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 1 Зертханалық жұмыс №1. Программалық жүйемен директивті – 

диалогтық өзара қатынас түрі. Командалық қатар интерфейсі 

(Command Line Interface - CLI) 

 

 Жұмыстың мақсаты: программалық жүйемен директивті– диалогтық 

өзара қатынас түрін зерттеу. 

 

 Қысқаша теориялық кіріспе. 

 CLI - командалық файлдар негізіндегі, программалық жүйемен 

диалогты – директивті өзара қатынас түрі интерфейсін жасау тәсілдерін 

игеру мен дағдылану. Диалогты қатынастың бұл түрі алдын ала дайындалған 

пайдаланушыға арналған және одан программа алгоритмдерін білуді, сондай-

ақ осы программаларды басқарудың параметрлерімен бөлек командаларын 

білуді талап етеді. Программаларды іске қосу немесе бөлек директиваларды 

орындау командалық жолдан басталады. 

 Пайдаланушы мен программалық жүйенің диалогтық өзара 

қатынасында хабарламаның екі түрі белгіленеді: пайдаланушының ақпаратты 

енгізуі құралы арқылы туындаған кіріс хабарламалары және ақпаратты 

шығару және көрсету көмегі арқылы, жүйемен негізделетін шығару 

хабарламалары. Диалогтың бірінші қадамы көп жағдайда жүйенің бір немесе 

бірнеше шығару хабарламаларын беруінен басталады. Шығару 

хабарламалары, процедуралық бөлімнің орындалуын немесе жүйенің 

жағдайы мен диалогының нәтижелерін көрсетеді. Диалогтың реттілігі, өз 

кезегінде инициативасы жүйе мен пайдаланушыға жататын реттіліктерге 

бөлінеді. Және де инициативаның үшінші түрі – басқару сигналдары арқылы, 

инициативаны ауыстырып отыратын, аралас инициативасы болады. Өзара 

қатынастың директивті түрі - жүйені білуді және операциялық жүйенің 

басқару командаларын жақсы білуді талап етеді. 

 Жұмысқа тапсырма. 

 Бұл жұмыстың орындалуы, пайдаланушы мен программалық жүйенің 

өзара қатынасының директивті – диалогты іске асыратын, 4 командалық 

файлды құрудан тұрады. Жұмысты орындау барысында, пайдаланушы мен 

жүйе диалог жүргізілетін командалық файлдар (bat-файл) құрылуы керек: 

1-ші нұсқа – параметрлермен символдармен; 

2-ші нұсқа – файлдардың атын пайдаланатын параметрлермен; 

3-ші нұсқа – «CHOICE» сыртқы командасын пайдаланумен; 

4-ші нұсқа – бірнеше параметрлерді пайдаланумен. 

 Командалық файлдар арқылы орындалатын, пайдаланған параметрлер 

мен функциялар санын, үйренушінің өзі таңдап алады. 

  Есептеменің мазмұны: 

  а) Диалогты өзара қатынас түрлері жайлы қысқаша мағлұмат беру. 

б) Пайдаланушы мен программалық жүйенің диалогын ұйымдастыру 

үшін, командалық файлдар мен оларды іс - жүзінде қолдану жайлы негізгі 

мағлұматтар беру. 

в) Құрылған bat-файлдардың текстерін беру. 
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  Ескерту: 

  1) Есептеме жоғары оқу орнының қойылған талаптарына сәйкес 

орындалуы керек.  

2) Әрбір студенттің программалық коды ерекше болу керек. 

 

Тапсырмаларды орындау үшін әдістемелік нұсқаулар 

 

1 нұсқа. 

Мұнда «р» параметрін пайдаланғанда «stud» каталогының мазмұнын 

көруге болады. 

 

@echo off 

if %1== - goto konez 

 

if %1== p goto work 

: work 

dir d:\stud 

pause 

goto exit 

: konez 

echo zakonchit rabotu? 

pause 

goto exit 

: exit 
 

 
 

 
 

2 нұсқа. 

a.txt файлының параметрі ретінде қарастырғанда осы файлдың 

мазмұнын қарау. 

 

@echo off 

if %1== - goto konez 

if not exist %1 goto mess 
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echo PROSMOTR FILE  

type %1  

 

goto end_file 

: end_file 

pause 

echo KONEC FILE 

goto exit 

 

: mess 

echo FILE NE NAIDEN 

pause 

goto exit 

 

goto konez 

: konez 

echo ZAVERSHIT RABOTU? 

pause 

goto exit 

: exit 

 

 
 

 
 

 
 

3 нұсқа. 

