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ША ТТ  БЕ ГІ Е
Жаңа тақырыпты меңгеру тапсырмалары – ункционалдықсауаттылықты

қалыптастырутапсырмалары

Жауап берейік Компьютерде орындайық

Себебін анықтайық Ой бөлісейік

Талдап, салыстырайық Үй тапсырмасы

Дәптерге орындайық

Естеріңе түсіріңдер:

аңатақырыптытүсінуүшін
алдыналаберілетінтапсыр-
малар.

Меңгерілетін білім:

Тақырыптағыигерілетінмәлі-
меттер;күтілетіннәтижелер.

ызықты ақпарат

атериалдыжеңілмеңге
ругежетелейтінақпараттар.

Маңызды мәлімет

Тақырыптытереңірек
түсінугеқажеттімаңызды
м ліметтер.

Терминдік
анықтамалар.

Шы ғар ма шы лық тап сыр ма

зденімдікдеңгейдегі
тапсырмалар.

Сөздік
ылымиұғымдардыңү 

тілдікнұсқасы.
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Алғы сөз

Құрметті достар!
Биылғы оқу жылында информатика курсын жалғастырып, 

осы пәнге қатысты білімдеріңді тереңдете түсесіңдер.
Оқулық бірнеше бөлімнен тұрады:

• компьютердің және желілердің техникалық сипаттама-
лары;

• денсаулық және қауіпсіздік;
• ақпаратты электронды кестеде өңдеу;
• программаларды құрудың кіріктірілген орталары;
• программаларды құрудың кіріктірілген ортасында есептерді 

шешу.
Әр параграфтың басында жаңа тақырыпқа шағын кіріспе 

ретінде өткен ақпаратты еске түсіру мақсатында көпір тап-
сырмалары және меңгерілетін білім мазмұны ұсынылған. Ал 
«Қызықты ақпарат», «Маңызды мәлімет» айдарлары сендерді 
қосымша, танымдық мәліметтермен таныстырады.

Сендерге жаңалықты өз беттеріңмен білгендерің, зертте-
гендерің қызық емес пе?! Сондықтан әрбір параграфтан кейін 
жаңа тақырыпты өздігінен меңгеруге жетелейтін «Жауап 
берейік», «Себебін анықтайық», «Талдап, салыстырайық», 
«Дәптерге орындайық», «Компьютерде орындайық», «Ой 
бөлісейік» және «Үй тапсырмасы» қадамдық тапсырмалары 
беріліп отыр. Тапсырмаларды бірінен соң бірін топпен және 
жеке орындау арқылы білімдерің бекіп, арта түседі. Негізгі 
материалды меңгеріп, себеп-салдарын түсінген соң, оны 
талдап, бұрынғы білетін жайттарыңмен салыстырасыңдар. 
Содан соң сызба құрастырып, постер жасап, кесте сызып, 
алған мәліметтеріңді жинақтайсыңдар. Осы еңбектеріңнің 
қорытындысын компьютерде тәжірибелік жұмыстар 
орындау арқылы тексере аласыңдар. Жасаған жұмыстарыңа, 
жеткен нәтижелеріңе баға берумен ой-өрістерің кеңейеді, 
дүниетанымдарың дамиды.

Жас достар, авторлар ұжымы білім жолында сендерге үлкен 
сәттілік тілейді!
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 Бөлімді оқып-білу арқылы
• ақпаратты өлшеудің алфавиттік тәсілін;
• процессордың атқаратын қызметін;
• желінің өткізгіштік қабілетін меңгересіңдер.

І БӨЛІМ

КОМ ПЬЮ ТЕР ДІҢ 
ЖӘНЕ ЖЕЛІ ЛЕР ДІҢ 
ТЕХ НИКА ЛЫҚ  
СИПАТ ТАМАЛАРЫ
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§ 1. Ақ па рат ты өл шеу 

Ақпараткөлемінқалайөлшеугеболады?
Бұл сұ рақ қа жау ап бер мес бұ рын, бел гі лі бір зат тың мас са-

сын не ме се ұзын ды ғын өл ше ген дей, ең ал ды мен ақ па рат тың 
өл шем бір лі гін ес ке тү сі рейік. Өздерің бі ле тін дей:

8 бит = 1 байт 
Сон дай-ақ ақ па рат кө ле мі нің мынадай өл шем бір лік те рі 

бар:
1 Кб (Ки лобайт ) =  210 байт  = 1024 байт 
1 Мб (Ме габайт ) = 220 байт  = 1024 ки лобайт 
1 Гб (Ги габайт ) =  230 байт  = 1024 ме габайт 
1 Тб (Те ра байт ) =  240 байт  = 1024 ги габайт 
1 Пб (Пе та байт ) =  250 байт  = 1024 те ра байт 
1 Эб (Эк са байт)  = 260 байт  = 1024 пе та байт  
1 Зб (Зет та байт)  =  270 байт  = 1024 эк са байт 
1 Йб (Йот та байт)  =  280 байт  = 1024 зет та байт 
Ин фор ма ти ка да ақ па рат ты өл шеу дің екі тә сі лі бар: ық ти-

мал дық және ал фа вит тік.

Меңгерілетін білім:

• ақпараткөлемінанықтаудаал а-
виттіктәсілдіқолдану;

• ал авитқуаттылығы;
• ақпаратсалмағы.

Ал фа вит қу ат ты лы ғы –
о ностьал авита–

Powero t e et

Ақ па рат кө ле мі – б ем
ин ормации– o nt
o in or tion

Сим вол сал ма ғы  – ес
символа–S o wei t

Естеріңе түсіріңдер:

• ақпараттыөлшеубірлігіқандай?
• битдегенне?
• байтқаншабиткетең?

Ма ңыз ды мә лі мет

қтималдық ұғымында ақпарат кездейсоқ оқиғалардың н тижесі  кез
дейсоқ м л ерлер мен ункциялардың орындаулары туралы хабарлама
түріндеқарастырылады. ысалы «Итмысықтықауыпалды»хабарламасы
дағдылы дерек болып есептеледі де  зіне е қандай назар аудартпайды.
сыкезде«мысықиттіқауыпалды»хабарламасынүлкенқаріппенбарлық

газеттердебасып ығарады.Бұданмынадайқорытындыжасауғаболады 
жиі дағдылыоқиғаларазақпарат келедіж некерісін е сирек яғнитосын
оқиғалар–жоғарыақпараттықмазмұнда. емек ақпаратпенықтималдық
арасындакеріпропорционалдыбайланысбар.АР
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Ақ па рат ты өл шеу дің ал фа вит тік тә сі лі өзімізге бел гі лі 
ал фа вит кө ме гі мен жа зыл ған мә тін де гі ақ па рат кө ле мін анық-
тау ға мүм кін дік бе ре ді.

Алдыменал авитдегенімізнеекенінескетүсірейік
Ал фа вит – әріп тер, таң ба лар, цифр лар, жақ ша лар жә не т.б. 

жи ын ты ғы. 

Ал авиттіңқуаттылығыдегенімізне?

Ал фа вит тің қу ат ты лы ғы N –ал авиттеқолданылатынсим
волдарсаны.

А Ә Б В Л 
Қ І Ж Ұ

А Б В Г Д 
Ж З К Л

A B C D E 
F J K L M

0 1 0 1 0  
0 0 1 1

N = 42 N = 33 N = 26 N = 2

Толығырақ түсіну үшін орыс әріп те рі нен тұ ра тын ал фа-
вит тің жә не қо сым ша сим вол дың қу ат ты лы ғын анық тай ық. 

33 әріп (А ... Я) + 10 цифр (0 ... 9) +11 (ты ныс бел гі лер + 
жақ ша лар + бос орын) = 54.

Ал фа вит тік тә сіл де мә тін де гі әр бір сим вол дың ақ па рат тық 
сал ма ғы бо ла ды деп есеп те ле ді. Сим вол дың сал ма ғы ал фа вит-
тің қу ат ты лы ғы на бай ла ныс ты. Ал фа вит тің қу ат ты лы ғы арт-
қан сай ын сим вол дың ақ па рат тық сал ма ғы да ар та ды. 

Екілік алфавит символының ақпараттық салмағы 
ақпараттық бірлік ретінде анықталады. Ол 1 бит деп аталады. 
Бит пен си пат тал ған әр бір сим вол дың ақ па рат тық сал ма ғы (i) 
жә не ал фа вит тің қу ат ты лы ғы (N) мына фор му ла мен сипаттала-
ды: N = 2i. Бұл фор му ла ны Харт ли фор му ла сы деп атай ды.

ы зық ты ақ па рат

Америкалықғалым инженерРаль  артли 888–
алға қылардыңбіріболып ақпарат л емін

табуғатырысып  8жылыақпараттыңжалпысанын
есептейтін ормуланыа қан.
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Ком пью тер де мә тін жа зы ла тын ал фа вит 256 сим вол дан 
тұ ра ды, олар: кі ші жә не бас әріп тері, ла тын жә не орыс әріп тері, 
цифр лар, ариф ме ти ка лық амал  таң ба ла ры, әр түр лі жақ ша лар, 
ты ныс бел гі лер жә не бас қа сим вол дар.

Егер мә тін бар лы ғы K сим вол дан тұ ра тын бол са, он да ал фа-
вит тік тә сіл бой ын ша мә тін де гі ақ па рат кө ле мі мына фор му ла 
бой ын ша есеп те ле ді:

I = K · i
мұн да ғы i – қол да ны лып жат қан ал фа вит те гі бір сим вол дың 
сал ма ғы, K – мә тін де гі сим вол са ны, I – мә тін де гі ақ па рат 
кө лемі.

1-мы сал. Әр бір сим вол 1 байт пен код та ла ды деп есеп теп, 
мына сөй лем дердің ақ па рат тық кө ле мін есеп те ңдер: Ал тын 
күн ас па ны, Ал тын дән да ла сы, Ер лік тің да ста ны, Елі ме 
қа ра шы!

Ше шуі: Сөй лемдер де 67 сим вол (ты ныс бел гі лер мен бос 
орын ды есеп те ген де) бол ған дық тан, ақ па рат тың кө ле мі мына 
фор му ла бой ын ша есеп те ле ді:

I = 67 · 1 байт  = 67 · 8 бит = 536 бит

2-мы сал. Ал фа вит қу ат ты лы ғы – 64 сим вол, ақ па рат 
кө ле мі 1,5 Кб айт  бол са, мә тін де қан ша сим вол бар?

Бе ріл ге ні:
N = 64 сим вол
I = 1,5 Кбайт  

Ше шуі:
N = 64  2i = 26, i = 6

K =  І 
i

 = 
1,5 · 1024 · 8 бит

6  = 2048 сим вол
Та бу ке рек: K – ?

3-мы сал. Ха бар ла ма 3 бет тен тұ ра ды, әр бет те 25 жол 
бар. Әр жол да 60 сим вол жа зыл ған. Ха бар ла ма да ғы бар лық 
ақ па рат кө ле мі 1125 байт  бол са, қол да ныл ған ал фа вит те 
қан ша түр лі сим вол бар еке нін анық таңдар. 

Бе ріл ге ні:
K

бет
 = 3 бет

K
жол

 = 25 жол
K

сим вол
 = 60 сим вол

I = 1125  байт 

Ше шуі:

i =  І 
K =  1125 · 8 бит 

3 · 25 ·  60
 =  9000 

4500
 = 2 бит

N = 2i

N = 22 = 4  түр лі сим вол
Та бу ке рек: N – ?АР
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Жауап берейік

1. Ал фа вит де ге ні міз не?
2. Ал фа вит тің қу ат ты лы ғы де ге ні міз не?
3. Ал фа вит тің қу ат ты лы ғын қа лай анық тау ға бо ла ды?
4. Ком пью тер лік ал фа вит те қан ша сим вол бар?

Себебін анықтайық

1. Не лік тен қа зақ ал фа ви ті нің қу ат ты лы ғы 42-ге тең?
2. Не  себепті сим вол дың сал ма ғы ал фа вит тің қу ат ты лы-

ғы на бай ла ныс ты?
3. Ком пью тер де қол да ны ла тын екі лік ал фа вит тің қу ат ты-

лы ғы қан ша ға тең?

Талдап, салыстырайық

Ақпарат өлшемдерін са лыс ты ры ңдар:
a) 200 байт  жә не 0,25 Кб айт 
ә) 3 байт  жә не 24 бит
б) 1536 бит жә не 1,5 Кб айт 
в) 1000 бит жә не 1 Кб айт 
г) 8192 байт  жә не 1 Кб айт 

Дәптерге орындайық

Тест сұрақтарына жауап беріңдер.
1. 1 Пе та байт  не ге тең?

А) 1024 те ра байт 
Ә) 1024 ги габайт 
Б) 109 байт 
В) 8 бит

2. 18,25 байт та қан ша бит бар? 
А) 1,825
Ә) 0,018
Б) 2,28
В) 146

3. 520 бит те қан ша байт  бар?  
А) 42

Шы ғар ма шы лық тап сыр ма

«Ақпаратты л еу»тақырыбынаMSPowerPointпрограммасындапре
зентацияқұрыңдар.

Жауап берейік

Себебін анықтайық

Тал дап, салыстырайық

Дәптерге орындайық
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Ә) 65
Б) 508
В) 63,5

4. N = 2i фор му ла сы бой ын ша не ні анық тау ға бо ла ды?
А) ал фа вит қу ат ты лы ғын
Ә) мә тін де гі сим вол дар са нын
Б) бір сим вол дың ақ па рат тық сал ма ғын
В) мә тін де гі сөздер са нын

5. I = K · i фор му ла сы бой ын ша не ні та бу ға бо ла ды?
А) бір сим вол дың ақ па рат тық сал ма ғын
Ә) ха бар ла ма да ғы ақ па рат са нын
Б) мә тін де гі сим вол дар са нын
В) мә тін де гі ақ па рат кө ле мін

6. Ал фа вит қу ат ты лы ғы 32 сим вол, ақ па рат кө ле мі 2,5 Кб айт  
бол са, мә тін де қан ша сим вол бар? 
А) 4096
Ә) 120
Б) 16
В) 3023

7. Дұрыс теңдікті тап:
А) 2 Мб айт  = 2048 Кб айт  
Ә) 8 Кб айт  =  1024 байт
Б) 16 бит = 4 байт 
В) 4 бай т = 64 бит

Компьютерде орындайық

Төмендегі есептерді компьютердің стандартты кальку-
ляторын пайдалана отырып шығарыңдар.
1. Ком пью тер де те ріл ген ма қа ла 30 бет тен тұ ра ды, әр 

бет те 40 жол бар, әр жол да 50 сим вол бар. Қолданылған 
алфавитте 8 түрлі символ бар екенін ескере отырып, 
мақаланың ақпараттық көлемін анықтаңдар.

2. Ал фа вит тің әр сим во лы екі лік код тың 8 циф ры мен жа-
зыл ған. Ал фа вит те қан ша сим вол бар? 

3. Ком пью терде те ріл ген кі тап 150 бет тен тұ ра ды. Әр 
бет те 40 жол бар, әр жол да 60 сим вол бар. Кітаптың 

орындайықКомпьютерде орындайық
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ақпараттық көлемі 15805 болса, қолданылған алфавитте 
қанша түрлі символ бар екенін анықтаңдар.

4. Екілік кодты пайдаланып, ком пью тер де те ріл ген кі тап 
мә ті ні нің ақ па рат тық кө ле мін 128 Кбайт қа тең деп алып, 
мә ті н де гі сим вол дар са нын есеп теңдер.

5. Кө ле мі 1,5 Кб айт  бо ла тын ха бар ла ма 3072 сим вол дан 
тұ ра ды. Пай да ла ныл ған ал фа вит те гі бір сим вол дың ақ-
па рат тық сал ма ғын анық таңдар.

6. 64 сим вол дық ал фа вит тің әріп те рі мен жа зыл ған ха бар-
ла ма 20 сим вол дан тұ ра ды. Ха бар ла ма ның ақ па рат тық 
кө ле мін есеп теңдер.

7. Кө ле мі 1 Мб айт тың 1/16 бө лі гін құ райт ын, ал фа вит 
қу ат ты лы ғы 16 сим вол ға тең ха бар ла ма да қан ша түр лі 
сим вол бар?

Ой бөлісейік

1. 1–2 бит ақ па рат тан тұ ра тын ха бар ла ма ға мы сал кел ті-
рің дер.

2. Латын графикасына негізделген қазақ әліпбиінің 
қуаттылығы 42-ге тең бе? Тең болмаса, неліктен?

Үй тапсырмасы

1. Қазақстан баспагерлері Майндағы Франкфуртта өтетін 
Халықаралық кітап жәрмеңкесіне қатысу үшін қазақша 
хат дайындады. Оны аудармашылар неміс тіліне 
аударғанда ақпарат көлемі өзгере ме? 

2. Қазақ тілі оқулығынан 5-6 сөйлемнен тұратын мәтінді 
орыс тіліне аударыңдар. Аударылған мәтіннен не 
байқадыңдар?

Ой бөлісейік

Үй тапсырмасы
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§ 2. Про цес сор

Қа зір гі за ман да бар лық элект рон ды тех ни ка ны, яғ ни ком-
пью тер ді, смарт фон ды, ав то кө лік ті, тіп ті кейбір ой ын шық-
тарды про цес сор бас қа ра ды. Сол се беп ті оны ком пью тер дің миы 
деп атай ды. Осы та қы рып та оның қа лай қыз мет ат қа ра ты нын 
жә не құ ры лы мын қа рас ты ра мыз. Про цес сордың ком пью тер-
дің есеп теу іш жә не бас қа ру шы эле мен ті бо лып та бы ла тын 
тран зис тор лы мик рос ызба екенін білесіңдер.

Про цес сор алю ми ний мен қап тал ған өт кіз гіш тер мен өза ра 
бай ла ныс қан тран зис тор ла ры бар жар ты лай өт кіз гіш ті крис-
талл бо лып та бы ла ды. Крис талл ке ра ми ка лық кор пус қа ор на-
лас ты ры ла ды (1-су рет).

1-сурет. Процессор

Про цес сор дың ағыл шын ша атауы – CPU (Central Processing 
Unit). Кей бір әде би ет тер де про цес сор мик роп ро цес сор, ор та лық 
про цес сор деп, бөліп көр се ті ле ді.

Ком пью тер про цес со ры ның қыз ме тін қа ра пай ым тіл де 
тү сін дір сек, ол опе ра ция лық жүйе іске қосылу ба ры сын да 
же дел жа ды ға жүк те ле тін файл дар ды өң деу мен ай на лы са ды 
жә не опе ра ция лық жүйеге қа жет ті үдеріс тер ді іс ке қо са ды. 
Со ны мен қа тар қа зір гі кез де гра фи ка ны өң деу ге ар нал ған GPU 
(Graphics Processing Unit) деп атала тын про цес сор лар да бар. 

Естеріңе түсіріңдер:

• аналықтақшадегенне?
• аналықтақшаныңқұрылысы
қандай?

Меңгерілетін білім:

• про ессорқызметі;
• про ессорқұрамы.

Про цес сор қыз ме ті –
ункцияпроцессора–
P  n tion

Ариф ме ти ка лық-ло ги ка лық 
құ рыл ғы – Ари метико
логическоеустройство– 
Аrit eti  n  o iс nit
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Ол ой ын дар не ме се 3D-гра фи ка лы қо сым ша лар мен жұ мыс 
іс теу ба ры сын да не гіз гі про цес сор дың жұ мы сын же ңіл де ту ге 
ар нал ған. Мы са лы, ком пью тер лік ой ын дар ды ой наған кезде 
про цес сор ой ын нан ке ліп тү се тін мә лі мет тер ді өң деп, бей не кар-
та ға жі бе ре ді. Ал бей не кар та про цес сор дан ал ған мә лі мет тер ді 
өң дей ді жә не дай ын бей не ні мо ни тор да көр се те ді.

 Ал ғаш қы Джон фон Ней ман сәулеті бой ын ша ком пью тер 
мынадай құ рыл ғы лар дан тұ ра ды (1-сыз ба): 
– ариф ме ти ка лық-ло ги ка лық құ рыл ғы ариф ме ти ка лық жә не 

ло ги ка лық опе ра ция лар ды орын дайды;
– бас қа ру құ рыл ғы сы жа ды дан ке ліп түс кен ко ман да лар мен 

прог рам ма лар дың орын да лу ын іс ке асы ра ды. Қа зір гі ком-
пью тер лер де ариф ме ти ка лық-ло ги ка лық құ рыл ғы мен бас-
қа ру құ рыл ғы ла ры про цес сор ға бі рік ті ріл ген; 

– жа ды прог рам ма лар мен мә лі мет тер ді сақ тау ға ар нал ған; 
– ақ па рат ты ен гі зу жә не шы ға ру құ рыл ғы ла ры.

Жады

Басқару 
құрылғысы

Арифметикалық-  
логикалық құрылғы

Енгізу Шығару

1-сыз ба. Джон фон Ней ман сәулеті

ы зық ты ақ па рат

 Егер nte компаниясының жылы ығарғаналға қыпроцессорында
транзисторболса  жылыбірпроцессордағытранзисторлар

дыңсаны миллиардқажетті.

I  еңалғашқы
про ессоры( жыл)

I   заманауи
про ессоры( жыл)

 nte  ore буыныныңпроцессорларында миллиардқажуықтранзистор
бар.Егеравток лікмиллиардб л ектентұрса қазіргідей  емес 
ондаавток лікзауытынабұлк ліктіжинауға жылқажетболареді.АР
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За ма науи про цес сор лар 14 нм техп ро це сі мен жа са ла ды, 
яғ ни про цес сор крис та лы ның қа лың ды ғы 14 нм-ге тең. 

На но метр нм –метрдіңмиллиардтанбірб лігі. алыстыруү ін
айтсақ адамныңбіртал а ыныңдиаметрі амамен микрон
немесе  нанометргетең. анометрденбұрынмикрондық
технологияқолданылған.

Мик рон–метрдіңмиллионнанбірб лігі яғни  метргетең.
Техп ро цесс–процессордағытранзистор л емі.

Тран зис тор өл  ше мі кі ші бол-
ған сай ын про цес сор крис та лын-
да оны кө бі рек ор на лас ты ру ға бо-
ла ды. Ал, про цес сор лар дың өнім-
ді жұ мыс жа са уы ті ке лей тран-
зис тор лар ға тә уел ді.

Intel ком па ния сы ның про цес сор лар ды дай ын дау техп ро це с-
те рі нің да му эво лю ция сы 2-су рет те бе ріл ген. 

2-су рет. Intel ком па ния сы ның про цес сор лар ды  
дай ын дау техп ро це с те рі нің да му эво лю ция сы

Жауап берейік

1. Про цес сор де ге ні міз не?
2. Про цес сор  қан дай қыз ме т атқарады?
3. Басқару құрылғысы дегеніміз не?
4. Ариф ме ти ка лық-ло ги ка лық құ рыл ғы де ге ні міз не?
5. Техпроцесс деген не? 
6. Заманауи про цес сорлар қанша техпроцеспен жасалады?

Себебін анықтайық

1. Не лік тен про цес сор ды ком пью тер дің миы деп атай ды?
2. Не  себепті про цес сор уа қы ты ның ба сым бө лі гін мә лі мет-

тер ді кү ту ге жұм сай ды?

Шы ғар ма шы лық тап сыр ма

«Процессорж неоныңат
қаратынқызметі»тақырыбына
MSPowerPointпрограммасын
дапрезентацияқұрыңдар.

Жауап берейік

Себебін анықтайық
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3. Неліктен транзисторлардың өлшемі кішірек болғаны 
тиімдірек?

Талдап, салыстырайық

Интернет желісінің мүмкіндіктерін пайдалана отырып, 
Intel компаниясының процессорларының даму эволюция-
сына өз беттеріңмен талдау жасаңдар.

Дәптерге орындайық

2

 

 

1  3 5

    6

     

   4   

П Р О Ц Е С С О Р

     

     

   

  

Сөзжұмбақты шешіңдер.
1. 10–6 м тең ұзын дық өл шем бір лі гі нің атауы. 
2. Про цес сор да ғы тран зис тор өл ше мі.
3. Про цес сор жар ты лай өт кіз гіш ті ... болып табылады. 
4. Про цес сор дың қыс қар тыл ған ағыл шын ша атауы.
5. Метр дің мил лиард тан бір бө лі гі.
6. Про цес сор қан дай өнім нен жа сал ған кор пус қа ор на-

лас ты ры ла ды?

Компьютерде орындайық

Бе ріл ген тә сіл дер дің бі рін қол да на оты рып, өз ком пью-
тер ле рің нің про цес со ры ту ра лы ақ па рат ты жа зыңдар.

Тал дап, салыстырайық

Дәптерге орындайық

орындайықКомпьютерде орындайық
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1-тә сіл – «жүйе ту ра лы мағ лұ мат» қыз мет тік прог рам-
ма сын пай да ла ну. 
1) «Іс ке қо су» мә зі рін де гі «Орын дау» қо сым ша па ра ғын да 

«msinfo32» ко ман да сын ен гі зіп, Enter ба тыр ма сын 
басыңдар.

2) Ком пью тер дің бар лық не гіз гі си пат та ма ла рын бі лу ге бо-
ла тын қыз мет тік ути ли та іс ке қо сы ла ды.
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2-тә сіл – бас қа ру тақтасы ар қы лы жүйе ту ра лы ақ па-
рат алу.
1) Бас қа ру па не лі не кі ріп, «Жүйе жә не қау іп сіз дік» бө лі-

мі не өтіп, «Жүйе» қосымша бетін ашу қа жет. 

2) Нә ти же сін де шық қан те ре зе де ком пью тер ту ра лы не гіз гі 
ақ па рат көр се ті ле ді: қан дай опе ра ция лық жүйе ор на-
тыл ған ды ғы, про цес сор тү рі, процессорлар са ны, ком-
пью тер атауы жә не т.б. 

Ой бөлісейік

Неліктен компьютерлер уақыт өте келе тозбаса да, 
ескірген болып саналады?

Үй тапсырмасы

Қосымша ақпарат көздеріне сүйеніп, ең соңғы жасалған 
процессорлар туралы мәлімет іздестіріп, олардың күнделікті 
өзіміз қолданып жүрген түрлерінен қандай ерекшелігі бар 
екенін анықтаңдар.

Ой бөлісейік

Үй тапсырмасы
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§ 3. Процессордың сипаттамалары

Ком пью тер дің тез жә не өнім ді жұ мыс жа сауы ті ке лей про-
цес сор дың өнім ді лі гі не бай ла ныс ты. Про цес сор дың өнім ді лі гі 
оның раз ряд ты лы ғы ның, так ті лік жиі лі гі нің көр сет кіш те рі не, 
кэш-жа ды кө ле мі не жә не яд ро лар са ны на, яғ ни тех ни ка лық 
си пат та ма ла ры на тәу ел ді бо ла ды. Про цес сор дың не гіз гі си пат-
та ма ла ры:
1) про цес сор құ рас ты ру шы ком па ния;
2) так ті лік жиі лік;
3) раз ряд ты лы ғы;
4) кэш-жа ды;
5) жүй елік ши на ның жиі лі гі мен раз ряд ты лы ғы;
6) яд ро лар са ны. 

1) Про цес сор құ рас ты ру шы ком па ния-
лар. За ма науи компьютер про цес сор ларын 
құ рас ты ру шы ком па ния лар көп емес, со лар-
дың ішін де не гіз гі ле рі AMD жә не Intel ком-
па ния ла ры бо лып та бы ла ды.

Ең ал ғаш қы ком пью тер лер ге ар нал ған про цес сор ды аме ри-
калық Intel ком па ния сы 1971 жы лы жа сап шы ғар ды. Алай да, 
АҚШ үкі ме ті нің ше ші мі мен ел дің эко но ми ка сы на аса ма ңыз ды 
бұл өнім ді шы ға ру  шы ком па ния жал ғыз бол мас үшін екін ші 
AMD ком па ния сы құ  рыл ды. AMD ком па ния сы Intel ком па ния-
сы ның про цес сор ла  ры ның сәулетін не гіз ге ала оты рып, өз про-
цес сор ла рын шы ға ра бас та ды. Кей іні рек Intel компаниясы AMD 
ком  па ния сымен ке лі сім шарт ты бұ  зып, про цес сор лар ды шы ға-

Естеріңе түсіріңдер:

• про ессордегенне?
• про ессорқандайқызметатқа-
рады?

Меңгерілетін білім:

• про ессордыңтактілікжиілігі;
• к ш-жадыкөлемініңпро ессор
жұмысынаәсері;

• про ессордағы дроларсаныжәне
олардыңмаңызы;

• про ессордыңразр дтылығы;
• жүйелікшинаныңжиілігі.

Так ті лік жиі лік –Тактовая
частота– o  re en

Про цес сор дың раз р д ты-
лы ғы –Разрядностьпроцес
сора– e i eo t e ro e or

Кэш-жа ды – па
мять– e e or

Жүйе лік ши на – истемная
ина–S te 

д ро лар са ны – оличество
ядер– ero  ore

ы зық ты ақ па рат

 ейбірақпаратк здерініңм лімдеуін еалға қымикропроцессорды
nte компаниясыныңинженерлеріемес  згеамерикандықинженерлер
Р й олтж не тив еллер 8жылы разрядтыS  S e i  o i 
n tion чипінжасап ығарған.

 nte  микропроцессорындатізбектербайланысыныңені микрон
немесе нанометргетең.Алзаманауи nte процессорларында
тізбектербайланысыныңені микроннемесе нанометргетең.АР
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§ 3. Процессордың сипаттамалары

Ком пью тер дің тез жә не өнім ді жұ мыс жа сауы ті ке лей про-
цес сор дың өнім ді лі гі не бай ла ныс ты. Про цес сор дың өнім ді лі гі 
оның раз ряд ты лы ғы ның, так ті лік жиі лі гі нің көр сет кіш те рі не, 
кэш-жа ды кө ле мі не жә не яд ро лар са ны на, яғ ни тех ни ка лық 
си пат та ма ла ры на тәу ел ді бо ла ды. Про цес сор дың не гіз гі си пат-
та ма ла ры:
1) про цес сор құ рас ты ру шы ком па ния;
2) так ті лік жиі лік;
3) раз ряд ты лы ғы;
4) кэш-жа ды;
5) жүй елік ши на ның жиі лі гі мен раз ряд ты лы ғы;
6) яд ро лар са ны. 

1) Про цес сор құ рас ты ру шы ком па ния-
лар. За ма науи компьютер про цес сор ларын 
құ рас ты ру шы ком па ния лар көп емес, со лар-
дың ішін де не гіз гі ле рі AMD жә не Intel ком-
па ния ла ры бо лып та бы ла ды.

Ең ал ғаш қы ком пью тер лер ге ар нал ған про цес сор ды аме ри-
калық Intel ком па ния сы 1971 жы лы жа сап шы ғар ды. Алай да, 
АҚШ үкі ме ті нің ше ші мі мен ел дің эко но ми ка сы на аса ма ңыз ды 
бұл өнім ді шы ға ру  шы ком па ния жал ғыз бол мас үшін екін ші 
AMD ком па ния сы құ  рыл ды. AMD ком па ния сы Intel ком па ния-
сы ның про цес сор ла  ры ның сәулетін не гіз ге ала оты рып, өз про-
цес сор ла рын шы ға ра бас та ды. Кей іні рек Intel компаниясы AMD 
ком  па ния сымен ке лі сім шарт ты бұ  зып, про цес сор лар ды шы ға-

Естеріңе түсіріңдер:

• про ессордегенне?
• про ессорқандайқызметатқа-
рады?

Меңгерілетін білім:

• про ессордыңтактілікжиілігі;
• к ш-жадыкөлемініңпро ессор
жұмысынаәсері;

• про ессордағы дроларсаныжәне
олардыңмаңызы;

• про ессордыңразр дтылығы;
• жүйелікшинаныңжиілігі.

Так ті лік жиі лік –Тактовая
частота– o  re en

Про цес сор дың раз р д ты-
лы ғы –Разрядностьпроцес
сора– e i eo t e ro e or

Кэш-жа ды – па
мять– e e or

Жүйе лік ши на – истемная
ина–S te 

д ро лар са ны – оличество
ядер– ero  ore

ы зық ты ақ па рат

 ейбірақпаратк здерініңм лімдеуін еалға қымикропроцессорды
nte компаниясыныңинженерлеріемес  згеамерикандықинженерлер
Р й олтж не тив еллер 8жылы разрядтыS  S e i  o i 
n tion чипінжасап ығарған.

 nte  микропроцессорындатізбектербайланысыныңені микрон
немесе нанометргетең.Алзаманауи nte процессорларында
тізбектербайланысыныңені микроннемесе нанометргетең.

ру ға ар  нал  ған сәулетті қол да ну ға рұқ  сат бер ме ді. Осы лай ша, 
1995 жыл дан AMD ком па ния сы өз про цес сор ла рын шы ға ра бас-
та ды. Бү гін гі таң да екі ком па нияның өнім де рі де бір-бі рі нен 
кем түспейді, сон дық тан тұ ты ну шы  қа жет ті лі гі не орай таң дау 
жа сай алады.

2) Так ті лік жиі лік – мик роп ро цес сор дың ко ман да лар ды 
орын дау жыл дам ды ғы ның көр сет кі ші. Такт – қа ра пай ым опе-
ра ция ны орын дау ға қа жет ті уа қыт ара лы ғы. Так ті лік жиі лік 
жо ға ры бол ған сай ын про цес сор дың жұ мыс іс теу жыл дам ды ғы 
да жо ға ры бо ла ды. Так ті нің өл шем бір лік те рі: 1 Гц, 1 ГГц жә-
не т.с.с. За ма науи про цес сор лар 3–4 ГГц жиі лік ке дей ін жұ мыс 
іс тей ді.

3) Про цес сор дың раз ряд ты лы ғы – 1 такт ішін де про цес сор-
дың өң дей ала тын ақ па рат кө ле мін анық тайт ын өл шем бір лік. 
Мы са лы, про цес сор раз ряд ты лы ғы 16-ға тең бол са, он да ол 
1 такт ішін де 16 бит ақ па рат ты өң дей ала ды. Демек, про цес сор-
дың раз ряд ты лы ғы көп бол ған сай ын, про цес сор дың өнім ді лі гі 
жо ға ры бо лады. Қа зір гі кез де кө бі не се 32 жә не 64 раз ряд ты 
про цес сор лар қол да ны ла ды.

4) Кэш-жа ды (ағыл шын сө зі 
caсhe – қой ма, құ пия орын) про цес-
сор мен же дел жа ды ара сын да ғы 
мә лі мет тер мен ал ма су ба ры сын-
да қол да ны ла ды. Оның жұ мыс іс-
теу ал го рит мі про цес сор дың же дел 
жа ды ға қа ты нау жиі лі гін азай ту ға 
мүм кін дік бе ре ді, бұл ком пью тер 
өнім ді лі гін арт ты ра ды.

Кэш-жа ды про цес сор жиі жү гі-
не тін мә лі мет тер мен орын да ла тын 
прог рам ма лар дың ко дын сақ тай 
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оты рып, про цес сор дың кү ту уа қы тын азай та ды. Кэш-жа ды ның 
үш дең гейі бар:
1. Бі рін ші дең гей лі кэш-жа ды (L1) про цес сор мен бір ге бір 

крис  тал да ор на лас қан. Про цес сор дың жиі лі гі мен жұ мыс 
жа сап, ті ке лей про цес сор дың яд ро сында қол да ны ла ды. 
Оның кө ле мі аз, әдет те 128 Кб айт тан ас пай ды.

2. Екін ші дең гей лі кэш-жа ды (L2) – жо ға ры жыл дам дық ты 
жа ды. Оның L1-ден ай ыр ма шы лы ғы – жыл дам ды ғы тө мен, 
ал кө ле мі үл ке ні рек (128 Кб айт тан 12 Мб айт қа дей ін).

3. Үшін ші дең гей лі кэш-жа ды (L3) ана лық тақ ша да ор на-
лас қан. Оның L1 жә не L2-ге қа ра ған да жыл дам ды ғы тө ме-
ні рек, бі рақ же дел жа ды дан жыл дамырақ. Сондықтан L3 
кө ле мі L1 жә не L2-ден кө бі рек болады. Үшін ші дең гей лі 
кэш-жа ды қу ат ты ком пью тер лер де кез де се ді.
5) Жүй елік ши на ның жиі лі гі мен раз ряд ты лы ғы
Про цес сор дың жүй елік ши на сы (FSB – Front Side Bus) – про-

цес сор дың жүй елік блок та ғы құ рыл ғы лар мен ақ па рат ал ма-
суы на ар нал ған бай ла ныс ка нал да ры ның жи ын ты ғы.

Ши на ның не гіз гі си пат та ма ла ры на оның раз ряд ты лы ғы 
мен жиі лі гі жа та ды. Ши на ның раз ряд ты лы ғы мен жиі лі гі жо-
ға ры бол ған сай ын про цес сор дың өнім ді лі гі де жо ға рылайды. 
Ши на ның жиі лі гі – про цес сор мен жүй елік ши на ара сын да мә-
лі мет ал ма су ды жү зе ге асы ра тын так ті лік жиі лік. Мы са лы, 
қа зір гі таң да жүй елік ши на ның так ті лік жиі лі гі 66-дан 1666 
МГц-ке дей ін арт ты. Ши на электр сиг нал да рын та сы мал дау шы 
бір не ше ка нал дан тұ ра ды. Егер ши на отыз екі раз ряд ты бол са, 
он да ши на электр сиг нал да рын бір ме зет те отыз екі ка нал бо-
йын ша та сы мал дай ала ды. Мы са лы, бү гін гі кү ні ши на лар дың 
8, 16, 32, 64 раз ряд ты түр ле рі бар.

6) Яд ро лар са ны. Егер про цес сор ком пью тер миы бол са, яд-
ро про цес сор дың миы бо лып та бы ла ды. Яд ро  бар лық ариф ме-
ти ка лық жә не ло ги ка лық опе ра ция лар ды орын дайды. Про цес-
сор лар ды дай ын дайтын за ма науи тех но ло гия ла р бір кор пус-

та бір не ше яд ро ор на лас ты ру ды 
көздейді. Про цес сор да ғы көп яд ро 
бір уа қыт та әр түр лі опе ра ция лар-
ды жыл дам орын дау ға мүм кін дік 
бе ре ді, яғ ни про цес сордың өнім ді-
лі гі ар та ды. Демек, әр бір яд ро «өз» 
қо сым ша сы мен жұ мыс жа сай ды. 

Шы ғар ма шы лық тап сыр ма

«Процессордыңсипатта
малары»тақырыбынаMS
PowerPointпрограммасында
презентацияқұрыңдар.АР
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Бү гін гі күн гі про цес сор лар 2, 4, 6, 8, тіп ті 10 яд ро лы бо лып шы-
ға ры ла ды.

Жауап берейік

1. Процессорларды шығаратын қандай компаниялар бар?
2. Про цес сор дың так ті лік жиі лі гі де ге н не?
3. Про цес сор дың раз ряд ты лы ғы де ге н не?
4. Кэш-жа ды ның не ше дең гейі бар? Олар дың бір-бі рі нен 

ай ыр ма шы лық та рын атаң дар.
5. Жүйе лік ши на ның жиі лі гі мен раз ряд ты лы ғы де ген не?
6. Про цес сор да ғы яд ро де ге ні міз не? Оның маңызы неде?

Себебін анықтайық

1. Так ті лік жиі лік тің жо ға ры бо луы про цес сор дың жұ мыс 
іс теу жыл дам ды ғы на қа лай әсер ете ді?

2. Не лік тен про цес сор дың раз ряд ты лы ғы көп бол ған сай ын 
про цес сор дың өнім ді лі гі жо ға ры бо ла ды?

