдарламаның негізгі терезесі 

 

Бағдарламамен жұмыс істеу үшін қолданушы талап етілген көлем 

қысқарту тәсілін таңдайды (5.2 суретті қараңыз). 

Бағдарламаның «БАСТАПҚЫ МӘТІН» терезесінде еркін ұзындықтағы 

хабарлама жазылады (немесе алдын ала даярланған .txt файлындағы 

хабарлама жүктеледі). Содан соң бір рет үшін кодталатын белгілердің санын 

көрсету керек. 

Р-ның енгiзiлген қатынастағы әрiптердiң пайда болуының 

ықтималдықтары, Н-тың қатынастар көзiн анықтауы, нышандардың орташа 

санының есептеуi үшiн талдау белгiнi L-дың қатынасының бiр әрiбiнiң 

кодтауында таңдауға керек. 

Кодтаудың тиiмдi эффектісін  анықтау үшiн (L — H) кодтың 

артықшылығымен есеп айырысады.  

Мүмкiн, сiз бағдарлама туралы мәлiметпен (5.3 суретті қара) көмек 

белгiнi таңдап қысқа таныстырады. 
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5.3 сурет - Бағдарлама туралы мәлiметтердi көру  

 

Бағдарламадан шығу үшін, «ФАЙЛ-ШЫҒУ» командасын тандаса 

болды.  

 

Мысал. А={а, б, в, г, д, е} алты әрiптiк әлiпбидiң нышандарын кодпен 

жазып тұратын аббвввггггдддддеееее бастапқы қатынасын Хаффменнің 

сиқырлық әдісімен қарастыру. 

Бастапқы қатынастағы символдың пайда болуын ықтималдықты 

анықтаймыз:  

P=n/N, 

n  - қатынастағы символдың саны;  

N - қатынастың ұзындығы. Мәтiндегi олардың пайда болуы (5.3 кестені 

қара) ықтималдық әлiпбидiң барлық символдары бағанаға кему ретiнде 

көшiрiп аламыз. 
 

5.3 кесте 

Символ Берілген хабарламадағы 

таңбаның қайталану саны 

Таңбаның пайда болу 

ықтималдығы 

д 5 0,25 

е 5 0,25 

г 4 0,20 

в 3 0,15 
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б 2 0,10 

а 1 0,05 

 

Пайда болу ықтималдығын құрайтын оның нышандарының 

ықтималдықтарына тең сомасына арқа сүйейтiн жаңа құрама нышанның пайда 

болуы ең кiшi ықтималдықтары бар нышан әрбiр түйiнi төменде болатын 

барлық түйiндер жиынтық ықтималдығы болатын ағаш құрастырамыз. 

Мысалы, ағашты әрбiр параққа жолды, әрбiр түйiнге бағыт оңға белгiлей – 0, 

солға – 1 бақылаймыз: 

 

Хабарлама әріпінің орташа символ саны: 

Қатынастың әрiбiр символының орташа саны: 

 

L =  = 2 • 2 • 0,25 + 2 • 0,20 + 3 • 0,15 + 4 • (0,10 + 0,05) = 2,45, 

мұндағы 

n(i) - әлiпби  символының  i-дiң кодтық комбинациясындағы таңбаларының 

саны; 

Р(i)- әлiпби  символының  i-дiң пайда болуы ықтималдығы. 

 Энтропия: 

H  = = 2,425. 

Код артықшылығының мәнi: 

(L-H)  =0,025. 

5.4 суретте бағдарлама жұмысының нәтижелерiн алынған 

мәлiметтермен  салыстырамыз. 
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5.4 сурет - Хаффменнiң әдiсiмен кодтау мысалы 

Мысал. Шеннонның әдiсiмен бастапқы қатынасын кодпен жазамыз. Бiр 

iшкi жиынның нышанының пайда болуының ықтималдықтарының сомасы 

болған нышанның пайда болуының ықтималдығының сомасына тең екi iшкi 

жиынындағы нышандарының таңбасы түрінде бөлетiн жиыны. Әрбiр нышанға 

төменгi iшкi жиын үшiн 0, жоғарғысы үшiн - 1 қосымша жазамыз. Барлық 

iшкi жиын ары қарай бөлiктеулер (5.4 кестені қара) бiр элементтерден iшкi 

жиындар қайталайды. 

5.4 кесте 

Символ  Берілген хабарламадағы 

символдың қайталану саны 

Символдың пайда 

болу ықтималдығы 
Шеннон коды 

д 5 0,25 1 1  

е 5 0,25 1 0  

г 4 0,20 0 1 1 

в 3 0,15 0 1 0 

б 2 0,10 0 0 1 

а 1 0,05 0 0 0 



36 
 

Қатынастың әрiбiне символдардың орташа саны: 

L = = 0,25 • 2 + 0,25 • 2 + 0,2 • 3+0,15 • 3 +0,1 •  3 + 0,25 • 3 = 2,5. 

