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Кымбаттуу окуучулар!

Адамдын информациялык ишмердїїлїгї нїн эў негиздїїлєрїнїн бири 
китеп окуу. Информатика же башка предметтин окуу материалдарынын маз-
мунун єздєштџрџџ силердин китепти кантип окушуўарга жараша болот. Ки-
теп окуунун ылдамдыгын жана натыйжалуулугун жогорулатуу їчїн тємєндєгї 
эрежелерди сактоо ылайыктуу:

- Параграфтагы текстти башынан аягына чейин толук окугула. Окуп 
бїткєндєн кийин гана параграфтан кийинки суроолорго жооп берїї їчїн тек-
стти кайра окусаўар болот.

- Максаттуу окугула, окуу процессинде бул суроолорго жооп издегиле:
1) Текст эмне тууралуу?
2) Анда кандай фактылар келтирилген?
3) Кандай окуялар, кєрїнїштєр, процесстер баяндалган?
4) Кандай жаўылыктарды билдињер?
5) Автордун кайсы ойлору менен силер макул эмессињер?
6) Окугандан кийин силерге эмнелер тїшїнїксїз болуп калды?

- Окуп жатканда кєзїњєр менен тике кыймылдарды жасоого аракеттенгиле.
- Китепти кунт коюп окугула. Окуган дары ўарды тїшїнїїгє їйрєнгїлє.
- Окуу учурунда тексттин маанисин туюндуруучу тїйїндїї, негизги сєздєр-

дї кєрїїгє аракет кылгыла.
- Єзїнчє сєздєрдї жана фразаларды эске тутпастан, ойлорду жана идея-

ларды эске туткула.
- Жалањ эле окуу китеби менен чектелбестен, илимий-популярдуу 

адабият тарды кїнїгє окуп, дайыма машыгып тургула.
Окуу китебиндеги тємєнкї шарттуу белгилерди кєўїл коюп їйрєнгїлє:

– эў маанилїї ырастоо же аныктоо.
  

– Интернеттеги ресурска кайрылуу; окуп жаткан суроо боюнча Интер-
нетте кошумча материалдар: видеоролик, оюн, слайд-шоу, тест ж. б. 
бар; булар менен таанышуу сунуш кылынат.

– бул белги менен параграфтын текстинде кызыктуу фактылар бар 
экендиги белгиленет.

– бул белги параграфты окуп жаткан учурда аткарууга сунушталган 
тапшырмалар белгиленет.

– єзїн-єзџ текшерџџ їчїн берилген суроолор жана тапшырмалар (їй 
тапшырмасын аткарууда дайым ушул белгиге кєўїл бургула).

– компьютердик практикумдагы тапшырмаларды аткаруу.

– билип алгыла, эсиўерге сактагыла.

Бул шарттуу белгилер окуучуларга окуу китеби боюнча тез багыт алууга 
жана окуу материалдарын жакшы єздєштїрїїгє арналат.

Силерге ийгиликтерди каалайбыз.
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I  г л а в а

КОМПЬЮТЕР ИНФОРМАЦИЯНЫ ИШТЕТЏЏЧЏ
УНИВЕРСАЛДУУ ТЏЗЏЛЏШ КАТАРЫ

§ 1. Компьютердин негизги бєлџктєрџ
жана алардын функциялары

Маанилџџ терминдер: компьютер, процессор, эс, информацияны 
киргизїїчї тїзїлїш, информацияны чыгаруучу тїзїлїш.

Компьютердин тїзїлїштєрї жана алардын функциялары

Заманбап компьютер – бул информация менен иштєєчї уни-
версалдуу программалык башкарылуучу электрондук тїзїлїш.

Компьютер универсалдык тїзїлїш деп аталышынын себеби, анын кєп 
максаттар їчїн колдонушунда – адам аны тїрдїї ишмердиктерде пайдала-
нып, ар кандай информацияларды иштетет, сактайт жана бере алат.

Заманбап компьютерлердин жардамы менен информация-
нын ар кандай тїрлєрїн: сандарды, текстти, сїрєттєрдї, до-
буштарды иштетїїгє болот.

Информация ны иштетїїнї компьютер ылайыктуу програм-
малардын жардамы менен коюлган маселени чечїїдє керектїї 
информация лардын їстїнєн аткарылуучу командалардын удаа-
лаштыгы аркылуу жїргїзєт. Программалар компьютерде маа-
лымат сыяк туу эле экилик код тїрїндє берилет.

Компьютер, анда орнотулган программалардын башкаруусу менен иш-
тейт. Ошондуктан компьютер программалык башкарылуучу тїзїлїш деп 
аталат. Бул компьютердин иштешинин программалык принциби.

Компьютер процессордон, эстен, информация ны кирги зїїчї 
жана чыгаруучу тїзїлїштєрдєн турат. Бул тїзїлїштєрдїн ат-
карган функциялары кандайдыр бир мааниде ой жїгїрткєн 
адамдын функцияларына окшоп кетет (1-сїрєт). Бирок, мын-
дай айкын окшоштук болгону менен машина менен адамды 
бирдей деп теўдєєгє болбойт. Себеби, адам єзїнїн аракеттерин 
єзї башкарат, ал эми компьютердин аракети ага киргизилген 
программага жараша болот.

Процессор – компьютердин борбордук тїзїлїшї. Ал маалы-
маттарды кабыл алуу, ыкчам эстеги кезектеги команданы окуу, 
талдоо жана аткаруу, ошондой эле жыйынтыкты керектїї тїзї-
лїшкє жиберїї жумуштарын аткарат. Процессордун негизги 
мїнєздємєсї такт жыштыгы жана разряддуулугу.
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Процессордун разряддуулугу – бул бир мезгилде иштетилїїчї 
же берилїїчї экилик коддун максималдуу узундугу. Заманбап 
компьютерлердин процессорлорунун разряддуулугу 64кє жетет.

Компьютердин эси – компьютердин эс-тутуму маалыматтар-
ды кабыл алып жазууга, сактоого жана берїїгє ылайыкталган. 
Аны чакмак сызыктуу барактай элестетели. Бул барактын ар 
бир чакмагы эстин битин сїрєттєйт. Муну компьютердин эсинин 
эў кичине элементи деп карайбыз. Ар бир чакмакта эки маани-
нин бири сакталышы мїмкїн: 0 же 1. Бизге белгилїї болгондой 
эки символдуу алфавиттеги бир символ бир бит информацияны 
алып жїрєт. Ошентип, бир бит эсте бир бит информация болот.

Компьютердин ички жана сырткы эстери. Процессор менен 
тїздєн-тїз башкарылуучу компьютердин ичине орнотулган эс 
компьютердин ички эси деп аталат. Компьютердин ички эсинде 
программа аткарылып жаткан учурдагы керектџџ маалымат-
тар сакталат. Компьютердик ички эстин башкача аталышы – 
оперативдїї эске сактоочу тїзїлїш (ОЭСТ).

Оперативдїї эстеги электрдик импульс формасындагы ин-
формация компьютер иштеген учурда гана сакталып турат. 
Компьютер єчкєндє оперативдїї эстеги информация жоголот.

Компьютердин ички эсине туруктуу эске сактоочу тїзїлїш 
(ТЭСТ) да кирет. Мунун ичинде компьютер алгач жумушка че-
гилип жаткан мезгилде аткарылуучу аракеттер сакталган ин-
формация (командалар) болот. Бул командалар атайын чипке 

1-сїрєт
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программаторлор аркылуу жазылып, жайгаштырылат. Ком-
пьютерди єчїргєндє ТЭСТеги информация єчпєй сакталат.

Узак убакытка программаларды жана маалыматтарды сактоо 
їчїн компьютердин сырткы эстери пайдаланылат. Сырткы эсте 
кєлємдџї информациялар сакталат. Компьютерди єчїргєндєн 
кийин деле сырткы эстеги информация сакталып тура берет.

Информацияны ташуучуларга (алып жїрїїчїлєргє) – маг-
ниттик жана оптикалык дисктер, энергияга кєз каранды-
сыз электрондук дисктер (флеш-эс карта, флеш-диск), дискке 
жазуу ну жана андан окууну уюштуруу чу тїзїлїштєр (диско-
воддор) кирет. Катуу диск – бир убакта дисководдун дагы ролун 
аткарат. Себеби информацияны жазып, аны окуй алат жана ин-
формацияны узак убакытка белгилїї єлчємдє сактай алат.

Информацияны киргизїїчџ жана чыгаруучу тїзїлїштєр. 
Компьютердин курамына кирген информацияны киргизїїчї 
тїзїлїштєр информацияны адам тилинен компьютер тилине 
«которушат»; информацияны чыгаруучу тїзїлїштєр электрдик 
импульстарды адам окуп тїшїнє турган формага «которушат». 
Киргизїїчџ тїзїлїштєр: клавиатура, маус, микрофон. Чыгару-
учу тїзїлїштєр: монитор, принтер, колонкалар.

Компьютердин тїзїлїштєрї информацияларды берїї канал-
дары менен єз ара байланышкан (2-сїрєт):

2-сїрєт. Компьютердеги информациялык агымдардын схемасы

ЭСИЎЕРГЕ САКТАГЫЛА!

Заманбап компьютер – бул информация менен иштєєчї уни-
версалдуу программалык башкарылуучу электрондук тїзїлїш.

Компьютер процессордон, эстен, информация ны кирги зїїчї 
жана чыгаруучу тїзїлїштєрдєн турат. Бул тїзїлїштєрдїн ат-
карган функциялары кандайдыр бир мааниде ой жїгїрткєн 
адамдын функцияларына окшоп кетет.

Суроолор жана тапшырмалар
1. Эмне їчїн компьютерди информация менен иш тєєчї  программалык 

башкарылуучу универсалдуу электрондук тїзїлїш деп аташат?
2. Компьютердин иштєєсїнїн программалык принциби деген эмне?

Киргизїї 
тїзїлїшї Ички

эс тутуму
Сырткы

эс тутумуЧыгаруу 
тїзїлїшї

Процессор
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3. Компьютердик программа деген эмне?
4. Адам їчїн информация – бул ал ээ болгон билимдер (фактылар, эре-

желер). Компьютер їчїн информация болуп эмне эсептелет?
5. Программадан маалыматтар эмнеси менен айырмаланат? Алардын 

жалпылыгы эмнеде?
6. Компьютер адамдын кайсы мїмкїнчїлїктєрїн кайталайт?
7. Компьютердин курамындагы негизги тїзїлїштєрдї санагыла?
8. Процессор кандай жумуш аткарат?
9. Тємєнкџ объекттер арасындагы катыштарды чагылдырган графты 

тїзгїлє: «компьютер», «процессор», «эс», «киргизїїчї тїзїлїш», «чыгаруучу 
тїзїлїш», «ички эс», «сырткы эс», «оперативдик эс», «Турактуу эске сактоочу 
тїзїлїш (ТЭСТ)», «информацияны ташуучу», «дисковод (чогулткуч)».

10. Компьютердеги информациялык агымдардын схемасы боюнча (2-сї-
рєт) компьютердин негизги тїзїлїш тєрїнїн ортосундагы информация алма-
шуу процессин сыпаттагыла.

11. Интернет тїйїнїнєн заманбап информация алып жїрїїчїлєр туура-
луу информация таап, тємєнкџ таблицаны толтургула:

Информацияны ташуучу тїзїлїштєр Информациялык сыйымдуулугу

Катуу диск

CD

DVD

Флеш-эске сактагыч

Blu-ray

Персонал компьютер

Персонал компьютер (ПК) – бир адамдын (колдонуучунун) 
тїрдїї максаттагы жумуштарына багытталган, колдонууда 
жана тейлєєдє жетишерлик жєнєкєй, чакан єлчємдєгї жана 
баасы анча кымбат эмес жеке компьютер.

Персоналдык компьютердин курамына кирген бардык тїзї-
лїш тєр эки топко бєлїнєт:

1) системдик блоктун ичиндеги тїзїлїштєр;
2) сырткы тїзїлїштєр.
Персонал компьютердин негизги бєлїгї системдик блок 

(3-сїрєт). Анын ичинде тємєнкїлєр бар:
- энелик (башкы) плата – буга системдик блоктун бардык 

тїзїлїштєрї туташкан; энелик плата аркылуу тїзїлїштєр ара-
сында информация алмашуу жїрєт жана электр энергиясы ме-
нен жабдылат;

- борбордук процессор (CPU);
- оперативдик эс (RAM);
- катуу диск (HDD) – информацияны узакка сактоочу жыл-

чыксыз тулкуга орнотулган магниттик диск; бул дискте ком-
пьютердин иштешин башкаруучу программалар жана колдонуу-
чунун файлдары сакталып турат;
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- CD, DVD (дисковод жана чогулткуч) оптикалык дисктерге 
жазуу/окуу тїзїлїшї;

- энелик платага коюлуучу толуктагыч карталар:
а) видеокарта (Video Card) – монитор менен системдик 

блокту байланыштырууга арналган; мониторго сїрєттєлїштєрдї 
берет жана мониторго берилїїчї сїрєттєлїштєрдєгї айрым 
эсептєє лєрдї аткарат. Видеопроцессордук эстин кєлє мї канча-
лык чоў болсо видео сїрєттєлїштєр ошончолук тез иштетилет;

б) добуш картасы (Sound Card) – колонкаларга берилїїчї 
добуштарды даярдоого жана микрофондон компьютерге добуш-
тарды жазууга арналган;

в) тїйїндїк карта (Lan Card) – компьютердик тїйїндє 
компьютерлерди бири-бири менен байланыштырууга арналган;

г) азыктандыруу блогу – компьютердин иштєєсїнє зарыл 
болгон электр тогу менен камсыз кылуучу тїзїлїш;

д) компьютердин порттору – системдик блокко сырткы 
тїзїлїштєрдї туташтырууга/ажыратууга арналат.

Сырткы тїзїлїштєр. Компьютердин системдик блогунун ку-
рамына кирбеген бардык тїзїлїштєр сырткы тїзїлїштєр деп 
аталат. Негизги сырткы тїзїлїштєргє клавиатура, маус жана 
монитор кирет.

Клавиатура – компьютерге информацияны киргизїїчї не-
гизги тїзїлїш.

Стандарттык клавиатурада 104 клавиш болот. Клавиатура-
ны бир нече негизги топко бєлїп окуса, аны їйрєнїї жеўилдейт.

3-сїрєт. Системдик блоктун тїзїлїштєрї

Системалык 
блоктун арткы 

панели

Системалык 
блоктун алдынкы 

панели

Башкы плата

Системалык 
процессор

DVD–RW
жана катуу дисктер 
жайгашкан секция

Ток булагынын 
блогу
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F1–F12 функционалдык клавиштери клавиатуранын жогору 
жагында жайгашкан. Алар айрым программалар менен иштєєдє 
бир катар командаларды аткаруу џчџн арналган.

Символдук (алфавиттик-цифралык) клавиштер – цифра, 
кыргыз жана латын тамгалары ж. б. символдор жазылган кла-
виштер, ошондой эле Enter, «пробел» клавиштери компьютерге 
информацияларды киргизїї џчџн колдонулат.

Курсорду башкаруучу клавиштер – буларга тєрт багыттагы 
белгилери бар клавиштер кирет Home, End, PageUp, PageDown. 
Бул клавиштер курсорду жолчонун башына, аягына жылдыру-
учу функцияны аткарышат. Кийинки клавиштер курсорго бир 
бетке жогору жана ылдый жылууну камсыз кылат.

Негизги клавиатуранын оў жагында жайгашкан кошумча 
клавиатура Num Lock клавишин єчїрїп/кїйгїзїп, эки режимде 
иштей алат:

• NumLock индикатору кїйїп турса, арифметикалык амал-
дардын белгилери жана цифралары калькулятор сыўары жай-
гашкан ыњгайлуу клавиштик панель;

• Эгерде NumLock индикатору єчїп турса, анда курсорду 
башкаруу режими иштейт.

Атайын багыттагы клавиштер (Enter, Esc, Shift, Delete, 
Backspace, Insert ж. б.) – бул атайын аракеттерге багытталган 
клавиштер; алар клавиатуранын ар кайсы жеринде жайгашты-
рылган.

Enter клавиши команданы киргизїїнї аяктайт жана анын 
аткарылышын чакырат. Текстти терип жатканда жаўы сапка,  
абзацка єтїїгє мџмкїнчїлїк тїзєт.

Esc клавиши – клавиатуранын жогорку сол жак бурчунда 
жайгашкан. Муну басканда акыркы аракет артка кайрылат.

Маус (маус). Манипулятор – компьютер менен колдонуучу-
нун ортосундагы аракеттерди жана информация киргизїїчї, 
курсорду жылдыруучу эў негизги тїзїлїш.

Сканер – кагаз бетиндеги сїрєттєлїштєрдї же жазууларды 
компьютерге киргизїїчї тїзїлїш катары колдонулат.

Микрофон – добуш кошумча информацияларын компьютер-
ге кирги зїїдє, жаздырууда колдонулат.

Монитор – персонал компьютердин информация чыгаруу чу 
негизги тїзїлїшї. Монитордун экранына компьютердин бар-
дык жасаган аракеттери тууралуу информация чыгарылат.

Принтерлер информацияны кагаз бетине басып чыгаруучу 
тїзїлїш. Принтерлер кара-ак, тїстїї єўдєрдї басып чыгаруучу  
деп бєлїнїшєт.

Матрицалык принтерлердин басып чыгаруу ыкмасы – кара 
тїскє боёлгон тасмага ийнелердин удаалаш урулуп тийїїсїнєн 
пайда болгон чекиттер аркылуу кагаз бетине сїрєттєлїштєр 
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алынат. Ургулабоочу аракеттеги  принтерлер кагазга  сыя-
ны (бїркмє принтерлер) же кургак тонерди (лазердик прин-
терлер) чачат. Сыя жана тонер алмаштырылып туруучу кар-
тридждерде сакталат.

Добуш информацияларын чыгарууда акустикалык колон-
ка же кулакка илгич телефон (наушник) колдонулат. Булар їн 
платасына туташтырылат.

Системдик блок, клавиатура, маус жана монитор компьютердин 
иштєєсїн камсыз кылуучу тїзїлїштєрдїн минималдуу комплектациясын 
тїзїшєт.

Компьютердик тармактар. Компьютерлер єз алдынча же 
жалпы бир тармакка бириктирилип иштейт. Тармакка туташкан 
компьютерлер жалпы программаларды, принтерди бирге кол-
донушат. Мисалы, информатика кабинетиндеги компьютерлер 
бир тармакка туташтырылган. Окуучулар иш жы йынтыктарын 
жалпы принтерден чыгарышат. Бул локалдык тармак болуп 
эсептелет.

Интернет – бул глобалдык компьютердик тармак. Бул тармак-
ка дїйнє дєгї миллиондогон компьютерлерди бири-бири менен 
байланыштырат. Интернеттин негизин эў жогорку деўгээлдеги 
компьютерлер тїзєт. Дїйнє жїзїндє мындай компьютерлер бири-
бири менен ишенимдїї байланыш каналдары аркылуу туташты-
рылат. Мындай компьютерлер регионалдык тармактар аркылуу 

4-сїрєт. Системдик блоктун тїзїлїштєрї

Тармак
картасы ПринтерКатуу 

дисктин
 дисководу 

Ийилчээк 
дисктин 

дисководу 

Компакт
 дисктин

дисководу 
(CD-ROM)

Негизги эс 

ТЭСТ ОСТ 

Монитор Манипулятор

Процессор

Клавиатура

Системдик магистраль (шина)

Сканер Модем Плоттер
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туташтырылып, алар аркылуу каалаган персонал компьютерди 
Интернетке туташтырса болот.

Жалпы тармакка кошулган компьютерлерди шарттуу тїрдє 
эки категорияга бєлсє болот. Тармактагы информацияларды 
бир жерге чогултуп, сактап жана ага жетиштїї шарттарды тїзє 
турган компьютерлерди сервердик компьютерлер деп аташат. 
Ал эми ушул сервердик компьютерлерден жалпы тармак ар-
кылуу информацияны алган компьютерлерди (мисалы, їйдєгї 
Интернетке туташылган компьютер) клиенттер деп аташат.

Компьютердин Интернет тармагына туташуудагы негиз-
ги мїнєз дємєсї – байланыш каналы аркылуу информацияны 
берїї ылдамдыгы эсептелет. Бул ылдамдык бир секунда ичинде 
єткєн бит менен єлчєнєт (бит/с). Ошондой эле Кбит/с (1 Кбит = 
1024 бит), Мбит/с и Гбит/с. Тактоо максатында тємєндєгї ми-
салды келтирели.

Мисал. Байланыш каналы аркылуу бериле турган маалы-
маттардын ылдамдыгы 1 024 000 бит/с ка барабар. Бул байла-
ныш аркылуу маалыматты берїї 5 секунда убакытты алды дей-
ли. Берилген маалыматтын информациялык кєлємїн килобайт 
менен аныктагыла?

Чыгарылышы:
I ыкма. Маалыматтын информациялык кєлємїн маалымат 

берїї ылдамдыгы менен берїї убактысынын кєбєйтїндїсї деп 
чыгарабыз:

1 024 000 бит/с · 5с = 5 120 000 бит.
Алынган жыйынтыкты байтка жана килобайтка которобуз:

5 120 000 бит – 640 000 байт = 625 Кбайт.
II ыкма. Экинин тиешелїї санындагы даражасын бєлїп алып, 

информация берїїнїн ылдамдыгынын маанисин єзгєртєбїз:
1 024 000 = 10241000 = 210 1000 = 210 · 23 ·125.

210 · 23 · 125 бит/с · 5с = 210 · 23 · 625 бит = 
= 210 · 625 байт = = 625 Кбайт.

Жообу: 625 Кбайт.

ЭСИЎЕРГЕ САКТАГЫЛА!

Персонал компьютер – бир адамдын (колдонуучунун) тїрдїї 
максаттагы иш-аракеттерине багытталган, колдонууда жана 
тейлєєдє жетишерлик жєнєкєй, чакан єлчємдєгџ жана баасы 
анча кымбат эмес жеке компьютер.

Персонал компьютердин курамына кирген бардык тїзїлїш-
тєр эки топко бєлїнєт:

1) системдик блок ичиндеги тїзїлїштєр; 
2) сырткы тїзїлїштєр.
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Компьютердин иштєєсїн камсыз кылуучу тїзїлїштєрдїн 
минималдык комплекттери: системдик блок, клавиатура, маус 
жана монитор.

Персонал компьютер акыркы убактарда Интернетке чыгуу-
чу аспап катары кєбїрєєк колдонулууда.

Суроолор жана тапшырмалар

1. Персонал компьютердин системдик блогунун курамына кандай 
тїзїлїштєр кирет?

2. Їйдє же мектепте колдонулган компьютерлерде кандай кєлємдєгї ка-
туу дисктер колдонулат?

3. Клавиатурада клавиштердин кандай топторун бєлїп кєрсєтсє болот? 
Аларга кыскача мїнєздємє бергиле.

4. Принтерлердин кандай типтери силерге белгилїї? Принтерден инфор-
мацияны басып чыгарып кєрдїўєр беле? Эгерде басып чыгарсаў ал кандай 
типтеги принтер эле?

5. БК-0010 персонал компьютеринин оперативдик эси 16 Кбайт болгон. 
Эгерде бир бетке 40 сап, ар бир сапта 60 символдон болсо, канча бет текстти 
ушул компьютердин эсине жайгаштырса болот? Ал эми бир символду сактоо 
їчїн 8 бит керектелет. Интернет тармагынан эў алгачкы электрондук эсептєє 
машиналар тууралуу информацияларды тапкыла. Алардын оперативдик эси 
канча болгон?

6. Терилген текст толук 5 бетти ээлейт. Ар бир бетке 70 символдон турган 
30 сап жайгаштырылган. Текст оперативдїї эстин канча кєлємїн (байт менен) 
ээлейт?

7. CD диск 700 Мб кєлємїндєгї 15 грамм салмакта болот. Эгерде катуу 
дисктин кєлємї 320 Гбайт болсо, анда кєрсєтїлгєн кєлємдєгї информацияны 
толугу менен кєчїрїїгє керектелген CD дисктердин салмагы канча болот?

8. Кандайдыр бир байланыш каналынын маалыматтарды берїї ылдам-
дыгы 256 000 бит/с барабар. Бул байланыш каналы аркылуу маалыматтарды 
берїїгє 2 минута убакыт сарп кылынды. Берилген маалыматтардын информа-
циялык кєлємїн (килобайт) аныктагыла?

9. Персонал компьютердин тїзїлїштєр курамын сїрєт тєп кєр сєтїїчї чий-
мени тїзгїлє?

10. Интернет тармагынан оптикалык дисктер тууралуу информациялар-
ды тапкыла. CD жана DVD айырмачылыктары жана окшоштуктары эмнеде?

Компьютердик практикум
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§ 2. Компьютердин программалык 
жабдылышы

Маанилџџ терминдер: программа, программалык камсыздоо (ПК), 
системдик программалык камсыздоо, колдонмо программалык кам-
сыздоо, программалоо системасы, операциялык сис тема, архиватор, 
антивирустук программа, жалпы арналыштагы тиркемелер, атайын 
арналыштагы тиркемелер.

Системалык программалык камсыздоо

Программа – маселени чечџџчї аракеттердин ырааттуулугунун компью-
терге «тџшџнџктџџ» формалдуу тилдеги сыпаттамасы.

Компьютерде аткарууга арналган бардык программалардын 
жыйындысын компьютердин программалык камсыздоосу деп 
атайбыз.

Программалык жабдылышы жок компьютердин иштєєсџ 
мџм кџн эмес. Ошондуктан компьютерди аппараттык жабды-
лыштын жана программалык камсыздоонун (ПК) бєлџктєрџнєн 
турган, єз ара байланышкан бир бџтџн система катары карашат.

Чечиле турган маселеге жараша (текст менен иштєє, гра-
фикалык сџрєт тєлџштєрдџ иштетџџ, математикалык эсептєєнџ 
аткаруу, эс алууну уюштуруу, Интернет тармагындагы маалы-
маттарга жеткиликтџџлџк ж. б.) компьютерлерге ар тџрдџџ про-
граммалык жабдылыш орнотулушу мџмкџн.

Заманбап компьютерлердин программалык жабдылышы кєп 
сандагы программалардан турат. Компьютердик программалар-
дын бардык кєп тџрдџџлџгџ џч топко: системалык ПК, колдон-
мо ПК, программалоо системалары деп бєлџнєт.

Системдик программалык камсыздоо операциялык система-
ны жана сервистик программаларды камтыйт.

Операциялык система (ОС) – бул компьютердин бардык 
тџзџ лџш тєрџнџн биргелешип аракеттенишин камсыз кылуу-
чу жана колдонуучуга компьютердин ресурстарына жеткенге 
мџмкџндџк берџџчџ программалар комплекси.

Компьютер «адам–компьютер» системасынын бир бєлџгџ бо-
луп саналат. Бул системанын объекттери менен єз ара байла-
нышты камсыз кылуучу каражаттар интерфейс деп аталат.

Аппараттык интерфейс – компьютердин тїзїлїштєрї ара-
сындагы єз ара байланышты камсыз кылуучу каражаттар. 
Компьютердин аппараттык жабдылышынын бирдиктїї иштєє-
сїн камсыз кылууда операциялык системанын курамына тїзї-
лїштєрдїн драйверлери – компьютерге туташтырыла турган 
тїзїлїштєргє (монитор, клавиатура, принтер ж. б.) иштелип 
чыккан атайын программалар дагы кирет. Ар бир компьютерге 
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сырттан кошула турган тїзїлїшкє программалоочулар тарабы-
нан єзїнчє драйверлер даярдалат.

Колдонуучулук интерфейс – адам менен компьютердин єз 
ара аракеттенишїїсїн камсыз кылуучу каражаттар. Операция-
лык системанын єзїндє колдонуучу менен компьютердин орто-
сундагы диалогду колдоочу программалар бар: кандайдыр бир 
ишти аткарууну кєздєп, адам операциялык системага атайын 
максатка ылайыкталган (программаны аткарууга жиберїї, 
текстти принтерде басуу, компьютердин параметрлерин кароо) 
командаларды берет. Операциялык система бул командаларды 
аткарып, жыйынтыгын кєрсєтєт же бул команданы аткаруу 
мїмкїн эместиги тууралуу информация берет.

Азыркы мезгилдеги кеўири тараган персонал компьютерлер 
їчїн Windows, MacOS жана Linux (5-сїрєт) операциялык сис-
темалары болуп эсептелишет.

5-сїрєт

Колдонуучунун єз каалоосу боюнча компьютерге башка 
операция лык системанын дистрибутивин таап, аны орнотуп 
алса болот. Операциялык системаны орнотуп жатканда про-
граммалар дистрибутивден компьютерге кєчїрїлєт. Коюлган-
дан кийин операциялык системанын программалары компью-
тердин катуу дискинде сакталып калат. Ошентип компьютерге 
ар кандай программалык жабдылышты орнотуп алса болот.

Компьютерди ишке чегїї – бул операциялык системада 
коюл ган программаларды узакка сакталып турган эстен опера-
тивдик эске удаалаш ишке чегїї болуп саналат. Бул процессти 
тагыраак карайлы.

Компьютердин курамына турактуу эске сактоочу тїзїлїш 
(ТЭСТ) кирет. Мына ушул тїзїлїштє биринчи жолу компью-
терди ток булагына туташтырып жандырганда операциялык 
системаны жїктєєнїн биринчи этабында текшерїїчї тест про-
граммалар жазылган ТЭСТ – BIOS (Basic Input/Output System – 
киргизїї/чыгаруу базалык системасы). Компьютерди биринчи 
жандырганда BIOSто жазылган тест программалар аткарыла 
баштайт. Бул аткарылыштарды монитордон байкап кєрсє бо-
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лот. Эў биринчи аппараттык бєлїктєрїнїн толуктугу текшери-
лип, аягында бардыгы ийгиликтїї толук болсо, андан ары опе-
рациялык система ишке чегилет. Эгерде кайсы бир аппараттык 
бєлїгї тесттен єтпєсє экранга ошол ката тууралуу информация 
чыгарылып, компьютер иштєєсїн токтотот.

Операциялык системаны компьютерге коюу учурундагы 
алгачкы ишке чегилген диск (оптикалык же катуу диск) систе-
малык диск деп аталат. Операциялык системаны алгач ишке 
чегїї учурунда автоматтык тїрдє системдик дискти издейт, 
эгерде таппаса, экранга эмнеге жїктєлбєй жаткандыгы туу-
расында информация чыгарылат. Операциялык системанын 
дисктерге удаалаш кайрылышы BIOSто коюлган удаалаштык-
тар аркылуу жїргїзїлєт. Кээде системалык дискти жїктєєнїн 
BIOSтогу удаа лаштыгын єзгєртїїгє туура келет. Системалык 
диск ишке чегилди деген сєз операциялык система оператив-
дик эске толук жїктєлїп, программаларды аткарууга даяр 
экендигин билдирет.

Сервисттик программалар деп компьютердин проблемала-
рын чечїїнї тейлєєчї программаларды (дисктерди текшерїї, 
кокусунан єчїрїлгєн файлдарды калыбына келтирїї, дискти 
тазалоо ж. б.), архиватор-программаларды, компьютердик ви-
рустарга каршы кїрєшїїчї программаларды д. у. с.айтабыз.

Архиваторлор – бул маалыматтардын жана программалар-
дын кєлємїн кысып кичирейтїїчї атайын жасалган програм-
малар. Демек дисктеги файлдар жазыла турган орун їнємдєлєт. 
Ошондой эле Интернет аркылуу информация  жєнєткєндє жал-
пы файлдын кєлємї кичирейип, тез жеткирїїгє мїмкїнчїлїк 
тїзїлєт.

Компьютердик вирус – бул атайылап жазылган зыян келти-
рїї чї программа. Компьютердеги информацияны єчїрєт, струк-
турасын жараксыз кылып бузат же компьютердин дисктеги ал-
гачкы ишке чегїїчї секторун бузуп, компьютердин операциялык 
системасын иштен чыгарат. Вирус менен файлдардын жабыр-
каганынын белгилери кандай болот: компьютер жай иштеп ка-
лат, файлдар ачылбай же дисктен кєрїнбєй калат, диск теги бош 
орундардын жок болушу, кандайдыр бир жагымсыз їндєрдїн 
чыгышы, файлдардын кєлємїнїн чоўоюп кетиши (компьютер-
дин иштен чыгышы).

Компьютердик вирустарды тїзїї – жєн эле кєўїл ачуу эмес, 
бул кылмыш болуп эсептелет. Атайын ушундай вирустук про-
граммаларды жазган адамдарды кылмышкер катары карайбыз.

Компьютердик вирустарды табуу жана жоготуу їчїн, ошон-
дой эле алардан коргонуу їчїн адистер тарабынан вируска каршы 
программалар тїзїлєт. Алардын ичинен кыйла белгилїїлєрї: 
Касперскийдин антивирусу, DoctorWeb, Panda.
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Компьютерди вирустук программаларга «чалдыктырбаш» 
їчїн жана информацияны ишенимдїї сактоо максатына тємєн-
дєгї жєнєкєй эрежелерди сакташ керек:

1) компьютерге вируска каршы программаларды коюу жана 
дайыма текшерїї иштерин аткарып туруу;

2) Интернеттен дайыма вирустук базаны жаўылап туруу;
3) информацияны ташуучу тїзїлїштєргє кєчїрїї, окуу учу-

рунда аларды алдын ала сєзсїз тїрдє текшерїї.
Коммуникациялык программалар Интернет тармагынын  

ре сурста рына жетїїнї жана колдонуучулар ортосундагы байла-
нышты камсыз кылат.

Колдонмо программалык жабдылыш

Колдонуучу программалоого кєз карандысыз ар кандай информация-
лардын тїрлєрї менен иштей ала турган атайын багытта жазылган про-
грамма колдонмо (прикладдык) программалык жабдылыш же тиркеме 
деп аталат.

Буларды жалпы арналыштагы тиркемелер жана атайын 
арналыштагы тиркемелер деп айырмалашат.

Жалпы арналыштагы тиркемелер тїрдїї информация менен 
иштєєдє иш жїзїндє ар бир колдонуучуга керек. Жалпы арна-
лыштагы тиркемелердин тїрлєрї жана арналыштары:

- тексттик редактор – тексттик информация менен иштєє їчїн;
- электрондук таблица – эсептєєлєрдї автоматташтыруу їчїн;
- графикалык редактор – бардык мїмкїн болгон графика-

лык сїрєттєлїштєрдї тїзїї жана редакциялоо їчїн;
- мультимедиа ойнотуучулар – видеону, їндї жана анимация-

ларды кайра ойнотуу їчїн;
- презентация редактору – лектор чоў аудиторияларда лек-

ция, доклад окуган учурда ылайыктуу слайддарды, видео-
слайддарды тїзїї їчїн;

- маалымат базасын башкаруу системалары – белгилїї бир 
предметтик чєйрєлєрдє иреттелген информацияга жетїї їчїн.

Колдонуучу компьютерине жалпы максатта колдонуучу 
программалардын офистик пакетин орнотуп алат. Офисттик па-
кеттердин кыйла кеўири тарагандары: Windows операциялык 
системасы їчїн Microsoft Office; Windows жана Linux операция-
лык системалары їчїн Mac OS жана OpenOffice.org (6-сїрєт).

6-сїрєт
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Ар тїрдїї ишмердїїлїктєрдїн чєйрєсїндє колдонула тур-
ган кесип кєй деўгээлде колдонула турган тиркемелер:

- басмакана системалары – китептердин, журналдардын 
жана башка басылуучу продуктулардын макеттерин даярдоону 
автоматташтыруу їчїн;

- бухгалтердик программалар – мекемелердин акча каражат-
тарынын эсебин жана айлык акыларды эсептєє їчїн жасалган 
автоматташтырылган эсептєє системалары;

- долбоорлоонун автоматташтырылган системалары – ку-
рулуштардын, механизмдердин жана татаал объекттердин їч 
єлчємдїї чиймелерин даярдоо їчїн;

- компьютердик моделдєє программалары – долбоорлонуп 
жаткан курулуштардын сейсмикалык туруктуулугун, транс-
порттук каражаттардын коопсуздугун жана башка объекттерин 
мїнєздєрїн сыноодон єткєзїї їчїн;

- математикалык пакеттер – илимий жана техникалык та-
таал эсептєєлєрдї жїргїзїї їчїн;

- геоинформациялык системалар – топографиялык карта-
ларды даярдоо, метеорологиялык алдын-ала айтууларды, эко-
логиялык абалдарды моделдєє їчїн;

- медициналык эксперттик системалар – бейтапка туура 
диаг ноз коюуда ж. б.

Атайын арналыштагы программаларга кєптєгєн билим 
берїї программалары кирет: электрондук китептер, тренажёр-
лор, тестирлєє системалары, конструкторлор, энциклопедиялар 
жана сурап билмелер.

Программалоо системалары

Программалоо – бул программаларды тїзїї процесси, бар-
дык типтеги программалык жабдылыштарды иштеп чыгуу. 
Программалык жабдылыштарды иштеп чыккан адистерди про-
граммалоочулар деп аташат.

Программаларды жазуу їчїн атайын тилдер колдонулат – 
программалоо тилдери. Булар формалдуу тилдер деген аталыш-
ка ээ. Алар атайын такталып алынган сєздєрдїн кєптїгїнєн 
турат; программаны жазуунун так эрежелери программалоо ти-
линде иштелип чыккан. Азыркы учурда бир нече миўдеген про-
граммалоо тилдери иштелип чыккан.

Компьютердик программаларды программалоо тилинде иштеп чыгуу-
чу программалык каражаттын комплексин программалоо системасы деп 
аташат.
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ЭСИЎЕРГЕ САКТАГЫЛА!

Компьютерде аткарууга арналган бардык программаларды 
программалык жабдылыш деп атайт.

Заманбап компьютерлердин программалык жабдылыштары 
єтє кєп сандагы программалардан турат. Компьютердик про-
граммалардын бардык кєп тџрдџџлџгџ џч группага: системалык 
ПЖ, колдонмо ПЖ, программалоо системалары деп бєлџнєт.

Системалык программалык жабдылыш операциялык систе-
маны жана сервистик программаларды камтыйт.

Операциялык система (ОС) – бул компьютердин бардык 
тџзџлџштєрџнџн биргелешип аракеттенишин камсыз кылуучу 
жана колдонуу чуга компьютердин ресурстарына жетїїгє мџм-
кџн чїлџк берџџчџ программалардын комплекси.

Компьютердик программаларды программалоо тилинде иш-
теп чыгуучу программалык каражаттын комплекси программа-
лоо системасы деп аталат.

Колдонуучу программалоого кєз карандысыз ар кандай ин-
формациялардын тїрлєрї менен иштей ала турган атайын ба-
гытта жазылган программаны колдонмо (прикладдык) програм-
малык жабдылыш же тиркеме деп атоо кабыл алынган.

Суроолор жана тапшырмалар
1. Компьютердин программалык жабдылышы деген эмне? Анын ролун 

айтып бергиле.
2. Программалык жабдылыштарды кандай функционалдык арналыштары 

боюнча айырмалашат?
3. Операциялык система кандай негизги функцияларды аткарат? Силер-

дин компьютердик класстагы операциялык система кандайча аталат?
4. Операциялык системаны компьютерге коюу аны ишке чегерїїдєн эм-

неси менен айырмаланат?
5. Компьютерди ишке чегїї башталганда андагы болгон дисктерге кезеги 

менен ичинен системдик диск ти табуу максатында кайрылуу жїрєт. Силердин 
оюўарча бул кайрылуу эмне їчїн керек? Эмне їчїн системдик диск кайсы 
диск экендигин так кєрсєтїшпєйт?

6. Компьютердик вирус деген эмне? Компьютерди кантип вирус тук про-
граммалардан сактоого болот?

7. Программалоо системалары эмне їчїн арналган? Программалоо сис-
темалары кандай программалык жабдылыштарды иштеп чыгууда колдону-
лат? Программалоо системаларында кимдер иштей алышат?

8. Колдонмо мїнєздєгї программалардын тїрлєрїн атагыла?
9. Атайын арналган колдонмо программаларды кимдер пайдаланышат?
10. Компьютердик оюндар атайын же жалпыга тиркемелерге киреби? Ко-

тормочу-программалар кайсы программага кирет? Компьютердик сєздїктєр 
жана энциклопедияларчы? Жообуўарды негиздегиле?

11. Компьютердин программалык жабдылыштарынын курамын сыпаттап 
кєрсєтїїчї чиймени чийип кєрсєткїлє?
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II г л а в а
АЛГОРИТМДЕШТИРЇЇНЇН НЕГИЗДЕРИ

§ 3. Алгоритм

Маанилџџ терминдер: маселе, амалдардын ырааттуулугу, алго-
ритм.