3. Не  себепті қазіргі про цес сор ларды көп ядролы етіп жа-
сайды?

Талдап, салыстырайық

Intel жә не AMD ком па ния ла ры ның про цес сор ла рын са-
лыс ты рып, олардың ар тық шы лық та ры мен кем ші лік те рін 
талдаңдар.

Дәптерге орындайық

Сөйлемді толықтырып жазыңдар:
1) … – мик роп ро цес сор дың ко ман да лар ды орын дау жыл-

дам ды ғы ның көр сет кі ші. 
2) … – қа ра пай ым опе ра ция ны орын дау ға қа жет ті уа қыт 

ара лы ғы.
3) … – про цес сор мен же дел жа ды ара сын да ғы мә лі мет тер-

мен ал ма су ба ры сын да қол да ны ла ды.
4) … – про цес сор дың жүй елік блок та ғы құ рыл ғы лар мен 

ақ па рат ал ма суы на ар нал ған бай ла ныс ка нал да ры ның 
жи ын ты ғы.

5) … – бұл про цес сор мен жүй елік ши на ара сын да мә лі мет 
ал ма су ды жү зе ге асы ра тын так ті лік жиі лік. 

6) … – 1 такт ішін де про цес сор дың өң дей ала тын ақ па рат 
кө ле мін анық тайт ын өл шем бір лік. 

Жауап берейік

Себебін анықтайық

Тал дап, салыстырайық

Дәптерге орындайық
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Компьютерде орындайық

Сен дер дү кен де ке ңес ші бо лып іс тей сің дер делік. Са тып 
алу шы ларға қан дай про цес со ры бар ком пью тер алу ға ке ңес 
бе рер едің дер? Процессор туралы ақпаратты іздеу үшін Ин-
тернет желісін пайдаланып, кестені толтырыңдар.

Мақсат түрлері Про цес сор  Таң дау се бе бі 
Мә тін дер ді бас па дан шы ға ру, қа ра-
пай ым су рет са лу, кес те лік есеп теу лер 
жүр гі зу үшін
 Ком пью тер ой ын да ры үшін

Ды быс пен, гра фи ка мен кә сі би жұ мыс 
іс теу (ви деомон таж) үшін

Ой бөлісейік

Ұялы телефондардың барлығында бірдей процессор 
бола ма?

Үй тапсырмасы

Интернет же лі сі кө ме гі мен Intel ком па ния сы ның 2017 
жы лы жа сап шы ғар ған Intel Core i7-6950X Extreme Edition 
жә не AMD ком па ния сы ның жа ңа AMD A10-5800K про цес-
сор ла ры ның си пат та ма ла рын жа зың дар.

Intel Core i7-6950X Extreme Edition AMD A10-5800K

 Тех ни ка лық  
си пат та ма ла ры

  - 5  
 

 -5

Яд ро атауы

Яд ро лар са ны 
Жиі лі гі, МГц
 Кэш-жа ды ның кө ле мі 
Техп ро цесс, нм
Крис талл ау да ны, кв мм

орындайықКомпьютерде орындайық

Ой бөлісейік

Үй тапсырмасы
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§ 4. Компьютерлік желілер

Бү гін гі кү ні ком пью тер лік же лі жұ мы сы на қой ыла тын 
бас ты та лап – тұ ты ну шы ға қа жет ті қыз мет тер ді са па лы әрі 
жыл дам көрсету. Мы са лы, Интернеттегі веб-сайт тар ды қа рау, 
элект рон ды пош та мен жұ мыс жа сау, мә тін дік, ды быс тық жә не 
бей не ха бар ла ма лар  ал ма су жә не т.б. Ал, же лі нің өнім ді лі гі, 
се нім ді лі гі, сәй кес ті гі жә не т.б. көрсеткіші тұтынушының 
та лабын орын дау са па сы на бай ла ныс ты.

Же лі нің қыз мет көр се ту са па сы, не гі зі нен же лі нің өнім ді-
лі гі мен анық та ла ды. Же лі нің өнім ді лі гі – үл кен кө лем ді мә лі-
мет тер ді аз ға на уа қыт та жет кі зу мүм кін ді гі.

Же лі өнім ді лі гі нің не гіз гі си пат та ма ла ры на өт кі зу қа бі ле ті, 
тра фик ті бе ру жыл дам ды ғы (тра фик – бұл же лі де гі ақ па рат тар 
ле гі нің қоз ға лы сы), реак ция уа қы ты, та сы мал дау кі ді рі сі 
не ме се кі ді ріс тің түр лен ді рі луі жа та ды.

Же лі өнім ді лі гі си пат та ма ла ры ның не гіз гі сі – оның өт кі зу 
қа бі ле ті. Сондықтан осы та қы рып та тек осы ұғым ға тоқ та-
ла мыз.

Же лі нің өт кі зу қа бі ле ті – мә лі мет тер ді та сы мал дау дың мак-
си мал ды жыл дам ды ғы, ол 1 се ку нд та та сы мал да на тын ақ па рат 
са ны на тең.

Жі бе рі ле тін ақ па рат кө ле мі V мы на фор му ла бой ын ша есеп-
те ле ді:

V = q · t
мұн да ғы q – ка нал дың өт кі зу қа бі ле ті, t – та сы мал дау уа қы ты.

Мы сал. Кө ле мі 30 Кб айт  бо ла тын фай лды 2 ми нут та же лі 
бой ын ша та сы мал дау үшін же лі нің өт кі зу қа бі ле ті (се кун-
ды на Кбит) қан дай бо луы ке рек?

Меңгерілетін білім:

• желініңөткізуқабілеті;
• мәліметтердітасымалдаужылдам-
дығы;

• тасымалданғанақпараткөлемі.

Естеріңе түсіріңдер:

• желідегенне?
• нтернетдегенне?
• желініңқандайтүрлерібар?

Же лі нің өт кіз гіш тік қа бі ле ті –
Пропускнаяспособность
сети– etwor  n wi t

Мә лі мет тер ді та сы мал дау 
жыл дам ды ғы – корость
передачиданных– t 
tr n er ee
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Ше шуі: q = 30 Кб айт  = 30 · 8 байт  = 240 Кбит
t = 2 · 60 с = 120 c
V = 240 Кбит · 120 с = 28800 Кбит/с.

Мә лі мет тер ді та сы мал дау жыл дам ды ғы ның (же лі нің өт кі зу 
қа бі ле ті) өл шем бір лі гі 1 се ку нд та ғы бит тер са ны мен (бит/с) 
жә не есе лік мән де рі мен (Мбит/с, Гбит/с), со ны мен қа тар кей де 
1 се ку нд та ғы байт тар са ны мен (байт /с) жә не оның есе лік мән де-
рі мен (Мб айт /с, Гб айт /с) анық та ла ды.

1 байт /с = 23 бит/с = 8 бит/с;
1 Кбит/с = 210 бит/с = 1024 бит/с;
1 Мбит/с = 210 Кбит/с = 1024 Кбит/с;
1 Гбит/с = 210 Мбит/с = 1024 Мбит/с.
Мы са лы, Қа зақ стан да ғы Интернет же лі сі нің ор та ша өт кі зу 

қа бі ле ті жу ық тап алған да 12–17 Мбит/с тең.

елініңмәліметтердітасымалдаужылдамдығынқалай
анықтауғаболады?

Қа зір гі кез де Интернетте же лі нің мә лі мет тер ді та сы мал дау 
жыл дам ды ғын анық тау ға ар нал ған көп те ген сер вис тер те гін 
қыз мет көр се те ді. Алай да, кейбір сер вис тер шы найы ақ па рат 
бер мей ді, сол се беп ті Интернеттің жыл дам ды ғын анық тау үшін 
бір не ше әй гі лі әрі се нім ді сер вис түр ле рін біл ге ндерің жөн:
1. Speedtest.net – же лі жыл дам ды ғын өл шеу дің ың ғай лы әрі 

са лыс тыр ма лы түр дегі ең жақсы сер ви сі. 
2. 2ip.ru – Интернет-қор лар (ІР жә не т.б.) жә не же лі нің жыл-

дам ды ғын анық тау ға мүм кін дік бе ре тін сайт .
3. Ин тер не то метр Ян декс – брау зер жә не Интернет бай ла ны сы 

ту ра лы мә лі мет тер ді көр се те тін Ян де кс тің сер ви сі.
Же лі нің жыл дам ды ғын тек сер мес бұ рын бар лық жүк-

теу опе ра ция ла рын, он лайн бей не ні, әуенді, ра ди оны өші ру 
қа жет. Сон дай-ақ, жыл дам дықты өл шеу де дәл нә ти же алу ға 

ы зық ты ақ па рат

M консорциумы елбойын ағаламторжелісініңжылдамдығына
байланыстызерттеужүргізіп жылдамдығыеңжоғарығаламторжелісібар
елдердіанықтады.Бұлтізімдіжеліжылдамдығы  бит спен ингапур
бастады. ныңізін вецияж неТайваньжалғастырды.Еңт менгік рсет
кі бойын а . – .  бит сжылдамдықпен абон  еменж неБуркина
асоелдерітіркелді.

. . -
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опе ра ция лық жүйе ні, ан ти ви рус тық ба за ны жә не т.б. ав то-
мат ты жа ңар ту дың бел сен ді бо лып тұ руы ке рі әсе рін ти гі зе ді.

Speedtest.net Интернет сер ви сін пай да ла нып, ком пью тер-
де гі же лі жыл дам ды ғын тек се рейік.
1. Speedtest.net сіл те ме сі ар қы лы сайт қа кі ру.
2. «Тек се ру ді бас тау» не ме се сайт тың ағыл шын ша нұс қа сы 

бол са «Begin Test» ба тыр ма сын ба су қа жет. 
3. Ба тыр ма ба сыл ған нан кей ін Интернет жыл дам ды ғы тек се-

рі ле бас тай ды. Тек се ру үдерісі бір не ше се ку нд тан ми нут қа 
дей ін со зы луы мүм кін. Интернет жыл дам ды ғын тек се ру 
барысында 3-су рет те көр се тіл ген нә ти же алын ды:

3-су рет. Speedtest.net жұ мы сы ның нә ти же сі

Алын ған нә ти же ден кө рініп 
тұрған дай қа был дау жыл дам-
ды ғы – 80,25 Мбит/с, ал жі бе ру 
жыл дам ды ғы 45,04 Мбит/с-қа тең. 
Мұн да ғы қа был дау жыл дам ды ғы – 
Интернет ар қы лы алы на тын 
ақ па рат жыл дам ды ғы, ал жі бе ру 
жыл дам ды ғы – ком пьюте рден 
Интернетке жі бе рі ле тін ақ па рат 
жыл дам ды ғы.

Же лі нің ақ па рат ты та сы мал дау 
жыл дам ды ғын анық тау да сер вис-
тер ді пай да ла ну дың ал го рит мі 
қол да нылған 2ip.ru жә не Ин тер-
не то ме тр дің жұ мыс нә ти же ле рі 4, 
5-су рет тер де көр се тіл ген.

5-су рет. 2ip.ru нә ти же сі

4-су рет. Ин тер не то метр  
нә ти же сі

Шы ғар ма шы лық тап сыр ма

«Желінің ткізгі тік
қабілеті»тақырыбынаMS
PowerPointпрограммасында
презентацияқұрыңдар.
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Жауап берейік

1. Компьютерлік желіге қойылатын басты талаптар 
қандай? 

2. Ақ па рат ты та сы мал дау жыл дам ды ғы де ге ні міз не? 
3. Желінің өнімділігі деген не?
4. Желінің өткізу қабілеті неге байланысты?
5. Қа ра пай ым өт кіз гіш тік қа бі ле т қан дай өл шем бір лік пен 

өл ше не ді?
6. Мәліметтерді тасымалдау жылдамдығының өлшем 

бірлігі қалай анықталады?

Себебін анықтайық

1. Не себепті желінің қызмет көрсету сапасы желінің 
өнімділігімен анықталады?

2. Неліктен желі өнімділігі сипаттамаларының негізгісі 
оның өткізу қабілеті болып есептеледі?

3. Же лі нің өт кі зу қа бі ле тін он лайн тек сер ген де, ол 10.21 
Мбит/с де ген нә ти же ал дың дар. Не ге ол про вай дер ұсын-
ған 30 Мбит/с-тан тө мен еке нін тү сін ді рің дер. 

Талдап, салыстырайық

Көптұтынушылық онлайн ойынды ойнау барысында 
тұрып қалудың деңгейі ойынға қалай әсер ететінін 
түсіндіріңдер.

Дәптерге орындайық

1. Өткізу жылдамдығы 56000 бит/с-қа тең желіде 30 бет-
тен, әр беті 50 жолдан, әр жолы 70 символдан тұратын 
хабарламаны жіберу үшін қанша уақыт қажет болады? 

2. Кө ле мі 2,5 Кб айт  ақ па рат 2560 бит/мин жыл дам дық пен 
та сы мал да на ды. Атал ған ха бар ла ма қан ша ми нут та жі-
бе рі ле ді?

3. 14 400 бит/с жыл дам дық пен ха бар ла ма ны жет кі зе тін 
мо дем ге ұзын ды ғы 225 Кб айт  ха бар ла ма ны жі бе ру үшін 
қан ша се кунд қа жет? 

4. Үш пакет ақпарат жіберілді. А құрылғысы В құрылғысы 
арқылы С құрылғысына ақпарат тасымалдайды. 
Берілген ережелерді сақтай отырып, қанша секундтан 
кейін С құрылғысы А құрылғысынан ақпарат алуды 
аяқтайды?

Жауап берейік

Себебін анықтайық

Тал дап, салыстырайық

Дәптерге орындайық
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• Ақпарат 200 байт пакетпен тасымалданады.
• В құрылғысы бір уақытта А құрылғысынан ақпарат 

ала алады және С құрылғысына бастапқыда алынған 
ақпаратты тасымалдай алады.

• В құрылғысы кезекті пакетті С құрылғысына А 
құрылғысынан алғаннан кейін ғана жібере алады.

• В құрылғысы көлемі шексіз буферге ие, буферде С 
құрылғысына жіберілмеген, бірақ А құрылғысынан 
алынған пакетті сақтай алады.

• А және В каналдарының арасындағы өткізгіштік 
қабілет – секундына 100 байт.

• В және С каналдарының арасындағы өткізгіштік 
қабілет – секундына 50 байт.

Компьютерде орындайық

www.speedtest.net веб-сайт ын пай да ла нып, Интернетке 
қо сы лу жыл дам ды ғын тек се рің дер, са бақ ба ры сы ның әр-
түр лі уа қы тын да тес ті ні іс ке қо сы ң дар. Кес те ге Интернет 
жыл дам ды ғын тек се ру тес ті нің нә ти же сін жазыңдар.

а қыт абылдау жыл дам ды ғы Жіберу жыл дам ды ғы

Ой бөлісейік

Бір уа қыт та көп файл жүк тесең дер, не себепті жүк теу 
жыл дам ды ғы тө мен де й ті нін тү сін ді рің дер. 

Үй тапсырмасы

Мақсат үйінде Интернет желісі арқылы фильм көріп 
отырған. Кенет ол тоқтап қалды да, «желімен байла-
ныс үзілді» деген жазу шықты. Оған қалай көмектесер 
едіңдер? 

орындайықКомпьютерде орындайық

Ой бөлісейік

Үй тапсырмасы
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-Б ІМ БО НША ТЕСТ ТАПС МА А

1. Алфавит қуаттылығы 256 символдан тұрады, ал ақпарат көлемі 
2 Кбайт болатын мәтінде қанша символ бар? 
A) 800
B) 1500
C) 2340
D) 2345
E) 2048

2. Алфавитте қолданылатын символдар саны – ... 
A) мәтіннің ақпараттық көлемі
B) мәтіндегі ақпарат саны
C) алфавит қуаттылығы
D) мәтін қуаттылығы
E) символ салмағы

3. Алфавит 32 әріптен тұрады. Алфавиттің бір әрпінің ақпараттық 
көлемі нешеге тең? 
A) 5
B) 3
C) 4
D) 2
E) 1

4. 32 символды алфавитпен жазылған хабарлама 30 символдан 
тұрады. Хабарламаның ақпараттық көлемі нешеге тең? 
A) 960 байт
B) 150 бит
C) 150 байт
D) 1,5 Кбайт
E) 1 Мбайт

5. Unicode кодтау кестесінің әрбір символы 16 битпен кодталады. Бе-
рілген сөйлемнің осы кодтаудағы байттық өлшемін анықтаңдар. 
Кең болсаң, кем болмайсың.
A) 46 бит
B) 52 байт
C) 4200 битАР
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D) 42 байт
E) 38 байт

6. Компьютерде ақпаратты өңдеуге арналған құрылғы:
A) процессор
B) тінтуір
C) пернетақта
D) кэш-жады
E) жедел жады

7. Процессордың жұмыс істеу жылдамдығы неге байланысты?
A) процессордың тактілік жиі лігіне 
B) принтердің желіге қосы луына
C) процессордың жүйелік ши  насына
D) сыртқы жады құрыл ғысының көлеміне
E) өңделетін ақпарат көлеміне

8. Процессордың тактілік жиілігі – ...
A) бір секундта процессор орындайтын екілік операциялар саны
B) бір секундта орындалатын операциялар саны
C) бір секундта процессордың жедел жадыға жүгіну саны
D) процессордың енгізу/шығару құрылғыларымен байланысу 

жылдамдығы
E) процессор мен жедел жады арасында ақпарат тарату жыл-

дамдығы

9. Процессордың негізгі сипаттамаларына не жатпайды?
A) тактілік жиілік
B) жедел жадының көлемі
C) разрядтылығы
D) жүйелік шина жиілігі
E) кэш-жады көлемі

10.  Тактілік жиіліктің өлшем бірлігі:
A) Бит
B) Байт 
C) Гц
D) метр 
E) ВтАР
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11. Желінің негізгі сипаттамаларына не жатпайды?
A) өткізу қабілеті
B) трафикті беру жылдамдығы 
C) реакция уақыты
D) тасымалдау кідірісі 
E) желі түрі

12.  Желінің өткізу қабілеті – ...
A) бір секундта командаларды орындау жылдамдығы
B) бір секундта процессор орындайтын екілік операциялар саны
C) процессордың енгізу/шығару құрылғыларымен байланысу 

жылдамдығы
D) процессор мен жедел жады арасында ақпарат тарату жыл-

дамдығы
E) мәліметтерді тасымалдаудың максималды жылдамдығы

13. Желінің өткізу қабілетінің өлшем бірлігі:
A) Бит
B) Байт 
C) Гц
D) Мбит 
E) Бит/с

14. 1,25 Мбит/с бит/секундта нешеге тең?
A) 10240
B) 1280
C) 1310720
D) 1300810
E) 150000

15. Интернеттің жылдамдығын анықтауға арналған сервисті көрсе-
тіңдер:
A) Интернетометр Яндекс
B) Интернетометр mail
C) Mozilla Firefox
D) Google Chrome
E) Eset
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II БӨЛІМ

ДЕН САУ ЛЫҚ  
ЖӘНЕ ҚАУ ІП СІЗ ДІК

 Бөлімді оқып-білу арқылы
• компьютердің адамға кері әсерін;
• желі қауіпсіздігін меңгересіңдер;
• желідегі қауіп-қатерден сақтануды үйренесіңдер.
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§ 5. Компьютерді пайдаланудың  
кері аспектілері

Айарудыңанасыкомпьютердіңағзағатигізерзи ны
көпдеп,ұзақуақытбойыжұмысжасауғатыйымсалады.
еліктен?

Бү гін гі кү ні адам затты ком пью тер сіз жә не Интернетсіз 
елес те ту мүм кін емес. Тех ни ка ның бұл же тіс тік те рі адамның 
іс-әрекеттерін же ңіл де ткенімен, ден сау лы қты әлсірететін жа ңа 
проб ле ма ларды да алып кел ді.

Ком пью тер дің адам ағ за сы на ти гі зе тін зи ян ды фак-
торларын, ағ за ның қай мү ше сі не қа лай әсер ете ті нін жә не 
компьютерде жұмыс істеу нұсқаулығын 2–5-сызбалардан 
кө ре ала сыңдар.

ы зық ты ақ па рат

ытайдаИнтернеткет уелділіктіемдейтінеңалға қыемхана жылы
а ылды. ытай елінің амамен  миллионға жуық жастары Интернетке
т уелдідепесептеледі.

Шы ғар ма шы лық тап сыр ма

« омпь тердіңадамағзасынакері сері»тақырыбынаMSPowerPoint
программасындапрезентацияқұрыңдар.

Естеріңе түсіріңдер:

• про ессордегенне?
• про ессордыңқандайсипаттама-
ларынбілесіңдер?

• компьютержылдамжұмысжасау
үшінқандаймикропро ессортаңдау
қажет?

Меңгерілетін білім:

• компьютердіңадамағзасынақалай
әсерететіні;

• компьютердіңтигізетінәсерінен
қорғанудыңтәсілдері;

• салауаттыөмірсалтыменком-
пьютердежұмысістеудітиімді
байланыстыру.

Ком пью тер әсе рі – лияние
компь тера– e t
o t e o ter

лект ро маг нит тік сәу ле нің 
әсе рі – лияние лектро
магнитныхлучей– n en e
o e e tro neti  e

Мо ни тор дың әсе рі –
лияниемонитора–
ee e to t e onitor

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



33

1. Компьютер алдында жұмыс жасап отырғанда дұрыс отыру ережесін 
сақтау: омыртқаның тік болуы, арқа және мойын бұлшықеттерінің 
бос болуы, монитордың жоғарғы нүктесі көз деңгейінде болуы шарт.

2. Сергіту жаттығуларын жиі жасап тұру қажет.
3. Белсенді өмір салтын ұстану керек.

Компьютер алдында ұзақ отыру 

Қисайып ұзақ 
отыру омыртқа 
пішінінің өзге-
руіне әкеледі

Аяқтардың қозғалыс-
сыз болуынан қан та-

мырлары варикоз 
ауруына шалдығады

Омыртқаара-
лық дис кі лер 
де фор ма ция-

ла на ды

Қан ай-
налымы 
нашар-
лайды

Сау тамыр

Варикоз

Тамырдың  
кеңеюі

Шморль 
жарығы

2-сызба. Компьютер алдында ұзақ отырудың 
 зияны мен алдын алу шаралары

1. Әр сағат сайын көз жаттығуларын жасау қажет.
2. Бөлме жарық болуы керек.
3. Мониторға дейінгі арақашықтық 60–70 см болу керек.
4. Анда-санда монитордан көзді алып, алысқа қарау қажет.
5. Жұмыс кезінде көзді жиі жыпылықтату керек.

Көру қабілетіне тигізетін әсері

Көз жас қа то ла-
ды, кес кін нің 

ай қын ды лы ғы 
жо ға ла ды 

Мо ни тор ал дын да 
ұзақ оты ру, көз дің 
мүл дем көр мей қа-

луы на әке ле ді

«Құр ғақ 
көз» син-
дро мы на 

шал ды ға ды

Алыстан 
нашар көре-
тін болады

3-сызба. Монитордың көзге тигізетін зияны мен алдын алу шараларыАР
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1. Сұйық кристалды мониторды қолдану керек. 
2. Компьютермен жұмыс аяқталса, өшіріп тастау қажет.

Электромагниттік сәуленің зияны

Жүйке және 
жүрек аурулары-

на шалдығады

Қан құрамы 
өзгереді

Ми биотоктары 
бұзылады

Электромагниттік сәуленің зияны

4-сызба. Компьютерден бөлінетін электромагниттік  
сәулелердің зияны мен алдын алу шаралары 

1. Интернет желісіне қажеттілікпен ғана кірген жөн.
2. Компьютерде жұмыс жасау ережесін ұстану керек. 

Жүйке жүйесі мен психикаға әсері

Интернетке 
тәуелділік және 
ойын құмарлық

Шаршау,  
депрессия, 

ұйқысыздық

Созылмалы  
бас ауруы

Жүйке жүйесі мен психикаға әсері

5-сызба. Компьютердің адам психикасы  
мен жүйке жүйесіне әсері мен қорғану тәсілдеріАР
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Жауап берейік

1. Ком пью тер дің адам ағ за сы на ти гі зе тін кері әсерлері 
қандай?

2. Ком пью тер ал дын да оты ру дың қандай ере же лері бар?
3. Ком пью тер адам ның кө ру қа бі ле ті не қа лай әсер ете ді? 

Оның кері әсерінің ал дын алу ша ра ла рын атаң дар.
4. Тех ни ка  жүйке жүй есі не жә не пси хи ка ға қа лай әсер 

ете ді?
5. Интернет же лі сі нің адам пси хи ка сы на әсе рі бар ма?

Себебін анықтайық

1. Не се беп ті ком пью тер де тапжылмай ұзақ уа қыт оты ра-
тын адам ос теохонд роз ау ру ына шал ды ға ды?

2. Ком пью тер ал дын да көп уа қыт оты ру көз ау ру ла ры на да 
шал дық ты ра ды. Не лік тен?

3. Не лік тен ком пью термен жұ мы с аяқ талғаннан кейін, 
оны өші ру қа жет?

4. Не ге ком пью тер де үзіліссіз жұ мыс жа сай тын адам да 
жүй ке жә не жү рек ау ру ла ры пай да бо ла ды?

Талдап, салыстырайық

Ком пью тер  алдында ұзақ отырудың адам ағ за сы на ти гі-
зе тін зи ян ды факторларын та лдаң дар.

Дәптерге орындайық

Бе ріл ген кес те ден та қы рып қа қа тыс ты сөз дер ді тау ып, 
дәп тер ле рі ңе  жа зың дар.

а с и н т е р н е т

д е п р е с с и я ш

н р қ ұ р ғ а қ у а

п г е а ф о у к г р

л і ш м с ц ь ө ж ш

ы т е я а ф й з д а

т у э в н ю п н и у

Жауап берейік

Себебін анықтайық

Тал дап, салыстырайық

Дәптерге орындайық
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Компьютерде орындайық

Балалардың қай әре кет і дұ рыс, қай әрекеті бұ рыс еке нін 
анықтаңдар. Интернет көздерінен қауіпсіздік ережелерін 
тауып, компьютерлеріңе сақтап қойыңдар.

Ой бөлісейік

Компьютерді ережесіз қолданудың зиянын біле тұра оны 
ескермейтін адам туралы не айтуға болады?

Үй тапсырмасы

Өз компьютерлеріңді пайдалану уақытын күн тәртібіне 
енгізіп, кесте жасаңдар.

орындайықКомпьютерде орындайық

Ой бөлісейік

Үй тапсырмасы
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§ 6. Желідегі қауіпсіздік

ендерәлеуметтікжелідебірадаммендостасып, күн
бойысөйлесіпжүрсіңдер.Осы күнішіндесендерөздеріңнің
нешежастаекендеріңді,қайдатұратындарыңды,қай
мектептеоқитындарыңдыайтыпбердіңдер. ендердіңбұл
іс-әрекеттеріңдұрыспа?

Жыл сай ын Интернет же лі сін қол да ну шы лар са ны ар тып 
ке ле ді. Интернет же лі сі ар қы лы оқу шы лар қа жет ті ақ па рат ты 
та бу ға, ха бар ла ма жі бе ру ге, әлеу мет тік же лі лер де жа ңа адам-
дар мен та ны сып, дос тық қа рым-қа ты нас ор на ту ға жә не т.б. 
көп те ген мүм кін дік те рге қол жеткізе алады. Алай да, Интернет 
же лі сі нің қау іп-қа те рі де аз емес. Сол қау іп-қа тер лер ден қа лай 
қор ға ну ға бо ла ты нын осы та қы рып та үй ре нейік.

Меңгерілетін білім:

• компьютерліквирус;
• компьютерліквирустарданқорғану
тәсілдері;

• I- Iжелісідегенне? еліде
қауіпсізжұмысжасаутәсілдері;

• әлеуметтікжелілердежәне
лектрондыпоштаменқауіпсіз
жұмысжасаужолдары;

• кибербуллингжәнеоданқорғанудың
жолдары;

• ишингтермині;
• интеллектуалдыжекеменшік.

Естеріңе түсіріңдер:

• компьютердеқауіпсізжұмысжасау
жолдарықандай?

• компьютердіңадамағзасынақандай
әсерібар?

 Ком пью тер лік 
ви рус – омпь терный
вирус– o ter ir

леу мет тік же лі – оциаль
наясеть –So i networ

Же лі де гі қау іпсіз дік –
Безопасностьвсети–
etwor Se rit

ы зық ты ақ па рат

 Еңалға қы i  лектрондыпо тапрограммасын ассачусетстехноло
гиялықинститутыныңқызметкерлері жылыжазып қолданған.

 e oo  леуметтікжелісініңнегізінқалау ыамерикалықпрограмма
лау ы арк укербергнеб рі жасындамиллионератанды.

 e oo  леуметтікжелісіне лемніңжетіденбірб лігі яғни мил
лиардтанастамадамтіркелген.АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



38

Ком пью тер лік ви рус тар – ком пью тер жұ мы сын те жейт ін 
не ме се мә лі мет тер ді бүл ді ре тін ар найы жа зыл ған ша ғын прог-
рам ма.

Ком пью тер лік ви рус тар дан қор ға ну әдіс те рі:
1. Өз ком пьюте рлерің де ад ми нист ра тор  емес, қол да ну шы 

ре жі мін де жұ мыс жасаңдар.
2. Ком пью тер ге тек ли цен  зия сы бар программа орнатыңдар.
3. Ком пью тер ле рі ңе ан ти ви рус тық прог рам маны мін дет ті 

түр де ор на тыңдар.
Wi-Fi же лі сі – ра диосиг нал дар кө ме гі мен же лі ге сым сыз 

қо сы лу тех но ло гия сы.
Wi-Fi же лі сі ар қы лы же лі де қау іп сіз жұ мыс жа сау ере же-

ле рі:
1. Қо ғам дық Wi-Fi же лі сі ар қы лы құ пия сөз дер ді, ло гин дер ді 

еш кім ге, еш қай да жі бер мең дер.
2. Ан ти ви рус тық прог рам ма ны жа ңар тып оты рың дар.
3. Қо ғам дық Wi-Fi же лі сі ар қы лы әлеу мет тік же лі ак каун тын 

не ме се элект рон ды пош та ны аш паң дар.
4. Ұялы те ле фон да ғы «Wi-Fi же лі сі не ав то мат ты қо сы лу» 

функ ция сын өші ріп тас таң дар.
Әлеу мет тік же лі лер – қы зы ғу шы лық та ры бір дей адам-

дар дың Интернетте бі рі ге тін қо ғам дық сайт тары (Facebook, 
ВКонтакте, Twitter, Instagram жә не т.б.).

Әлеу мет тік же лі де гі қау іп сіз дік ере же ле рі:
1. Дос тар ті зі мін сұ рып таң дар. Ті зім де та ны май тын не ме се 

кез дей соқ адам дардың бол ма ғаны жөн.
2. Өз де рің ту ра лы ақ па рат тар ды жа рия лау да шек теу 

қойың дар.
3. Бел гі лі бір фо то су рет ті, бей нема те ри ал ды, жаз ба ны жүк тер 

ал дын да өздеріңе зияны болмайтынына көз жеткізіңдер.
4. Әлеу мет тік же лі лер де тір кел ген де күр де лі құ пия сөз ді қой-

ған дұ рыс.
5. Бейтаныс адам мен әдеппен сөйлесіңдер. Ал сұх бат тас адам 

дө ре кі сөй ле се, әңгімені бір ден тоқ та тың дар.
Элект рон ды пош та – же лі ні пай да ла ну шы лар ара сын да 

элект рон ды ха бар ал ма су тә сі лі (mail.ru, inbox.ru, gmail.com, 
yandex.ru, list.ru жә не т.б.).

Элект рон ды пош та мен қау іп сіз жұ мыс жа сау ере же ле рі:
1. Пош та ның құ пия сө зі күр де лі бол ғаны жөн.
2. Бір емес, бір не ше пош та ашып қой ың дар.АР
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3. Элект рон ды пош та да өздерің ту ра лы мә лі мет тер ді бер ме ген 
дұ рыс.

4. Кү дік ті адам дар дан кел ген хат тар ды аш пай, өші ріп тас-
таң дар.

5. Пош та да жұ мыс жа сап бол ған соң «Шы ғу» ар қы лы 
жа бың дар.
Ки бер бул линг – же лі қол да ну шы сы на зә бір көр се ту, 

аг рес сия, қор қы ту маз мұ нын да ғы ха бар ла ма лар жі беру.
Ки бер бул ли нг пен кү ре су жол да ры:

1. Ха бар ла ма жі бе ру ші мен байланыспаңдар. Жағымсыз сөз-
дер ге дөрекі жау ап бер іп, жағ дай ды ушық тыр маң дар.

2. Же лі де бұ зық өмір сал тын жүр гіз бең дер. Интернет сен-
дер дің бар лық әре кет те рің ді сақ тап оты ра ды, олар ды өші ру 
мүм кін емес.

3. Өз де рің нің вир туал ды абы рой ла рың мен қа дір-қа си ет те-
рің ді сақ таң дар.

4. Аг рес сор ды бан ға қоюға, яғ ни кез кел ген ха бар ла ма жі бе ру-
ші ні блок қа қоюға (оқ шау лау ға) бо ла ды.
Фи шинг не ме се Интернет-ала яқ тық – же лі ні қол да ну-

шы лар дың құ пия мә лі мет те рін, ло гин жә не құ пия сөз де рін 
ұр лай тын жа ңа қау іп-қа тер тү рі.

Фи ши нг пен кү ре су жол да ры:
1. Өз ак каунт та рың ды қа да ға лап жү рің дер, егер бұ за қы-

лар дың оны аш қа нын бай қа саң дар, онда ак каунт ты де реу 
бұ ғат тап тас таң дар.

2.  Қау іп сіз сайт тар ды пай да ланыңдар.
3. Брау зер дегі «құ пия сөз ді сақ тау» функ ция сын өші ріп тас-

таң дар.
4. Ұялы те ле фон не ме се ком пью тер ге күр де лі құ пия сөз ді қой-

ған дұ рыс.
Сан дық бедел – сен дер ту ра лы же лі де гі жағымды не ме се 

жағымсыз мә лі мет тер. Интернет же лі сін де гі сен дер ді әш ке ре-
лейт ін кез кел ген ақ па рат шы найы өмір леріңе қау іп  төндіруі 
мүм кін.

Сан дық беделді сақ тау жө нін де гі ке ңес тер:
1. Про филь бап тау ла рың да өз де рің нің про филь де рің ді жә не 

он да ғы мә лі мет тер ді кө ру рұқ са ты на шек теу қой ған жөн.
2. Бі реу ге зи яны тие тін не ме се оны рен жі те тін ақ па рат ты жүк-

те мең дер.АР
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Ав тор лық құ қық. Кез кел ген 
же лі қол да ну шы сы ин тел лек ту ал-
ды же ке мен шік құ қы ғын сақ тау 
қа жет. Ин тел лек ту ал ды же ке-
мен шік – адам ақы лы мен жа сал-
ған өнер та быс (мы са лы, кі тап, су-
рет, бей нема те ри ал дар, му зы ка лық шы ғар ма лар, тіп ті қыз мет 
түр ле рі мен өнім дер). Ал, ав тор лық құ қық – бұл ғы лым, өнер, 
әде би ет са ла сын да ғы ту ын ды лар ға де ген ин тел лек ту ал ды же-
ке мен шік құ қы ғы.

Жауап берейік

1.  Ком пью тер лік ви рус де ге ні міз не?
2. Ком пью тер лік ви рус тан қор ға ну әдіс те рі қандай?
3. Wі-Fі же лі сі де ге н не жә не он да қа лай қау іп сіз жұ мыс 

жа сау ға бо ла ды?
4. Әлеу мет тік же лі де ген не?
5. Қан дай әлеу мет тік же лі лер ді бі ле сің дер?
6. Элект рон ды пош та де ге н не жә не қан дай түр ле рін бі ле-

сің дер?
7. Ки бе р бу ллинг де ге н не жә не оны мен кү ре судің қандай 

жол да ры бар?
8. Фи шингтің қауіптілігі неде?
9. Ав тор лық құ қық де ге н не жә не ол қа жет пе?
10. Ин тел лек ту ал ды же ке мен шік де ге н не?
11. Интернет же лі сін де қан дай ақ па рат ты жүк теу ге бол-

май ды?

Себебін анықтайық

1. Не се беп ті Интернет же лі сін қол да ну шы лар са ны жыл 
сай ын ар тып ке ле ді?

2. Ан ти ви рус тық прог рам ма не үшін қол да ны ла ды?
3. Желідегі беделді не себепті сақтау керек?
4. Не лік тен же лі де гі аг рес сор ды бан ға қою қа жет?

Талдап, салыстырайық

Бе ріл ген әре кет тер ді талдап, салыстырып, кестені 
толтырыңдар:

Шы ғар ма шы лық тап сыр ма

«Желідегіқауіпсіздік»
тақырыбынапрезентацияқұ
рыңдар.

Жауап берейік

Себебін анықтайық

Тал дап, салыстырайық
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1) әлеу мет тік же лі лер де өз де рің ді сы пайы ұс тау;
2) өз про филь де рің де шы найы аты-жөн де рің ді, ме кенжай-

ла рың ды, те ле фон нө мір ле рің ді қою;
3) кү дік ті ха бар ла ма лар ды ашу, олар ды жі бе ру;
4) же лі де бі реу ді рен жі ту;
5) өз де рің жай лы ақ па рат ты жа сы ру;
6) ан ти ви рус тық прог рам ма ны жа ңар тып оты ру;
7) аг рес сор ға дө ре кі сөз қай та ру.

ауіпті ауіпсіз

Дәптерге орындайық

1. Берілген сөздерді қатыстырып, сөйлем құраңдар.
Авторлық құқық, сандық бедел, автоматты қосылу, 

жекеменшік.
2. Тө мен де гі сұ рақ тар дың дұ рыс жа уа бы қандай?

1) Интернет де ге ні міз не?
А) ком пью тер лік ой ын
Ә) есеп теу тех ни ка сы
Б) ға лам дық тор

2) Интернет же лі сінде өзің ту ра лы ақ па рат ты жа зу қа-
жет пе?
А) бар лық вир туал ды дос та ры ңа бе ру қа жет
Ә) тек жал ған ақ па рат ты жа зу ке рек
Б) қажет емес

3) Пош та ла ры ңа кү дік ті хат кел ді. Оны аша сың дар ма?
А) кү дік ті хат тар ды еш қа шан аш пай мыз
Ә) кей іні рек аша мыз
Б) ашу ке рек

4) Же лі де бейтаныс адам дө ре кі сөйле ді. Сен дер дің іс-
әре кет те рің?
А) дө ре кі сөз қай та ру
Ә) сөй ле су ді тоқ та ту
Б) әрі қа рай сөй ле се бе ру

5) Ан ти ви рус тық прог рам ма – бұл ...
А) ағ за ны шы нық ты ру прог рам ма сы
Ә) ком пью тер лік ви рус тар дан қор ғай тын прог рам ма
Б) же лі де гі аг рес сор лар дан қор ғай тын прог рам ма

Дәптерге орындайық

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



42

Компьютерде орындайық

1. Әлеу мет тік же лі де гі өз про фил ьде рің ді жо ға ры да ай тыл-
ған та лап тар ға сай жа саң дар.

2. Интернеттің із деу сайт та рын пай да ла на оты рып, мына 
тер мин дер ге тү сі нік те ме бе рің дер:
a) Апг рейд теу
ә) CU
б) IMO
в) LOL

г) Шифр лау
ғ) ІР-ад рес
д) Ка ран тин

Ой бөлісейік

Са бақ та не біл дің дер? Не ні үй рен дің дер? Өз ой ла рың ды 
дос та рың мен бө лі сің дер. Ал ған бі лім, бі лік  те рің ді күн де-
лік ті өмір де қан дай жағ дай да қол да ну ға бо ла ды? Мы сал 
кел ті рің дер.