Бұл мысалда әрекеттесудің диалогтық директивті түрі қарастырылған, 

мұнда командалық файл келесі функцияларды орындайды: «y» 

альтернативасын таңдағанда «stud» каталогы көрсетіледі, «n» 

альтернативасын таңдағанда – программадан шығу, егер де қолданушы 

ешқандай таңдау жасамаса, онда ДЭЕМ 10 секундтан кейін өзі таңдау 

жасайды, бұл жағдайда жұмыс аяқталуы орындалады. 

 

choice /? командасын көру үшін 
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@echo off 

echo DLA PROSMOTRA KATALOGA 'stud' NAZAT  'Y' 

choice /T 10 /C YN /D N /M "SDELAJTE VYBOR" 

if errorlevel 2 goto vyhod 

dir D:\Users\Public\stud 

pause 

goto exit 

: vyhod 

echo KONEC RABOTY 

pause 

:exit 

 

Y-ті таңдасаңыз 

 

 
 

N-ті таңдасаңыз 

 

 
 

таңдамасыз 

 

 
 

4 нұсқа (бірнеше параметрлермен). 

Бұл нұсқада каталогты құру, көшіру және алып тастау мысалы 

қарастырылады. 

 

@ECHO OFF 

if /%1==/ goto konez 

if not exist %1 goto error 

if %2==u goto udal 

if %2==c goto copu 

if /%2==/ goto konez2 

:copu 
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md AAA 

echo Katalog cozdan 

pause 

copy %1 AAA 

pause 

goto exit 

 

:udal 

del %1 

pause 

goto exit 

 

:error  

echo  FILE NE OTKRYT 

pause 

goto exit 

 

: konez 

echo FILE NE UKAZAN 

pause 

goto exit 

 

 

: konez2 

echo NET PARAMETRA 2 

pause 

 

:exit 

 

файл көрсетілмеген  

 

 
 

сол каталогта файлды жою  

 

  
 

жаңа ААА каталогында файлды көшіру 
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Файл көрметілген, бірақ u немесе c әрекеттері жоқ 

 
 

Есеп беру мазмұны: 

а) Әрекеттесудің диалогтық түрлері туралы қысқаша мәліметтер 

келтіру. 

б) Командалық файлдар және оларды қолданушымен программалық 

жүйемен диалог ұйымдастыру үшін тәжірибелік пайдалануы туралы негізгі 

мәліметтерді келтіру.  

в) Құрылған bat-файлдардың текстерін келтіру. 

 Әдебиет: 1 нег.[20-26], 2 нег.[80-98], 1 қос.[40-41], 7 қос.[100-117]. 

 

Бақылау сұрақтары: 

1) Пайдаланушы интерфейсті ұйымдастыру барысында командалық 

файлдар қалай пайдаланылады? 

2) bat-файлдардың қандай параметрлері болады?  

3) bat-файлдарды құру технологиясы қандай? 
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2 Зертханалық жұмыс №2. «Hand User Interface» пайдаланушы 

интерфейсі 

 

  Жұмыстың мақсаты: «Hand User Interface» пайдаланушы 

интерфейсімен танысу. 

 

Қысқаша теориялық кіріспе. 

Пайдаланушы интерфейсінің бұл түрі, дисплейі кішкене мөлшердегі 

қалта компьютерлеріне пайдаланылады. Мұндай жүйелерде, осы ерекшелікті 

ескеретін, пайдаланушы интерфейсінің объектілері қолданылады.  

  Бұл жұмыс, HTML форматтағы гиперсілтемені қолданатын, 

пайдаланушы интерфейсін құруға дағдылануға арналады. Гиперсілтемелер, 

«Hand User Interface» жобасының талаптарын ескеретін, пайдаланушы 

интерфейсінің компоненттері болып табылады. 

  Тапсырма. 

  Логикалық түрде ұйымдастырылған гипермәтінді құжаттар (HTML 

файлдар) тобын, пайдаланушыға гипертекстен ыңғайлы және түсінікті 

навигация беретін, құжаттар ішіндегі сілтемелер жүйесін жобалау және іске 

асыру. 

Ескерту 

Есептемеде, міндетті компоненттерден басқа, гипертекстті құжаттар 

(HTML – файлдар) тобы бойынша навигациялық сұлба көрсетілуі керек. 

  Жобаны дұрыстау үшін «тұзақ» – (loop back) технологиясы, бір 

компьютерде орналасқан броузер мен сервер пайдаланылады. Барлық 

құрылған файлдар локалды WEB–серверде орналастырылуы керек. 