Турмуштук маселелер

Ар бир адам кџнџмдџк турмушта, окуу убагында же иш учу-
рунда ар тџрдџџ татаалдыктагы єтє кєп сандаган маселелерди 
чечет. Бул маселелердин айрымдары жєнєкєй жана адаттагы-
дай, ошондуктан биз аларды ойлонбостон автоматтык тџрдє че-
чебиз, ал тургай маселе деп деле эсептебейбиз. Буларга нан са-
тып алуу, мектепке барууга даярдануу, каалганы ачкыч менен 
жабуу ж. б. маселелер кирет. Кээ бир маселелер, тескерисинче 
абдан татаал болгондуктан, анын чечилишин издєєгє жана ко-
юлган максатка жетиш џчџн узак ой жџгџртџџнџ жана эмгекти 
талап кылат. Мисалы, балмуздакты сатып алуу деген маселени 
чечџџгє караганда текшерџџ ишин 5ке жазуу же чет тилде эр-
кин сџйлєє кєп сандагы кыйла татаал амалдарды аткарууну та-
лап кылат. Бирок, ал тургай єтє жєнєкєй маселени чечџџ џчџн 
да адатта бир нече ырааттуу кадам жасоого туура келет. Миса-
лы, нан сатып алуyну тємєнкџдєй кєрсєтсє болот:

1) Апаўан акча ал;
2) Дџкєнгє бар;
3) Керектџџ нанды танда;
4) Нандын баасына жараша акча тєлє;
5) Нанды џйгє алып кел.
Аракеттердин ырааттуулугу. Мектепте силер иштеп жџргєн 

же иштей турган «Кєп бурчтуктун периметрин эсептегиле», 
«Эки сандын эњ чоњ жалпы бєлџџчџсџ», «Сєз тџркџмџн тапкы-
ла», «Сєзгє фонетикалык талдоо жџргџзгџлє» сыяктуу маселе-
лердин чечилиш процессин єзџнчє аракеттер тџрџндє сыпаттаса 
болот. Бул учурда маселени чечџџдє ар бир аракеттин аткары-
лышынын тууралыгы эле эмес, алардын кандай удаалаштыкта 
аткарылышы да мааниге ээ болот.

Мисалы, бир нече натуралдык сандын эњ кичине жалпы 
бєлџџчџсџн табууда силер билген ыкмадагы тєртџнчџ амалды 
экинчи орунга алмаштырып салалы.

1) Баштапкы санды жєнєкєй кєбєйтџџчџлєргє ажыраткыла;
2) Алынган кєбєйтџџчџлєрдџн кєбєйтџндџсџн тапкыла;
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3) Бир сандын курамына кирген кєбєйтџџчџлєрдџ жазгыла;
4) Калган сандардын ажырымдарындагы жетишпеген кєбєй-

тџџ чџлєрџн кошуп жазгыла.
Бул амалдардын удаалаштыктарын аткарса болот, бирок ал 

коюлган максатка (ЭКЖБ табууга) жетпейт!
 Тємєндє келтирилген схеманы карагыла:

2·3·5=30

2·3·5·7=210

Бул схема кайсы процессти сыпаттайт? ЭЧЖБ табуу жолу 
менен кандайча байланышкан?

(5,88 + 5,52) – 2,8 · (5 · 0,103 – 0,015) 
туюнтмалардын маанилерин табуу џчџн тємєнкџ амалдардын 
удаалаштыгы аткарылат:

1) 5,88 + 5,52 = 11,4;
2) 5 · 0,103 = 0,515;
3) 0,515 – 0,015 = 0,5;
4) 2,8 · 0,5 = 1,4; 5) 11,4 – 1,4 = 10.
Жогорудагы амалдардын тартибин єзгєртсє болобу? Cилер-

дин оюњарча бул эмне менен байланышкан?

Алгоритм деген эмне?

Алгоритм – маселени чечџџдє баштапкы маалыматтан керектџџ жыйын-
тыкка алып келџџчџ кадамдардын чектелген ырааттуулугунун сыпаттамасы.

«Алгоритм» деген сєз IX кылымда жашаган окумуштуу Аль-Хорезминин 
ысымынан келип чыккан. Илимий термин катары адегенде ондук эсептєє 
системасындагы кєп орундуу сандар менен арифметикалык тєрт амалды 
аткаруунун эрежелерин белгилеген. Убакыт єткєн сайын бул сєз кењири 
мааниге ээ болгон жана ар кандай амалдардын так эрежесин белгилей 
баштаган. Азыркы учурда «алгоритм» деген сєз информатика илиминин 
маанилџџ тџшџнџктєрџнџн бири болуп саналат.

Алгоритм эсептєєнџн кандайдыр бир ырааттуулугунун сы-
патталышын же математикалык эмес мџнєздєгџ аракеттердин 
сыпаттамасын кєрсєтџшџ мџмкџн. Бирок, кандай гана болбосун 
аны тџзєр алдында баштапкы шарт жана эмнеге жетишџџ керек 
экендиги так аныкталышы керек.

2·3·7=42
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Адам алгоритмдердин тџзџџчџсї болуп эсептелет. Алгоритм-
ди адамдар да жана ар кандай тџзџлџштєр – компьютерлер, ро-
боттор, станоктор, спутниктер, татаал тиричилик техникалары 
же балдардын кээ бир оюнчуктары аткара алышат.

ЭСИЎЕРГЕ САКТАГЫЛА!

Алгоритм – маселелерди чечџџдє баштапкы маалыматтан 
керектџџ жыйынтыкка алып келџџчџ кадамдардын чектелген 
ырааттуулугунун сыпаттамасы.

Алгоритмдерди тџзџџчџ адам. Алгоритмди адамдар, ар кан-
дай тџзџлџштєр аткара алышат.

Суроолор жана тапшырмалар
1. Силер кџнџмдџк турмушта колдонуп жџргєн эрежелерден же инс-

трукциялардан 2–3 мисал келтиргиле.
2. Маселе абдан так сыпатталса ал ийгиликтџџ чечилет. Тє мєн кџ маселе-

лерден так келтирилгенин тандагыла. Єз тандооњорду негиздегиле.
а) «Жылдыздарды эсептегиле»;
б) «Єз џйџњєрдєгџ терезелердин санын санагыла»;
в) «Китеп сатып алгыла»;
г) «Кийингиле»;
д) «Џйџњєрдџн каалгасынан мектепке чейинки жолдун толук сыпаттама-

сын бергиле (жєє, автобус же башка транспорт менен)».
3. Туристтер (атасы, энеси жана эки бир туугандар) дарыядан кайык ме-

нен єтџшџ керек. Алардын карамагында бир чоњ адам же эки бала бата турган 
кайык бар. Эгерде чоњдор да, балдар да, кайыктын калагын шилтей алышса, 
анда дарыядан єтџџнџ кантип уюштуруу керек? «Єткєрџџ жєнџндє маселе-
лер» программасын колдонууну сунуш кылабыз (sc.edu.ru). Бул программа-
нын курамындагы конструктордун жардамы менен маселенин компьютердик 
моделин тџзџп, єзџњєр чечкен вариантты текшергиле.

4. Алгоритм деген эмне? Мектепте єзџњєр окуган алгоритмдерден 2–3 ми-
сал келтиргиле.

5. Кошумча тапшырма. Ар тџрдџџ ресурстарды колдонуп, «алгоритм» 
деген сєздџн келип чыгышы тууралуу кошумча маалыматты тапкыла. Бул те-
мага байланыштуу чакан маалымат даярдагыла.

Компьютердик практикум
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§ 4. Алгоритмдер жана аткаруучулар

Маанилџџ терминдер: аткаруучу, формалдуу аткаруучу, аткаруу-
чунун командалар системасы, автоматташтыруу.

Аткаруучулардын ар тїрдїїлїгї

Заманбап адамды ар тџрдџџ тиричилик техникалык 
тџзџлџштєр: телевизор, магнитофон, фотоаппарат, телефон, 
кир жуугуч машина, автомобиль ж. б. курчап турат. Бул 
тџзџлџштєрдџн ар бири єз жумуштарын аткарууга багытталган 
жана кандайдыр бир чектелген топтомдогу аракеттерди, же ко-
мандаларды (буйруктарды) аткарууга жєндємдџџ.

Аткаруучу – белгилџџ топтомдогу командаларды аткарууга жєндємдџџ 
кандайдыр бир объект (адам, тирџџ жандык, техникалык тџзџлџш) болуп 
эсептелет. Белгилїї бир аткаруучу аткара ала турган командалар, аткаруу
чунун командалар системасын (АКС) тџзџшєт.

Аткаруучулар ар кандай болушат. Эњ жєнєкєй аткаруучу-
нун бири деп монитордун корпусундагы электр булагын єчџрџп-
кџйгџзџџчџ баскычты эсептесе болот.

Аткаруучу-магнитофондун командалар системасы тємєн-
кџдєй командалардан (7-сїрєт) турат:

              Башталышына єтџџ  Аягына єтџџ    Угузуу           Токтотуу   Жазуу

Бир аз татаалыраак аткаруучу болуп заманбап кир жуугуч 
машинаны эсептесек болот, анын электрондук эсине инженер-
лер тарабынан иштелип чыккан кир жууй турган ар тџрдџџ про-
граммалар салынган. Кир жууй турган бардык процессти (чы-
лоо, жуу чайкоо, сыгуу, кургатуу) машина автоматтык тџрдє 
тандалган программа боюнча адамдын катышуусусуз, жогору-
дагы жумуштарды аткарат.

Автоматтуу тџзџлџштєрдџн эњ єркџндєтџлгєн аткаруучусу 
болуп роботтор эсептелет. Автоматташтырылган єндџрџштє та-
таал тетикти бат, катасыз жана сапаттуу жасаган робот-манипу-
лятордой адамдар жасай алышы кџмєндџџ.

Акыркы мезгилдерде џй жаныбарларынын элесиндеги, адам-
га окшош роботтор жана робот-оюнчуктар пайда болду (8-сїрєт).

Аткаруучунун дагы бир мисалы – компьютер. Анын 
айырмалоо чу мџнєзџ – универсалдуулугу. Силер тексттик, сан-
дык жана графикалык информациялар менен иштєєчџ компью-

7-сїрєт
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тердик программалар, окутуп-џйрєтџџчџ программмалар жана 
компьютердик оюндар менен таанышсыњар. Мындан тышкары 
компьютерге байланышкан тџзџлџштєрдџ башкарууга ылайык-
талган программалар (аткаруучулар) дагы бар.

Кєпчџлџк учурларда адам єзџ дагы аткаруучу болуп саналат. 
Мисалы, ар бирибиз кєчєнџ кесип єткєндє тємєнкџ алгоритмдин 
аткаруучусу болобуз:

1) тротуарда токто;
2) сол жагыњды кара;
3) эгерде транспорт жок болсо, анда кєчєнџн тењ ортосуна 

чейин бас, болбосо 2) пунктту аткар;
4) оњ жагыњды кара;
5) эгер транспорт жок болсо, анда карама-каршы турган тро-

туарга чейин басып жет, болбосо 4) пунктту кара.
Кєп сандагы алгоритмдердин аткаруучулары болуп кєптєгєн 

жазуу жана оозеки тапшырмаларды аткарган окуучулар да са-
налат.

Формалдуу аткаруучулар жана автоматташтыруу

Аткаруучулардын эки тибин бєлџп кєрсєтџшєт: формалдуу 
жана формалдуу эмес. Формалдуу аткаруучу окшош команданы 
дайыма бирдей аткарат. Формалдуу эмес аткаруучу мындай ко-
мандаларды ар башкача аткарып коюшу мџмкџн.

Мисалы, кассетадагы же DVD дисктеги сџйїктїї музыка-
ны кайра-кайра уксањар компьютердеги музыканы угузган про-
грамма (формалдуу аткаруучу) бул музыкаларды кайталаганда 
биринчиси экинчи кайталаганда толук окшош деп ишенесињер. 
Ошондой болсо дагы бир ырды ырчы (формалдуу эмес аткаруу-
чу) бир нече жолу кайталап ырдаса ар бир кайталоо бири-бири-
не окшош болбойт.

Эреже катары адам єзџ дайыма формалдуу эмес аткаруучу 
болуп эсетелет. Кєпчџлџк учурда техникалык тџзџлџштєр фор-
малдуу аткаруучулар болуп саналат. Формалдуу эмес аткаруу-
чунун ролунда адам єзџнџн аракеттерине єзџ жооп берет. Фор-

8-сїрєт
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малдуу аткаруучунун аракеттерине аны башкарган объект жооп 
берет (9-сїрєт).

Формалдуу аткаруучулардын кєптџгџн толугу раак карайлы. 
Формалдуу аткаруучулар абдан ар тїрдїї. Бирок алардын ар 
бири џчџн чечилџџчџ маселелердин диапазонун, чєйрє сџн, ко-
мандалар сис темасын, иштебей калуу системасын (натыйжасыз-
дыгы) жана иштєє режимдерин кєрсєтџџгє болот.

1. Чече турган маселелердин диапазону. Ар бир аткаруучу 
маселелердин белгилџџ классын чечџџ џчџн тїзїлєт.

2. Аткаруучунун чєйрєсџ. Аткаруучу аракеттенген аймак-
ты, жагдайды, шартты ушул аткаруучунун чєйрєсџ деп атоо 
кабыл алынган.

3. Аткаруучунун командалар системасы. Аткаруучунун єзї 
бїтїрїїчї аракеттерди аткаруусу тууралуу буйрук команда деп 
аталат. Кандайдыр бир аткаруучу тарабынан аткарыла турган 
бардык командалардын жыйындысы ошол аткаруучунун коман-
далар системасы (АКС) деп аталат.

4. Аткаруучунун иштебей калуу системасы (натыйжа-
сыздык). Аткаруучунун АКСне кирбеген команда берилсе 
«тџшџнбєймџн» деген иштебей калуу (отказ) пайда болот. Атка-
руучунун АКСне кирген команда чєйрєнџн конкреттџџ шартын-
да аткара албаса, «аткара албайм» деген иштебей калуу (отказ) 
пайда болот.

5. Аткаруучунун иштєє режими. Кєпчџлџк аткаруучулар 
џчџн тџздєн-тџз жана программалык башкаруу режимдери 
каралган. Биринчи учурда аткаруучу командаларды адамдан 
кџтїп, ар бир тџшкєн команданы дароо аткарат. Экинчи учурда 
аткаруучуга адегенде буйруктардын (командалардын, програм-
манын) толук тизмеги берилет, андан кийин ал бул командалар-
дын бардыгын автоматтык режимде аткарат. Бир топ аткаруу-
чулар аталган режимдердин бирєєндє гана иштейт.

9-сїрєт
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Автоматташтыруу. Алгоритмди тџзџџ – адамдан терењ би-
лим талап кылуучу жана кєп убакыт сарпталуучу татаал ма-
селе. Даяр алгоритм менен маселени чечџџ аткаруучудан эре-
желерди бекем кармашты гана талап кылат. Аткаруучу єзџ 
жасап жаткан нерсенин маанисин ањдабайт (элес албайт). Эмне 
џчџн башкача эмес, ушудай аткарылат деп ойлонбойт, б. а. ал 
формалдуу аракеттенет. Адамдын ишмердџџлџгџн автоматташ-
тыруу мџмкџнчџлџгџ – адам эмгегинин кайсы бир бєлџгџн ма-
шинанын (автоматтуу тџзџлџштџн) ишине алмаштыруу менен 
байланышкан:

• маселени чечџџ процесси жєнєкєй операциялардын ыраат-
туулугу тџрџндє берилет;

• бул операцияларды берилген алгоритмдеги ырааттуулукта 
аткаруучу жєндємџ бар машина жасалат;

• алгоритмди аткаруу автоматтык тџзџлџшкє тапшырылат; 
адам кџнџмдїк чарчатуучу, тажатма жумуштардан бошонот.

ЭСИЎЕРГЕ САКТАГЫЛА!

Аткаруучу – бул берилген командаларды аткарганга жєндєм-
дџџ адам, адамдардын тобу, жаныбар же техникалык тџзџлџш. 
Формалдуу аткаруучу берилген бир команданы ар дайым бир-
дей аткарат.

Ар бир формалдуу аткаруучу џчџн чечилџџчџ маселелердин 
диапазонун, чєйрєсџн, командалар системасын, натыйжасыз-
дык системасын жана иштєє режимин кєрсєтџџгє болот.

Адам алгоритм тџзєт, башка аткаруучулардын алгоритмдер-
ди аткаруу боюнча ишин башкарат, єзџ алгоритмди аткарат.

Компьютер єзџ менен байланышкан техникалык тџзџлџш-
тєрдџн алгоритмдерин аткаруу боюнча иштерин башкарат; єзџ 
алгоритмди (программаны) аткарат.

Суроолор жана тапшырмалар

1. Алгоритмди аткаруучу деп кимди же эмнени атайбыз?
2. «Ар кандай машинада иштеген адамдын баасы канча болсо, ал ма-

шинанын баасы да ошончо эле болот» деген Норберт Винердин айтканын 
кандайча тџшџнєсџњ? 

3. Сунуш кылынган жагдайлардагы аткаруучулардын типтерин аныктагы-
ла. Жообуњарды негиздегенге даяр болгула.

1) Симфониялык оркестр музыкалык чыгарманы аткарып жатат.
2) 6-класстын окуучусу биологиядан џй тапшырмасын аткарып жатат.
3) Фармацевт рецепт боюнча дары даярдап жатат.
4) Догдур пациенттин ден соолугунун начар себебин белгилєєдє.
5) Автомат конвейерде бєтєлкєлєрдџ лимонадга толтуруп жатат.
6) Компьютер туура жазууну текшерген программаны аткарып жатат.
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4. Кызматчы аял кџн сайын эртењ менен єзџнє тиешелїї кабатты жыйнап, 
жол килемдеги чањды сордурат. Бул маселедеги аткаруучуларды атагыла. 
Алардын тибин кєрсєткџлє.

5. Формалдуу аткаруучуларга 2–3 мисал келтиргиле. Кайсы учурда адам 
формалдуу аткаруучунун аракетин жасайт, келтиргиле.

6. Тємєндєгї алгоритм менен текстти чет тилден кыргыз тилине котор-
мону аткара турган «Робот» аткаруучусунун жана «Адам» аткаруучусунун же-
тишкендиктерин жана кемчиликтерин баяндагыла:

1) чет тилдеги биринчи сїйлємдї окугула;
2) сїйлємдєгї бардык сєздєрдї кезеги менен кыргыз тилине которгула;
3) алынган сєздєрдєн кыргыз тилине фраза тїзгїлє жана аны жазгыла;
4) эгерде сїйлємдєрдїн бардыгы которулбаса, анда биринчи которул-

баган сїйлємдї алып 2-пунктка єткїлє, болбосо 5-пунктту аткаргыла;
5) ишти аяктагыла.

7. «Кыргыз эл жомокторунда» кездешџџчџ аткаруучулардын мисалдарын 
келтиргиле. Алардын типтерин аныктагыла.

8. «Кара їкєктїн» киришине 125 саны берилет. Бул учурда тємєндєгї иш-
тебей калуу (отказ) эмнени билдирет:

а) «жасай албайм»;
б) «тїшїнбєдїм»?

9. КуМир системасында (http://www.niisi.ru/kumir/) Чегиртке деген ат-
каруучуну иштеткиле. Аткаруучунун чєйрєсїн, аткаруучунун командалар си-
стемасын (АКС) їйрєнїп билгиле. Командаларды ойлоп тапкыла, алардын 
жардамы менен Чегиртке 1, 2, 3 деген сандардын їстїндєгї чакмактарды 
сырдасын. Пульттун жардамы менен тїздєн-тїз иштєє режиминде Чегиртке-
нин жумушун уюштургула.

Компьютердик практикум
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§ 5. Алгоритмдерди жазуу формалары

Маанилџџ терминдер: блок-схема, программа.

Блок-схемалар

Алгоритмди тџзџџ џчџн арналган аткаруучунун буйруктар 
системасын, ар бир буйруктун жана бџтџндєй алгоритмдин жа-
зылыш эрежелерин билџџ керек.

Адам кандайдыр бир маселени чечџџдє аткарган кадам-
дардын ырааттуулугун, номурланган тизме (ооз эки формасы) 
тџрџндє жазганы, таблицанын же блок-схеманын жардамы ме-
нен сџрєттєгєнџ абдан ыњгайлуу. Блок-схема тџрџндє алгоритм-
дин кадамдарын белгилєє џчџн тємєнкџ геометриялык фигура-
лар (10-сїрєт) колдонулат:

Фигуранын
аталышы

Сїрєттєлїшї Алгоритмдин кадамынын 
белгилениши

Овал
(сїйрї)

Башы же аягы

Параллелограмм Киргизїї же чыгаруу

Ромб Андан аркы каракетти 
аткаруудагы коюлган 
шартты текшерїї

Тик бурчтук Аракеттерди аткаруу

Аракеттердин ырааттуулугу алгоритмдин кадамдарын бел-
гилеген фигураларды кошуучу жебелердин жардамы менен кєр-
сєтџлєт.

Мисалы, кєчєдєн єтє турган адамдын аракеттеринин алго-
ритмин блок-схеманын жардамы менен мына минтип (11-сїрєт) 
кєрсєтсє болот:

10-сїрєт
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Программа

Аткаруучуга тџшџнџктџџ тилде жазылган алгоритм программа деп аталат.

Алгоритм кандайдыр бир маселени же маселелердин клас-
сын чечџџ максатында тџзџлєт:

1) Маселедеги объекттер бєлџнџп алынат, объекттердин ка-
сиеттери аныкталат, объекттердин арасындагы катыштар жана 
объект менен мџмкџн болуучу аракеттер белгиленет.

2) Баштапкы маалымат жана жыйынтыктар аныкталат;
3) Баштапкы маалыматтан жыйынтыкка келишти камсыз 

кылуучу аткаруучунун аракеттеринин так ырааттуулугу анык-
талат;

4) Аракеттердин ырааттуулугу аткаруучуга тџшџнџктџџ тил-
деги буйруктардын жардамы менен сыпатталат.

ЭСИЎЕРГЕ САКТАГЫЛА!

Аткаруучусу адам болгон алгоритмди оозеки формада, та-
блица тџрџндє же блок-схема менен сџрєттєгєн ыњгайлуу.

Алгоритмдин кадамдарын белгилеш џчџн блок-схемаларда 
геометриялык фигураларды: сџйрџ (башы жана аягы), паралле-
лограмм (кириш/чыгыш), ромб (чечимди кабыл алуу) жана тик 
бурч тукту (амалдарды аткаруу) колдонот. Бул фигураларды ко-
шуучу жебелер тиешелџџ кадамдардын аткаруу тартибин берет.

Аткаруучуга тџшџнџктџџ тилде жазылган алгоритм про-
грамма деп аталат.

Єтмєгє кел 

Жашыл 
тїстї кїт 

Кєчєнї
кесип єт 

Башы

Аягы

11-сїрєт
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Суроолор жана тапшырмалар
1. Силерге белгилџџ алгоритмдерди жазуунун формаларын санап бергиле.
2. Апасы Айгџлгє 9 литрлик жана 5 литрлик эки чака берип, џйгє 3 литр гана 

суу алып кел деди. Айгџл бул тапшырманы кантип аткарат?
Бул алгоритмди оозеки сєз же таблица тџрџндє бергенге даяр болгула.
3. Блок-схемада кандай геометриялык фигуралар колдонулат? Блок-

схемада ар бир аракеттин аткаруу тартиби кандайча берилет?
4. Сан огундагы 3 деген сандын џстџндє турган Чегиртке аткаруучусунун 

алгоритми тємєнкї блок-схема менен берилген (12-сїрєт):

Бул алгоритм аткарылгандан кийин Чегиртке кайсы сандын џстџндє бо-
луп калат?

5. Сан огундагы 0 санынын џстџндє турган Чегиртке аткаруучу 0, 2, 4, 6 
сандарынын џстџндєгџ чакмактарды сырдаш керек.

КуМир системасында (http://www.niisi.ru/kumir/) бул маселени чечџџ боюнча 
тџздєн-тџз буйрук режиминде Чегиртке аткаруучунун ишин уюштургула.

Компьютердик практикум

Артка (5) 

Артка (3) 

Артка (3) 

Башы

Аягы

12-сїрєт
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§ 6. Алгоритмдердин типтери

Маанилџџ терминдер: сызыктуу алгоритмдер, бутактанган алго-
ритмдер, кайталоочу алгоритмдер.

Сызыктуу алгоритмдер

Алгоритмдерде командалар белгилџџ тартипте биринин ар-
тынан экинчиси жазылат.

Командалары жазылыш тартиби боюнча, б. а. бири-бирине удаалаш ат-
карылган алгоритм сызыктуу деп аталат.

Мисалы, тємєндєгџ даракты отургузуу 
алгоритми сызыктуу болуп эсептелет:

1) жерге чуњкурча казгыла;
2) кєчєттџ чуњкурчага салгыла;
3) чуњкурчадагы кєчєттџ кємгџлє;
4) кєчєттџ сугаргыла.
Бул алгоритмди тємєнкї блок-схеманын 

(13-сїрєт) жардамы менен сџрєттєсє болот:

Бутактануучу алгоритмдер

Зарыл аракеттердин ырааттуулугу алдын-ала белгилџџ бол-
гон жагдайлар сейрек кездешет. Жашоодо кєпчџлџк учурда 
џстємдџк абалга жараша чечим кабыл алууга туура келет. Эгер-
де жаан жааса, биз кол чатыр алып плащ кийебиз; эгерде ысык 
болсо жењил кийинебиз. Абдан татаал шарттарды тандоо да кез-
дешет. Кээ бир учурларда адамдын кийинки тагдыры тандалган 
чечимге жараша болушу мџмкџн.

Чечимдерди кабыл алуунун логикасын мындай сыпаттоого 
болот:

ЭГЕРДЕ <шарты> АНДА <1-аракет> БОЛБОСО <2-аракет>

Жерге чуњкурча 
казгыла

Кєчєттџ 
чуњкурчага 

салгыла

Чуњкурчадагы 
кєчєттџ кємгџлє

Кєчєттџ 
сугаргыла

Башы

Аягы13-сїрєт
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Мисалдар:

• ЭГЕРДЕ чыњ ден соолук кааласањ, АНДА чыњдал, БОЛБОСО 
бир кџн кечке диванда оонап жат.

• ЭГЕРДЕ чабалекейлер ылдый учса, АНДА жаан жаайт, БОЛ-
БОСО жаан жаабайт;

• ЭГЕРДЕ сабакты окусаў, АНДА сейилдеп кел, БОЛБОСО са-
бак оку.

Кээ бир учурларда <2-аракет> жок болушу мїмкїн:

ЭГЕРДЕ <шарты> АНДА <1 аракет>

Мисал:

• ЭГЕРДЕ айдоочу болсоњ, АНДА кабинага отур.

Кандайдыр бир шарттын аткарылышына же аткарылбашына жараша 
аракеттердин ырааттуулугун бир тарапка же башка тарапка ашы руучу ара-
кеттердин уюштуруу формасы бутактануу деп аталат.

6-класстын окуучусу Адилеттин аракеттеринин ырааттуулу-
гун блок-схема (14-сїрєт) тџрџндє кєрсєтєлџ. Адилет бул аракет-
терин тємєн кџдєй элестетет: «Эгерде Асан џйџндє болсо, анда ма-
тематика боюнча маселелерди чыгарабыз. Каршы учурда Аняга 
телефон чалып, биология боюнча докладды чогуу даярдашыбыз 
керек. Эгерде Алина џйџндє жок болсо, анда дилбаян жазганга 
отуруу керек».

14-сїрєт

Башы

ооба

ооба

жок

жок

Асан 
їйїндєбї?

Аня 
їйїндєбї?

Аняга 
телефон чалат

Математикадан
маселе 

чыгарышат

Биологиядан
реферат 

даярдашат
Дилбаян жазат

Аягы
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Ал эми, тємєнкџ маселени чечџџ їчїн блок-схеманын жар-
дамы менен ой жїгїртїїнї абдан кєрсєтмєлџџ берсе болот.

Бирдей даражадагы џч монетанын ичинен бирєє фальш 
(жалган, жењилирээк). Ташы жок таразанын жардамы менен 
бир эле жолу тартып, аны (фальшты) кантип билсе болот?

Кайталануучу алгоритмдер

Бир же бир нече аракетти алдын-ала коюлган шарты сак-
талганча бир нече жолу кайталоого туура келїїчї маселелер 
турмушта кєп кездешет.

Бир же бир нече аракеттердин ырааттуулугу алдын-ала тїзїлгєн шарты 
сакталганча кайталаган аракеттерди уюштуруу формасы цикл (кайталоо) 
деп аталат.

Циклди камтыган алгоритм циклдик алгоритм же кайталануучу  алго
ритм деп аталат.

Циклдин аткарылышы эч убакта токтобогон жагдайды чек-
сиз кайталануучу (чимирилген) цикл деп аталат. Иш жџзџндє 
мындай абалга жол бербеген алгоритмдерди иштеп чыгуу керек.

Турмуштан бир мисал карайлы. Кечки сейилдєєнїн алдын-
да математика боюнча тапшырма аткаруучу окуучунун аракет-
теринин блок-схемасынын кєрџнџшџ ушундай (16-сїрєт) болу-
шу мџмкџн:

Башы

Аягы

ооба жокТараза 
теўби?

Эки табакка бир-
ден монета кой, 

їчїнчїсїн 
сыртка кой

Сырттагы 
монета
фальш

Жогорку 
табактагы 

фальш

15-сїрєт
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Бул циклдик алгоритм. Окуучунун џй тапшырмасы канча 
маселеден турса ошончо жолу «Маселени чыгар» деген аракет 
аткарылат.

ЭСИЎЕРГЕ САКТАГЫЛА!

Командалары жазуу тартиби боюнча, б. а. бири-бирине уда-
алаш аткарылган алгоритм сызыктуу деп аталат.

Кандайдыр бир шарттын аткарылышына же аткарылбашы-
на жараша аракеттердин ырааттуулугун бир тарапка же башка 
тарапка ашыруучу аракеттердин уюштуруу формасы бутакта-
нуу деп аталат.

Бир же бир нече аракеттердин ырааттуулугу алдын-ала 
тїзїлгєн шарты сакталганча кайталаган аракеттерди уюштуруу 
формасы цикл (кайталоо) деп аталат.

Суроолор жана тапшырмалар

1. Кандай алгоритмдер сызыктуу деп аталат? Сызыктуу алгоритмдердин 
мисалдарын келтиргиле.

2. Эсепчи аткаруучусу эки гана команданы аткарганды билет: экиге 
кєбєйткєндџ жана бирди кошконду. Бул аткаруучуга нєлдєн 50 деген санды 
алуунун эњ кыска алгоритмин ойлоп тапкыла.

3. Аракеттерди кандай уюштуруу формасы бутактануу деп аталат? Бутак-
танууну камтыган алгоритмди келтиргиле.

Чыгаруу 
керекпи?

Маселени 
чыгар

Сейилге
чык

Аягы

Башы

16-сїрєт
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4. Бул Дж. Родаринин «Кол єнєрчїлїк эмне жыттанат?» деген ырынан 
їзїндї.

«Ар бир иштин жыты дагы өзгөчө:
Наабайкана камыр менен нандын жытын берет.
Жыгач устанын жанынан єткєндє –
Кырынды менен жаўы тактайдын жыты келет.

Маляр болсо скипидар жана боёк жыттанат,
Айнек салгыч устадан терезе шыбак жыт келет.
Бензин жыты айдоочунун кїрмєсїнєн келсе,
Машина май – жумушчунун кєйнєгїнєн жыттанат.

Кесиптер тууралуу информацияны ЭГЕРДЕ   АНДА деген сєздєр менен 
кайрадан айкалыштыргыла.

5. Бирдей даражадагы 9 монетанын ичинен бирєє (жењили) жалган. Ташы 
жок табактуу тараза менен силер канча жолу тартып, аны аныктай аласыњар?

6. Аракеттердин кандай уюштуруу формасы кайталоо деп аталат? Кайта-
лоону камтыган алгоритмдин мисалын келтиргиле.

7. Тємєнкџ топтогу буйруктарды 16 жолу катары менен аткарган аткаруу-
чу кайсы жерде токтойт?

10 метр алга
саат багыты боюнча 90° бурул

8. Тємєнкџ маселелерди чечџџдє аракеттердин кайсы тобун жана канча 
жолу кайталашы керек?

Эки бала кайыкта сџ зџп 
эс алып жџргєн суунун жээ-
гине 40 аскер келди. Кайык-
ка бир бала менен бир аскер 
чогуу батышпайт. Эгерде 
кайыкка бир эле аскер же эки 
гана бала батса, аркы жээкке 
аскерлер кантип єтєт?

9. Экини кєбєйткєндџ 
жана бирди кошконду бил-
ген эсепчи тууралуу маселе-
ни эстегиле. Тємєнкџ блок-
схеманы (17-сїрєт) колдонсо 
ага рацио налдуу (кыс ка) про-
граммаларды иштеп чыгуу 
же њил болот.

Бул блок-схеманы пай-
даланып, 0 санынан 1024 
жана 500 сандарын ала тур-
ган рационалдуу программа-
ларды тџзгџлє.

Башы

Аягы

ооба

ооба

жок

жок

Так 
санбы?

Бул сан 
0дєн чоўбу?

Жыйынтык 
сан

Санды 
2ге бєл

Сандан 
1ди ал

17-сїрєт
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§ 7. Аткаруучуну башкаруу

Маанилїї терминдер: аткаруучу, абсолюттук жылышуу, салыш-
тырмалуу жылышуу, жардамчы алгоритм, негизги алгоритм, цикл 
n жолу.

Графикалык аткаруучу менен таанышабыз

Компьютердин экранында тїрдїї сїрєттєлїштєрдї алуу 
максатында командаларды берїї менен башкарууга мїмкїн 
болгон программа окуу аткаруучулары деп аталат. Алар башка-
руу алгоритмдерин тїзїїнї окутуп-їйрєтїїдє колдонулат.

Мындай аткаруучулардын бардыгы программалык жол 
менен башкарылат. Булардын ар бирине белгилїї иш-аракет 
чєйрєсї, башкаруу командаларынын системасы, иштєє режим-
дери (текшерилїїчї шарттардын системасы) мїнєздїї.

Биздин ойдон чыгарылган аткаруучубуз компьютердин 
экранында же чакмак бетке сїрєт тартуу иш-аракетин аткарат 
дейли. Аны ГРафикалык АТкаруучу – ГРАТ деп атайбыз. 

ГРАТ эмнени аткарганды билет? Ал талаада жылып жїрє 
алат жана куйругу менен сїрєт тартканды билет.

Аткаруучу аткарып жаткан жагдай аткаруучунун чєйрєсї 
деп аталат.

Графикалык аткаруучу-
нун чєйрєсї 2.10-сїрєттє кєр-
сє тїлгєн. Бул сї рєт тартылуу-
чу бет (же экрандын бети). 
ГРАТ бирдей туруктуу ка-
дамдар менен вертикаль жана 
горизонталь багыттар боюнча 
жылып жїрє алат. Сїрєттє 
аралыгы аткаруучунун када-
мына барабар торчо пунктир 
аркылуу кєрсєтїлгєн. Атка-
руучу торчонун ичинде гана 
кыймылдайт. Ал талаанын 
чегинен чыгып кете албайт.

Аткаруучунун талаада-
гы абалы, биринчиден, анын 
жайгашкан орду (талаанын 
кайсы чекитинде турганы) жана багыты (кайсы жакты карап 
турганы) менен аныкталат. Багыты графикалык картадагыдай: 
жогору – тїндїккє, тємєн – тїштїккє, сол – батышка, оњ – 
чыгышка карайт. ГРАТ торчонун ичинде кадам шилтей алат, 
секире алат жана бурула алат. Ал саат жебесинин багытына 
каршы гана бурулганды билет.

18-сїрєт. Графикалык
аткаруучунун чєйрєсї
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Графикалык аткаруучу – бул башкаруунун объекти. Аны биз 
силер менен бирге башкарабыз. Башкаруунун максаты белгилїї 
бир сїрєттї алуу. Тартыла турган сїрєт горизонталь жана вер-
тикаль кесиндилерден турары белгилїї, себеби ГРАТ башка ба-
гыттарга кыймылдоону билбейт.

Аткарыла турган маселе тємєнкїдєй коюлат: аткаруучу та-
лаанын берилген чекитинде жайгашат жана берилген багытты 
карап турат. Белгилїї сїрєттї тартуу талап кылынат. Мисалы, 
ГРАТ талаанын ортосунда жайгашкан жана чыгышты карап ту-
рат дейли. Сызыктарынын узундугу тєрт кадамга барабар бол-
гон «Т» тамгасын тарткыла.

Алгач аткаруучуга баштапкы абал берилет. Бул атайын ор-
нотуу режиминде коюлат. Эми графикалык аткаруучуну башка-
рууга єтєбїз. Мында эки режимде башкарууга болот: тїз башка-
руу режими жана программалык тїрдє башкаруу режими.

Тїз башкаруу режиминде иштин жїрїшїндє: адам буйрук 
берет, ГРАТ аны аткарат; кайра башка буйрук берилет ж. у. с.

Тїз башкаруу режиминде аткаруучунун командалар систе-
масы тємєндєгїлєр:

кадам – сызык чийип, ГРАТ бир кадам алдыга жылат;
бурул – саат жебесине каршы багытта 90°ка бурулат;
секир – сызык чийбестен бир кадам алдыга жылат.
Бул буйруктарды жєнєкєй командалар деп атайбыз.
Мисалы, жактары бир кадамга барабар болгон квадратты 

тартуу талап кылынсын дейли. ГРАТтын баштапкы абалы: ква-
драттын тємєнкї сол бурчунда жайгашкан жана чыгышка ба-
гытталган. Аткаруучунун абалын кичинекей жебе менен белги-
лейбиз. Анда буйруктардын ырааты жана аларды аткаруунун 
натыйжалары сїрєттє берилгендей жїрєт.

баштапкы абал
кадам
бурул
кадам
бурул
кадам
бурул
кадам

Программалык тїрдє башкаруу режиминде иш аткаруучу-
ну автоматтык тїрдє башкарууну (имитация кылат) туурайт. 
Башкаруучу системанын (компьютер) эси болот, ага программа 
киргизилет. Адам программа тїзїп, аны эске киргизет. Андан 
кийин ГРАТ орнотуу режимине єткєрїлїп, адам белгилїї кла-
виштердин жардамы менен аткаруучуну баштапкы абалга кел-
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тирет. Мындан кийин ГРАТ аткаруу режимине єткєрїлєт да, 
программа боюнча иштей баштайт (берилген буйруктардын тиз-
мегин аткара баштайт). Эгерде кезектеги буйрукту аткара албай 
турган жагдай келип чыкса (мисалы, талаадан чыгып кетиши), 
анда программанын аткарылышы аварияга учурайт. Эгерде эч 
кандай авария болбосо, анда аткаруучу аткара турган иш акыр-
кы буйрук менен аяктайт.

Ошентип, графикалык аткаруучуну программалык башкаруу 
программаны даярдоо (программалоо, баштапкы абалга келтирїї) 
жана аткаруу этаптары аркылуу иш жїзїнє ашат (19-сїрєт).

Негизги программаны сыпаттоонун форматы:
программа аталышы {негизги программанын баш сєзї} 
<программанын телосу>
аягы

ГРАТты башкаруу алгоритминин мисалы

Программалык башкаруу режиминде: кадам, бурул, секи р 
буйруктары колдонулат. Бул режимде башка командалар да 
бар. Алар менен кийинчерээк таанышасыњар.

Графикалык аткаруучу їчїн программалоо тили – бул окуу алгоритм 
тили (АТ). Ошондуктан, окуу алгоритм тилинде жазылган ГРАТты башкаруу 
алгоритми ага программа болуп эсептелет.

Программалоону маселелерди чечїїнїн мисалдары аркы-
луу єздєш тїрєбїз. Аткаруучунун командалар системасынын 
(АКС) жањы буйруктары менен зарылдыкка жараша тааныша 
беребиз.

1-маселе. ГРАТ талаада «Т» тамгасын тарта турган програм-
маны тїзїп, аткаралы. Вертикаль жана горизонталь кесинди-
лердин узундуктары тєрт кадамга барабар болсун дейли.

Баштапкы абалы – таза бет. Аткаруучу горизонталь кесин-
динин сол жак учунда жайгашып, чыгышка багытталган.

Программа жана анын аткарылышынын натыйжасы сїрєттє 
кєрсє тїлгєн (20-сїрєт).

Жебе «бїттї» деген абалды билдирет.

ПРОГРАММАЛОО АТКАРУУ
(аткаруу режими)

ОРНОТУУ
(орнотуу)

19-сїрєт
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ПРОГРАММА               СЇРЄТ ЇЧЇН БЄЛЇНГЄН ТАЛАА

Программа Т тамгасы
башы

кадам
кадам 
кадам 
кадам 
бурул
бурул
секир
секир
бурул
кадам 
кадам 
кадам 
кадам 

аягы

Мындай алгоритмдин структурасы сызыктуу деп аталат. 
Буйруктар кезеги менен ар бири бир гана жолу аткарылат. Бул 
маселени чечїї їчїн АКСтин тїз режимде башкаруу буйрукта-
ры гана жетиштїї болорун кєрдїк.