Үй тапсырмасы

Бе ріл ген  тер мин дер  мен  анық та ма лар ды  сәй кес тен ді-
рің дер:

Терминдер Анықтамалар
Ки бер бул линг же лі ні қол да ну шы лар дың құ пия мә лі-

мет те рін, ло гин жә не құ пия сөз де рін 
ұр лай тын жа ңа қау іп-қа тер тү рі 

Әлеу мет тік же лі же лі ні қол да ну шы лар ара сын да элек-
трон  ды ха бар ал ма су тә сі лі 

Фи шинг адам ақы лы мен жа сал ған өнер та быс
Ин тел лек туал ды 
же ке мен шік

же лі қол да ну шы сы на зә бір көр се ту, 
аг рес сия, қор қы ту маз мұ нын да ғы 
ха бар ла ма лар жі беру

Электронды пошта қызығушылықтары бірдей адамдардың 
Интернетте бірігетін қоғамдық сайттар

орындайықКомпьютерде орындайық

Ой бөлісейік

Үй тапсырмасы
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§ 7–8. Практикум. Заманауи кибер қауіп-қатер

Сен дер бі ле сің дер ме? Сау ал на ма ға қа тыс қан ком па ния-
лар дың 91%-ы ақ па рат тық қау іп-қа те р ге тап бол ған. Жыл 
сай ын бұл жағ дай ушығып ке ле жа тыр. Зерт теу ге қа ты су шы-
лар дың жар ты сы соң ғы жыл да ры ки бер ша бу ыл дар дың кө-
бей ге нін ай тып отыр. Дүниежүзі бой ын ша зерт теу ге қа ты су-
шы лар дың кө бі сі ки бер қау іп-қа тер лер дің ішін де гі ең қау іп ті-
сі – шпион дық прог рам ма лық жаб дық та ма лар ды жә не қау іп ті 
прог рам ма лар ды бі рін ші орын ға қой ып отыр (61%). Зерттеу-
ге қатысушылардың 56%-ы қау іп-қа тер дің кө зі ре тін де спам-
ды көр сет кен. Үшін ші орын да фи ши нг тік ша бу ыл дар (ата ка-
лар) (36%), одан кей ін кор по ра тив тік же лі лер ге ене тін ақау лар 
(24%) жә не DDoS-ша бу ыл дар (19%).

А деңгейі 

1-тап сыр ма. «Ки бер қау іп-қа тер ден сақ та ну ере же ле рі» 
ту ра лы ақ па рат па рақ ша ла рын жа сау жә не олар ды тал қы лау.

Тал қы лау ба ры сын да қау іп-қа тер дің қай дан ке ле ті ні не на-
зар ау да рың дар. Бұл ті зім де бі рін ші орын да қо ғам дық же лі лер 
тұр. Со ны мен қа тар соң ғы кез де рі мо биль ді ес те сақ тау құ рыл-
ғы ла ры (флэш ка лар) ар қы лы ком пью тер ге ата ка жа сау ке ңі нен 
та рал ды.

«Қау іп-қа тер 419»
Мақ са ты: «Ни ге рия лық хат тар да ғы» спам ды та ну бі лік ті-

лі гін қа лып тас ты ру.
Сен дер бі ле сің дер ме? Спам ның та ғы бір кең та ра ған тү рі нің 

бі рі «Ни ге рия лық хат тар» не ме се өз ге ше аты «Қау іп-қа тер 419» 
бо лып та бы ла ды.

«Ни ге рия лық хат тар» – спам ның пай да бо лу ынан бе рі қар-
қын ды да мы ған ала яқ тық тың тү рі. «Ни ге рия лық хат тар» – 
Интернеттен бұрын да, 1980 жылдардан бері қағаз түрінде 
Нигерияда өте кеңінен таралған алаяқтықтық. Ал Интернет 
пай да бол ға лы бе рі бұл хат тар дүниежүзі бой ын ша зи янын ти-
гіз ді. Әдет те, хат алу шы дан мил лион да ған со ма да ғы қа ра жат 
сұ ра лып, одан көп те ген пай ыз пай да кө ре тін  ді гі мә лім де не ді. 
Егер хат алу шы ке ліс се, одан түр лі жи нақ тар ға ақ ша са лу та-
лап еті ле ді. Алаяқ тық кә сі би түр де ұй ым дас ты рыл ған: ала яқ-
тар дың заң ды түр де кең сесі, жұ мыс іс теп тұр ған факс, те ле фон АР
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нө мір ле рі бар. Со ны мен қа тар ала яқ тықтың үкі мет та ра пы нан 
қол дау шы ла ры бары да кездеседі, сол се беп ті олар ды із деп та бу 
не ме се заң сыз еке нін дә лел деу өте қиын.

 деңгейі

2-тап сыр ма. Оқу шы лар 4 топ қа бө лі ну ке рек. Әр топ қа 
ішін де «Ни ге рия лық хат» үл гі сі бар кон верт бе рі ле ді. Тап-
сыр ма (Қо сым ша 1, 2, 3, 4) :
1. Хат мә ті нін мұ қи ят оқың дар.
2. Хат та спам еке нін біл дір тіп тұ ра тын сәт тер ді ерек ше лең дер.
3. Сен дер ге се нім сіз, жал ған бо лып кө рі ніп тұр ған фак ті лер ді 

ті зіп, жа зып шы ғың дар. Топ тар тап сыр ма лар ды орын дап 
бол ған соң, ұжым дық тал қы лау жа са ла ды.

о сым ша 
«Ме нің есі мім Ба ка ре Тун де, мен ни ге рия лық ал ғаш қы 

астро навт ВВС май оры Аба ке Тун де нің іні сі мін. Ме нің ағам – 
1979 жы лы Ке ңес Ода ғы ның «Са лют-6» стан сысына құ пия тап-
сыр ма мен жі бе ріл ген ал ғаш қы аф ри калық аст ро навт. Кейіні-
рек ол ке ңес тік «Союз Т-16З» ұшы ры лу ына қа ты сып, «Са-
лют- 8Т» кос мос тық стансы сы на құ пия тап сыр ма ға ұшы рыл ды. 
1990 жы лы Ке ңес Ода ғы ыдырағанда ол стан сыда еді. Ко ман-
да ның бар лық орыс мү ше ле рі жер ге қай та ора ла ал ды, алай да 
ме нің аға ма ке ме де орын та был ма ды. Сол кез ден бас тап, бү гін-
гі күн ге дей ін ол ор би та да, тек ан да-сан да жү ре тін «Прог ресс» 
жүк та сы мал дау ке ме ле рі оны қа жет ті  заттармен қам та ма сыз 
етіп оты ра ды. Еш те ңе ге қа ра мас тан, ағам ту ған же рі не – Ни ге-
рия ға ора лу үмі тін үз бей ді. Ке ме де қал ған күн нен бас тап, осы 
күн ге дей ін оның жа ла қы сы қа зір гі кез де 15 000 000 аме ри-
калық дол лар ды құ рап отыр. Бү гін де ол қа ра жат Ла гос бан кін-
де сақ та улы. Егер біз ге банк те гі ақ ша ға рұқ сат алу мүм кін ді-
гі ту са, біз Рос кос мос қа қа жет ті со ма ны бе ріп, аға мыз ды жер ге 
қай та ра ала мыз. Рос кос мос аға мыз ды қай та ру үшін 3 000 000 
аме ри калық дол лар сұ рап отыр. Алай да, ол ақ ша ны алу үшін 
сіз дің кө ме гі ңіз қа жет, се бе бі ни ге рия лық аза мат тар ға ше тел-
дік банк тер де түр лі опе ра ция лар жүр гі зу ге тый ым са лын ған. 
Кө ме гі ңіз тиеді деп үміт те не мін.

Ба ка ре Тун де, аст ро нав ти ка ның же тек ші ма маны».АР
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о сым ша 
«Қым бат ты дос! Мен, те гі сіз дің те гі ңіз бен сәй кес ке ле тін 

қай тыс бол ған клиен тім үшін ха бар ла сып отыр мын. Біз бір-
бі рі міз бен кез дес пе сек те, ме ні тағ дыр сіз бен қау ыш тыр ға ны-
на қуа ныш ты мын. Purpose.It сіл те ме сі ар қы лы сіз ді тап тым. 
Оның Ecobank-те қо мақ ты қар жы сы бар. Алай да оның еш кі-
мі жоқ бол ған дық тан, ол ақ ша ны еш кім ала ал май отыр. Заң 
бойын ша бұл ақ ша ға тек сіз дің ға на қо лы ңыз же те ала ды, се-
бе бі ол сіз дің мем ле ке ті ңіз дің аза ма ты бол ған жә не сіз мар-
құм ның алыс ту ыс қа ны бо лу ыңыз мүм кін. Мен мар құм ға көп-
те ген жыл дар бойы жұ мыс іс те дім жә не сіз ме нің ұсы ны сым-
ды қа был ал са ңыз, зор қуа ныш қа ие бо лар едім. Көп адам дар 
қа ра жат та рын қар жы лық инс ти тут тар ға са ла ды жә не са лу-
шы мар құм бол ған жағ дай да ол шот тар блок та лып тас та ла ды 
(operated.Normally сіл те ме ар қы лы кө ре ала сыз) да са лу шы-
ның ад во кат та ры на ха бар бе рі ле ді. Мар құм ның ми ра сын алу-
шы туы сы бол ма са, бел гі лі бір уа қыт тан кей ін оның шо тын да-
ғы ақ ша ны үкі мет мү ше ле рі мен де пар та мент ди рек тор ла ры 
бө лі сіп ала ды. Сол уа қыт өт пей тұ рып, мен, мар құм ның ад-
во ка ты ре тін де сіз дің рұқ са ты ңыз бен құ қық тық құ жат тар ды 
дай ын дай бе рей ін. Құ қық тық үдерісті бас та мас бұ рын ма ған 
сіз ден мы на дай ақ па рат қа жет:
1. То лық аты-жө ні ңіз
2. Ту ған жы лы ңыз
3. Мекенжайыңыз
4. Те ле фон нөміріңіз
5. Мамандығыңыз
6. Ұл ты ңыз
7. Өз ге де элект рон ды пош та ад рес те рі ңіз.

Осы дан кей ін 10 500 000 $ қа ра жа тын ше шіп алу ға ар нал ған 
сұ ра ныс хат тың үл гі сін дай ын дап сіз ге жі бе ре мін.

Фонд ті ке лей сіз бен ға на жұ мыс жа сай ды жә не бар лық ақ ша 
тек сіз дің шо ты ңыз ға ау да ры ла ды. Бұл үдеріс бір та лай уа қыт ты 
алуы мүм кін. Бі рақ сіз transfer.I бан кі не сұ ра ныс хат ты жі бер-
ген нен кей ін 10 жұ мыс күн дей ке те ті ні не се нім ді мін. Бар лық 
қа ғаз дар дай ын бо лып, опе ра ция лар орын дал ған соң сіз ге 
жал пы со ма дан 40%, ма ған 50% жә не 9% (US $ 945 000) қа йы-
рым ды лық қо ры на, со ны мен қа тар ма ған 1% (US $ 105 000) 
қа ра жат түр лі банк қыз мет те рі не жұм са ла ды.АР
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Со ңын да ай та рым, бұл хат ты сіз ге жі бе ру ба ры сын да бір-
қа тар қи ын дық тар ға тап бол дым. Сол се беп ті өті ніп сұ рай мын, 
екін ші пош та ны hotmail.com, yahoo.com не ме се Gmail.com сіл-
те ме ле рі бой ын ша ашы ңыз. Со ны мен қа тар, сіз ме ні мен мы на 
те ле фон нө мі рі ар қы лы ха бар ла са ала сыз: + 22890945333.

Джон сон Slami Esq.»

о сым ша 
«Қай ыр лы күн, до сым!
Мен заңгер Карл Алекс Хен дер сонмын.
Мен мар құм пре зи дент Му са Yaradua от ба сы ның заң ге рі мін 

жә не ма ған сіз дің мем ле ке ті ңіз ден жақ сы ин вес ти ция (салым) 
із деу тапсырылған. Әсі ре се жыл жы май тын мү лік са ла сын да. 
Бұл ақ па рат құ пия жә не сіз ар найы таң дап алын ған адам сыз.

Му са Yaradua жа нұя сы $ 25,2 млн қа ра жа тын сіз дің кө ме-
гі ңіз ар қы лы ин вес ти ция ла ғы сы ке ліп отыр. Өті ніп сұ рай мын, 
ақ па рат құ пия бол ған дық тан, еш кім ге айт па ңыз жә не сіз ке ліс-
се ңіз, мен сіз дің мем ле кет ке ұшып ке ліп, сіз бен көз бе-көз кез-
де сіп, құ жат тар ға қол қой ғы за мын.

Сізге жү зе ге асы рыл ған жал пы со ма дан 10% қа ра жат пай да 
тү се ді.

Мен бұл хат қа сіз ден жау ап  кү те мін. Егер сіз ме нің ұсы-
ны сы ма ке лі се тін бол са ңыз, сіз ден мы надай ақ па рат қа жет: 
жұ мыс ор ны ңыз, те ле фон нө мі рі ңіз, то лық аты-жө ні ңіз жә не 
банк шо ты ңыз.

Ад во кат Карл Алекс Хен дер сон.
Те ле фон: +2348020574082, факс: +23417641464.»

о сым ша 
«Кім нен: Prince Joe Eboh
Кү ні: Wednesday, April 21, 2004 12:53 PM
Subject: TRANSFER
Принц Джо Эбох
Қым бат ты аза мат/аза мат ша, бұл ха бар ла ма дұ рыс ад рес ке 

ба рып тұр ға ны на үміт ті мін. Мен Принц Джо Эбох, «Конт рак-
ті лер жа сау Ко ми те ті нің», ни ге рия лық ұлт тық мұ най кор по-
ра ция сы ның (NNPC) фи ли алы бо лып та бы ла тын «Дель та ны 
Да мы ту дың ни ге рия лық Ко мис сия сы ның (NDDC)» тө ра ға-
сымын.АР
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Дель та ны Да мы ту дың ни ге рия лық Ко мис сия сы бұ рын ғы 
мем ле кет бас шы сы 1998 жыл дың 18-ші мау сы мын да қай тыс 
бол ған ге не рал Са ни Абач пен мұ най са ту дан тү се тін пай да ны 
бас қа ру мақ са тын да құ рыл ған. Бол жам дан ған жыл сай ын ғы 
пай да үле сі 1999 жы лы 45 мил лиард АҚШ дол ларынан ас ты. 
Бұл ту ра лы то лық ақ па рат Ни ге рия фе де ра тив ті рес пуб ли ка сы-
ның бас ты ауди то ры ның есе бін де (FMF A26 ONE 3B Па раг раф 
“D”) көр се тіл ген.

Мен – конт рак ті лер ді жа сау ко ми те ті нің тө ра ға сы мын жә не 
тек мен қа ра жат тың қай да жә не қа лай жұм са ла ты ны на жау ап-
ты мын. Бар лық жағ дай да біз Ни ге рия фе де ра тив ті рес пуб ли-
ка сы ның аты нан жұ мыс жа сай мыз. Ме нің ко ми те тім Ни ге ра 
дель та ау да нын да мұ най кен ор нын анық тау үшін ше тел дік 
са лым шы лар мен ке лі сім шарт тар жа сай ды.

Бір ке лі сім шарт та біз ге US$25 000 000 үнем деу мүм кін ді гі 
ту ды. Алай да, Ни ге рия да ғы заң ға сәй кес мем ле кет тік қыз мет-
кер ге ше тел дік банк те шот ашып, оған ақ ша ау да руға тый ым 
са лы на ды.

Бі рақ бұл ақ ша ны біз ше тел дік са лым шы ға ау да ры ла тын 
ақ ша деп, сіз дің шо ты ңыз ға ау да ра ала мыз. Со ны мен қа тар сіз-
ге көр се тіл ген кө ме гі ңіз үшін жал пы ау да ры ла тын со ма ның 
20%-ын жә не 5%-ын банк қыз мет те рі үшін жұм сай ты ны мыз-
ды мә лім дей міз, ал қал ған 75%-ын ко ми тет мү ше ле рі өза ра бө-
лі сіп ала ды.

Егер сіз біз дің шарт тар ға ке ліс се ңіз,  тез ара да өзі ңіз дің банк 
шо ты ңыз не ме се жа ңа шот ту ра лы ақ па рат ты жі бе рі ңіз. Біз сіз-
дің шотыңызға US$ 25 000 000 кө ле мін де гі ақ ша ны ау да ра мыз 
жә не біз сіз дің мем ле кет ке ұшып кел ген ше ол то лық тай сіз дің 
ақ ша ңыз болады.

Ақ ша ны ау да ру үшін сіз ден мы надай ақ па рат қа жет: жұ-
мыс ор ны ңыз, те ле фон нөмірі ңіз, то лық аты-жө ні ңіз жә не банк 
шо ты ңыз. Ақ ша Apex Bank ар қы лы ау да ры ла ды.

Ес кер ту: бар лық құ жат тар дай ын бол ған жағ дай да сіз дің 
шо ты ңыз ға 21 жұ мыс күн і кө ле мін де ақ ша ау да ры ла ды. Та ғы 
да өті ніп сұ рай мын, бұл ақ па рат – құ пия.

Сіз ден мүм кін дік бол са, тез ара да жау ап қай та ру ды сұ рай-
мын.

Принц Джо Эбох».
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С деңгейі

3-тап сыр ма. Тал қы лау ға ар нал ған сұ рақ тар:
1. «Ни ге рия лық хат ты» қа лай та ну ға бо ла ды?
2. «Ни ге рия лық хат тар дың» ав тор ла ры кімдер деп ой лай-

сың дар?
3. «Ни ге рия лық хат» ав тор ла ры ның мақ са ты не ?
4. «Ни ге рия лық хат ты» қау іп сіз деп са нау ға бо ла  ма?

Бө лін ген топ бой ын ша бе ріл ген та қы рып тар дың бі реуін таң-
дап, зерт теу жұ мы сын жүр гі зің дер.
1. Зиян ды прог рам ма лар.
2. Ки бер бул линг.
3. Ха кер лік ша бу ыл.
4. Қа шық тық тан ұр лау.
5. Спам жә не ви рус тық хат тар.
6. Ин тер нет-ала яқ тық тың ал дын алу жол да ры.
7. Фи шинг.

Зерт теу жұ мы сын орын дау дың не гіз гі ке зең де рі
1. Жұ мыс тың та қы ры бын таң дау.
2. Зерт теу жұ мы сы ның өзек ті лі гін не гіз деу.
3. Зерт теу ны са нын анық тау.
4. Зерт теу мақ сат-мін де тін бе кі ту.
5. Дай ын дық ке зе ңі. Бе ріл ген та қы рып бой ын ша әде би ет тер 

із деу.
6. Жұ мыс тың зерт теу бө лі мі:

6.1. Зерт теу дің ги по те за сын бе кі ту.
6.2. Зерт теу әдіс те рін таң дау.
6.3. Зерт теу уа қы тын ай қын дау.
6.4. Зерт теу жүр гі зу.
6.5. Алын ған зерт теу нә ти же ле рін тал қы лау.

7. Зерт теу жұ мы сы ның ди зай нын дай ын дау:
7.1. Бас тап қы бе ті.
7.2. Ал ғы сөз: өзек ті лі гі, мақ сат-мін де ті, зерт теу әдіс те рі, 

жа ңа лы ғы, прак ти ка лық ма ңыз ды лы ғы.
7.3. Маз мұ ны.
7.4. Кі ріс пе.
7.5. Не гіз гі бө лім.АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



49

7.6. Қо ры тын ды.
7.7. Пай да ла ныл ған әде би ет тер ті зі мі.

8. Зерт теу жұ мы сын қор ғау:
8.1. Қа лай бас тау ке рек?

8.1.1. Проб ле ма лық сұ рақ қою.
8.1.2. Қы зық ты дәй ек сөз бен бас тау.
8.1.3. Өмір ден нақ ты мы сал кел ті ру.
8.1.4. Та рих тан, бол ған оқи ға дан не ме се аңыз әң гі-

ме ден бас тау.
8.2. Зерт теу жұ мы сы ның өзек ті лі гі жә не қыс қа ша те зи сі 

ай ты ла ды.
8.3. Қор ғау дың не гіз гі бө лі мі.
8.4. Қа лай аяқ тау ке рек?

8.4.1. Қыс қа ша тұ жы рым да ма жа сау.
8.4.2. Ша рық тау ше гі не жет кі зу.
8.4.3. Ба ға лау.

Прак ти кум ды «Интернетте қау іп сіз жұ мыс жа сау ере же-
ле рін не үшін бі лу ке рек?» де ген сұ рақ қа жау ап бе ру арқылы 
қорытындылаңдар.
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-Б ІМ БО НША ТЕСТ ТАПС МА А

1. Компьютерде жұмыс жасап отырып, көз шаршауын басу үшін не 
істеу қажет?
A) Көз дәрігеріне тексерту
B) Көз жаттығуларын жасау
C) Күннен қорғайтын көзілдірік кию
D) Сергіту жаттығуларын жасау
E) Интернетті өшіру

2. Электромагнитті сәулелердің адам ағзасына тигізетін зиянын 
көрсетіңдер:
A) Жүйке жүйесі бұзылады
B) «Құрғақ көз» синдромы пайда болады
C) Омыртқааралық дискілер деформацияланады
D) Депрессия
E) Шаршау 

3. Ұзақ уақыт бойы бір орында отырудың зиянын көрсетіңдер:
A) Жүйке жүйесі бұзылады
B) «Құрғақ көз» синдромы пайда болады
C) Омыртқааралық дискілер деформацияланады
D) Депрессия
E) Шаршау

4. Ненің әсерінен ми биотоктары бұзылады?
A) Монитордың әсерінен
B) Пернетақтаның әсерінен
C) Электромагнитті сәулелердің әсерінен
D) Ұзақ уақыт бойы отыру әсерінен
E) Құлаққапты ұзақ уақыт кию әсерінен

5. Монитор мен көз арасындағы аралық неше см болу керек?
A) 50–60 см
B) 60–70 см
C) 40–50 см
D) 45–55 см
E) 35–50 см
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6. Компьютер жұмысын тежейтін немесе мәліметтерді бүл ді ретін 
арнайы жазылған шағын программа қалай аталады?
A) Электронды пошта
B) Фишинг
C) Кибербуллинг 
D) Компьютерлік вирус
E) Әлеуметтік желі

7. Қызығушылықтары бірдей адамдардың Интернетте бірі гетін 
қоғамдық сайттары қалай аталады?
A) Электронды пошта
B) Фишинг
C) Кибербуллинг
D) Сандық бедел
E) Әлеуметтік желі

8. Желі пайдаланушылар арасында электронды хабар алмасу тәсі-
лі қалай аталады?
A) Электронды пошта
B) Фишинг
C) Кибербуллинг
D) Сандық бедел
E) Әлеуметтік желі

9. Желі қолданушысына зәбір көрсету, агрессия, қорқыту маз-
мұнындағы хабарламалар жіберу қалай аталады?
A) Электронды пошта
B) Фишинг
C) Кибербуллинг
D) Сандық бедел
E) Әлеуметтік желі

10. Желі қолданушылардың құпия мәліметтерін, логин және құпия 
сөздерін ұрлайтын қауіп-қатер түрі қалай аталады?
A) Электронды пошта
B) Фишинг
C) Кибербуллинг
D) Сандық бедел
E) Әлеуметтік желіАР
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11. Қолданушы туралы желідегі жағымды немесе жағымсыз мәлі-
меттер қалай аталады?
A) Электронды пошта
B) Фишинг
C) Кибербуллинг
D) Сандық бедел
E) Әлеуметтік желі

12. Wі-Fі желісі дегеніміз не?
A) радиосигналдар көмегімен желіге сымсыз қосылу техноло-

гиясы
B) шектеулі кеңістіктің (мысалы, ғимараттың) шегінде компью-

терлер байланысы
C) бір-бірінен алыс орналасқан жергілікті желілер мен жеке 

компьютерлерді байланыстыратын желі
D) жүздеген және мыңдаған километрлік аумақты қам ти тын 

халықаралық желі
E) қызығушылықтары бірдей адамдардың Интернетте бірі ге тін 

қоғамдық сайттар

13. Кибербуллинг дегеніміз не?
A) желі қолданушысына зәбір көрсету, агрессия, қорқыту 

мазмұнындағы хабарламалар жіберу
B) желі қолданушысына мақтау сөздері жазылған мазмұн дағы 

хабарламалар жіберу
C) желі қолданушысына жалған ақпарат жіберу
D) желі қолданушысына жарнама жіберу
E) желі қолданушысына желіде зәбір көрсету

14. Авторлық құқық дегеніміз не?
A) авторлар туралы мәліметтер
B) ғылым, өнер, әдебиет саласындағы туындыларға интеллек-

туалды жекеменшік құқығы
C) қолданушы туралы мәлімет
D) дүкеннің қожайыны болу
E) желі қолданушысы
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III БӨЛІМ

АҚПАРАТТЫ  
ЭЛЕК ТРОНДЫ  
КЕС ТЕДЕ ӨҢДЕУ

 Бөлімді оқып-білу арқылы
• сілтеменің түрлерін білесіңдер; 
• кестеде берілген функцияның графигін тұрғызуды 

үйренесіңдер.
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§ 9. Статистикалық мәліметтер 

Қо ғам да ғы түр лі құ бы лыс тар мен үде ріс терді зерт теу үшін 
олар ту ра лы де рек тер – ста тис ти ка лық мә лі мет тер жи нау қа жет. 

Ста тис ти ка лық мә лі мет тер де ге ні міз – ста тис ти ка лық зерт-
теу лер (ба қы лау жә не ғы лы ми өң деу) не гі зін де алын ған сан дық 
си пат та ма лар дың жи ын ты ғы. Ста тис ти ка лық мә лі мет тер ді 
есеп теу дің көп те ген прог рам ма ла ры бар, со ның бі рі – кес те лік 
про цес сор Excel. 

Excel программа сы ның фор му ла сын да ұя шық қа сіл те ме нің 
үш ти пін пай да ла ну ға бо ла ды: аб со лют ті, са лыс тыр ма лы, ара лас. 

 Сіл те ме – ормуланыжазубарысында қолданылатыннысан
адресі ұя ықтар жолдар бағаналар ұя ықтардиапазоны .

 шық–жолдарменбағандардыңқиылысы. я ықтыңадресі
немесекоординатасыбағанныңатыменқатардыңн міріарқылы
анықталады. ысалы А  8.
Теңдік таңбасыменбасталыпенгізілгенақпараттыфор му ла 

депатаймыз. ормуламатематикалықамалдарменжұмысжасау
ғаарналған.

Са лыс тыр ма лы сіл те ме. Са лыс тыр ма лы сіл те ме бел гі лі бір 
ұя шық тың бе ріл ген ұя шық қа са лыс тыр ма лы түр де гі ад ре сін 
көр се те ді. Мы са лы, В5 ад ре сі бар фор му ла В7 ұяшы ғын да ор на-
лас қан (6-сурет).

Естеріңе түсіріңдер:

• программасынқалайіске
қосуғаболады?

• ұ шық адресі қалай анықталады?
• белсендіұ шықдегенне?
• кестедегі баған мен жол биіктігін,
енін қалай өзгертуге болады?

• кестегемәліметтердіңкөшірмесін
қалайқоюғаболады?

Меңгерілетін білім:

• салыстырмалы,абсолютті,аралас
сілтемежасау.

Ста тис ти ка лық мә лі мет-
тер – татистическиедан
ные–St ti ti  t

Аб со лют ті ад рес теу –  
Абсол тнаяадресация–

o te re in

Са лыс тыр ма лы ад рестеу – 
тносительнаяадреса

ция– e ti e re in

Ара лас ад рес теу – ме
аннаяадресация–

Mi e  re in

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



55

6-сурет. Салыстырмалы сілтеме

Аб со лют ті сіл те ме. Кей бір жағ дай лар да сендерге са лыс тыр-
ма лы ад рес теу қа жет бол май, ке рі сін ше, аб со лют ті ад рес теу 
қа жет бо луы мүм кін, яғ ни фор му ла ның кө шір ме сін жа сау ба ры-
сын да ұя шық тың ад ре сі өз гер меуі қа жет. Ұя шық тың аб со лют ті 
сіл те ме сін де дол лар бел гі сі ($) ба ған атауы мен жол нөмі рі нің 
ал дын да былай жа зы ла ды: «=$В$2+$F$5». Бұл жағ дай да «$» 
бел гі сі ба ға н мен жол ды бе кі те ді. Ен ді фор му ла ны тө мен не ме се 
шет ке қа рай соз сақ, ад рес тер сол қал пын да: «=$В$2+$F$5» 
тү рін де қа ла ды (7-сурет). 

Мы са лы: $В$5 ад ре сі – аб со лют ті ад рес, се бе бі ол кө шір ген 
жә не орын ау ыс тыр ған жағ дай да да өз ге ріс сіз бо ла ды жә не әр-
қа шан В ба ға ны мен 5-ші жол дың қи ылы сын да ғы ұя шық қа сіл-
тей ді. 

В5 ұяшығына 
абсолютті  

сілтеме

Формуланы 
көшіргенде В5 

ұяшығына абсолютті 
сілтеме сақталады

7-сурет. Абсолютті сілтеме

ы зық ты ақ па рат

 «Е e »с зінағыл ынтіліненаударғанда«асыптүсу ерек елену» 
дегенмағынаныбілдіреді.

 Еңалға қы e нұсқасыM компь терлерінде 8 жылыпайдабол
ды. in ow операциялықжүйелеріү іналға нұсқалары 8 жылы
қара аайында ығабастады.АР
МА
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Ара лас сіл те ме – ба ға ны аб со лют ті, ал жо лы са лыс тыр ма лы 
не ме се ке рі сін ше бо ла тын ад рес теу тү рі. Ара лас сіл те ме ні құ ру 
үшін $ бел гі сін ба ған атау ының не ме се жол нө мі рі нің ал ды на 
қою ке рек.  Ара лас сіл те ме нің жа зы лу түр ле рі тө мен де гі дей:

$A$2 – Ба ға н мен жол өз гер мей ді
A$2 – Жол өз гер мей ді
$A2 – Ба ған өз гер мей ді
Мы са лы: Мек теп тің кі тап ха на қо ры на ай сай ын алы на тын 

ба сы лым дар са ны ту ра лы кес те бе ріл сін (8-су рет). «Еге мен 
Қа зақ стан» га зе ті мен «Ин фор ма ти ка әле мі» жур на лы ның 
ай са й ын алы на тын жал пы са нын есеп теу қа жет. Ол үшін В9 
ұяшы ғы на =B$4+B$5 фор му ла сын ен гі зе міз. $ бел гі сін 4 жә не 
5 сан да ры ның ал ды на қой ылуы ның се бе бі «Еге мен Қа зақ стан» 
га зе ті мен «Ин фор ма ти ка әле мі» жур на лы ту ра лы ақ па рат 4 
жә не 5 жол дар да бе ріл ген. Сон дық тан бе ріл ген фор му ла ны 
С9:J9 диапа зо нын да ғы ұя шық тар ға кө шір ген де ба ға н атауы 
өз ге ре ді, ал жол нөмі рі өз ге ріс сіз қа ла ды.

8-сурет. Кі тап ха на қо ры ту ра лы мә лі мет

Кей бір жағ дай лар да бір фор му ла ны бір не ше ұя шық қа жа-
зу қа же тт ілі гі ту ын дай ды. Фор му ла лар ды те ре бер мей, олар ды 
ав тотол ты ру функ ция сы ар қы лы жа зу ға бо ла ды. Ав то тол ты ру 
ке зін де фор му ла лар дың, бас қа ұя шық тар ға сіл те ме нің  ерек-
ше лік те рі ес ке рі ле ді: са лыс тыр ма лы сіл те ме лер сәй ке сін ше кө-
шір ме нің са лыс тыр ма лы ор на ла су ына бай ла ныс ты өз ге ре ді, ал 
аб со лютті сіл те ме лер өз гер мей, сол қал пын да қа ла ды. Ол үшін 
фор му ла лар ды қа тар тұр ған екі ұя шық қа ен гі зіп жә не ұя шық-
тар ды бел гі леп, бел гі лен ген ұя шық тар дың тө мен гі оң жақ бұ-
ры шын да пай да бол ған «+» бел гі ше сін тінтуірдің сол жақ ба-
тыр ма сын ба сып тұ рып, қа жет ті ұя шық қа дей ін тө мен қа рай 
со за мыз. АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



57

Excel-де сіл те ме тип те рін өз  гер ту үшін F4 пер не сін пай да ла-
ну ға бо ла ды. Сіл те ме ні көр сет кен кез де F4 пер не сін ба су қа жет. 
Пер не ні қай та ра бас қан кез де сіл те ме ти пі өз ге ріп оты ра ды. 

Бір рет бас қан да бел сен ді ұя шық аб со лют ті сіл теме ге айна-
ла ды:

Екін ші рет бас қан да бел сен ді ұя шық са лыс тыр ма лы сіл те-
меге айналады:

Жауап берейік

1. Сілтеме дегеніміз не?
2. Қандай сілтеме түрлері бар?
3. Салыстырмалы сілтеме қалай жазылады?
4. Аралас сілтеменің жазылу жолдары қандай?

Себебін анықтайық

1. Не себепті автотолтыру функциясын қолданған тиімді?
2. D3 ұяшы ғы на = B3 * ($C$2 + D2) фор му ла сы жа зыл ған. 

Фор му ла ны D4 ұяшы ғы на кө ші ріп ал сақ, неліктен фор-
му ла да өз ге рістер пайда болады?

3. B2 ұяшы ғы на = $D$1 – 3 фор му ла сы жа зыл ған:

 A B C D E

1 10 6 5 3  

2 6  12 4  

3  14 2 5  

4      

5      

Шы ғар ма шы лық тап сыр ма

«Абсол тті салыстырмалы аралассілтеме»тақырыбынапрезентация
құрыңдар.

Жауап берейік

Себебін анықтайық
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  Фор му ла ны А3 ұяшы ғы на кө ші рейік. А3 ұяшы ғын да 
қандай мән шығады?

4. H10 ұяшы ғын да = C$5 * F5 фор му ла сы жа зыл ған. Фор-
му ла ны Е7 ұяшы ғы на кө ші рейік. Е7 ұяшы ғын да фор му-
ла ның тү рі қан дай бо ла ды?

5. D5 ұяшы ғы на = $D4 + C4 фор му ла сы жа зыл ған. Фор му-
ла ны F7 ұяшы ғы на кө ші рсек, нә ти же не ге тең бо ла ды?

Талдап, салыстырайық

Еуромен берілген туристік жолдама лардың теңгедегі 
бағамын есептеңдер. 1 еуроның неше теңгені құрайтынын 
Интернеттен қараңдар (http://kurstenge.kz/).

 Мем ле кет Бағасы еуро Бағасы теңге
Фран ция 536
Ұлыбритания 678
Бе ла русь Рес пуб ли ка сы 385
Бразилия 659

Есептеу нәтижесін талдаңдар.

Дәптерге орындайық

Күн де лік ті га зет са ты лы мы нан алын ған тү сім мен бір 
ап та да әр га зет тен алын ған тү сім ді есеп тең дер. Қай жер де 
са лыс тыр ма лы, қай жер де аб со лют ті сіл те ме қол да ны ла ты-
ны на кө ңіл ау да рың дар.

 Апта күндері
Алаш 

ай на сы  
дана 

Еге мен  
а зақ стан  

дана

Ал ма ты 
Ақ ша мы  

дана

Ай-
қын  
дана

 Бір 
күн дік 
тү сім

 Дүй сен бі 300 240 390 450  

 Сей сен бі 500 480 910 600  

Сәр сен бі 800 360 650 900  

 Бей сен бі 900 360 520 750  

Жұ ма 400 480 910 600  

Тал дап, салыстырайық

Дәптерге орындайық
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 Апта күндері
Алаш 

ай на сы  
дана 

Еге мен  
а зақ стан  

дана

Ал ма ты 
Ақ ша мы  

дана

Ай-
қын  
дана

 Бір 
күн дік 
тү сім

 Сен бі 500 600 780 900  

Жек сен бі 600 600 130 450  

1 да на ба ға сы 100 120 130 150

Әр газеттің 
апталық 
түсімі

 

Компьютерде орындайық

1. А1 ұяшы ғы ның кө шір ме сін жа сау ба ры сын да А2 жә не 
С1 ұя шық тарын да қан дай жа зу пай да бо ла ды?

2. А1 ұяшы ғы ның кө шір ме сін жа сау ба ры сын да А2 жә не 
С2 ұя шық та рын да қан дай жа зу пай да бо ла ды?

3. А2 ұяшы ғы ның кө шір ме сін жа сау ба ры сын да А3 жә не 
В2 ұя шық та рын да қан дай жа зу пай да бо ла ды?

4. А2 ұяшы ғын да ғы фор му ла ның кө шір ме сін жа зу ба ры-
сын да В2 жә не А3 ұя шық та ры на = В1 + $С1 жә не = А2 
+ $С2 фор му ла ла ры жа зыл ды. А2 ұяшы ғын да  қан дай 
фор му ла жа зыл ған?

Компьютерде орындайық
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Ой бөлісейік

«Excel программасын пайдаланатын мамандықтар» 
тақырыбына рөлдік ойын ұйымдастырыңдар. Рөлдегілер: 
банк қызметкері, бухгалтер, экономист және т.б. 

Үй тапсырмасы

2017 жы лы Ал ма ты қа ла сын да өт кен 28-ші Бү кі лә лем-
дік қыс қы Уни вер сиада да Қа зақ стан ның құ ра ма ко ман да-
сы ның нә ти же ле рін көр се те тін кес те бе ріл ген. Әр спорт тү рі 
бой ын ша ме даль санын жә не ал тын, кү міс, қо ла ме даль де-
рінің жал пы са нын анық тау қа жет. Кес те де гі бос ұя шық-
тар ды тол ты рың дар. Кес те ні Уни вер сиада.xls атауы мен 
сақ таң дар.

 құ ра ма ко ман да сы ның нә ти же ле рі 
Спорт тү рі Ал тын Кү міс о ла  Бар лы ғы 

 Шаң ғы жа ры сы 2 2 5

 Хок кей - 1 -

Сноу борд - - -

 Шорт-трек - 1 5

Фрис тайл 5 1 3

Биат лон 3 3 2

 Конь ки спор ты - - 2

Мә нер леп сыр ға нау 1 - -

 Шаң ғы қос сайы сы - - -

 Жал пы са ны 

Ой бөлісейік

Үй тапсырмасы
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§ 10. Электронды кестеде мәліметтердің әртүрлі 
пішімдерін қолдану

Excel элект рон ды кес те сін де әр бір ұя шық пі ші мін қол да ну-
шы ның та лап та ры на сай бап тау мүм кін ді гі бар. 

Ұя шық тар ды пі шім деу – Excel элект рон ды кес те сі нің каль-
ку ля тор дан не гіз гі ерек ше лі гі. Ұя шық тар ды пішімдеу қол-
дану шы ға түр лі си пат та ғы мә лі мет тер ді ың ғай лы түр ге кел ті-
ру ге: қо ры тын ды жол ды ерек ше леу ге, үтір ден кей ін гі ар тық 
таң ба лар ды алып тас тау ға, ұя шық тар ды бі рік ті ру ге жә не т.б. 
мүм кін дік бе ре ді. 