Тапсырмаларды орындау үшін әдістемелік нұсқаулар. 

Rational Unified Process (RUP) көлемінде программаны өңдеу үшін 

келесі этаптарға тоқталып өту керек: 

- талаптарды анықтау;  

- жобалау; 

- программалау; 

- тестілеу; 

- енгізу. 

Концептуалды үлгіні өңдеу: 

1) Нұсқа бойынша тақырып аймағы таңдалынады. 

2) Тақырып аймағын жүйелік анализдеп, объектілер ағындарының және 

олар арасындағы байланыстардың сұлбасын өңдеңіз. 

3) Тақырып аймақтың бейнелеуінің негізінде мәліметтер қорында 

сақталынатын құжаттар мен олардың реквизиттерін анықтаңыз. 

4) Ақпараттық объектілерді анықтаңыз. Заттардың сапалық және 

сандық сипаттамаларын көрсететін логикалық байланысқан реквизиттер 

жиынтығы ақпараттық объектіні құрастырады. 

5) Өңделетін мәліметтер қорына қойылатын сұрақтарды анықтаңыз. 

6) Таңдалынған тақырып аймақтың көп деген сұрағына жауап беретін  

ақпараттық-логикалық (концептуалды) үлгіні жобалаңыз. Концептуалды үлгі 
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тақырып аймақтың мәліметтерін ақпараттық объектілер жиынтықтары 

(объектілік жиынтықтар) және олар арасындағы байланыстар ретінде 

көрсетеді (байланыстар қуаттылығын көрсету қажет).  

Түсініктеме жазба аталып кеткен барлық пункттерден тұрады және 

әдеттегідей жасалады. 

 

Листинг 1: 

HTML-файл main.html: 

<html>  

<head>  

<title>Виктор Цой</title>  

</head>  

<body>  

<H1 ALIGN=CENTER>Галерея</H1>  

<HR SIZE=1 WIDTH=100%> 

<H3><STRONG> 

<A HREF="SongText.htm"><P ALIGN=CENTER> Текст 

песен<BR></A> 

<A HREF="Foto.htm"><ALIGN=CENTER>Фото<BR></A> 

<A HREF="Muz.htm"><ALIGN=CENTER>Музыка</P></A>  

</STRONG> 

</H3>  

</body>  

</html> 

 

Листинг 2: 

HTML-файл SongText.html: 

<html>  

<head>  

<title>Тексты песен Виктора Цоя</title>  

</head>  

<body>  

<H1 ALIGN=CENTER>Тексты песен</H1>  

<HR SIZE=1 WIDTH=100%> 

<H4> 

<P ALIGN=CENTER> 

<A HREF="Кино - Кончится Лето.htm">Кино - Кончится 

Лето<BR></A> 

<A HREF="Кино - Хочу Перемен.htm">Кино - Хочу 

Перемен<BR></A> 

<A HREF="Кино - Группа крови.htm">Кино - Группа 

крови</A><BR></p> 

</H4>  

<P ALIGN=CENTER> 

<A HREF="main.html">На главную</A></P> 
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</body>  

</html> 

 

Листинг 3: 

HTML-файл Foto.html: 

<HTML>  

<HEAD>  

<TITLE>Фотографии Виктора Цоя</TITLE>  

</HEAD>  

<BODY> 

<H1 ALIGN=CENTER>Фотографии Виктора Цоя</H1>  

<HR SIZE=1 WIDTH=100%> 

<P ALIGN=CENTER>Моро смотрит вслед Дине. Фото Игоря Старцева. 

Аральское море, октябрь 1987.  

<br><IMG SRC="5102518_b0c85b73.jpg" ALT="Картинка">  

<br>Москва, фотосессия Валентина Склярова. Дата предположительно 

3 мая 1990 г. 

<br><IMG SRC="2678652_6f87280.jpg" ALT="Картинка"> 

<br>Москва. БСА Лужники. 24 июня 1990. Фото С. Берменьева. 