ЭСИЎЕРГЕ САКТАГЫЛА!

ГРАТ аткаруучусу
Чєйрєсї: сїрєт тартуу їчїн кагаздын же экрандын бети. Бет-

ке тик бурчтуу торчолор чийилет. ГРАТ графикалык аткаруу-
чусу торчонун тїйїндєрїнє жайгашып, 4 багыттын (жогору, 
тємєн, оњго, солго) бирин алат.

Аткаруучунун милдети: горизонталь жана вертикаль ке-
синдилерден турган сїрєттєрдї алуу.

Маалыматтар: аткаруучу айкын «жагдайда» иштейт. Баш-
тапкы маалымат болуп аткаруучунун талаадагы абалы жана 
анын багыты эсептелет. Натыйжасы – алынган сїрєт. 

Аткаруучунун аракети: торчо сызык боюнча сїрєт тартып 
же сїрєт тартпай жылуу, бурулуу, талаанын четине чыгуу шар-
тын текшерїї.

Аткаруучунун командалар системасы:

1. Кадам Сызык чийип, бир кадам алга жылат.

2. Бурул Саат жебесине каршы 90°ка бурулат.

3. Секир Сызык чийбей, бир кадам алга жылат.

4. Аткар жардамчы 
алгоритмдин аталышы

Жардамчы алгоритмди чакырат.

20-сїрєт. Программа жана анын аткарылышынын жыйынтыгы
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5. Азырынча <шарт>, кайтала 
цб
<циклдин телосу> 
ца

Цикл. Шарттардын варианты: 
«алдыда чек» же «алдыда чек эмес». Азы-
рынча шарт чын болсо циклдин телосу атка-
рууну кайталайт

6. Эгер «шарт»
     анда <1-серия>
     антпесе <2-серия> 
ба

Бутактануу. «Эгер» деген сєздєн ки йинки 
жазылган шарт чын болсо 1-серия аткары-
лат, болбосо 2-серия аткарылат.

Суроолор жана тапшырмалар
1. ГРАТ кандай жумуштарды аткара алат?
2. ГРАТ аткаруучусунун чєйрєсї эмнелер болуп саналат?
3. Тїз режим жана программалык режим менен башкаруунун айырмачы-

лыктары эмнеде?
4. ГРАТтын АКСине кандай жєнєкєй командалар кирет жана алар кандай 

аткарылат?
5. Сызыктуу алгоритмде буйруктардын аткарылышы кандай ырааттуулук-

та жїргїзїлєт?
6. Аткаруучу: тик бурчтукту, їч бурчтукту, беш жылдызды, «Н», «Х», «Р», 

«М» тамгаларын тарта алабы?
7. «Е», «П», «Б», «Ч», «Ш» символдорун, горизонталдык жана вертикал-

дык кесиндилерден турган фигураларды тартуунун программасын тїзгїлє. 

Жардамчы алгоритмдерди колдонуу

Жардамчы алгоритмди сыпаттоонун форматы:
процедура аталышы {жардамчы алгоритмдин баш сєзї}
башы
<процедуранын телосу>
аягы

Аткаруучунун реакциясы:
1) «АТКАРА АЛБАЙМ» – аткаруучу барактын четине жет-

ти, мисалы їчїн, эми алдыга жыл деген команда берилген бол-
со, ал аны аткара албайт.

2) «ТЇШЇНГЄН ЖОКМУН» – аткаруучунун командалар си-
стемасына кирбеген же жардамчы алгоритмдин жардамы менен 
жазылбаган команда берилди.

Эми тємєнкї маселени чыгаралы.
2-маселе. ГРАТ тєрт орундуу 1919 санын жаза турган про-

грамманы тїзїї талап кылынсын дейли.
Албетте, мурунку маселедеги сыяктуу эле бир узун програм-

ма жазсак, аткаруучу ал боюнча улам бир кадам жылуу ме-
нен бул цифраларды тартып чыгат эле. Бирок, байкаган адамга 
башкача идея келет: 1 жана 9 цифралары эки жолу кайталан-
гандыктан, бул цифраларды бир эле жолу тартуучу программа 
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жазып, ишти кыскартса болбойбу? Бул кыскартууну иш жїзїнє 
ашырууга болот.

Негизги маселенин ичиндеги жана эреже катары, бир нече жолу кайта-
ланып аткарылуучу камтылган маселе чыгарылуучу алгоритм жардамчы 
алгоритм деп аталат.

Программалоо тилдеринде аларды камтылган программа-
лар (подпрограммалар) же процедуралар деп аташат. Акыркы 
аталышты графикалык аткаруучуну башкаруунун алгоритм ти-
линде колдонобуз.

Мындай учурда коюлган маселени чечїїнїн программа-
сы негизги программа (негизги алгоритм) жана процедуралар 
(жардамчы алгоритмдер) болуп бєлїнєт. Ар бир процедуранын 
єзїнїн уникалдуу аты болушу керек. Каралып жаткан маселе 
їчїн процедуралардын аттарын тємєндєгїдєй тандап алабыз: 
БИР жана ТОГУЗ. Анда негизги программада бул процедура-
ларга кайрылуу командасы тємєнкїдєй:

аткар БИР
аткар ТОГУЗ

Ушул командалар боюнча тиешелїї процедураларга башка-
руу берилет, алар аткарылгандан кийин башкаруу негизги про-
граммадагы кийинки командага кайтат.

Башында шарт коюп алалы. Ар бир цифраны чийїїдє ГРАТ-
тын баштапкы жана акыркы абалдары сїрєттє жебелер менен 
кєрсєтїлгєндєй (тємєн, чыгышты кєздєй) берилет. Бирдин 
акыркы жана баштапкы абалдары дал келет.

Негизги программа:

Программа 1919 саны
башы

аткар БИР
секир
аткар ТОГУЗ
секир
аткар БИР
секир 
аткар ТОГУЗ

аягы

Болгону ушу! Жєнєкєй эле турбайбы!
Бирок, азыр биз аткаруучуга БИР деген эмне жана ТОГУЗ 

эмне экендигин «тїшїндїрїї» керек. Алар процедуралардын 
сыпатталышында берилет (тємєн тарапка кара; аткаруу тарти-
би – мамыча боюнча).
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Процедура БИР
башы

бурул
кадам
кадам
кадам
кадам
бурул
бурул
секир
секир
секир
секир
бурул

аягы

Процедура ТОГУЗ
баш

кадам
бурул
кадам
кадам
кадам
кадам
бурул
кадам
бурул
кадам
кадам
бурул
кадам
бурул
бурул
бурул
секир
кадам
бурул

аягы

Бул мисал графикалык аткаруучунун командалар система-
сынын жањы командасы – процедурага кайрылуу буйругу ме-
нен тааныштырылды. Анын жалпы кєрїнїшї тємєндєгїдєй:

аткар <процедуранын аталышы>
Программадагы процедураны аныктоо анын сыпатталышы 

деп аталат.
Процедуранын сыпатталышынын форматы:
процедура <процедуранын аты>
башы 

<процедуранын тулку>
аягы
Сыпатталыштагы аты менен кайрылуудагы аты сєзсїз бири-

бирине дал келиши зарыл. Процедуранын жазылышы негизги 
программадан кийин жайгашат.

Процедуранын сыпатталышын программага кошуу менен 
биз аткаруучунун командалар системасын кењейттик. Бул про-
граммада ушул процедурага кайрылуу командасын колдонуу 
мїмкїн болуп калды.

Колдонулган ыкма оор маселелерди программалоону жењил-
детет. Оор маселе эњ жєнєкєй камтылган маселелерге бєлїнєт. 
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Жєнєкєй маселелердин чыгарылышы жардамчы алгоритмдер 
тїрїндє тїзїлєт да, негизги алгоритм алардын ортосундагы бай-
ланышты камсыз кылат.

Программалоонун адегенде негизги программасы жазылып, 
анан ага тїзїлє элек камтылган программаларга кайрылуулар 
киргизилип, андан кийин бул камтылган программаларды сы-
паттап жазуу ыкмасы удаалаш деталдаштыруу методу деп 
аталат. Белгилей кете турган нерсе деталдаштыруу кадамдары 
биздин мисалдагыдан кєп болушу мїмкїн. Себеби камтылган 
программалардын ичинде башка камтылган программаларга 
кайрылуу командалары да болушу ыктымал.

Татаал программаларды башкача жол менен да тїзїїгє бо-
лот. Маселени чечїїдє керектелїїчї кєптєгєн камтылган про-
граммалар тїзїлєт. Андан кийин ушу кайрылуу командалары 
менен жабдылган негизги программа жазылат. Камтылган про-
граммаларды камтылган программалардын библиотекасына 
чогултуп, компьютердин эсинде узак убакыт сактоого болот. 
Мындай библиотекага жањы камтылган программалар менен 
улам-улам толуктап турат.

Мисалы, графикалык аткаруучуну башкаруу їчїн бардык 
тамгалардын жана цифралардын сїрєттєрїн тартуунун про-
цедураларынын библиотекасы тїзїлсє, анда каалаган текстти 
алуу программасы библиотеканын процедураларына кайрылуу 
командаларынан гана туруп калат.

Мындай метод жыйноочу программалоо деп аталат. Про-
граммалоо боюнча адабияттарда кєпчїлїк учурда тємєндєгїдєй 
терминология колдонулат: удаалаш деталдаштыруу методун – 
жогорудан тємєн карай программалоо, ал эми жыйноочу ме-
тодду тємєндєн жогору карай программалоо деп аташат.

Суроолор жана тапшырмалар

1. Негизги алгоритм жана жардамчы алгоритм деген эмне?
2. Жардамчы алгоритмдин сыпатталышы жардамчы алгоритмге кайры-

луудан эмнеси менен айырмаланат?
4. Процедурага кайрылуу командасы ГРАТ аткаруучусунун тилинде кан-

тип жазылат?
3. ГРАТ аткаруучусу їчїн жардамчы алгоритмдерди (процедураларды) 

сыпаттоонун эрежелери кандай?
4. Ырааттуу деталдаштыруу методунун мањызы эмнеде?
5. Тємєндєн жогору, жогорудан тємєн карай программалоо деген эмне?
6. Жардамчы алгоритмдерди колдонуп, чийгиле.
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ЦИКЛ кайталоо алгоритмдери

Тємєндєгї маселенин чыгарылышын талдайлы.
3-маселе. Баштапкы абал: ГРАТ талаанын сол четинде жай-

гашып, чыгышка багытталган. Экран аркылуу бир четинен 
экинчи четине єткєн горизонталь тїз сызык тартуу керек.

Маселени, 15 жолу кадам деген буйрукту жазуу менен чыга-
рып койсо болмок (эгерде талаанын туурасы бир четинен экин-
чи четине чейин 15 кадам болсо). Бирок программаны кыйла 
кыска жол менен тїзїїгє болот. Ал тємєнкїдєй:

азырынча алдыда чети жокпу, кайтала
  цб 
     кадам
  ца

Мында цикл деп аталган команда колдонулду. Цикл коман-
дасынын форматы тємєндєгїдєй:

азырынча <шарты>, кайтала
  цб
     <циклдин тулку>
  ца

Кызматчы сєздєр: цб – циклдин башталышы, ца – циклдин 
акыры дегенди белгилейт.

Бул графикалык аткаруучу менен аны башкаруучу компью-
тердин ортосундагы тескери байланышты пайдаланган АКСтеги 
биринчи команда. Команданын милдети ГРАТ талаанын чети-
не чыгып кеткен жокпу, ушул багыттагы кийинки кадам же 
секирїї їчїн авариялык коркунучтун болбостугу текшерилет. 
Текшерилїїчї шарттар тємєндєгї мазмунда болот: «алдыда че-
тиби?» же «алдыда чети жокпу?». Буга машина аткаруучудан 
«ооба» же «жок» деген жоопту алат.

Берилген маселеде «алдыда чети жокпу?» шарты текшери-
лет. Эгерде «ооба» болсо, анда кадам жасалат (б. а. <циклдин 
телосу> аткарылат). Мындан кийин шартты текшерїїгє кайра 
кайрылып, бул процедура улам кайталанып турат. Эгер шартты 
текшерїї терс жооп берсе (б. а. алдыда чети болсо), анда циклди 
аткаруу аяктап, программанын кийинки командасы аткарыла 
баштайт.

Циклди программалоодо анын чектїї болушун ойлонуу за-
рыл. Жогоруда жазылган цикл – чектїї. Бир багытта кыймыл-
доо менен аткаруучу сєзсїз четине чыгып, циклдин аткарылы-
шы аяктайт.

Циклдин аткарылышынын акырына чыкпай, чексиз болуп 
калышы циклдин чексиз кайталанышы (чимирилиши) деп 
аталат.
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ГРАТ талаанын ортосунда жайгашсын дейли. Кезектеги 
циклдин аткарылышы:

азырынча алдыда чети жокпу, кайтала
  цб
     кадам
     бурулуу
  ца
эч качан бїтпєйт. ГРАТ чексиз тїрдє квадратты тарта берет, 

себеби «алдыда чети эмеспи?» деген шартты текшерїї дайыма 
оњ натыйжа берет.

4-маселе. Эми графикалык аткаруучу талаанын четтери ар-
кылуу тик бурчтуу алкакты чийишинин программасын тїзєбїз. 
Баштапкы абалы: ГРАТ талаанын жогору сол бурчунда жай-
гашкан жана тїштїктї карап турат.

Алкак тєрт сызыктан турат, ошондуктан сызыкты талаа-
нын бир четинен экинчи четине чейин жїргїзїїчї процедураны 
колдонуу ыњгайлуу. Кайрадан удаалаш деталдаштыруу методун 
колдонобуз. Алгач негизги программаны жазабыз.

программа Алкак
башы
 аткаруу  СЫЗЫК
 бурулуу 
 аткаруу  СЫЗЫК
 бурулуу
 аткаруу  СЫЗЫК
 бурулуу
 аткаруу  СЫЗЫК
аягы

21-сїрєт. «Алкак» программасы жана аны аткаруунун жыйынтыгы.

Сызыкты чийїї программасын биз мурда караганбыз. Эми 
аны процедура тїрїндє сыпаттайлы.

процедура СЫЗЫК
башы
 азырынча алдыда чет жокпу, кайтала
 цб
  кадам
 ца
аягы
Бул программаны тїзїїдє бир кадамдуу деталдаштыруу 

тємєндєгї ырааттуулукта колдонулду:

НЕГИЗГИ ПРОГРАММА 
деталдаштыруу кадамы
процедура СЫЗЫК
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Четиби?

Бурул Бурул
Бурул

Бурул

СЫЗЫК СЫЗЫК

СЫЗЫК СЫЗЫК

Башы Башы

Аягы

Аягы

алгоритмдин 
башы же аягы

жєнєкєй команда

жардамчы 
алгоритмге 
кайрылуу

шартты текшерїї

Шарт

Циклдин
тулку

жок

ооба

Алгоритмдердин блок-схемасы

Блок-схемалар аткаруучунун айрым аракеттерин сїрєттєєчї 
фигуралардан (блоктордон), аларды байланыштыруучу жана ат-
каруу ыраатын кєрсєтїїчї жебелерден турат. Ар бир блоктун 
ичине аткарылуучу аракет жазылат. Блоктун формасы блок 
кєрсєткєн операциянын мїнєзїн билгизет. Алгоритмдердин 
схемалары кєрсєтмєлїї жана бир тїрдїї болсун їчїн бардык 
графикалык элементтер стандартташтырылат.

22-сїрєттєгї алкакты чийїї алгоритминин блок-схемасын 
карап кєргїлє. Ал эки бєлїктєн – негизги алгоритмдин блок-
схемасынан жана СЫЗЫК деген жардамчы алгоритмдин блок-
схемасынан турат. Бул схемалардан ар кандай формадагы блок-
тордун аткаруучу кызматтары кєрїнїп турат.

      Негизги алгоритм                               Жардамчы алгоритм

22-сїрєт. «Алкак» алгоритминин блок-схемасы

23-сїрєт. Блок-схеманын элементтери жана «цикл» структурасы
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Циклдин командасы єзїнчє блок менен 
сїрєттєлбєстєн, 23-сїрєттє кєрсєтїлгєндєй 
бїтїн структура тїрїндє берилет. Мындай 
структураны шарт алдына коюлган цикл 
деп аташат (себеби коюлуучу шарт циклдин 
телосунан мурда келет). Башка варианттагы 
аталышы да бар: азырынча-цикл (азырынча 
шарт чын болсо, анда циклдин тулкусунун 
аткарылышы кайталанат).

Кийинки маселени чыгаруу їчїн кайра-
дан удаалаш деталдаштыруу методун колдо-
нобуз.

5-маселе. Экрандын бетине горизонталь сызыктарды сызуу 
талап кылынсын дейли (24-сїрєт). Аткаруучунун баштапкы аба-
лы: талаанын жогору сол бурчунда жайгашкан жана тїштїктї 
кєздєй багытталган.

Бул маселени чыгаруунун программасында мурдагы эле СЫ-
ЗЫК процедурасы колдонулат. Жаўы тїзїлїїчї КАЙТУУ про-
цедурасы – ГРАТты кийинки ылдый жакта жайгашкан сызыкты 
чийїї їчїн баштапкы абалына кайтарат.

программа СЫЗУУ          процедура КАЙТУУ
башы              башы
  азырынча алдыда чет жокпу      бурул
  кайтала             бурул
  цб              азырынча алдыда чет жокпу,
     бурул              кайтала
     аткар СЫЗЫК            цб
     аткар КАЙТУУ                    секир
    секир              ца
  ца              бурул
  бурул              аягы
  аткар СЫЗЫК
аягы

Негизги алгоритм

24-сїрєт. 
«Сызыктар»

Аягы

Башы

Чет жокпу?

Бурул

жок

ооба

Бурул

Секир

СЫЗЫК

СЫЗЫК
КАЙТУУ
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Жардамчы алгоритм

25-сїрєт. «Сызуу» алгоритминин блок-схемасы

ЭСИЎЕРГЕ САКТАГЫЛА!

Кайталануучу аракеттерди программалоо їчїн цикл коман-
дасы колдонулат. Цикл командасынын форматы тємєндєгїдєй:

азырынча <шарты>, кайтала
   цб
     <циклдин тулкусу>
   ца

Цикл командасы башкаруу объект менен башкаруу систе-
масы ортосундагы кайра байланышты пайдаланат. Шартты 
текшерїї башкаруу системасына башкаруу объекттин абалы 
тууралуу информация берет.

Эгерде текшерилїїчї шарт (чын) аткарылса, анда циклдин 
тулкусунда турган командалар аткарылат. Эгерде шарт жалган 
болсо, анда циклден чыгуу жїзєгє ашат.

Циклди программалган учурда чимирилїї болбошун кєзє-
мєлдєє керек.

Блок-схема – бул алгоритмди сыпаттоонун графиктик жолу. 
Блоктор аткаруучунун аракетин белгилейт, ал эми бириктирїїчї 
жебелер аткарылуучу аракеттердин ырааттуулугун кєрсєтєт.

Суроолор жана тапшырмалар
1. Цикл деген эмне? Циклдин командасы кандай жазылат?
2. Циклдин шарты деген эмне? Циклдин тулку деген эмне?
3. Алгоритмдеги циклдин чексиз кайталанышы кайсы учурда болот?
4. Блок-схема деген эмне?
5. Блок-схемалар кандай блоктордон тїзїлєт. Ал блоктор кандай белги-

ленет жана эмнени билдирет?
6. Блок-схемалардагы жебелер эмнени билдирет?
7. Аткаруучуну ар кандай баштапкы абалдан талаанын бурчуна келтирїїчї 

программа тїзгїлє.
8. Аткаруучу каалагандай баштапкы абалдан чыгып, талааны жээктеп тик 

бурчтукту тартуучу программаны жазгыла.

Аягы

Башы

Чет жокпу?

Бурул

Бурул

Бурул
жок

ооба

Секир
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Бутактануу жана алгоритмди удаалаш деталдаштыруу

Бутактануу командасы. ГРАТтын дагы бир буйругу менен 
таанышалы. Ал бутактануу командасы деп аталат. Бутактануу 
командасынын форматы тємєндєгїдєй:

    эгерде < шарты >
       анда < 1-серия >
       болбосо < 2-серия >
    ба
Кызматчы сєз ба бутактануунун аягын билдирет.
ГРАТ мурункудай эле эки гана шартты текшере алат: «ал-

дыда четиби?» же «алдыда чети жокпу?». <Серия> – бир же 
биринин артынан бири келїїчї бир нече команда. Эгерде <шар-
ты> туура болсо, анда <1-серия> аткарылат, болбосо – <2-се-
рия> аткарылат. Мисалы:

эгерде алдыда чет жокпу
    анда секир
    болбосо бурул
ба

Мындай бутактануу толук 
деп аталат. Анын блок-схемасы 
26-сїрєттє кєрсєтїлгєн.

Кээ бир учурларда бутактануу 
командасынын толук эмес формасы 
колдонулат (27-сїрєт). Мисалы:

эгерде алдыда чет жокпу
    анда бурул
    ба
Толук эмес бутактануунун фор-

маты:
эгерде < шарты >
    анда < серия >
ба

Мында, эгерде <шарты> туура болсо, <серия> аткарылат.
Акырында, ГРАТ їчїн салыштырмалуу кыйын болгон про-

грамманы тїзєлї. Бул мисалдан ырааттуу деталдаштыруу мето-
ду татаал маселелерди чечїїнї жеўилдетерин кєрєсїўєр.

6-маселе. Талаанын кырка четтерине квадраттардан турган 
оюмду тарткыла. ГРАТтын баштапкы абалы: жогору сол бур-
чунда жайгашып, тїштїккє карай багытталган (28-сїрєт).

Талаанын бир четинен экинчи четине чейин тартылган ква-
драттардын тизмегин КАТАР деп атайлы. Квадраттардын ката-
рын тарта турган процедура тїзїлєт. Адегенде негизги програм-
маны жазабыз.

26-сїрєт. Толук бутактануунун 
блок-схемасы

алдыда
чет жокпу?

жокооба

Секир Бурул

Секир

алдыда
чет жокпу?

жокооба

27-сїрєт. Толук эмес 
бутактануунун блок-схемасы
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программа Оюм
башы
аткар КАТАР
бурул
аткар КАТАР
бурул
аткар КАТАР 
бурул
аткар КАТАР
аягы

28-сїрєт. «Оюм» программасы жана анын аткарылышынын натыйжалары

Тємєндє КАТАР процедурасы кєрсєтїлгєн. Анын ичинде єз 
кезегинде КВАДРАТ деп аталган башка процедурага кайрылуу 
бар. Аты айтып тургандай бул процедуранын жардамы менен 
квадрат чийилет.

процедура КАТАР       процедура КВАДРАТ 
башы            башы
   секир      кадам
   секир      бурул
   азырынча алдыда чет жокпу, кайтала   кадам
   цб      бурул
   аткар КВАДРАТ     кадам
   эгер алдыда чет жокпу            бурул
   анда секир     кадам
   ба      бурул
   ца      секир
аягы      аягы

КАТАР процедурасында-
гы циклдин телосунда толук 
эмес бутактануу орун алган. 
Мындай алгоритмдин струк-
турасын камтылган бутак-
тануусу бар цикл деп атаса 
болот.

КАТАР процедурасынын 
блок-схемасы 29-сїрєттє кєр -
сє тїлгєн.

29-сїрєт. «КАТАР» 
процедурасынын блок-схемасы

алдыда
чет жокпу?

алдыда
чет жокпу?

жок

жок

ооба

ооба

Секир

КВАДРАТ

Башы

Секир

Секир

Аягы
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Бул программаны тїзїїдє алгоритмди деталдаштыруунун 
эки кадамы колдонулду. Алар тємєндєгїдєй ырааттуулукта ат-
карылат:

НЕГИЗГИ ПРОГРАММА
|  деталдаштыруунун 1-кадамы
процедура КАТАР
|  деталдаштыруунун 2-кадамы
процедура КВАДРАТ

Эми силерге графикалык аткаруучунун бардык командала-
ры белгилїї болду. Аларды їч топко бєлїїгє болот: жєнєкєй 
командалар; процедурага кайрылуу командасы; структуралык 
командалар. Їчїнчї топко циклдердин жана бутактануунун ко-
мандалары кирет.

Графикалык аткаруучунун командалар системасы

Жєнєкєй командалар  Процедурага кайрылуу
 кадам   
 бурул    аткар <процедуранын аты>
 секир

Структуралык командалар

азырынча <шарты>, кайтала эгерде <шарты>
цб           анда <1-серия>
    <циклдин телосу>        антп <2-серия>
ца      ба

ЭСИЎЕРГЕ САКТАГЫЛА!

Бутактануунун структуралык командасынын форматы: 
 эгерде < шарты >
       анда < 1-серия >
       болбосо < 2-серия >
    ба
Эгерде <шарты> туура болсо, анда 1-серияны тїзгєн коман-

далар аткарылат, эгерде жалган болсо, анда – <2-серия> атка-
рылат. <1-серия> бутактануунун оў бутагы деп аталат, <2-се-
рия> – терс бутагы.

Толук эмес бутактануунун форматы:
эгерде < шарты >
    анда < серия >
ба

Эгерде <шарты> туура болсо, <серия> аткарылат, эгерде 
жалган болсо, алгоритмдин кийинки командасына дароо єтєт.

Татаал алгоритмдерди кєп кадамдуу деталдаштыруу (майда-
чїйдєлєгєн) ыкма менен тїзгєн ыўгайлуу.
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Суроолор жана тапшырмалар
1. Кєп кадамдуу деталдаштыруу (майда-чїйдєлєє) деген эмне?
2. Акыркы деўгээлдеги деталдаштыруунун жардамчы алгоритмдери кан-

дай командалардан турушу мїмкїн?
3. Бутактануу командасынын форматы кандай? Ал аткаруучунун кандай 

аракеттерин аныктайт?
4. Толук бутактануу толук эмес бутактануудан кандай айырмаланат?
5. Кєп кадамдуу деталдаштырууну колдонуп, тємєндєгї берилген масе-

лелерди чыгаруу їчїн графикалык аткаруучуну башкаруунун программала-
рын тїзгїлє:

- берилген талааны толугу менен горизонталь їзїк-їзїк сызыктар менен 
толтургула;

- талаанын тєрт бурчуна бирден чакмактарды тарткыла;
- талааны жактары бир кадам болгон чакмактарга бєлїп чыккыла.
Эскертїї: Талаа деп дисплейдин бетин же чакмак дептердин барагын 

тїшїнїї керек.

Маселелер
1. Аткаруучу тємєндєгї фигураларды чие ала турган программа тїзгїлє:

1) тик бурчтук; 2) квадрат (тєрт бурчтук).
2. Аткаруучу їчїн тємєнкї тамгаларды жазууда колдонулуучу программа 

тїзгїлє: 
1) Б; 2) Г; 3) Е; 4) О; 5) П; 6) Р; 7) Т.

3. Жогорудагы маселенин программаларын жардамчы алгоритм катары 
колдонуп, аткаруучуга сєздєрдї жазууга жардам бергиле:

1) БЕТ; 2) БОР; 3) ПОРТ; 4) ГЕРБ.
4. Аткаруучу тємєнкї оњ жак бурчта жайгашып, жогору жакты карап турат. 

Тємєнкї программаларды аткаргандан кийин аткаруучу талаанын кайсы же-
рине жайгашат?

1) Программа СЕЙИЛ
башы
азырынча чети эмес, кайтала
 цб
  секирїї
 ца
 бурулуу
азырынча чети эмес, кайтала
 цб
  секирїї
 ца
аягы

2) программа СЕЙИЛ
башы
азырынча чети эмес, кайтала
 цб
  секирїї
  бурулуу
секирїї
  бурулуу
  бурулуу
  бурулуу
 ца
аягы
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III  г л а в а
ИНФОРМАЦИЯЛЫК МОДЕЛДЕР

§ 8. Моделдєє тааныпбилїїнїн методу катары

Маанилїї сєздєр: оригинал-объект, модель, моделдештирїї, 
натуралык модель, информациялык модель.

Моделдер жана моделдєє

Адам єзїнїн кєркєм, илимий, практикалык ишмердїїлїгїндє 
кєп чї лїк учурда моделдерди пайдаланат. Башкача айтканда 
ишине туура келген объекттин (процесстин же кубулуштун) 
обра зын тїзєт.

Моделди талдоо (анализдєє) жана ага байкоо жїргїзїї 
кыйла татаал чыныгы объекттин, процесстин же кубулуштун 
маани-маўызын таанып-билїїгє мїмкїндїк берет.

Айлана-чөйрөдєгї объекттерди таанып-билїїнїн, чыныгы объект тердин 
«орун басарларын» тїзїїдєн жана изилдєєдєн турган методдорунун бири, 
моделдештирїї болуп эсептелет. «Объект-орун басарды» модель деп, ал 
эми баштапкы объектти  – прототип же оригинал деп атоо кабыл алынган.

Эмне їчїн оригиналдын єзїн изилдебейбиз, анын моделин 
тїзїїнїн эмне кажети бар деген суроо туулат?

Биринчиден, изилденїїчї объект абдан чоў (Кїн система-
сынын модели) же абдан кичине (атомдун модели), процесс єтє 
жай єткєн (геологиялык моделдер), объектти сынап изилдєє 
анын талкаланышына алып келиши мїмкїн (самолеттун моде-
ли) же моделди тїзїї абдан кымбат (шаардын архитектуралык 
модели ж. б.) болгон учурларда моделдерди тїзїшєт.

Экинчиден, реалдуу убакытта оригиналдын жок болуп кети-
ши ыктымал же чындыгында ал деги эле болбошу да мїмкїн. 
Белгилїї фактылардын негизинде гипотеза жана аналогия ме-
тоду боюнча эчак болуп єткєн окуялардын же табигый ката-
клизмдердин моделдерин тїзсє болот. Мисалы, динозаврлардын 
жок болушунун же Атлантиданын кыйрашынын теориялары 
жаралды. Ушундай методдун жардамы менен келечекке кєз 
жїгїртїїгє болот. Физик-окумуштуулар биздин планетада атом-
дук согуш болгон учурда башталчу «ядролук кыштын» теория-
лык моделин курушту. Мындай модель адамзатка сак болуу ну 
алдын-ала эскертет.

Їчїнчїдєн, оригинал кєптєгєн касиеттерге жана єз ара бай-
ланыштарга ээ болот. Кандайдыр бир айкын касиетти тереў 
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окуп-їйрєнїї їчїн кээде андан мааниси азыраак касиеттен баш 
тартып же такыр эске албоо да пайдалуу.

Окуу процессинде силер моделдерди дайыма колдонуп 
келе сиўер. Физиканы окуп-їйрєнїїдє электрдик схемалар-
ды – электр чынжырларынын моделдери, географияны окуп-
їйрєнїїдє жер бетинин моделдери – глобус жана карта, ал эми 
математиканы окуп-їйрєнїїдє – таблицалар, графиктер, тело-
лор пайдаланылат.

Бир эле объектти окуп-їйрєнїїдє ар кандай кєз караштар 
болушу ыктымал. Демек, бир эле объектин кєптєгєн моделин 
тїзїїгє болот.

Мисалы, Кїн системасындагы планеталардын кыймылын 
тємєнкї моделдердин жардамы менен сыпаттоого болот.

- Кеплердин модели, буга физиканын їч мыйзамы жана ма-
тематикалык формулалар кирет;

- Ньютондун модели, бир модель негизинен формулалардан 
турат, бирок ал бардык деталдарын (майда-чїйдєсїн) так жана 
жалпылап тїшїндїрєт.

Объекттердин модели катары архитектуралык курулуштар-
дын же кєркєм чыгармалардын кичирейтилген кєчїрмєсї, мек-
теп кабинеттериндеги кєрсєтмє куралдар ж. б. болушу мїмкїн. 

30-сїрєт

Модель кандайдыр бир чыныгы нерселерди, мисалы, водород-
дун атомун, Кїн системасын, чагылгандын чартылдашын ча-
гылдыра алат.

Бул мисалдарда моделдин прототиби болуп объекттин же 
кубулуштун жалпы касиеттери менен бїтїндєй классы саналат.

«Модель» дегн тїшїнїктїн аныктамасы тємєнкїдєй.

Модель – бул чыныгы объекттин кандайдыр бир жєнєкєйлєтїлгєн ок-
шоштугу.

Моделдештирїїнїн кєз карашынан алганда модель – бул 
окуп-їйрєнїлїїчї объекттин, кубулуштун же процесстин олут-
туу єзгєчєлїктєрїн чагылдырган бир жаўы объект.
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Объекттердин же кубулуштардын моделдеринде оригинал-
дын касиеттери – анын мїнєздємєлєрї, параметрлери чагылды-
рылат.

Бардык моделдерде кандай жалпылык бар? Алар кандай ка-
сиеттерге ээ?

Биринчиден, модель оригинал-объекттин так кєчїрмєсї бо-
луп эсептелбейт: ал анын касиеттеринин, катышынын жана 
жїрїш-турушунун бир бєлїгїн гана чагылдырат. Мисалы, ма-
некенге костюмду кийгизсе болот, бирок аны менен сїйлєшїї 
мїмкїн эмес. Автомобилдин моделинин мотору, ал эми їйдїн 
макетинин – электр зымдары жана суу тїтїктєрї жок берили-
ши мїмкїн.

Экинчиден, кандайдыр бир модель, оригиналдын кээ бир 
гана тїп белгилерин чагылдыргандыктан, бир эле объекттин ар 
тїрдїї моделдерин тїзїїгє жана колдонууга болот. Мисалы:

- топ Жердин бир гана касиетин – анын формасын бере алат;
- кадимки глобус андан тышкары материктердин жайга-

шуусун;
- ал эми Кїн системасынын аракеттеги курамына кирген 

глобустун модели – андан тышкары Жердин Кїндїн айлана-
сындагы кыймылынын траекториясын бере алат.

Объекттин белгилерин модель канчалык кєп чагылдырса, ал 
ошончолук толугураак болот. Бирок, оригинал-объекттин бар-
дык касиеттерин моделде чагылдыруу мїмкїн эмес, кєпчїлїк 
учурда анын кереги деле жок. Анын їстїнє адам моделди 
тїзгєндє, эреже катары, ал белгилїї гана бир максатты кєздєйт. 
Бул максатты жїзєгє ашыруу їчїн объект тин ага маанилїї, 
олуттуу кєрїнгєн гана белгилерин кыйла толук чагылдырган-
га  умтулат. Мисалы, эгерде самолеттун модели коллекция їчїн 
жасалса, анын учуучу мїнєздємєлєрї эмес, ал самолеттун сырт-
кы кебетеси келтирилет.

Моделге коюлган талаптар моделдештирїїнїн максатына 
жараша коюлат: атап айтканда ал оригинал-объекттин кайсы 
белгилерин чагылдырышы керек.

Биринчиден, белгилерди кєчїрїп, кайталаса болот. Мын-
дай моделди натуралык (материалдык) деп атайт. Нату-
ралык моделдердин мисалына муляждар жана макеттер – 
моделдештирилїїчї объекттин сырткы кєрїнїшїн (глобус), 
анын структурасын (Кїн сис темасынын модели) же жїрїш-
турушун  (автомобилдин радио менен башкаруучу модели) кай-
талоочу кичирейтилген же чоўойтулган кєчїрмєлєрї саналат.

Экинчиден, оригиналдын белгилерин информацияны код-
доштуруучу тилдердин биринде – оозеки баяндап, формуласын, 
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схемасын жана чиймесин келтирип сыпаттаса болот. Мындай 
моделди информациялык деп аташат.

Адамдын моделдерди колдонуусу:
- материалдык предметтерди кєрсєтїї їчїн (архитектордун 

устаканасындагы жаўы конушту куруунун макети);
- белгилїї фактыларды тїшїндїрїї (биология кабинетинде-

ги адамдын скелетинин макети);
- гипотезаны текшерїї жана изилденїїчї объекттер туура-

луу жаўы билимдерди алуу (аэродинамикалык трубанын жаўы 
конструкциясында самолеттун учуу модели);

- божомолдоо (космостон тартылган аба массаларынын кый-
мылынын фото сїрєттєрї);

- башкаруу (автобустардын жїрїшїнїн жїгїртмєлєрї) ж. б.

Информациялык моделдердин тїрлєрї

Оригинал-объектти анын белгилеринин тобу менен алмаш-
тырса болот.

Изилденїїчї объекттер жана процесстер тууралуу бардык зарыл бол-
гон информацияларды камтыган белгилердин тобун информациялык мо
дель деп аташат.

1-таблицада дача їйїнїн информациялык модели – каталог-
догу карточка келтирилген. Бул боюнча курулуш компаниясы-
нын кардары ылайыктуу долбоорду тандай алат.

1-таблица 

Сырткы кєрїнїшї

   Узундугу    10 м

   Туурасы    8 м

   Кабаттын саны    1

   Дубалдын материалы    Жыгач

   Дубалдын калыўдыгы    0,6 м

   Дубалдын ички жасалгаланышы    Тактай

   Чатырдын материалы    Шифер

Информациялык моделдерде касиеттердин бардык аталыш-
тары – бул дайыма белги элементтери, себеби аталыш белги ме-
нен гана туюндурулат. Мисалы 1-таблицада «сырткы кєрїнїшї» 
чоўдугунун мааниси элестїї элемент (сїрєт) менен туюндурул-
ган, ал эми калган чоўдуктар белгилердин (цифралар, тамга-
лар) жардамы менен туюндурулган.
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Элестїї информациялык моделдер (сїрєттєр, фотографиялар ж. б.) 
объекттердин кандайдыр бир информация ташуудагы, мисалы кагазда сак-
талган кєрїнїїчї элестерин берет.

Информациялык моделдер объекттер менен процесстерди 
элестїї же белги формасында берет. Берїї жолу боюнча ин-
формациялык моделдерди тємєнкїдєй тїрлєргє айырмалашат 
(31-сїрєт):

32-сїрєттє бир клеткалуу балыр хламидомонаддын модели-
нин мисалы келтирилген. Балырдын тартылган бєлїгї – бул 
моделдин элестїї элементтери, ал эми сїрєттїн астындагы жана 
оў тарабындагы жазуулар – белгилердин элементтери.

Аралаш информациялык моделдердин мисалдары болуп гео-
графиялык карталар, графиктер, диаграммалар ж. б. кызмат 
кылат.

Жер бетинин спутниктерден 
алынган фотографиялары адис-
терге кєп информацияларды берет 
(33-сїрєт).

Элестїї информациялык мо-
делдер билим берїїдє (окуу китеп-
териндеги иллюстрациялар (34-сї-
рєт), ар тїрдїї предметтер боюнча 
окуу плакаттар) жана объекттер-
дин сырткы белгилери боюнча 
классификация жїргїзїї талап 
кылынуучу илимдерде ке ўи ри 
колдонулат.32-сїрєт

31-сїрєт

Информациялык моделдердин тїрлєрї
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ЭСИЎЕРГЕ САКТАГЫЛА!

Модель – бул бир объекттин (оригиналдын) єкїлїн белгилїї 
максатта «орун басары» катары колдонулуучу объект. Мо-
дель оригинал-объекттин так кєчїрмєсї болуп эсептелбейт: 
ал анын касиеттеринин, катыштарынын жана жїрїш-туруш 
єзгєчєлїктєрїнїн кандайдыр бир бєлїгїн гана чагылдырат. Бир 
эле объекттин ар тїрдїї моделдерин тїзїп, колдонсо болот. Мо-
делдерди тїзїї жана колдонуу процессин моделдештирїї дейбиз.

33-сїрєт

34-сїрєт
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Натуралык жана информациялык моделдер деп айырмала-
шат. Натуралык моделдер – моделдештирїїчї объекттин кичи-
рейтилген же чоўойтулган тїрдєгї сырткы кєрїнїшїн, струк-
турасын же жїрїш-турушун келтирїїчї чыныгы предметтер.

Изилденїїчї объекттер жана процесстер тууралуу бардык 
зарыл болгон информацияларды камтыган касиеттердин тобун 
берїї жолдору боюнча: элестик, белгилик жана информация-
лык деп айырмалашат.

Суроолор жана тапшырмалар

1. Модель деген эмне? Моделдердин негизги касиеттери кандай?

2. Моделдештирїї деген эмне? 

3. Оригинал-объект менен анын моделинин ортосундагы катышты эмне 
деп атоого болот?

4. Кандай моделди натуралык деп аташат? Натуралык моделдерге 2–3 
мисал келтиргиле.

5. Кандай моделдерди информациялык деп аташат?  Информациялык 
моделдерге 2–3 мисал келтиргиле.

6. Ар бир көрсөтүлгөн моделдер їчїн – модель менен да, оригинал-объект 
менен да адам аткара алуучу аракеттерди атагыла:

а) самолеттун радио башкаруучу модели;
б) кїрмєнїн сєз менен сыпатталышы;
в) батирдин планы:
г) натуралык чоўдуктагы пластилинден жасалган чайнек.
д) келечектеги саякат тууралуу кыялдануу.