Ұя шық не ме се мә лі мет тер пі ші мін Ұяшықты пішімдеу (Фор-
мат ячеек) те ре зе сін пай да ла нып өз гер ту ге бо ла ды. Ұя шық ты 
бе зен ді ру үшін Ұяшықты пішімдеу сұх бат те ре зе сін ашу қа жет. 
Бұл әре кет ті екі жол мен жү зе ге асы ру ға бо ла ды: 
1. Ұя шық тың жа на ма мә зі рін ша қы рып, Ұяшықты пішімдеу 

ко ман да сын таң дау;
2. Басты (Глав ная) жап сыр ма сы  Ұяшықтар (Ячей ки) 

бө лі мі  Пішім (Фор мат) ба тыр ма сы  Ұяшықты пішімдеу 
ко ман да сын таң дау.
Ко ман да лар ды орын да ған нан кей ін Ұяшықты пішімдеу 

сұх бат те ре зе сі ашы ла ды. Бұл те ре зе де ал ты жап сыр ма бар: Сан 
(Чис ло), Түзету (Вы рав ни ва ние), Қаріп (Шрифт), Шегара (Гра-
ни ца), Бояу (За лив ка), Қорғау (За щи та) (9-су рет):

 шық тар ды пі шім-
деу – орматирование
ячеек– or ttin  e

Естеріңе түсіріңдер:

• программасында ормула
қандайтаңбаданбасталады?

• статистикалықмәліметтер
дегенне?

• абсолютті,салыстырмалы,аралас
сілтемелерқалайерекшеленеді?

Меңгерілетін білім:

• ормуланыжазубарысындатүрлі
пішімдердіжәнемәліметтертип-
терінпайдалану.
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9-сурет. Ұяшықты пішімдеу терезесі 

Сан жапсырмасы
Бұл жап сыр ма да ұя шық қа ен гі зі ле тін мә лі мет ти пі таң да ла ды:
Жалпы (Об щий) – әдеп кі қал пы бой ын ша  та ғай ын да ла тын  пі шім.
Сандық (Чис ло вой) – бү тін не ме се нақ ты сан дар ды 

та ғайын дау пі ші мі.
Ақшалай (Де неж ный) – сан дар ды ақ ша лай бір лік те 

та ғайын дау пі ші мі.
Күні (Да та) – сан ды мер зім пі ші мін де бей не лей ді.  Excel-де 

бар лық мер зім дер бү тін сан дар мен бе ріл ген. Мы са лы,  
25.03.2017 мер зі мі сан дар пішімінде 42819  тү рін де бе рі ле ді, 
бұл сан 01.01.1900 кү ні нен (Excel-де мер зім ді са нау дың бас-
тап қы кү ні) 25.03.2017 мер зі мі не дей ін гі күн дер дің са ны.

Уақыт (Вре мя) – сан ды уа қыт пі ші мін де бей не леу.
Пайыздық (Про це нт ный) – нақ ты сан ды пай ыз тү рін де көр-

се ту. 0 са ны 0%, ал 1 са ны 100% тү рін де бей не ле не ді.
Бөлшектік (Дроб ный) – нақ ты сан ды бөл шек тү рін де бей-

не леу.
Экспоненциалдық (Экс по нен циаль ный) – өте үл кен (Жер ден 

Күн ге дей ін гі ара қа шық тық) не ме се өте кіш кен тай (су тек ато-
мы ның ки лог рам мен бе ріл ген өл ше мі) сан дар ды бе ру ге ың ғай лы 
пі шім. Мы са лы, «299 792 458» са ны (метр мен бе ріл ген жа рық 
жыл дам ды ғы) бұл пі шім де «3,E+08» тү рін де жа зы ла ды. Мұн да-
ғы «+» таң ба сы үтір ді оң ға жыл жы ту ке рек екен ді гін, ал «08»  
қан ша раз ряд қа жыл жы ту ке рек екен ді гін біл ді ре ді. Со ны мен 
қа тар үтір ден кей ін гі таң ба лар са нын бап тау ға бо ла ды. АР
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Мәтіндік (Текс то вый) – пі шім де бе ріл ген ұя шық мән де рі 
қа лай ен гі зі лсе, со лай бей не ле у. Мы са лы, «мә тін дік» пі шім де гі 
ұя шық қа «1.2.3» са ны ен гі зіл се, ол мер зім не ме се өз ге пі шім ге 
түр лен бей, дәл сол қал пын да бей не ле не ді.

Қосымша (До пол ни тель ный) – ұя шық қа жа зыл ған сан 
«Пош та ин дек сі», «Ин декс + 4», «Те ле фон нө мірі», «Та бель дік 
нө мір» тү рін де көр се ту.

Барлық пішімдер (Все фор ма ты) бө лім де стан дарт ты пі шім-
дер ден бө лек қол да ну шы ға қа жет ті пі шім құ ру ға бо ла ды (мы са-
лы, «Вт», «кг.», «м/с» жә не т.с.с.).

Ұяшықты пішімдеу те ре зе сі нің әр жап сыр ма сын же ке-же ке 
қа рас ты рай ық (10, 11, 12, 13-су рет):

Көлденең және тік түзету

Мәтіннің көлденең 
бағыты

Мәтінді – 90°-тан  
+90°-бұрышқа дейін бұру

Ұяшықта мәтінді  
тасымалдау

Ұяшықтарды біріктіру

10-сурет. Түзету жапсырмасы

Қаріп, өлшем,  
сызбасы орнатыладыұру

Астын сызу, түс 
 орнатылады

Жоғарғы және төменгі 
индекс, мәтіннің астын 

сызу эффектісі қосылады

11-сурет. Қаріп жапсырмасыАР
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Шегараның сызық типі 
орнатылады

Шегара сызығының түсі 
орнатылады

Шегара  
орнатылады

12-сурет. Шегара жапсырмасы

Ұяшықты 
бояу түсі, өрнек 

орнатылады

13-сурет. Бояу жапсырмасы

Осы лай ша Ұяшықты пішімдеу те ре зе сі ар қы лы ұя шық 
пі ші мін қа ла уы мыз ша өз гер ту ге бо ла ды. Со ны мен қа тар 
ұя шық пі ші мін Басты мә зі рі нің сай ман дар тақ та сы кө ме гі мен 
өз гер ту ге бо ла ды.  

Мысал. Суреттегі үлгі бойынша ұя шықтарды пішімдейік 
(14-су рет).

Ұяшықтарды және оның ішіндегі мәліметтерді пішімдеу 
үшін Басты мәзірінің саймандар тақтасын пайдаланамыз:АР
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1) А1:F1 диапазонындағы ұяшықтар шегарасын қою қа рай-
тыл ған түр ге кел ті ру үшін сай ман дар тақ т а сын да ғы 
ба тыр ма сын қолданамыз.

2) Ұяшықты бояу үшін қажетті ұяшықтарды белгілеп алып, 
сай мандар тақтасындағы  батырманы басамыз.

3) Ұяшықтағы мәтін түсін өзгерту үшін  батырмасын 
пай да ланамыз.

4) Ұяшықтағы мәтін бағытын өзгерту үшін  батырмасын 
басып, қажетті мәтін бағытын таңдау қажет. 

14-сурет. Пішімделген ұяшықтар

Жауап берейік

1. Ұяшықты пішімдеу дегеніміз не?
2. Ұяшықты пішімдеудің қандай тәсілдерін білесіңдер?

Себебін анықтайық

Неліктен электронды кестеде ұяшықты пішімдеу  
қа жет?

Талдап, салыстырайық

Excel-де Ұяшықты пішімдеу терезесінде орналасқан 
Қаріп және Бояу жапсырмаларының бір-бірінен айырма-
шылығын салыстырып, талдаңдар.

Жауап берейік

Себебін анықтайық

Тал дап, салыстырайық
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Дәптерге орындайық

Кестеде берілген батырмалар қызметін жазыңдар.

Компьютерде орындайық

1 доллар бағамын 340 теңге деп алып, кесте ұяшықтарын 
пі шім деуді компьютерде орындаңдар. 

№ ұрылғылар Ба ға дол лар Ба ға теңге
1 Кор пус 54 $
2 Ана лық тақ ша 65 $
3 Про цес сор 127 $
4 Жа ды 48 $
5 Вин чес тер 66 $
6  Бей не кар та 96 $
7 CD ROM 32 $
8 Мо ни тор 194 $
9  Пер не тақ та 10,7 $

10  Тін туір 12,3 $
 Бар лы ғы 688 $

Ой бөлісейік

Са бақ та не үй рен дің дер? Ал ған бі лім деріңді күн де лік ті 
өмір де қа лай пай да ла ну ға бо ла ды?

Үй тапсырмасы

А1 және А2 ұяшықтарына Сандық жапсырмасын 
қолданып, қысқы демалыс уақытының басталуы мен 
аяқталуын көрсетіңдер. Мысалы: 01.01. және 09.01.

Дәптерге орындайық

Компьютерде орындайық

Ой бөлісейік

Үй тапсырмасы
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§ 11. Кірістірілген функциялар

Excel прог рам ма сын да стан дарт ты функ ция лар ды орын дау 
үшін 400-ден ас там кі ріc ті ріл ген функ циялар қолданылады.

Функ ция ны ен гі зу = (тең) таң ба сы нан бас та ла ды. Функ-
ция атауы нан кей ін жақ ша ның ішін де нүк те лі үтір мен бө лін-
ген ар гу мент тер ті зі мі жа зы ла ды. Функ ция ны қою үшін ұя-
шық ты бел гі леп, пер не тақ та дан = бел гі сін ен гі зіп, фор му ла 
жо лын да ғы Функ ция ше бе рі – 2-ден 1-қадам (Мастер функ-
ции – шаг 1 из 2)  ба тыр ма сын ба су қа жет (15-сурет). Пай-
да бол ған сұх бат те ре зе сін де қа жет ті ка те го рия ны таң дап, 
осы ка те го рия да ғы қа жет ті функ ция да тінтуірді шер ту ке рек.

Excel программасында функциялардың төмендегідей кате-
гориялары бар:
1. Соңғы пайдаланған 10 функция
2. Қаржылық
3. Мерзім және уақыт
4. Математикалық
5. Статистикалық
6. Сілтемелер және массивтер
7. Мәліметтер қорымен жұмыс істеу
8. Мәтіндік
9. Логикалық
10. Қасиеттер мен мәндерді тексеру
11. Инженерлік
12. Аналитикалық 

Естеріңе түсіріңдер:

• ұ шықтардыпішімдеудегенне?
• ұ шыққақалайсілтемежасауға
болады?

• санжапсырмаларынақандай
мәліметтиптеріжатады?

Меңгерілетін білім:

• кірі тірілген унк и ларменжұмыс
істеу;

• статистикалық унк и ларды
пайдалану;

• қаржылық унк и лардыпайдалану;
• уақытжәнемерзім унк и сын
пайдалану.

Кі ріс ті ріл ген функ-
ци  – строенные унк
ции– i tin n tion

унк ци  ше бе рі – астер
ункции– n tion i r

Ста тис ти ка лық функ ци -
лар  – татистические унк
ции–St ti ti  n tion
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15-сурет. Функция шебері терезесі

Элект рон ды кес те функ ция ла ры – бағ дар ла ма жа дын да сақ-
та лып тұр ған ар найы фор му ла лар. Әр бір функ ция аты (мы са лы, 
СУММ() т.с.с.) мен ар гу мен ті ар қы лы өр нек те ле ді. Ар гу мент тер 
де ге ні міз – нә ти же алу үшін қол да ны ла тын мә лі мет тер. Функ-
ция ның ар гу мен ті сіл те ме лер не ме се атау, мә тін не ме се сан, 
уа қыт не ме се мер зім бо ла ала ды. Ар гу мент тер функ ция аты ның 
оң жа ғын да жақ ша ның ішін де жа зы ла ды: у =  f(x), мұн да ғы 
у – функ ция ны есеп теу де гі нә ти же, х – ар гу мент, f – функ ция. 
Мы са лы: = cos(A1) мұн да ғы cos – функ ция ның аты, A1 – ар гу-
мент (сан, мә тін жә не т.б. бо луы мүм кін).

Функ ция ны іске қосу үшін фор му ла да функ ция ның атын 
көр се ту қа жет. Функ ция ен гі зіл ген нен кей ін жақ ша да оның 
па ра ме тр ле рі көр се ті ле ді. Па ра метр ре тін де сан, ұя шық тар 
не ме се бас қа да бір өр нек тер алы на ды. 
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Excel бағ дар ла ма сын да ғы Ста тис ти ка лық функ ция лар ды 
қа рас ты рай ық. Олар мә лі мет тер дің ста тис ти ка лық тал дау ын 
жа сау ға мүм кін дік бе ре ді. Мы са лы, ор та мән ді, ең үл кен, ең 
кі ші мән ді жә не т.б. анық тау ға бо ла ды. Ең жиі қол да ны ла тын 
ста тис ти ка лық функ ция лар: CPЗНAЧ() (AVERAGE) – ар гу-
мент тер дің ариф ме ти ка лық ор та сын есеп теу, МИН() (MIN) 
жә не МАКС() (МАХ) – ар гу мент тер ара сын да ғы ми ни мал ды 
жә не мак си мал ды мән дер ді есеп теу.

Ста тис ти ка лық функ ция лар ды пай да ла ну үшін мынадай 
әре кет тер ді орын дау қа жет:
1. Функ ция ен гі зі ле тін ұя шық ты бел гі леп, Фор му лалар  

 Функцияны қою (Вс та вить функ цию) ко ман да ла рын 
орын дай сыңдар.

2. Пай да бол ған Функ ция ше бе рі – 2-ден 1-қадам сұх бат 
те ре зе сін де Ка те го рия өрі сі нен Статистикалық (Ста тис ти-
чес кие) ка те го рия сын таң даң дар (16-сурет).

16-сурет. Функция шебері – 2-ден 1-қадам сұхбат терезесі
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3. Функ циялар (Функции) өрі сі нен қа жет ті функ ция ны таң-
дап, Ок ба тыр ма сын ба сың дар.

4. Пайда болған сұхбат терезесінде қажетті аргументті енгізе-
сіңдер (17-сурет).

17-сурет. Функция аргументі сұхбат терезесі

5. Аргументті таңдағаннан кейін 
сұх  б ат те ре зе сі нің тө мен гі жа ғын-
да нә ти же кө рі ніп тұ ра ды. Егер ол 
дұ рыс бол са, ОК ба тыр ма сын ба са-
сыңдар.

Мысал. Сыныптағы оқу шы-
лар дың әр пән бо йын ша ор та ша 
ба ға сын есеп теу қа жет. Бұл үшін 
қа жет ті ақ па рат ты ен гі зіп, В10 
ұя шы ғы на меңзерді ор на ла с тырып, 
Фор му лалар  Функцияны қою 
командаларын орындайсыңдар (18-
сурет).

ы зық ты ақ па рат

анадалықбухгалтер
риУолкин e прог

раммасыныңмакроста
рынпайдаланып р лдік
ойынжасап ығарды.
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18-сурет. Қажетті ақпаратты енгізу

Пайда болған сұхбат терезесінде СРЗНАЧ() функциясын 
таңдап, ОК батырмасын басыңдар. Пайда болған Функция 
аргументі сұхбат терезесінде сәйкес аргументтер пайда болады. 
ОК батырмасын басқанда белгіленген ұяшықта нәтиже шығады.

Жауап берейік

1. Excel прог рам ма сын да қан ша кі ріс ті ріл ген функ ция 
бар?

2. Excel прог рам ма сын да кі рісті ріл ген функ ция лар дың ка-
те го рия ла ры қан дай?

3.   ба тыр масы  қандай қызмет атқарады?
4. Қаржылық функциялар қандай салада қолданылады?

Себебін анықтайық

1. Кірістірілген функциялар, статистикалық функциялар 
не үшін қолданылады?

2. Не себепті функцияны енгізу тең (=) таңбасынан баста-
лады?

Талдап, салыстырайық

Бір кі ріс ті ріл ген функ ция ка те го рия сын таң дап, оның 
функ ция ла ры на анық та ма бе ріп, тал даң дар.

Жауап берейік

Себебін анықтайық

Тал дап, салыстырайық

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



72

Дәптерге орындайық

Сөйлемдерді аяқта:
• СРЗНАЧ() функциясы ...
• МИН() функциясы ...
• МАКС() функциясы ...

Компьютерде орындайық

1. А1:А5 ұяшықтарында 10, 7, 9, 27 және 2 мәндері 
берілген. Мына функциялардың мәні неге тең болады?
=МИН(А1:А5) =>
=МИН(А1:А5;0) =>

2. А1:А5 ұяшықтарында 10, 7, 9, 27 және 2 мәндері 
берілген. Функцияның мәні қаншаға тең болады?
=СРЗНАЧ(А1:А5) =>

Ой бөлісейік

Са бақ та не үй рен дің дер? Ал ған бі лім де рің ді күн де лік ті 
өмір де қа лай пай да ла ну ға бо ла ды? 

Үй тапсырмасы

Алмас дүйсенбі күні мектептен үйге 15 минутта келді. 
Бейсенбі күні 18 минутта, ал сәрсенбі күні 13 минутта келді.  
Оның күнделікті жолға кететін уақытының арифметикалық 
ортасын есептеңдер.

Дәптерге орындайық

Компьютерде орындайық

Ой бөлісейік

Үй тапсырмасы
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§ 12. Кіріcтірілген функциялар: мәтіндік және 
логикалық функциялар

Мәтіндік функциялар мәтінді өңдеуге мүмкіндік береді.
Логикалық функциялар бір немесе бірнеше шартты тексе-

руге арналған.

1-мы сал. ЗАМЕНИТЬ (ес кі мәтін; бастапқы позиция; сим-
волдар са ны; жа ңа мә тін) – мәт ін жолы ның бір бөлігін басқа 
мәтіндік жол мен ал мас ты рады. «Ал маты – әсем қала» жолын 
«Астана – әсем қа ла» жо лы на алмастыру (23-су рет).

 

23-сурет. ЗАМЕНИТЬ() функциясын қолдану

2-мы сал. ДЛСТР (мәтін) – мәтіндік жолдағы символдар 
санын есеп тейді (24-су рет). 

24-сурет. ДЛСТР() функциясын қолдану

Естеріңе түсіріңдер:

• программасындақанша
кірістірілген унк и баржәнеолар
қандайкатегори ларғабөлінеді?

• унк и шеберітерезесінқалай
шақыруғаболады?

• статистикалық унк и ларқандай
қызметатқарады?

о ги ка лық функ ци -
лар – огические унк
ции– o i  n tion

Мә тін дік функ ци -
лар  –Текстовые унк
ции– e t n tionМеңгерілетін білім:

• есептердішешудекірістірілген
унк и лардықолдану;

• логикалық унк и қызметіжәне
синтаксисі.
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3-мы сал. ЕСЛИ() функциясы көрсетілген шарттың орын-
далып жатқанын анықтауға мүмкіндік береді. Егер шарт 
ақиқат болса, бір мән, ал жалған болса, басқа мән береді.

Функция синтаксисі: 
ЕСЛИ (логикалық өрнек, ақи қат болғандағы мән, жалған 

бол ған да ғы мән) (25-сурет).

25-сурет. ЕСЛИ() функциясын пайдалану

Жауап берейік

1. Логикалық функциялардың қызметі қандай?
2. Мәтіндік функциялардың қызметі қандай?
3. Қасиеттер мен мәндерді тексеруге арналған функция-

лардың қызметі жиі қолданыла ма?

Себебін анықтайық

1. Ло ги ка лық функ ция лар  неліктен маңызды?
2. Мә тін дік функ ция лар  не үшін маңызды?
3. Сілтеме және массив функцияларының маңызы неде?

Талдап, салыстырайық

Бір кі ріс ті ріл ген функ ция ка те го рия сын таң дап, оның 
функ ция ла рын талдаңдар.

Дәптерге орындайық

1. Сөй лем ді аяқ таң дар.
• ВЫ БОР() функ ция сы ...
• ЕСЛИ() функ ция сы ...
• СТ РОЧН() функ ция сы ...
• ТИП() функ ция сы ...
• ПСТР() функ ция сы ...

Жауап берейік

Себебін анықтайық

Тал дап, салыстырайық

Дәптерге орындайық
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2. Интернет кө ме гін пай да ла нып, мына функ ция лар ға 
анық та ма бе рің дер.
ЛЕВ СИМВ();
ПРАВ СИМВ();
ДЛСТР();
НАЙТИ();
ЗАМЕ НИТЬ();

ПОД СТА ВИТЬ();
ПСТР();
СЖПРОБЕЛЫ();
СЦЕ ПИТЬ().

Компьютерде орындайық

1.  Ло ги ка лық функ ция лар ды пай да ла нып, тау ар қал дық-
та рын қай та ба ға лау қа жет. Егер тау ар қой ма да 8 ай дан 
аса сақ тал са, оның ба ға сын екі есе ке мі ту қа жет.
• Ал дың ғы есеп ті күр де лен ді рейік – И ло ги ка лық 

функ ция сын пай да ла най ық. Есеп тің шар ты мына-
дай: егер тау ар 8 ай дан ар тық сақ тал са, он да оның ба-
ға сын екі есе ке мі ту қа жет. Егер 5 ай дан ар тық, бі рақ 
8 ай дан кем бол са – 1,5 есе ке мі теміз.

• «При мер ра бо ты со ст ро ка ми в Excel» жо лын да ғы 
бар лық бос орын ды «» таң ба сы мен ал мас ты ру қа жет. 
Со ны мен қа тар, «Excel» сө зі нің ал ды на мә тін дік 
функ ция нын пай да ла нып,  «MS» қою қа жет.

2. Сы нып же тек ші сін де сы нып оқу шы ла ры ның ті зі мі бар:

 Бі рақ сы нып же тек ші сі не ті зім ді мынадай түр ге өз гер ту 
ке рек:

 Сы нып же тек ші сіне кө мек те сің дер. Ті зім ді өз гер тің дер.

Компьютерде орындайық
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 Тегін толық, аты-жөнінің бірінші әрпін жа зың дар:

Ой бөлісейік

ЕСЛИ() функциясын қандай логикалық есептерді 
шығаруда қолдануға болады? Логикалық есептерге мысал 
келтіріңдер.

Үй тапсырмасы

ЕСЛИ() функ ция сын пай да лан ып (Күн, Ай, Юпи тер, 
Са турн, Мер ку рий, Марс, Ве не ра, Плу тон), қай ғаламшар 
ту ра лы ай ты лып жат қа нын анық таң дар. Ғаламшарлар ту-
ра лы бі лім де рің ді тек се рің дер.

Бар лық ғаламшарлар ме ні ай на ла ды 

Ме нің екі серігім бар

 Мен ең үлкен ғаламшармын

 Мен Күн ге ең жа қын ғаламшармын

 Мен ең газ ды ғаламшармын

Ой бөлісейік

Үй тапсырмасы
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§ 13. Қолжетімді ақпараттың негізінде мәліметтерді 
талдау

Ма те ма ти ка лық функ ция лар қа ра пай ым жә не күр де лі 
ма те ма ти ка лық есеп теу лер ді орын дай ды. Мы са лы, ұя шық тар 
диапа зо ны ның қо сын ды сын, сан ның аб со лют ті ша ма сын 
есеп теу, сан ды дөң ге лек теу жә не т.б.

Математикалық функцияларға КОРЕНЬ(), СТЕПЕНЬ(), 
ЦЕЛОЕ(), ЧАСТНОЕ(), ОСТАТ() және т.б. функциялар жа-
тады. Функция жанындағы жақшаның ішінде функцияның 
аргументі жазылады. Функ ция ар гу мен ті ре тін де сандық конс-
тан та, ұя шық тар дың адресі немесе ұяшықтар диапазоны болуы 
мүмкін.

1-мы сал. СУММ() функ ция сын пай да ла нып, сан дар дың 
қо сын ды сын есеп теу (19-сурет).
• Қа жет ті ұя шық қа меңзерді ор на лас тырыңдар.
• Басты жапсырма бетіндегі Редакциялау (Ре дак ти ро ва ние) 

па не лі не апа рың дар.
• Ав то сум ма  бел гі ше сі не апа рып, тінтуірді шер тің дер. 

Excel бе тін де бар лық А1-ден А5-ке дейін ұя шық тар ды 
қам ти тын фор му ла пай да бо ла ды.

• Ен гі зу ба тыр ма сын ба сып, 30 де ген нә ти же ала сың дар.

Естеріңе түсіріңдер:

• логикалық унк и ларқандай
қызметатқарады?

• мәтіндік унк и ларнегеарналған?

Ма те ма ти ка лық функ ци  – 
атематическая ункция– 

M t e ti  n tion

унк ци  ар гу менті – 
Аргумент ункции–
n tion r ent

 шық ад ре сі –Адрес
ячейки– e  re

 шық диапа зо ны  – иапа
зонячеек– n eo  e

Меңгерілетін білім:

• кірістірілгенматематикалық унк-
и ларменжұмысістеу.

• (),О ТАТ(),О  (),
О Е (), ТЕПЕ (), Е ОЕ(),
А Т ОЕ()математикалық унк-
и ларынпайдалану.
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19-сурет. СУММ() функциясы

2-мы сал. ОС ТАТ() функ ция сын пай да ла ну.
ОС ТАТ() функ ция сы на төрт қа ра пай ым мы сал 20-суретте 

кел ті ріл ген.

      

20-сурет. ОСТАТ() функциясын пайдалану

3-мы сал. ОК РУГЛ() функ ция сын пай да ла ну (21-су рет).

       

21-сурет. ОКРУГЛ() функциясын пайдалану мүмкіндіктеріАР
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4-мы сал. КО РЕНЬ(), СТЕ ПЕНЬ(), ЦЕЛОЕ(), ЧАС ТНОЕ() 
функ ция ла рын пай да ла ну (22-су рет).

22-сурет. Математикалық функцияларды пайдалану

Жауап берейік

1. Ма те ма ти ка лық функ ция лар дың қыз ме тіне не жатады?
2. СУММ(), ОС ТАТ(), ОК РУГЛ(), КО РЕНЬ(), СТЕ ПЕНЬ(), 

ЦЕЛОЕ(), ЧАС ТНОЕ() функ ция ла ры қан дай қызмет 
атқарады?

Себебін анықтайық

Кі рі cті ріл ген ма те ма ти ка лық функ ция лар не үшін қол-
да ны ла ды?

Талдап, салыстырайық

Бір кі ріc ті ріл ген функ ция ка те го рия сын таң дап, оның 
функ ция ла рын са лыс ты рың дар.

Дәптерге орындайық

1. Кі ріcті ріл ген ма те ма ти ка лық функ ция ны пай да ла ну ал-
го рит мін жа зың дар.

2. Сөй лем ді аяқ таңдар.
• КО РЕНЬ() функ ция сы ...
• СТЕ ПЕНЬ() функ ция сы ...
• ЦЕЛОЕ() функ ция сы ...
• ЧАС ТНОЕ() функ ция сы ...

Шы ғар ма шы лық тап сыр ма

« атематикалық ункциялар»тақырыбынапрезентацияқұрыңдар.

Жауап берейік

Себебін анықтайық

Тал дап, салыстырайық

Дәптерге орындайық

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



80

Компьютерде орындайық

1. ФАК ТР() кі ріc ті ріл ген функ ция ны пай да ла нып, 1–20   
сан дарының кө бейт ін ді сін есеп тең дер.

2. Excel программа сы на сы нып оқу шы ла ры ның жа сы 
ту ра лы кес те құрыңдар. Кі ріc ті ріл ген функ ция лар ды 
пай да ла нып, сы нып та ғы оқу шы лар дың ор та ша жа сын 
есеп тең дер.

3. Тө мен де гі мә лі мет тер ді кес те ге ен гі зіп, 1 жылдағы ор-
та ша температураны және жалпы түскен жауын-ша-
шын ның мөлшерін анықтаңдар.

Айлар  Тем пе ра ту ра
Жауын-
шашын 

мөлшері
Қаң тар –24 °С 18 мм

Ақ пан –25 °С 12 мм

Нау рыз 10 °С 20 мм

 Сәу ір 15 °С 25 мм

Ма мыр 25 °С 10 мм

Мау сым 30 °С 15 мм

 Шіл де 33 °С 8 мм

Та мыз 30 °С 12 мм

 Қыр гүй ек 23 °С 15 мм

Қа зан 20 °С 20 мм

Қа ра ша –10 °С 10 мм

Жел тоқ сан –20 °С 20 мм

Жылдық ор та ша тем пе ра ту ра 
және жалпы түскен жауын-шашын 
мөлшері

4. Кестеде әлемдегі ең үлкен көлдер тізіміне кіретін 
Қазақстандағы көлдер туралы ақпарат жинақталған. Ең 
кі ші көл дің те рең ді гін, ең үл кен көл дің ау да нын жә не 
көл дер дің те ңіз дең гей інен ор та ша би ік ті гін есеп тең дер. 

Компьютерде орындайық
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А В С D
1  Көл атауы Ау да ны  

(мың, м2)
Те рең ді гі  

(м)
Те ңіз дең гей інен  

би ік ті гі (м)

2  Балқаш 18200 26,5 342

3 Алакөл 2696 54 347

4 Марқакөл 455 27 1447

5 Каспий 371000 1025 –28

6 Теңіз 1590 7,7 305

7 Зайсан 1810 15 420

5. [0; 2] ин тер ва лын да қа да мы 0,2 тең f(x) = cosx + x функ-
ция сы ның мән де рін есеп тең дер.

А В
1 Қа дам 0,2

2 Ар гу мент х Функ ция ның мә ні f(х)

3 0

Ой бөлісейік

1. Са бақ та қа рас ты рыл ма ған бас қа кі ріc ті ріл ме ген функ-
ция лар ға зерт теу жүр гі зің дер.

2. Сабақта не үйрендіңдер? Алған білімдеріңді күнделікті 
өмірде қалай пайдалануға болады?

Үй тапсырмасы

Excel программасын пайдаланып, есепті шығарыңдар.
(243 +1,5) · 225/2

Ой бөлісейік

Үй тапсырмасы
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§ 14. Қол дан ба лы есеп тер ді ше шу 

Excel прог рам ма сы де рек тер ді кес те тү рін де бе ру ді пайым дай-
тын есеп теу лер жүр гі зу үшін ке ңі нен қол да ны ла ды. Қол дан ба лы 
есеп тер – күн де лік ті өмір ге қа жет ті жағ дай лар мен ұш тас ты рыл-
ған есеп тер. Мұн дай есеп тер ге функ ция ның гра фи гін тұр  ғы зу, 
квад рат тең деу ді шешу, тең деу лер жүйе сін шешу, фи гу ра лар дың 
ау да нын есеп теу, бол жам дық есеп тер жә не т.б. жа та ды.

Есеп тер ді ше шу ке зең де рі:
1. Есеп тің қой ылы мы: шарт тар ды анық тау, шы ға ру па ра-

ғын да «Бе ріл ге ні» жә не «Та бу» бө лім де рін рә сім деу, кес-
те ні бас тап қы де рек тер мен тол ты ру.

2. Есеп тің ма те ма ти ка лық мо де лін құ ру.
3. Ше шім ді та бу ал го рит мін құ ру.
4. «Ше шуі» па ра ғы ның «Ма те ма ти ка лық мо дель» бө лі мін де  қол-

да ны ла тын  фор му ланы мә тін тү рін де рә сім деу (26-су рет).
5. «Ше шуі» бө лі мін де есеп теу то рын құ ру.

26-сурет. «Шешуі» парағын рәсімдеу

Меңгерілетін білім:

• есептердішешудекірістірілген
унк и лардықолдану;

•  есептішешукезеңдері;
• Е () унк и сыныңқолданылуы;
• есептердіңматематикалықмоделін
құру.

Естеріңе түсіріңдер:

• математикалық унк и ларқандай
қызметатқарады?

• (),О ТАТ(),О  (),
О Е (), ТЕПЕ (), Е ОЕ(),
А Т ОЕ() унк и ларықандай

қызметатқарады?

ол дан ба лы есеп тер –Прик
ладныезадачи– ie t

Есеп ті ше шу ке зең де рі – 
тапыре ениязадачи–

St e o  o in t e ro e

Ма те ма ти ка лық модель  – 
атематическаямодель–

M t e ti  o e
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Мы сал. Кі тап дү ке нін де әр бір 
бе ті ор та есеп пен 2000 бел гі ден 
тұ ра тын 120 бет тік 200 жур нал 
жә не әр бе ті 3000 бел гі ден тұ ра тын 
300 бет тік 500 кі тап бар.

Сұ рақ: кі тап дү ке нін де қан ша 
ақ па рат бар? Егер ақ па рат кө ле мі 3 
мл рд-тан ас там бол са, Интернет-
дү ке нді ашу, ке рі жағ дай да аш пау.

Ше шуі. Есеп ті шы ға ру үшін 
бар лық қа жет ті ұя шық тар ды тол-
ты ру ке рек. «Ма те ма ти ка лық мо-
дель» бө лі мін де N ақ па рат кө ле мін 
анық тау фор му ла сы көр се тіл ген, 
ал А11 ұяшы ғы на осы фор му ла ен-
гі зі ле ді (27-су рет).

Кі тап дү ке нін де гі ақ па рат кө-
ле мі не тәу ел ді «Интернет-дү кен 
ашу не ме се аш пау» шар тын тек се-
ру үшін ЕСЛИ() функ ция сын пай-
да ла на мыз (28, 29-су рет тер).

28-сурет. ЕСЛИ() функциясын пайдалану терезесі

27-сурет. N ақпарат 
көлемін есептеу парағы

Шы ғар ма шы лық тап сыр ма

« олданбалыесептерді
е у»тақырыбынапрезен

тацияқұрыңдар.

Ма ңыз ды мә лі мет

 огикалықайтылымдарда саныА И АТ ал саныЖА  А дегенді
білдіреді.АР
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29-сурет. ЕСЛИ() функциясын орындау терезесі

Жауап берейік

1. Excel элект рон ды кес те сі нің функ ция ла ры де ге ні міз не?
2. Excel функ ция ла ры ның қандай ка те го рия ла ры бар?
3. Excel-де есеп тің математикалық мо де лін құ руда нені 

анықтау керек?

Себебін анықтайық

1. Ма те ма ти калық ка те го рия ның функ ция ла ры не үшін 
қол да ны ла ды?

2. ЕСЛИ() функ ция сы не үшін пай да ла ны ла ды?

Талдап, салыстырайық

Мы сал да ғы есеп те ЕСЛИ() функ ция сы ның ор ны на 
бас қа функ ция ны пай да ла ну ға бо ла ды ма? Егер бол са, 
неліктен?

Дәптерге орындайық

Тест сұ рақ та ры на жау ап бе рің дер.
1. Кірістірілген функциялар қай қосымша бетте ор на лас-

қан?
A) қою (вс тав ка)
Ә) фор му лалар 

Б) басты (глав ная)
В) түр (вид)

Жауап берейік

Себебін анықтайық

Тал дап, салыстырайық

Дәптерге орындайық
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2. 4-ші дә ре же ге шы ға рыл ған сан ның мә нін есеп теу үшін 
ұя шық қа қан дай кірістірілген функ ция ны ен гі зу ке рек?
A) = СТЕ ПЕНЬ(A1*4)  
Ә) = СТЕ ПЕНЬ(A1; 4)

Б) = СТЕ ПЕНЬ(A1^4) 
В) = СТЕ ПЕНЬ(A1, 4)

3. = СУМ МЕСЛИ(A1:A5;«>15») функ ция сын ұя шық қа ен-
гіз ген нен кей ін не есеп те ле ді?
A) А1:А5 диапа зо нын да ғы 15-ке тең сан дар дың қо сын-

ды сы есеп те ле ді
Ә) А1:А5 диапа зо нын да ғы 15-тен үл кен сан дар са лыс-

ты ры ла ды
Б) А1:А5 диапа зо нын да ғы сан дар дың қо сын ды сы есеп-

те ле ді
В) А1:А5 диапа зо нын да ғы 15-тен үл кен сан дар дың қо-

сын ды сы есеп те ле ді
4. В1:В50 диапа зо нын да ғы ұя шық тар да ғы мак си мал ды 

мән ді та бу үшін ұя шық қа қан дай кі ріc ті ріл ген функ-
ция ны ен гі зу ке рек?
A) = МАКС(B1-ден 

B50-ге дей ін)
Ә) = МАКС(B1 – B50)

Б) = МАКС(B1:B50)  
В) = МАКС(B1:B51)

5. Кі ріc ті ріл ген функ ция лар да қан дай ка те го рия жоқ?
A) ма те ма ти ка лық
Ә) қар жы

Б) фи зи ка лық
В) ло ги ка лық

6. В3:В10 диапа зо нын да ғы ұя шық тар да ғы ми ни мум мән ді 
та бу үшін ұя шық қа қан дай кі ріс ті ріл ген функ ция ны ен-
гі зу ке рек?
A) = МИН(B3-тен 

B10-ға дей ін)
Ә) = МИН(B3-B10)

Б) = МИН(B4:B11)
В) = МИН(B3:B10)

7. Элект рон ды кес те нің үзін ді сі бе ріл ген. С2 ұяшы ғын да 
қан дай мән есеп тел ген?

А) 20
Ә) 35

Б) 22
В) 21
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8. Элект рон ды кес те нің үзін ді сі бе ріл ген. С2 ұяшы ғын да 
қан дай мән есеп тел ген?

А) 15
Ә)  21

Б) 20
В) 25

Компьютерде орындайық

Емтихан нәтижелері бойынша конкурстық іріктеуге 
«Қабылданған» немесе «Қабылданбаған» оқушылардың 
тізімін шығаратын кесте құрып, есептеңдер («Қабылдан-
 ды» – егер 12 ұпайдан артық жинаса).

A B C D E F G

Аты-жөні Математика изика
азақ  
тілі

Барлық ұпай 
сандары

ту  
ұпайы

1 2

Балиев С. 4 5 4 = СУММ (B3:D3)

Мелисова А. 4 4 4 = СУММ (B3:D3)

Алибаев Б. 3 4 3 = СУММ (B3:D3)

Үмбетова А. 5 4 5 = СУММ (B3:D3)

Русланов Ә. 4 4 3 = СУММ (B3:D3)

Ой бөлісейік

Бүгінгі тақырыптан алған білімдеріңді қандай пәнге 
дайындалу үшін қолдана аласыңдар?

Үй тапсырмасы

Параграфта берілген мысалды негізге ала отырып, 
Excel-де өздерің армандаған интернет-дүкен ашу жоспарын 
құрып, қанша табыс табуға болатынын есептеңдер.

Компьютерде орындайық

Ой бөлісейік

Үй тапсырмасы
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§ 15. Қолданбалы есептерді шешуде кірістірілген 
функцияларды пайдалану

үнделіктіөмірдегітүрліжағдайлардағыесептердіңнәтижелерін
-діңкірістірілген унк и ларыкөмегіменалуғаболады.

1-мы сал. Прайс-па рақ та ғы ба ға лар ды, тау ар атауы на сай 
тап сы рыс бе ру кес те сі не ав то мат ты түр де қой ып, тау ар құ нын 
есеп теу ке рек.

Ше шуі. Excel функ ция лар жи ын ты ғын да ғы Сіл те ме лер жә-
не жи ын дар ка те го рия сын да ВПР() функ ция сы бар. Бұл функ-
ция бе ріл ген мән ді («Қа лың дәп тер 48 б.») бел гі лен ген кес те нің 
(прайс-па рақ) шет кі сол жақ ба ға ны нан жо ға ры дан тө мен қа-
рай жыл жи оты рып із дей ді жә не оны тап қан нан кей ін көр ші 
ұя шық тың мә нін бе ре ді (120 тг.). Функ ция ның жұ мы сын сызба 
тү рін де бы лай ша көр се ту ге бо ла ды (30-су рет):

30-сурет. Тапсырма беру кестесі және прайс-парақ

Із де лі не тін мән –Искомое 
значение– e e o  re 
oo in  or

Ин тер вал ды кө ру  –Интер 
вальныйпросмотр– nter  
e iewМеңгерілетін білім:

• есептішешукезеңдері;
• Е () унк и сыныңпайдаланылуы;
• П () унк и сыныңпайдаланылуы;
• I () унк и сыныңпайдаланылуы;
• унк и ныіздеутерезесі;
• унк и аргументтеріненгізутерезесі.