<br><IMG SRC="1894316_c637f410.jpg" ALT="Картинка"> 

<br><A HREF="main.html">На главную</A></P> 

</BODY>  

</HTML> 

<html>  

<head>  

<title>Песни Виктора Цоя</title>  

</head>  

<body>  

<H1 ALIGN=CENTER>Песни Виктора Цоя</H1>  

<HR SIZE=1 WIDTH=100%> 

<H4> 

<P ALIGN=CENTER> 

<A HREF="Кино - Кончится Лето.mp3">Кино - Кончится 

Лето<BR></A> 

<A HREF="Кино - Хочу Перемен.mp3">Кино - Хочу 

Перемен<BR></A> 

<A HREF="Кино - Группа крови.mp3">Кино - Группа 

крови</A><BR></p> 

</H4>  

<P ALIGN=CENTER> 

<A HREF="main.html">На главную</A></P> 

</body>  

</html> 
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Скриншот: 

 
1 сурет – Жоба (файл) құрылымы 

 

Өңделген жобаны МҚБЖ-де  іске асыру. 

1) Жасалынған үлгіні реляциялық үлгіге түрлендіріңіз: 

- объектілік жиынтықтар мен атрибуттарды түрлендіру; бастапқы 

кілттерді анықтау; 

- қатынастарды түрлендіру; сыртқы кілттерді анықтау; 

- қиылысу кестелерді жасау (қажеттілігін дәлелдеу керек); құрамды 

кілттерді анықтау; 

- мәліметтер қорының соңғы реляциялық сұлбасы. 

2) Мәліметтер қорының кестелерінің құрылымын жасау; кілттерді 

анықтау. Түсініктеме жазбада кестелердің құрылымы келтіріледі.  

3) Кестелерге мәліметтерді енгізу. Түсініктеме жазбада кестелер 

мәліметтерінің мысалдарын, жазбаларды қосындылау, жою, өзгерту 

амалдарының мысалдарын келтіріңіз. 

4) Мәліметтер қорына қойылатын сұрақтарды жасаңыз. Кесте аралық 

байланыстарды орнатыңыз.  

5) Қойылған сұрақтарға жауап алу үшін мәліметтер қорында 

мәліметтерді іздеңіз. Сұраныстар үлгіленетін аймақтың бірінші өзіндік 

жұмыста аталған сұрақтарға жауап беруі керек. 

Мәліметтер қорына сұраныстарды жасағанда, барлық мүмкіншіліктерді 

қолданыңыз (қарапайым және күрделі сұраныстар, сұраныстарда әртүрлі 

операндтарды қолдану). 

Түсініктеме жазбаға сұраныстың бұйрықтары, сұраныс терезесінің түрі, 

сұраныс жасағанның нәтижелері келтіріледі. 

Клиенттік қолданбалы бағдарламасын өңдеу. 

Қолданбалы бағдарламаны өңдеуге бағдарламалық қамтамасыздандыру 

студенттің қалауы бойынша таңдалынады.  
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1) Мәліметтер өңдеуге негізделген қажетті формаларды өңдеңіз 

(мәліметтерді енгізу, байланысқан мәліметтерді ыңғайлы түрде экранға 

шығару, т.б). Формалар қарапайым пайдаланушының жұмысын 

ыңғайландыруы керек.  

Түсініктеме жазбада өңделген форманың қажеттілігі дәлелденеді және 

оның міндеті аталады. 

2) Мәліметтер қоры үшін әр түрлі есеп берулерді өңдеңіз, олар 

пайдаланушының есептерінің шешуін көрсетеді, оларды қағазға шығаруды 

орнатыңыз. Шығарылатын құжаттардың түрі тақырып аймақ бейнеленгенде 

орнатылады). 

Түсініктеме жазбада жасау жолы көрсетіледі. 

3) Өз есебіңіз үшін әртүрлі макростарды немесе процедураларды 

өңдеңіз. Оларды жасаудың мәні болуы керек, пайдалануға ыңғайлы болуы 

керек. 

Түсініктеме жазбада процедура мәтіні, оның жұмысы көрсетіледі. 

4) Пайдаланушының формасын жасаңыз. Мәліметтер қорына кірген 

сұрақтардың бәрі формада көрсетілуі керек. Міндетті тұрде мәліметтерді 

іздеу функциясын формаға орнатыңыз. 

Форма қолдану пайдаланушыға жеңіл болуы керек, түрі көрнекі 

болсын. 

Әдебиет: 1 нег. [20-26], 2 нег.[80-88], 7 қос.[100-117]. 

 

Бақылау сұрақтары: 

1) «Hand User Interface» түріндегі интерфейсте, пайдаланушы 

интерфейсінің қандай компоненттері қолданылады? 

  2) Гиперсілтемелерді құрудың технологиясы қандай? 