Кайсы аракеттер оригинал менен гана аткарылат?

7. Моделдери 35–37-сїрєттєрдє берилген объекттерди атагыла.

35–37-сїрєттєр
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8. Кандай абалдарда жасалма гїлдєрдїн жана жемиштердин муляждары  
чыныгы гїлдєрдїн жана жемиштердин моделдери – «орун басарлары» ката-
ры колдонулушу мїмкїн? Объекттин кайсы касиеттери жана катыштары бул 
моделдерди чагылдырат, ал эми кайсылары чагылдырбайт?

9. Информациялык моделдин мисалын келтиргиле:

а) силердин класстын окуучусу;
б) баскетбол командасынын оюнчусу;
в) ветеринардык оорукананын пациенти;
г) турак їйдїн батири;
ж) шаарлар.

Ар бир моделдин элестик жана белгилик элементтерин атагыла. Бул мо-
делдин жардамы менен информацияны алыш їчїн кайсы белгилерди билїї 
керектигин ар бир модель їчїн тактагыла.

§ 9. Белги менен туюнтулган информациялык моделдер

Маанилїї терминдер: сєз менен сыпаттоо, илимий сыпаттоо, 
кєркєм сыпаттоо, математикалык модель.

Сєз менен илимий жана кєркєм сыпаттоолор

Белги информациялык моделдердин арасынан кеўири та-
ралган тїрї – сєз менен сыпаттоо болуп саналат. Биздин мек-
тептин окуу китептеринин мазмундарында кєптєгєн сєз менен 
сыпаттоолор бар: тарых боюнча окуу китебинде тарыхый окуя-
лардын модели сєз тїрїндє берилген; география окуу китебин-
де – географиялык объекттердин жана жаратылыш процесстери-
нин; биология окуу китебинде – жаныбарлар жана єсїмдїктєр 
дїйнєсїнїн объекттеринин моделдери берилген.

Сєз менен сыпаттоодо абалдар, окуялар, процесстер кадимки тилде жа-
зылып келтирилет (кыргыз, орус, англис ж. б. тилдерде – биздин планетада 
2 миўден ашуун тилдер бар).

Сєз менен сыпаттоолор абдан кєп тїрдїї, алар ар кандай 
стилде аткарылышы мїмкїн. Эў негизгиси єз ара пикир алма-
шуу (сїйлєшїї), китептин стилдери деп ажыратышат. Китеп 
стили илимий, официалдуу-иш, публицистикалык, кєркєм тїр-
лєрїндє болушат.

Илимий сыпаттоо. Илимий стиль так илимий информация-
ны берїїдє колдонулат. Илимий стилдин эў башкы сапаты ло-
гикалык жана так берилиштер болуп саналат. Илимий стилде 
жазылган тексттердин мазмунунда кєп сандаган кесипкєйлїк-
сєздєр катышат.

Мектептин окуу китептеринде берилген моделдерди – бир 
нече сєз менен карайлы.
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1-мисал. Рим легиондорунун модели. Салгылашка кирїї ал-
дында римдиктер жалпы тизилбестен, їч катарга тизилишкен. 
Ар бир катар он отряддан турган. Биринчи катарда жаўы ча-
кырылган согушкерлер турган, экинчи катарда алардан улуу-
раак жана тыўыраактары турган, ал эми їчїнчї катарда – эў 
ишеничтїї, кїчтїї мындай согуштардын далайын башынан 
єткєргєн жоокерлер турган (34-сїрєт).

Согушка биринчилерден болуп жаш жоокерлер киришкен. 
Эгер аскер башчы алардын душмандарга алы жетпей жатка-
нын кєрсє, экинчи катардын ортосу аркылуу артка чегингенге 
буйрук берген. Согушка экинчи катардагы жоокерлер кириш-
кен. Эгер алар дагы ийгиликке жетишпей жатканы кєрїнсє, 
акырындан їчїнчї катардын ортолору менен артка чегинїїгє 
буйрук алышкан. Їчїнчї катардын жоокерлери чегингендерди 
отряддардын ортолору менен артка єткєрїшїп, катарларын би-
риктирип алып, бир жалпы дубал тїзїп душмандарга чабуулга 
єтїшкєн.

Бетме-бет кол менен согушка киргенде жоокерлердин кыска 
кылычтары коркунучтуу куралга айланган.

Атчандар согуш убагында жєє аскерлерди флангдан коргоп 
турушкан, ал эми жеўген учурда жеўилген душмандардын ар-
тынан кубалашкан. Римдиктерде крепостторду талкалаганга 
ядролорду алыска ыргытуучу куралдары болгон.

2-мисал. Бир клеткалуу балырлар хламидомонаддын модели. 
Бир клеткалуу балырлар хламидомонаддын телосунда клетка-
нын бардык бєлїгї болот: сырткы катмар, цитоплазма, ядро, ва-
куол, хлорофилл менен хлоропласт ж. б. органоиддер (32-сїрєт). 
Ошону менен бирге тирїї организмге тиешелїї болгон структу-
расы бар: мурутчалары. Суунун ичинде алардын жардамы астын-
да кыймылдап жїрє алышат; кичине кызыл тегерекче – денеси-
нин астындагы кєзчєнїн анын жардамы менен жарыкты кєздєй 
кыймылдай алат; эки пульска ээ болгон вакуолдору денесинен 
ашыкча сууну жана заттарды чыгарып турат. 

Бул балыр тамактанат, дем алат, чоўоёт, кыймылдайт, 
кєбєйєт, башка организмдердей эле єрчїшєт. Ошентип, анын 
денесинде кичине химиялык фабрика иштеген сыяктуу. Фото-
трофтуу клеткага тиешелїї касиеттерге ээ болуу менен бардык 
зат алмашуу процесстерин жїргїзїп турат.

3-мисал. Тоо ландшафтынын модели. Жер бетинин 5%ин 
тоо лор ээлейт. Жер шарынын негизги тоо кыркалары: Гима-
лай, Кавказ, Альпы, Пиреней жана Анд. Тоолуу жерлер єзїнїн 
тїрдїї ландшафттары менен айырмаланышат. Ошондой эле 
єсїмдїктєрдїн бийиктиктер боюнча удаа лаш бєлїнїшї ар 
тїрдїї єсїмдїктєр катарларын пайда кылат. Белгилїї болгон-
дой тоодогу климат жаандуу жана салкын болот. 100 метрге жо-
гору кєтєрїлїї 0,7°С температуранын тємєндєшїнє алып келет.
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Кєркєм сыпаттоо

Кєркєм адабияттык чыгармалар – булар дагы моделдер, ант-
кени алар адамдын кєўїлїн адам турмушунан алынган окуя-
ларды ырааттуу сїрєттєп берет. Адабий чыгармаларды талдоо 
менен биз негизги объектилерди бєлїп алабыз, каармандар ор-
тосундагы мамилелерди салыштырабыз, башка чыгармалар ме-
нен салыштырып, жыйынтык чыгарабыз.

Модель тїшїнїгїнє кеўири тараган тамсил жанрын киргизсе 
болот. Бул жанрдын мааниси адамдар ортосундагы мамилелерди 
жаныбарларга салыштыруу менен берилиши болуп саналат.

Математикалык моделдер

Илимде информациялык моделдєєнїн негизги тили болуп 
математиканын тили эсептелет.

Математикалык тїшїнїктєр жана формулалардын жардамы менен 
тїзїлгєн модель математикалык модель деп аталат.

1-мисал. Мектептин дубал газетасындагы анча чоў эмес 
жаўы лыктын текстин карайлы:

Капиталдык ремонттон кийин «Дельфин» бассейни таптакыр 
єзгєр дї: чечинїїчї жайлары кенен, жуунуу орундуктары жаўы 
кафель менен жасалгаланган, беш метр бийиктиктен тїшїїчї 
суу жолчосу кєпкєк болуп мелжиген бассейнге багытталган. Эў 
башкысы курулушчулар бассейндин суу толтуруучу тїтїктєрїн 
жаўы орнотушкан. Мурда бассейнди бир тџтџк менен толтуруу 
џчџн 30 саат убакыт кетсе, эми курулушчулар бассейнге экинчи 
тїтїктї киргизишип, аны толтурууга 20 саат убакыт талап кы-
лына турган болду. Ойлонуп кєргїлєчї, эми ушул эки тїтїктї 
бир убакытта суу толтурганга пайдаланса, канча убакытта бас-
сейнди суу менен толтурууга болот?

Бул текстти бассейндин сєз тїрїндєгї модели катарында ка-
раса болот. Жогоруда коюлган маселени чечїїгє аракет кылып 
кєрєлї: Эки тџтџк менен бир убакытта толтурууну баштаса, 
канча убакыт керектелет?

Маселенин шартын тємєнкїдєй тїзїп чыгуу керек:
Бассейн биринчи тїтїк менен 30 сааттын ичинде толот, ал эми 

жаўы орнотулган тїтїктєн кийин 20 саатта толот. Эки тїтїктџ 
чогуу пайдалансак, бассейн канча убакытта толтурулат?

Маселени жалпы тїрдє чечїїгє аракет кылалы: бассейнди 
толтурууга кеткен убакытты биринчи жана экинчи тїтїктєр, 
тактап айтканда А жана В деп белгилєє аркылуу, бассейндеги 
1 толук кєлємдї толтурууга кеткен убакытты t аркылуу белги-
лейбиз.

Биринчи тїтїк аркылуу бассейн А саатта толсо, анда би-
ринчи тїтїк менен толтурула турган 1 сааттагы бассейндин 
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бєлїгї – 1/А; 1/В – бассейндин экинчи тїтїк менен 1 саатта 
толтурула турган бєлїгїн белгилейбиз.

Ошентип, эки тїтїк биригип бассейнди толтура турган уба-
кыт: 1/А+1/В деп жаза алабыз. Демек жогорудагы айтылышка 
ылайык тємєндєгї формуланы жаза алабыз:

(1)

Эки тїтїктїн жардамы менен бассейнди толтуруунун мате-
матикалык моделин алдык.

Кашаанын ичиндеги туюнтманы єзгєртїп тїзєбїз:

Формула (1) тємєндєгї тїргє келет:

Бардык єзгєртїїдєн кийин алынган формула биз издеген 
эсептєєнїн формуласы болот:

(2)

Эми формула боюнча баштапкы маанилерин А=30 жана 
В=30 орундарына коюп эсептеп коюу анча деле кыйынчылыкка 
турбайт. Изделип жаткан убакыт 12 саатка барабар болот.

2-мисал. Чоў кара жолдо бири-биринен 20 км алыстыкта 
турган А жана В пункттары жайгашкан. Мотоцикл айдоочу 
В пунктунан А пунктуна карама-каршы багытта 50 км/саат 
ылдамдык менен чыкты. 

Мотоцикл айдоочу А пунктуна карата t саатта канча кило-
метр жол басып єтїшїнїн сыпаттап кєрсєтїїчї математикалык 
моделин тїзєлї.

Мотоцикл айдоочу t саатта 50t км басып єтєт жана А пункт у-
нан 50t км +20 км аралыкта алыстыкта болот. Эгер мотоцикл ай-
доочунун А пунктунан єткєн жерге чейинки аралыкты s тамгасы 
менен белгилесек, анда єтїлгєн аралыктын убакыттан кєз каран-
дылыгын тємєндєгї формула менен туюндурса болот:

s = 50t + 20.

38-сїрєт
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ЭСИЎЕРГЕ САКТАГЫЛА!

Сєз менен сыпаттоодо абалдар, окуялар, процесстер кадим-
ки тилде жазылып келтирилет.

Адамдардын бири-бири менен пикир алмашуусу кадимки 
тилди кызыктуу, кооз, эмоционалдуу кєрсєтєт. Бирок, ар та-
раптуу кесиптик ишмердїїлїктє информациялык моделдерди 
тїзїїдє ал жараксыз (М: «адам-компьютер» системаларында).

Информациялык моделдєєнїн негизги тили болуп математи-
ка тили эсептелет. Математикалык тїшїнїктєр жана формула-
лар менен тїзїлгєн модель математикалык модель деп аталат.

Суроолор жана тапшырмалар
1. Параграфтын кайсы мисалдарында кесипкєй сєздєр кєп колдонулган?
2. Тарых, география, биология сабактарында каралган сєз тїрїндєгї мо-

делдерден 2–3 мисал келтиргиле?
3. Тоголок Молдонун «Бєрї менен тїлкї», «Бєдєнєнїн тїлкїнї алдага-

ны», «Абышка кемпирдин кємєчї»; И. Крыловдун «Карга менен тїлкї», «Ак 
куу, чортон жана чаян» «Кумурска жана ийнелик» ж. б. тамсилдеринде автор-
лор адамдар ортосундагы мамилелерди, алардын мџнєз дєрџн айбанаттарга 
салыштыруу менен кандай моделдерди тџзгєн?

4. 1-мисалда тїзїлгєн моделди пайдалануу менен, эгерд---е экинчи тїтїк 
менен 24 саатта, ал эми эки тїтїк менен 8 саатта толтурулса, биринчи тїтїк 
аркылуу бассейн канча саатта толтуруларын аныктагыла.

5. Тємєнкї маселелер боюнча математикалык моделдерди тїзгїлє. Бул 
моделдердин негизинде кандай жыйынтыктарды чыгара аласыўар?

а) Биринчи бригада жумушту А кїндє аткарса, ал эми экинчи бригада 
В кїндє аткара алышат. Эгер эки бригада чогулуп иштешсе, жумушту канча 
кїндє бїтїрє алышат?

б) Эки айылдан эки велосипедчен бири-бирин кєздєй бир убакытта чы-
гышты. Биринчи эки айылдын ортосундагы аралыкты А мїнєттє, экинчиси 
В мїнєттє басып єтмєк. Канча мїнєттєн кийин алар жолугушат?

6. Бакчада иштеген адам-
да 32 м зым бар. Аны менен ал 
клумбалардын чегин белгилеп 
койгусу келди. Клумбалардын 
формаларын тємєнкї вариант-
тардан тандап алуу керек.

Бакчада иштеген адамдын 
колундагы зым кєрсєтїлгєн ва-
рианттагы клумбаларды белги-
легенге жетеби?
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§ 10. Информациялык моделди берїїнїн формалары

Таблицалык информациялык моделдер

Маанилїї терминдер: объект-оригинал, модель, моделдеш тирїї, 
натуралык модель, информациялык модель.

Информациялык моделдерди берїїнїн кеўири тараган фор-
маларынын бири саптардан жана мамычалардан турган тик бур-
чтуу таблица болуп саналат. Таблицаларды пайдаланууга кады-
ресе кєнгєнїбїзгє байланыштуу аларды тїшїндїрїїнїн кажети 
жок. Мисал катары 2-таблицаны карап кєрєлї.

Їй-бїлєлїк китепкана
2-таблица

Номуру Автору Аталышы Жылы Текчеси

001 Беляев А. Адам-амфибия 1971 5

002 Айтматов Ч. Жамийла 1987 7

003 Баялинов К. Ажар 1982 1

004 Сименон Ж. Трубка Мегре 1987 5

005 Толстой Л. Повесттер жана аўгемелер 1986 5

006 Касымбеков Т. Сынган кылыч 1979 1

007 Айтматов Ч. Тандалмалар 1990 1

008 Айтматов Ч. Кассандра тамгасы 1994 7

Таблицаларды тїзїїдє ага колдонуучуну кызыктырган ин-
формация гана киргизилет. Мисалы, китеп жєнїндєгї 2-табли-
цага киргизилген маалыматтан сырткары башка маалымат да 
бар: китепти чыгарган басмакана, беттин саны, баасы. Бирок, 
колдонуучу їчїн 2-таблицадагы маалымат бир китепти башка 
китептен айырмалоого (автору, аталышы, чыккан жылы) жана 
китепти текчелерден табууну жеўилдетет. Бардык текчелер но-
мурланган жана ар бир китептин инвентарлык номуру бар. Де-
мек, 2-таблица – їй-бїлєлїк китепкананын китеп фондусунун 
информациялык модели.

Таблица мезгил ичинде єтїїчї кайсы бир процессти чагылды-
ра алат. Мисалы, аба ырайынын таблицасы. Таблицаны карап, 
ар бир кїндєгџ абанын температурасын, нымдуу лугун ж. б. оўой 
эле салыштырууга болот. Бул таблицаны аба-ырайынын єзгєрїї 
процессинин информациялык модели катары кароого болот.

Аба ырайы
3-таблица

Кїндєр Жаан-чачын Температура, С° Басым, мм сым. мам. Нымдуулук

20.11.18 кар –5 745 70

21.11.18 ачык +1 750 60

22.11.18 туман +5 740 95
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23.11.18 жаан +2 745 90

24.11.18 ачык +6 760 80

6-жана 7-таблицалар кєп колдонулуучу таблицалардын ти-
бине кирет. Аларды «объект-касиет» тибиндеги таблица деп 
атайбыз. Мындай таблицанын ар бир сабында бир объект туура-
луу (китепканадагы китептер) же окуя тууралуу маалы мат (аба 
ырайынын берилген кїндєгї саат 12.00деги абалы) камтылат.

Мамычаларга окуянын же объекттин єзїнчє мїнєздємєсї 
(касиети) толтурулат.

Таблицалардын кеўири таралган башка тиби – ар кандай 
объекттер ортосундагы єз ара байланыштарды чагылдырган 
таблицалар. Аларды «объект-объект» тибиндеги таблица деп 
атайбыз. Ар бир мектеп окуучусу мамлекеттик жалпы би-
лим берїїнїн окуу планында аныкталган предметтерди окуп-
їйрєнїшєт. Билим деўгээлине коюлган талаптарды окуучу-
лардын аткаргандыгынын жыйынтыгын кєрсєтїїчї каражат 
алардын жетишкендиктери тууралуу таблицасы болорун ар бири 
окуучу жакшы тїшїнєт. Ал тємєнкїдєй тїрдє болушу мїмкїн:

Жетишкендиктер
4-таблица

Окуучу Информатика Химия Алгебра Физика Тарых Музыка

Асанов Бакыт 4 5 5 4 4 5

Баетов Марат 3 3 3 3 3 3

Раев Илья 5 5 5 5 5 5

Галимова Аида 4 4 4 3 4 4

Саптар окуучуларга тийиштїї объекттердин биринчи тїрї; 
мамычалар – окуу предметтери – объекттердин экинчи тїрї. 
Саптар менен мамычалардын кесилишиндеги ар бир торчодо 
окуучунун берилген сабактан алган баасы жайгаштырылган.

Кийинки таблицадагы «объект-объект» тибине тиешелїї. Би-
рок, мурдагы таблицадан айырмаланып, мында саптар да, мамы-
чалар да объекттердин бир эле тїрїнє таандык болот. 5-таблица 
мурдагы параграфта берилген картадагы калктуу конуштар орто-
сунда жолдун бар-жогу тууралуу маалыматты камтыйт.

Жолдор
5-таблица

Дача Орок Кой-Таш Арчалы Мыкан

Дача 1 1 1 1 0

Орок 1 1 0 0 0

Кой-Таш 1 0 1 1 1

Арчалы 0 0 0 1 1

Мыкан 0 0 1 1 1
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Математикада сандардан тїзїлгєн тик бурчтуу таблица ма-
трица деп аталат. Эгер матрица 0 жана 1ди камтыса, ал экилик 
матрица деп аталат. 5-таблицанын сандык бєлїгї экилик матри-
ца болуп саналат. 6-таблица да экилик матрица болуп саналат.

Факультативдер
6-таблица

Геология Гїл єстїрїїчїлїк Бий

Рустамов 1 0 1

Сейитов 1 1 0

Заирова 0 1 1

Шакирова 0 0 1

Анда тєрт окуучунун їч факультативге катышуусу келти-
рилген. 1 цифрасы факультативге катышууну, 0 – катышпоону 
билгизе тургандыгы силерге тїшїнїктїї болууга тийиш. Табли-
цадан, мисалы, Рустамов геологияга жана бийге, Сейитов геоло-
гияга жана гїл єстїрїїчїлїккє катышары ж. б. кєрїнїп турат.

Экилик матрица болгон таблицаларда объектилердин орто-
сундагы байланыштын сапаттык мїнєзї чагылдырылат (жол 
бар – жол жок; катышат – катышпайт ж. б.) 8-таблица окуучу-
лардын предметтер боюнча жетишїџсїнїн беш баллдык система 
боюнча бааланган сандык мїнєздємєлєрїн камтыйт.

Биз эки типтеги – «объект-касиет», «объект-объект» тибин-
деги таблицаларды карайбыз. Практикада кыйла татаал башка-
ча таблицалар да пайдаланылат. Биз ушуну менен чектелебиз.

ЭСИЎЕРГЕ САКТАГЫЛА!

Информациялык моделдерди берїї їчїн тик бурчтуу табли-
цалар кеўири пайдаланылат.

«Объект-касиет» тибиндеги таблицанын бир сабында бир 
объект же бир окуя тууралуу маалымат берилет. Мамычаларда 
объекттин же бир окуянын мїнєздємєсї (касиети) кєрсєтїлєт. 

«Объект-объект» тибиндеги таблицада ар тїрдїї объекттер 
ортосундагы єз ара байланыш чагылдырылат.

Тик бурчтуу сандык таблицалар матрица деп аталат. 0 ме-
нен 1ден тїзїлгєн матрица экилик матрица болот.

Экилик матрицалар объекттер ортосундагы байланыштар-
дын сапаттык мїнєзїн чагылдырат.

Суроолор жана тапшырмалар

1. Маалыматты таблица тїрїндє берїїнїн ыўгайлуулугу эмнеде?
2. Мектептеги жана їйїўєрдєгї иштерди чагылдырган таблицаларга ми-

салдар келтиргиле.
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3. Матрица деген эмне? Экилик матрица деп эмнени айтабыз?
4. Классташтарыўар, єзїўєр кызыккан нерселер тууралуу маалымат-

тарды таблица формасында кєрсєткїлє. Бул максат їчїн таблицанын кайсы 
тїрїн пайдаланасыўар?

5. Таблица тїрїндєгї моделди пайдалануу маалыматтык маселени 
чечїїнї жеўилдетет. Тємєнкџ таблицада мектептеги сабактардын жџгџрт-
мєсџндєгџ штрихтелген чакмактар 7–9-класстардагы физкультура сабагынын 
болорун кєрсєтїп турат.

Тємєнкї тапшырманы аткаргыла.
- Мындай жџгџртмє боюнча сабак єтїї їчїн жок дегенде канча физкульту-

ра мугалими талап кылынат?
- Жџгџртмєнџн эки мугалим иштей турган вариантын тапкыла.
- Мектепте їч физкультура мугалими бар: Асанов, Осмонов, Садыков; 

буларга таблицадагы сабактарды ар биринде ортодо ачык болбогудай (бош 
сабак) бєлїштїргїлє.

- Сабактардын санын џч мугалимге бирдей бєлїштїргїлє.
6. Компьютердик тармакта эў башкы компьютер сервер болуп саналат, 

калгандарынын баары тїздєн-тїз ага байланыштуу.
Тємєндє экилик матрица берилди. Анда С1, С2, С4, С5 – тармактык сер-

верлердин белгилениши.

7. Кайсынысы тїйїндїї сервер экендигин аныктагыла.
Силер бул главаны окуп-їйрєнгєндєн кийин объекттердин жана алардын 

касиеттеринин сєз менен сыпатталышы боюнча таблицалык информация лык 
моделдерин тїзгєндї билїїгє жетишїїўєр керек.
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Графиктер жана диаграммалар

Маанилїї сєздєр: график, диаграмма, тегерек диаграмма, гїлдїн 
желекчесиндей диаграмма.

Графиктер жана диаграммалар эмне їчїн керек? Тексттик 
формада берилген чоў кєлємдєгї бир типтїї информацияны тез 
жана сапаттуу иштетїїгє мїмкїн эмес. Мындай информацияны 
таблицанын жардамы менен иштеткен кыйла ыўгайлуу. Бирок, 
кєлємдїї таблицаларды кабыл алуу деле адам їчїн кыйынчы-
лыкты туудурат экен.

Силер мектептеги географикалык конференцияга даярданып 
жатасыўар жана май айынын климаттык портретин тартып 
келїї силерге жїктєлгєн дейли. Бир ай бою силер абанын тем-
пературасы, басымы, нымдуулугу, булуттуулугу, шамалдын ба-
гыты менен ылдамдыгы тууралуу информацияны чогулттуўар. 
Силер алдын-ала даярдалган таблицага тиешелїї информация-
ны киргизип, бул таблицаны алдыўар:

Май айындагы аба ырайы 

Дата
Темпе-
ратура, 

°С

Нымдуу-
лук, %

Ба-
сым, 
мм

Шамал
Булут

Багыты Градус
Ылдам-
дык м/с

1 2 3 4 5 6 7 8

1 +16 6 759 Ю-В 130 3 Ачык

2 +19 30 759 С-З 320 2 Ачык

3 +20 30 759 С-В 30 2 Ачык

4 +22 26 759 С 350 2 20–30%

5 +21 28 760 С-В 50 1 90%

6 +22 35 759 В 90 2 70-80%

7 +19 52 753 С-В 30 4 60%

8 +12 66 750 С 340 3 90%

9 +14 58 747 С-В 40 2 Бїркєк

10 +13 88 743 В 90 1 Бїркєк

11 +13 71 741 В 80 1 90%

12 +10 81 745 С-З 310 2 Бїркєк

13 +17 48 747 Штиль – 0 70–80%

14 +23 40 743 Ю-З 230 1 50%

15 +16 59 743 З 290 2 90%

16 +13 38 746 С-З 310 3 70–80%

17 +13 41 749 Штиль – 0 Бїркєк

18 +15 41 750 С 20 2 70–80%
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1 2 3 4 5 6 7 8

19 +17 36 745 Ю 180 2 40%

20 +14 88 738 Ю-З 240 2 90%

21 +21 52 739 Ю-В 140 2 Бїркєк

22 +15 72 740 Ю-З 240 5 Бїркєк

23 +21 49 745 Ю-З 240 3 70–80%

24 +22 53 744 З 280 2 50%

25 +17 48 744 Ю-З 220 2 90%

26 +18 52 744 Штиль – 0 90%

27 +11 93 738 Ю 160 2 90%

28 +13 62 741 З 270 3 90%

29 +16 59 735 Ю-В 140 1 Бїркєк

30 +11 87 736 Штиль – 0 Бїркєк

31 +17 51 744 Ю-В 130 3 Бїркєк

Бул таблицаны ватмандын чоў барагына чийип, мындай 
таасирдїї жыйынтыкты классташтарга кєрсєтсєўєр болот. Би-
рок, алар бул информацияны кабыл алып, аны иштеп чыгып, 
май айындагы аба ырайы тууралуу тїшїнїктї жарата алабы? 
Кыязы жок болсо керек.

Силер абдан кєп информация чогулттуўар, ал так, толук 
жана жетиштїї. Бирок, таблица тїрїндє угуучуларга кызыктуу 
болбойт, себеби ал таптакыр кєрсєтмєлїї эмес. Таблицада кам-
тылган информацияны кыйла кєрсєтмєлїї жана жеўил кабыл 
алынышын (информацияны визуалдаштырууну) графиктердин 
жана диаграммалардын жардамы менен жасоого болот.

Чоўдуктардын єзгєрїї процессин кєрсєтмєлїї берїї

Графикте эки координаттык окторду бири-бирине тїз бурч 
менен сїрєттєйт. Бул октор шкала болуп эсептелет, аларга бе-
рилген маанилер коюлат. Бир чоўдук – башка кєз каранды 
эмес чоўдукка кєз каранды болот. Кєз каранды эмес чоўдуктун 
маани лерин адатта горизонталдык окко (Х огу, же абсцисса 
огу), ал эми кєз каранды чоўдукту – вертикалдык (Y огу, же 
ордината огуна) окко коёт. Кєз карандысыз чоўдук єзгєргєн 
учурда  кєз каранды чоўдук дагы єзгєртїлєт. Мисалы, абанын 
температурасы (кєз каранды чоўдук) убакыт ичинде (кєз ка-
рандысыз) єзгєрїшї мїмкїн. Ошентип, X єзгєргєндє Y эмне 
болорун график кєрсєтєт. Графикте маанилер ийри сызыктар, 
чекиттер менен же бир эле мезгилде экєє теў кєрсєтїлєт.

График маалыматтын єзгєрїї динамикасын ээрчитїїгє мїм-
кїн дїк бере алат. Мисалы, 2-графада камтылган маалымат боюн-
ча каралуучу айдын ичиндеги температуранын єзгєрїшїнїн 
графигин тїзїїгє болот. График боюнча айдын эў жылуу кїнї, 
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эў суук кїнї тез эле табылат, абанын температурасы 20°Стан 
ашкан кїндєрдї же +15°Стун тегерегинде болгон кїндєрдї бат 
эсептєєгє болот. Ошондой эле, абанын температурасы качан же-
тишерлик туруктуу же тескерисинче кескин термелїїгє дуушар 
болгонун мезгилдерди кєрсєтїїгє болот (39-сїрєт).

Буга окшош маалыматты таблицанын 3- жана 4-графалары-
нын негизинде абанын нымдуулугу менен атмосферанын басы-
мы єзгєрїїчї графикти камсыздай алат.

Чоўдуктардын катышы тууралуу кєрсєтмєлїї берїї

Эми «Булут» графасы менен иштейли. Берилген маалымат-
тар боюнча май айында кандай булуттар їстємдїк кылганын 
айтуу єтє кыйын. Эгерде берилген информациянын негизинде 
кошумча таблица тїзїп, ага бирдей булуттуу кїндєрдїн санын 
берсек, анда абал жєнєкєйлєйт.

Май айындагы булуттуулук 

Булуттуу Ачык 20–30 40 50 60 70–80 90 Бїркєк

Кїндїн саны 3 1 1 2 1 5 9 9

Бул же тигил чоўдуктардын катышы тууралуу кєрсєтмєлїї 
берилишти диаграммалар камсыздайт. Эгерде салыштырылуу-
чу чоўдук тар суммасында 100% тїзсє, анда тегерек диаграмма 
(40-сїрєт) колдонушат.

40-сїрєт

Апрель айындагы абанын температурасынын єзгєрїшї. 

Дата 

Т
ем

пе
ра

ту
ра

Май айындагы булуттуулук

39-сїрєт
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Диаграммада (38-сїрєт) кээ бир булуттуу кїндєрдїн саны 
кєрсєтїлгєн эмес. Бирок, жалпы кїндєрдїн ичинен канча про-
центи бул же тигил булуттуу кїндєргє туш келгени берилген. 
Белгилїї булуттуу кїндєргє тегеректе єзїнїн сектору дал ке-
лет. Бул сектордун аянтынын тегеректин жалпы аянтына бол-
гон катышы, белгилїї булуттуу кїндєрдїн май айындагы бар-
дык кїндєрдїн санындай катышат. Ошондуктан, эгерде тегерек 
диаграммага эч кандай санды бербесек деле, ал кандайдыр бир 
болжолдуу каралып жаткан чоўдуктардын катышын кєрсєтєт, 
биздин учурда – тїрдїї булуттуу кїндєрдї десек болот.

Секторлордун санынын кєптїгї информацияны тегерек диа-
грамма боюнча кабыл алынышын татаалдантат. Ошондуктан 
тегерек диаграмма эреже катары беш-алтыдан кєп маалымат-
тын маанилерине колдонулбайт. Биздин мисалда бул кыйынчы-
лыкты булуттуулуктун градацияларын азайтуу менен арылууга 
мїмкїн: 0–30%, 40–60%, 70–80%, 90–100% (41-сїрєт).

41-сїрєт

Информациянын кєрсєтмєлїїсїн жана тактыгын кєпчїлїк 
учурда мамычалуу диаграммалар (42-сїрєт) камсыздайт.

42-сїрєт

Мамычалуу диаграммалар туурасы бирдей болгон параллель 
тик бурчтуктардан (мамычалардан) турат. Ар бир мамыча маа-
лыматтык сапаттын бир тибин (булуттун бир тибин) кєрсєтєт 
жана горизонталдык октун – категориялар огунун кандайдыр 
бир таяныч чекитине тиркелет. Биздин учурда категориялар 
огундагы тиркелген чекиттер – булуттун туруктуу маанилери 

Май айындагы булуттуулук
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болуп саналат. Мамычалардын бийиктиги салыштырылуучу 
чоўдуктардын маа нилерине (мисалы, бул же тигил булуттуу 
кїндєрдїн санына) пропорционалдуу. Тиешелїї маанилер вер-
тикалдык октун маанилерине коюлат. Маанилердин огунда да, 
мамычаларда да боштук болбошу керек: диаграмманы кыйла 
кєрсєтмєлїї салыштыруу їчїн колдонушат, ошондуктан бош-
туктун болушу диаграмма тїрїндєгї жыйынтыкты берїїнїн 
максатын жокко чыгарып салат.

42-сїрєттєгї диаграмма боюнча бул же тигил  булуттуу 
кїндєрдїн саны менен эле салыштырбастан, ошондой эле ка-
ралуучу мезгил ичинде канча кїндє кандай булут болгондугун 
дагы так кєрсєтсє болот.

Эгерде ар багыттагы шамалдуу кїндєрдїн санын санасак 
жана бул информациянын негизинде гїлдїн желекчесиндей 
диа грамманы курса, биз аталышы ушундай болгон шамалдын 
розасын (43-сїрєт) алабыз.

43-сїрєт

Шамалдын багыты С С-В В Ю-В Ю Ю-З З С-З штиль

Кїндїн саны 3 4 3 4 2 5 3 3 4

Гїлдїн желекчесиндей диа грамма єзгєчєлїї, анда маалы-
маттар катарынын ар бир чекити їчїн єзїнїн огу каралган. 
Октордун башы диаграмманын борборунан башталат.

ЭСИЎЕРГЕ САКТАГЫЛА!

Информациялык моделдин бул же тигил тїрїн тандоо ошол 
моделди тїзїї їчїн биз койгон максатка жараша болот.

Диаграмма – бул бир нече чоўдуктарды же бир чоўдуктун 
бир нече маанилерин салыштыруу їчїн, алардын маанилеринин 
єзгєрїшїн байкоо їчїн арналган графикалык кєрсєтмєлїї ча-
гылдыруучу сїрєттєлїш. Диаграммалардын кєптєгєн ар тїрдїї 
типтери колдонулат.
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График – кандайдыр бир чоўдуктун (мисалы, жолдун) баш-
касына (мисалы, убакытка) кєз карандылыгынын мїнєзї туу-
ралуу кєрсєтмєлїї чагылдырылышты берїїчї сызык. График 
маалыматтын єзгєрїї динамикасын ээрчитїїгє мїмкїндїк бере 
алат.

Графиктердин жана диаграммалардын жардамы менен абдан 
кєлємдїї бир типтеги таблицалык информацияларды визуал-
даштырууга болот. Визуалдаштыруу учурунда информациянын 
тактыгы кєбїнчє жоготууга учурайт.

Суроолор жана тапшырмалар

1. Чиймеде берилген кыймылдардын графиктери боюнча, ар бир объект-
тин ылдамдыгын аныктагыла жана єтїлгєн аралыктын объекттин кыймылы-
нын убакытка болгон кєз карандылыгын туюндуруучу формуланы жазгыла.

Кандай объекттер силер график боюнча тапкан ылдамдыкка ээ болот? 

2. Сїрєттє 6-класстын окуучусу Марат Исаевдин мектепке баруучу жолу 
боюнча кыймылынын графиги сїрєттєлгєн. График боюнча аныктагыла:

1) їйдєн чыккан убактысы;
2) жолдун бардык тилкелериндеги ылдамдык;
3) аялдаманын узактыгы жана убактысы;
4) мектепке келїї убактысы. 
Силердин оюўар боюнча окуучунун аялдамасы жана кыймылдын ылдам-

дыгынын жогорулашы эмнеден болушу мїмкїн?
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3. Иш жєндємдїїлїгїнїн єзгєрїї графигин колдонуп, чын айтылыштарды 
тапкыла:

1) иш жєндємдїїлїгїнїн кєтєрїлїшї саат 8де башталат;
2) тыныгуу 12ден 14кє чейин созулат;
3) иш жєндємдїїлїгї эртеў мененкиге караганда кечинде жогору;
4) эў жогорку иш жєндємдїїлїк эртеў мененки  10дон 12ге чейин;
5) иш жєндємдїїлїк 21де тез тїшєт;
6) иш жєндємдїїлїк 19да тємєн;
7) эў жогорку иш жєндємдїїлїк саат 17де;
8) кїндїз эў тємєнкї иш жєндємдїїлїк саат 15де;
9) адамда кїнїнє эки мезгил эў жогорку иш жєндємдїїлїк:
     8ден 13 саат 30 мин. жана  16дан 20га чейин:
10) сабакты эртеў мененки 7ден баштоо керек;
11) баарынан жакшысы їй ишин 15ден 17ге чейин аткаруу керек.

4. Таблицада 6-класстын окуучулары їчїн бир окуу кїнгє сабактардын 
жїгїртмєсї берилген:

Сабактын № Убакыт Предмет

1 8.00–8.45 Математика

2 8.55–9.40 Тарых

3 9.50–10.35 Музыка

4 10.50–11.35 Информатика 

5 11.45–12.30 Кыргыз тили

6 12.40–13.25 Чет тили

Бул жїгїртмє окуучулардын ишке жєндємдїї абалына туура келеби? 
Окуучулардын иш жєндємдїїлїгїн єзгєртїїнї (3-тапшырмадагы графикти) 
эске алып, аны кантип жакшыртса болот? Єз вариантыўды сунуш кыл.

5. Тємєндєгї балдар жара-
катынын структурасын кєр сєт кєн 
диа грамманын негизинде тие-
шелїї оозеки баяндоону тїзгїлє. 
Аны турмуштук мисалдар менен 
бекемдегиле.

Балдар жаракатынын структурасы

Иш жєндємдїїлїк
(шарттуу бирдик)

мектептеги
11%

жолдогу
4%

кєчєдєгї
4% спорттогу

4%

турмуш-
тиричиликтеги

4%
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6. Кайсы бир телеберїїнїн ток-шоусунда 
журналист тємєнкї диаграмманы демонстра-
циялап, «Диаграмма кєрсєткєндєй 2016-жыл-
га салыштырганда 2017-жылы карактоонун 
саны кескин көбөйдү» деп айткан.

Журналисттин бул диаграмманын не-
гизинде жасалган жыйынтыгы менен силер 
макулсуўарбы?

7. Диаграмманын тигил же бул тибин тан-
доо эмнеге жараша болот?

Схемалар

Маанилїї сєз: схема.

Схемалардын ар тїрдїїлїгї

Кїнїмдїк турмушта бизди кєптєгєн ар тїрдїї схемалар 
курчап турат. Алар: жол жїрїїнїн схемасы, жолдорду ажы-
ратуучу схемалар, автобустардын маршруттарынын схемалары, 
концерттик залдагы орундардын жайгашуусунун схемасы, ша-
арларды байланыштырган автобустардын кыймылдарынын схе-
масы ж. б.

Схема – бул кандайдыр бир объекттин жалпы, негизги єзгєчєлїк тєрїн 
шарттуу белгилердин жардамы менен берїї. Схеманын жардамы менен 
объекттин сырткы кєрїнїшї да,  анын структурасы да берилет.

Мисалы, кєрїїчї залдын сырткы кєрїнїшї 44-сїрєттє 
сїрєт тєлгєн схемада берилген. Квартиранын сырткы кєрїнїшї 
тууралуу элести 45-сїрєттє берилген схемадан алса болот. 
46-сїрєттє Кыргызстан боюнча єлкєнїн абдан белгилїї жетиш-
кендиктерин жана жаратылыш кооздуктарын камтыган жайкы 
турдун маршрутунун схемасы берилген.

Тегиздикте Жер бетинин кєрїнїшїн бул же тигил шарт-
туу белгилердин системасында кичирейтилип, жалпыланган 
сїрєттєлїшїн бизге географиялык карта берет. 47-сїрєттєгї 
картада Кыргызстандын территориясынын сырткы кєрїнїшї 
сїрєттєлгєн. Анда єлкєнїн тоо кыркалары жана Нарын суусу-
нун башаты болгон Петров кєлї ж. б. кєрсєтїлгєн.

44–47-сїрєттєрдєгї схемалар тиешелїї объекттердин сырт-
кы кєрїнїшїнїн информациялык моделдери болуп саналат. 
Алар адамда мїмкїнчїлїк болушун, мисалы, кєрїїчї залдан 
ыла йыктуу орун тандоо, келечектеги квартирасынын єлчємїн 
жана бєлмєлєрдїн жайгашуусун баалоо, Кыргызстан боюн-
ча маршрут иштеп чыгуу ж. б. камсыз кылуу їчїн арналган. 
Бул моделдер їчїн масштабды сактоо чоў мааниге ээ. Жїрїш 
схемалары жана карталар їчїн дїйнєнїн тараптары боюнча 
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45-сїрєт44-сїрєт

46-сїрєт

47-сїрєт

Ысык-Кєл

Соў-Кєл

Жашоочу 
бєлмє

Ашканасы

Ваннасы
КампасыКире бериши
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48-сїрєт

багыттарды сактоо дагы абдан маанилїї. Бирок, каралган ин-
формациялык моделдердин тактыгына карабастан, сїрєттєлгєн 
объекттер (залдагы орундар, їйлєр, жолдор, шаарлар) тууралуу 
кыйла толугураак маалыматтарды алардан алууга мїмкїн эмес.