Естеріңе түсіріңдер:

• программасының унк и лары
дегенне?

• программасының унк и ларының
қандайкатегори ларыбар?

• программасындаесептіңматема-
тикалықмоделінқұруүшінненіанықтау
қажет?
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Функ ция ны әрі қа рай оңай пай да ла ну үшін прайс-па рақ-
тың ұя шық тар диапа зо ны на же ке ат бе ру қа жет. Ол үшін прайс-
па рақ тың Та қы рып ша сы нан (G3; I11) бас қа бар лық ұя шық та-
рын бел гі леп, мә зір қа та ры нан 
Қою (Вс тав ка)  Аты (Имя)  
Меншіктеу (Прис воить) команда-
сын таң да не ме се Ctrl + F3 пер не-
лер үйлесімін ба сып, бос орын сыз 
кез кел ген атау бе ру ге бо ла ды. Мы-
са лы, Прайс. Әрі қа рай бұл атау ды 
прайс-па рақ қа сіл те ме жа сау үшін 
пай да ла ну ға бо ла ды.

Ен ді ВПР() функ ция сын қол-
да на мыз. Функ ция ен гі зі ле тін ұя-
шық ты ерек ше леп (D7), Формула-
лар  Формулаларды қою ко ман-
да сын орын даймыз. Сіл те ме лер 
жә не жи ын дар ка те го рия сы нан 
ВПР() таң дап, ОК батырмасын  ба-
самыз. Функ ция ар гу мент те рін ен-
гі зу те ре зе сі ашы ла ды (31-су рет):

31-сурет. ВПР() функциясының аргументтерін енгізу терезесі

Ар гу мент тер ді рет-ре ті мен тол ты ра мыз:
• Із де лі не тін мән (Ис ко мое зна че ние) – прайс-па рақ тың 

шет кі сол жақ ба ға ны нан функ цияның та батын тау ар аты. 

ы зық ты ақ па рат

in M t компания
сыныңғалымдарысандық
отосуретті e дің артты

пі імдеу ункциясынпайда
ланаотырып  e кестесіне
айналдыруғамүмкіндікбере
тінқұралжасап ығарды.
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Біз дің мы сал да В7 ұяшы ғын да жа зыл ған «қа лың дәп тер 
48 бет» сө зі.

• Кес те (Таб ли ца) – із де лі не тін мән дер алы на тын кес те, яғ ни 
прайс-па рақ. Сіл те ме ре тін де ал дын да бе ріл ген «Прайс» 
атауы қол да ны ла ды.

• Ба ған нө мі рі (Номер столб ца) – ба ға мә ні алы на тын прайс-
па рақ та ғы ба ған ның рет тік нө мі рі (сан емес). Прайс-па-
рақ тың бі рін ші ба ға ны тау ар атау ла ры нан тұ ра ды жә не 
рет тік нө мі рі – 1, ал тау ар ба ға сы жа зыл ған ба ған ның рет-
тік нө мі рі – 2.

• Ин тер вал ды кө ру (Ин тер валь ный прос мотр) – өріс ке жал-
ған жә не ақи қат де ген екі ға на мән бе реді.
 Егер 0 мә ні не ме се ЖАЛ ҒАН ен гі зіл ген бол са, он да 

нақ ты сәй кес тік ті із деу рұқ сат еті ле ді, яғ ни  функ ция 
прайс-па рақ тан тап сы рыс бе ру кес те сін де көр се тіл ген 
тау ар ды (мы са лы, егер «Қа лың дәп. 48 б.» деп ен гі-
зіл се) тап па са, он да #Н/Д (мә лі мет жоқ) қа те сін бе ре ді.

 Егер 1 мә ні не ме се АҚИ ҚАТ ен гі зіл се, он да нақ ты 
емес, жу ық сәй кес тік ті із деу ге рұқ сат бе рі ле ді, яғ ни 
функ ция «Қа лың дәп тер 48 б.» атауы на ұқ сас тау ар ды 
тау ып, со ның ба ға сын шы ға рып бе ре ді.

 Ар гу мент тер ді ен гі зу ді аяқ та ған нан кей ін ОК ба тыр-
масын ба сып, ен гі зіл ген функ ция ны бү кіл ба ған ға 
кө ші ріп қою қа жет (32-су рет).

                32-сурет. Толтырылған тапсырыс беру кестесі

2-мы сал. Үш бұ рыш тың ау да нын 2 қа быр ға сы жә не 
олар дың ара сын да ғы бұ ры шы ар қы лы та бың дар.АР
МА
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Ше шуі. Егер үш бұ рыш тың 2 қа быр ға сы жә не олар дың ара-
сын да ғы бұ ры шы бел гі лі бол са, он да оның ау да ны қа быр ға-
лар дың кө бейт ін ді сі нің жар ты сын олар дың ара сын да ғы си нус 
бұ ры шы на кө бей ту ар қы лы есеп те ле ді: S = 1/2 a · b · sin( ).

Есеп тің бе ріл ге нін Excel-ге ен гі зу үшін па рақ ты мы на дай 
түр ге кел ті ру ке рек (33-су рет):

33-сурет. Есептің берілгенін Excel-ге енгізу

Әрі қа рай С7 ұяшы ғы на Ма те ма ти ка лық ка те го рия сын да ғы 
SIN() функ ция сын пай да ла на тын фор му ла ны ен гі зе міз (34-су рет):

34-сурет. SIN() функциясын іздеу терезесі

Фор му ла ны ен гіз ген нен кей ін ОК ба тыр ма сын ба са мыз  
(35-су рет):

35-сурет. Үшбұрыш ауданын табуға арналған есепті шешуАР
МА
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Осы лай ша түр лі ма те ма ти ка лық, жал пы қол дан ба лы есеп-
тер ді Excel-де кі рісті ріл ген функ ция лар кө ме гі мен тез әрі ти ім ді 
шы ға ру ға мүм кін дік бар.

Жауап берейік

1. Сіл те ме жә не мас сив ка те го рия сы  функ ция ла ры ның 
қыз ме ті қан дай?

2. ВПР() функ ци ясы ның қыз ме ті қан дай?
3. Ин тер вал дық кө ру өрі сі не қан дай мән дер ен гі зі ле ді?

Себебін анықтайық

1. ВПР() функ ция сының маңызы неде?
2. SIN() функ ция сы не үшін пай да ла ны ла ды?
3. Excel-де функ ция лар не себепті қажет?
4. Есептерді шешу үшін не себепті мәліметтердің әртүрлі 

типі мен пішімі қолданылады?

Талдап, салыстырайық

1. SIN() және ASIN() функцияларын салыстырыңдар.
2. Математикалық және логикалық функцияларды салыс-

тырыңдар.

Дәптерге орындайық

Тест сұ рақ та ры на жау ап бе рің дер.
1. 10-шы дә ре же ге шы ға рыл ған сан ның мә нін есеп теу 

үшін ұя шық қа қан дай кі ріс ті ріл ген функ ция ны ен гі зу 
ке рек?
А) = СТЕ ПЕНЬ (A1*10)  
Ә) = СТЕ ПЕНЬ (A1; 10)
Б) = СТЕ ПЕНЬ (A1^5)  
В) = СТЕ ПЕНЬ (A1, 10)

2. С10:С23 диапа зо нын да ғы ұя шық тар да ғы мак си мал ды 
мән ді та бу үшін ұя шық қа қан дай кі ріс ті ріл ген функ-
ция ны ен гі зу ке рек?
А) = МАКС (С11-ден С24-ге дейін)
Ә) = МАКС (С11;С24)
Б) = МАКС (С10:С23)  
В) = МАКС (С11:С24) 

Жауап берейік

Себебін анықтайық

Тал дап, салыстырайық

Дәптерге орындайық
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3. В7:В10 диапа зо нын да ғы ұя шық тар да ғы ми ни мум мән ді 
та бу үшін ұя шық қа қан дай кі ріс ті ріл ген функ ция ны ен-
гі зу ке рек?
А) = МИН (B7-тен B10-ға дейін)
Ә) = МИН (B7-B10)
Б) = МИН (B8:B11)
В) = МИН (B7:B10)

Компьютерде орындайық

Су рет те көр се тіл ген тап сыр ма ны орын даң дар.

g са ны ның бү тін  
бө лі гін қал дыр 

πс2 формуласы

πb2 формуласы

h са нын дөң ге лек те

СЧЁТ функ ция сын пай да ла нып, a:f 
диапа зо нын да ғы бос емес ұя шық тар-

дың са нын есеп те

СЧЁТЗ функ ция сын пай да ла нып, a:f 
диапа зо нын да ғы бос емес ұя шық тар-

дың са нын есеп те

а:с диапа зо нын да ғы сан дар дың ариф ме-
ти ка лық ор та сын есеп те

а:е диапа зо нын да ғы мә ні 10-нан үл кен 
ұя шық тар дың са нын есеп те

a 234,78
b 12,56
c 3,81
d
e 131,45
f барлығы

g 495,5975508
h 45,60367312

СЧЁТ жә не СЧЁТ3 функ ция ла ры бой ын ша алын ған нә-
ти желер сәй кес кел мей ді. Не ге еке нін тү сін ді рің дер.

Компьютерде орындайық
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Ой бөлісейік

1. Са бақ та не біл дің дер? Не ні үй рен дің дер? Өз ой ла рың ды 
дос та рың мен бө лі сің дер. Ал ған бі лім, бі лік  те рің ді күн-
де лік ті өмір де қан дай жағ дай да қол да ну ға бо ла ды?

2. Күнделікті өмірде Excel программасын қолданудың тиім-  
ділігі қандай?

Үй тапсырмасы

Ин тер нетті пай да ла нып, қо сым ша ма те ма ти ка лық 
функ ция лар дың си пат та ма сын жа зып, қолданылу мысал-
дарын келтіріңдер.

унк ци лар  ыз ме ті 
ОК РУГЛ()

ОТБР()

 СУМ МЕСЛИ()

СЛ ЧИС ()

 ФАК ТР()

 ЧИС ЛКОМБ()

ABS()

ПРОИЗ ВЕД()

Ой бөлісейік

Үй тапсырмасы
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§ 16. Кестеде берілген функцияның  
графигін тұрғызу

ендерағымдағыжылбойыншабағаларыңтуралыесепберуге
дайындалыпжүрсіңдер. ендердіңміндеттерің материалды
көрнекіәріжинақытүрдекөрсету. ұлміндеттігра иктер
жәнедиаграммалартұрғызуарқылыорындағантиімдіекені
белгілі.

Excel-де гра фик тұр ғы зу ды үй рен бес бұ рын функ ция ның 
гра фи гі не анық та ма бе ру қа жет.

y   x  функ ци  сы ның гра фи гі –абсциссалары ункцияның
анықталуоблысындажататын алординаталары ункцияныңс й
кесм ндерінетеңнүктелержиыны.

Гра фик – ра ик– rt

унк ци  гра фи гі – ра ик
ункции– n tion rt

Нүк те лік диаг рам ма –Точеч
наядиаграмма–S tter rt

Естеріңе түсіріңдер:

• программасындағыматема-
тикалық унк и лардыатаңдар.

• қолданбалыесептергемысал
келтіріңдер.

• ілтемежәнемассивтер унк и -
ларынегеарналған?

• П () унк и сыныңқызметіқандай?
• нтервалдыкөруөрісінеқандай
мәндеренгізіледі?

Меңгерілетін білім:

• -дегра иктұрғызудыңтәсіл-
дері;

• нүктелікдиаграмма;
• диаграмманыңмәліметтердиапа-
зоны;

• диаграммалегендасы.

Ма ңыз ды ақ па рат

 егенда–бұлдиаграммадағықатарларм ндерінің арттыбелгіленуі.
егендадиаграммадағым ліметтердіңатауыменмаркерлерінк рсетеді.

 анныңд режесінжазуү ін  бел гі сін қол да ну ке рек ол S h i f t  +  6 пер
нелерүйлесімінбасуарқылыжазылады.

 о  ициенттерменайнымалыларарасындаміндеттітүрдек бейту
белгісін     қо қажет.АР
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Excel-де кес те де бе ріл ген мә лі мет тер бой ын ша функ ция ның 
гра фи гін бір не ше тә сіл  мен тұр ғы зу ға бо ла ды. Олар дың әр қай-
сы сы ның нақ ты бір жағ дай үшін өзін дік ар тық шы лық та ры мен 
кем ші лік те рі бар.

Excel ре дак то ры функ ция ның гра фи гін тұр ғы зу үшін диаг-
рам ма ның екі тү рін ұсы на ды:
1. Нүк те лік диаг рам ма – бі реуі нің мә лі мет те рі екін ші сін 

анық тау үшін пай да ла на тын, кем де ген де екі қа та ры бар 
диаг рам ма.

2. Гра фик – мә лі мет тер қа та ры ның өз ге рі сін кө ру ге ар -
нал ған.
Excel гра фик ті нүк те лер ар қы лы тұр ғы за ды: мән де рі анық 

нүк те лер сы зық пен бір са рын ды бай ла ны са ды. Бұл нүк те лер ді 
прог рам ма ға бе ру қа жет, сон дық тан ал ды мен y = f(x) функ ция 
мән де рі нің кес те сі жа са ла ды.

Кес те ні құ ру үшін:
• гра фик тұр ғы зы ла тын ОX осі нің ке сін ді сі;
• х ай ны ма лы сы ның қа да мы, яғ ни қан дай ара лық та функ ция 

мән де рі есеп те ле ті нін көр се те ді.

Мы сал. y = cosx функ ция сы ның гра фи гін [–2; 2] ара лы-
ғын да h = 0,5 қа дам мен тұр ғы зу (36-су рет).

36-сурет. Берілген нүктелер бойынша график тұрғызу

1. Функ ция мән де рі нің кес те сін тол ты ра мыз. С4 ұяшы ғы на 
ара лық тың ал ғаш қы мә нін ен гі зе міз: –2.

2. D4 ұяшы ғы на сол жақ ұя шық қа қа дам қо сып оты ра тын 
фор му ла ны ен гі зе міз: = С4 + $A$4. D4 ұяшы ғы ның фор-
му ла сын, тол ты ру мар ке рі кө ме гі мен 4-жол ұя шық та рын 
соң ғы мән 2 пай да бол ған ша ен гі зе міз.

3. С5 ұяшы ғын ерек ше лей міз, Функ  ция лар ше бе рін ша қы рып, 
Ма те ма ти ка лық функ ция лар ка те го рия сы нан COS() таң дап, 
функ ция ар гумен  ті ре тін де С4 ұяшы ғын таң дай мыз.

4. Тол ты ру мар ке рі ар қы лы осы фор му ла ны 5-жол дың 
ұя шық та ры на ен гі зіп шы ға мыз.АР
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  Осы лай ша, біз [-2; 2] ара лы ғын да ғы h = 0,5 қа дам мен 
y = cosx функ ция сы ның (х) ар гу мент тер жә не функ ция ның 
(y) мән дер кес те сін шы ғар дық.

y  = c o s x  функ ци  сы ның мән дер кес те сі 

х –2 –1,5 –1 –0,5 0 0,5 1 1,5 2

у –0,4 0,07 0,5 0,9 1 0,88 0,54 0,07 –0,4

5. Бе сін ші жол ұя шық та рын мән де рі мен қо са ерек ше леп, 
Қою (Вс тав ка) жап сыр ма сы на өтіп, он да ғы Нүктелік 
(То чеч ный) гра фик тү рін таң дай мыз (37-су рет).

37-сурет. График түрін таңдау

ы зық ты ақ па рат

 Диаграммағажаңамәліметтердітезкіріс
тіру

 Егер бізге дайын тұрған диаграмма парағына
жаңам ліметтеренгізукерекболса ондажаңа
ақпаратжазылған ұя ықтардиапазонынерек
елеп к  іріп tr   диаграммағақоясал

сақ жеткілікті tr   .
 Спарклайн
 парклайн–бұлм ліметтердіңдинамикасынк рсететін ұя ықтыңі іне

тұрғызылғанкі кенеғанадиаграммалар. лардықұруү ін« ставка»
n ert жапсырмасындағы« парклайны» S r ine тобының« истог

рамма» o n немесе« ра ик» ine таңдаукерек.А ылғантере
зедебастапқысандықм ліметтерменспарклайнқойылатынұя ықты
к рсетіңдер.

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



97

Мынадай график түрі пайда болады (38-сурет):

38-сурет. y = cosx функциясының графигі

6. Гра фик атау ын өз гер ту үшін атау ға тінтуірдің оң жақ 
ба тыр ма сын бір рет шер тіп, ша қы рыл ған кон текс тік 
мә зір ден Мәтінді өзгерту (Из ме нить текст) таң дау қа жет 
(39-су рет).

39-сурет. Графиктің соңғы түрі

Жауап берейік

1. Функ ция ның гра фи гі де ге ні міз не?
2. Excel-де функ ция гра фи гін тұр ғы зу ға ар нал ған диаг рам-

маның қандай түрлері бар?
3. Excel-де гра фик тұр ғы зу үшін не ні анық тау ке рек?

Шы ғар ма шы лық тап сыр ма

« ункцияныңгра игінтұрғызу»тақырыбынапрезентацияқұрыңдар.

Жауап берейік
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Себебін анықтайық

1. Гра фик тер мен диаг рам ма лар не үшін пай да ла ны ла ды?
2. Нүк те лік диаг рам ма не үшін қол да ны ла ды?
3. Не себепті алдымен функция мәндерінің кестесі жа-

салды?
4. Неліктен легенда маңызды қызмет атқарады?

Талдап, салыстырайық

Әр су рет ке сәй кес дұ рыс жаз ба ны та бың дар.

1.    2. 

3.  4. 

а) диаг рам ма ле ген да сы
ә) жа пы рақ ша лы диаг-

рам ма
б) сы зық тық диаг рам ма
в) ай нал ма диаг рам ма
г) гра фик

ғ) са қи на лы диаг рам ма
д) сы зық тық ко нус тық 

диаг рам ма
е) кө лем ді кө пір шік ті 

диаг рам ма
ё) гис тог рам ма

Дәптерге орындайық

Сөй лем ді жал ғас ты рың дар.

1.  – үдеріс тің да му ын …

2.  – әр мән нің өз ге рі сін …

Себебін анықтайық

Тал дап, салыстырайық

Дәптерге орындайық
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3.  – пай ыз дық өз ге рі сін …

4.  – үдеріс тің да му ын …

Компьютерде орындайық

Тап сыр ма лар ды орын даң дар.
1. [-4; 4] ара лы ғын да 0,4 қа дам мен y

1
 = x2 – 2; y

2
 = x2 + 2 

жә не y = N · (y
1
 / y

2
) функ ция ла ры ның гра фик те рін тұр-

ғы зың дар.
2. [-5; 5] ара лы ғын да 0,5 қа дам мен y

1
 = 1

2x жә не y
2
 = 2х 

функ ция ла ры ның гра фик те рін тұр ғы зың дар.

3. [-1; 7] ара лы ғын да 0,5 қа дам мен y
1
 = x

1
2

–
, y

2
 = x

1
2  функ-

ция ла ры ның гра фик те рін тұр ғы зың дар.

Ой бөлісейік 

Функцияның графигін тұрғызу әдістерін  басқа сабақ-
тарда қолдана алар ма едіңдер? Жауаптарыңды дәлелдеңдер.

Үй тапсырмасы

«Аста на қа ла сы ха лық са ны ның өз ге руі» диаг рам ма сын 
тұр ғы зыңдар (https://ru.wikipedia.org/wiki/Население_
Астаны).

Жыл дар 2 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 5 2 0 1 0 2 0 1 2 2 0 1 4 2 0 1 7
Ха лық  
са ны 

Компьютерде орындайық

Ой бөлісейік

Үй тапсырмасы
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§ 17. Кестеде берілген функция  
графигінің қасиеттерін өзгерту

унк и гра игініңқасиеттерідегенне?
Мы сал. Оқу шы лар дың пәндік ба ға ла рын көр се те тін гра-

фик тұр ғы зу.
1. Әр бір гра фик үшін оны қан дай жағ дай да пай да ла ну ға 

бо ла ты нын анық тау ға мүм кін дік бе ре тін өзін дік кө мек ші 
сөз де рі бар. Ал біз Маркерленген графикті (Гра фик с мар-
ке ра ми) қол да на мыз (40-су рет).

40-сурет. Маркерленген график таңдау терезесі

Естеріңе түсіріңдер:

• унк и гра игідегенне?
• программасындагра ик
тұрғызуғаарналғандиаграмма
типтерінатаңдар.

• программасындагра ик
тұрғызуүшінненіанықтауқажет?

Мар кер лен ген гра фик – ра
иксмаркерами– rt 

wit  r er

Бе ріл ген дер диапазо   ны  – 
иапазонданных– n e 

o  t
Меңгерілетін білім:

• программасындагра ик
тұрғызутәсілдері;

• диаграмманыңмәліметтердиапа-
зоны;

• диаграммалегендасы.

Ма ңыз ды мә лі мет

о  ициенттерменайнымалыларарасында к бейтутаңбасынқо 
қажет S i t 8 .АР
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Мы на дай үл гі де гі функ ция гра фи гі пай да бо ла ды (41-су-
рет):

41-сурет. Кестедегі мәліметтер бойынша құрылған график

2. Көлденең ось тің атау ын өз гер ту үшін пән дер ор ны на оқу-
шы ат та рын қоя мыз. Көлденең осьті ерек ше леп, оны тін-
туір дің оң жақ ба тыр ма сын шер те оты рып, жа на ма мә зір-
ден Мәліметтерді таңдау... (Выб рать дан ные...) командасын 
орындаймыз (42-су рет).

42-сурет. Көлденең ось атын өзгерту

3. Деректер көзін таңдау (Вы бор ис точ ни ка дан ных) те ре-
зе сі ашы ла ды. Көлденең ось қолтаңбасы (Под пи си АР
МА
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го ри зон таль ной оси) бө лі мін де Өзгерту (Изменить) батыр-
масын таң дай мыз. Әрі қа рай кес те де оқу шы лар атын ерек-
ше леп, ОК ба тыр ма сын ба са мыз (43-су рет).

43-сурет. Деректер көзін таңдау терезесі

4. Ен ді гра фик ле ген да ла рын өз гер ту қа жет. Ол үшін Дерек-
тер көзін таңдау те ре зе сін ша қы рып, Легенда элементтері 
(Эле мен ты ле ген ды) бө лі мін де қа жет ті ле ген да ны таң дап, 
Өзгерту ба тыр ма сын ба са мыз. Ашыл ған те ре зе дегі кес те ден 
қа жет ті мә лі мет тер ді ерек ше лей міз(44-су рет).

44-сурет. График легендасының атауын өзгерту

5. Бар лық ле ген да лар ға 4-қа дам ды қол дан ған нан кей ін, 
нә ти же сін де мынадай гра фик ті ала мыз. Бұл гра фик тен әр АР
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оқу шы ның пән дер бой ын ша қо ры тын ды ба ға ла рын кө ру ге 
бо ла ды (45-су рет).

45-сурет. Оқушылардың І тоқсан бойынша қорытынды 
бағаларының графигі

Гра фик ті ерек ше ле ген де мә зір 
қа та рын да диаг рам ма мен жұ мыс 
жа сау ға ар нал ған Құрылымдаушы 
(Конст рук тор), Үлгі (Ма кет) жә не 
Пішім жап сыр ма лары пай да бо ла-
ды. Үлгі жап сыр ма сын да диаг-
рам ма мен осьте рі нің атау ын бе ру ге 
бо ла ды.

Пішім жап сыр ма сын да диаг рам ма  мен мә тін тү сін құюға 
жә не т.б. таң дау ға бо ла ды. Осы лай ша, бел гі лі бір та лап тар ға 
сай не ме се өз қа лау ла рың ша гра фик ті пі шім деу ге бо ла ды.

Шы ғар ма шы лық тап сыр ма

осым а дебиеттерді
зерттеп « естедеберілген
ункциягра игініңқасиет

терін згерту»тақырыбында
хабарламажазыңдар.

ы зық ты ақ па рат

одопад диаграммасы.Бұл– м лімет
тердік рсетудіңбір ормасы белгілібіруа
қытаралығындак рсеткі тердіңқайбағытта
згергенінк рсетеді.Бұл ункцияқаржыж не
статистикаменайналысатындарү інпайда
лы. e  нұсқасындаонықо ү ін о 
 одопаднемесе иаграмма  одопад

таңдаукерек.
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Жауап берейік

1. Excel программасында график тұрғызудың тәсілдері 
қандай?

2. Оқушылардың бағаларын қалай көрсете аламыз?
3. Го ри зон таль ось тің атау ын қа лай өз гер ту ге бо ла ды?
4. Диаг рам ма ның тү сін құю жә не мә тін нің тү сін қай жап-

сыр ма да таң дай ала мыз?
5. Диаграмма легендасы қалай құрылады?

Себебін анықтайық

1. Көмекші сөздер не үшін керек?
2. Гра фик тер не үшін пай да ла ны ла ды?
3. Гра фик тұр ғыз ған да Деректер көзін таңдау те ре зе сі не 

үшін ша қы ры ла ды?

Талдап, салыстырайық

Әр су рет ке сәй кес дұ рыс жаз ба ны та бың дар.

1. 

8

4    2.   

3.   4.   

Бірінші 
күн

Екінші 
күн

а) диаг рам ма ле ген да сы
б) жа пы рақ ша лы диаг рам ма
в) сы зық тық диаграмма
г) ай нал ма диаг рам ма
д) гра фик
е) са қи на лы диаг рам ма
ё) сы зық тық ко нус тық диаграмма
ж) кө лем ді кө пір шік ті диаграмма
з) гис тог рам ма

Жауап берейік

Себебін анықтайық

Тал дап, салыстырайық
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Дәптерге орындайық

Сөй лем ді жал ғас ты рың дар.

1.  – әр мән нің өз ге рі сін…

2.  – пай ыз дық өз ге рі сін…

3.  – үш осьті кө лем ді…

Компьютерде орындайық

Тап сыр ма лар ды орын даң дар.
1. [-4; -1] ара лы ғын да 0,5 қа дам мен y

1
 = x–3, y

2
 = 3

x  функ-
ция ла ры ның гра фик те рін тұр ғы зың дар.

2. [0,6; 6] ара лы ғын да 0,5 қа дам мен y
1
 = – 2

x , y
2
 = 2

x  функ-
ция ла ры ның гра фик те рін тұр ғы зың дар.

Ой бөлісейік

Функцияның графигін тұрғызу бізге не үшін керек деп 
ойлайсыңдар?

Үй тапсырмасы

Бү гін гі «ҚР об лыс та ры ндағы ха лық са ны» ту ра лы мә лі-
мет бе ре тін гра фик тұр ғы зың дар (https://ru.wikipedia.org/
wiki/Население_Казахстана).
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Дәптерге орындайық

Компьютерде орындайық

Ой бөлісейік

Үй тапсырмасы
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-Б ІМ БО НША ТЕСТ ТАПС МА А

1. Exсel – бұл …
A) графикалық редактор
B) мәтіндік процессор
C) операциялық жүйе
D) кестелік процессор
E) перне атауы

2. Электронды кестенің ең кіші элементі:
A) ұяшық
B) формула
C) жұмыс кітабы
D) парақ
E) кесте

3. Формуланың алдында қандай белгі қою міндетті?
A) қос нүкте
B) сызықша
C) теңдік
D) апостроф
E) нүктелі үтір

4. Келтірілген элементтердің қайсысы электронды кестені сипат-
тамайды?
A) алғашқы кілт
B) баған
C) жол
D) ұяшық
E) парақ

5. Электронды кесте бағандары ... белгіленеді.
A) сандармен (1, 2, 3 …)
B) латын алфавитінің әріптерімен  (A, B, C, D …)
C) орыс алфавитінің әріптерімен (A, Б, В, Г …)
D) әріптер және сандармен (A1, A2, A3 …)
E) сандар және әріптермен (1А, 2А, 3А ...)

6. Электронды кесте жолдары ... белгіленеді.
A) сандармен (1, 2, 3 …)АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



107

B) латын алфавитінің әріптерімен (A, B, C, D …)
C) орыс алфавитінің әріптерімен (A, Б, В, Г …)
D) әріптер және сандармен (A1, A2, A3 …)
E) сандар және әріптермен (1А, 2А, 3А ...)

7. Ұяшықта ######### деген мәлімет жазылып тұр. Оның себе-
бі неде?
A) ұяшық мазмұны пішіміне сай келмейді
B) енгізілген немесе формула бойынша есептелген сан ұяшыққа 

толығымен сыймай қалды
C) ұяшықтағы формуланың орындалуы нөлге бөлуді берді
D) формула дұрыс енгізілмеді
E) мәтін ұяшыққа сыймады

8. Ұяшық орнын ауыстырғанда формуладағы қандай адрес тер 
өзгеріске ұшырайды?
A) салыстырмалы адрес
B) абсолютті адрес
C) ешқандай адрес өзгермейді
D) аралас
E) салыстырмалы және абсолютті

9. Excel-дегі мәліметтердің негізгі түрлерін көрсетіңдер:
A) мәтіндік, сандық, жалпы
B) формула, мәтіндік, сандық
C) сандық, формула, мерзім-уақыт, мәтіндік
D) сандық, пайыздық, формула, функция
E) мәтіндік, логикалық, математикалық

10. Салыстырмалы адрестен тұратын формуланы көрші келесі 
жолдағы ұяшыққа көшіргенде қандай өзгеріс байқалады?
A) салыстырмалы адрес абсолютті адреске өзгереді
B) жол нөмірі емес, баған атауы өзгереді 
C) баған атауы жол нөміріне өзгереді 
D) баған атауы емес, жол нөмірі өзгереді 
E) баған нөмірі өзгереді

11. Ұяшықтың дұрыс адресін көрсетіңдер:
A) А12Е
B) 4ВАР
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C) 1$2$
D) $D$19
E) $10$L

12.  Кестеде А1:D4 ұяшықтар тобы ерекшеленген. Бұл диапазонда 
неше ұяшық бар?
A) 4
B) 16
C) 10
D) 5
E) 8

13. Электронды кестеде сандар жиынын көрнекі түрде көр сету 
үшін ... қолданылады.
A) WordArt графикалық нысаны
B) автофигуралар
C) диаграммалар
D) формулалар
E) кірістірілген функциялар

14. Дұрыс берілген формуланы белгілеңдер:
A) = ЕСЛИ (А1=0,1,0)
B) = ОКРУГЛ (5,45;0)
C) = ЦЕЛОЕ (-5,85)
D) =  СУММ (ИСТИНА;ЛОЖЬ)
E) = СРЗНАЧ (А1:А6)

15. Excel-де құрылған диаграмманың мәндер диапазонын қалай 
өзгертуге болады? 
A) өзгертуге болмайды
B) диаграмманы өшіріп, диаграмма мастері көмегімен қайта 

құру керек
C) диаграмманың жанама мәзірінен алғашқы берілгендер 

көмегімен
D) диаграмма параметрлері командасы арқылы
E) Қою (Вставка) жапсырмасы көмегімен
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IV БӨЛІМ

ПРОГ РАММА ЛАР ДЫ  
ҚҰРУ ДЫҢ  
КІ РІК ТІ РІЛ ГЕН 
ОРТАЛАРЫ

 Бөлімді оқып-білу арқылы
• программаны өңдеудің кіріктірілген ортасының 

компоненттерін;
• алгоритм трассировкасын меңгересіңдер.
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§ 18. Программалық қамтаманың жіктелуі

Прог рам ма лық қам та ма (ПҚ) – (ағыл шын ті лі нен software – 
«прог рам ма лық қам та ма») ком пью тер дің тұ рақ ты жа ды сын да 
сақ та лып, қой ыл ған есеп тер ді ше шу ге ар нал ған бар лық прог-
рам ма лар жи ын ты ғы.

Прог рам ма лық қам та маны  сызба тү рін де бы лай ша көр се-
ту ге бо ла ды (6-сызба):

Программалық қамтама

Жүйелік  
қамтама

Қолданбалы  
қамтама

Программа-
лау жүйелері

6-сызба. Программалық қамтаманың жіктелуі

Жүй елік қам та ма–қолдану ыменқарымқатынастыұйымдас
тыруға компь тердіңқызметінсүйемелдеугеж некомпь терқұ
рылғыларынбасқаруғаарналғанпрограммалыққұралдаржиыны
( -сызба).

Меңгерілетін білім:

• программалыққамтама;
• жүйелікпрограммалыққамтама;
• қолданбалыпрограммалыққам-
тама;

• программалаужүйелері.

Естеріңе түсіріңдер:

• унк и ныңгра игідегенне?
• -де унк и гра игінтұрғы-
зуғаарналғанқандайдиаграмма
түрлерібар?

• -дегра иктұрғызуүшіннені
анықтаукерек?

• деректеркөзінтаңдаунеүшін
қолданылады?

• көлденеңосьтіңатауынқалай
өзгертугеболады?

• диаграмманыңтүсінқұюжәне
мәтінніңтүсінқайқосымша
беттентаңдайаламыз?

Прог рам ма лық қам-
та ма –Программное
обеспечение–So tw re

Жүйе лік прог рам ма лық 
қам та ма – истемное
программноеобеспе
чение–S te  o tw re

ол дан ба лы прог рам ма лық 
қам та ма  –Прикладное
программноеобеспе
чение– i tion o tw re

Прог рам ма лық 
жүйе лер –Программные
системы–So tw re te

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



111

Компьютердің жұ мыс қа қабілет-
тілігін тексеру программалары

Антивирустық программалар

Дискілерге қызмет көрсету  
программалары

Архивтеу программалары

Желілік қызмет  
көрсету программалары

Операциялық жүйе

Операциялық  
қабықша

Серверлік операция-
лық жүйе

Базалық қамтама Сервистік қамтама

7-сызба. Жүйелік қамтаманың құрылымы

Ба за лық қам та ма – ком-
пью тер дің жұ мы сын қам та ма-
сыз ете тін прог рам ма лық құ рал-
дар дың ми ни мал ды жи ын ты ғы.

Сер вис тік прог рам ма лық 
қам та ма – ба за лық прог рам-
ма лық қам та ма мүм кін дік те рін 
арт ты ра тын жә не қол да ну шы-
ның ың ғай лы жұ мы сын қам та-
ма сыз ете тін прог рам ма лар жә не 
прог рам ма лар ке ше ні. Бұл прог-
рам ма лар әдет те ути ли талар деп 
атала ды.

Ути ли талар – бұл мә лі мет тер-
ді өң деу дің кө мек ші опе ра ция ла-
рын орын дау ға не ме се ком пью тер-
ге қыз мет көр се ту ге (тек се ру, ап па-
рат тық жә не прог рам ма лық құ рал-
дар ды тес ті леу, дис кі лік ке ңіс тік ті пай да ла ну ти ім ді лі гін арт-
ты ру, маг нит тік дис кі де бұ зыл ған ақ па рат ты қал пы на кел ті ру 
жә не т.б.) ар нал ған прог рам ма лар.

ы зық ты ақ па рат

 лемдегіеңалға қы
программалау ы
ағыл ын йеліАда ав
лейсболған.

 8 гежуықпрограм
малаутілдерібар алайда
к птүрлілігінеқарамастан
қолданыстажүргеніоннан
астамғана.

 e iпрограммалау
тілі– r oP тілінің
тікелейұрпағы кейде
онынысандыP деп
театайды . i  i 
. депрограммақұру ы
ларға e iкомпонент
теріменжұмысжасаған
қиынғасоқпайды.
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ол дан ба лы П  –қолдану ығакомпь тердіңк мегіменақпа
раттықесептерді е угемүмкіндікберетінпрограммалар.

Қол дан ба лы прог рам ма лық қам та ма тек жүй елік қам та ма 
бар бол ған жағ дай да ға на жұ мыс жа сай ды жә не олар ды қо сым-
ша лар деп атай ды.

Олар:
• мә тін дік про цес сор;
• кес те лік про цес сор;
• мә лі мет тер қо ры;
• кі рік ті ріл ген па кет тер;
• гра фи ка лық про цес сор лар;
• экс перт ті жүй елер;
• оқы ту шы прог рам ма лар;
• ма те ма ти ка лық есеп теу, мо дель деу жә не тал дау прог рам-

ма ла ры;
• ой ын дар;
• ком му ни ка ция лық прог рам ма лар.

Прог рам ма лау жүй еле рі–бұлжаңапрограммалық німдерді
жасауға реткекелтіруге енгізугеарналғанпрограммаларке ені.

Прог рам ма лау жүй еле рі (құ рал дық жүй елер) – жүй елік 
прог рам ма лық қам та ма ның бө лі гі, алай да жүйелер қол дан-
ба лы си пат қа ие (8-сызба).

Программалау  
жүйелерінің мақсаты

Программалау жүйелері-
нің жұмыс істеу режімі

Программаларды жасау, ретке 
келтіру және орындау мақсаттары:
• есептеуіш міндеттерді шешу
• мәтін және графиканы өңдеу
• жүйелік ПҚ жасау
• қолданбалы ПҚ жасау және т.б.

• программа мәтінін енгізу
• редакциялау
• ретке келтіру
• компиляция
• орындау
• файлдармен жұмыс
• көмек режімі

программа мәтінін енгізу

8-сызба. Программалау жүйелерінің мақсаты  
мен жұмыс істеу режімдеріАР
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Прог рам ма лау – бұл кез келген прог рам ма лық қам та ма 
түр ле рі нің прог рам ма ла рын жа сау. Әй гі лі прог рам ма лау 
жү йеле рі – Turbo Pascal, Turbo C, Borland Delphi, Borland C++, 
Microsoft Visual Basic жә не т.б.

Жауап берейік

1. Прог рам ма лық қам та ма де ге ні міз не?
2. Прог рам ма лық қам та ма қалай жіктеледі?
3. Жүй елік прог рам ма лық қам та ма де ге ні міз не?
4. Жүй елік прог рам ма лық қам та маның қандай түр ле рі 

бар?
5. Утилиталар деген не?
6. Қан дай прог рам ма лар қол дан ба лы прог рам ма лық қам-

та ма ға жа та ды?
7. Прог рам ма лау жүй еле рі де ге ні міз не?
8. Прог рам ма лау жүй еле рі нің мақ са ты не?
9. Кең таралған прог рам ма лау жүй еле ріне нелер жатады?

Себебін анықтайық

1. Ком пью тер ге прог рам ма лық қам та ма не үшін ке рек?
2. Жүй елік прог рам ма лық қам та ма сыз ком пью тер жұ мыс 

іс тей ала  ма? Егер жоқ бол са, не ге? Егер істей алса, не ге 
еке нін тү сін ді рің дер.

3. Не себепті жүйелік қамтаманың құрылымы күрделі?
4. Не ге ан ти ви рус тық прог рам ма лар ды, дис кі лер ге қыз мет 

көр се ту прог рам ма ла рын жүй елік ПҚ деп атай ды?
5. Қол дан ба лы прог рам ма лар не үшін қол да ны ла ды?
6. Не лік тен жүй елік прог рам ма лық қам та ма ны құ рал дық 

жүй елер деп атай ды?

Талдап, салыстырайық

Анық та ма да ғы ло ги ка лық қа те ні та бың дар: прог рамма-
лық қам та ма – ком пью тер жа ды н да сақ тала тын жә не қол-
да ну шы мен диа лог ті ұй ым дас ты ра тын прог  рам ма.

Шы ғар ма шы лық тап сыр ма

«Программалыққамтаманыңжіктелуі»тақырыбынапрезентацияқұрың
дар.