  3) Навигациялық сұлба түріндегі диалогты өзара қатынас құрылымы 

қалай жобаланады? 
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3 Зертханалық жұмыс №3. WUI (Web User Interface) негізіндегі 

пайдаланушы интерфейсінің компоненттері. WUI-CGI негізінде 

интерфейсті жасаудағы сұрақтардың кешенді түрде шешілуі 

 

Жұмыстың мақсты: WUI (Web User Interface) негізіндегі 

пайдаланушы интерфейсінің компоненттерімен танысу. WUI-CGI негізінде 

интерфейсті жасауды үйрену. 

 

  Қысқаша теориялық кіріспе. 

  WUI негізіндегі пайдалану интерфейсінің компоненттері, тораптық 

программалық қосымшадағы пайдаланушының өзара қатынасын қамтамасыз 

етеді (мысалы Интернетте). Пайдаланушыға ақпаратты көрсетуден басқа, 

WEB парағының негізгі функцияларының біріне (WUI объектілері бар кезде), 

WEB – торапқа белгілі деректерді жіберіп, оларды серверде өңдеу мүмкіндігі 

жатады. Бұл мақсаттар үшін парақтын кодына, HTML-парағында арнайы түр 

– объектіні көрсететін, олардың көмегімен интерактивті интерфейс құруға 

болатын, арнайы тэгтер қосылады. 

  Тапсырма. 

  1) Пайдаланушының WWW– сервермен (HТТР - сервер) интерактивті 

өзара қатынас туғызуға мүмкіндік беретін, HTML – құжатында, 

компоненттерді құруға дағдылану. 

  2) Программалық қосымшасы бар пайдаланушының интерактивті 

интерфейсін құратын, HTML – парағының FORM тегінің барлық 

компоненттері қосылған кодын құрастыру. 

  3) Белгілі мағыналы жүктемесі бар HTML – парағының кодын құру, 

кіріс ақпаратын анықтайтын түрлердің компоненттерін таңдау. 

4) WUI-CGI интерфейстерін жасауды игеру және нығайту. Бұл 

жұмыста, алдынғы жұмыстарды орындаудағы игерген білім мен дағдылар 

пайдаланылады. Жұмыс нұсқалар бойынша орындалады. 

5) HTML – парақтары түрінде, нұсқаға сәйкес объектілердің санымен, 

WUI интерфейсті жасау қажет. 

6) Бір объектіде енгізілетін деректерді тексеру қажет. 

7) FORM- дағы (нұсқаларымен) барлық объектілерден сервер жауабын 

алу қажет. 

8) Деректердің жеке бөлігін сервер жағындағы (нұсқалармен) бөлек 

файлға жазу қажет. 

Тапсырмаларды орындау үшін әдістемелік нұсқаулар. 

Интерфейсті хабарлау (шақыру) мысалы: 

IMyInterface = interface 

procedure DoSomething; 

end; 

 

Интерфейсті жүзеге асыратын класс мысалы: 

TMyClass = class(TMyParentClass, IMyInterface) 

procedure DoSomething; 
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function QueryInterface(const IID: TGUID; out Obj): HResult; stdcall; 

function _AddRef: Integer; stdcall; 

function _Release: Integer; stdcall; 

end; 

 

TInterfacedObject класс мысалы: 

TMyClass = class(TInterfacedObject, IMyInterface) 

procedure DoSomething; 

end; 
 

 
2 сурет – Жоба интерфейсі 

 

Бұл жұмыстағы сервердің реакциясын, сервердің айналасындағы 

айнымалылардың құрамын бағалау негізінде тексеру. Ол үшін серверлік 

скрипт-программаны пайдалану қажет, мысалы РЕRL тілінде. 

  Жобаны дұрыстау үшін «тұзақ» – (loop back) технологиясы, бір 

компьютерде орналасқан броузер мен сервер пайдаланылады. 
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Алдыңғы зертханалық жұмыстарда орындалынған программалардың 

кодтарын пайдалану ұтымды. 
 

 

3 сурет – Жоба жұмысы 

 

  WEB–жобаларды дұрыстау үшін «тұзақ» – (loop back) технологиясы, 

бір компьютерде орналасқан броузер мен сервер пайдаланылады.  

Өңделген жобаны МҚБЖ-де  іске асыру: 

1) Жасалынған үлгіні реляциялық үлгіге түрлендіріңіз: 

- объектілік жиынтықтар мен атрибуттарды түрлендіру; бастапқы 

кілттерді анықтау; 

- қатынастарды түрлендіру; сыртқы кілттерді анықтау; 

- қиылысу кестелерді жасау (қажеттілігін дәлелдеу керек); құрамды 

кілттерді анықтау; 

- мәліметтер қорының соңғы реляциялық сұлбасы. 