Схема информациялык модель катары объект тууралуу 
информация берїїнїн толук экендигине кепилдик бербейт. 
Єзгєчє ыкманын жана графиктик белгилердин жардамы менен 
каралуу чу объекттин бир же бир нече белгилери схемада кыйла 
рельефтїї болуп (так, даана) бєлїнєт. Мисалы, Бишкек шаа-
рынын планы 48-сїрєттєгї схемада кыйла элестїї тїшїрїлгєн. 
Бул жерде масштаб толугу менен сакталган эмес, ошондой бол-
со да кєчєлєргє жана кооздук, тарыхый жетишкендиктери бар 
имараттарга кєўїл бурууга басым жасалган.

ЭСИЎЕРГЕ САКТАГЫЛА!

Схема – бул кандайдыр бир объекттин жалпы, негизги єзгє-
чє лїк  тєрїн шарттуу белгилердин жардамы менен берїї. Схема-
нын жардамы менен объекттин сырткы кєрїнїшї, анын струк-
турасы жана жїрїш-турушу берилет.

Суроолор жана тапшырмалар

1. Кїнїмдїк турмушта силерге кездешїїчї схемалардан 2–3 мисал кел-
тиргиле. Бул схемалар кандай объекттердин информациялык моделдери? 

2. Силердин мектептин ар бир кабатында єрт учурундагы эвакуация пла-
ны бар. Аны таап, їйрєнгїлє. Бул схемада кандай объекттер берилген? 

3. Ишмердїїлїктїн кайсы чєйрєсїндє картасы – Жер бетинин информа-
циялык модели жок эч нерсе кыла албайт?
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IV  г л а в а
ТЕКСТТИК ИНФОРМАЦИЯЛАРДЫ

ИШТЕП ЧЫГУУ

§ 11. Тексттик документтер жана
аларды тїзїїнїн технологиялары

Маанилџџ терминдер: документ, тексттик документ, тексттик 
документтердин структуралык элементтери, тексттик документ-
терди даярдоонун технологиясы, тексттик редактор, тексттик про-
цессор.

Тексттик документ жана анын структурасы

Оозеки айтылгандарды тамга-белгилер аркылуу туюндуруп, 
жазуунун пайда болушу адам баласынын єнїгїїсїнє эњ чоњ 
тїрткї бергендиги тарыхтан баарыњарга белгилїї. Таш бетин-
де, папирустарда, кагазда калтырылган жазуулар – бизге чейин 
кылымдар бою калтырылган жєн эле кабарлар эмес. Бул до-
кументтер аркылуу биз тигил же бул эпохада адамдар кандай 
жашап єткєнџн, эмне жєнїндє ой жїгїртїшкєнџн, эмнелерге 
кызыгышканы тууралуу талкуу жїргїзє алабыз.

«Документ» деген сєздї латынчадан которгондо «кїбєлїк», 
«далил» деген маанини тїшїндїрєт. Адегенде бул сєз окуя-
лардын жана фактылардын жазуу тїрїндєгї ырастоолору де-
генди билдирген. Мисалы, ар бир адамдын тєрєлгєн фактысы 
документ тїрїндє катталып, туулгандыгы тууралуу кїбєлїк 
тџрџндє жазылат; мектепти бїтџшџ боюнча окуучунун билим-
дерин тастыктоочу документ – аттестатты алышат ж. б. Азыр-
кы учурдагы документ тїшїнїгї «мєєр жана кол тамга менен 
кџбєлєндџрџлгєн кагазга» караганда алда канча кењири маани-
ни билдирет.

Документ – бул катталган информацияны убакыт жана мейкиндик бо-
юнча берџџгє арналган материалдык алып жџрџџчџ.

Текст – курчап турган чыныгы дїйнє тууралуу информация 
берїїнїн маанилїї бир формасы. Тексттик документ – бул кагаз 
бетинде, электрондук же башка материалдык алып жїрїїчїдє 
текст формасындагы информация. Тексттик документ макала, 
доклад, ањгеме, ыр, кулактандыруу, ведомость, нускама, маа-
лымат кат ж. б. тїрїндє болушу мїмкїн.

Ар кандай тексттик документ бєлїмдєрдєн (жок деген-
де бир бєлїмдєн) турат жана ал бєлїмдєр єз кезегинде дагы 
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бєлїктєрдєн ж. б. турушу мїмкїн. Мисалы, силердин окуу 
китебињер беш чоњ бєлїмдєн – главалардан турат; ар бир гла-
ва параграфтардан турат; параграфтар пункттарга бєлїнгєн. 
Глава, параграф, пункт – бул бєлїмдєрдїн мисалдары. Ар бир 
бєлїмдїн аты же баш аты болот. 1-дењгээлдеги (мисалы, глава-
лардын аталышы), 2-дењгээлдеги (параграфтардын аталышы), 
3-деўгээлдеги (пункт тардын аталышы) бєлїмдєрдїн баш аты 
айыр маланат. Бєлїмдєрдїн тїрдїї дењгээлдеги аталыштары до-
кументтин мазмунун тїзєт.

Бєлїмдїн ичинде текст абзацтарга бєлїнєт. Абзац – бул эки 
жанаша кызыл саптардын ортосундагы документтин бєлїгї. 
Мисалы, бул пункт 7 абзацтан турат.

Абзацтын ичинде айрым саптарды, сєздєрдї жана символ-
дорду – символдук структуралык элементтерди бєлїџгє болот.

Тексттик документтерди даярдоонун технологиясы

Мињдеген жылдар бою адамдар информация жазып келишет. 
Бул убакыт аралыгында информацияларды жазып калтыруучу 
материалдар жана жаза турган куралдар жаўыланып жатты. Би-
рок, эњ башкысы алмашкан жок: жазылган текстке єзгєртїїлєрдї 
киргизїї їчїн аны кайрадан жазып чыгуу керек эле. Бул єтє 
узак жана абдан кєп эмгекти талап кылуучу процесс.

Компьютердин пайда болушу менен жазуу технологиясы 
тїп-тамырынан бери єзгєрдї. Атайын тексттерди киргизїїгє 
ыла йыкталган компьютердик программалардын жардамы ме-
нен каалаган текстти терип, ага кайрадан єзгєртїїлєрдї кир-
гизсе боло тургандай шарттар тїзїлдї. Терилип бїткєн текст-
тер компьютердин эсине сакталып, каалаган убакта монитордун 
экранына чыгарылып, аларды колдонууга, керектїї сандагы 
барактарды принтерден басып чыгарууга болот. Даярдалган 
текстти файл тїрїндє электрондук почта аркылуу башка ком-
пьютерге жєнєтїї мїмкїнчїлїктєрї тїзїлдї.

Кол жазма, басуучу машинка менен документтерди тїзїї 
(«кагаз» технологиясы) технологиясынын ордуна бїгїнкї кїндє 
«компьютердик» технология келди. Документтер компьютер-
дик атайын программалардын чєйрєсїндє тїзїлїп, анын эсинде 
сакталат. Керектїї убакта басып чыгаруучу тїзїлїш аркылуу 
кагаз бетине каалагандай єлчємдє тїшїрїлїп, иштетиле башта-
ды. Документтерди тїзїїдє, сактоодо, кагаз бетине чыгарууда 
«компьютердик» технология «кагаз» технологиясына караган-
да бир катар артыкчылыктарга ээ. Келгиле, аларды салышты-
рып кєрєлї.
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«Компьютердик» технология: «Кагаз» технологиясы:

+ Редакциялоодогу ыњгайлуулук Тїзєтїї лєрдї, кошумчаларды 
киргизїїдєгї кыйынчылыктар

Оњой кєчїрїп алуу Басуудагы кыйынчылыктар

+ Тїйїндєр аркылуу аралыкка 
берїїнїн оњойлугу

Аралыкка берїїдєгї кыйынчылык-
тар

+ Сактоонун жыйнактуулугу Сактоо їчїн кошумча аянтчалар-
дын зарылдыгы

Электрондук информация ны алып 
жїрїїчї тїзї лїштєрдєн кереги 
жок информацияны тазалап салуу 
мїмкїнчїлїгї

Кагаздагы информацияларды 
єчїрїїдє же тазалоодо эмгектин 
кєп талап кылынышы

Информацияны алып жїрїїчї 
электрондук тїзї лїштєрдєн 
кереги жок документтерди таза-
лап, бир нече жолу колдонуунун 
ыњгайлуулугу

Кагазды чыгарууда жыгач 
мате риалдарынын сарпталышы

Кымбат баалуу компьютердик 
техниканын сєзсїз болушу

Калемсап жана кагазга жумшалуу-
чу минималдык чыгымдар

Тексттик документтерди тїзїїдє «компьютердик» 
технология менен «кагаз» технологиясын салыштыруу

Компьютерде даярдалган тексттер-
дин дээрлик бардыгы басууга чыга-
рылып, традициялык кагаз форма-
сында колдонулат (бланка тїрїндєгї 
документ, газета, журнал, окуу ки-
тептери, сєздїк, илимий-популярдуу 
жана кєркєм адабияттар ж. б.). Ошо-
ну менен бирге эле азыркы мезгил-
де электрондук китептер деп аталган 
компакт туу тїзїлїштєр кењири тарап, 

аларда текст тик информацияларды чагылдырса болот.
Электрондук китептер бир топ артыкчылыктарга ээ экенин 

кєрсєтџџгє болот:
- электрондук китеп текстти эле чагылдырбастан анимация-

ланган картиналарды, мультимедиялык клиптерди, электрондук 
китепти окуй турган тїзїлїштїн ичиндеги синтезатордун жарда-
мы менен текстке їндї коштоп чыгарууга болот;

- электрондук китепте издєє салып, керектїї аныктамалар-
ды таап алса болот, гиперссылкалар аркылуу мазмундун струк-
турасына кирсе, окурмандын ойлорун окуса, шрифттердин 
єлчємїн ыњгайлуу кылып єзгєртїп алууга болот;

- бир эле тїзїлїштє мињдеген китептерди сактоо мїмкїн; 
басылган китептерге караганда массасы, кєлємџ кичине болгон-
дуктан мындай китепкананы ташып жїрїї да жеўил болот.
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Азыркы электрондук китептердин негизги кемчиликтери:
- баасынын салыштырмалуу кымбаттыгы;
- колдон тїшїрїп алса, сынып калуу коркунучу;
- кадимки китепке караганда электрондук окуу китепте 

сїрєт тєлїш тєрдїн контрасттарынын жеткиликтїї эместиги.

Тексттик документтерди тїзїїчї компьютердик аспаптар

Текстти даярдоо – компьютерди колдонуунун кеўири тарал-
ган тармагынын бири. Кандай гана компьютер болбосун тексттик 
документтерди тїзїш їчїн атайын программалар орнотулат.

Тексттик редактор – бул текст менен иштєєчї эў жєнєкєй 
программа. Тексттик редактор анча чоў эмес маалыматтар-
ды жана текст терди тїзїїдє ыўгайлуу про-
грамма. Текст клавиатуранын жардамы менен 
киргизїїгє мїмкїн болгон тамгалардан, цифра-
лардан, тыныш белгилеринен жана атайын сим-
волдордон турат. Таблицаларды, формулаларды, 
схемаларды, чиймелерди тексттик редакторлор 
иштете албайт.

Тексттик редактордун мисалы катары «Блокнот» программасын алсак 
болот. «Блокнот» программасы узартылышы .txt болгон текст тик файлдар-
ды кароодо, редакциялоодо кєп колдонулат. «Блокнот» программасын-
да тексттик документти жасалгалоонун минималдык мїмкїнчїлїктєрї иш 
жїзїнє ашырылган. «Блокнот» программасын кєбїнчє ВЕБ-баракчаларын 
тїзїїдє колдонушат.

Тексттик процессор – бул кењири мїмкїнчї лїк тєргє ээ бол-
гон тексттик редактор. Тексттик процессор жєн гана тїрдїї до-
кументтерди, каттарды, баяндамаларды, ырларды, докладдарды, 
мектеп газетасына макалаларды жазууда гана колдонулбастан 
автоматтуу тїрдє каталарды текшерїї ишин аткаруу, тамгалар-
дын жазылыш формаларын, єлчємдєрїн єзгєртїїдє, документ-
ке таблицаларды, сїрєттєрдї, добуштун фрагменттерин ж. б. 
кєптєгєн жасалгаларды киргизїїгє мїмкїнчїлїктєрї бар.

Тексттик процессорлорго тємєндєгї тексттик редакторлорду 
киргизсек болот:

• Writer, OpenOffice.org пакетинин курамына ки-
рїї чї тексттик редактор;

• Word, Microsoft Office пакетинин курамына 
кирїїчї тексттик редактор.

Буклеттерди, брошюраларды, газеталарды, журналдарды 
жана китептерди даярдоодо редакция-басмаканалык системалар 
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(PageMaker, Adobe InDesign) сыяктуу кубаттуу профессионал-
дык программалык каражаттар колдонулат. Алардын жардамы 
менен барактын бетине ар тїрдїї информацияны оптималдуу 
жайгаштыруу жїргїзїлєт.

Тексттик процессорлордун компьютердин экранында 
жїктєл гєн командалар системалары бирдей типте болот. Бул 
жагдайды Microsoft Office пакетиндеги Word тексттик процес-
сорунун мисалында карайлы.

49-сїрєт. Word тексттик процессордун терезеси

Терезенин жогорку сабында учурда иштетилип жаткан до-
кументтин аты, программанын аты, терезенин єлчємїн кичи-
рейтїї, жыйноо же чыгуу кыймылдарын аткаруучу башкаруу 
кнопкалары жайгашкан.

Кийинки саптарда функционалдык белгилери боюнча топ-
толгон командаларды камтыган саптын менюсу жайгашкан.

Андан кийинки сапта колдонулуучу аспаптардын панели 
жайгашкан. Мисалы, «Стандартная» жана «Форматирование».

Андан ары градустарга бєлїнгєн сызгыч жайгашып, анын 
жардамы менен документтердин чектери аныкталат.

Жумушчу талаа – бул терезенин документтерди тїзїїдєгї 
жана алар менен иштєєдєгї эњ негизги бєлїгї. Жумушчу талаа-
да – дайыма кїйїп, кайра жанып турган вертикалдык абалдагы 
курсор жайгашкан. Анын жайгашкан жеринен улай документ-
ке єзгєртїїлєр киргизиле баштайт.

Терезенин эњ алдыўкы сабында кошумча маалымат берїїчї 
сап жайгашкан. Бул жерде беттин номери жана документте 
канча сєз бар экендигин эсептелип, кєрсєтїлїп турат.
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ЭСИЎЕРГЕ САКТАГЫЛА!

Тексттик документ – бул кагаз бетинде, электрондук жана 
башка материалдык алып жїрїїчїдє тексттик формадагы ин-
формация. Негизги документтик бирдиктерге: бєлїм, абзац, 
сап, сєз, символ кирет.

Кол жазма жана машинка менен документтерди тїзїї тех-
нологиясынын («кагаз технологиясы») ордуна компьютердик 
технология кирди. Мында документтер атайын арналган ком-
пьютердик программалар менен тїзїлїп, басып чыгаруучу 
тїзїлїштєр аркылуу кагаз бетине чыгарылат же компьютердин 
эсине сакталат. Керек болгон учурда кайрадан компьютердик 
программа менен чакырылып, єзгєртїїлєр киргизилип, андан 
ары колдонулат.

Тексттик документтерди тїзїїнїн компьютердик аспапта-
рын: тексттик редакторлор, тексттик процессорлор, редак-
ция-басмаканалык системалар деп бєлїїгє болот.

Суроолор жана тапшырмалар
1. Информациянын кошумча булактарын колдонуп, илгерки убактарда 

адамдар кайсы аспаптардын жардамы менен информация жазышкандыгы 
туура луу чакан кабар даярдагыла.

2. Тексттик документтин негизги структуралык бирдиктерин атагыла.
3. Тексттик документтерди тїзїїнїн «компьютердик» технологиясынын 

«кагаз» технологиясына караганда негизги артыкчылыктары кайсылар?
4. Тексттик документти тїзїїчї компьютердик аспаптардын негизги тїрлє-

рїн атагыла.
5. Тексттик процессор менен иштєє тажрыйбаўар барбы? Эгер болсо, 

кайсынысы менен?
6. Тексттик процессордун терезесинин негизги элементтерин атагыла.
7. Жумушчу талаа тууралуу абзац кайсы бетте жайгашкан?
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§ 12. Компьютерде тексттик документтерди тїзїї

Маанилџџ терминдер: текстти терїї (киргизїї), клавиатуралык 
тренажер, текстти редакциялоо, вставка/замена режимдери, ката-
ларды текшерїї, поиск жана замена командалары, фрагмент, буфер 
обмена командасы.

Компьютерде документти даярдоо тємєндєгї этаптардан ту-
рат: терїї, редакциялоо жана форматтоо. Бул параграфта би-
ринчи эки этапты карайбыз.

Текстти терїї (киргизїї) жана редакциялоо

Текстти терїї (киргизїї) клавиатуранын жардамы менен ат-
карылат. Клавиатура менен жаза билїї кєндїмдєрї социалдык 
жана жалпы маданияттуулукка кирет. Бул болсо окуу иштери-
нин жы йынтыктарын натыйжалуу жасалгалоодо маанилїї жана 
мектеп окуучуларына кїнїмдїк турмушта ыњгайлуу болот. Кла-
виатурадагы тамгалардын жайгашуусун їйрєнїї їчїн клавиату-
ралык тренажерлорду колдонуп, тез єздєштїрїџгє болот.

Жалпы электрондук билим берїїнїн бирдиктїї коллекциясынын даре-
гинен їйдєгї компьютерге клавиатуралык тренажёр «Руки солиста» про-
граммасын орнотуп алып иштесе клавиатурада тамгалардын жайгашуусун 
тез їйрєнїїгє болот (http://school-collection.edu.ru/) . Алдыга койгон максат-
ка жана шартка жараша жогорудагы даректе кєрсєтїлгєн клавиатуралык 
тренажердун жардамы менен тємєндєгї кєндїмдєргє ээ болуу мїмкїн:

он манжа менен иштєєнїн кєндїмдєрї (1-дењгээл),

клавиатураны карабай басуу методу (2-дењгээл) 

жана он манжа менен туруктуу басуу кєндїмдєрїнє ээ болуу (3-дењгээл).

Клавиатурадагы тамгалардын жайгашуусу кокусунан алынган эмес. 
Клавиатурадагы тамгалар «эњ кєп кайталануучу» принциби боюнча жай-
гашкан. Адабий тилдерде, документтерде їндїї тамгалар О, Е, И, А жана 
їнсїз тамгалар Н, Т, С, Р кєп колдонулат. Бул тамгалар клавиатуранын 
орто жерине жайгаштырылган.

Клавиатура менен иштєєдє тємєнкї сунуштарды эске алуу 
зарыл:

Эки колду клавиатуранын экинчи катарындагы дењгээлде 
кармаш керек. Манжаларды алма кармагандай болгон абал-
да кармоо керек. Манжалардын учтары менен клавишаларды 
жеўил басуу керек:
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             - сол колдун манжалары

             - оў колдун манжалары

                    - баш бармак

Клавиштерди жеўил, так жана ритм менен баскыла. Кла-
вишти басып жаткан манжа ийилбейт. Баскандан кийин ман-
жаны баштапкы абалга келет. Эгерде чарчап калганыўызды 
сезсеўиз бир аз эс алгыла.

Текстти киргизїїдє тємєнкї эрежелерди сактоо зарыл:
- саптын бїтїшїнє кєўїл бурбагыла: аягына жеткенде курсор кийинки 

саптын башына автоматтуу тїрдє єтєт.
- жаўы абзацка єтїї їчїн <Enter> клавишин басуу керек;
- баш тамга керек болсо, <Shift> + <тамга> клавиштерин басуу керек;
- сєздєрдїн арасы бир пробел менен ажыратылат;
- тыныш белгилерин (їтїр, кош чекит, чекит, илеп жана суроо белгиле-

ри) мурунку сєздїн аягына бирге (жабыштыра) жазып, кийинки сєздї бир 
пробел менен ажыратыш керек.

- тырмакчаларды жана кашааларды тиешелїї сєздєргє жабыштыра жа-
зуу керек;

- тире белгисинин эки тарабынан теў бирден пробел коюу керек;
- дефис белгисин биригїїчї сєздєр менен бирге (жабыштыра) жазуу 

керек.

50-сїрєт

Пробел
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Математикалык жана физикалык тексттерди даярдоодо 
формулаларды коюуга туура келет. Бул їчїн тексттик процес-
сорлорго бапталган атайын формулалар редактору колдонулат.

Текстти редакциялоо. Редакциялоо же оўдоо – бул компью-
терде документти даярдоонун кийинки этабы. Текстти редакци-
ялаганда аны кылдат карап, кетирилген каталарды оўдойт.

Табылган катага жетїї їчїн маусдын же курсордук жебе-
лердин жардамы менен курсорду жылдырат. Экрандын чегинде 
курсорду тез жылдыруу їчїн тємєндєгї клавиштерди жана кла-
виштердин комбинациясын колдонсо болот:

– саптын башына;

– саптын аягына;

– бир сєзгє оўго;

– бир сєзгє солго;

– бир «экранга» єйдє;

– бир «экранга» ылдый.

Толук текст компьютердин эсинде сакталат. Эгерде текст 
чоў болсо, экранда анын бєлїгї гана кєрїнєт. Экрандын че-
гинен сыртта турган тексттин бєлїгїн экранга тез чыгарууга 
мїмкїндїк берїїчї жылдыруу режими бар. Бул максат їчїн  
тємєндєгї клавиштердин комбинациясын дагы колдонсо болот:

– бир бетке єйдє;

– бир бетке ылдый;

– тексттин башына;

– тексттин аягына.

Экран боюнча курсорду жылдырганда документ кыймылсыз 
абалда, ал эми жылдыруу режиминде курсор кыймылсыз абал-
да болот.

Текстти киргизгенде кетирилген каталардын кєптїгїн їч 
типке:  ашыкча символ, жазылбаган символ жана ката символ  
деп бєлсє болот.

Каталардын 
типтери

Каталарды тїзєтїїнїн алгоритмдери 

   Ашыкча
   символ

Вариант I
   1. Курсорду ашыкча символдун астына жайгаштыр.
   2. {Delete} клавишасын бас.

Вариант II
   1. Курсорду ашыкча символдон кийин жайгаштыр.
   2. {Backspace } клавишасын бас.
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   Жазылбаган
   символ

Вариант I
1. Курсорду ката басылган символдун астына жайгаштыр.
2. {Delete} клавишасын бас.
3. Туура символу бар клавишаны бас.

Вариант II
4. Курсорду ката басылган символдун артына жайгаштыр.
5. {Backspace } клавишасын бас.
6. Туура символу бар клавишаны бас.

Тексттик редактор эки режимдин – «вставка» же «замена» 
биринде турат. Аларды которгонго <Insert> клавишасы колдо-
нулат.

Вставка режими (коюу) – документтин учурдагы текстин 
оўго жылдырып, киргизиле турган текстке орун бошотуу аркы-
луу текстти єзгєртїїчї метод.

Замена режими (алмаштыруу)– документтин текстин 
єзгєртїїдє курсордун оў жагында турган символдун ордуна 
клавиатурадан башка символ киргизилет.

Эгерде текст биринчи жолу киргизилсе, ошондой эле текстке 
символ, сєз же сїйлєм кошулуп жатса, Вставка режимин кол-
донгон ыўгайлуу. Бир символду башка символ менен алмаштыр-
са Замена режимин колдонсо болот.

Заманбап тексттик процессорлордо катаны текшерїї кара-
жаттары менен жабдылган. Жєнєкєй учурда процессордо тил-
дин сєздїгї сакталат жана колдонуучу киргизген ар бир сєздї 

51-сїрєт. Тексттик процессордо каталарды текшерїї процесси
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тиркелген сєздїк менен салыштырат. Эгерде киргизилген сєз 
сєздїктє жок болсо, анда процессор аны белгилеп (М.: кызыл 
толкун сызык менен), алмаштыруу вариантын сунуштайт.Кыр-
гыз тилиндеги сєздєрдї да сєздїккє кошуп, пайдаланса болот.

Кыйла кубаттуу тексттик процессорлор ката сєздєрдї эле 
таппастан, сєздїн формасын айырмалашат, сїйлємдїн грамма-
тикалык структурасын анализдей алышат. Мындай программа-
лар колдонуучуга сїйлємгє тыныш белгилерин койгонго, фра-
заларды туура тїзїїгє жардам берет.

Бардык каталарды табуу їчїн автордун сєздєрїнїн маани-
син тїшїнїї керек. Буга азырынча компьютердин алы жете 
элек. Ошондуктан заманбап адамга сабаттуу болуш жана эне 
тилин жакшы билїї абдан маанилїї. Ал эми компьютердин 
мїмкїнчїлїгїн бир єўчєй тажатма жумуштардан адамды арыл-
тууга колдонуу керек.

Мисалы, эгерде чоў документтеги «Персонал компьютер»  
сєзїн «ПК» деген сєзгє алмаштыруу керек болсо, тексттик про-
цессордогу табуу жана алмаштыруу функцияларын колдонсо 
иш тез аткарылат:

Тексттик процессорлордо мурунку аракетти алып салуу (от-
катка) операциясы каралган. Муну жїзєгє ашыруу їчїн текст-
тик процессор колдонуучу текстти єзгєртїї боюнча жасаган 
аракеттердин удаалаштыгын сактайт.

Откатка (кайруу, артка кадам) ( ) атайын командасы менен 
документти бир нече кадам артта турган абалына кайрыйт. Кай-
рууну алып салуу командасы ( ).

Документтин їстїнєн иштєєгє бир нече колдонуучу катыша 
алат. Азыркы тексттик процессорлор алардын ар биринин кир-
гизгенин сактоого, кєрїїгє жана оўдоолорун басып чыгарууга 
мїмкїндїк берет.

52-сїрєт
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Тексттин фрагменттери менен иштєє

Текстти редакциялоо учурунда айрым символдор менен эле 
эмес, бїтїндєй фрагменттер менен дагы иштесе болот.

Фрагмент – тексттеги символдордун эркин (їзгїлтїксїз бєлїгї) удаа-
лаштыгы: бир же бир нече символдор, сєз, сап, сїйлєм, абзац же ал тургай 
бүт документ.

Фрагментти алдын-ала бєлїп алуу (обочолонтуу) керек. Бул 
їчїн маусдын кєрсєткїчїн керектїї фрагменттин башына жай-
гаштырып, маусдын кнопкасы басылган абалда кєрсєткїчтї  
фрагменттин аягына чейин сїйрєш керек.

Фрагмент контрасттуу тїс менен белгиленет.

Фрагменттин обочолонушун жоюш їчїн терезенин жумуш-
чу талаасындагы каалаган жерди чыкылдатса болот.

Обочолонгон фрагментти:
- тексттен алып салууга, эс-

тен єчїрїїгє болот;
- тексттен алып салууга, би-

рок, эстин атайын бєлїмїнє – 
алмашуу буферине жайгаштырса 
болот;

- алмашуу буферине фраг-
ментти кєчїрїїгє (фрагмент ка-
лат, ал эми анын кєчїрмєсї ал-
машуу буферине жайгашат);

- алмашуу буфериндеги фраг-
ментти керектїї жерге бир же 
бир нече жолу койсо болот.

Фрагменттер менен болгон аракеттер аспаптар панелиндеги 
кнопкалардын жардамы менен (53-сїрєт), контексттик меню же 
меню сабы аркылуу аткарылат.

ЭСИЎЕРГЕ САКТАГЫЛА!

Текстти терїї (киргизїї) эреже катары клавиатуранын жар-
дамы менен аткарылат. Клавиатуралык жазуу кєндїмї бїгїнкї 
кїндє социалдык, жалпы маданияттуулук деп эсептелет. 

Клавиатурадагы тамгалардын жайгашуусун їйрєнїї жана 
текстти киргизїї кєндїмдєрїн єздєштїрїї клавиатуралык тре-
нажерлор менен иштєє процесси аркылуу жеўил жїрєт.

Текстти редакциялоодо (тїзєтїїдє) бардыгы туура экенди-
гине ынаныш їчїн аны  карайт, табылган каталарды (мисалы, 
жазуу эрежесиндеги) оўдошот жана керектїї єзгєрџџлєрдџ кир-
гизишет. Редакциялоо учурунда айрым символдор менен эле 
эмес, тексттин бїтїндєй фрагменттери менен иштєєгє болот. 

53-сїрєт
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Фрагменттерди алып салууга, жылдырууга, алмашуу буферине 
кєчїрїїгє жана керектїї жерге бир же бир нече жолу коюуга 
мїмкїн.

Заманбап тексттик процессорлордо жазуу эрежелерин тек-
шерїї, тексттин кээ бир фрагментин издєє жана аны башка 
фрагмент менен алмаштыруу функциялары жїзєгє ашырылган.

Суроолор жана тапшырмалар
1. «Клавиатуралык жазуу кєндїмї социалдык жана жалпы маданият-

туулукка кирет» дегенди силер кандай тїшїнєсїўєр? Мындай кєндїм жеке 
сага керекпи?

2. Эгерде сабактан тышкаркы убактарда компьютер менен иштєєгє мїм-
кїн болсо Цифралык билим берїї ресурстарынын бирдиктїї коллекциясы-
нан «Солисттин колу» деген аталыштагы клавиатуралык тренажерду жїктєп 
алгыла.  Бир нече кїндїн ичинде 1-деўгээлдеги тапшырмалардын бардыгын 
аткарганга аракеттенгиле.

3. Клавиатурада тамгалар кайсы принцип боюнча жайгаштырылган?
4. Кошумча булактардан латын тамгаларынын клавиатурага жайгашты-

руу тарыхы тууралуу таап билгиле.
5. Клавиатура менен иштєєдє кандай негизги сунуштарды аткаруу керек-

тигин тизмектегиле.
6. Клавиатуралык жазууда кандай эрежелерди сактоо керек?
7. Тємєндє келтирилген сїйлємдєрдєгї сєздєрдїн арасында пробелдер 

жана тыныш белгилери туура коюлган.
1) Жоломан.Уулум, Жоломан, кайдасыў деп їн сала баштады Найман-эне.
2) Жоломан! Уулум, Жоломан, кайдасыў? деп їнсала баштады Найманэне.
3) Жоломан! Уулум, Жоломан, кайдасыў? – деп їн сала баштады Найман-
эне.
4) ЖоломанУулум, Жоломан, кайдасыў деп їн салабаштады Найман-эне.
8. Табылган катага курсорду кантип жылдырып барса болот?
9. Жалпылыгын жана айырмачылыгын кєрсєткїлє:

а) {Delete} жана {Backspace} клавиштеринин функцияларындагы;
б) текст боюнча курсорду башкаруу клавиштеринин жардамы менен 

же  жылдыруу (прокрутка) режиминде жылдыргандагы;
в) Вставка жана Замена режимдериндеги.

10. Азыркы учурдагы тексттик процессорлордун кайсы мїмкїнчїлїктєрї 
адамды эмгегин жеўилдетип, аны тажатма, чарчатма иштерден арылтат?

11. Тексттин фрагменти катары эмне каралышы мїмкїн?
12. Алмашуу буферинен бир эле тексттин фрагментин канча жолу койсо 

болот? Силердин компьютерде орнотулган тексттик процессордун алмашуу 
буферине канча фрагментти сыйыштырууга болот?

13. Компьютерде практикалык тапшырманы аткаргыла.

Компьютердик практикум
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§ 13. Текстти форматтоо

Маанилџџ терминдер: форматтоо, шрифт, єлчєм, чийилиш, аб-
зац, текшилєє, биринчи саптын кемтиги, сап аралык интервал, стиль, 
беттин параметрлери.

Текстти форматтоо процесси

Окуу китептерди жана кєркєм адабияттарды окуу учурунда, 
гезиттерди, журналдарды жана башка басылма продукциялар-
ды карап жатканда, силер тексттерди жасалгалоонун ар тїрдїї 
ыкмаларын байкагандырсыўар. Тексттик документке керектїї 
жасалгалоо жїргїзїїчї ар кандай операциялар аны форматтоо 
этабында жїргїзїлєт.

Текстти форматтоо – бул бетти, абзацты, тексттин символ-
дук элементтерин жасалгалоочу процесс. Форматтоонун негизги 
максаты – даяр документти окурман їчїн жєнєкєй жана жагым-
дуу кабыл алгандай кылып жасоо. Бул биринчи кезекте  текст-
тин бир типтїї структуралык элементтерин бєлїп алуу жана 
бирдей жасалгалоо аркылуу иш жїзїнє ашырылат. Документ-
тин структурасын тїшїнїї аны сабаттуу жасалгалоого жана 
зарыл болгон учурда кайрадан форматтап алууга мїмкїнчїлїк 
тїзєт.

Документти жасалгалоодо колдонуучу анын айрым бєлїк-
тєрїнє форматтоо командаларын колдонот. Текстти форматтоо-
нун эки жолу бар:

1) тїз форматтоо;
2) стилдерди колдонуп форматтоо.
Тїз форматтоону каалагандай символдук фрагменттерге (ай-

рым символдорго, сєздєргє, саптарга, сїйлємдєргє) жана абзац-
тарга колдонушат.

Символдорду жана абзацтарды форматтоо

Символ – тексттин минималдуу графикалык бирдиги. Сим-
волдун негизги касиеттерине: сїрєт (шрифт), єлчєм, чийим 
жана тїс кирет.

Символдорду форматтоо – киргизилген символдордун (сим-
волдук структуралык элементтерин) касиеттеринин маанилерин 
єзгєртїї.

Шрифт – бул жазуу їчїн колдонулган символдордун сїрєт-
тєлїшїнїн бирдей стилде жасалышы. Компьютерде текст даяр-
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даганга алектенген адамга миў тїрдїї шрифттер жеткиликтїї. 
Аларды тєрт негизги топко бєлсє болот: нукталган (засечка, 
антиква, serif), кыйылган (рубленный, гротеск, sans serif), кал-
лиграфтык (кол жазмадай) жана декоративдик шрифттер.

Бул параграфтын текстин карасаўар, тамгалардын учунда 
кичинекей сызыктар – нуктар бар. Окуп жатканда бул нуктарга 
же сызыкчаларга кєз «жармашат». Нуктар тамгаларды кара-
ганда кабыл алууну жеўилдетет, демек – окуу процесси кошо 
жеўилдейт. Нукталган шрифттер эреже катары китептерде, 
окуу китептеринде ж. б. саптары узун басылмаларда кеўири 
колдонулат.

Текстти бир нече тилкеде жайгаштырылуучу журналдарга 
жана гезиттерге, ошондой эле тексттин баш атына (кыска сап-
тарга) кыйылган шрифттер колдонулат. Мисалы, силердин окуу 
китебиўердеги параграфтын аталыштары кесилген шрифттер 
менен терилген.

Каллиграфиялык шрифттер адамдын кол жазмаларына ок-
шоштуруп жасалган. Декоративдїї шрифттер эў сонун кооздо-
лот жана бири-бирине такыр окшобойт. Каллиграфиялык жана 
декоративдик шрифттер мукабаларды, куттуктоо баракчала-
рын, этикеткаларды, рекламалардын проспектилерин ж. б. ба-
сылуучу продукцияларды жасалгалоодо колдонулат.

Бир документте шрифттин 2–3 тїрїн колдонуу аны кабыл 
алышын кыйындатат. Айрыкча акыркы эки шрифттердин то-
бун колдонууда абайлоо керек.

Єлчєм (кегль) – эў жапыз тамганын тємєнкї чегинен (ми-
салы, «р» же «у») эў бийик тамганын жогорку чегине (мисалы, 
«б») чейинки єлчєнїїчї шрифттин бийиктиги. Кегль пункт ме-
нен єлчєнєт. Бир пункт – бул эў кичинекей бирдик. Ал 1/72 
дюймга барабар (болжол менен 0,35 мм), башкача айтканда 
72 пункт 1 дюймга барабар бийктикти тїшїндїрєт. Кєпчїлїк 
китептерде 10–12 пункт єлчємїндєгџ шрифттер колдонулат.

Кєпчїлїк учурда шрифттердин чийилишинин тємєндєгї 
топтому колдонулат: демейдеги (єзгєрбєгєн шрифт), жартылай 
жоондуктагы, курсивдик (жантайтылган), асты сызылган, єзї 
сызылган, контурдук (контуру гана сызылган), жогорку индекс 
жана тємєнкї индекс.

Ар бир символ їчїн символдун сїрєтї жайгашуучу тик 
бурч туу аймак берилет. Символдун тїсї – символдун кєрїнїїчї 
бєлїгї (анын сїрєтї). Символдун артындагы тїс – символ їчїн 
бєлїнгєн, бирок анын сїрєттєлїшїн ээлебеген тик бурчтуу ай-
мактын тїсї.

Абзацтарды форматтоо. Абзац – бул эки жанаша кызыл 
саптардын ортосундагы документтин бєлїгї. Абзацты киргизїї 
процесси <Enter> клавишин басуу менен аяктайт. Абзацтын 
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негизги касиеттерине: тегиздєє, биринчи саптын кемтиги, сап 
ортосундагы интервал, оў жана сол кемтиктер, сапка чейинки 
жана саптан кийинки интервалдар.

Тегиздєє – беттин каптал чектерине салыштырмалуу абзац-
тын жайгашуусу.

Текст сол жээги боюнча тегизделгенде абзацтын сол чеги 
тїз сызыкты тїзєт. Мында бардык саптар сол чектен бирдей 
кемтикте жайгашат. Бул абзац сол жээк боюнча тегиздел-
ген.

Борбор боюнча тегизделген же борборлоштурулган текст 
тємєнкїчє жайгашат: ар бир саптын эки жагындагы кеўдикте 
бош орун бирдей. Абзацтын эки жагындагы жээктери тегиз 
эмес. Бул абзацты борбор боюнча текшиленген деп айты-
шат.

Текст оў жээк боюнча тегизделгенде абзацтын оў чеги тїз 
сызыкты тїзєт. Абзацтын ар бир сабы беттин оў жээгинен 
бирдей аралыкта бїтєт. Бул абзац оў жээк боюнча тегиз-
делген. 

Туурасы боюнча тегизделген тексттин оў жана сол чеги  
тїз сызыкты тїзєт. Бул учурда, абзацтын акыркы сабы сол 
жээги боюнча тегизделет. Бул абзац туурасы боюнча те-
гизделген.

Сол жана оў чегинїїлєр (кемтиктер) – беттин четинен абзац-
тын сол чегине (жараша оў жагы дагы) чейинки аралык.
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Чегинїїсї жок Солдон чегинген Оўдон чегинген

Солдон жана оўдон калты-
рылган аралыктардын чоў-
дуктарын тексттин функ-
ционалдык абзацтары деп 
билишет.

Солдон жана оўдон кал-
тырылган аралыктардын 
чоўдуктарын тексттин 
функционалдык абзацта-
ры деп билишет.

Солдон жана оўдон кал-
тырылган аралыктардын 

чоўдуктарын тексттин 
функционалдык абзацта-

ры деп билишет.

Калтырылган аралыктардын мисалдары

Биринчи саптын чегинїїсї – абзацтын биринчи сабынын ал-
дындагы чегинїї, кызыл сап.

Чегинїїсї жок Чегинїїсї бар Алдына чыккан

Силердин алдыўарда 
чегинїїсї жок абзацтын 
мисалы.

Силердин алды ўа р-
да 1 см чегинген абзацтын 
мисалы.

Силердин алдыўарда 1 см 
алдына чыккан (дєм-
пєйгєн) абзацтын 
мисалы.

Биринчи сапта калтырылган аралыктын мисалдары

Чейин жана кийин интервалдары абзацтын чектеш саптар 
арасына тиешелїї жогорку жана тємєнкї аралыкты пункт тар 
менен кєрсєтєт.

Сап ортосундагы интервал абзацтын ичиндеги жанаша сап-
тардын аралыгын аныктайт. Кєбїнчє бир («одинарный»), бир 
жарым («полуторный») жана эки («двойной») интервалдары 
колдонулат.

Бир интервал Бир жарым интервал Эки интервал

Силердин алдыўардагы 
тексттин сап ортосундагы 
интервалы бирге барабар.

Силердин алдыўардагы 

тексттин сап ортосундагы 

интервалы бир жарымга  

барабар.

Силердин алдыўардагы 

тексттин сап ортосундагы 

интервалы экиге барабар.