Жауап берейік

Себебін анықтайық

Тал дап, салыстырайық
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Дәптерге орындайық

Өз компьютеріңде орнатылған программаларды қарап 
шығып, кестені толтырыңдар.

Прог рам ма лық қамта ма Мы сал 

Прог рам ма лау жүй есі

Мә тін дік ре дак тор

Гра фи ка лық ре дак тор

Пре зен та ция ре дак то ры 

Элект рон ды кес те лер 

Элект рон ды оқу құ ра лы 

Ой ын

Ды быс ты өң деу ре дак то ры 

 Бей неақ па рат ре дак то ры 

Компьютерде орындайық

Интернет желісінің іздеу мүмкіндіктерін пайдаланып, 
мәтіндік редакторда берілген кестені толтырыңдар.

№  Тер ми ндер Анық та ма сы 
1 Опе ра ция лық жүйе

2 Опе ра ция лық қа бық ша

3 Сервер лік опе ра ция лық жүйе

4 Ан ти ви рус тық прог рам ма лар 

5 Ар хи ва тор лар

6 Мә тін дік про цес сор лар 

7  Кес те лік про цес сор лар 

8 Мә лі мет тер қо ры 

9 Электронды оқу құралдары

10 Компьютерлік ойын

11  Графикалық редактор 

12 Коммуникациялық програм-
малар

Дәптерге орындайық

орындайықКомпьютерде орындайық
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Ой бөлісейік

1. Программалық қамтамалардың компьютер жұмысы 
үшін қаншалықты маңызды екенін анықтаңдар.

2. Қай прог рам ма тү рі көп екендігін салыстырып, әр қай-
сы сы на мы сал кел ті ріңдер:

 а) Гра фи ка лық ре дак тор лар не ме се қол дан ба лы прог-
рам ма лар.

 ә) Ан ти ви рус тық прог рам ма лар не ме се жүй елік прог-
рам ма лар.

Үй тапсырмасы

1. Берілген программалық қамтамалардың ерекшеліктерін 
дәптерге жазыңдар.

Прог рам ма лық қамта ма

Жүйелік қамтама
олданбалы 
қамтама

Программалау 
жүйелері

2. Жүй елік жә не қол дан ба лы прог рам ма лық қам та ма ара-
сын да ғы бай ла ныс ты та бың дар.

Ой бөлісейік

Үй тапсырмасы
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§ 19. Программа құрудың кіріктірілген ортасының 
компоненттері

7-сыныпта Code::Blocks программаны өңдеудің кіріктірілген 
ортасында С++ программалау тілінде жұмыс істеуді бастадық. 
Бұл ортамен жұмыс істемес бұрын, жеңіл бағыт тауып, 
қарапайым әрекеттерді орындау үшін программа терезесінің 
құрылымымен танысу қажет. Ол үшін терезенің негізгі 
элементтерін сипаттайық.

Жа ңа жо ба құр ған нан кей ін жа бық ре дак то ры көр се тіл ген 
прог рам ма ны өң деу дің кі рік ті ріл ген ор та сы ның не гіз гі те ре зе сі 
пай да бо ла ды (46-су рет).

46-сурет. Негізгі терезе

Естеріңе түсіріңдер:

• Программалаутілдері ұғымынқалай
түсінесіңдер?

• қандай программалау тілдері бар?
• төменгіжәнежоғарыдеңгейліпрограм-
малаутілдерінатаңдар.

• компил торлардегенне?
• интерпретаторлардегенне?
• программаныөңдеудіңкіріктірілген
ортасыдегенне?

Меңгерілетін білім:

• программаныөңдеудіңкіріктірілген
ортасыныңкомпоненттерінпайдалану.

Кі рік ті ріл ген ор та –Интег
рированнаясреда–
nte r te en iron ent

Те ре зе эле ме нт те рі – ле
ментыокна– in owe e ent

Сай ман дар тақ та сы  –Панель
инструментов– oo r
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Прог рам ма ны өң деу дің кі рік ті ріл ген ор та сы нан не гіз гі 
те ре зе  нің эле ме нт те рін кө ре аламыз (47-су рет).

Тақырып жолы Жапсырма мәзірі

Құрал-саймандар тақтасы  

47-сурет. Негізгі терезенің элементтері

Те ре зе нің сол жа ғын да 
Management тақ та сы орналасқан. 
Мұн да Sources вир туал ды жо ба-
ның ішін дегі main.cpp фай лы нан 
тұ ра тын жо ба ның ие рар хия лық 
құ ры лы мы көр се тіл ген (48-су рет).

Ке ле сі ке зек те Main, Compiler, 
Debugger тақ тала рын қа рас ты-
рай ық. 

Main тақ та сы – жо ба мен жұ мыс 
істеу ге ар нал ған не гіз гі ко ман да-
лар дан тұ ра тын тақ та (49-су рет). 
Әр ба тыр ма ның қыз ме тін меңзерді 
апа ру ар қы лы кө ру ге бо ла ды.

Compiler тақ та сында қо сым-
ша ның ком пи ля ция сын бас қа ру 
ба тыр ма ла ры ор на лас қан (50-су-
рет).

Debugger тақ та сында қо сым-
ша ны ретке келтіруге ар нал ған 
ба тыр ма лар ор на лас қан (51-су-
рет).

Егер тақ та ша лар ды көр се ту 
не ме се жа сы ру қа жет бол са, 
Toolbars-қа кі ріп, сәй кес тақ та ны 
бел гі леу қа жет (52-су рет).

48-сурет. Management 
тақтасы

 

49-сурет. Main тақтасы

50-сурет. Compiler тақтасы

51-сурет. Debugger 
тақтасыАР
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52-сурет. Code::Blocks сыртқы көрінісін өзгертуге  
болатын View мәзірі

Жауап берейік

1. Management тақ та сы ның қыз ме ті қан дай?
2. Main тақ та сы  қан дай қыз ме т атқарады?
3. Compiler тақ та сы ның қыз ме тіне нелер кіреді?
4. Debugger тақ та сы нда қандай батырмалар орналасқан?
5. Қо сым ша тақ талар ды шы ға ру үшін не іс теу қа жет?

Себебін анықтайық

1. Бір уа қыт та бір не ше жо ба мен жұ мыс іс теу ге бо ла ма? 
Болса, неліктен?

2. Не себепті құ рал-сай ман дар тақ та сы на қо сым ша тақ-
таны қо су  керек?

Талдап, салыстырайық

Compiler тақ та сы мен Debugger тақ та сы ның ерек ше лік-
те рін са лыс ты рың дар.

Шы ғар ма шы лық тап сыр ма

«Программаны ңдеудіңкіріктірілгенортасыныңкомпоненттері»
тақырыбынаMSPowerPointпрограммасындапрезентацияқұрыңдар.

Жауап берейік

Себебін анықтайық

Тал дап, салыстырайық
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Дәптерге орындайық

Құ рал-сай ман дар тақ та сын да ғы мына ба тыр ма лардың  
функ ция сын анық тап, кестені толтырыңдар.

Компьютерде орындайық

Мәзір қатарындағы File, Edit, View, Project  мәзірлерінің 
құрамын өз компьютерлеріңде өзгертіңдер.

Ой бөлісейік

Са бақ та жа ңа не үй рен дің дер? Өз ой ла рың мен бө лі сің-
дер. Ал ған бі лім де рің ді күн де лік ті өмір де пай да ла ну ға бо ла 
ма? Мы сал кел ті рің дер.

Үй тапсырмасы

С++ программалау тілінің басқа программалау ортала-
рынан артықшылығын анықтаңдар.

Дәптерге орындайық

Компьютерде орындайық

Ой бөлісейік

Үй тапсырмасы
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§ 20. Таңдау операторы

Бұл та қы рып та біз if  опе ра то ры мен орын дай тын қыз ме-
ті бой ын ша ұқ сас, бас қа ру шы құ ры лым ды қа рас ты ра мыз. 
Көпнұсқаулы таңдау операторы s witch деп аталады. Егер if  
операторы процестің екіге бөлінуі болса, онда s witch екіден де 
көп тармақтарға бөлінуді білдіреді. Әри не, шарт ты тек се ру еш-
қай да кет пей ді, бі рақ син так сис тік жа ғы нан if  опе ра то ры нан 
өз ге ше.

Таң дау опе ра то ры ның син так си сі:
switch(<өрнек>){case<тұрақты1>:
<оператор1>;
break;
case<тұрақты2>:
<оператор2>;
break;
… … … … … … … …
default:
<операторлар;
}

• s witch таң дау опе ра то ры та қы ры бы нан жә не фи гу ра лық 
жақ ша алын ған опе ра тор де не сі нен тұ ра ды;

• s witch сө зі нен кей ін жа зыл ған та қы рып та жақ ша ның 
ішін де ай ны малы атауы жа зы ла ды (бү тін не ме се сим-
вол дық). Осы ай ны ма лы мә ні не бай ла ныс ты бір не ше нұс-
қау ара сын да таң дау жа са ла ды;

Естеріңе түсіріңдер:

• блок-сызбадегенне?
• тілініңмәліметтертипінатаңдар.
• шарттытексеруоператорынамысал
келтіріңдер.

• тіліндегішарттыоператорды
атаңдар.

• көпнұсқаулыжағдайлардақалайтаңдау
жүргізугеболады?

Меңгерілетін білім:

• таңдауоператорынпрограммалаудың
кіріктірілгенортасындапайдалану.

Таң дау опе ра то ры – 
ператорвыбора–

Se e tiono er tor

Опе ра тор син такси сі – 
интаксисоператора–
er torS nt

 опе ра то ры – ператор
wit – e wit o er tor
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• әр нұс қа ға case кілт тік сө зі нен кей ін жа зыл ған тұ рақ ты 
сәй кес ке ле ді. Одан кей ін осы ай ныма лы ның мүм кін мән-
де рінен жә не қос нүк те ден тұ ра ды. Егер ай ны малы ның 
мә ні не бір бел гі сәй кес бол са, он да прог рам ма сол бел гі ге 
өтіп, одан кей ін тұр ған опе ра тор лар ды орын дай ды;

• break опе ра то ры s witch опе ра то ры ның де не сі нен шы ғу 
қыз ме тін ат қа ра ды;

• егер ай ны малы ның мә ні бір де-бір нұс қау мен сәй кес кел-
ме се, прог рам ма default кілт тік сө зі не өте ді.

 Бір опе ра тор ға бір не ше бел гі қоюға бо ла ды. Мы са лы, 
прог рам ма үл кен, кі ші әріп тер ді қа был дау үшін s witch 
операторының денесіне былай жазу қажет:
case а :
case А :
cout<<“Антилопа”<<endl;break;
case с :
case С :
cout<< Сиыр <<endl;break;

1-мы сал. Ба ға ны 1-ден 5-ке дей ін гі сан дар мен ен гізіңдер. 
Ба ға ны сөз бен көр се те тін прог рам ма жазыңдар. Мы са лы, 
егер «5» са ны ен гі зіл се, эк ран ға «Бес» де ген сөз шы ғуы ке рек 
(53-су рет).

53-сурет. Бағалау программасы

Ма ңыз ды мә лі мет

wit к пнұсқаулытаңдауоператорытекбүтінм ндерменжұмысістейді.АР
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2-мы сал. Ап та кү нін ен гі зіп, оның де ма лыс не ме се жұ мыс 
кү ні еке нін анық тай тын прог рам ма жа зың дар (54-су рет).

54-сурет. Апта күндерінің программасы

Жауап берейік

1. s witch опе ра то ры ның құ ры лы мы қандай?
2. default опе ра то ры қан дай қыз мет ат қа ра ды?
3. caseкілт тік сө зі нің қыз ме ті қан дай?
4. breakопе ра то ры қан дай қыз мет ат қа ра ды?

Себебін анықтайық

1. Неліктен s witch опе ра то ры көпнұсқаулы таңдау опера-
торы деп аталады?

2. s witch көп нұс қау лы таң дау опе ра то ры  не себепті if  
операторынан өзгеше?

Талдап, салыстырайық

1. Опе ра тор лар ды са лыс ты рып шы ғың дар.

s witchif

Шы ғар ма шы лық тап сыр ма

«Таңдауоператоры»тақырыбынаMSPowerPointпрограммасындапре
зентацияқұрыңдар.

Жауап берейік

Себебін анықтайық

Тал дап, салыстырайық
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2. Берілген есеп тің блок-сызба сын сызыңдар: ап та кү ні нің 
атау ын ен гі зіп, нешінші күн еке нін анық таң дар.

3. Прог рам ма бе ріл ген. Егер nomer=6-ға бол са, прог рам ма-
ның нә ти же сі қан дай бо ла ды? 
intnomer;
cout<<“Оқушыныңнөміріненгізіңдер:”;
cin>>nomer;
switch(nomer){
case1:
cout<<“Мұсаева”<<endl;
break;
case2:
cout<<“Бекежанов”<<endl;
break;
case3:
cout<<“ ли сова”<<endl;
break;
case4:
cout<<“Маханов”<<endl;
break;
case5:
cout<<“Ахметов”<<endl;
break;default:
cout<<“Мұндайнөмірліоқушыжоқ”<<endl;
}

Дәптерге орындайық

Оқулықтағы бірінші және екінші мы сал ды if  опе ра-
то ры ар қы лы орын дап, блок-сызбасын дәптерге сызыңдар.

Компьютерде орындайық

1. Қа ла ко ды на сәй кес 10 ми нут та ғы қа лаара лық те ле фон-
мен сөй ле су ба ға сын есеп тей тін прог рам ма жа зың дар. 
(Ас та на (7172) – 5,4 тең ге, Қа ра ған ды (7212) – 4,5 тең ге, 
Ақ тау (7292) – 5 тең ге, Ақ тө бе (7132) – 5,5 тең ге).

2. Ай дың рет тік нө мі рі бе ріл ген – 1–12 ара лы ғын да ғы бү-
тін сан (1 – қаң тар, 2 ақ пан жә не т.б.). Сәй кес жыл мез-
гі лі нің атау ын бас па ға шы ға ра тын прог рам ма жа зың дар 
(«қыс», «көк тем», «жаз», «күз»).

Дәптерге орындайық

сызбасын дәптерге сызыңдар.

орындайықКомпьютерде орындайық
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3. Бүтін оң санды 7 санына бөлген кездегі қалдықтың тақ, 
жұптығын анықтайтын программа құрыңдар. Егер сан 
7-ге қалдықсыз бөлінетін болса, осыған сәйкес хабар-
лама шығару керек.

 Мүмкін болатын үш жағдай:
 1) қалдық 0 – хабарлама «қалдықсыз бөлінеді»;
 2) қалдық 2,4,6 – хабарлама «қалдық жұп сан»;
 3) қалдық 1,3,5 – хабарлама «қалдық тақ сан».
4. Арифметикалық операция таңбасын (+, -, *, /), содан 

кейін осы әрекеттерді орындайтын сандарды сұрап, 
нәтижені экранға шығаратын қарапайым калькулятор 
программасын құрыңдар. 

5. Ес кі жа пон күн тіз бе сі бой ын ша он екі жыл дық цикл қа был-
дан ған. Цикл ішін де гі жыл дар аң дар дың атау ла ры на ие 
бол ған: тыш қан, си ыр, ба рыс, қо ян, ай да һар, жы лан, қой, 
ме шін, тау ық, ит, до ңыз. Ен гі зіл ген жыл нө мі рі не сәй кес 
жыл атау ын ба сып шы ға ра тын прог рам ма жа зың дар.

Ой бөлісейік

s witch таңдау операторын бағдарламаларды құрудың 
кіріктірілген ортасында пайдалану мүмкіндіктерін 
бағалаңдар. Өз ойларыңмен бөлісіңдер. Мысал келтіріңдер.

Үй тапсырмасы

1. Қолдағы саусақтардың рет нөмірін енгізіп, оның атауын 
экранға шығаратын программа жазыңдар.

2. Сая хат шы ға ар нал ған прог рам ма ны жа зың дар. Прог рам ма 
орын да лу ба ры сын да ен гі зіл ген мем ле кеттің бірінші әрпі 
бойынша эк ран ға атал ған мем ле кет тің ас та на сы жә не ха-
лық са ны шы ғуы ти іс. Прог рам ма ға ар нал ған мә лі мет тер:

 Мем ле кет Ас та на а лық са ны млн адам
Венг рия Бу да пешт 9,7
Ита лия  Рим 60
Гре кия Афи на 10
 Түр кия Ан ка ра 55
Еги пет Каир 53
Не пал Кат ман ду 29
 Бельгия Брюс сель 11

Ой бөлісейік

Үй тапсырмасы
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§ 21. Параметрлі цикл

Көп жағ дай да біз ге бір әре кет ті бір не ше рет орын дау қа жет 
бо ла ды. Мы са лы:
• күн де са бақ қа ба ру;
• ұна ған филь мді 2–3 рет кө ру;
• тап сыр ма мә ті нін тү сі нік ті бол ған ша оқу.

Ай та лық, бізге эк ран ға 10 рет «Сәлем» де ген сөз ді шы ға ру 
қа жет. Әри не бұл әре кет ті 10 рет cout<<“Salem”<< ко ман да-
сын жа зу ар қы лы жү зе ге асы ру ға бо ла ды, бі рақ осы сөз ді 200 
рет эк ран ға ба сып шы ғар де се, прог рам ма ның кө ле мі үл кей іп 
ке те ді. Сон дық тан цикл ді пай да лан ған жөн.

Цикл – бір не ше рет орын да ла тын тіз бек.

Естеріңе түсіріңдер:

• алгоритмдегенне?
• тіліндежазылғанпрограм-
маныңқұрылымықандай?

• тілініңенгізу-шығаруопера-
торынатаңдар.

• программадабірәрекеттіңбірнеше
ретқайталаныпорындалуынқалай
жүзегеасыруғаболады?

Меңгерілетін білім:

• программалаудапараметрлі иклді
пайдалану.

икл – икл– e

Па ра ме тр лі цикл – 
Параметрический
цикл–P r etri  e

икл де не сі –Тело
цикла– o o t e e

икл дің қай тала ну 
шар ты –Условияповторения
цикла– e e t e on ition

ы зық ты ақ па рат

 программалаутілі 8 жылдардыңбасында
пайдаболған. нықұрау ы e  or torie 
ирмасыныңнегізінқалау ы–Бь рн
трауструп.

 термині– тіліндегіинкрементоператоры 
ол тілінің тілінеқарағандабірқадамалда
дегендібілдіреді.

 8 жылыБь рн трауструп лемгекеңінен
таралған«Языкпрограммирования »атты
кітапты ығарды олт ртретбасылымнан
ыққан 8    ж не тілге

аударылған.
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Жұ мыс іс теу ге ың ғай лы бо лу үшін С++ ті лін де үш  түр лі 
цикл опе ра то ры бар – while, do ...while жә не f or . Бұл та қы-
рып та біз па рам етр лі цикл ді, яғ ни f or  цик лін қа рас ты ра мыз.

Көп жағ дай да біз бел гі лі опе ра ция ның қан ша рет орын дау 
қа жет еке нін бі ле міз. С++ прог рам ма лау ті лін де бұл үшін f or  
цикл опе ра то ры пай да ла ны ла ды.

Цикл ді сызба тү рін де көр се ту ге бо ла ды (9-сызба):

цикл денесі

fori:-1
ton

 

9-сызба. for циклі

С++ ті лін де for цикл опе ра то ры ның жа зы лу пішімі:

 for (параметрдің бастапқы мәні; циклдің қай-
таланушарты;циклқадамы)

  {
 циклденесі;
  }

f or  цикл опе ра то ры та қы рып тан жә не цикл де не сі нен 
тұ ра ды.
• бас тап қы мән: цикл орын дал мас бұ рын бір рет орын да-

ла тын мен шік теу опе ра тор ла ры;
• цикл дің ке ле сі қа да мы ның орын да луы ның шар ты; егер 

шарт жал ған бол са, он да цикл дің жұ мы сы аяқ тала ды, егер 
шарт ба сы нан дұ рыс бол ма са, цикл бір де-бір рет орын дал-
май ды;

• цикл дің қа да мы; (көп жағ дай да мен шік теу опе ра то ры 
ар қы лы жа зы ла ды).

Мы сал. Эк ран ға 10 рет «Salem» сө зін шы ға ра тын прог-
рам ма жа зай ық (55-су рет).АР
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55-сурет. Циклдік программа 

Прог рам ма ның орын да лу нә ти же сі (56-су рет):

 

56-сурет. Орындалу нәтижесі

Цикл де не сі фи гу ра лық жақ ша ға алы на ды. Егер цикл де не-
сін де бір ға на опе ра тор бол са, он да жақ ша қой ыл май ды.

Цикл де не сін де бір не ше опе ра тор бо луы мүм кін, со ны мен 
қа тар бас қа цикл дер жа зылуы мүм кін (мұн дай әдіс «кі рік ті-
ріл ген цикл дер» деп атала ды).

Прог рам ма ны қа рас ты ру ды 
же   ңіл де ту үшін цикл де не сі және 
фи гу ра лық жақ ша лар оң ға 2–3 
сим  вол ға жыл жы ты ла ды («са ты-
лы» жаз ба).

Шы ғар ма шы лық тап сыр ма

«Параметрліцикл»тақы
рыбынапрезентацияқұрың
дар.
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Жауап берейік

1.  Цикл де ге ні міз не?
2. С++ ті лін де қан дай цикл опе ра тор ла ры бар?
3. f or  цик лі нің жа зы луы жә не орын да лу ерек ше лік те рі 

қан дай?
4. Цикл па ра мет рі, цикл дің бас тап қы жә не соң ғы мә ні де-

ге ні міз не?
5. Цикл са нау ышы де ге ні міз не?
6. Цикл қа да мы де ге н не?
7. Па ра ме тр лі цикл дің де не сі де ге ні міз не?
8. Па ра ме тр лі цикл дің орын да лу ре тін тү сін ді рің дер.
9. Па ра ме тр лі цикл дің жұ мыс іс теуі үшін қан ша шарт қа-

жет?
10. Қай кезде цикл денесі фигуралық жақшаға алынады? 

Қай кезде алынбайды?

Себебін анықтайық

1. Цикл опе ра тор ла ры не үшін қа жет?
2. Тө мен де гі цикл аяқ тал ған нан кей ін х ай ны ма лы сы ның 

мә ні не ге тең бо ла ды?
 for(intX=0;X<100;х++)
3. f or  цикл опе ра то ры ар қы лы де не сі бір де-бір рет орын-

дал май тын цикл ді ұй ым дас ты ру ға бо ла  ма? Не ге еке нін 
тү сін ді рің дер.

4. Не себепті f or  циклінің жазылуы мен орындалуы 
ерекше?

Талдап, салыстырайық

1. Берілген код 10-нан 20-ға дей ін гі сан дар дың квад ра тын 
эк ран ға шы ға руы ти іс. Бе ріл ген прог рам ма фраг мен ті-
нен қа те та бың дар. Прог рам ма ко ды:
intmain()
{for(inti=1;i<=20;i++)
cout<<i2<<=”“;
 cout<<endl;
return0;
}

2. Ұсынылған код нәтиже терезесіне 7-ге бөл ген де қал-
ды ғы 1, 2 не ме се 5-ке тең бо ла тын сан дар ды шы ға ра ды 

Жауап берейік

Себебін анықтайық

Тал дап, салыстырайық
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(i=35-87). Бе ріл ген прог рам ма фраг мен ті нен қа те та-
бың дар. Прог рам ма ко ды:
intmain()
{
for(inti=35;i<87;i++)
{
if(i 7=1||i 7=2 i 7=5)
cout<<i<<”“;
 }
cout<<endl;
return0;
}

Дәптерге орындайық

Бос орын дар ды тол ты рың дар.
1. f or  цикл опе ра то ры … бол ған да қол да ны ла ды.
2. Есеп теу іш үдері сі нің бір не ше рет қай тала на тын бө лі гін 

… деп атай ды.
3. 1-ден 100-ге дей ін гі сан дар дың қо сын ды сын есеп теу 

блок-сызба сын сы зың дар.
4. 1-ден 100-ге дей ін гі тақ сан дар дың кө бей тін ді сін есеп теу 

блок-сызба сын сы зың дар.

Компьютерде орындайық

1. Ен гі зіл ген бү тін сан дар дың қо сын ды сын есеп тей тін 
прог рам ма жа зың дар.

2. Ен гі зіл ген n сан ның іші нен тақ сан дар дың са нын анық-
тай тын прог рам ма жа зың дар.

3. Екі нің ал ғаш қы 10 дә ре же сін есеп тей тін прог рам ма жа-
зың дар.

4. Ен гі зіл ген сан дар дың іші нен ең үл ке нін та ба тын прог-
рам ма жа зың дар.

5. Бір не ше бү тін сан ның ариф ме ти ка лық ор та сын есеп теп, 
эк ран ға шы ға ра тын прог рам ма жа зың дар.

6. Бір не ше бү тін сан ның ара сы нан ең кі ші сін та ба тын прог-
рам ма жа зың дар.

7. 2-ден 30-ға дей ін гі жұп сан дар дың қо сын ды сын есеп теп, 
эк ран ға шы ға ра тын прог рам ма жа зың дар.

8. 1-ден 15-ке дей ін гі тақ бү тін сан дар дың қо сын ды сын 
есеп теп, эк ран ға шы ға ра тын прог рам ма жа зың дар.

Дәптерге орындайық

орындайықКомпьютерде орындайық
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9. Берілген су рет тер ді же ке-же ке шы ға ра тын прог рам ма 
жа зың дар:
1)   2)
*    ********
**     *******
***    ******
****    *****
*****    ****
******   ***
*******   **
********   *

Ой бөлісейік

f or  цик лін де са нау ыш тың бір не ше ай ны ма лы сын анық-
тау ға бо ла  ма? Болса, не ге еке нін тү сін ді рің дер.

Үй тапсырмасы

1. Мына есеп тер ді f or  опе ра то рын пай да ла нып жа зың дар:

а) intmain()
 {inti=1/2+1/4+1/6+ 

+1/8+1/10;
 cout<<i<<=”“;
 cout<<endl;
 return0;
 }

ә) intmain()
 {intf=1*2*3*4*5*6* 

*7*8*9*10
 cout<<f<<=”“;
 cout<<endl;
 return0;
 }

2. Қа да мы 3-ке тең, са нау ышы 100-ден 200-ге дей ін өз ге ре-
тін f or  цик лін ұй ым дас ты рың дар.

3. Өздерің кез келген екі сан енгізіп, сол сандар 
аралығындағы бүтін жұп сандарды өсу реті бойынша 
экранға шығаратын программа жазыңдар.

4. Эк ран ға үш ке бө лі не тін сан дар ды ке му ре ті бой ын ша 
шы ға ра тын прог рам ма жа зың дар.

5. Егер 3, 4-тап сыр ма лар ды орын да са ңдар, осы тап сыр-
маларды бір прог рам ма да орын дай тын прог рам ма жа-
зың дар.

Ой бөлісейік

Үй тапсырмасы
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§ 22. Соңғы шартты цикл (do … while)

Кей бір кез дер де цикл ді ең бол ма ған да бір рет орын дап, әр 
қа дам сай ын бел гі лі шарт ты тек се ріп, шарт орындалған жағ-
дай да цикл ді аяқ тау қа жет бо ла ды. Бұл үшін «соңғы шартты» 
цик лі (яғ ни шарт цикл дің ба сын да емес, со ңын да тек се рі ле ді) 
қол да ны ла ды. Бі рақ бұл цикл ді жиі қол да нудың қа же ті жоқ, 
өйт ке ні ол мына жағ дай ға ұқ сас болып шығады: шайды отқа 
қо йып, со дан ке йін шәй нек те судың бар-жоғын тек се рген си яқ-
ты.

С++ ті лін де «соңғы шартты» цик лі do…whileопе ра то ры 
ар қы лы жү зе ге асы ры ла ды (10-сызба). 

Цикл денесінің 
операторлары

Шарт ЖоқИә

10-сызба. Соңғы шартты цикл

Соңғы шартты цик лі нің син так си сі (шарт тан кей ін гі нүк-
те лі үтір таң ба сы на кө ңіл ау да рың дар):

do
 {

Естеріңе түсіріңдер:

•  f or операторыныңжұмысістеу
прин ипінтүсіндіріңдер.

• қандайжағдайдаf or операторы
қолданылады?

• иклдіңқайталанусаныбелгісіз
болса, иклдіқалайұйымдастыруға
болады?Осындай иклгемысал
келтіріңдер.

Меңгерілетін білім:

• соңғышартты иклдіпрограмманы
өңдеудіңкіріктірілгенортасында
пайдалану.

икл де не сі  –Тело
цикла– o o t e e

Опе ра тор құ ры лы мы – 
онструкцияопера

тора– er tor e i n

Ма ңыз ды мә лі мет

hileцикл артынанкейін
нүктеліүтірқо қажет.
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  циклденесі
 }
 while(циклшарты);

Атал ған құ ры лым қа лай жұ мыс іс тей ті нін қа рас ты рай ық:
• Цикл ба сын да do кілт тік сө зі жа зы ла ды. Оның кө ме гі мен 

біз ком пи ля тор ға ке ле сі do…while цик лі нің де не сі жа зы-
ла ты нын ай та мыз.

• <цикл денесі>  – әр ите ра ция дан кей ін қай тала на тын 
код жа зы ла ды.

• while – C++ ті лі нің кілт тік сө зі, осы опе ра тор дан кей ін 
ком пи ля тор цикл шар ты жа зы ла ты нын тү сі ну ке рек.

•  <циклшарты> – мұн да ло ги ка лық өр нек жа зы ла ды, егер 
ол ақи қат бол са, цикл орын да ла ды.
Шарт цикл де не сі орын дал ған нан 

кей ін тек се ріл ген дік тен,   шарт тың 
ақи қат-жал ған ды ғы на қа ра мас тан, 
цикл бло гы кемінде бір рет орын-
да ла ды. Бұл қа те лік ке алып ке луі 
мүм кін, сон дық тан do…while опе-
ра то рын ал го ритм ді ық шам дап қана 
пай да лан ған жөн.

Мы сал. х-тің мә ні 0-ге тең бол-
ған ша, эк ран ға «Сәлем, Қа зақ стан!» 
сө зін шы ға рың дар (57-су рет).

 

57-сурет. Соңғы шартты цикл

ы зық ты ақ па рат

жылыБ. трауст
руптың« e nnot te  
e eren eM n »аттыкі

табыжарықк рді.Бұлкітап
« r. o  o rn »жур
налының е імібойын а
техникалыққұжаттарсала
сындаасқан еберлігіү ін
сыйлыққаиеболды.
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Атал ған прог рам ма да «Сә лем, Қа за қс тан!» сө зі эк ран ға бір 
рет қа на шы ға ды, өйт ке ні x=0. Ал есеп тің шар ты бой ын ша 
цикл дің қай тала ну шар ты осын дай.

Прог рам ма ның орын да лу нә ти же сі (58-су рет):

58-сурет. Орындалу нәтижесі

Жауап берейік

1. Соңғы шартты цик л де ге ні міз не? Мы сал кел ті рің дер.
2. Қан дай цикл түр ле рін бі ле сің дер?
3. С++ ті лін де соңғы шартты цик лі қан дай опе ра тор мен бе-

рі ле ді?
4. Қан дай жағ дай лар да соңғы шартты цик лі қол да ны-

ла ды?
5. Шарттан кейін қандай тыныс белгісі қойылады?

Себебін анықтайық

1. Өз сө здеріңмен соңғы шартты цик лі нің орын да лу ал го-
рит мін тү сін ді рің дер.

2. do кілттік сөзі не үшін керек?
3. do … while цик лінің де не сі бір рет орын да луы үшін 

цикл дің қай тала ну шар ты қан дай бо луы ти іс? Не ге?
4. Неліктен цикл блогы кемінде бір рет орындалады?
5. Не себепті do … while операторын ықшамдап пайда-

лану қажет?

Шы ғар ма шы лық тап сыр ма

« оңғы арттыцикл do...while »тақырыбынапрезентация
құрыңдар.

Жауап берейік

Себебін анықтайық
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Талдап, салыстырайық

1. Па ра ме тр лі цикл мен соңғы шартты цик лді са лыс ты-
рың дар.

2. а) Блок-сызба бе ріл ген. x=18 бол са,  z   мә ні қан ша ға тең 
бо ла ды? (Есеп ті ше шу ба ры сын да жә не жа уа бын да он-
дық қа дей ін дөң ге лек тең дер).

 ә) Блок-сызба бе ріл ген. Егер А=1,2.3,-5,12,0 бол са, 
нә ти же сін де S қан ша ға тең бо ла ды?

 

Енгізу х

Шығару Z

Соңы

Жоқ

Иә

Жоқ

Иә
i > 0

z = 0
i = 0

z = z + x/2

i = i + 1

Басы

 

Жоқ

Иә

Басы

Енгізу A

Шығару S

Соңы

Жоқ

Иә

A < 0

A = 0

S = S + A

S = 0

 а) ә)

Дәптерге орындайық

1. do … while құ ры лы мын да цикл дің қай тала ну шар ты 
ба сы нан ақи қат бол са, прог рам ма ның цикл дік бө лі гі 
орын да ла ма?

2. Берілген код фраг мен тін дегі қа тені та бың дар. Код 2 мен 
100 ара сын да ғы бү тін жұп сан дар ды бас па ға шы ға руы 
тиіс:
counter=2;
do{

Тал дап, салыстырайық

Дәптерге орындайық
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if(counter 2==0)
cout<<”counter”;
counter+=2;
}while(counter<100);

Компьютерде орындайық

1. Бер ілген сан нан ас пай тын сома ға дү кен нен тау ар алу ды 
жос пар лай тын прог рам ма жа зың дар.

2. С++ ті лін де спорт шы ның жат ты ғу жа сау гра фи гі ту ра лы 
есеп ті ше ше тін прог рам ма жа зың дар. 

 Спорт шы жат ты ғу ла рын кес те бой ын ша бас тай ды. 
Спорт шы  бі рін ші кү ні 10 км жү гі руі ти іс; ке ле сі кү ні 
жү гі ре тін ара қа шық тықты 10% арт ты ра ды. Жү гі ру 
нор ма сы 22 км ас са, ара қа шық тық ты арт ты ру ды тоқ-
та тып, ке ле сі күн де рі тек 25 км ға на жү гі руі ти іс. Қай 
күн нен бас тап, спорт шы 25 км жү гі ре бас тай ды?

3. Екі на ту рал сан ның ең үл кен ор тақ бөл гі шін та ба тын 
прог рам ма жа зып, блок-сызба сын сы зың дар.

4. 0,5 қа дам мен 4 …–4 ара лы ғын да мә ні өз ге ре тін х үшін 
y = x3 – x2 + 16x –  43  функ ция сын есеп тей тін прог рам ма 
жа зың дар.

5. Пер не тақ та дан ен гі зіл ген n үшін S = sin(1) + sin(2) + …+ 
sin(n) қа та ры ның қо сын ды сын есеп тей тін прог рам ма 
жа зың дар.

6. 0 са ны ен гі зіл ген ше пер не тақ та дан бү тін сан дар ды ен гі-
зіп, қо сын ды сын есеп тей тін прог рам ма жа зың дар, блок-
сызба сы зың дар.

7. Ал дың ғы прог рам ма ны өз гер тің дер, қо сыл ғыш тар дың 
са нын жә не қо сын ды сын есеп тей тін прог рам ма жа зың-
дар.

8. 0 са ны ен гі зіл ген ше пер не тақ та дан бү тін сан дар ды ен-
гі зіп, жұп сан дар дың қо сын ды сын жә не тақ сан дар дың 
кө бей тін ді сін есеп тей тін прог рам ма жа зып, блок-сызба-
сын сы зың дар.

Ой бөлісейік

1. do…while цик лін де шек сіз цикл ді ұй ым дас ты ру ға бо-
ла ма?

орындайықКомпьютерде орындайық

Ой бөлісейік
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2. do…while цик лін де цикл де не сі бір де-бір рет орын дал-
май тын дай етіп жа сау ға бо ла ма?

Үй тапсырмасы

1. 2 + 5 + 8 + … + 32 қо сын ды сын есеп тей тін прог рам ма жа-
зың дар.

2. Пернетақтадан енгізілген бүтін сандардың жұп 
сандарының қосындысын есептейтін программа 
құрыңдар.

3. Қа ла ның тұр ғын да ры ның са ны жыл сай ын 3% ар та ды. 
1983 жы лы қа ла хал қы ның са ны 65 000-ға жет ті. 1999 
жыл ға дей ін жыл сай ын ғы қа ла тұр ғын да ры ның са нын 
эк ран ға шы ға ра тын прог рам ма жа зың дар.

4. 1-ден 1000-ға дей ін гі 3-ке бө лі не тін бар лық на ту рал сан-
дар ды та бың дар.

Үй тапсырмасы
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§ 23. Алғы шартты цикл (while)

Көп жағ дай да біз ал дын ала бел гі лі бір опе ра ция ның орын-
да лу са нын ай та ал май мыз, бі рақ опе ра ция ның орын да луы ның 
аяқ та лу шар тын бі ле міз. Мысалы: бұл жұ мыс ты аяқ тал ған ша 
орын да (әзір көшенің соңына жеткенше жүре бер). «Әзір» сө зі 
ағыл шын ті лін де while  деп жа зы ла ды жә не біз дің ке ле сі цик-
лі міз осы лай атала ды. «Әзір» цик лін сызба тү рін де тө мен де гі 
су рет те гі дей бей не леу ге бо ла ды (11-сызба).

Цикл денесінің  
операторлары

Шарт

жоқ

Иә

11-сызба. Алғы шартты цикл

while цик лін орын да ған да ал ды мен шарт тек се рі ле ді. 
Егер ол жал ған бол са, он да цикл орын дал май ды жә не бас қа ру 
while цикл де не сі нен кей ін гі опе ра тор ға бе рі ле ді. Егер шарт 
ақи қат бол са, он да цикл де не сі орын да ла ды, со дан кей ін шарт 
қай та дан тек се рі ле ді. Әзір шарт ақи қат бол ған ша цикл қай-
тала нып орын да ла ды. Шарт жал ған бол ған жағ дай да цикл 
жұ мы сы тоқ тай ды жә не бас қа ру цикл ден кей ін гі опе ра тор ға 
бе рі ле ді.

Естеріңе түсіріңдер:

• тіліндегіқандай иклопера-
торынбілесіңдер?

• егеритера и саныбелгіліболса,қан-
дай икл операторы қолданылады?

• иклденесідегенне?
• иклдіңқайталанушартыдегенне?
• иклденесіорындалуүшіншартты
алдыналатексеругеболама?

Меңгерілетін білім:

• алғышартты икл(while).

Шарт ты тек се ру –Про
веркаусловия– e in 
t e on ition

Са нау ыш – четчик– o nter

зір  цик лі – икл«по
ка»– et e«w i e»

ы зық ты ақ па рат

жылы журналы
Б. трауструпты«соңғы жыл
дакомпь териндустриясында
ғы маңыздытұлға»қатарына
кіргізді.
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while («әзір») цикл син так си сі:

  while(шарт)
 {
  циклденесі
 }

while цик лі та қы рып тан жә не цикл де не сі нен тұ ра ды.
• while сө зі нен кей ін тік жақ ша да цикл дің қай тала ну шар ты 

жа зы ла ды. Шарт жал ған бол ған жағ дай да цикл тоқ тай ды;
• шарт ре тін де ло ги ка лық қа рым-қа ты нас таң ба ла рын жә не 

опе ра ция ла рын пай да ла ну ға бо ла ды:
 >< үл кен, кі ші
 >=<=үл кен не ме се тең, кі ші не ме се тең
 ==тең дік
 !=тең емес
• егер шарт жал ған бол са, он да цикл бір де бір рет орын дал-

май ды (алғы шартты цикл);
• егер шарт еш қа шан жал ған бол ма са, он да цикл еш қа шан 

аяқ тал май ды. Мұн дай жағ дай да прог рам ма «тұ рып қал ды» 
деп атай ды – бұл күр де лі логи ка лық қа те де ген ді біл ді ре ді.