2) Мәліметтер қорының кестелерінің құрылымын жасау; кілттерді 

анықтау. Түсініктеме жазбада кестелердің құрылымы келтіріледі.  

3) Кестелерге мәліметтерді енгізу. Түсініктеме жазбада кестелер 

мәліметтерінің мысалдарын, жазбаларды қосындылау, жою, өзгерту 

амалдарының мысалдарын келтіріңіз. 
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4) Мәліметтер қорына қойылатын сұрақтарды жасаңыз. Кесте аралық 

байланыстарды орнатыңыз.  

5) Қойылған сұрақтарға жауап алу үшін мәліметтер қорында 

мәліметтерді іздеңіз. Сұраныстар үлгіленетін аймақтың бірінші өзіндік 

жұмыста аталған сұрақтарға жауап беруі керек. 

Мәліметтер қорына сұраныстарды жасағанда, барлық мүмкіншіліктерді 

қолданыңыз (қарапайым және күрделі сұраныстар, сұраныстарда әртүрлі 

операндтарды қолдану). 

Түсініктеме жазбаға сұраныстың бұйрықтары, сұраныс терезесінің түрі, 

сұраныс жасағанның нәтижелері келтіріледі. 

Клиенттік қолданбалы бағдарламасын өңдеу. 

Қолданбалы бағдарламаны өңдеуге бағдарламалық қамтамасыздандыру 

студенттің қалауы бойынша таңдалынады.  

1) Мәліметтер өңдеуге негізделген қажетті формаларды өңдеңіз 

(мәліметтерді енгізу, байланысқан мәліметтерді ыңғайлы түрде экранға 

шығару, т.б). Формалар қарапайым пайдаланушының жұмысын 

ыңғайландыруы керек.  

Түсініктеме жазбада өңделген форманың қажеттілігі дәлелденеді және 

оның міндеті аталады. 

2) Мәліметтер қоры үшін әр түрлі есеп берулерді өңдеңіз, олар 

пайдаланушының есептерінің шешуін көрсетеді, оларды қағазға шығаруды 

орнатыңыз. Шығарылатын құжаттардың түрі тақырып аймақ бейнеленгенде 

орнатылады). 

Түсініктеме жазбада жасау жолы көрсетіледі. 

3) Өз есебіңіз үшін әртүрлі макростарды немесе процедураларды 

өңдеңіз. Оларды жасаудың мәні болуы керек, пайдалануға ыңғайлы болуы 

керек. 

Түсініктеме жазбада процедура мәтіні, оның жұмысы көрсетіледі.  

Әдебиет: 1 нег.[231-267], 5 нег.[161-194], 9 қос.[162-179], 6 қос.[182-

197]. 

 

Бақылау сұрақтары: 

1) «Web User Interface» түріндегі интерфейсте пайдаланушы 

интерфейсінің қандай компоненттері қолданылады? 

2) Пайдаланушы интерфейс компонент құрудың технологиясы қандай? 

3) Деректерді серверге жіберуге мүмкіндік беретін компоненттер қалай 

программаланады? 

5) Клиент жағында орындалатын программаның мағынасы мен 

ерекшелігі ? 

6) Пайдаланушы интерфейсін орындауда FORM объектісінің 

компоненттері қалай анықталады? 

7) Сыртқы программада деректерді жіберу әдістері қалай ескеріледі? 
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4 Зертханалық жұмыс №4. Достық пайдаланушы интерфейсі. 

Визуалды программалау ортасында жасалған программалар 

интерфейсінің құрамы. GUI (Graphic User Interface) негізіндегі 

пайдаланушы интефейсі 

 

  Жұмыстың мақсты: достық пайдаланушы интерфейсімен танысу. 

GUI (Graphic User Interface) негізіндегі пайдаланушы интефейсі танысу. 

 

  Қысқаша теориялық кіріспе. 

Бұл жұмыста WEB – программалау тобының программалық құралының 

арнайы мүмкіндіктері қолданылады, мысалы JAVA-script немесе VB-script. 

Программалық жүйенің пайдаланушы іс-әрекетіне реакциясы ретінде 

көрсетілетін, «оқиға» мүмкіндіктері қолданылады. «Оқиғалар» дұрыс 

қолданылса пайдаланышуға тиімді көмек көрсете алады, мысалы: деректерді 

енгізуде, тасымалдауда, білмегенді толықтыру сияқты көмектер береді. 

  Тапсырма. 