Сап ортосундагы интервалдардын мисалдары

Документти стили жана бети боюнча форматтоо

Анча чоў эмес документтерди тїз форматтоо менен жасалга-
ласа болот. Кєлємї чоў тексттерди форматтоодо эреже катарын-
да стилдик форматтоону колдонушат. Бул операциянын мааниси 
бирдей функционалдык жїктємдї (мисалы, бирдей деўгээлдеги 
баш аттарга, негизги текстке, мисалдарга ж. б.) алып жїргєн 
структуралык элементтерге форматтоонун белгилїї стили – фор-
маттоо параметрлеринин (шрифт, анын чийими жана єлчємї, 
биринчи саптын чегинїїсї, сап ортосундагы чегинїї ж. б.) топ-
тому дайындалгандыгы менен тїшїндїрїлєт.
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Азыркы тексттик процессорлор, ар тїрдїї деўгээлдеги 
бєлїмдєрдїн баш аттарына стилдик форматтоо колдонулган до-
кументтин мазмунун автоматтуу тїзгєнгє мїмкїнчїлїк берет: ата-
йын команданын жардамы менен колдонуучу кайсы деўгээлдеги 
баш аттарды мазмунга киргизїї керектигин кєрсєтєт; кєрсєтїлгєн 
стилдердин абзацтары документтин текст и нен автоматтуу танда-
лып, алынган беттердин номурун кєрсєтїї менен «Мазмун» деген 
жаўы бєлїмгє жайгаштырылат.

Стилдик форматтоо тїз форматтоого караганда бир катар ар-
тыкчылыктарга ээ болот:

• убакытты їнємдєйт – ар бир параметрди биринин артынан 
бирин берїїгє караганда форматтоо параметрлеринин жыйын-
дысы катары стилди колдонуу кыйла тез болот;

• тексттик документти жасалгалоодо бир тїрдїїлїктї кам-
сыздайт – тїз форматтаганда тексттин функционалдык арна-
лышы бирдей болгон структуралык элементтери бири-биринен 
єздєрїнїн форматтары боюнча айырмаланып калат; ал эми 
белгилїї стилди колдонгондо документтин жасалгаланышына 
катуу тартип киргизилет;

• бїт документ боюнча айрым элементтердин кєрїнїшїн  
тез єзгєрткєнгє мїмкїндїк берет – бардык документ боюнча 
жасалгалоо автоматтуу тїрдє єзгєрїшї їчїн стилге эле єзгєртїї 
киргизїї жетишїї.

Колдонуучу єзїнїн стилин тїзє алат же тексттик процессор-
догу даяр стилдер менен иштесе болот. Атайы ылайыкталган 
стилдердин негизинде – буклеттердин, грамоталардын, визит-
тик карточкалардын, резюмелердин, иш кагаздарынын, отчёт-
тордун шаблондору тїзїлєт. Колдонуучу єзїнїн информация-
сын шаблондун бєлїнгєн блокторуна киргизсе эле ал автоматтуу 
тїрдє алдын ала долбоорлонгон жаслгага ээ болуп калат.

Документтин беттерин форматтоо. Басып чыгаруу їчїн ар-
налган тексттик документти жасалгалоодо анын кагаздын ба-
рак бетинде жайгашуусуна єзгєчє кєўїл буруу керек.

Кєпчїлїк учурда А4 (210 × 297 мм) єлчємїндєгї барак кол-
донулат. Колдонуучу кагаздын барагынын багытын тандай алат:

• китептей – барактын бийиктиги анын туурасынан чоњ;
• альбомдой – барактын туурасы бийиктигинен чоњ.
Документтин тексти талаалар менен чектелген беттин басы-

луучу аймагына жайгашат. Беттин четтери боюнча жайгашкан 
бош мейкиндикти талаалар дейбиз. Жогорку, тємєнкї, оў жана 
сол жактагы талаалар деп айырмалашат. Талааларда беттердин 
номурлары, ошондой эле колонтитулдары жайгашат. Колон-
титул – документтин ар бир бетине чыгуучу кошумча инфор-
мация. Мисалы, силердин окуу китебиўердин колонтитулунда 
главалардын аталыштары чыгарылган.



96

Мїмкїн силерге кайсы бир предмет боюнча реферат даярдоого туура 
келет. Же сєзсїз кийинчерээк аларды жазасыўар. Тємєндє рефератты 
жаслгалоонун талаптары берилген:

Реферат форматы А4 (210 х 297 мм) болгон ак кагаз барактын бир бе-
тинде аткарылышы керек.

Беттин талааларынын єлчємдєрї (кем эмес):

Оў жагы – 30 мм, жогорку, тємєнкї, сол жагы – 20 мм.

Биринчи саптагы чегинїї – 8–12 мм, жалпы текст боюнча бирдей.

Сап ортосундагы интервал – бир жарым.

Абзацты тегиздєє – «туурасы боюнча»

Негизги тексттеги шрифттин гарнитурасы – «Times New Roman» же буга 
окшош.

Кегль (єлчємї) 12 ден 14 пунктка чейин.

Шрифттин тїсї – кара.

Бєлїмдїн, бєлїктїн аталыштарын єзїнчє сапка баш тамга менен жазы-
лат, аягында чекити жок, астын чийбейт. Тегиздєє борбору боюнча же сол 
чети боюнча. Интервал: аталыштын алдында – 12 пункт, артында 6 пункт.

Беттерди араб цифрасы менен бүткүл текст боюнча (титулдук барак 
жана мазмун жалпы номурлоого кирет) ырааттуу номурлоо керек. Титулдук 
баракка номур жазылбайт.

Титулдук барактын жогору жагына иш кайсы билим берїї мекемесин-
де аткарылгандыгы жазылат, барактын ортосуна иштин тиби («Реферат») 
жана темасы чоўойтулган кегль менен берилет. Кийинки саптын оў тара-
бына ким аткаргандыгы жана ким текшергендиги тууралуу информация жа-
зылат. Титулдук барактын тємєнкї бєлїгїнїн борборунда калктуу пункттун 
аталышы жана иш аткарылган жыл  жазылат.

(Жалпы билим берїїчї порталдын материалдары боюнча

 http://edu.of.ru)

Бїгїнкї кїндє компьютерде даярдалган документтердин 
бардыгы эле кагазга чыгарыла бербейт. Алардын кєпчїлїгї ал-
гач Web-сайтка жайгаштыруу їчїн тїзїлєт.

Тїрдїї тексттик форматтарда документти
сактоонун режимдери

Тексттик документтерди сырткы ташуучуларда бир же баш-
ка жол менен файлга сактаганда тексттин єзї жана аны фор-
маттаган командалары сакталат. Тексттик документти окуган 
учурда процессор текстти жана анын форматтоо командаларын 
окуйт, бул командаларды аткарат жана экранга форматталган 
текстти чыгарат.

Тексттик документтерди сактоочу файлдардын тємєнкї фор-
маттары кыйла кеўири таралган:
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- TXT – текст форматталбаган тїрдє сакталат, текстке абзац-
тын аягы башкаруучу символдор гана коюлат.

- DOC – MS Word  документтеринин оригиналдуу форматы;
- ODT – ОО.о Writer документтеринин оригиналдуу форматы;
- RTF – бардык форматтоолорду сактаган универсалдуу фор-

мат; башкаруучу коддорду кєпчїлїк тиркемелер окуй ала тур-
ган жана интерпретация кыла тургандай тексттик командалар-
га єзгєртєт; башка форматтарга салыштырганда жетишерлик 
кєп информациялык кєлємгє ээ;

- HTML – web-баракчаларын сактоодо колдонуучу формат;
- PDF – басылуучу документтерди электрондук тїрдє кєрсє-

тїїгє арналган формат; операциялык системага карабастан до-
кументтин туура чагылдырылышын камсыз кылат; бул формат-
та сактоо OpenOffice.org жана Microsoft Office каралган.

ЭСИЎЕРГЕ САКТАГЫЛА!

Текстти форматтоо – бул бетти, абзацты, тексттин символ-
дук элементтерин жасалгалоочу процесс. Форматтоонун негиз-
ги максаты – даяр документти окурман їчїн жєнєкєй жана 
жагымдуу кабыл алгандай кылып жасоо. Бул биринчи кезек-
те текст тин бир типтїї структуралык элементтерин бєлїп алуу 
жана бирдей жасалгалоо аркылуу иш жїзїнє ашырылат. Текст-
ти форматтоонун эки жолу айырмалашат: тїз форматтоо; стил-
дик форматтоо.

Символдорду форматтоо – киргизилген символдордун 
касиет теринин маанисин єзгєртїї: шрифтин сїрєтїн, єлчємїн, 
чи йилишин, тїсїн ж. б.

Абзацты форматтоо – бул анын тегиздеш, биринчи сабынын 
кемтиги,  саптарынын ортолук интервалы, сол жана оў кем-
тиктери, алдыўкы жана арткы интервалдары ж. б. касиеттерин 
єзгєртїї.

Документтин бетинин негизги параметрлери болуп кагаздын 
єлчємї, беттин багыты жана талаалардын єлчємї саналат.

Кыйла кеўири таралган тексттик документтерди сактоочу 
файлдардын форматтары: TXT, DOC, ODT, RTF, HTML, PDF.

Суроолор жана тапшырмалар

1. Текстти форматтоо деп эмнени тїшїнєбїз? Форматтоонун эў негизги 
максаты эмнеде?

2. Символдорду форматтоо процессинде эмнелерди єзгєртсє болот?
3. Абзацтарды форматтоо процессинде эмнелерди єзгєртсє болот?
4. Стилдик форматтоо кандай артыкчылыктарды камсыз кылат?
5. Басып чыгарылуучу документтин барагынын негизги параметрлерин 

санап бергиле.



98

6. Документ 21 см × 29,7 см єлчємїндєгї А4 стандарттык баракка басы-
лышы керек. Тексттин туурасы 16 см болушу талап кылынат. Бул учурда та-
лаанын сол жагына кандай маанини коюу керек?

7. Кеўири тараган тексттик документтер сакталуучу файлдардын формат-
тарын санап бергиле.

§ 14. Тексттик документтерде информацияларды
визуалдаштыруу

Маанилџџ терминдер: номурланган тизмектер, белги коюлган 
тизмектер, кєп деўгээлдїї тизмектер, таблица, графикалык сїрєт-
тєлїштєр.

Текст тїрїндє берилген информация визуалдаштырылса – 
тагыраак айтканда, тизмектер, таблицалар, диаграммалар, ил-
люстрациялар (фотографиялар, сїрєттєр, схемалар) тїрїндє 
уюштурулса, адам жакшы кабыл алары белгилїї. Азыркы 
текст тик процессорлор колдонуучуларга тїзїлїїчї документ-
терди визуалдаштырууга кеўири мїмкїнчїлїктєрдї тїзєт.

Тизмелер жана таблицалар

Документтердеги ар кандай тизмектер тизмелердин жарда-
мы менен жасалгаланат. Бул учурда тизмектин бардык пункт-
тары бир їлгї боюнча жасалгаланган абзацтардай каралат.

Жасалгалоо ыкмасы боюнча номурланган жана белги коюл-
ган тизмелер деп айырмаланышат.

Номурланган тизмелердин элементтери (пункттары) удаа-
лаш сандар менен белгиленип, жазуу їчїн араб жана рим циф-
ралары колдонулат. Тизмелердин элементтери орус жана латын 
тамгалары менен дагы номурланышы мїмкїн.
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Номурланган тизмелердин мисалдары

1. Араб цифрасы 
2. Рим цифрасы
3. Латын тамгасы
4. Орус тамгасы

I. Араб цифрасы
II. Рим цифрасы
III. Латын тамгасы
IV. Орус тамгасы

a) араб цифрасы
b) рим цифрасы
c) латын тамгасы
d) орус тамгасы

А. Араб цифрасы
Б. Рим цифрасы
В. Латын тамгасы
Г. Орус тамгасы

Ирет тартиби мааниге ээ болгон учурларда номурланган 
тизмелерди пайдалануу ыўгайлуу. Кєп учурда мындай тизме-
лер ырааттуу аракеттерди сыпаттоо їчїн колдонулат. Силер 
кїндєлїккє ар бир окуу кїнїндєгї сабактын жїгїртмєсїн тол-
туруп, дайыма номурланган тизме тїзєсїўєр.

Жаўы номурланган тизмени тїзїїдє, тїзїлгєн тизменин 
элементтерин єчїргєндє же жылдырганда тексттик редактордо 
тизмедеги бардык нумерация автоматтуу тїрдє єзгєрєт.

Белгиленген (маркерленген) тизменин элементтери маркер-
значоктордун жардамы менен коюлат. Колдонуучу компьютер-
дик алфавиттин каалаган символун, ал тургай чакан графика-
лык сїрєттєлїштї маркер катары тандай алат. Тємєнкї таблица 
маркерленген тизменин жардамы менен жасалгаланган.

Маркерленген тизмелердин мисалдары

•R&Q
•ICQ
•QIP
•Ya-hoo! Messenger

R&Q
ICQ
QIP
Ya-hoo! 
Messenger

R&Q
ICQ
QIP
Ya-hoo! 
Messenger

R&Q
ICQ
QIP
Ya-hoo! 
Messenger

Ирет тартиби мааниге ээ болбогон учурларда маркерлен-
ген тизмелерди пайдаланышат. Мисалы, маркерленген тизме 
тїрїндє 6-класста окутулуучу предметтердин тизмегин жасал-
галаса болот.

Тїзїлїшї (структурасы) боюнча бир деўгээлдїї жана кєп 
деўгээлдїї тизмелер деп айырмалашат.

Жогорку мисалдардагы тизмелер бир деўгээлдїї структура-
га ээ.

Єзї тизменин элементи болуп калган тизмелер кєп деўгээл-
дїї деп аталат. Маселен, силердин окуу китебиўердин мазмуну 
кєп деўгээлдїї (тєрт деўгээлдїї) тизмеге кирет.

54-сїрєт. Тизмелерди тїзїїчї аспаптар

Таблицалар. Бирдей касиеттердин топтомдоруна ээ болгон 
бир катар объекттерди сыпаттоо їчїн кєп учурда саптардан 
жана мамычалардан турган таблицалар колдонулат. Силерге са-
бактардын жџгџртмєсџнїн таблица менен берилиши белгилїї, 
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ошондой эле автобустардын, самолёттордун, поезддердин ж. б. 
кыймылынын жџгџртмєлєрџ таблицалык формада берилет.

Таблицада берилген информация кєрсєтмєлїї, тыгыз жана 
жеўил кабыл алынат.

Туура жасалгаланган таблица тємєнкџдєй структурага ээ:
Таблицалык номер

Таблицанын жалпы аталышы

Графалардын аталышы (башы или жогорку баш аты заголовок)

Саптардын
аталышы
(капталы же каптал 
баш аты)

уяча

(Саптардын жана графалардын аталыштарын жазуу керек)

Таблицаны жасалгалоодо тємєнкџ эрежелерди сактоо керек.
1. Таблицанын баш аты аркылуу анда бериле турган информация туура-

луу тїшїнїк бериши зарыл.
2. Графалардын жана саптардын баш аттары кыска, ашыкча сєздєр 

камтылбай, мїмкїн болушунча кыскартылбай берилиши керек.
3. Таблицада чен бирдиктери кєрсєтїлїшї керек. Эгерде алар бїт та-

блица їчїн жалпы болсо, анда таблицанын (аталыштан кийин же кашаа же 
їтїр аркылуу) баш атында кєрсєтїлєт. Эгерде чен бирдиктери айырмала-
нышса, анда алар тиешелїї саптардын баш атында кєрсєтїлєт.

4. Таблицанын бардык уячалары толтурулса, жакшы болот. Зарыл бол-
гон учурда аларга тємєнкїдєй шарттуу белгилерди киргизишет:

? – маалымат белгисиз;
× – маалымат болушу мүмкүн эмес;
↓ – маалымат жогору жактагы ячейкалардан алынышы керек.

Таблицадагы уячаларга текст, сандар, сїрєттєлїштєр кир-
гизилиши мїмкїн.

Информация ташуучунун 
аталышы жана сыпатталышы Логотиби Сыйымдуулугу

CD (си-ди, компакт-диск) – борборунда 
тешиги бар диск тїрїндєгї информаци-
яны оптикалык ташуучу, информация 
лазердин жардамы менен окулат.

 650,700 Мб

DVD (ди-ви-ди) – жєнєкєй CD дискке ка-
раганда кичине узундуктагы толкундуу 
лазерди пайдаланып, алда канча кєп 
информацияны ташуучу диск.

4,7 – 17,1 Гб
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Blu-ray Disc, BD (блю-рей-диск) – сан 
ариптик маалыматты, анын ичинде 
кєрїї ачыктыгы жогору, жогорулатылган 
жыштыктагы видеону сактоо жана жазуу 
їчїн колдонулган оптикалык ташуучу-
нун форматы.

 50 Гб

Таблицаны керектїї сандагы мамычаларын жана саптарын 
кєрсєтїп, менюнун тиешелїї пунктунун же аспаптар панелин-
деги кнопкалардын жардамы менен тїзсє болот; кээ бир текст-
тик процессорлордо таблицаны «тартса болот». Тїзїлгєн та-
блицанын їстїнєн – мамычалардын туурасын жана саптардын 
бийиктигин єзгєртїп, мамычалар менен саптарды кошуу же 
єчїрїї, уячаларын бириктирип же бєлїп редакцияласа болот. 
Клавиатуранын жардамы менен же алдын-ала даярдалган фраг-
менттерди ячейкага кєчїрїп жана коюп информация киргизсе 
болот. Тексттик процессорлордо учурда турган текстти автомат-
туу тїрдє таблицага айландыруу мїмкїнчїлїгї бар.

Уячада камтылгандарды форматтап, таблицанын сырткы 
кєрїнїшїн – уячалардын чектеринин тибин, жоондугун жана 
тїсїн, фондун тїсїн єз алдынча жасалгаласа болот. Мындан 
тышкары таблица автоматтык тїрдє форматталат.

Графикалык сїрєттєлїштєрдї коюу режимдери

Заманбап тексттик процессорлор башка программалык ка-
ражаттарда колдонуучу єзї тїзгєн же Интернет тармагынан 
алынган ар кандай графикалык сїрєттєлїштєрдї документке 
киргизїїгє мїмкїнчїлїк берет. Даяр графикалык сїрєттєрдїн 
єлчємдєрїн, тїсїн жана контрастын єзгєртїп, буруп, бири-би-
ринин їстїнє жайгаштырып редакцияласа болот.

Кєпчїлїк тексттик процессорлордо автофигуралар топто-
му аркылуу графикалык сїрєт тє лїш тєрдї тїздєн-тїз тїзїїгє 

55-сїрєт. MS Word тексттик процессорундагы 
графикалык схемалардын тїрлєрї.
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мїмкїнчїлїктєрї бар. Ошондой эле бапталган тексттик эффек-
терди колдонуп, кооздолгон жазууларды тїзє алышат.

Таблицада жайгашкан сандык информацияны диаграмма-
лардын жардамы менен визуалдаштырат. Аны тїзїї каражат-
тары дагы тексттик процессорлордо жайгашкан. 

Кыйла кубаттуу тексттик процессорлор тексттик информа-
цияны визуалдаштырууну камсыз кылуучу ар тїрдїї графика-
лык схемаларды даярдоого мїмкїнчїлїк берет.

ЭСИЎЕРГЕ САКТАГЫЛА!

Тексттик информация визуалдаштырылса – тагыраак айт-
канда тизмелер, таблицалар, диаграммалар, иллюстрациялар 
(фото, сїрєттєр, схемалар) менен уюштурулса, адам жакшы ка-
был алат.

Документтердеги ар кандай тизмектер даяр тизмелердин 
жардамы менен жасалат. Жасалгалоо ыкмасы боюнча номур-
ланган жана маркерленген тизмелер деп айырмалашат. Ирет 
тартиби мааниге ээ болгон учурларда номурланган тизмелер-
ди пайдалануу ыўгайлуу. Ирет тартиби – мааниге ээ болбогон 
учурларда маркерленген тизмелерди пайдаланышат. Структу-
расы боюнча бир деўгээлдїї жана кєп деўгээлдїї тизмелер деп 
айырмалашат.

Бирдей касиеттердин топтомдоруна ээ болгон бир катар 
объект терди сыпаттоо їчїн кєп учурда саптардан жана мамы-
чалардан турган таблицалар колдонулат. Таблицада берилген 
информация кєрсєтмєлїї, тыгыз жана жеўил кабыл алынат.

Азыркы тексттик процессорлордо графикалык объекттерди 
кошуу, иштетїї жана тїзїї мїмкїнчїлїктєрї каралган.

Суроолор жана тапшырмалар

1. Тїзїїчїлєр тексттик документтерге тизмелерди, таблицаларды, гра-
фикалык сїрєттєлїштєрдї кандай максат менен киргизишет?

2. Эмне їчїн тизмелер колдонулат? Мисалдар келтиргиле.
3. Номурланган жана маркерленген тизмелерди салыштыргыла? Аларда 

кандай жалпылыктар жана айырмачылыктар бар?
4. Кандай тизме кєп деўгээлдик деп аталат? Буга мисал келтиргиле?
5. Кандай информация таблицалык формада уюштурулушу мїмкїн? 

Мындай тизменин мисалын келтиргиле?
6. Таблицаларды жасалгалоодо кандай эрежелерди сактоо керек?
7. Кандай графикалык сїрєттєлїштєр тексттик документке киргизилиши 

мїмкїн?
8. Тексттик процессорлордун графикалык объекттер менен иштєє боюн-

ча мїмкїнчїлїктєрїн санап бергиле?
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§ 15. Текстти таануу аспаптары жана
компьютердик которуу системалары

Маанилџџ терминдер: документти таануу программалары, ком-
пьютердик сєздїктєр, котормочу-программалар.

Тексттерди тїзїїгє жана иштетїїгє арналган тексттик про-
цессорлордон башка адамдын тексттик информация менен  иш-
тешин автоматташтырууга мїмкїндїк берїїчї бир катар про-
граммалар бар.

Документтерди оптикалык таануу программалары

Кєп учурда китептердин, журналдагы макалалардын ж. б. 
бир нече беттеги текстин компьютерге киргизїї муктаждыгы 
чыгат. Албетте, бир топ убакытты коротуп, бул тексттерди кла-
виатуранын жардамы менен терип чыкса деле болмок. Бирок, 
баштапкы текст канчалык чоў болсо, аны компьютердин эсине 
киргизїїгє ошончолук кєп убакыт сарпталат.

Єзїўєр ойлоп кєргїлєчї. Мейли, силердин  бир классташыњар 
клавиатурадан минутасына 150 символ ылдамдыгы менен кир-
гизе алсын дейли. К. Жантєшевдин «Каныбек» деген романын 
компьютердин эсине киргизїї їчїн  канча убакыт керектеле-
рин билели. Бул роман 590 беттен турат; ар бир бетте 48 сап, ар 
бир сапта орто эсеп менен 53 символ жайгашкан.

Романдагы жалпы символдун санын эсептейли:
590×48×53=1500960 (симв.).

Бул символдордун массивин компьютердин эсине киргизїїгє 
керектелїїчї убакытты эсептейли:

1500960 : 150 = 10000 (мин.). Бул 167 саатты тџзєт.
Компьютерде иштеген профессионал операторго дагы кџнџгє 

компьютерде олтуруп, монотондуу иш менен  4 саат тан ашык 
иштєє сунушталбайт. Демек, силердин классташыњарга бул 
ишти аткарууга бир жарым ай керек. Мындай ыкма менен кир-
гизгенде кандай ката кетерин, аларды оўдоого канча убакыт 
кетери тууралуу сєз кылган жокпуз.

Кагаз беттериндеги тексттерди компьютердин эсине киргизїї 
їчїн сканерлер жана символдорду таануучу программалар кол-
донулат. Кєпчїлїккє кыйла белгилїї мындай типтеги про-
граммалардын бири ABBYY FineReader. Бул программа менен 
иштєєнї жєнєкєйлєтїп мындайча кєрсєтсє болот:

1. Текст ташыган кагазды сканердин астына жайгашты-
рабыз.

2. ABBYY FineReader программасында «Сканировать и рас-
познать» командасы берилет. Адегенде ABBYY FineReader про-
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граммасы тексттин структурасын талдайт (анализ). Програм-
ма беттерди элементтерге бєлєт: тексттин, таблицанын жана 
сїрєттїн ж. б. блокторуна бєлєт. Саптар сєздєргє бєлїнєт, ал 
эми сєздєр – жеке символдорго. Андан кийин программа табыл-
ган символдорду компьютердин эсинде сакталган шаблондук 
символдорго салыштырат. Программа саптардын сєзгє жана 
сєздєрдїн символдорго бєлїнїшїнїн тїрдїї варианттарын ка-
райт. Программага кыйла так талдоону жана таанууну камсыз 
кылуучу, ошондой эле таанылган текстти текшерїїчї сєздїктєр 
бапталган. Мїмкїн болушунча кєп сандаган варианттарды тал-
дап, программа акыркы чечимди кабыл алат жана колдонуучу-
га таанылган текстти берет.

3. Таанылган текст тексттик редактордун терезесине котору-
лат (мисалы,  MS Word).

56-сїрєт

Сканердин ордуна санариптик фотоаппаратты же мобил-
дик чєнтєк телефондун камерасын колдонсо болот. Мисалы, 
китепканадагы китептер менен иштегенде силерди кызыктыр-
ган беттерди фотого тартып аласыўар. Сїрєттєрдї компьютерге 
кєчїрїп ABBYY FineReader программасын жїктєйсїўєр. Текст-
терди таанып жана алар менен ишти тексттик процессордо 
улан та сыўар.

Компьютердик сєздїктєр жана котормочу-программалар

Заманбап компьютерлердин информациянын чоў массивде-
рин сактоо боюнча мїмкїнчїлїктєрї жана аларда информация-
ны тез издєєнї ишке ашыруу компьютердик сєздїктєрдї жана 
котормочу-программаларды иштеп чыгууга негиз болгон.

Бир нече жїздєгєн беттерди камтыган кадимки сєздїктєн 
керектїї сєздї издєє кєп эмгекти талап кылат. Компьютердик 
сєздїктєр изделїїчї сєздїк макалаларын ыкчам издєєнї камсыз 
кылат. Кєпчїлїк компьютердик сєздїктєр колдонуучуга ошол 
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тилдин алып жїрїїчїлєрїнїн аткаруусунда сєздєрдї угууга 
мїмкїнчїлїк берет.

Компьютердик сєздїктєр єз алдынча программа катары 
компьютерге орнотулушу, тексттик процессорлорго бапталга-
ны, Интернет тармагында on-line-режиминде болушу мїмкїн.

Интернетте Google https://translate.google.kg/?hl=ru&tab=wT#ru/ky/ да-
реги боюнча кыргыз тилинен жети чет тилдерге жана тескери кото рууну 
камсыз кылат. Которулган сєздїн їн менен туура айтылышын жана жазы-
лышы, синонимдери жана колдонулган мисалдар тууралуу информацияны 
аласыўар.

Компьютердик сєздїктєр айрым сєздєрдї жана сєз айкаш-
тарын которушат. Тексттик документти которуу їчїн котор-
мочу-программа колдонулат. Бул программа тилдин сєз тїзїї 
эрежелерин жана сїйлєм куруу эрежелерин «формалдуу» 
билїїгє негизделген. Котормочу-программа адегенде текстти 
баштапкы тилде талдайт, андан кийин которула турган тилде 
бул текстти курат (конструирует).

Котормочу-программалардын жардамы менен техникалык 
документацияларды, иш кагаздарын «кургак» тилде жазылган 
башка тексттик материалдарды ийгиликтїї которууга болот.

Эмоциялуу кооздолгон, гипербола, метафора жана кептин 
башка фигураларына бай кєркєм тексттердин котормосун толу-
гу менен адам гана аткара алат.

ЭСИЎЕРГЕ САКТАГЫЛА!

Кагаз беттериндеги тексттерди компьютердин эсине 
киргизїї їчїн сканерлер, цифралык фотоаппараттар жана сим-
волдорду таануучу программалар колдонулат. Кєпчїлїккє кый-
ла белгилїї мындай типтеги программалардын бири ABBYY 
FineReader.

Заманбап компьютерлердин информациянын чоў массив-
дерин сактоо боюнча мїмкїнчїлїктєрї жана аларда информа-
цияны тез издєєнї ишке ашыруу компьютердик сєздїктєрдї 
жана котормочу-программаларды иштеп чыгууга негиз болгон. 
Компьютердик сєздїктєр айрым сєздєрдї жана сєз айкаштарын 
которушат. Тексттик документти которуу їчїн котормочу-про-
грамма колдонулат.

Суроолор жана тапшырмалар
1. Кайсы учурларда текстти таануу программалары адамдын убактысын 

жана эмгегин їнємдєйт?
2. Эгерде бир бетти сканерлегенге 3 сек., сканердеги бетти алмашты-

руу 5 сек, бетти таанууга 2 сек., убакыт талап кылынары белгилїї болсо, 
К. Жантєшевдин «Каныбек» деген романын компьютердин эсине сканер жана 
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ABBYY FineReader программасынын жардамы менен киргизїїгє канча убакыт 
талап кылынат?

3. Интернеттен сканердик барактоо технологиясы тууралуу информация-
ны тапкыла. Анын маўызы эмнеде?

4. Эмне їчїн текстти таануу программаларын башкача текстти таануу 
сис темалары деп аташат?

5. Силердин оюўарча компьютердик сєздїктєр кадимки китеп тїрїндєгї 
сєздїктєрдєн эмнеси менен айырмаланат жана кандай артыкчылыктарга ээ?

6. Эмне їчїн котормочу-программалар иш документтерин ийгиликтїї ко-
торушат, ал эми кєркєм чыгармалардын тексттерин которо алышпайт.

7. Силерде болгон котормочу-программа менен силер билген чет тилине 
берилген фразаны которуп кєргїлє: «Текст терди тїзїїгє жана иштетїїгє ар-
налган тексттик процессорлордон башка адамдын текст менен иштєєсїн ав-
томатташтыруучу бир катар программалар бар. Алынган жыйынтыкты ушул 
эле программанын жардамы менен кыргыз тилине которгула. Фразанын баш-
тапкы тексти менен акыркы жыйынтыкты салыштыргыла. Єзїўєрдїн коммен-
тарийди бергиле.

Компьютердин эсинде тексттик информациянын берилиши

Текст адам чийилиши боюнча айырмалай алган символдор-
дон – тамгалар, цифралар, тыныш белгилери ж. б. турат. Ком-
пьютер киргизилїїчї символдорду экилик коду боюнча айыр-
малайт. Силер клавиатурадан символдук клавишаны басканда 
компьютерге электрдик импульстун удаалаштыгы келет. Бул 
удаалаштыкты сегиз нєл менен бирден (экилик коддордон) ту-
руучу чынжырча тїрїндє кєрсєтсє болот. 

Экилик коддун разряды (i) жана коддук комбинациянын са-
нынын мїмкїн болгон катышы: 2i = N менен байланышкан. 
Сегиз разряддуу экилик код 256 тїрдїї коддук комбинацияны 
алууга мїмкїнчїлїк берет: 28 = 256.

Ушунча сандагы коддук комбинациялардын жардамы менен 
колдонула турган бардык символдорду – баш жана кичине там-
галар, кириллица жана латын тамгалары, цифралар, тыныш 
белгилери, арифметикалык операциялардын белгилери, кашаа-
лар ж. б., ошондой эле бир катар башкаруучу символдорду (му-
рунку символду єчїрїї, сапты которуу, пробел ж. б.) коддош-
турууга болот.

Символдордун сїрєттєлїштєрї менен коддорунун ортосунда-
гы дал келиш коддук таблицанын жардамы менен жїргїзїлєт.

Компьютерлердеги, операциялык системалардагы колдону-
луучу бардык коддук таблицалар символдорду коддоштуруунун 
эл аралык стандарттарына баш ийишет.

Ар бир коддук таблица 0дєн 255ке чейин номурланган 256 
тїрдїї символдор їчїн коддорду камтыйт. Бардык коддошту-
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руу таблицаларында биринчи 128 коддун символдору бири-би-
рине дал келет:

• 0дєн 32ге чейинки коддор башкаруучу символдорго дал 
келет;

• 33тєн 127 номерге чейин коддор сїрєттєлїїчї символ-
дорго – латын тамгаларына, тыныш белгилерине, цифраларга, 
арифметикалык операциялардын белгилерине ж. б. дал келет.

Бул коддор АКШда иштелип чыгып, аталышы ASCII 
(American Standart Code for Information Interchange) – инфор-
мация алмашуу їчїн америкалык стандарттык код.

Бул таблицада ASCII коддоштуруусунун фрагменти берил-
ген:

Символ
Ондук код 

(номер)
Экилик код Символ

Ондук код
(номер)

Экилик код

Пробел 32 00100000 0 48 00110000

! 33 00100001 1 49 00110001

# 35 00100011 2 50 00110010

$ 36 00100100 3 51 00110011

* 42 00101010 4 52 00110100

+ 43 00101011 5 53 00110101

, 44 00101100 6 54 00110110

- 45 00101101 7 55 00110111

. 46 00101110 8 56 00111000

/ 47 00101111 9 57 00111001

A 65 01000001 N 78 01001110

B 66 01000010 O 79 01001111

C 67 01000011 P 80 01010000

D 68 01000100 Q 81 01010001

E 69 01000101 R 82 01010010

F 70 01000110 S 83 01010011

G 71 01000111 T 84 01010100

H 72 01001000 U 85 01010101

I 73 01001001 V 86 01010110

J 74 01001010 W 87 01010111

K 75 01001011 X 88 01001000

L 76 01001100 Y 89 01001001

V 77 01001100 Z 90 01011010

128ден 256га чейинки коддун номурлары улуттук алфавит-
ти, улуттук валютанын символдорун ж. б. коддоштурууда пай-
даланылат. Ошондуктан коддоо таблицаларындагы ар кандай 
тилдерге туура келген коддордун номурлары бирдей болгону ме-
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нен ордуна башка символдор дал келип калат. Мындан тышкары 
кєптєгєн тилдер їчїн коддо таблицаларынын бир нече вариант-
тары болот (мисалы, орус тили їчїн алардын саны ондой!).

Тємєндє орус алфавитинин кээ бир тамгаларынын эки тїрдїї 
коддоштуруунун ондук жана экилик коддору кєрсєтїлгєн.

Коддоо Windows КОИ8

Символ ондук код экилик код ондук код экилик код

А 192 11000000 225 11100001

Б 193 11000001 226 11100010

В 194 11000010 247 11110111

Мисалы, бул экилик коддордун удаалаштыгы:
11010010 11000101 11001010 11010001 11010010 Windows 

коддолушунда «ТЕКСТ» деген сєзгє дал келет, ал эми КОИ-8 
коддолушунда тїшїнїксїз «рейяр» деген символдордун тобун 
берет.

Кєпчїлїк учурда колдонуучулар тексттик документтерди 
коддоштуруу боюнча кам кєрбєшї керек, себеби муну операция-
лык системаларда бапталган атайын программа-конверторлор 
жана тиркемелер кылат.

Сегиз раряддуу коддоштуруунун бир олуттуу чектелиши бар: 
символдордун тїрдїї коддорунун саны бул коддоштурууда бир 
эле учурда экиден ашык тилди колдонууга жетишпейт. Ушул 
чектелиштен айрылыш їчїн символдорду коддошту руунун 
Unicode деп аталган жаўы стандарты иштелип чыккан. Мында 
ар бир символ он алты разряддуу экилик код менен коддошту-
рулат. Мындай сандагы разряддуулук 65536 тїрдїї символдор-
ду коддоштурганга мїмкїнчїлїк берет:

216 = 65536.

Unicodе коддоштуруу таблицасында биринчи 128 символ 
ASCII таблицасы менен дал келет. Андан ары дїйнє элдери-
нин бардык алфавиттеринин символдору жайгашкан. Ошондой 
эле математикалык жана башка илимий символдордун коддору 
дагы киргизилген. Жыл єткєн сайын Unicode коддоо таблицасы 
кеўири таралып бара жатат. Бул таблицада кыргыз алфавити-
нин тамгаларына (єЄ, їЇ, нЎ) дагы орун берилген.

Тексттик информация блогунун информациялык кєлємї

Кабардын информациялык кєлємї (I) кабардагы символдор-
дун санынын (К) алфавиттеги символдун информациялык сал-
магына (i) болгон кєбєйтїндїсїнє барабар:

I=K.i.
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Колдонулуп жаткан коддоштуруунун разряддуулугуна жа-
раша компьютерде тїзїлїп жаткан тексттеги символдун инфор-
мациялык салмагы тємєнкїгє барабар болушу мїмкїн:

• 8 бит (1 байт) – сегиз разряддуу коддоштуруу;
• 16 бит (2 байт) – он алты разряддуу коддоштуруу.
Тексттик информациянын блогунун информациялык кєлє мї 

деп, бул блокту жазуу їчїн керектелїїчї алдын-ала белгилен-
ген экилик коддоштуруунун ыкмасындагы бит, байт же туун ду 
бирдиктеринин (килобайт, мегабайт ж. б.) санын атайбыз.

1-маселе. Бир символ бир байт менен коддолушат деп эсеп-
теп, Чынгыз Айтматовдун айткан сєзїнїн информациялык 
кєлємїн аныктагыла: Адам їчїн эў кыйыны, кїн сайын адам 
болуу.

Чыгарылышы. Берилген блоктогу информация 40 символдон 
турат (тыныш белгилерин, пробелдерди эсепке алганда). Ар бир 
символ 1 байт менен коддолушат. Ошондуктан, бардык блоктун 
информациялык кєлємї – 40 байт.

Жообу: 57 байт.

2-маселе. Unicode коддолушунда ар бир символго 2 байт 
дайын далган. Бул коддолуштагы жыйырма тєрт символдон тур-
ган сєздїн информациялык кєлємїн аныктагыла.

Чыгарылышы. I = 24×2 = 48 (байт).
Жообу: 48 байт.

3-маселе. Автоматтык тїзїлїш кыргыз тилиндеги 8 биттик 
коддо жазылган информация лык кабарды 16 биттик Unicode 
кодуна кайрадан коддоштурду. Бул учурда информациялык ка-
бар 2048 байтка кєбєйдї. Кайрадан коддоштурганга чейинки 
кабардын информациялык кєлємї канча болгон?

Чыгарылышы. 16 биттик кодировкада ар бир символдун ин-
формациялык салмагы 2 эсеге кєп болот. Ушуга байланыштуу 
8 биттик коддоштуруудан 16 биттик коддоштурууга єткєзїїдє 
информациянын сыйымдуулугу 2 эсеге кєбєйїш керек болчу. 
Ошондуктан, кабардын информациялык кєлємї 16 биттик ко-
дировкалоого чейин 2048 байтты же 2Кб тїзгєн.

Жообу: 2 Кб.

4-маселе. Тексттик информациянын кєлємїн мегабайт ме-
нен туюндургула. «Орусча-кыргызча сєздїк» китеби 740 беттен 
турат. Орто эсеп менен бир бетке 80 символдон турган 60 сап 
(пробел менен бирге) батат. Жазуу учурунда кубаттуулугу 256 
символдук алфавит колдонулган деп эсептегиле.

Чыгарылышы. Кубаттуулугу 256 символ болгон алфавит-
тин информациялык салмагы сегиз битке барабар (бир байт). 
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Сєздїктєгї символдордун саны: 740 · 80 · 60 = 
3 552 000 барабар. Ошондуктан, бул тексттик инфор-
мациянын кєлємї: 

3 552 000 байт = 3 468,75 Кбайт ~ 3,39 Мбайт.
Жообу: 3,39 Мбайт.

ЭСИЎЕРГЕ САКТАГЫЛА!

Текст адам чийилиши боюнча айырмалоочу символдордон – 
тамгалар, цифралар, тыныш белгилери ж. б. турат. Компьютер 
киргизилїїчї символдорду экилик коду боюнча айырмалайт. 
Символдордун сїрєттєлїштєрї менен коддорунун ортосундагы 
дал келиш коддук таблицанын жардамы менен жїргїзїлєт.

Колдонулуп жаткан коддоштуруунун разряддуулугуна жа-
раша компьютерде тїзїлїп жаткан тексттеги символдун инфор-
мациялык салмагы тємєнкїдєй болушу мїмкїн:

• 8 бит (1 байт) – сегиз разряддуу коддоштуруу;
• 16 бит (2 байт) – он алты разряддуу коддоштуруу.

Суроолор жана тапшырмалар

1. Эмне їчїн коддоштурулган символ сегиз нєл жана бирден турган чын-
жырча менен коддоштурулса башкача бир байттуу деп аталат?

2. Unicode коддоштуруусу кандай максат менен киргизилген?

3. Интернетте иштєє учурунда бир сайттагы информация экрандын бети-
не тємєндєгїдєй болуп чыгып калды.