Мы сал. 1-ден 10-ға дей ін гі бар лық бү тін сан дар дың квад-
рат та рын эк ран ға шы ға ра тын прог рам ма жа зың дар.

Бұл мы сал да і ай ны ма лы сы цикл ішін де 1-ден 10-ға дей ін 
өз ге ре ді. Цикл орын дал ған сай ын мә ні өз ге ре тін ай ны ма лының 
са нау ыш деп атала ты нын біз бі ле міз. Ес ке ре ті ні, осы фраг мент 
орын дал ған нан кей ін і ай ны ма лы сы ның мә ні 11-ге тең бо ла ды, 
өйт ке ні i==11болғанда i<=10шар ты орын дал майды (59-су-
рет).

   

59-сурет. Алғы шартты цикл және оның нәтижесіАР
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Жауап берейік

1. Алғы шартты цик л де ген не?
2. while сө зі қа лай ау да ры ла ды?
3. Алғы шартты цик лі нің жа зы луы қан дай?
4. Шарт жал ған бол ған жағ дай да цикл де не сі қан ша рет 

орын да ла ды?
5. Алғы шартты цик лін қан дай жағ дай да пай да лан ған дұ-

рыс?
6. while цик лін f or  цик лі нің ішін де ұй ым дас ты ру ға бо ла ма?

Себебін анықтайық

1. while (x<100) цик лі нің де не сін де гі опе ра тор лар қай 
уа қыт қа дей ін орын да ла ды?

2. Са нау ышы 100-ден 200-ге дей ін өз ге ре тін қа да мы 2-ге 
тең while цик лін ұй ым дас ты рың дар.

3. Тө мен де гі прог рам ма фраг мен тін де гі цикл де не сі қан ша 
рет орын да ла ты нын анықтаңдар.
k=-1;
while(k>3)
{
k=k+2;
}

4. while жә не f or  цикл опе ра тор ла ры ның өза ра орын ал-
ма суы қа лай орын да ла ды?

5. while цикл опе ра то ры бір де-бір рет орын дал мауы үшін 
қан дай шарт бо луы ти іс? Не ге?

6. f or  не ме се whileопе ра торларының қайсысы әм бе бап? 
Не ге?

Талдап, салыстырайық

1. while жә не do … while опе ра тор ла ры ның ай ыр-
машылы ғы қан дай?

2. Прог рам ма фраг мен ті нің орын да лу нә ти же сін жа зың дар.
i=0;
 while(i<3)
 {

Шы ғар ма шы лық тап сыр ма

«Алғы арттыцикл while »тақырыбынапрезентацияқұрыңдар.

Жауап берейік

Себебін анықтайық

Тал дап, салыстырайық
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  =1;
  while( <3)
  {
   cout<<“i=“<<i<<“ =“<< ;
   ++;
  }
  cout<<endl;
  i++;
 }

Дәптерге орындайық

1. Кел ті ріл ген прог рам ма фраг мен тін дегі қа те ні та бың дар:
 intcounter=0;
 while(counter<10)
 {
  cout<<“counter:“<<counter;
}

2. Прог рам ма бе ріл ген:

{
inti;
 for(i=5;i<=34; 
   i++)
  cout<<“i”;
return0;
}

Сұ рақ қа жау ап бе рің дер, тап сыр ма ны 
орын даң дар:
1. Прог рам ма ко дын да не орын да ла ды?
2. Нә ти же сін де эк ран ға не шы ға ды?
3. hile цикл опе ра то рын пай да ла нып 

жа зың дар.
4. do … while цик лін пай да ла нып 

жа зың дар.

3. while цик лін пай да ла нып жа зыл ған прог рам ма:

{
  inti;
  i=1;
  while(i<=100)
{
  cout<<“i”;
   i=i+5;
}
  endl;
 return0;
}

Сұ рақ қа жау ап бе ріп, тап сыр ма ны 
орын даң дар:
1. Прог рам ма ның не орын дай ты нын 

тү сін ді рің дер. Эк ран ға не шы ға ды? 
Не ге?

2. do…while цикл опе ра то рын пай да-
ла нып жа зың дар.

3. f or  опе ра то рын пай да ла нып 
жа зың дар.

Дәптерге орындайық
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Компьютерде орындайық

1. N на ту рал са ны бе ріл ген. Мына өр нек ті есеп тей тін прог-
рам ма жа зың дар: (1-2)*(1-3)*…*(1-n).

2. Прог рам ма ның орын да лу ба ры сын да пер не тақ та дан ен-
гі зі ле тін кез дей соқ 10 сан ның квад рат та ры ның қо сын-
ды сын есеп тей тін ал го ритм ді құ рың дар жә не прог рам-
масын жа зың дар.

3. Экранға у = 3х2 – 5х – 9  функциясының -3-тен 3-ке 
дейінгі диапазонындағы мәндер кестесін экранға 
шығаратын программа жазыңдар. Аргументтің өзгеріс 
қадамы -0,5.

4. Бүтін оң санында қанша цифр бар екенін есептейтін 
прог рамма жазыңдар.

5. N са ны нан M са ны на дей ін гі сан дар дың ішін де гі бар лық 
тақ сан дар ды эк ран ға шы ғарыңдар. N жә не M сан да рын 
өз де рің бе рің дер.

6. Қосынды 1000-ға артық болғанша, пернетақтадан 
енгізілген сандардың  қосындысын есептейтін программа 
жазыңдар.

7. 26 мен 88 ара лы ғын да ор на лас қан жұп сан дар дың қо-
сын ды сын есеп тей тін прог рам ма жа зың дар.

8. 14 сан ен гі зің дер. Те ріс жә не оң (0 қо сып есеп те ген де) 
сан дар дың са нын есеп тей тін прог рам ма жа зың дар (сан-
дар цикл дегі бір ай ны ма лы ға ен гі зі ле ді).

Ой бөлісейік

Есеп шығару барысында қарастырылған циклдердің 
қайсысын жиі пайдаланасыңдар? Оның артықшылықтары 
мен кемшіліктері қандай? Ой бөлісіңдер.

Үй тапсырмасы

Кес те ні тол ты рың дар.

for while do...while

Цикл дің ең аз орын да ла тын са ны 

 Ең көп орындалатын цикл денесі

 Пай да ла ну мы сал да ры 

Ес те сақ тау үшін не гіз гі эле ме нт те рі 

орындайықКомпьютерде орындайық

Ой бөлісейік

Үй тапсырмасы
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§ 24. Алгоритм трассировкасы

Ал го ритм нің дұ рыс ты ғын те ксе ру үшін оны прог рам ма лау 
ті лі не ау да ру не ме се ком пью тер де орын дап кө ру мін дет ті емес. 
Адам ал го ритм ді трас си ров ка кө ме гі мен тек се ре ала ды.

Трас си ров ка – ал го ритм нің жұ мыс іс теу қа бі ле тін тек се ру, 
қа те ле рін із деу жә не т.б. үшін қол да ны ла тын прог рам ма ны 
қа дам-қа дам мен орын дау.

Трас си ров ка ны қол мен жүр гі зу ар қы лы, адам ал го ритм нің 
әр бір ко ман да сын орын дап, оны трас си ров ка кес те сі не ен гі зе 
оты рып, про цес сор жұ мы сын мо дель дей ді. Қол мен жа са ла тын 
трас си ров ка – трас си ров ка кес те сін тол ты ру. Трас си ров ка кес-
те сі – ал го ритм ді орын дау да ғы про цес сор жұ мы сы ның мо де лі.

1-мы сал. «1-ден 5-ке дей ін гі сан дар дың қо сын ды сын 
есеп теу» ал го рит мі не трас си ров ка кес те сін құ рай ық.

«1-ден 5-ке дей ін гі сан дар дың қо сын ды сын есеп теу»  
ал го рит мі нің трас си ров ка кес те сі

Опе ра тор  Шарт N S Ес кер ту
S:=0   0  
for :=1to5do иә 1   
S:=S+   1 0+1=1
for :=1to5do иә 2   
S:=S+   3 1+2=3

Естеріңе түсіріңдер:

• алғышартты иклдегенне?
• сөзіқалайаударылады?
• алғышартты иклініңжазылуы
қандай?

• шартжалғанболғанжағдайда икл
денесіқаншареторындалады?

• алғышартты иклінқандайжағ-
дайдапайдаланғандұрыс?

Меңгерілетін білім:

• алгоритмтрассировкасынжүзеге
асыру;

• қолменжасалатынтрассировка;
• трассировкакестесі.

Трас си ров ка –Трас
сировка– r in

Трас си ров ка кес те сі  –Таб
лицатрассировки– r e e
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Опе ра тор  Шарт N S Ес кер ту
for :=1to5do иә 3   
S:=S+   6 3+3=6
for :=1to5do иә 4   
S:=S+   10 6+4=10
for :=1to5do и 5   
S:=S+   15 10+5=15
writeln( Сандардың
қосындысы ,S:3)

 ? ? ?  кранда:Сандар
қосындысы=15

Шарт ты тек се ре тін опе ра тор лар (if , f or  жә не т.б.) үшін 
«Шарт» ба ға нын да тек се ріс нә ти же сін көр се ту қа жет. Біз дің 
жағ дай да f or  цик лін де цикл дің жал ға су шар ты тек се рі ле ді.

«???» сим вол да ры цикл есеп теу іші нің мә ні цикл ден шық-
қан да бел гі сіз де ген ді біл ді ре ді.

Трас си ров ка әді сі прог рам ма ны орын дау да бұрыс нә ти же 
бер ген де тек се ру ге кө мек те се ді. Қа дам-қа дам мен трас си ров ка 
жасай оты рып, прог рам ма ның жұ мыс іс теу ло ги ка сын тү сі не-
міз жә не әр қа дам да прог рам ма жа зу ба ры сын да біз дің пайым-
дауы мызды тек се ре міз. Осы лай ша, ал го ритм нің трас си ров ка 
кес те сі мен бір ле се оты рып, ком пью тер де жү зе ге асы ры ла тын 
ақ па рат ты өң деу үдерісін мо дель дей ді.

2-мы сал. Тө мен де бе ріл ген блок-сызба бой ын ша b ай ны ма-
лы сы ның мә нін есеп тейік.

адам
Алгоритм 

коман-
дасы

Айныма- 
лылар

Шарт

a b a  =8
1 a=1 1
2 b=1 1
3 a=a*2 2 1
4 b=b+a 2 3
5 a=8 2=8(жоқ)
6 a=a*2 4 3
7 b=b+a 4 7
8 a=4 4=8(жоқ)
9 a=a*2 8 7
10 b=b+a 8 15
11 a=8 8=8(и )

12
Шығару

b
15

Жоқ

Иә

Басы

b

Соңы
Жоқ

Иә

a < 8

a = a*2
b = b + a

a = 1
b = 0
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3-мы сал. Бе ріл ген екі сан нан үл ке нін анық тау. Мы са лы, 
егер А=5, =8, он да С=8 бо лу ке рек.

а дам Опе ра ци А Шарт ты тек се ру 
1 енгізуА, 5 8   
2 А> 5 8  5>8,жоқ(жалған)
3 С:= 5 8 8  
4 шығаруС 5 8 8  

Үл кен сан ды анық тау ал го рит мі нің блок-сызба сы:

Басы

Енгізу A, B

C: = A C: = B

Шығару С

Соңы

ЖоқИә Жоқ
A > B

Жауап берейік

1. Ал го ритмді қалай тексеруге болады?
2. Қол мен жа са ла тын трас си ров ка де ге ні міз не?
3. Трас си ров ка кес те сі де ге ні міз не?
4. Трассировка кестесі нені модельдейді?

Себебін анықтайық

1. Ал го ритм трас си ров ка сы не үшін қол да ны ла ды?
2. Қол мен жа са ла тын трас си ров ка қан дай жағ дай лар да 

қол да ны ла ды?

Шы ғар ма шы лық тап сыр ма

«Алгоритмтрассировкасы»тақырыбынапрезентацияқұрыңдар.

Жауап берейік

Себебін анықтайық
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3. Трассировка кестесін қолдану неліктен маңызды?

Талдап, салыстырайық

Алгоритм трассировкасының есептің блок-сызба түрінде 
берілген формасынан артықшылығын анықтаңдар.

Дәптерге орындайық

Тө мен де бе ріл ген есептердің блок-сызба ла ры на қа рап, 
есеп тер дің трас си ров ка кес те сін жа саң дар.

 1)   

s: = s + a
a: = a – 1

a = 0

Жоқ

Иә

a: = 6
s: = 0

     

 2) 

ИәЖоқ

a: = 56
b: = 77

ИәЖоқ
a > b

b: = b – a a: = a – b

Иә

a = b

Компьютерде орындайық

1. Екінші мысалда блок-сызбамен берілген есептің прог-
раммасын құрыңдар.

2. 128 жә не 56 сан да ры ның ЕҮОБ та ба тын Евк лид ал го рит-
мі нің трас си ров ка сын орын даң дар.

Тал дап, салыстырайық

Дәптерге орындайық

орындайықКомпьютерде орындайық
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Ой бөлісейік

Күнделікті өмірдегі тұрмыстық  жағдайға байланысты 
есептерді шешуде алгоритм трассировкасын қолдануға 
бола ма?

Үй тапсырмасы

1. Есеп тің кес те лік кө рі ні сі нен есеп тің бе ріл ге нін анық-
тап, ви зу ал ды ал го рит мін жа саңдар. Кес те лік кө рі ніс 
тө мен де көр се тіл ген:

 Шарт N   S N
0 125

125>0иә 0+5=5 12
12>0иә 5+2=7 1
1>0иә 7+1=8 0
0>0жоқ

2. Кес те де бе ріл ген есеп тің кө рі ні сі нен ал го ритм нің ви -
зуал  ды жә не мә тін дік фор ма сын бе рің дер.

I J S
0

1 2 0+1+2=3
3 3+1+3=7

2 2 7+2+2=11
3 11+2+3=16

Ой бөлісейік

Үй тапсырмасы
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§ 25–26. Практикум. Программалаудағы 
типтік қателер

А деңгейі
Сен дер бел гі лі бір есеп тің ко дын жаз дың дар деп есеп тейік, 

прог рам ма ны орын дау ға жі бер діңдер жә не ком пи ля тор қа те 
бар еке нін ха бар лай ды. Сен дер неліктен қате туралы хабарлама 
шыққанын білгілерің келеді.

Прог рам ма лау ды жә не прог рам ма ло ги ка сын оқу оңай бол-
мауы мүм кін. Өкі ніш ке орай, бір тип те гі қа те лер қай та-қай та 
шы ғуы мүм кін. Сон дық тан бұл прак ти кум да сен дерге прог рам-
ма лау ба ры сын да жиі кез де се тін қа те лер ді көр се те міз.
1) Си пат тал ма ған ай ны ма лы лар ды пай да ла ну:

{
cin>>y;
cout<<y;
}

Бұл қа те нің жа уа бы қа ра пай ым: «Сен дер дің ком пи ля-
торларың y-тің не еке нін тү сін бей тұр. У-ті пай да лан бас бұ рын, 
сен дер оны ай ны ма лы ре тін де си пат тау ла рың ке рек». Тө мен де 
қа те сі жөн дел ген код көр се тіл ген:

intmain()
{
inty;
cin>>y;
cout<<y;
}

2) Ини ци али за ция лан ба ған ай ны ма лы ны пай да ла ну:

intct;
while(ct<100)
{
cout<<ct;
}
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ұлкодтаннекүтугеболады?
Біз ct ай ны ма лы сын си пат та дық, бі рақ ол ал ғаш қы мән-

мен ини ци али за ция ла на ды, яғ ни он да қа жет емес мән бар. Ол 
өте үл кен не ме се кі ші мән бо луы мүм кін. Сон дық тан 2 жағ дай 
қарастырылады:
1. Егер ct мә ні 100-ден кі ші бол са, он да прог рам ма цикл ге  

тү се ді;
2. Кө бі не се ct үл кен сан, сон дық тан прог рам ма цикл ге түс-

пеуі ықтимал.
Жо ға ры да кел ті ріл ген прог рам ма ко дын да int мә лі-

мет тер ти пі диапа зо нын да ғы кез кел ген мән бо луы мүм кін. 
Мы са лы, 7631-ге тең. Бұл жағ дай да цикл шар ты еш қа шан 
ақи қат бол май ды. Прог рам ма –120-дан 99-ға дей ін гі сан-
дар ды ба сып шы ға ра ды жә не бұл да қа те бо лып та бы ла ды. 
Сон дық тан, ал дымен ай ны ма лы лар ды ини ци али за ция лау ды 
ұмыт паң дар.
3) Ай ны ма лы ны қа жет емес мән мен ини ци али за ция лау:

intnum1,num2;
intsum=num1+num2;
cout<<“2саненгізіңдер:“;
cin>>num1;
cin>>num2;
cout<<“ осынды=”<<sum;

Прог рам ма ны орын да ған кез де се ндерді нә ти же сі таң қал-
ды руы мүм кін, се бе бі d=32767 бо ла ды. 

пен сандарыныңқосындысынеліктен -гетеңболып
тұрғандығынбілгілеріңкелеме?

Ай ны ма лы лар мен өр нек тең деу лер тә різ ді – егер ай ны ма-
лы ға кей іні рек өз ге ре тін бір не ше өз ге ай ны ма лы лар мен (num1,
num2) жүр гі зі ле тін опе ра ция нә ти же сін мен шік те се, ай ны ма лы 
мә ні де өз ге ре ді деп пай ым да ла ды. С++ бұл прин цип пен жұ мыс 
жа са май ды. Прог рам ма мы са лын да num1 жә не num2 қо су 
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опе ра ция сын орын дау дың ал дын да ини ци али за ция лан бай ды, 
сон дық тан қо сын ды кез дей соқ мән ге ие бо ла ды.

Бұл қа те ні жөн деу үшін қо су опе ра ция сын num1 жә не num2 
ен гі зу ден кей ін ор на лас ты рың дар. Нә ти же сі:

4) Бір ға на тең сим во лын тең дік ті тек се ру үшін пай да ла ну:

while(ch= )
{
//кезкелгенкод
cout<<“ алғастырайынба ( / N )”;
cin>>ch;
}

 деңгейі 
еліктенбұл иклешқашана қталмайды?

Егер сен дер теңдікті тексеру үшін бір ға на тең бел гі сін (=) 
пай да лан саң дар, он да сен дер дің прог рам мала рың са лыс ты ру-
дың ор ны на өр нек тің оң жақ та ғы мә нін сол жақ ай ны ма лы ға 
мен шік тей ді. Бұл жағ дай да y мә ні әр дай ым ақи қат бо лып са-
на ла тын дық тан, ch ай ны ма лы сы на мен шік те ле ді. Осы лай ша, 
цикл еш қа шан аяқ тал май ды. Тең дік ті тек се ру үшін ==пай да-
ла  на ды жә не кез дей соқ мен шік теу бол мас үшін ch ай ны ма лы-
сы мен y мә ні нің орын да рын ау ыс ты рың дар. Осы лай ша сендер 
комп иля ция қа те сі не тап бо ла сыңдар, егер кез дей соқ бір ға на 
тең бел гі сін қол дан саң дар, ай ны ма лы емес ке мән мен шік тей 
ал май сың дар.

charch= ;
while( ==ch)
{
//кезкелгенкод
cout<<“ алғастырайынба ( / )”;
cin>>ch;
}
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5) Жа рия лан ба ған функ ция:
 intmain()
{
print();
}
oidprint()
{
//кезкелгенкод
}

егебізпрограммадағы  унк и сықатеекендігітуралы
абарламаалыпотырмыз?

Ком пи ля тор print() не еке нін біл мейды, се бе бі print 
функ ция сы ның анық та ма сы main-нен кей ін орын дал ған жә не 
про то тип бе ріл ме ген. Функ ция ның про то ти пін көр се ту ке рек 
не ме се функ ция ның бар лық анық тау ыш та рын осы функ ция 
ша қы ры ла тын жол дан жо ға ры жа зып көр се ту ке рек:

oidprint();
intmain()
{
 print();
}
oidprint()
{
 //кезкелгенкод
}

6) Ар тық нүк те лі үтір:
intix;
for(ix=0;ix<100;ix++);
cout<<ix;

еліктенпрограмманәтижесі -ғатең?
Се бе бі сендер ар тық, қа жет емес нүк те лі үтір қой дың дар. 

Ес те сақ таңдар, нүк те лі үтір анық тау ыш тан, цикл ден не ме се 
функ ция дан кей ін қой ыл май ды. Егер сендер кез кел ген осы 
үш жер дің бі реуін де нүк те лі үтір қой саңдар, прог рам маларың, 
бұрыс нә ти же бе ре ді.АР
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Дұ ры сы:

intix;
for(ix=0;ix<100;ix++)
cout<<ix;

 деңгейі
Та қы рып ты өз бе ті мен мең ге ру ге ар нал ған тап сыр ма лар:

1. С++ прог рам ма сын да 4 ариф ме ти ка лық амал дар ды 
орын дай тын каль ку ля тор жа саңдар. Қол да ну шы дан 
ар гу мент тер жә не опе ра ция сим во лы (бел гі сі) сұ ра ла ды. 
«Цикл деу» прог рам ма сын нә ти же ні шы ғар ған нан кей ін 
қол да ну шы ға есеп теу ді та ғы жүр гі зу ді ұсы нылады. Прог-
рам ма дан шы ғу  q пер не сін ба су ар қы лы орын далады. 
Мы на лар ды тек се ру ке рек:
1. Нөл ге бө лу (бұл жағ дай да ес кер ту ха бар ла ма сын 

шы ғарып, бөл гіш ті та ғы сұ рау ке рек);
2. Опе ра ция сим во лын дұ рыс ен гі зу (бұл жағ дай да опе ра-

ция ның дұ рыс бел гі сін ен гі зу ді сұ рау).
2. “pure irtual function call” де ген қан дай қа те? 

Қан дай жағ дай да пай да бо луы мүм кін? Осы қа те ге алып 
ке ле тін ми ни мал ды прог рам ма ко дын кел ті рің дер.
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-Б ІМ БО НША ТЕСТ ТАПС МА А

1. switch таңдау операторының дұрыс жазылуын көрсетіңдер: 
A)switch(switch expression)
 {
 caseconstant1,caseconstant2:statement1;

break;
 caseconstant :statement ; break; 
 default:statement +l; 
 }  
B) switch(switch expression)
 {
 caseconstant1:statement1; break;
 caseconstant2:statement2; break;
 caseconstant :statement ; break;
 default:statement +l; 
 }
C) switch(switch expression)
 {
 caseconstant1:statement1; break;
 caseconstant2:statement2; break;
 caseconstant :statement ; break;
 else:statement +l; 
 }
D) switch(switch expression)
 {
 caseconstant1:statement1; break;
 caseconstant2:statement2; break;
 caseconstant :statement ; break;

2. Нысанға бағытталған программалау тілін көрсетіңдер:
A) Basic
B) Fortran
C) С++
D) Pascal

3. Берілген программа фрагментінің орындалу нәтижесін көрсе-
тіңдер: 
 intx=0;
 switch(x)
 {
 case1:cout<<“ лем”;АР
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 case0:cout<<“ үл”;
 case2:cout<<“Сәлемәлем”;
 }
A) Нөл
B) Бір
C) Гүл
D) Әлем

4. Шартты алдын ала тексеру операторын көрсетіңдер:
A) whiledo 
B) while
C) f or
D) repeat

5. Кез келген циклдің денесі оның қайталану шарты ... болғанша 
орындалады.
A) жалған циклдің қайталану шарты болмайды
В) ақиқат
С) белгісіз
D) циклдің орындалуы шартқа байланысты емес

6. case операторынан кейін қандай тыныс белгі қойылады?
А) .
В) ;
С) -
D) :

7. Соңғы шартты цикл операторын көрсетіңдер: 
A) while
B) do ...while
C) f or
D) s witch

8. C++ программалау тілін құрастырған кім?
A) Никлаус Вирт
B) Кен Томпсон
C) Бьёрн Страуструп
D) Дональд Кнут

9. switch операторының мәні ешбір тұрақтымен сәйкес келмесе 
прoграмма басқаруды қандай кілттік сөзге береді?
A) default
B) case
C) all
D) contingencyАР
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10. while (x < 2) циклінің денесі қай уақытқа дейін орындалады?
A) әзір х екіден кіші немесе оған тең болғанша;
B) әзір х екіден кіші болғанша
C) әзір х екіден үлкен болғанша
D) әзір х екіге тең болғанша

11. Төмендегі операторлардың қайсысы С++ тілінің операторына 
жатпайды? 
A) repeatuntil
B) dowhile
C) while
D) f or

12. for операторы дұрыс жазылған жолды көрсетіңдер:
A) for(l=2:l<100:l++)
B) for(l=2;l<100;l+1)
C) for(l=2;l<100;l+=1)
D)for(l=2;l<100;l=1)

13. while операторы дұрыс жазылған жолды көрсетіңдер:
A) while( <10)
B) while( <10)
C) while <10
D) while (<10)

14. Трассировка дегеніміз не?
A) Процессор жұмысының моделі
B) Электронды кесте
C) Алгоритмді сипаттаудың графикалық әдісі
D) Алгоритмді орындау реті

15. Қолдан жасалған трассировка деген не?
A) Процессор жұмысын модельдеу, алгоритмнің әрбір коман-

дасын орындай отырып, командалардың орындалу нәтижесін 
трассировка кестесіне енгізу 

B) Қойылған мақсатқа жету үшін белгілі іс-әрекеттер тізбегін 
орындау

C) Алгоритмді жазу үшін арналған таңбалар мен ережелер 
жүйесі 

D) Орындаушыға берілетін түсінік және нақты командалар 
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V БӨЛІМ

ПРОГ РАММА ЛАР ДЫ  
ҚҰРУ ДЫҢ  
КІ РІК ТІ РІЛ ГЕН  
ОРТАСЫНДА 
ЕСЕПТЕРДІ ШЕШУ

 Бөлімді оқып-білу арқылы
• есептің қойылымын;
• алгоритм құрастыру және оны программалауды 

меңгересіңдер.
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§ 27. Проблеманы анықтау

Есептіңқойылымыдегенімізне?
Ком пью тер де есеп ті шы ға ру бір не ше ке зең нен тұ ра ды жә не 

кей бір ке зең дер ком пью тер сіз орын да ла ды:
• есеп тің қой ылы мы;
• есеп ті тал дау жә не зерт теу;
• ал го ритм құ ру;
• пpогpам ма лау;
• тес ті леу жә не тіркеме бет;
• есеп ті шы ға ру нә ти же ле рін тал дау;
• прог рам ма ны сүйе мел деу.

Бұл та қы рып та бі рін ші ке зең ді қа рас ты рай ық. Бұл ке зең де 
есеп тің шар тын тү сі ну қа жет. Бас тап қы мә лі мет тер ді жә не 
нә ти же сін де алы на тын мә лі мет тер ді анық тап, олар дың өза ра 
қа рым-қа ты на сын тү сі ну ке рек. Қа ра пай ым сөз бен айт қан да, 
мынадай сұ рақ тар ға жау ап бе ру қа жет:
• «Есеп шар ты бой ын ша не ні та бу қа жет?»
• «Не бе ріл ген?»
• «Есеп ті шы ға ру ба ры сын да не ні пай да ла ну ға бо ла ды?»

Мысалдарды қарастырып, есептің қойылымын орындайық. 

1-мысал. Функцияны кестелеу алгоритмін құру.

Y =  
x – 2 мұнда x ≤ 0
x + 1 мұнда x < 1

  [a; b] интервалында, егер a = –1, 

h =  0,2, b = 1.

Естеріңе түсіріңдер:

• алгоритмдегенне?
• алгоритмніңқандайтүрлерін
білесіңдер?

• алгоритмдібейнелеутәсілдерін
атаңдар.

• есептікомпьютеркөмегімен
шығарукезеңдерінатаңдар.

Меңгерілетін білім: 

• программаөңдеудіңкіріктірілген
ортасындаесептердіңмоделінқұру.

Есеп тің қой ылы мы –  
Постановказадачи – 
Problem Statement

Есеп тің шар ты –Условие 
задачи – The task

Бас тап қы мә лі мет тер –  
Исходныеданные – Initial data

Нә ти же  –Результат – Result
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Стан дарт ты фор ма да есеп тің қой ылы мы ның мы са лы:

АТАУЫ
 Функ ция ны кес те леу
СИ ПАТ ТАМА
 Бе ріл ген ара лық та функ ция ны кес те леу.
ЕНГІЗУ
 Цикл па ра мет рі, бас тап қы мә ні жә не соң ғы мә ні, цикл 

қа да мы ның мә нін ен гі зе ді.
ШЫҒАРУ
 x мә ні жә не y функ ция сы ның мә ні бас па ға бір жол да 

шы ға ры ла ды. Көр ші лес сан дар бос орын мен бө лі не ді.

2-мы сал. Біржасушалы аме ба әр бір 3 са ғат та 2 жасушаға 
бө лі не ді. 3, 6, 9, 12, ..., 24 са ғат та қан ша аме ба бо ла ты нын 
анық таң дар.

Стан дарт ты фор ма да есеп тің қой ылы мы ның мы са лы:

АТАУЫ
 Аме ба лар са нын анық тау.
 Си пат та ма
 Бе ріл ген уа қыт ішіндегі аме ба лар са нын анық тау.
ЕНГІЗУ
 Бас тап қы уа қыт жә не аме ба лар са ны ен гі зі ле ді.
ШЫҒАРУ
 Бе ріл ген уа қыт ішіндегі аме ба са ны шы ға ры ла ды. Көр-

ші лес сан дар бос орын мен бө лі не ді.

Кі ріс мә лі мет тер: i (ай ны ма-
лы – цикл па ра мет рі); Шы ғыс мә-
лі мет тер: count.

Бе ріл ген есеп те ите ра ция са ны 
бел гі сіз. Бұл жағ дай да while цик-
лін пай да лан ған жөн.

Жауап берейік

1.  Ком пью тер де есеп шы ға ру қанша ке зең де рден тұрады?
2. Есеп тің қой ылы мы де ген не?
3. Есептің қойылымын қалай анықтауға болады?

Шы ғар ма шы лық тап сыр ма

«Есептіңқойылымы»та
қырыбынаMSPowerPoint
программасындапрезента
цияқұрыңдар.

Жауап берейік
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Себебін анықтайық

1. Не себепті компьютерде есепті шығару бірнеше кезеңнен 
тұрады?

2. Неліктен компьютер де есеп ті шы ға ру ба ры сын да есеп тің 
қойы лы мы ма ңыз ды?

3. Бірінші кезеңде есептің шартын түсіну не себепті 
маңызды?

4. Неліктен бастапқы мәліметтер мен нәтижедегі 
мәліметтердің өзара қарым-қатынасын түсіну керек?

Талдап, салыстырайық

1. Есеп  қой ылы мы ның нә ти же сі неге тең?
2. 1-ба ған мен 2-ба ған ара сын да ғы сәй кес тік ті та уып, ба-

ғыт тау шы қой ың дар.

Ал го ритм Ал го ритм ді жа зу дың гра фик тік тә сілі 

Блок-сызба  Ком пью тер ге тү сі нік ті тіл де жа зыл ған 
ал го ритм

Ал го ритм ді орын-
дау шы

 Ком пью тер лік прог рам ма лар ды жа зу ға 
ар нал ған таң ба лық жүйе

Прог рам ма лау ті лі Адам, ком пью тер, ав то мат 

Прог рам ма Нә ти же ге алып ке ле тін әре кет тер тіз-
бе гі 

Дәптерге орындайық

Стан дарт ты есеп қой ылы мы ның сыз ба сын құ рың дар.

Компьютерде орындайық

Берілген есеп тер дің қой ылы мын анық таңдар:
1. Банк ке 3% са лым мен S тең ге са лын ды. N жыл дан кей ін 

са лым қан ша бо ла ды?
2. Пер не тақ та дан жұп пен 10 сан ен гі зің дер. Әр жұп та ғы 

сан ды са лыс ты рып, үл ке нін бас па ға шы ға рың дар.
3. 1-ден 50-ге дей ін гі на ту рал сан дар бе ріл ген. 5-ке бө лі не-

тін сан дар ды тау ып, бас па ға шы ға рың дар.

Себебін анықтайық

Тал дап, салыстырайық

Дәптерге орындайық

Компьютерде орындайықКомпьютерде орындайық
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4. Ком пью тер де есеп ті шы ға ру ке зең де рі нің рет нө мір ле рін 
қой ып шы ғың дар.

... кезең
Модель құру

... кезең
Компьютерге программа енгізу

... кезең
Программа құру

... кезең
Алгоритм құру

... кезең
Қорытынды және талдау

... кезең
Есептің қойылымы

Ой бөлісейік

Математикалық есептің қойылымын жазу маңызды ма? 
Ой бөлісіңдер.

Үй тапсырмасы

1. 20-дан 50-ге дей ін на ту рал сан бе ріл ген. 3-ке бө лі не тін, 
бі рақ 5-ке бө лін бейт ін сан дар ды бас па ға шы ға рың дар.

2. 35-тен 87-ге дей ін гі на ту рал сан дар бе ріл ген. 7-ге бөл-
ген де қал ды ғы 1,2 не ме се 5-ке тең бо ла тын сан дар ды 
тау ып, бас па ға шы ға рың дар.

Ой бөлісейік

Үй тапсырмасы
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§ 28. Алгоритмді құру

Алгоритмқұрастырудегендіқалайтүсінесіңдер?
Ма те ма ти ка лық мо дель ді ком пью тер де ал го ритм дік мо дель 

тү рін де жү зе ге асыр ған ың ғай лы. Ол үшін блок-сызба не ме-
се псев до код қол да ну ға бо ла ды. Мы са лы, оқу ал го ритм дік ті лі  
ал го ритм ді құ рас ты ру, ал го ритм ді жо ба лау тә сі лін және жа зу 
тә сі лін таң дау дан; тес ті леу ді жә не тес ті леу тә сі лін таң даудан; 
ал го ритм ді жо ба лау дан тұ ра ды. Мақ са ты – прог рам ма лау ке-
зе ңі не дей ін жо ба ла нып жат қан ал го ритм нің ло ги ка сы ның дұ-
рыс ты ғы на көз жет кі зу. Егер ал го ритм жет кі лік ті бол са, он да 
прог рам ма лау про це ду ра сы (прог рам ма лау ті лін жақ сы бі ле тін 
бол сақ) аса қи ын дық ту ғыз бай ды.

Псевдокоддегенімізне?

Псев до код – алгоритмдібіркелкіжазуғаарналғанбелгілеулер
менережелержүйесі.

Псев до код та би ғи тіл ге ұқ сас, сон дық тан ал го ритм қа ра-
пай ым мә тін ре тін де жа зы лып, оқы ла ала ды. Псев до код та кей-
бір фор мал ды құ ры лым дар жә не ма те ма ти ка лық сим во ли ка 
қол да ны ла ды. Мұ ның бар лы ғы ал го ритм жаз ба сын жал пы 
қа был дан ған ма те ма ти ка лық жаз ба ға жа қын да та ды.

1-мысал. Функ ция ны кес те леу ал го рит мін құ ру.

y =   
x – 2, x ≥ 0
x + 1, x < 0

     [a; b] ара лы ғын да, егер a = –2, 

h = 0,2, b = 1.

Естеріңе түсіріңдер:

• алгоритмдегенне?
• базалықалгоритмқұрылымдарынатаңдар.
• алгоритмдердіжазутәсілдерінатаңдар.

Меңгерілетін білім:

• есептердіңмоделінқұру,алгоритмтрасси-
ровкасынжүзегеасыру;

• алгоритмдіқұрастыру;
• псевдокод.

Псевдо код –Псевдо
код – Pseudocode

Блок-сыз ба –Блоксхе
ма – Block diagram

Ал го ритм ді жа зу –За
письалгоритма – 
Recording algorithm
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Мұн дай есеп тің блок-сызба сын 
жә не псев до ко дын былай жа зу ға 
бо ла ды:

Басы
a=-2,h=0.2,b=1
Циклбасы
x=a,b,hүшін,қайталау:
a)шарттытексеру:
 Егерх<0,
 ондаy=x+1,
 әйтпесеy=x-2
 соңыегер
ә)шығаруy
 циклсоңы
 Соңы

2-мы сал. Біржасуша лы аме ба 
әр бір 3 са ғат та 2 жасуша ға бө лі-
не ді. 3, 6, 9, 12,..., 24 са ғат та 
қан ша аме ба бо ла ты нын анық-
таң дар.

Мұн дай есеп тің блок-сызба сын 
жә не псев до ко дын мынадай түр де 
жа зу ға бо ла ды:

i=3
count=1
Циклбасы
Шарттытексеруi≤24
(әзіролақиқатболғанша)
Орындау:
a)count=count*2
ә)шығаруcount
б)i=i+3
циклсоңы
Соңы

Блок-сызба:

Басы

a = 2
h = 0.2

b = 1

y = x + 1 y = x – 2

x = a, b, h

y = x + 1

x < 0

y

Соңы

ЖоқИә

Блок-сызба:

Басы

i: = 3

count: = 1

i <= 24

count: = count * 2;

i’hours: = ’.on

Соңы

Жоқ

Иә

i: = i + 3
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Жауап берейік

1. Ал го ритм құ рас ты ру де ген не?
2. Блок-сызба де ген не?
3. Оқу алгоритмдік тілі неден тұрады?

Себебін анықтайық

1. Ал го ритм дік тіл неліктен қажет?
2. Не үшін ал го ритм ді жа зу тә сіл де рін қолдану қажет?
3. Псев до код не себепті қолданы ла ды?

Талдап, салыстырайық

Ал го ритм ді си пат тау дың гра фи ка лық тә сі лі нің сөз дік 
тә сі лі нен ар тық шы лы ғы не де?

Дәптерге орындайық

Блок-сызба кө ме гі мен есеп тің псев до ко дын жа зың дар:

Басы

S = 0

i = 2

i <= 20

S = S + i

i = i + 2

S

Соңы

ЖоқИә

Шы ғар ма шы лық тап сыр ма

«Алгоритмқұрастыру»тақырыбынапрезентацияқұрыңдар.

Жауап берейік

Себебін анықтайық

Тал дап, салыстырайық

Дәптерге орындайық
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Компьютерде орындайық

Берілген псевдокод бойынша есептің шартын 
құрастырып, программасын компьютерде тексеріңдер.

алгқосынды
 нақтыa,S
басы
 S:=0;
 a:=1;
 цб
  әзірa<=10
  S:=S+a;
 a:=a+1;
 цс
 шығаруS
соңы

Ой бөлісейік

Ал го ритм құ рас ты ру ба ры сын да сен дер де қан дай қи ын-
дық тар ту ын да ды? Ой ла рың мен бө лі сің дер.

Үй тапсырмасы

N на ту рал сан бе ріл ген. Кө бейт ін ді нің алгоритмін есеп-
теп, құрастырыңдар: 

P = 1
121 +








 · 1

221 +







 · ... · 1

n21 +








Компьютерде орындайықКомпьютерде орындайық

Ой бөлісейік

Үй тапсырмасы
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§ 29–30. Практикум. Алгоритм құрастыру

А деңгейі
Ал го ритм де гі тар мақ та лу.

1. Орын да лу ба ры сын да сан ды ен гі зу ді сұ райт ын ал го ритм 
құ рас ты рың дар. Егер бұл сан –1 мен + 1 ара лы ғын да бол-
са, он да 0 де ген сан бас па ға шы ға ды. Егер сан бе ріл ген ара-
лық та бол ма са, он да 1 де ген сан шы ға ды.