1. GUI негізіндегі пайдаланушы интефейсінің элементтерін қосымшада 

пайдалану және жасауды игеру. 

2. MS EXCEL және MS WORD-та GUI элементтерімен 2 қосымша 

жасау. VBA MS EXCEL қосымшасы үшін DialogSheet немесе UserForm 

объектілерінің міндетті компоненттері болып табылады және ФОРМЫ опция 

элементтері, MS WORD инструменттері болып табылады. 

Жалпы ұсыныстар 

Макростар кодтарын сараптаңдар. 

Ескерту. 

Әр студенттің жұмысы дара болуы қажет. 

Тапсырмаларды орындау үшін әдістемелік нұсқаулар. 

  Пайдаланушыға көмек беретін элементтері бар WUI құруға дағдылану. 

Программа процедуралары мен объектілерінің листингі: 

unit First; 

interface 

uses 

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 

Dialogs, StdCtrls, Spin, Grids, ExtCtrls, ComCtrls; 

type 

TForm1 = class(TForm) 

Button1: TButton; 

Button2: TButton; 

Label1: TLabel; 

Label2: TLabel; 

Label3: TLabel; 

Button3: TButton; 

ComboBox1: TComboBox; 

StringGrid1: TStringGrid; 

CheckBox1: TCheckBox; 
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ComboBox2: TComboBox; 

CheckBox2: TCheckBox; 

TrackBar1: TTrackBar; 

Button5: TButton; 

Button4: TButton; 

ScrollBox1: TScrollBox; 

PaintBox1: TPaintBox; 

Button6: TButton; 

Memo1: TMemo; 

Label4: TLabel; 

procedure Button1Click(Sender: TObject); 

procedure Button3Click(Sender: TObject); 

procedure CheckBox1Click(Sender: TObject); 

procedure Button2Click(Sender: TObject); 

procedure Line(kiskary : real); 

procedure Nukte(xNukte,YNukte,ZNukte : real; NukteAti : String); 

procedure NukteZhalgiz(xNukte,YNukte : real; NukteAti : String; gorizontal 

: Boolean); 

procedure Metka(Xx,Yy,Zz: real;Hh:string); 

procedure MetkaZhalgiz(Xx,Yy: real; Hh:string; gorizontal :Boolean); 

procedure 

PerpendikylarJaziktikkaKo6iry(XBir,YBir,XEki,YEki,ABir,AEki,AYsh: real; 

TT:string); 

procedure PerpendikylarTysiry(ABir,AEki,XBir,YBir,XEki,YEki:real; TT: 

string; gorizontal :Boolean); 

procedure 

EkiTyzyKiilisyNuktesi(XBir,YBir,XEki,YEki,ABir,AEki,BBir,BEki:real); 

procedure 

SheksizTyzyKiskartyKrainiiTochkaK2B2(XBir,YBir,XEki,YEki,SolX,OnX,Ystin

giY,AstingiY:real;gorizontal :Boolean); 

procedure 

NukteMenTyzyAraKashiktigiX2maninde(ABir,AEki,XBir,YBir,XEki,YEki:real); 

procedure 

PerpendikylarAdan_LongYzindigina(long,ABirDen,AEkiDen,BBir,BEki:real); 

procedure Adan_LongYzindigina(long,ABirDen,AEkiDen,BBir,BEki:real); 

procedure ComboBox2Change(Sender: TObject); 

procedure Esep1; 

procedure Esep2; 

procedure Esep3; 

procedure Esep4; 

procedure Esep5; 

procedure Esep6; 

procedure Esep7; 

procedure Esep8a; 

procedure Esep8b; 
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procedure Esep8c; 

procedure Esep9; 

procedure Esep10;     

procedure Esep11; 

procedure Esep12; 

procedure Esep13; 

procedure ComboBox1Change(Sender: TObject); 

procedure EkiNukte(ABir,AEki,AYsh,BBir,BEki,BYsh: real; width: byte); 

procedure EkiNukteYzik(ABir,AEki,BBir,BEki: real; width: byte; 

gorizontal : Boolean); 

procedure TikByrish(koff,b,x1,y1,x3,y3:real; gorizontal : Boolean); 

procedure CheckBox2Click(Sender: TObject); 

procedure Kesindi(ABir,AEki,BBir,BEki: real; width: byte; gorizontal : 