Đåéōčíã ãîđîäîâ Đîņņčč īî ņōîčėîņōč ęâāđōčđ 
Đîņņčéņęā˙ Ãčëüäč˙ Đčũëōîđîâ (ĐÃĐ) īîäãîōîâčëā î÷åđåäíîé đũíęčíã 

đîņņčéņęčõ ãîđîäîâ īî ņōîčėîņōč æčëü˙ íā 30 íî˙áđ˙ 2009 ãîäā. Ņîãëāņíî äāííûė 
īđåäņōāâëåííûė â îō÷¸ōå, äčíāėčęā ņōîčėîņōč íåäâčæčėîņōč īî ãîđîäāė… | Äāëåå… 

Бул эмнеликтен ушундай болуп калды…

1) компьютерде коюлган контенттик фильтрациядан;

2) монитордун туура эмес туураланышынан;

3) бетти коддоштуруунун туура эмес аныкталышынан.

4. Ар бир символ бир байт менен коддоштурулат деп эсептеп, тємєндєгї 
Искак Раззаковдун сєзїнїн информациялык кєлємїн аныктагыла?

Сен таза болсоў, мен таза болсом, коом да таза болот.

1) 512 бит     2) 440 бит     3) 8 Кайт     4) 123 байт.

5. Ар бир символ 16 бит менен коддоштурулган деп эсептеп, макалдын 
информациялык кєлємїн Unicode кодировкасында баалагыла.

Агасын көрүп ини өсөт, эжесин көрүп сиңди өсөт.

1) 47 бит     2) 752 бит     3) 47 байт     4) 752 байт.
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6. Монитордун экраны тексттик режимде ар бир сабы 80 символдон тур-
ган 25 сапчага бєлїнєт. Unicode кодировкасында монитордун экранын ээле-
ген тексттик информациянын кєлємїн аныктагыла?

7. Кабар ар бир сапта 60 символду, ар бир бетте 40 сап болгон 6 бетти 
ээлейт. Бардык кабардын информациялык кєлємї 28 800 байт. Бир символду 
коддоштуруу їчїн канча экилик разряддар колдонулган?

8. Информациялык кєлємї 5 Кбайт болгон кабар 32 саптан туруп, 4 бетти 
ээлейт. Ар бир сапта 40 символ жазылган. Бул кабар жазылган алфавитте 
канча символ бар?
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V  г л а в а
МУЛЬТИМЕДИА

§ 16. Мультимедиа технологиясы

Маанилџџ терминдер: мультимедиа технологиясы, мультимедиа-
лык продуктулар, їндї дискреттештирїї, їн картасы, кыймылдын эф-
фекти.

Мультимедиа технологиясы тїшїнїгї

Колдонуучу кєптєгєн компьютердик программалар менен 
иштеп жатып, текстти жана кыймылдабаган сїрєттєрдї эле 
кєрбєстєн, їндєрдї дагы угат, анимацияларды жана видеоро-
ликтерди кєрєт. Бул учурда, эреже катары, анын интерактив-
дик (диалогдук) режимде иштєє мїмкїнчїлїгї бар. Єзїнїн мак-
сатына жана милдеттерине ылайык, информацияны удаалаш 
ырааттуу кароодон каалагандай эркин кароого єтєт. Мындай 
мїмкїнчїлїктєрдї мультимедиа технологиясы камсыздайт.

Мультимедиа технологиясы – бул интерактивдик (диалогдук) ре-
жимде їн, видеороликтер, анимациялар, статикалык сїрєттєлїштєр жана 
текст тер менен бир эле убакытта иштєєнї камсыз кылуучу технология.

Мультимедиа колдонуу чєйрєлєрї

Мультимедиа технологиясы тємєнкїдєй мїнєздєгї єзгєчє-
лїктєргє ээ болгон ар тїрдїї мультимедиалык продуктыларды 
тїзїїгє негизделген:

- текстти, графикалык, аудио-, видеоинформацияны, анима-
цияны бир продуктта биригиши;

- интерактивдик иштєє режиминин болушу;
- информацияны тез издєє мїмкїнчїлїгї;
- навигациянын кеўири мїмкїнчїлїктєрїнїн болушу;
- жайлатылган же тездетилген темптеги реалдуу убакытта 

иштєє мїмкїнчїлїгї;
- колдонуучунун жагымдуу интерфейси.
Мультимедиалык продуктыга учурдагы компьютердик оюн-

дардын кєпчїлїгї кирет. Мультимедиалык технологиялар: би-
лим берїїдє (электрондук окулуктар, мультимедиалык энци-
клопедиялар жана маалымдамалар, виртуалдык лаборатория лар 
ж. б.), маданият менен искусстводо (компьютердик гиддер, дїй-
нє жїзїндєгї музейлер жана тарыхый жайлар боюнча виртуал-
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дык экскурсиялар, живопистик чыгармалардын цифралык (са-
нариптик) коллекциялары жана музыкалык чыгармалардын 
жазылмалары, илимде (компьютердик моделдєє системалары), 
бизнесте (реклама, товарларды жана кызмат кєрсєтїїлєрдї са-
туу) жана адам ишмердїїлїгїнїн башка чєйрєлєрїндє кеўири 
колдонулат.

Силерге дїйнєдєгї эў мыкты виртуалдык музейлердин бири – Санкт-
Петербургдагы Мамлекеттик Эрмитажга (http://www.hermitagemuseum.
org/) – «барып келїїнї» сунуштайбыз. Видеороликтерди кєрїп, силер 
Эрмитаждын залдары боюнча виртуалдык экскурсияларды жасайсыўар, 
силерди кызыктырган экспонаттарга кєўїлїўєрдї токтотосуўар. Алар туу-
ралуу маалымдама информацияларды окуйсуўар, эў баалуу экспонатты 
майда-чїйдєсїнє чейин карап чыгасыўар. Музейдин экспонатын табууну 
жеўилдетїїчї булактарга – автор, аталыш, стиль, жанр, жасалган дата бо-
юнча издєє мїмкїнчїлїгїнє кєўїл бургула. Сїрєттєрдї мындан башка ви-
зуалдык мїнєздємєлєр – тїстїк гамма («50% сары жана 20% кєк) же компо-
зиция («жогоруку оў бурчу караўгы, ортосу жарык») боюнча табууга болот.

Графика, їн, видео жана текст, мультимедиалык продукту-
га бириктирилгенде, чоў кєлємдєгї эс талап кылынат. Ошон-
дуктан мультимедиалык продуктуларды сактоо жана жайылтуу 
(таратуу) їчїн адатта оптикалык дисктер колдонулат. Жак-
шы байланыш каналдарынын (жогорку ылдамдыктагы Интер-
нет тармагына кошулууга мїмкїндїк болсо) катышуусу менен 
бїткїл дїйнєлїк желеде (World Wide Web) жайгаштырылган 
мультимедиалык продуктулар менен иштесе болот.

Мультимедиалык продуктулар менен иштєєгє компьютер –
микрофон, аудиоколонка же кулактелефону (наушник), їндїк 
карта, оптикалык дисктерди окуучу тїзїлїш менен камсыз бо-
лушу керек.

Їн жана видео мультимедиа курамы

Їн – бул ал тарала турган абанын же башка чєйрєнїн тер-
мелиши. Їн амплитуда (кїчї) жана жыштык (секундадагы 
термелїїнїн саны) менен мїнєздєлєт.

Їн сигналдары їзгїлтїксїз болот. Микрофондун жардамы 
менен їн сигналы аналогдук электр сигналына айланат. Ком-
пьютерде їндї кайра иштетїї їчїн аны дискреттештирїї – 
нєлдєр жана бирлердин ырааттуулугуна, дискреттик сигнал-
га айландыруу керек. Жазуу учурунда їзгїлтїксїз формадан 
дискреттик формага жана угуу учурунда дискреттик формадан 
їзгїлтїксїз формага їндїї єзгєртїї функциясын їн картасы 
же аудиоадаптер аткарат.
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Їзгїлтїксїз їн сигналын дискреттик сигналга єзгєртїї са-
паты тємєнкїгє кєз каранды:

1) алгачкы сигнал бир секунда ичинде канча жолу єлчєнєт,   
дискреттин жыштыгы;

2) ар бир єлчєєнїн жыйынтыгын жазууга бєлїнгєн биттин 
саны, разряддуулугу.

Дискреттештирїїнїн разряддуулугу жана жыштыгы кан-
чалык чоў болсо, цифралык формада їн ошончолук тагыраак 
берилет жана мындай информацияларды сактоочу файлдардын 
єлчємї ошончолук чоў болот. Мисалы, эгерде їндїн амплиту-
дасы секундасына 44 000 жолу єлчєнсє жана ар бир єлчєєнїн 
жыйынтыгын жазууга 16 бит (жогорку сапаттагы їндї цифра-
лоо їчїн ушундай жыштык жана чечилиш керек) бєлїнсє, анда 
1 секунда їн жазуу їчїн болжол менен 86 Кб эс керек.

Каралып жаткан маселелер тууралуу толук тїшїнїккє ээ болуш їчїн си-
лерге Цифралык билим берїї ресурстарынын бирдиктїї коллекциясында 
(http://school-collection.edu.ru/) жайгашкан «Компьютерде їндїн берилиши» 
жана «Аналог-цифралык жана цифра-аналогдук єзгєртїї» анимациясын 
карап кєрїїнї сунуш кылабыз.

Мультимедианын маанилїї курамдык бєлїгї болуп ар кан-
дай кыймылдуу сїрєттєлїштєр саналат. Аларды эс тїзїлї шїндє 
берїї жана монитордун экранына кайра ойнотуу мїмкїн чїлїгї 
кєрїї информациясын биздин кабылдоо єзгєчєлїк тєрї бџзгє бай-
ланыштуу. Адамга кыймылдын иллюзиясын тїзїш їчїн ага тез 
алмаштырылуучу кыймылдын удаалаш фазалары сїрєттєлгєн 
картиналарды кєрсєтсє болот.

Кино же видеокамеранын аракети бир секундада 16, 24 же 
36 жолу сїрєт єндїрїїгє негизделген. Кадрлар кино же видео 
плёнкага жазылат. Эгерде кийин плёнканы ошол эле ылдамдык 
менен коё берсек кыймылдын иллюзиясы пайда болот.

57-сїрєт. Киргизїї жана чыгаруу учурунда їндї єзгєртїї

Дискреттик
сигнал

Компьютер

Їндїк карта

Їзгїлтїксїз
сигнал

Їзгїлтїксїз
сигнал

Їндїк
сигнал

Їндїк
сигнал
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Маселе. Мейкиндиктеги чечилиши 800×600 пиксель жана 
палитрасы 256 тїстєн турган монитордун экранына бир минута-
лык фильмди кєрсєтїї їчїн зарыл болгон эстин кєлємїн эсеп-
тегиле.

Чыгарылышы:
256 тїстї коддоштуруу їчїн 8 бит же 1 байт керектелет. Де-

мек, бир кадр 1×800×600=480 000 байт ээлейт. Кадрлардын ал-
маштырылышын билдирбес їчїн, экранга 1 секунда убакта 16 
кадр ды берїї керек. Ошондо 480 000×16=7 680 000 байт же бол-
жол менен бир секунда убакта 7,3 Мб кєлєм керек болот. Бир 
минуталык фильмди кєрсєтїї їчїн 7,3×60=438 Мб керектелет.

Жообу: 438 Мб.

Иш жїзїндє видеоинформацияны кысуучу, баштапкы 
кєлємдї ондогон эсе кичирейтїїчї атайын алгоритмдер колдо-
нулат.

Компьютерде кыймылдын эффекттерин тїзїїнїн кээ бир жолдорун 
«Кыймылдын эффектиси», «Кадрлар боюнча анимация», «Спрайттар ме-
нен болгон анимация» сыяктуу Цифралык билим берїї ресурс тарынын 
бирдиктїї коллекциясында (http://school-collection.edu.ru/) жайгашкан ани-
мацияларды карап, толугураак билсеўер болот.

ЭСИЎЕРГЕ САКТАГЫЛА!

Мультимедиа технологиясы – бул интерактивдик (диалог-
дук) режимде їн, видеороликтер, анимациялар, статикалык 
сїрєттєлїштєр жана тексттер менен бир эле убакытта иштєєнї 
камсыз кылуучу технология.

Мультимедиалык технологиялар: билим берїїдє, маданият 
менен искусстводо, илимде, бизнесте, адам ишмердїїлїгїнїн 
ж. б. чєйрєлєрїндє кеўири колдонулат.

Графика, їн, видео жана текст, мультимедиялык продукту-
га бириктирилгенде кєп кєлємдїї эс керектелет.

58-сїрєт. Видеообъекттин структурасы (киноплёнканын мисалында).

Їндєр катары Видео катары
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Суроолор жана тапшырмалар
1. Мультимедиа деген эмне? Мультимедианын негизги курамдары кайсы?
2. Мультимедиа технологиясы кайда колдонулат?
3. Мультимедиалык продуктулардын єзгєчєлїктєрї кайсылар? Силерге 

белгилїї мультимедиалык продуктуларды баяндап жазгыла.
4. Компьютерге киргизїї жана чыгаруу учурунда їндї єзгєртїї процессин 

жазып бергиле.
5. Компьютерде кыймылдын эффектиси кандайча жаралат?
6. CD компакт дисктеги бир минуталык стерео жазуу (дискреттештирїї 

жыштыгы – 44 000, разряддуулугу – 16 бит) канча байт ээлегенин эсептеги-
ле. Кєлємї 700 Мб болгон дисктеги стерео жазуунун максималдык узактыгы 
канча?

7. Эгерде фильмдин бир кадры 1 мегабайт информацияны камтыса жана 
1 секундада 25 кадр алмашылса 1,5 сааттык тїстїї фильмде канча информа-
ция камтыларын эсептегиле.

§ 17. Компьютердик презентациялар

Маанилџџ терминдер: презентация, компьютердик презентация, 
слайд, презентациянын шаблону, презентациянын дизайны, слайддын 
макети, гипершилтем, анимациянын эффекттери.

Презентация деген эмне

Презентация (англис тилинде «presentation» – кєрсєтїї) – 
бул информацияны кєпчџлџккє кєрсєтмєлїї жана натыйжалуу 
кєрсєтїїнїн жолу.

Компьютердик презентация – тексттерди, сїрєттєрдї, фотогра фия-
ларды, анимацияны, видео жана їн серияларын камтыган слайддардын 
бир графикалык стилде жасалгаланган ырааттуулугун кєрсєтїїчї мульти-
медиа продукт.

Презентациянын слайды – бул кєп катмарлуу структура: 
тандалган фонго текстти, сїрєттєлїштї жана башка объекттер-
ди катмарлап жайгаштырат. Катмарларды бири-бирине салыш-
тырмалуу жылдырып, объекттердин жайгашуусуна ылайыктуу 
вариантты тандап алса болот. Слайддын объекттерин аларды 
демонстрациялаганда белгилїї бир ырааттуулукта жана берил-
ген убакыт аралыгында пайда болуусун ылайыктап туураласа 
болот. Ошондой эле слайддын ар бир объектине анын слайдда 
пайда болуу жолун – анимация эффектисин: пайда болушун, 
учуп чыгуусун, жылып чыгуусун ж. б. тандаса болот.

Слайддардын алмашуусу маусды чыкылдатуу же автоматтуу 
тїрдє убакыттын берилген аралыгы аркылуу пайда болот. Ал 
ар кандай їн жана ар кандай анимациялык эффект тер менен 
коштолушу мїмкїн.
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Слайддарда ар кандай информациялык объекттер (тексттер, 
схемалар, таблицалар, фотографиялар ж. б.) эле эмес, гипер-
шилтемелер презентациянын башка слайддарындагы, башка 
файлдардагы жана Интернет тармагындагы информациялык 
объекттерге єтїїнї камсыз кылуучу шилтемелер да жайгаш ты-
рылышы мїмкїн.

Гипершилтемелер болуп слайддарда жайгаштырыла турган 
презентациянын слайддары боюнча навигацияны (жылышты-
руу) камсыз кыла турган башкаруу кнопкалары да эсептелет.

Эгерде гипершилтемелер катары тексттик объекттер (сєздєр 
же сєз айкалыштары) эле чыкса, мындай технология гипертекст 
деп аталат. Эгерде гипершилтемелер катары тексттик объект-
терден тышкары графикалык жана їн объекттери чыкса мын-
дай технология гипермедиа деп аталат.

59-сїрєт. Гипершилтеме-объекттердин мисалдары

Компьютердик презентациялардын адаттагы колдонулушу:
• окуучуларга жана студенттерге жаўы материалдарды 

баян доодо;
• конференцияларда доклад менен чыгуу процессинде;
• кєргєзмєлєрдє товарларды рекламалоо їчїн;
• бизнесте потенциалдык клиенттерге жана инвесторлорго 

єз идеяларын айкын кєрсєтїї максатында ж. б.

Мультимедиа презентацияларын тїзїї

Мультимедиа презентацияларын тїзїї їчїн абдан кеўири 
таралган программалык каражаттар болуп Microsoft PowerPoint 
и OpenOffice.org Impress тиркемелери эсептелет.

60-сїрєт. Microsoft PowerPoint и OpenOffice.org Impress логотиптери

Бул тиркемелер менен иштєє силерге анчалык кыйынчы-
лык туудурбайт, себеби бул жерде силер тексттик процессорлор 
менен иштєє учурунда єздєштїрїлгєн билгичтиктердин негизги 
ыкмалары колдонулат.
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Буга караганда презентация тїзїїнїн максатын аныктоо, 
материалдарды слайддарга тандоо жана туура жайгаштыруу, 
аудиториянын алдында презентация менен айтып чыгуу кыйла 
татаал.

Презентацияны тїзїп жатканда тємєнкї этаптарга таянуу 
керек:

1) презентацияны пландашыруу (сценарий иштеп чыгуу);
2) слайддарды тїзїї жана редакциялоо;
3) презентацияны монтаждоо;
4) тїзїлгєн презентацияны аудиторияга айтып берїїгє даяр-

дануу.
Презентацияны пландаганда биринчи кезекте, анын мак-

сатын аныкташат. Андан кийин бул максатка жетїї џчџн 
кесипкєйлєр иштеп чыккан колдо бар шаблонду тандаганга ара-
кет кылуу керек. Шаблон – бул белгилїї бир информация лык 
объекттерди киргизїї їчїн орду каралган бар бир нече слайддан 
турган атайын жыйноо. Шаблондогу слайддардын ырааттуулу-
гу коюлган максатка кыйла натыйжалуу жетиш їчїн силерге 
жардам берїїгє ыла йыкталып курулган. Бирок, силер єзїўєргє 
керектїї шаблонду таба албай же табылган шаблондогу матери-
алдарды берїїнїн логикасы силерди канааттандырбай калышы 
мїмкїн. Ошондуктан колдонуучулар кєбїнчє бош шаблонду 
тандашат.

Презентациянын слайддары, эреже катары, презентация-
нын жалпы идеясына дал келгендей бирдиктџџ графикалык 
стилде болушу керек. Муну тїс гаммасынын, фондук сїрєттџн, 
тексттик жана башка объекттердин форматтоо параметрлерин 
аныктоочу презентациялардын колдо болгон дизайнын пайдала-
нуу менен ишке ашырса болот. Дизайндар кесипкєй сџрєтчџлєр 
тарабынан иштелип чыккан, алардын колдонуу презентация-
нын элеганттуулугуна жана кєркємдџџлџгџнє кепилдик бере 
алат.

Силер слайдда кайсы информациялык объект жайгашаа-
рын билип, буга чейин зарыл болгон объекттерди жайгаштыруу 
їчїн орду аныкталган тиешелїї макетти тандап алсаўар болот.

Кандай болгон кїндє да слайддарды редакциялоо укугу, б. а. 
информациялык объекттин мазмунун, формасын жана жайга-
шуу ордун єзгєртїї, тїзїїчї тарабынан жџргџзџлєт. Ошондой 
эле тїзїїчї єз каалоосу боюнча (туюу сезимине жараша) анима-
циянын ар кандай эффекттерин слайддагы объекттер їчїн жана 
слайддын алдындагы эффекттер їчїн колдоно алат.

Слайддарды керектїї ырааттуулукта жайгаштыруу (пре-
зентациянын монтажын аткаруу), слайддарды иргєєчї режим-
де, тексттик процессор менен иштегенде силерге белгилїї бол-
гон ыкмаларды – жылдыруу, буферге кєчїрїї, буферден алып 
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коюу, слайддарды жок кылуу сыяктуу операцияларды колдо-
нуп, аткаруу оўой болот.

ЭСИЎЕРГЕ САКТАГЫЛА!

Презентация (англис тилинде «presentation» – кєрсєтїї) – 
бул информацияны кєпчџлџккє кєрсєтмєлїї жана натыйжалуу 
кєрсєтїїнїн жолу.

Компьютердик презентация – тексттерди, сїрєттєрдї, фото-
графияларды, анимацияны, видео жана їн серияларын камты-
ган слайддардын бир графикалык стилде жасалгаланган ыраат-
туулугун кєрсєтїїчї мультимедиа продукт.

Мультимедиа презентацияларын тїзїї їчїн абдан кеўири 
таралган программалык каражаттар болуп Microsoft PowerPoint 
жана OpenOffice.org Impress тиркемелери эсептелет.

Суроолор жана тапшырмалар
1. «Презентация» деген термин кандайча пайда болгон?
2. Презентациянын слайдында кандай информация жайгашышы мїмкїн?
3. Гипертекст жана гипермедиа технологияларында кандай жалпылык 

бар? Алар эмнеси менен айырмаланышат?
4. Презентациянын шаблону деген эмне?
5. Презентациянын дизайны деген эмне?
6. Слайддын макети деген эмне?
7. Эмне себептен презентацияны жаўы баштап тїзїїчїлєргє презентация-

нын шаблондорун, дизайндын презентациясын жана слайддын макеттерин 
колдонуу сунуш этилет?

8. Презентацияларды тїзїїнїн негизги этаптары кайсылар?
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Практикалык иштер їчїн тапшырмалар

5.1-тапшырма
1. Презентация тїзїї їчїн єзїўєрдїн карамагыўарда болгон 

тиркемени ишке чегергиле. Бош шаблонду орноткула жана єз 
табитиўерге жараша дизайн тандагыла.

2. 6 слайддан турган тємєнкї мазмундагы презентацияны 
тїзгїлє:

3.

Титулдук слайд

Мазмун

Персонал компьютер

ПК тїзїлїшї

Суроо

Программалык камсыздоо (ПК)
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4. Слайддар арасында тємєнкї єтїїлєр уюшулгандай кы-
лып презентациянын слайддарына башкаруу кнопкаларын     

 жайгаштыргыла.
5. Слайддагы объекттер їчїн анимациянын эффекттери ме-

нен жана слайддын алдындагы эффекттер менен эксперимент 
жїргїзгїлє.

6. Гипершилтемелердин жардамы менен мазмундун пункт-
тарынан тиешелїї слайддарга жана кайра кайтууга мїмкїн 
єтїїлєрдї жасагыла. Мазмунга артка єтїї џчџн «Возврат» 
(«Кайтуу»  ) башкаруучу кнопкасын колдонсо болот.

7. Слайддар ортосундагы єтїїлєр башкаруучу кнопкалар бо-
юнча гана жана башка гипершилтемелер менен жїзєгє ашыры-
лышы їчїн, слайддардын автоматтык алмашуу режимин кыйла 
узак убакытка орноткула (мисалы 3 минуттан кийин).

8. Презентациянын аягына тємєнкї мазмундагы эки слайд-
ды кошкула:

9. Гипершилтемелердин жардамы менен  «ПК тїзїлїштєрї» 
слайдынан «Системдик блок» жана «Сырткы тїзїлїштєр» слайд-
дарына єтџџнџ уюштургула. Артка єтїї мїмкїнчїлїктєрїн ка-
рагыла.

10. Мультимедиалык объекттердин (клиптердин) коллекция-
ларына жетїїгє мїмкїнчїлїк болсо:

• «Персонал компьютер» слайдына маанисине ылайыктуу 
анимацияны жайгаштыргыла:



• «Суроо» слайдындагы «принтер», «монитор», «наушники», 
«микрофон» сєздєрїн тийиштџџ графикалык сїрєттєлїштєр ме-
нен алмаштыргыла;

• Кайсы тїзїлїш «ашыкча»? деген суроого туура жоопту 
коштой алчу їн объектисин тандагыла жана анын пиктограм-
масын слайдга тиешелїї графикалык сїрєттєлїштїн алдына 
жайгаштыргыла («Чыкылдак боюнча їндї чыгаруу» режимин 
кєрсєткїлє);

• Ката жооп џчџн коштолуучу їндї тандагыла жана анын 
пиктограммасынын їч кєчїрмєсїн слайдда графикалык сїрєт-
тєлїштїн алдына жайгаштыргыла («Чыкылдак боюнча їндї 
чыгаруу» режимин кєрсєткїлє);

Эми суроого жооп берїї їчїн графикалык сїрєттєлїштїн 
алдындагы тийштџџ їн объектинин пиктограммасын басуу ке-
рек.

11. Убакыт болсо суроону єзгєрткїлє же презентацияга дагы 
суроолору бар бир нече слайдды кошкула.

12. Презентацияны єздїк папкага сактагыла жана аны єз 
классташтарыўарга демонстрациялаганга даяр болгула.

5.2-тапшырма

«Компьютердик техниканын єнїгїї тарыхы» деген презен-
тациясын єз алдыўарча тїзгїлє.

Мунун максаты – мурдатан даярдалган «Компьютердик тех-
никанын єнїгїї тарыхы» деген рефератты коргоо. Сценарийдин 
негизи катары рефераттын мазмунун алса болот.

Слайддарда силердин рефераттын негизги жоболорун жай-
гаштырганга аракет кылгыла, бирок тексттерди кєп колдон-
богула, артыкчылыкты графикалык сїрєттєлїштєргє, схема-
ларга жана таблицаларга бергиле. Эгерде силер презентацияга 
классташтарыўарды жана мугалимди кызыктыруучу материал-
ды тапсаўар жана жайгаштырсаўар жакшы болот.
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К О М П Ь Ю Т Е Р Д И К  П Р А К Т И К У М

1-иш. Компьютерди башкаруу ыкмаларын эске салабыз

1-тапшырма
1. Компьютердин жанынан ºз жумушчу орду¢арды тапкы-

ла. Компьютердин иш їстєлїндєгї значокторду жана жарлык-
тарды карап, иш панелин жана Пуск кнопкасын тапкыла.

2. Экрандан чычкандын кєрсєтк¿ч¿ болгон жебени тапкы-
ла. Алаканыўар менен чычканды камтыганда сєємєйдї сол бас
кычтын жана ортонду о¢ баскычтын їстїнє эркин жайгаштыруу 
керек. Їстєлдїн бети боюнча чычканды о¢го, солго, єйдє, тємєн 
жылдырып, экрандан чычкандын кєрсєтк¿ч¿н байкагыла. Эми 
чычканды єйдє кєтєрг¿лє, монитордун экранына байкап, аны 
абада арыбери кыймылдаткыла.

3. Їстєлдїн бети боюнча чычканды жылдырып, анын  кєр
сєт к¿ч¿н Пуск кнопкасынын їстїнє тургуз, бир аз к¿тїп, пайда 
болгон (калкыма) жардамды оку.

4. Чычкандын кєрсєтк¿ч¿н Корзина значогунун їстїнє тур-
гузуп, сол кнопкасын чыкылдатып, Корзинаны обочолонотку-
ла. Обочолонгон значоктун тїсї єзгєрїлєт. Обочолонуудан баш 
тартуу їчїн иш їстєлїнїн бош бєлїгїнє сол кнопка менен чы-
кылдат.

5. Иш панелинен саатты (Часы) тапкыла. Компьютердеги 
орнотулган убакыттын тактыгын текшергиле. Чычкандын кєр
сєт к¿ч¿н сааттын їстїнє тургузуп, калкыма жардамдан ком-
пьютерде орнотулган датанын (к¿н, ай, жыл) пайда болушун 
к¿т кїлє. Анын туура экендигин текшергиле.

6. Иш панелинен клавиатуранын индикаторун тапкыла. 
Чычкандын кєрсєтк¿ч¿н клавиатуранын индикаторуна тургу-
зуп, учурда компьютериўерде кандай тамгаларды киргиз¿¿ ре-
жими орнотулганын аныктагыла.

7. Программанын ишин аяктагыла.

2-тапшырма
1. Тексттик редакторду иштеткиле. Программанын ачылган 

терезесинен тємєнк¿ элементтерди: башсапты, меню сабын, 
Свернуть (терезени тїрїї) кнопкасын, Развернуть (терезени 
жаюу), Закрыть (терезени жабуу) кнопкасын, иш аймагын, те-
резенин алкагын тапкыла.

2. Эгер терезе иш їстєлїн толук ээлесе, анда терезенин жа
йылган учуру. Развернуть кнопкасын чыкылдатып, терезени 
жайгыла. Кєўїл бургула: эгерде терезе жайылган болсо, анда  
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Развернуть кнопкасынын ордуна Восстановить кнопкасы пайда 
болот. Бул кнопканын їстїнєн чыкылдатып, терезенин баштап-
кы єлчємї калыбына келгенин байкагыла.

3. Эгер терезе колдонулбаса, аны иш їстєлїнєн алып, иш 
панелинде кнопка т¿р¿ндє калтырат. Бул ¿ч¿н Свернуть кноп-
касын басуу керек. Бул учурда программа иштей берет бирок, 
иш їстєлїндє мындан ары орун ээлебейт.

4. Иш їстєлгє терезени калыбына келтирїї їчїн иш пане-
линдеги программаны кєрсєткєн кнопканын їстїн чыкылдатуу 
керек. Иш їстєлїнє терезени калыбына келтиргиле.

5. Эгерде терезе жайылбаса (экранды толук ээлебейт), аны иш 
їстєлї боюнча жылдырууга болот. Ал ¿ч¿н терезенин баш ат са-
бынын їстїнє чычкандын кєрсєтк¿ч¿н тургузуп, сол кнопкасын 
бас жана терезени иш їстєлї боюнча жылдыргыла. Терезени ке-
рект¿¿ жерге сїйрєп барып, чычкандын баскычын коё бергиле.

6. Эгерде терезе жайылбаса анын єлчєм¿н єзгєрт¿¿гє бо-
лот. Ал ¿ч¿н чычкандын кєрсєтк¿ч¿н терезенин чегине коёбуз. 
Кєрсєтк¿ч эки багыттуу жебенин кєр¿нїшїн алат. Чычкандын 
сол кнопкасын басылган абалда кармап, терезенин алкагын ти-
гинен да, туурасынан да чойгонго болот. Єз каалооўор боюнча 
терезенин єлчємїн єзгєрткїлє. Терезе керект¿¿ єлчємд¿ алган-
да чычкандын кнопкасын коё бергиле.

Тексттик редактордун дагы ¿ч терезесин ачкыла. Алардын 
єлчємдєр¿н єзгєрт¿п, иш їстєлїндє тємєндєг¿дєй (61сїрєт.) 
жайгаштыргыла:

7. Терезеде жылдыруу тилкелери (жылдырып кароочу сап-
тар) болушу м¿мк¿н. Бул иш чєйрєсїндєгї бардык мазмунду  то-
лук чагылдырууга терезенин єлчєм¿ єтє кичинелигин билдирет. 

61-сїрєт
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Ачылган терезелердин биринде тємєнк¿ аракетти аткаргыла: 
 вертикалдык жылдыруучу тилке активдешкенге чейин 

Enter клавишин баскыла;
 горизонталдык жылдыруучу тилке активдешкенге чейин, 

Пробел клавишин баскыла;
8. Ар бир жылдыруу тилкесинде жылдыргыч (ползунок) бар. 

Жылдыруу тилкеси менен жылдыргычты сїйрєп, терезеден бар-
дык иш аймакты кєрсє болот. Иш аймактын бир аз жылышын 
жылдыргыч кнопкаларын чыкылдатып аткарса болот Тексттик 
редактордун терезесинде тємєнкї аракеттерди аткаргыла:

- вертикалдык жылдыруу тилкесиндеги жылдыргычты жо-
гору жылдыргыла;

- горизонталдык жылдыруу тилкесиндеги жылдыргычты 
солго жылдыргыла;

 жылдыргычтын кнопкаларын чыкылдатып, курсорго кайт-
кыла.

9. Программа менен иштєє бїткєндє анын терезесин жаап 
(Закрыть кнопкасы) программаны токтотот. Тексттик редактор-
дун бардык терезелерин жапкыла.

3-тапшырма
1. Жєнєкєй тексттик редакторду иштеткиле. «Мен компью-

терди ºздºшт¿рºм» деген текстти жазгыла.
2. Баш саптын алдынан негизги менюнун сабын таап, ал 

жерде турган ачылуучу менюнун аталыштарын окугула. Аны 
жумушчу дептери¢ерге жазгыла.

3. Чычканды чыкылдатып, Ôаéл менюсун ачкыла. Чыч-
кандын кєрсєткїчїн менюнун сабы боюнча кезеги менен башка 
менюларды ачып жылдыргыла. Менюнун аталышын дагы бир 
жолу чыкылдатып же Esc клавишин басып аны жапкыла.

4. Ачылган менюда аткарууга м¿мк¿н болбогон кайсы буй-
руктар бар экендигин аныктагыла.

5. Менюда камтылган кайсы буйруктар клавишалардын 
комбинациясы менен аткарыла тургандыгын аныктагыла. Вы-
делить все буйругун аткаруучу (Ctrl + F1) клавишалардын ком-
бинациясын тапкыла.

6. Ачылган баарлашуу терезесинин башкаруу элементтерин 
аныктагыла. Баарлашуу терезесин жапкыла.

К¿т¿л¿¿ч¿ натыéжалар:
 чычкандын кєрсєтк¿ч¿н жылдыра алат;
 чычкандын сол кнопкасы менен чыкылдата алат;
 чычкандын оў кнопкасы менен чыкылдата алат;
 кош чыкылдак жасаганды;
 чычкандын жардамы менен объекти сїйрєгєндї;
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 тексттик редакторду ишке чегере алат;
 программанын терезесинин кєр¿н¿ш¿н єзгєртє алат;
 программанын терезесин иш їстєлї боюнча жылдыра алат;
 программанын терезесинин єлчєм¿н єзгєртє алат;
 меню сабынан камтылган менюнун мазмунун карай алат;
 программанын терезесин жаба (программанын иштешин 

токтото) алат.

2-иш. Ôаéлдарды т¿з¿¿ жана сактоо

1-тапшырма
1. Блокнот тексттик редакторун ачкыла.
2. Áëîêíîò – жєнєкєй òåêñòтик ðåäàêòîð деген текстти тергиле.
3. Ôаéл-Соõра нить как ко ман дасын аткаргыла. Соõранить 

как терезесинин иш аймагында Доку менты библиотекасынын 
мазмуну берилгенин тастыктагыла.

4. Соõранить как терезесинин жумушчу аймагынан 5-класс  
папкасын таап, аны кош чыкылдак менен ачкыла.

5. 5-класс папкасынан єзїўєрдїн жеке папкаўарды таап, 
ачкыла. Имÿ ôаéла талаасына Вариант1 документинин атын 
киргизип, Соõранить кнопкасын чыкылдаткыла.

6. Текстте жаўы абзац (саптын аягында Enter клавишин ба-
сып) баштап, тємєнкї сїйлємдї тергиле:

Áëîêíîò тексттик файлды кароодо жана редакциялоодо колдонулат.
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7. Ôаéл-Соõранить как командасын аткарып, жаўы доку-
ментти жеке папкада Вариант2 деген ат менен сактагыла.

8. Ôаéл-Открыть командасын аткаргыла. Вариант1 жана 
Вариант2 деген эки документти тїзгєнїўєрдї тастыктагыла.

9. Блокнот программасынын терезесин жапкыла.

2-тапшырма
1. Writer программасын ачкыла.
2. Биз тексттик редакторду ¿йрºн¿п жатабыз деп тергиле.
3. Соõранить кнопкасын баскыла.

Кїтїлїїчї натыйжалар:
 тїзїлгєн файлды жеке папкада сактаганды билишет.

3-иш. «Чертёжник» аткаруучунун чºéрºс¿ндº с¿рºт тартуу

1-тапшырма. Тик бурчтук тартуу
1. Кумир программасын ачкыла. Чертежник баптамасынан 

«Показать окно исполнителÿ» буйругун тандагыла же кнопка-
ны баскыла. Чертежник аткаруучусу координат тегиздигинде 
с¿рєт тартуу їчїн арналат.

2. «Чертежник» аткаруучу Кумир программасынын кура-
мына кирет, бирок анын функциялары программалоо тилинин 
бєл¿г¿ эмес. Кумирди колдонуу їчїн программага бул аткаруу
чуну колдон деген буйрук: использовать Чертежник – берїї ке-
рек. Ушундан кийин программада чиймечинин функцияларын 
колдонуу жеткиликтїї болот.
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3. Чертёжник аткаруучу с¿рєттєрдї сместитьсÿ в точку жана 
сдвинутьсÿ на вектор буйруктарынын жардамы менен тартат. 
Координата тегиздигинин чекиттерин бергенде х жана у коор-
динаталары ¿т¿р менен ажыратылат. Мисалы, сїрєттєгї обо-
чолонгон чекиттин координаттары (1,1) деп жазылат. Чекитке 
єт¿¿ (сместитьсÿ в точку) буйругу абсолюттук жылышуу буйру-
гу (абсолютное смещение) деп да аталат.

4. Кийинки сапка калемди т¿ш¿р¿¿ (опустить перо) буйру-
гун жаз.

Чертежник кєтєр¿п, т¿ш¿р¿п жана жылдырып туруучу ка-
лемге ээ. Т¿ш¿р¿лгєн калемди жылдырганда артынан изи ка-
лат. Ал из – баштапкы чекит менен кийинки чекитти туташ-
тырган кесинди. Эгер калем кєтєр¿л¿п турса анын артынан из 
калбайт. Калемдин баштапкы абалы дайыма кєтєр¿лїп (0,0) 
чекитинде турат.

Калемди кєтєр (поднÿть перо) буйругунда калем кєтєр¿лєт. 
Бул буйрук кайталанып берилсе ал эч кандай мааниге ээ бол-
бойт.

5. Биз чий¿¿ч¿ тик бурчтуктун бир чокусу (1,1) чекитин-
де болсун. Жактары 4 жана 6 бирдиктерге барабар дейли. Бе-
рилген маалыматтар боюнча тик бурчтуктун координаталарын 
эсептеп, тємєндєг¿дєй программа жазабыз:

сместиться в точку (1, 1)
опустить перо
сместиться в точку (1, 5)
сместиться в точку (7, 5)
сместиться в точку (7, 1)
сместиться в точку (1, 1)

Эми аткар (выполнить) буйругун  басуу менен тємєнкї 
жы йынтыкты алабыз:
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6. Тик бурчтуктун с¿рєт¿н чыгарып берген программа¢арды 
єз¿¢єрд¿н папка¢арга сактагыла.

7. Єз алды¢арча чекитке єт¿¿ (сместитьсÿ в точку) буйругун 
колдонуп, ¿ч бурчтук, ромб, квадрат ж. б. фигураларды тартуу-
нун программасын т¿зг¿лє.

2-тапшырма. Салыштырмалуу жылышуу буéругу 
                    менен параллелограмманы тартуу

1. Кумир программасын ачкыла. «Чертёжник» баптамасы-
нан Показать окно исполнителÿ буйругун тандагыла же  
кнопкасын баскыла.

2. ABCD параллелограммынын чокуларынын бирин про-
граммада кєрсєтк¿лє.

3. Эми В чокусун (х + 2, у + 5 ), С чокусун (х + 8, у + 0), 
D чокусун (х – 2, у – 5) деп жазса болот. Демек, «Чертёжник» 
калемин (х, у) координатадагы чекитинен (х + 2, у + 5 ) чеки-
тине жылдырат. Сместитьсÿ на вектор (8, 0) (векторуна жыл) 
буйругу менен калем (х + 8, у + 0) чекитинде болот. Эми бул 
чекиттен (х – 2, у – 5) чекитине єт¿¿ ¿ч¿н сместитьсÿ на вектор 
(–2, –5) – векторуна жыл буйругун аткаруу керек. Сместитьсÿ 
на вектор (–8, 0) – векторуна жыл буйругу боюнча Чертежник-
тин калеми А чекитине чейин кесинди сызат. Эгер А чекити-
нин координатасы деп (1, 1) чекитин алсак, анда программа 
тємєндєк¿дєй кєрїнїшкє ээ болот:



130

4. Параллелограмманы 
координаталык тегиздиктин 
башка жерине тарткыла, ми-
салы, координаталары (5, 
10) чекитинде болсун. Бул 
программада биринчи сапты 
гана єзгєрт¿ї жетишт¿¿.

Сїрєттєрдї тїзїїдє алардын так орду маанилїї болбосо же 
ар кайсы жерге кайталап коюу керек болгон учурда салыштыр-
малуу жылышуу буйруктары колдонулат.

5. Салыштырмалуу жылышуу буйругунун жардамы менен 
ар кандай фигураларды тартуунун алгоритмин т¿зг¿лє.