 

Энтропия: 

 

H  = = 2,425. 

 

Кодтың артықшылығының мәнi: 

 

(L-H)  =0,075. 

5.5 суретте бағдарлама жұмысының нәтижелерi бар алынған 

мәлiметтерiн салыстырамыз. 

 

 
 

5.5 сурет - Шеннон әдісі бойынша кодтау 

 

Бақылау сұрақтары. 

1. Кодтар неткен тiптi бiрмәндi қайта кодтау бөлгiш символының 

қолдануысыз өндiрiп алуға мүмкiндiк бередi?  

2. Мұндай кодтардың мысалдарын келтiрiңiз 
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3. Ұтымды кодтардың құрастыруды шартын атаңыз.  

4. Ақпарат көлемін қысқарту процесін түсіндіріңіз. 

5. Сiзге белгiлi қандай тиiмдi кодтар қолданылады?  

6. Ақпаратты қысудың өзге алгоритмдерімен салыстырыңыз. 

7. Мәлiмет қысудың негiзгi әдiстерiн шығынсыз санап шығыңыз. 

8. Хаффмен және Шеннон алгоритмдерінің коды қалай құрылады? 

 

6 Зертханалық жұмыс № 6. LZW-қысуы 

Жұмыстың мақсаты: LZW (Lempel-Ziv-Welch) әдісі бойынша ақпарат 

көлемін қысқарту қағидаларымен танысу.  

Зертханалық жұмысты орындау үшін компьютерде LZW.exe файлын 

орнату керек.  

 

Зертханалық жұмыс тапсырмасы.  

1. Бағдарлама терезесінде тікелей терілетін латын әліпбиінің 

белгілерінің бастапқы қатарларын қысқарту және сығу. Ақпаратты қысқарту 

және шешу процесін бейнелейтін экрандық формаларды есеп беруде сақтау. 

Істелінген жұмысты талдау және қысқарту мен шешу алгоритімінің тиімділігі 

туралы қорытынды шығару.  

2. Бағдарлама терезесінде тікелей терілетін кириллица әліпбиінің 

белгілерінің бастапқы қатарларын қысқарту және сығу. Ақпаратты қысқарту 

және шешу процесін бейнелейтін экрандық формаларды есеп беруде сақтау. 

Істелінген жұмысты талдау және қысқарту мен шешу алгоритімінің тиімділігі 

туралы қорытынды шығару.  

3. Бағдарлама терезесінде тікелей терілетін сандардың бастапқы 

қатарларын қысқарту және сығу. Ақпаратты қысқарту және шешу процесін 

бейнелейтін экрандық формаларды есеп беруде сақтау. Істелінген жұмысты 

талдау және қысқарту мен шешу алгоритімінің тиімділігі туралы қорытынды 

шығару.   

4. Бағдарлама терезесінде тікелей терілетін математикалық 

функциялардың және формулалардың бастапқы қатарларын қысқарту және 

сосын шешу. Ақпаратты қысқарту және шешу процесін бейнелейтін экрандық 

формаларды есеп беруде сақтау. Істелінген жұмысты талдау және қысқарту 

мен шешу алгоритімінің тиімділігі туралы қорытынды шығару. 

5. Бағдарлама терезесінде тікелей терілетін еркін белгілердің бастапқы 

қатарларын қысқарту және сығу. Ақпаратты қысқарту және шешу процесін 

бейнелейтін экрандық формаларды есеп беруде сақтау. Істелінген жұмысты 

талдау және қысқарту мен шешу алгоритімінің тиімділігі туралы қорытынды 

шығару.   

6. Есеп беруге қосу:  

1) LZW- қысқарту бағдарламасының көмегі арқылы мәтіндердің 

қысқарту және сығу нәтижелері (6.1-кестесінде нұсқалар көрсетілген); 
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2) Есеп беруде кодтық кестені кесте немесе сурет ретінде сақтау; 

3) Алынған нәтижелерді таңдау және негізделген қорытындылар 

құрастыру. 

7. Есеп беруде  бақылау сұрақтарына жауап беру. 

 

6.1 кесте 
Нұсқа 

нөмері 

Зертханалық жұмысқа нұсқа номері 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