Boolean); 

procedure FormActivate(Sender: TObject); 

procedure TrackBar1Change(Sender: TObject); 

procedure Button5Click(Sender: TObject); 

procedure Button4Click(Sender: TObject); 

procedure ScrollBox1Click(Sender: TObject); 

procedure ScrollBox1ConstrainedResize(Sender: TObject; var MinWidth, 

MinHeight, MaxWidth, MaxHeight: Integer); 

procedure Button6Click(Sender: TObject); 

procedure FormCanResize(Sender: TObject; var NewWidth, 

NewHeight: Integer; var Resize: Boolean); 

procedure ComboBox1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char); 

procedure ComboBox2KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char); 

private 

{Private declarations} 

public 

{Public declarations} 

end; 

 

  Бұл жұмыста интерактивті интерфейсті құру қажет. Оның жұмыс 

қабілеттерін НТТР – сервері арқылы жергілікті компьютерде пайдалану 

арқылы тексеру ұсынылады. Сұраныстар серверлік CGI – сценариймен РЕRL 

тілінде script – программа түрінде өңделеді. РЕRL – программа, НТТР – 

сервердегі арнайы папкаға салынады. Жұмысты орындаудағы ең кіші 

нұсқасы, белгілі бір мағынасы бар сайт түрінде және скрипт тілінде 

орындалған «достық интерфейсті» клиент жағында пайдалану арқылы 

жүргізу болып табылады. 

  Жобаны дұрыстау үшін «тұзақ» – (loop back) технологиясы, бір 

компьютерде орналасқан броузер мен сервер пайдаланылады. 

WUI негізіндегі пайдалану интерфейсінің компоненттері, тораптық 

программалық қосымшадағы пайдаланушының өзара қатынасын қамтамасыз 

етеді (мысалы Интернетте). Пайдаланушыға ақпаратты көрсетуден басқа, 



 21 

WEB парағының негізгі функцияларының біріне (WUI объектілері бар кезде), 

WEB – торапқа белгілі деректерді жіберіп, оларды серверде өңдеу мүмкіндігі 

жатады. Бұл мақсаттар үшін парақтын кодына, HTML-парағында арнайы түр 

– объектіні көрсететін, олардың көмегімен интерактивті интерфейс құруға 

болатын, арнайы тэгтер қосылады.Rational Unified Process (RUP) көлемінде 

программаны өңдеу үшін келесі этаптарға тоқталып өту керек: 

- талаптарды анықтау;  

- жобалау; 

- программалау; 

- тестілеу; 

- енгізу. 

 

 
4 сурет – Қосымшаны қарау 

 

Клиенттік қолданбалы бағдарламасын өңдеу. 

Қолданбалы бағдарламаны өңдеуге бағдарламалық қамтамасыздандыру 

студенттің қалауы бойынша таңдалынады.  

1) Мәліметтер өңдеуге негізделген қажетті формаларды өңдеңіз 

(мәліметтерді енгізу, байланысқан мәліметтерді ыңғайлы түрде экранға 

шығару, т.б). Формалар қарапайым пайдаланушының жұмысын 

ыңғайландыруы керек.  

Түсініктеме жазбада өңделген форманың қажеттілігі дәлелденеді және 

оның міндеті аталады. 
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2) Мәліметтер қоры үшін әр түрлі есеп берулерді өңдеңіз, олар 

пайдаланушының есептерінің шешуін көрсетеді, оларды қағазға шығаруды 

орнатыңыз. Шығарылатын құжаттардың түрі тақырып аймақ бейнеленгенде 

орнатылады). 

Түсініктеме жазбада жасау жолы көрсетіледі. 

3) Өз есебіңіз үшін әртүрлі макростарды немесе процедураларды 

өңдеңіз. Оларды жасаудың мәні болуы керек, пайдалануға ыңғайлы болуы 

керек. 

Түсініктеме жазбада процедура мәтіні, оның жұмысы көрсетіледі.  

Әдебиет: 1 нег.[231-267], 5 нег. [161-194] , 6 қос.[182-197], 9 қос. [139-

159]. 

 

Бақылау сұрақтары: 

1) «Достық» интерфейс деген термин не мағына береді?  

2) Пайдаланушы интерфейсті жасауда «оқиғалар» қалай 

пайдаланылады? 

3) loop-back технологиясы бойынша жөнге келтіру тәсілі қандай? 

 4) WUI және GUI интерфейстерінің айырмашылықтары қандай? 

 5) GUI пайдаланушы интерфейсін жасауда VBA-ның қандай 

компоненттері пайдаланылады? 

 6) GUI пайдаланушы интерфейсін іске асырушы макростардың жасалу 

технологиясы қандай? 
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