2. Ар ман мек теп тен қайт ып ке ле жа тып, бағ дар шам ор на-
лас қан кө ше қи ылы сы на кел ді. Ойша ол кө ше ні өту ал го-
рит мін құ рас тыр ды:

Тоқтау;
 Бағдаршамғақарау;
 Егер(жасылжаныптұрса)онда{көшеніңорта-
сынакеліп,тоқтау}
  әйтпесе{тоқтаптұру;}
 Бағдаршамғақарау;
 Егер (жасыл жанып тұрса) онда {соңына дейін
жүру;}
 әйтпесе {тоқтаптұру;}
Бұл ал го ритм нің дұрыс орын да лмауы қан дай ке лең сіз  

жағ дай лар ға алып ке луі мүм кін? Кө ше ні дұ рыс өту ал го рит мін 
жа зың дар.
3. Дүй сен бі кү ні оян ған нан кей ін Ілияс өзін на шар се зін ді. 

Ол ой ша мына ал го ритм ді құр ды:
Температураныөлшеу;
Егер(температура37жоғарыболса)онда
{дәрігершақыру;}
Мектепкебару;
Ілияс тың жағ дайы на шар ла мау үшін ал го ритм ді тү зе тің дер.

В деңгейі
1. Мә тін дік ре дак торда «телеграмма» сөзі жа зыл ған. Меңзер 

осы сөздің үшінші әрпінен кейін тұр. Оқу шы мына ал го-
ритм ді орын да ды:
«Оңғабағыт»батырмасын4ретбас;
Егер(меңзер«м»әрпініңалдындаболса)
 онда«Delete»батырмасын2ретбас;
Егер(меңзерденкейін«а»әрпітұрса)АР
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 ондаоны«ф»әрпіменауыстыр.
Сонда қандай сөз пайда болды?

2. Дүкенге 200 тең ге тұ ра тын қар быз алып кел ді, са ту шы-
 ның тұ ты ну шы ға қыз мет көр се ту ал го рит мін құ рас ты ру.

3. Блок-сызба тү рін де бе ріл ген ал го ритм ді орын даң дар. 
Бе ріл ген ал го ритм нің мақ са тын анық таң дар.

Иә Жоқ

a, b, c

Иә ЖоқЖоқ
b > с

шығару b шығару с

Иә

a > b және  
a > 0

шығару a

С деңгейі
Қай талау ал го ритм де рін құ рас ты ру.

1. Тө мен де көр се тіл ген жағ дай лар да цикл де не сі қан ша рет 
орын да ла ты нын анық таң дар.

a) Орындау k=-1-ден7-гедейінқадам3
 {әрекет;
 ….
 әрекет;
 }
ә) Орындау k=-5-тен-7-гедейінқадам-2
 {әрекет;
 ….
 әрекет;
 }
б) Орындау k=-9*8+-11*3-тен3*8+4*4-кедейін,қадам

2
 {әрекет;
 ….
 әрекет;
 }

2. Y-тің қан дай мә нін де цикл де не сі:
а) 3 рет;
ә) 1 рет;АР
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б) ең бол ма ған да 1 рет; 
в) бір де-бір рет орын дал май ды.

АлгоритмСанау
бүтінy,K;

 {Орындау K:=3*y*y-2*y-1-ден 2*y+1-ге дейін,
қадам(y*y*y*y-7*y*y)/2+5

 {әрекет;
 …
 әрекет;}
 }

3. Үйде пішіні тіктөртбұрыш N бөлме бар. Әр бөлменің ені 
мен ұзындығын енгізіп, әр бөлменің ауданын және үйдегі 
бөлмелер аудандарының қосындысын есептеңдер.
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§ 31. Алгоритмді программалау

Программалаудегенімізне?
Ал го ритм ді ау ыз ша, блок-сызба не ме се псев до код тү рін де 

жа зу ба ры сын да ко ман да лар ды бей не леу де бел гі лі бір ер кін-
дік ке жол бе рі ле ді. Бұл жаз ба ның дәл ді гі сон ша лық ты, 
адам ға есеп тің мә нін тү сі ніп, ал го ритм ді орын дау ға мүм-
кін дік бе ре ді.

Алай да прак ти ка да ал го ритм ді орын дау шы ре тін де адам ның 
ор нын да ком пью тер лер қол да ны ла ды. Сон дық тан ком пью тер де 
орын да ла тын ал го ритм оған тү сі нік ті жа зы луы ти іс. Демек, 
ал го ритм ді жа зу ға ар нал ған тіл ны сан да лу ке рек. Мұн дай тіл  
прог рам ма лау ті лі деп, ал бұл тіл де ал го ритм ді жа зу ком пью-
тер де гі прог рам ма деп атала ды.

Прог рам ма лау: бұл ке зең де есеп ті шы ға ру ал го рит мі нақ ты 
прог рам ма лау ті лі не ау ыс ты ры ла ды. Прог рам ма лау үшін әдет-
те жо ға ры дең гей лі тіл дер пай да ла ны ла ды, сон дық тан құ рыл-
ған прог рам ма ны мәши не ті лі не ау да ру қа жет ті лі гі ту ын дай-
ды. Осын дай ау дар ма жүр гі зіл ген нен кей ін мә ши нелік прог-
рам ма орын да ла ды.
• прог рам ма лау ті лін таң дау;
• мә лі мет тер ді ұй ым дас ты ру тә сіл де рін нақты лау;
• ал го ритм ді таң дап алын ған прог рам ма лау ті лін де жа зу.

С++ ті лін пай да ла на оты рып, ал дың ғы са бақ та қа рас тыр ған 
есеп тің прог рам ма сын, псев до ко дын, блок-сызба сын жа зып 
кө рейік.

Естеріңе түсіріңдер:

• алгоритмдіктілдегенне?
• программадегенне?
• программалаутілідегенне?
• алгоритмдіқалайпрограммалауға
болады?

Меңгерілетін білім:

• программалаутіліндеалгоритмдіқалай
программалауғаболатынытуралы.

Прог рам ма лау –Програм
мирование – Programming

Прог рам ма лау ті лі  –Язык
программирования – 
Language programming

Шы ғар ма шы лық тап сыр ма

«Алгоритмдіпрограммалау»тақырыбынапрезентацияқұрыңдар.АР
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1-мы сал. Тө мен де гі функ ция мә нін есеп тейік.

Y =   
x – 2 мұнда x ≥ 0
x + 1 мұнда x < 0     [a; b] аралығында, егер a = –2, 

h = 0,2, b = 1 (60-сурет).

60-сурет. Функцияның мәнін есептеу

2-мы сал. Бір жа су ша лы аме ба әр 3 са ғат сай ын 2 жа су-
ша ға бө лі не ді. 3, 6, 9, 12,..., 24 са ғат тан кей ін не ше аме ба 
бо ла ты нын анық тау қа жет (61-сурет).

61-сурет. Есептің программасы

Жауап берейік

1. Ал го ритм дер ді орын дайт ын ар найы мә ши не лер ді не деп 
атай ды?

2. Қан дай прог рам ма лау тіл де рін бі ле сің дер?
3. Кез кел ген ал го ритм ді прог рам ма лау ға бо ла  ма? 

Себебін анықтайық

Прог рам ма лау ті лін де неліктен ал го ритм ді си пат тау 
қажет?

Жауап берейік

Себебін анықтайық
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Талдап, салыстырайық

Ал го ритм ді ау ыз ша, гра фи ка лық түр де си пат тау дан 
прог рам ма лау ті лін де жа зу дың ар тық шы лы ғы не де?

Дәптерге орындайық

Мә ши нелік тіл дің ар тық шы лық та ры мен кем ші лік те рін 
жазыңдар.

Компьютерде орындайық

1. Мына ал го ритм бой ын ша С++ ті лін де прог рам ма жа зың-
дар.
алгқосынды
 берa,s
басы
 S:=0;
 A:=1;
 цб
  әзірa<=10
  S:=S+a;
 A:=a+1;
 цс
 шығаруS
соңы

2. Мына ал го ритм бой ын ша прог рам ма жа зың дар.

Басы

S = 0

i = 2

S = S + i

i = i + 2

S

Соңы

ЖоқИә Жоқi < = 20

Тал дап, салыстырайық

Дәптерге орындайық

Компьютерде орындайықКомпьютерде орындайық
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3. Блок-сызба бой ын ша С++ ті лін де прог рам ма жа зың дар.

Иә Жоқ

a, b, c

Иә ЖоқЖоқ
b > c

B хабарлау C хабарлау

Жоқ

Иә

a > b 
және  a > 0

A хабарлау

4. Псев до код бой ын ша С++ ті лін де прог рам ма жа зың дар.
алгкөбейту
 берa,Р
басы
 Р:=1;
 а:=0;
 цб
  әзірa<=20
  Р:=Р*а;
  а:=a+2;
 кц
 шығаруР
соңы

Ой бөлісейік

Алгоритмді программалауды шет тілін үйренуде қолда-
нуға бола ма?

Үй тапсырмасы

Берілген псевдокод бойынша С++ тілінде программа 
жазыңдар. 

алгкөбейту
бүтa,Р
басыР:=1;а:=0;
цбәзірa<=20
Р:=Р*а;
а:=a+2;
кц
шығаруР
соңы

Ой бөлісейік

Үй тапсырмасы
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§ 32–33. Практикум. Алгоритмді программалау

А деңгейі
Сы зық тық ал го ритм дер ді прог рам ма лау.

1. Дөң ге лек ра диусы ның ша ма сы бой ын ша шең бер дің 
ұзын ды ғы мен дөң ге лек ау да нын есеп тейт ін прог рам ма 
жа зың дар.

2. Тө мен де гі өр нек тер ді есеп тейт ін прог рам ма жа зың дар:

а) 
a

a2 b2

bk

ә) x
z3 y3

z · y 

б) x  12,4 xx2

x2  2
y

3. Бе ріл ген үш сан ның ор та ша ариф ме ти ка лық жә не ор та ша 
гео мет рия лық мән де рін есеп тейт ін прог рам ма жа зың дар.

4. Әр дү кен бой ын ша жасал ған жос пар дың орын да лу 
пайы зын анық тайт ын прог рам ма жа зың дар. Тө мен де гі 
мән дер бел гі лі:

№ 
дү кен

Жос пар лан ған тау ар  
ай на лы мы 

Іс жү зін де гі тау ар ай на лы мы 

1 100 90

2 650 700

3 700 850

В деңгейі 
Тар мақ тал ған ал го ритм дер ді прог рам ма лау.

1. Үш нақ ты сан  бе ріл ген. Бер іл ген сан дар ара сы нан (1, 3) 
ин тер ва лын да жа та тын сан дар ды анық тайт ын прог рам ма 
жа зың дар.

2. x, y нақ ты сан да ры бе ріл ген. Егер x, y ке рі сан дар бол са, 
он да әр бір мә нін өзі нің мо ду лі мен ау ыс тырыңдар; егер 
олар дың біреуі ға на ке рі сан бол са, он да екі мән ді де 0,5-ке 
арт ты рыңдар; егер екі мән де оң бол са жә не олар дың бір де-
бі реуі [0.5, 2.0] ин тер ва лын да жат па са, он да екі мән ді де АР
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10 есе ке мітіңдер; өз ге жағ дай лар да x жә не y-ті өз ге ріс сіз 
қал ды ру керек.

3. Пер не тақ та дан ен гі зіл ген сан жұп бо ла тын ды ғын тек се-
ре тін прог рам ма жа зың дар.

4. Ай дың нө мі рін ен гі зу ар қы лы жыл мез гі лін шы ға ра тын 
прог рам ма жазыңдар.

5. Мына өр нек тер ді есеп тейт ін прог рам ма жа зың дар:

 а) y
cosx, x ≤ 0 

3sin 2x + 5, x ≥ 2 
tgx – 21,5x + 1, 0 < x < 2 

 ә) y
31,5x + 5, x ≤ 0 

2tgx + 1, x ≥ 2 

x2 + x + 1, 0 < x < 2

 б) y

cosx, 
π 
8 

 < x < π 
6 

 

sin2x + 3cosx, x ≥ π 
6 

 

5,6 + 2tg2x, x ≤ π 
8 

 

С деңгейі 
Цикл дік ал го ритм дер ді прог рам ма лау.

1. Су тас қы ны бір тәу лік ке со зыл ды. Бі рін ші са ғат та өзен де гі 
су дең гейі 1 дюй мге, екін ші са ғат та – 2, үшін ші са ғат та – 3 
жә не т.с.с. кө те ріл ді. Бір тәу лік те су дең гейі не ше дюй мге 
кө те рі ле ді?

2. Ке ме жай дан жыл жы ған ке ме 1 са ғат та 25 ша қы рым 
жүз ді. Жел ілес пе лі бол ған дық тан, ке ме са ға ты на жыл-
дам ды ғын 1 ша қы рым ға кө бейт ті. Се гі зін ші са ғат та ол 
32 км/ сағ жыл дам дық пен жүз ді. 8 са ғат та ке ме қан дай 
ара қа шық тық ты жү зіп өте ді?
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3. Бі рін ші ал ма ағаш тан 1 ал ма үзіп алын ды, екін ші ден – 2, 
үшін ші ден – 3, төр тін ші ден – 4 жә не т.с.с. ең со ңын да он 
бе сін ші ал ма ағаш тан 15 ал ма алын ды. Бар лық 15 ал ма 
ағаш ынан не ше ал ма үзіп алын ды?

4. Есеп теңдер: 99 – 98 + 97 – 96 + 95 – 94 + ...  
+ 5 – 4 + 3 – 2 + 1.

5. Егер кө ше де гі үй лер 1-ден 80-ге дей ін нө мір лен се, он да 4 
са ны не ше рет кез де се ді?

6. v
1
 = v

2
 = 0; v

3
 = 1.5 бол сын; i = 1 ÷ 10 үшін есеп теңдер.

 v
i
 = i + 1

i2 + 1  
v

i – 1 
–

 
v

i – 2
v

i – 3

7. Сенің ту  ған кү ні ңе қо нақ тар кел ді. Бі рін ші қо нақ саған 
5 рау шан гү лін сый ла ды, ал әр бір ке ле сі қо нақ 5 рау шан 
гүл ге ар тық сый ла ды. Егер соң ғы қо нақ 100 рау шан гү лін 
сый ла са, саған бар лы ғы не ше рау шан гүл сый лан ды?
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§ 34. Программаны тестілеу

Тестжәнетестілеудегенімізне?

ТЕСТ

Прог рам ма ға қа-
жет ті кейбір де-

рек тер дің жи ын-
ты ғы

Деректер жиынтығы бойынша 
құрылған программа нәтижеле-
рі, программа беретін дәл нәти-

желерге сәйкес келу керек

12-сызба. Тест құрылымы

Есеп тің жа рам ды лы ғын ор на та тын, есеп ті ком пью тер де 
шы ға ру дың ше шу ші ке зе ңі оны тес ті леу жүй есін де орын дау 
нә ти же сі бой ын ша прог рам ма ны ба қы лау бо лып та бы ла ды 
(12- сызба).

Егер оны таң дап алын ған тес ті леу жүй есін де гі орын дау 
дұ рыс нә ти же бер се, прог рам ма ны шарт ты түр де дұ рыс деп 
есеп теу ге бо ла ды. 

Бі рақ тес ті леу прог рам ма да ғы қа те нің бар бо лу ын ға на көр-
се те ді, ал қа те нің жоқ ты ғын көр сет пей ді. То лық тек се ріл ген 
прог рам ма ға жа ңа ен гі зіл ген кі ріс мә лі мет тер қа был дан байтын 
не ме се прог рам ма ны орын дау да қа те нә ти же лер бе ре тін жағ-
дай лар жиі кез де се ді. Тес ті леу ді орын дау үшін ал дын ала эта-
лон ды нә ти же лер дай ын  тұруы ке рек.

Эта лон ды нә ти же лер ді мін дет ті түр де мә ши не лік нә ти же-
лер ді алу дың ал дын да есеп теу қа жет. Әйт пе се есеп те ле тін мән-
дер ді амал сыз дан мә ши не де алын ған мән дер ге кел ті ру  керек 
болады.

Естеріңе түсіріңдер:

• блок-сызбадегенне?
• есептіңқойылымыдегенне?
• алгоритмдіқалайқұруғаболады?
• құрылғаналгоритмніңдұрыстығын
қалайтексеругеболады?

Меңгерілетін білім:

• тест;
• тестілеу;
• программанықалайтестілеуге
болатыны.

 Тес ті леу –Тестиро
вание – Testing

Тес ті леу нә ти же сі –Резуль
таттестирования – Test result
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Тестдеректеріқандайболукерек?
Тест де рек те рі қа те нің пай да бо луы ның бар лық мүм кін 

бо ла тын шарт та рының тек се рі сін қам та ма сыз етуі қа жет:
• ал го ритм нің әр бұ та ғы сы нақ тан өту ке рек;
• ке зек ті тест, ал дың ғы да ба қы лан ба ған жағ дай ды тек се ру 

ке рек;
• прог рам ма жұ мыс жа сай  ма, жоқ па, со ны тек се ру үшін 

ал ғаш қы тест оңай бо лу ке рек;
• тес тіде гі ариф ме ти ка лық опе ра ция лар есеп теу кө ле мін 

азай ту үшін мак си мал ды же ңіл де ті луі қа жет;
• тес ті лік мы сал дар да ғы бі різ ді лік эле ме нт те рі нің са ны, 

ите ра ция лық есеп теу лер үшін дәл ді лік, цикл дің өту са ны 
есеп теу ді қыс қар ту мақ са тын да бе рі луі ке рек;

• есеп теу дің ми ни ми за ция сы ба қы лау дың се нім ді лі гін 
тө мен дет пеуі ке рек;

• тес ті леу мақ сат қа ба ғыт тал ған жә не жүй елі бо лу қа жет, 
се бе бі кү ті ле тін нә ти же лер ді қол мен анық тау ба ры сын да, 
кі ріс де рек те рін кез дей соқ таң дау қи ын шы лық қа әке луі 
мүм кін; со ны мен қа тар, тест де рек те рін кез дей соқ таң дау 
ба ры сын да көп жағ дай лар тек се ріл мей қа луы мүм кін;

• тест де рек те рін күр де лен ді ру бір те-бір те жү зе ге асы ры луы 
ке рек.

Мы сал. ax²+bx+c=0 квад рат тең деу тү бір ле рін та бу ға 
ар нал ған есеп тің тес ті леу жүй есі.

№  Тек се рі ле тін жағ дай
Коэф фи циент тер 

Нә ти же лер 
a b c

1 d>0 1 1 –2 x1=1,x2=-2

2 d=0 1 2 1 Түбірлер:x=-1,

3 d<0 2 1 2 Нақтытүбірлержоқ

4 a=0,b=0,c=0 0 0 0 Барлықкоэффи-
циенттернөлгетең.
х—кезкелгенсан.

5 a=0,b=0,c<>0 0 0 2 Бұрыстеңдеу

6 a=0,b<>0 0 2 1 Сызықтықтеңдеу.
Біртүбір:x=-0,5

7 a<>0,b<>0,с=0 2 1 0 x1=0,x2=-0,5АР
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Жауап берейік

1. Тест де ге ні міз не?
2. Тес ті леу нені анықтайды?
3. Тест де рек те рі де ге ні міз не?
4. Эталонды нәтижелер қашан қолданылады?

Себебін анықтайық

1. Неліктен тестілеу қажеттілігі туындайды?
2. Не себепті эталонды нәтижелерді алдын ала дайындауы-

мыз керек?
3. Неліктен тестілеу программадағы қатенің жоғын 

көрсетпейді?

Талдап, салыстырайық

Прог рам ма ны тес ті леу нә ти же сі қандай болатынын 
талдаңдар.

Дәптерге орындайық

Сөй лем ді аяқ таң дар:
Тест – …
Прог рам ма ны тес ті леу де ге ні міз …
Тест де рек те рі – …

Компьютерде орындайық

1. Ком пью тер де есеп шы ға ру дың ал го ритм дік ке зең де рін 
пай да ла на оты рып, бе ріл ген тең деу лер жүй есі не ал го-
ритм нің блок-сызба сын жә не С++ ор та сын да прог рам ма-
сын құ рың дар. X=0;X=1;X=-5 мән де рі үшін прог рам-
ма ның тес ті леуін жүр гі зің дер.

y =  x  , x ≥ 0
           x2, x < 0

2. Ком пью тер де есеп шы ға ру дың ал го ритм дік ке зең-
де рін пай да ла на оты рып, бе ріл ген есеп тің жүй есі не 

Шы ғар ма шы лық тап сыр ма

«Программанытестілеу»тақырыбынапрезентацияқұрыңдар.

Жауап берейік

Себебін анықтайық

Тал дап, салыстырайық

Дәптерге орындайық

Компьютерде орындайықКомпьютерде орындайық
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ал го ритм нің блок-сызба сын жә не С++ ор та сын да прог-
рам ма сын құ рың дар. n=10; x=4, 5, 10, 12, 6,
7,23,25,8,9,11 үшін прог рам ма ның тес ті леуін 
жүр гі зің дер. Ен гі зіл ген n-нің ішін де не ше уі тақ сан?

3. Ком пью тер де есеп шы ға ру дың ал го ритм дік ке зең де рін 
пай да ла на оты рып, бе ріл ген есеп тің жүй есі не ал го ритм-
нің блок-сызба сын жә не С++ ор та сын да прог рам ма сын 
құ рың дар. a=5; n=10 үшін прог рам ма ның тес ті леуін 
жүр гі зің дер.
Есеп тең дер: Σ(i=1..n)a^i/i!

4. Ком пью тер де есеп шы ға ру дың ал го ритм дік ке зең де рін 
пай да ла на оты рып, бе ріл ген есеп тің жүй есі не ал го ритм-
нің блок-сызба сын жә не С++ ор та сын да прог рам ма сын 
құ рың дар. Прог рам ма ның тес ті леуін жүр гі зің дер. Егер 
a

1
=35 жә не d=4 еке ні анық бол са, 10-шы мү ше ні (a

10
) жә-

не ариф ме ти ка лық прог рес сия ның 10 мү ше сі нің со ма-
сын (S

10
) есеп теңдер.

Ой бөлісейік

1. Тес ті леу ба ры сын да қан дай қи ын дық тар ту ды?
2. Прог рам ма да не өз гер тер едің дер?
3. Эталонды нәтижелерді басқаша қалай атар едіңдер?

Үй тапсырмасы

Code::Blocks ор та сын да прог рам ма ны тес ті леу ал го рит-
мін ұсы ның дар.

Ой бөлісейік

Эталонды нәтижелерді басқаша қалай атар едіңдер?

Үй тапсырмасы
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Жоба

Физика, биология және т.б. пәннен кез келген есеп таңдап 
алыңдар. Сол есепті кезең-кезеңмен шығарыңдар.

Iкезең(есептіңқойылымы)
Мы сал.
Есеп. Га га рин зымыранының (Жер ді бір рет ай на лу) ұшу 

ара қа шық ты ғын есеп теу ке рек: Жер дің эк ва то ри ал ды ра диусы 
R ≈ 6378 км, зымыран ның жер бе ті нен ұшу би ік ті гі H ≈ 300 км.

IIкезең(математикалықмодель)
Бе ріл ге ні:  Ше шуі:

IIIкезең(алгоритмқұру)

Басы

Соңы

IVкезең(программалау)
include<iostream>
usingnamespacestd;
intmain()
{
 return0;
}

Vкезең(реткекелтіружәнепрограмманытестілеу)
VIкезең(қорытындыжәненәтижелердіталдау).АР
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5-бөлім бойынша тест тапсырмалары

1. Алгоритмнің қасиеттерін анықтаңдар:
A) қолайлы, түсінікті, анықтылық
B) қолайлы, нәтижелілік, жалпыламалық
C) анықтылық, шешуші, түсінікті 
D) дискреттік, жалпыламалық, нәтижелілік, анықтылық
Е) жалпыламалық, қолайлы

2. Келесі алгоритм бойынша есептің шартын анықтаңдар: 
алгЕсеп
 нақX
 басыенгізX
  егерХ<0
  ондашығару«теріссан»
  әйтпесешығару«оңсан»
  кв
 соңы

A) ең үлкен санды табу
B) 1 ден 10 дейінгі сандардың қосындысын есептеу
C) енгізілген санның оң немесе теріс сан екенін анықтау 
D) енгізілген санның екі орынды сан екенін анықтау 
E) енгізілген санның тақ/жұптығын анықтау 

3. Берілген блок-сызба бойынша есептің шартын анықтаңдар: 

Соңы

ЖоқИә

шығару X, Y

x > y

енгізу X, Y

Басы

С: = X
X: = Y
Y: = C

A) Х және У екі айнымалысының мәнін өсу реті бойынша реттеу
B) X және У айнымалыларының ең үлкенін анықтауАР
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C) X және У айнамылыларына С айнамылысын меншіктеу
D) X және У айнамылыларының мәнін баспаға шығару
E) «Шығару X, У» сөзін баспаға шығару

4. Псевдокод дегеніміз не?
A) алгоритм жазуға арналған таңбалар және ережелер жүйесі 
B) процессор жұмысын модельдеу, алгоритмнің әрбір коман-

дасын орындай отырып, командалардың орындалу нәтижесін 
трассировка кестесіне енгізу 

C) алгоритмнің кіріс немесе шығыс параметрлерін экранға 
шығару командасы

D) алгоритм мәтініне түсініктеме жазу командасы
E) қайталанатын командалар тізбегі

5. Егер n = 10 болса, псевдокодтың орындалу нәтижесі неге тең 
болады?
алгквадраттарқосындысы(аргбүтn,нәтбүтS)
 берілгені|n>0
 қажет|S=1*1+2*2+3*3+...+n*n
 басыбүтi
  енгізуn;S:=0
  цбүшінi1денn-гедейін
   S=S+i*i
  цс
  шығару“S=“,S
 соңы

A) 1*1 + 2*2 + 3*3 + ... + n*n 
B) 52
C) 225
D) 385
E) 78

6. 3 санның ең үлкенін есептеуге арналған псевдокодты көрсе-
тіңдер:
A) алгMAX
 нақтыx,y,z,w
 басыенгізуx,y,z
  егерx>y
  ондаw:=x
 әйтпесеw:=y
  кв
  егерz>wАР
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  ондаw:=z
  кв
  шығаруw
соңы
B)алгMAX
 нақтыz,y,z,w
 басыенгізуz,y,z
 егерx<y
 егерx<zондаw:=xәйтпесеw:=zкв
  әйтпесеегерy>zондаw:=yәйтпесеw:=

zкв
  кв
   шығаруw
 соңы
C) алгMAX
 нақтыx,y,z,w
 басыенгізуx,y,z
  егерw>y
  ондаw:=y
  әйтпесеw:=x
  кв
  егерw>z
  ондаw:=z
 кв
 шығаруw
 соңы
D) алгMAX
 нақтыz,y,z,w
 басыенгізуz,y,z
  егерx<y
  ондаегерx<zжәнеx<wондаw:=xәйтпесе

w:=zкв
  әйтпесеегерy>zондаw:=yәйтпесеw:=zкв
  кв
   шығаруw
 соңы
E)алгMAX
 нақтыx,y,z,w
 басыенгізуx,y,z

  егерx+yАР
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  ондаw:=x
  әйтпесеw:=y
  кв
  егерz+w
  ондаw:=z
  кв
  шығаруw
 соңы

7. Блоктардың графикалық бейнесі түрінде берілген програм-
ма ... 
A) алгоритмді трансляциялау
B) алгоритмді тестілеу
C) алгоритм трассировкасы
D) алгоритм блок-сызбасы
E) алгоритмді түзету

8. Төменде берілген операторлардың қайсысы блок-сызбада тік 
төртбұрышқа сәйкес келеді? 
A) k=k+1
B) for(i=1;i<10;i++)
C) ifelse
D) cout<<“sum=”<<endl
E) cin<<n

9. Төменде берілген операторлардың қайсысы блок-сызбада алты 
бұрышқа сәйкес келеді?
A) x=12x+5
B) for(i=1;i<10;i++)
C) if(x>4)max=x;elsemax=z
D) cout<<“sum=”<<endl
E) cin<<n

10. Есепті шығарудың алгоритмін құрастыру – ... 
A) есепті шығарудың математикалық моделін анықтау
B) бар әдістердің ең тиімдісін таңдау 
C) есептің шартын, айнымалыларды сипаттау 
D) нәтиже алуға бағытталған әрекеттердің орындалу ретін 

анықтау 
Е) алгоритмдердің кіріс немесе шығыс параметрлерін экранға 

шығару командасы
11. Егер for(i=A;i<B;i++)s=s+1; параметрлік циклде В мәні 

А мәнінен кіші болса, онда:
A) S операторы бірде-бір рет орындалмайдыАР
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B) S бір рет орындалады
C) S операторы B – A рет орындалады
D) S S операторы B – A +1  рет орындалады
Е) S үш рет орындалады

12. Мына программа бөлігінің орындалу нәтижесін анықтаңдар:
s=-5;
x=0;
do
{s=s*(x+2);
x=x+1;
}
while(x<2);
cout<<s<<endl;

A) -10
B) -20
C) 100
D) 10
E) s

13. С++ тілінде дұрыс емес жазылған операторды анықтаңдар:
A) ifa<bthena:=a*aelseb:=b*b;
B) if(a<b)a:=*a;elseb:=b*b;
C) if(a<b)a=a*a;elseb=b*b;
D) if(a<b)a=a*aelseb=b*b;
E)ifa<bthena:=a*a;elseb:=b*b.

14. Мына программа бөлігінің орындалу нәтижесін анықтаңдар:
  k=6;for(i=1;i<=5;i++){k++;cout<<k<<endl;}

A) 7 8 9 10 11
B) 11
C) 6
D) 12345
E) 5

15. Мына программа бөлігінің орындалу нәтижесін анықтаңдар:
  k=6;for(i=;i<=5;i++){cout<<«*»<<endl;}k++;

A) 1 2 3 4 5
B) * * * * *
C) 7 8 9 10 11
D) k++
E) *АР
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Глоссарий

Ав тор лық құ қық – ғы лым, өнер, әде би ет са ла сын да ғы туын-
ды лар ға де ген ин тел лек ту ал ды же ке мен шік құ қы ғы.

Ақпараттық қауіпсіздік – ақпараттың бүтіндігін, құпия-
лылығын және қолжетімділігін қамтитын үдеріс.

Ақшалай – сан дар ды ақ ша лай бір лік те та ғайын дау пі ші мі.
Ал фа вит – әріп тер, таң ба лар, цифр лар, жақ ша лар жә не т.б. 

жи ын ты ғы.
Ал фа вит тің қу ат ты лы ғы – ал фа вит те қол да ны ла тын сим-

вол дар са ны.
Әлеу мет тік же лі лер – қы зы ғу шы лық та ры бір дей адам-

дар дың Интернетте бі рі ге тін қо ғам дық сайт тар (Facebook, 
VKontakte, Twitter, Instagram жә не т.б.).

Бөлшектік – нақ ты сан ды бөл шек тү рін де бей не леу.
Графикалық редактор – графикалық кескіндерді әзірлеу 

және редакциялауға арналған программа. Гра фикалық редак-
тор лардың екі түрін жеке қарастырады: растрлық редакторлар 
және векторлық редакторлар.

Драйвер – компьютерде орналасқан құрылғы мен опера-
циялық жүйенің әрекеттесуін қамтамасыз ететін программа. 

Жалпы – әдеп кі қал пы бой ын ша  та ғай ын да ла тын  пі шім.
Же лі нің өт кі зу қа бі ле ті – мә лі мет тер ді та сы мал дау дың мак-

си мал ды жыл дам ды ғы, ол 1 се ку нд та та сы мал да на тын ақ па рат 
са ны на тең.

Жергілікті желі – компьютерлердің және шеткері құрыл-
ғылардың ресурстарының ортақ қолданылуын ұйым дасты-
ратын коммуникациялық жүйе.

Жұмыс үстелі – дайындау элементінің қызметін орындайтын 
Windows нысаны. Нысандардың, бумалар мен қосымшалардың 
терезелерінің, сондай-ақ операциялық жүйе нің басқа нысан-
дары мен басқару элементтерінің таңба шаларын орналастыру 
үшін қызмет етеді.

Ин тел лек ту ал ды же ке мен шік – адам ақы лы мен жа сал ған 
өнер та быс.

Ин тер не то метр Ян декс – брау зер жә не Интернет бай ла ны сы 
ту ра лы мә лі мет тер ді көр се те тін Ян де кс тің сер ви сі.

Интерфейс – компьютерлік жүйенің құрауыштары мен 
қатысушыларының арасындағы өзара байланыс.АР
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Кесте – тік бағандар мен горизонталь жолдарға ұйым дасты-
рылған, өзіндік мағыналық тор құратын сөздік цифрлық мате-
риал.

Ки бер бул линг – же лі қол да ну шы сы на зә бір көр се ту, 
аг рес сия, қор қы ту маз мұ нын да ғы ха бар ла ма лар жі беру.

Ком пью тер лік ви рус тар – ком пью тер жұ мы сын те жейт ін 
не ме се мә лі мет тер ді бүл ді ре тін ар найы жа зыл ған ша ғын прог-
рам ма.

Компьютерлік желі – компьютерлер арасындағы кез кел-
ген аралық ақпарат құралдарын қолданбай жасалатын байла-
нысты қамтамасыз ететін компьютер мен әртүрлі құрылғылар 
жиынтығы.

Күні – сан ды мер зім пі ші мін де бей не леу.
Қол дан ба лы есеп тер – күн де лік ті өмір ге қа жет ті жағ дай-

лар мен ұш тас ты рыл ған есеп тер.
Қолданбалы программалық қамтама – әртүрлі мәсе лелік 

аумақтардағы қолданбалы есептерді шешуді жасақтайтын же-
ке қолданбалы программалар мен қолданбалы программалар 
дестелерінен тұратын программалық қамтама бөлігі.

Қосымша – ұя шық қа жа зыл ған санның «Пош та ин дек сі», 
«Ин декс + 4», «Те ле фон нө мірі», «Та бель дік нө мір» тү рін де 
көр се ті луі.

Құрал-саймандар тақтасы – бумалар мен қосым шалардың 
терезелеріндегі басқару элементі. Батырмалары бар тақта бо-
лып табылады. Жиі пайдаланатын бұйрықтарға қатынауды 
жеңілдетеді.

Мәтіндік – пі шім де бе ріл ген ұя шық мән де рі қа лай ен гі зі лсе, 
со лай бей не ле нуі. Мы са лы, «мә тін дік» пі шім де гі ұя шық қа 
«1.2.3» са ны ен гі зіл се, ол мер зім не ме се өз ге пі шім ге түр лен бей, 
дәл сол қал пын да бей не ле не ді.

Мик рон – метр дің мил лион нан бір бө лі гі, яғ ни 10-6 метр ге тең.
Модель – оқып білетін нысанның сипаты мен іс-әреке тін 

имитациялауды қамтамасыз ететін программа немесе құрылғы.
На но метр (нм) – метр дің мил лиард тан бір бө лі гі.
Ни ге рия лық хат тар – спам ның пай да бо лу ынан бе рі қар-

қын ды да мы ған ала яқ тық тың тү рі.
Нүк те лік диаг рам ма – бі реуі нің мә лі мет те рі екін ші сін 

анық тау үшін пай да ла на тын, кем де ген де екі қа та ры бар диаг-
рам ма.АР
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Пайыздық – нақ ты сан ды пай ыз тү рін де көр се ту. 0 са ны 
0%, ал 1 са ны 100% тү рін де бей не ле не ді.

Прог рам ма лау жүй еле рі – бұл жа ңа прог рам ма лық өнім-
дер ді жа сау ға, рет ке кел ті ру ге, ен ді ру ге ар нал ған прог рам-
ма лар ке ше ні.

Программалық қамтама – ЭЕМ-нің көмегімен ақпа ратты 
аутоматты түрде өңдеуге арналған программалар жиын тығы.

Процедура – ішкі программаның алуан түрі. Әдеттегідей, 
қолданушылар стандарттық және жиі қайталанатын қандай да 
бір әрекеттерді атқару үшін бас программамен шақырылады.

Сандық – бү тін не ме се нақ ты сан дар ды та ғайын дау пі ші мі.
Сан дық бедел – бұл қолданушылар  ту ра лы же лі де гі 

жағымды не ме се жағымсыз мә лі мет тер. Интернет же лі сін  
қолданушыларды әш ке ре лейт ін кез кел ген ақ па рат шы найы 
өмір ге қау іп  төндіруі мүм кін.

Ста тис ти ка лық мә лі мет тер де ге ні міз – ста тис ти ка лық зерт-
теу лер (ба қы лау жә не ғы лы ми өң деу) не гі зін де алын ған сан дық 
си пат та ма лар дың жи ын ты ғы.

 Сіл те ме – бұл фор му ла ны жа зу ба ры сын да қол да ны ла тын 
нысан ад ре сі (ұя шық тар, жол дар, ба ға на лар, ұя шық тар диапа-
зо ны).

Такт – қа ра пай ым опе ра ция ны орын дау ға қа жет ті уа қыт 
ара лы ғы.

Так ті лік жиі лік – мик роп ро цес сор дың ко ман да лар ды орын-
дау жыл дам ды ғы ның көр сет кі ші.

Тең дік – (=) таң ба сы мен бас та лып ен гі зіл ген ақ па рат ты фор-
му ла. Фор му ла ма те ма ти ка лық амал дар мен жұ мыс жа сау ға ар-
нал ған.

Техп ро цесс – про цес сор да ғы тран зис тор өл ше мі. Тран зис тор 
өл ше мі кі ші бол ған сай ын про цес сор крис та лын да оны кө бі рек 
ор на лас ты ру ға бо ла ды.

Уақыт – сан ды уа қыт пі ші мін де бей не леу.
Ұя шық – жол дар мен ба ған дар дың қи ылы сы. Ұя шық тың 

ад ре сі не ме се коор ди на та сы ба ған ның аты мен қа тар дың нө мі рі 
ар қы лы анық тала ды. Мы са лы А1, С18.

Файл – операциялық жүйемен тіркелген, меншікті атауы 
бар байттардың тізбегі.

Фи шинг – же лі ні қол да ну шы лар дың құ пия мә лі мет те рін, 
ло гин жә не құ пия сөз де рін ұр лай тын жа ңа қау іп-қа тер тү рі.АР
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Ши на ның жиі лі гі – бұл про цес сор мен жүй елік ши на ара-
сын да мә лі мет ал ма су ды жү зе ге асы ра тын так ті лік жиі лік.

Экспоненциалдық – өте үл кен (Жер ден Күн ге дей ін гі ара қа-
шық тық) не ме се өте кіш кен тай (су тек ато мы ның ки лог рам мен 
бе ріл ген өл ше мі) сан дар ды бе ру ге ың ғай лы пі шім.

Элект рон ды кес те функ ция ла ры – бағ дар ла ма жа дын да сақ-
та лып тұр ған ар найы фор му ла лар.

Элект рон ды пош та – же лі ні пай да ла ну шы лар ара сын да 
элект рон ды ха бар ал ма су тә сі лі (Mail.ru, inbox.ru, gmail.com, 
yandex.ru, list.ru жә не т.б.).

2ip.ru – Интернет-қор лар (ІР жә не т.б.) жә не же лі нің жыл-
дам ды ғын анық тау ға мүм кін дік бе ре тін сайт .

Speedtest.net – же лі жыл дам ды ғын өл шеу дің ың ғай лы әрі 
са лыс тыр ма лы түр де дәл сер ви сі бо лып та бы ла ды.

Wi-Fi же лі сі – ра диосиг нал дар кө ме гі мен же лі ге сым сыз 
қо сы лу тех но ло гия сы.
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