1.  Program Ақпарат  612534712 X+Y+Z-12=5 !!A/b/C/dE@? 

2.  Processor Математика 954723890 2·X+Y+Z=2 ЪС<л<ш·/dE? 

3.  Operation Тіл  410125935 X·X+2·Y-3 [4Pu/t%/3$1$ 

4.  Information Есептеу  181952471 Y·Y+Z=4·X Ё1?QяЧ·/!Д/? 

5.  Mathematics Қоғам  365412389 X+4Y+Z-2+1 ЙрТиV{G}% 

6.  Language Технология 113212598 X+2Y+5·Z=3 ёЮВ&<h>@ 

7.  Company Кодтау 725847391 5·X+Y+8·Z=5 ЖО[Д]m/я/12 

8.  Encoding Информатика 820191856 X-6·Y-3·Z=2 ВН!(И)13№ 

9.  Informatics Қамтамасыз 

ету 

100258741 X-2·Y+7·Z-9 Б!15fЛ2ыф» 

10.  Software Операция 101296752 8·X/Y+Z/2=5 У4?-+/25/8?8 

11.  Editor Редактор 496123578 5·X/2+Y/12+Z uФ/z-1/2+3# 

12.  Table Процессор 123457890 X/5+5Y+Z/12 Г@14^5D/G 

13.  Security Кесте  154789123 7·X>Y+2·8Z г13#&7Fоэ, 

14.  Cybernetics Қауіпсіздік   571236984 X·X4·Y<Z+5 ЩП/‘ы’45·7 

15.  Knowledge Білім  423987067 X+3·Y>Z+27 i5(B)<px)/Й 

16.  Computer Кибернетика 433129851 X/2+2·Y>3·Z шЁ8впо/тп5? 

17.  System Компьютер 184569347 7X+Y-Z/2>45 bP лQas156+ 

18.  Swindle Жүйе  189242578 Y<5·X/3+Z-2 Z~+258|=[f] 

19.  Logic Алаяқтық  213459632 2·Z>4·X+5Y C8&8вАъ/ё 

20.  Programming Логика 214357980 X/5+Y/4+Z=5 n-q6&8%^ 

21.  Hardware Программалау 896124587 Y/4-2X+3Z=6 S?dkошй^· 

22.  Intellect Техника 654932140 X+2>Z/4Y+2 P$&Ghgdku 

23.  Internet Интеллект 781258743 X+7·Z<2Y+3 J5%jkЖЁ% 

24.  Translator Интернет 834107892 2·X-7Z=2+Y Fd&5&№ 

25.  driver Транслятор  417625877 6X·X+2·Y-3 Dfj&5·6-2 

 

Зертханалық жұмысты орындауға әдістемелік нұсқау. 

Зертханалық жұмыс дербес компьютерде LZW.exe бағдарламасы 

ортасында орындалады.  

LZW.exe бағдарламасын қосқанда 6.1-суретінде бейнеленгендей терезе 

пайда болады, ол келесідей құрауыштардан тұрады: 

 мәтін қатары,  мұнда қысқартуға арналған мәтін енгізіледі; 

 код қатары, мұнда қысқартылған мәтін коды енгізіледі; 

 код қатары, мұнда шешілген мәтін шығарылады; 

 бағдарламаның кодтауды орындау кестесі. 
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6.1 сурет - Бағдарламаның басты терезесі 

LZW.exe бағдарламасы кириллицада, латынша жазылған, кез келген 

ұзындықтағы мәтінді қысқарту мен шешуге, сонымен қатар мәтінді қысқарту 

және шешу процесін көруге мүмкіндік береді. 

Қандай да бір мәтінді қысқарту үшін төмендегідей әрекеттерді орындау 

қажет:  

1) Мәтін қатарына «Мәтін енгізіңіз» қысқартуға арналған мәтінді 

енгізу. 

2) «Қысқарту» батырмасын басу; «Код» қатарында қысқартылған мәтін 

коды пайда болады. 

3) «Шешу» батырмасын басу; келесі қатарда шешілген мәтін пайда 

болады. 

4) Бағдарламаның мәтін қысқарту және шешу орындалу кестесін қарау. 

Мысалы 5. Бастапқы мәтін: RGSU!!!RGSU???; қысқартылған мәтін 

коды:  R G S U ! # 260 # 256 # 258 ? #264; шешілген мәтін: RGSU!!!RGSU??? 

Кодтау процесі 6.2 суретінде көрсетілген. 
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6.2 сурет - Кодтау процесінің мысалы 

 

Ескерту.  LZW-қысқарту басқалар арасында ерекшеленеді. Кез келген 

құрылымдағы қайталанатын қатарларды қамтитын мәліметтер ағынымен бірге 

кездескенде, қысқарту дәрежесі 50 %  не одан жоғары болуы мүмкін. 

 

Бақылау сұрақтары. 

1. LZW қысқарту принципі неден тұрады?  

2. LZW алгоритмін түсіндіріңіз.  

3. LZW алгоритмінің қолданылу принциптері. 

4. Қандай форматтағы файлдарды LZW әдісімен қысқарту тиімді 

болады?  

5. Деректерді қысу алгоритмдерін атаңыз.  

6. LZW қолданылуы. 

7. LZW алгоритмінің қолданудағы ерекшелігі қандай?  

8. Деректерді қысудың басқа алгоритмдерін атаңыз. Өзге 

алгоритмдерден артықшылықтарын көрсетіңіз. 

9. LZW алгоритмі қандай ерекшеліктер мен кемшiлiктерге ие болады? 

10. Деректерді қысу дегеніміз не? LZW қысқарту принципін атаңыз. 
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