6. Т¿згєн программа¢арды жеке папкаларга сактагыла.

Кїтїлїїчї натыйжалар:
 ар кандай фигураларды тартуучу алгоритм т¿зє алышат;

4-иш. Каéталанган ар т¿рд¿¿ с¿рºттºл¿штºрд¿ тартуу

1-тапшырма. Кайталоо кºрсºтмºлºрї боюнча 
                   бир нече квадратты тартуу

1. Кумир программасындагы Чертежникти ачкыла.
2. Бир квадраттын с¿рє

т¿н тартуучу алгоритмди 
жазгыла.

3. Эми калемди кєтєр¿п, 
кийинки квадратка чейинки 
аралыкты кєрсєт¿¿ керек.
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4. Квадраттын с¿рєт¿ 
бир нече жолу кайталанып 
чыгыш ¿ч¿н кайталоо кон-
струкциясын жазгыла:

цб <кайталоо саны> жолу
<циклдын тулку>
ца

5. Єз алды¢арча ромбдун, беш бурчтуктун, жылдызчанын 
кайталанган с¿рєттєр¿н тартуучу алгоритмдерди т¿зг¿лє.

Кїтїлїїчї натыйжалар:
 кайталоо кєрсєтмєлєрї боюнча ар кандай фигураларды 

тартуучу алгоритмдерди т¿зє алышат;
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5-иш. Тексттик редактордун граôикалык 
м¿мк¿нч¿л¿ктºр¿ менен таанышабыз

1. Вставка-Ôигуры буйругу менен квадрат тарткыла да, 
аны алмашуу буферине сактагыла. Квадраттын ¿ч кєч¿рмєс¿н 
алып, тєрт квадратты удаа жайгаштыргыла. Тєрт квадраттын 
кєч¿рмєс¿нєн дагы 3 катар т¿зг¿лє.

2. Экинчи катардагы квадраттардын ичин толтуруунун ар 
т¿рд¿¿ варианттары (текстура, градиенттїї сїрєт) менен таж-
рыйба ж¿рг¿зг¿лє:

3. Їч¿нч¿ катардагы ар бир квадраттын чек сызыктарынын 
тибин жана т¿с¿н єзгєртк¿лє. Мисалы, тємєндєг¿дєй:

4. Тєрт¿нч¿ катардагы квадраттарды тємєндєг¿дєй т¿ргє 
єзгєртк¿лє:

Бул ¿ч¿н:
1) бура турган фигураны чыкылдаткыла;
2) буруу маркерин (тандалган фигуранын жогорку бєл¿г¿ндє 

жашыл айлана) керект¿¿ багыт боюнча жылдыргыла;
5. Тєрт¿нч¿ катардагы квадраттарды їлг¿ боюнча катмар-

лап, жайгашуусун єзгєртк¿лє:

6. Тєрт акыркы квадратты бир объектке топтоштургула. 
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Бул ¿ч¿н:
1) Выбор объекта кнопкасын активдештиргиле жана анын 

жардамы менен силер тарткан с¿рєттєрд¿н толук баткандай тик 
бурчтук сызгыла;

2) Средство рисованиÿ-Ôормат-Упорÿдочить-Группировать 
буйругун аткаргыла.

7. Жаралган объекттин єлчємдєр¿н кичирейтип, экранга 
анын ¿ч кєч¿рмєс¿н жайгаштыргыла. Объекттерди солдон о¢го 
жана жогорудан тємєнгє чагылдыргыла:

6-иш. Даÿр ôигуралар менен иштºº

1. Тексттик процессордо жа¢ы документ т¿зг¿лє.
2. Даяр фигуралардын (автофигуралар) варианттарын кара-

гыла (Вставка-Ôигуры). Биз алардан орнамент чогултабыз.
3. Орнаментте бир нече жолу кайталоочу даяр фигуралар-

дын фрагментин ойлоп таап, чогулткула. Мисалы, мындай:

4. Єз¿¢єрд¿н табити¢ерге жараша автофигуралардын чекте-
рин, толтулушун ж. б. касиеттерин єзгєртк¿лє. Автофигуранын 
боёо ¿ч¿н адегенде аны обочолоп (сол кнопканы чыкылдатып), 
андан кийин толтуруучу т¿ст¿н кєрсєтїї керек.

5. Т¿з¿лгєн фрагментти топтоштургула.
6. Фрагментти беттин бир катарына 3–4 жолу жайгаштыр-

гыла, зарыл болсо анын єлчєм¿н кичирейткиле.
7. Фрагменттин дагы бир кєч¿рмєс¿н алгыла. Аны солдон 

о¢го чагылдыргыла.
8. Алынган фрагменттин єз¿н¿н жана кїзгїдє чагылгандай  

кєч¿рмєс¿н бир нече жолу алып, ар биринде 3–4 фрагментти 
камтыган ¿ч катар с¿рєттєл¿штєрд¿ алгыла.
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9. Прÿмоугольник аспабынын жардамы менен (Нет заливки, 
Толщина контура – 6 пт) орнамент ичинде боло тургандай чоў 
тик бурч тукту сїрєттєгїлє. 

10. Жыйынтыкты жеке папкага Орнамент деп сактап, про-
грамманы жапкыла.

К¿т¿л¿¿ч¿ натыéжалар:
 тексттик документке с¿рєттєрд¿ жайгаштыра жана алар-

дын касиеттерин єзгєртє алышат;
 тексттик процессордо декоративд¿¿ жазууну т¿з¿п, єзгєрт¿п 

жана жылдыра алат; 
 тексттик процессорго жєнєкєй графикалык объекттерди 

(фигураларды) т¿зє алат;
 графикалык объекттерди (фрагменттерди) обочолоп, жыл-

дыра жана аны єч¿рє алат;
 графикалык объекттерди: єлчємдєр¿н єзгєрт¿¿ жана бу-

руу, толтуруунун т¿сїн єзгєртїї, чек сызыктарынын т¿стєр¿н 
жана тибин єзгєртїї иштерин жасап, редакциялайт;

 графикалык фрагменттерди кєч¿рє жана кєбєйтє алат;
 жєнєкєй объекттерден татаал объекттерди чогултуу: 

иреттєє тартибин орундата жана топтоштура алат; 
 татаал объекттердин курамын бєл¿ктєргє ажыратуу.

7-иш. Компьютердик документтерди т¿зºб¿з

1-тапшырма. Ôрагменттерди кºч¿р¿¿ жана коюу.
1. Тексттик процессорду ачкыла.
2. Даÿрдык папкасынан Бешик.doc тексттик файлын ачкыла.
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Бешик ыры
(Элдик ыр)

Алдей, алдей, бºбºг¿м,
Алдей, алдей, бºбºг¿м!
Элин багып, сыйлаган
Эл менен бирге жыргаган,
Эмгекчил болгун, бºбºг¿м!
...
Калкын багып сыйлаган,
Калк менен бирге жыргаган,
Камкор болгун бºбºг¿м!
...
Єнºр¿¢ менен ºргº чап,
Эмгеги¢ менен элге жак!
...
Колунан кººр¿ тºг¿лгºн,

Єнºр¿ кºзгº кºр¿нгºн,
Єнºрпоз болгун, бºбºг¿м!

Курулушту куп билген,
Куруу ишин тºп билген,
Уста болгун, бºбºг¿м!
...
Илимдин кенин издеген,
Илимди тапса сиз деген.
Илими жаккан элине,
Илимпоз болгун, бºбºг¿м!
...
Ырдын кенин ырдаган,
Ырдаса эли жыргаган,
Ырчы болгун, бºбºг¿м!

3. Жала¢ гана кєч¿р¿ї жана коюу аракеттерин колдонуп, 
элдик ырдын толук текстин калыбына келтиргиле.

4. Файлды жеке папкага Бешик1 деп сактап, программаны 
жапкыла.

2-тапшырма. Ôрагменттерди издºº жана алмаштыруу

1. Тексттик процессорду ачкыла.
2. Даярдык папкасынан Жомок.doc тексттик файлын ачкы-

ла. Текстти окуп чыккыла.

Жомоктор д¿йнºс¿

Илгери ºткºн заманда кичинекей керик жашаптыр. Анын жапжашыл 
жана жомоктогудай бакасы болгон экен. Аны чºпкº коё берсе секирип, се-
кирип, секирип, … чиркей жутуп алат.

Чиркей дагы жомоктогудай болгон экен. Ал ойлонуп, жомоктогудай ба-
лыктар с¿згєн дарыянын ¿ст¿нєн учат.

Ооба, дарыянын єз¿ жомоктогудай эле. Ошондой эле жомоктогудай та-
ранчылар чырпыктарда чырылдашат. Жомоктогудай бактар жомоктогудай 
шамалдан шуулдашат. Жана дагы жомоктогудай к¿н бир кєтєр¿лд¿, бир 
тємєндєд¿, бир кєтєр¿лд¿, бир тємєндєд¿...

Т¿н бир оокумда асманда жомоктогудай жылдыздар жаркылдады.
«Тегеректин бардыгы жомоктогудай!»  –  деп кичинекей керик ойлонду 

(албетте, ал єз¿ да жомоктогудай эле) – бирок баарынан сонуну – менин 
бакам…».

3. «Жомоктогудай» деген сыпаттоону башка кандай сєз ме-
нен алмаштырса болорун ойлонуп кєр. Бул сєзд¿ башка сєзгє 
алмаштыруунун кыска сандагы амалдарын карап чыккыла.

4. Бул жомокко єз¿¢єр 2–3 с¿йлєм ойлонуп, кошкула.
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5. Файлды Жомок1 деп, жеке папка¢арга сактап, програм-
маны жапкыла.

2-тапшырма. Англис тилинде тексттерди жазуу (киргиз¿¿)
1. Тексттик процессорду ачкыла.
2. Клавиатураны латын тамгаларды жазуу режимине кото-

руп, англисче жа¢ылмачтарды жазгыла:

I like my Bunny. 
Bears like honey. 
Girls like cats.
Cats like rats.
Boys like gods. 
Storks like frogs. 
Mice like cheese. 
Sparrows like peas. 
Owls like mice.
I like rice.
Birds like grain.
Say it all again.

3. Файлды Тезаéтма деп атап жеке папка¢арга сактап, про-
грамманы жапкыла.

3-тапшырма. Клавиатурада жок символдорду жаéгаштыруу
1. Тексттик процессорду ачкыла.
2. Тємєнк¿ математикалык текстти жазгыла (тергиле):

Градустун 1/60 бºл¿г¿ минута деп аталат, ал эми минутанын 1/60 
бºл¿г¿ – секунда болот. Минута «'» белгиси менен, ал эми секунда «"» 
белгиси менен белгиленет. Мисалы, 60 градус бурч, 32 минута жана 17 
секунда: 60°32'17' т¿р¿ндє белгиленет.

Клавиатурада жок градус, минута жана секунда белгилерин 
киргизїї ¿ч¿н:

1) Вставка баптамасына киргиле;
2) Символы тобунан Символ жазуусунун катарындагы жебе-

ни чыкылдаткыла.
3) Другие символы жазуусун чыкылдатканда – Символ баар

лашуу терезеси ачылат;
4) ачылган Шриôт тизмегинен Symbolду тандагыла;
5) жылдыруу тилкесин пайдаланып, символдорду карагыла 

жана керект¿¿ символду тапкыла.

К¿т¿л¿¿ч¿ натыéжалар:
 фрагменттерди кєч¿р¿ї, жайгаштыруу, издєє жана алмаш-

тыруу аракеттеринин эсебинен єз ишин тездете алышат;
 англис тилиндеги тексттерди киргизе алышат;
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 клавиатурада жок символдорду киргизе алышат;
 бир нече документтер менен бир мезгилде иштей алышат.

8-иш. Граôикалык моделдерди т¿зºб¿з

1-тапшырма. Директордун кабинети
1. Тексттик процессорду ачкыла. Даÿрдык папкасынан Ме-

бель.doc файлын чакыргыла. Андагы объекттерди пайдалануу 
менен мектеп директорунун кабинетинин планын с¿рєттєг¿лє. 

Объекттер менен иштєєдє (фигуралар жана сызыктар менен) 
кєч¿р¿¿, жылдыруу, єзгєрт¿¿, буруу, чагылдыруу, топтошту-
руу, жайгаштыруу аракеттерин (Копировать, Переместить, 
Преобразовать, Повернуть, Отразить, Группировать, Вставить.)
колдонгула.

2. Жыйынтыгын жеке папка¢арга Мебель1 деген ат менен 
файлды сактагыла.

2-тапшырма. Инôорматика кабинетинин планы
1. Єз¿¢єрд¿н информатика кабинетин кє¢¿л коюп карагы-

ла. Анын планын т¿з¿¿ керек.
2. План ¿ч¿н масштаб тандагыла, мисалы 1:100. Ошондо 

пландагы 1 см ге чыныгы 1 м дал келет.
3. Кабинетти чагылдыруучу тик бурчтук тарткыла.
4. Терезелерди жана каалгаларды башка т¿стєг¿ же типтеги 

сызыктар менен с¿рєттєг¿лє. 
5. Їстєл, отургуч жана компьютерден турган 

бир иш ордун т¿зг¿лє. Мисалы, ал тємєндєг¿дєй 
болушу м¿мк¿н:

6. Иш орунду чагылдыруучу бардык объект
терди обочологула. Ал ¿ч¿н Shift баскычын ба-
сып, ар бир объектти чыкылдаткыла.

7. Обочолонгон объекттерди топтоштургула. Алынган 
объект ти кєч¿р¿¿, буруу, жылдыруу ы¢гайлуу.

8. Класстык бєлмєн¿н планына керект¿¿ сандагы иш орун-
дарын жайгаштыргыла. Фигураларды жылдырууда клавиату-
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радагы курсордук жебелерди пайдалангыла. Аларды Ctrl кла-
вишасы менен бирге колдонуу объекттерди кичине кадамдар 
менен жылдырууга м¿мк¿нд¿к берет.

9. Мугалимдин иш ордун, класстык досканы, шкафтарды 
жана башка жабдуулар с¿рєттєг¿лє. 

10. Иштин жыйынтыгын Кабинет деп атап жеке папка¢арга 
сактагыла.

9-иш. Чыгармачылык тапшырма

1. Даяр фигуралардын жардамы менен графикалык моделди 
т¿з¿¿гє єз¿¢єр мисал ойлоп тапкыла.

2. Ошол эле графикалык моделди єз¿¢єрдє болгон графика-
лык редактордун каражаттары менен т¿зг¿лє.

3. Иштин жыйынтыгын Идеÿ1 деп атап, жеке папка¢арга 
сактагыла.

К¿т¿л¿¿ч¿ натыéжалар:
 объекттердин графикалык моделин т¿зє алышат.

9-иш. Сºз т¿р¿ндºг¿ моделдерди т¿з¿¿

1-тапшырма. Сºзд¿¿ портрет
1. Тексттик процессордо Даÿрдык папкасынан Портрет.doc 

файлын ачкыла. 

Менин сºзд¿¿ портретим

Досторум мени ...................дешет.
Менин с¿й¿кт¿¿ сабагым..............
Менин с¿й¿кт¿¿ китебим..............
Менин с¿й¿кт¿¿ кином..................
Менин с¿й¿кт¿¿ телебер¿¿м........
Менин с¿й¿кт¿¿ музыкам..............
Менин с¿й¿кт¿¿ кийимим.............
Менин келчектеги кыялым...........

2. Сєз менен сыпатталган силердин портрет їчїн форманы 
сєздєр менен толтургула.

3. Файлды єзд¿к папка¢арга сактагыла; сактап жатканда 
файлдын аталышына єз аты¢арды кошуп єзгєртк¿лє. Мисалы, 
Асандын портрети.doc.

2-тапшырма. Компьютер жана ден-соолук
1. Тексттик процессордо суроолорго жоопту жазып бергиле:
а) эмне ¿ч¿н компьютерде иштеп жатканда техникалык 

кооп суздук эрежесин сактоо керек?
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б) жеке оюу¢арда техникалык коопсуздук эрежелердин кай-
сынысы маанил¿¿ деп ойлойсу¢ар? (2–3 талапка мисал).

в) компьютерде иштєєдє т¿з эмес отуруу эмнеге алып келет?
г) компьютерде иштєєн¿ уюштуруучу сунуштардын кайсы-

нысы маанил¿¿ деп эсептейси¢? (2–3 талапка мисал).
2. Документти жеке папкага Ден-соолук.doc деп сактагыла. 

3-тапшырма. «Ôигуралуу» кºркºм ыр
«Фигуралуу» ырдын саптарынын контуру кандайдыр бир 

фигурага окшоп, анын мазмунун чагылдырат. Льюис Кэрролл-
дун «Алисанын жомоктор єлкєс¿ндєг¿ жоруктары» китебинде 
ыр саптарынын жайгашуусу чычкандын куйругун элестетет.

1. Даÿрдык папкасынан Алиса.doc файлын ачкыла.
2. Абзацтын чегинїїсї, шрифттин єлчєм¿ жана кєр¿н¿ш¿ 

боюнча Чычкандын баянын єз¿н¿н ой чабытында Алиса кандай 
моделдештиргендигин элестетип кєрг¿лє.

Чычкан а¢гемесин уланта берди. Алиса болсо анын куй-
ругу жºн¿ндº ойлонуп, ай чабытында тºмºндºг¿дºй текстт¿¿ 
с¿рºттºл¿ш пайда болду:

Цап-цап 
    айтты чыч-
      канга: – бул 
         кылганы¢ ¿ч¿н, 
           сен экººб¿з сот-
      ко барабыз, мен
   сени сотко бе-
 рем. Танам деп
ойлобогун. 
   Мен сенден 
       ºч алам. Ант-
          кени эртеден бе-
               ри иши жок оту-
                     рам. Бул ади-
                 летсиздикке
             чычкан мин-
         тип жооп бер-
     ди: сотсуз
  жана тер-
 гººс¿з, ур-
     маттуум,
          ишти илик-
              тебейт. Ан-
                  да Цап-
           цап:– мен 
        ºз¿м сот-
   мун, 
        ºз¿м 
          тер-
         гºº-
     ч¿-
  м¿н
    . 
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6-тапшырма. Сºзд¿к баракчасы
1. Даÿрдык папкасынан Сºз.dос файлын ачкыла. 
2. Сєздєрд¿ лексикографикалык иретте жайгаштыргыла. 

Бул ¿ч¿н:
1) бардык сєздєрд¿ белгилегиле (Главнаÿ-Редактирование-

Выделить-Выделить все);
2) Сортировка текста баарлашуу терезесин ачкыла (Главнаÿ-

Абзац-Сортировка); 
Тємєндєг¿ маанилерди орноткула жана колдонгула:

3. Сєздєрд¿ эки колонкага жайгаштыргыла (Разметка стра-
ницы-Параметры страницы-Колонки-Две).

4. Жогорку колонтитулду т¿зг¿лє. Бул ¿ч¿н:
1) Вставка-Колонтитулы-Верõниé колонтитул буйругун тан-

дагыла;
2) Верõниé колонтитул талаасына керект¿¿ сєзд¿ киргизип, 

Закрыть кнопкасын чыкылдаткыла.
5. Документти жеке папка¢арга Сºзд¿к.doc деп сактагыла.

К¿т¿л¿¿ч¿ натыéжалар:
 абзацтарды лексикографикалык иретте жайгаштыра алат;
 тексттерди колонкаларга бєлє алат;
 документке колонтитул кошо алат;
 сєз т¿р¿ндєг¿ тїрдїї моделдерди т¿зєт жана жасалгалайт.

10-иш. Кºп де¢гээлд¿¿ тизме т¿зºб¿з

1-тапшырма. Заманбап компьютердин т¿з¿л¿ш¿
Заманбап компьютердин т¿з¿л¿штєр¿н¿н тизмесин камтыл-

ган тєрт де¢гээлдеги кєп де¢гээлд¿¿ тизме т¿р¿ндє элестетели:

Заманбап компьютердин т¿з¿л¿штºр¿
1. Процессор
2 Эс
     2.1. Убактылуу эс
     2.2. Узак мººнºтт¿¿ эс
          2.2.1. Магниттик катуу диск
          2.2.2. Флеш-эс
          2.2.3. Лазердик дисктер
               2.2.3.1. CD
               2.2.3.2. DVD
3. Киргиз¿¿ч¿ т¿з¿л¿штºр
     3.1. Клавиатура
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     3.2. Маус
     3.3. Сканер
     3.4. Графикалык планшет
     3.5. Санариптик камера
     3.6. Микрофон
     3.7. Джойстик
4. Чыгаруучу т¿з¿л¿штºр
     4.1. Монитор
           4.1.1. Суюк кристаллдык монитор
          4.1.2. Электрондук-нур т¿т¿кт¿¿ монитор
     4.2. Принтер
          4.2.1. Матрицалык принтер
          4.2.2. Сыялуу принтер
          4.2.3. Лазердик принтер

1. Даÿрдык папкасындагы Тїзмºктºр.doc файлын ачкыла.
2. Биринчи сап ¿ч¿н Ж кнопкасын тандагыла.
3. Калган саптарды кєп де¢гээлд¿¿ тизмеге айландыргыла. 

Ал ¿ч¿н:
1) калган саптардын баарын белгилегиле;
2) Абзац тобунун Главнаÿ баптамасындагы Многоуровневыé 

список  буйругунун жанындагы жебени чыкылдаткыла:
3) ачылган баарлашуучу терезеден оў жактагы типтин тиз-

месин тандагыла;
4. Баштапкы текст номурланган тиз-

менин кєр¿н¿шїн алат. Анын бардык 
пункттары э¢ жогорку 1де¢гээлди алды. 
Бирок, мындай де¢гээлди «Процессор», 
«Эс», «Киргиз¿¿ч¿ т¿з¿л¿штєр» жана 
«Чыгаруучу т¿з¿л¿штєр» пункттары 
гана ээлейт. Калган пункттардын де¢гээлин тємєндєт¿¿ керек 
(камтылган тизмени т¿з¿¿ керек). Ал ¿ч¿н тємєнк¿ кнопкалар-
ды пайдалангыла: 

Абзац тобунун Главнаÿ баптамасындагы чегин¿¿н¿  
чо¢ойт.

5. 3–9 пункттарын белгилеп, де¢гээлин тємєндєткїлє.
6. 2.3–2.7 пункттарын белгилеп, де¢гээлин тємєндєткїлє.
7. 2.2.4–2.2.5 пункттарын белгилеп, де¢гээлин тємєндєткїлє.
8. Тизменин башка пункттары ¿ч¿н ушундай операциялар-

ды кайталагыла.
9. Документти жеке папка¢арга Тїзмºктºр1.doc деп сакта-

гыла.

2-иш. Кыргызстандын жаратылышы

1. Даÿрдык папкасынан Кыргызстандын жаратылышы.doc 
файлын ачкыла.

2. Маалыматтын структурасын кєп де¢гээлд¿¿ тизме т¿р¿ндє 
єзгєртк¿лє. Жасалгалоонун бир т¿р¿ тємєндє кєрсє т¿лгєн:

1. ____________   1-дењээл
    ____________
  1.1 __________    2-дењээл
        __________
   1.1.1________     3-дењээл
           ________
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С¿т эм¿¿ч¿лºр
 Жырткычтар тїркїмї
 иттердин тукуму

 карышкыр
 чºº

 мышыктардын тукуму
 сїлєєсїн
 ак илбирс

3. Кєп деўгээлдїї тизмени жеке папкањарга Жаныбарлар1 
деген ат менен сактагыла.

3-тапшырма. Суу системасы
1. Даÿрдык папкасынан Суу системасы.doc файлын ачкыла:

Волга, Днепр, Кара де¢из, Тынч океан, де¢из, Байкал, Ысык-Кºл, 
Нил, Инди океаны, дарыя, Азов де¢изи, океан, кºл, Мичиган, Анкара, 
Кариб де¢изи, Жер ортолук де¢изи, Каз, Балхаш кєлї.

2. Маалыматтардын структурасын кєп де¢гээлд¿¿ тизмеге  
єзгєртк¿лє. Жасалгалоо вариантын єз¿¢єр ойлонгула.

3. Кєп де¢гээлд¿¿ тизмени жеке папка¢арга Суу системасы1 
деген ат менен сактагыла.

4-тапшырма. Чыгармачыл тапшырма
1. Кєп де¢гээлд¿¿ тизме т¿р¿ндє бер¿¿гє ы¢гайлуу болгон 

маалыматты єз¿¢єр ойлонгула.
2. Ылайыктуу кєп де¢гээлд¿¿ тизме т¿зг¿лє.
3. Т¿з¿лгєн тизмени жеке папка¢арга Идеÿ5 деген ат менен 

сактагыла.

К¿т¿л¿¿ч¿ натыéжалар:
 кєп де¢гээлд¿¿ тизме т¿зїшєт.

11-иш. Таблицалык модель т¿зºб¿з

1-тапшырма. Алптар
1. 4 х 4 єлчєм¿ндє таблица т¿зг¿лє. Бардык таблицалар ¿ч¿н 

шрифттин єлчєм¿н 11 пт орноткула. Таблицага бойлору абдан 
узун адамдар тууралуу тємєнкї маалыматты киргизгиле:

Ысымы ºм¿р¿ ºлкºс¿ бою, см

Джон Уильям Роган 1871–1905 АКШ 264

Джон Ф. Кэррол 1932–1969 АКШ 263,5

Вайно Миллиринне 1909–1963 Финляндия 251,4

2. Таблицанын саптарын борборлоштуруп, биринчи сабын 
кара менен (Ж кнопкасы) обочологула.
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3. Кошумча саптарды кошуп таблицаны єзгєрткїлє.

Ысымы ºм¿р¿ ºлкºс¿ бою, см

Джон Уильям Роган 1871–1905 АКШ 264

Джон Ф. Кэррол 1932–1969 АКШ 263,5

Якоб Лолл 1883–1921 Россия 255

Вайно Миллиринне 1909–1963 Финляндия 251,4

Кожомкул Каба уулу 1888–1955 Кыргызстан 197

Дон Кёлер 1925–1981 АКШ 248,9

Ал ¿ч¿н: 1) таблицанын кайсы жерине сап кошку¢ар келсе, 
каалаган уячанын ¿ст¿нє чычкандын жебесин коюп, о¢ кнопка-
ны чыкылдатып, контексттик менюну чакыргыла;

2) контексттик менюдан Вставить андан кийин Вставить 
строку сверõу же Вставить строку снизу буйругун тандагыла.

4. Мамыча кошуп, таблицаны єзгєртк¿лє:

Ысымы ºм¿р¿ курагы ºлкºс¿ бою, см

Джон Уильям Роган 1871–1905 34 АКШ 264

Джон Ф. Кэррол 1932–1969 37 АКШ 263,5

Якоб Лолл 1883–1921 38 Орусия 255

Вайно Миллиринне 1909–1963 54 Финляндия 251,4

Кожомкул Каба уулу 1888–1955 67 Кыргызстан 197

5. Таблицада «курагы» мамычасынын маанилерин кем¿¿ 
тартиби боюнча ирегегиле:

Ысымы ºм¿р¿ курагы ºлкºс¿ бою, см

Кожомкул Каба уулу 1888–1955 67 Кыргызстан 197

Вайно Миллиринне 1909–1963 54 Финляндия 251,4

Якоб Лолл 1883–1921 38 Орусия 255

Джон Ф. Кэррол 1932–1969 37 АКШ 263,5

Джон Уильям Роган 1871–1905 34 АКШ 264

Ал ¿ч¿н: 
1) таблицанын каалаган уячасына курсорду орноткула;
2) Сортировка кнопкасынын (Главнаÿ-Абзац-Сортировка) 

жардамы менен Сортировка баар лашуу терезесин чакыргыла;
3) иргєєн¿н керект¿¿ параметрин орноткула:
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6. Таблицадан «Якоб Лолл» сапчасын єч¿рг¿лє (анын боюн 
чо¢ойтуп коюшкан дешет). Ал ¿ч¿н:

1) єч¿рє турган сапты обочологула; 
2) чычкандын о¢ кнопкасын чыкылдатып жана контексттик 

менюдан (Таблица) Удалить строки буйругун тандагыла.
7. «Курагы» мамычасын єч¿рг¿лє.
8. Таблицадагы «бою» мамычасындагы маанилерди єс¿¿ 

тартибинде иргегиле:
Ысымы ºм¿р¿ ºлкºс¿ бою, см

Кожомкул Каба уулу 1888–1955 Кыргызстан 197

Вайно Миллиринне 1909–1963 Финляндия 251,4

Джон Ф. Кэррол 1932–1969 АКШ 263,5

Джон Уильям Роган 1871–1905 АКШ 264

9. Таблицаны ¿лг¿ боюнча форматтагыла:

Ысымы ºм¿р¿ ºлкºс¿ бою, см

Кожомкул Каба уулу 1888–1955 Кыргызстан 197

Вайно Миллиринне 1909–1963 Финляндия 251,4

Джон Ф. Кэррол 1932–1969 АКШ 263,5

Джон Уильям Роган 1871–1905 АКШ 264

Современная таблица стилин колдонгула (Работа с таблица-
ми-Конструктор-Стили таблицы-Современнаÿ таблица).

10. Документти жеке папка¢арга Алптар1 аты менен сакта-
гыла.

2-тапшырма. Кыргызстандын шаарлары
1. Тємєндєг¿дєй таблица т¿зг¿лє:

Шаар Негизделген жылы Региону Кооз жерлери

2. Таблицага Кыргызстандын 3–4 шаары тууралуу маалы-
мат киргизгиле.

3. Беттин кєр¿н¿ш¿н альбомдук т¿ргє єзгєртк¿лє. Ал ¿ч¿н:
1) Разметка страницы менюсун ачкыла;
2) Параметры страницы тобунан Ориентациÿ баскычын бас

кыла;
3) Альбомдук т¿р¿н тандагыла.
4. Таблицаны «региону» мамычасынын о¢ тарабына «кал-

кынын саны» мамычасын кошумчалоо менен єзгєртк¿лє.
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5. Таблицада жа¢ы т¿з¿лгєн «калкынын саны» мамычасын 
Даÿрдык папкасында алдынала сакталган Калк.doc файлынан 
алып толтургула.

6. Таблицанын «кооз жерлери» мамычасынын о¢ тарабына 
«Бишкектен алыстыгы» мамычасын кошумчалап єзгєртк¿лє.

7. Таблицаны жеке папка¢арга Шаарлар.doc аты менен сак-
тагыла.

3-тапшырма. Кыргызстандын жаратылышы
1. Тємєндєг¿дєй (WordArt) кылып кооз жазгыла:  

2. Їлг¿н¿ карап таблица т¿зг¿лє.
Тїркїмї Тукуму Єкїлї

Ал ¿ч¿н:
1) 10 × 3 єлчєм¿ндє таблица т¿зг¿лє;
2) Биринчи мамычанын 2–6уячаларын бириктиргиле (ал 

уячаларды белгилеп, контексттик менюдан уячаларды бирик-
тиргиле (Объединить ÿчеéки) буйругун аткаргыла;

3) Ушундай эле ыкма менен биринчи мамычанын 7–9 уяча-
ларын бириктиргиле.

3. Даÿрдык папкасындагы Кыргызстандын жаратылышы.
doc файлындагы маалыматтардын пайдаланып, таблицаны тол-
тургула.

4. Таблицаны жеке папка¢арга С¿т эм¿¿ч¿лºр2 деген ат ме-
нен сактагыла.

4-тапшырма. Жетишкендиктерди болжолдоо
1. Тємєнк¿дєй структурада таблица т¿зг¿лє:

Предметтер

Жетишкендиги

Чейректер боюнча Жылдык жыйынтык

I II III IV

Математика

Информатика

. . .
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2. Биринчи мамычага 6класста окула турган бардык пред-
меттердин аталышын киргизгиле.

3. Таблицаны єз¿¢д¿н чейректик баалары¢ды киргиз.
4. Кайсы предметтер боюнча жетишкендиги¢ди жакшыр

тууну ойлон. Таблицага єз¿¢д¿н кийинки чейректер боюнча 
жана жылдык болжолдогон баалары¢ды киргиз.

5. Таблицаны жеке папка¢а Болжолдоо.doc деген ат менен 
сактагыла.

5-тапшырма. Климат
1. 9 х 5 єлчєм¿ндє таблица т¿згїлє.
2. Таблицаны тємєнк¿ ¿лг¿дєй єзгєртк¿лє:

3. Тємєндєг¿ текст т¿р¿ндє берилген информацияны табли-
цага т¿ш¿рг¿лє:

Якутияда июль айында жаан-чачындын саны 79 мм т¿згºн. Пермь об-
лусунда июлдагы орточо температура +18 градус болчу. Красноярск кра-
йында январда орточо температура –18 градусту т¿згºн. Москва облусунда 
болсо январдагы жаан-чачын 45 мм т¿згºн. Оренбург облусунда январда 
орточо температура –11 градус болгон. 

 Удмуртияда июлда жаан-чачындын саны 61 мм. Якутияда январда 
жаан-чачындын саны 26 мм болгон. Оренбургда июлда орточо температу-
ра +21°С. Красноярск крайында июлда жаан-чачындын саны 55 мм. Орен-
бург облусунда январда жаан-чачындын саны 35 мм. Пермь облусунда 
январдагы жаан-чачындын саны 52 мм болгон. Якутияда январдагы орто-
чо температура –10°С.

Оренбург облусунда июлда жаан-чачындын саны 89 мм. Москва об-
лусунда июлдагы орточо температура +20°С т¿згºн. Удмуртияда январда 
орточо температура –13°С. Красноярск крайында январда жаан-чачын-
дын саны 36 мм. Удмуртияда июлда орточо температура +19°С. Москва 
облусунда болсо июлдагы жаан-чачын 66 мм т¿згºн. Удмуртияда январда 
жаан-чачындын саны 41 мм. Пермь облусунда июлдагы жаан-чачындын 
саны 45 мм болгон. Якутияда июлдагы орточо температура +20°С. Крас-
ноярск крайында июлда орточо температура +17°С т¿згºн. Пермь облу-
сунда январдагы орточо температура –14°С градус болгон. Москва облу-
сунда январдагы орточо температура –8°С т¿згºн.
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4. Т¿з¿лгєн таблицаны жек папка¢арга Климат деген файл-
да сактагыла.

6-тапшырма. Логикалык маселе
1. Тємєнк¿ логикалык маселени чыгаруу ¿ч¿н структурасын 

ойлонгула жана таблица т¿зг¿лє:
Валихан, Пирмат, Сагын жана Канаттын фамилиялары аттарынан 

башка иретте В, П, С жана К тамгалары менен башталат. Эгерде:
Валихан жана С – окуунун мыктылары;
Пирмат жана В – орто окуган окуучулар;
В нын бою П дан чо¢, Канаттын бою П дан кичине;
Сагын менен Пирматтын бойлору бирдей.
Ар бир баланын фамилиясы кайсы тамгадан башталат?

2. Маселенин чыгарылышын таблицада кєрсєтк¿лє.
3. Таблицанын тємєн жагына маселенин жообун жазгыла.
4. Т¿з¿лгєн документти жеке папка¢арга Логика деген ат 

менен сактагыла.

7-тапшырма. Абдан-абдан
1. Энциклопедия жана башка маалымат булактарынан 

тємєнк¿ таблицаны толтуруу ¿ч¿н керект¿¿ информацияны 
тапкыла.

а) Абдан чо¢ кєлдєр
№ Аталышы Жайгашкан жери Аянты, км2

1 Каспий деўизи  

2 Ысык-Кєл  

3 Виктория  

4 Гурон  

5 Мичиган  

6 Арал деўизи  

7 Соў-Кєл  

8 Байкал  

б) Абдан узун дарыялар

№ Аталышы  Жайгашкан жери Узундугу, км

1 Нил

2 Амазонка

3 Янцзы

4 Миссисипи

5 Сыр-Дарыя
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6 Енисей-Ангара

7 Нарын

8 Волга

2. Таблицаларды тексттик процессордо т¿зг¿лє.
3. Таблицаны жеке папка¢арда Абдан деп сактагыла.

8-тапшырма. Чыгармачыл тапшырма
1. Таблица т¿р¿ндє бер¿¿гє ы¢гайлуу болгон маалыматтар-

ды ойлоп тапкыла
2. Ага ылайыктуу таблицаны т¿зг¿лє.
3. Т¿згєн таблицаны жеке папка¢арга Идеÿ2 деп сактагыла.

К¿т¿л¿¿ч¿ натыéжалар:
 таблицага саптарды жана мамычаларды кошо алат;
 таблицадан саптарды жана мамычаларды єч¿рє алат;
 таблицанын уячаларын бириктире алат;
 ар т¿рд¿¿ таблицаларды т¿зє алат;
 таблицалык моделдерди т¿зє алат.

12-иш. Тексттик процессордо эсептºº таблицасын т¿з¿¿

1-тапшырма. Клумбалар
Таблицанын жардамы менен тємєндєг¿ маселени чыгаралы.
Мектептин короосу ¿ч бурчтук формасында 5 клумбага 

бєл¿нгєн. Биринчи клумба те¢ капталдуу ¿ч бурчтук т¿р¿ндє 
болуп, жактары 5, 5 жана 7 метрди т¿зєт. Экинчиси тик бурчтуу 
¿ч бурчукту т¿з¿п, анын жактары – 3, 4 жана 5 метрден турат. 
¿ч¿нч¿ клумбанын жактарынын узундугу 4, 3 жана 3 метрден. 
Тєрт¿нч¿ клумбаныкы те¢ жактуу ¿ч бурчтук т¿р¿ндє жайга-
шып, жактарынын узундугу 4 метрди т¿зєт. Бешинчи клумба-
нын жактарынын узундугу 7, 5 жана 7 метрди т¿зєт.

Ар бир клумбанын чегин белгилєє ¿ч¿н канча узундуктагы 
зым керек? Бардык клумбаларды белгилєє ¿ч¿н 50 метр зым 
жетишерлик болобу?

1. Тексттик процессорго таблица тургузгула:

Клумба
Єлчємї

1-жагы, м 2-жагы, м 3-жагы, м Периметри, м

Биринчи

Экинчи

Їчїнчї

Тєртїнчї

Бешинчи

Жыйынтыгы:
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2. Маселенин шартына дал келгендей таблицага берилиш-
терди (клумбанын жактарынын узундуктарын) киргизгиле.

3. Биринчи суроого таблицанын акыркы мамычасында 
эсептєє ж¿рг¿з¿¿ аркылуу жетишсек болот: ¿ч бурчтуктун пе-
риметри – ¿ч жагынын суммасына барабар.

Ал ¿ч¿н:
1) биринчи клумбанын периметри ¿ч¿н арналган уячага кур-

сорду койгула;
2) Макет-Ôормула баскычын баскыла;
3) периметр жайгаша турган кошулуучу сандар уячанын сол 

тарабында жайгашкан; баарлашуу терезесинде силерге =SUM 
(LEFT) формуласы сунушталат; эгер ал формула туура болсо OK 
кнопкасын баскыла;

4) кийинки уячага єт¿п, 3пункттагы аракетти кайталагы-
ла;  эгерде ылайыксыз формула сунушталса анда баарлашуу те-
резесине ылайыктуу формуланы тандап єзгєртк¿лє;

5) ушундай аракеттер менен калган ¿ч бурчтуктардын пери-
метрлерин да эсептеп чыккыла.

4. Экинчи суроого жооп алуу ¿ч¿н бардык ¿ч бурчтуктардын 
периметрлерин суммалагыла. Ал ¿ч¿н:

1) таблицанын тємєнк¿ жыйынтыгы деп жазылган уячасы-
нын о¢ тарабына курсорду алып келгиле;

2) Мамычадагы сандардын суммасын табуу ¿ч¿н
=SUM (ABOVE) формуласын пайдалангыла.

5. Таблицанын тємєн жагына маселеде коюлган суроого 
жооп жазгыла.

6. Документти жеке папка¢арга Клумба деп сактагыла.

2-тапшырма. Мектеп ¿ч¿н жабдуулар

1. Тємєндєг¿ текст боюнча таблица тургузгула:

Жа¢ы окуу жылына мектепке тºмºнк¿ жабдууларды алышты: ин-
форматика кабинетине 12 компьютер; математика кабинетине 1 инте-
рактивд¿¿ такта; биология кабинетине 21 стол; физика кабинетине 1 
интерактивд¿¿ такта; информатика кабинетине 24 стол; биология ка-
бинетине 1 компьютер; биология кабинетине 1 проектор; башталгыч 
класс тар кабинетине 20 стол; биология кабинетине 3 аквариум; баш-
талгыч класстар кабинетине 1 аквариум; математика кабинетине 21 
стол; физика кабинетине 1 проектор; математика кабинетине 21 отур-
гуч; математика кабинетине 2 шкаф; башталгыч класстар кабинетине 1 
проектор; башталгыч класстар кабинетине 1 интерактивд¿¿ такта; баш-
талгыч класстар кабинетине 8 компьютер; информатика кабинетине 2 
шкаф; физика жана биология кабинеттерине 3тºн шкаф; информатика 
кабинетине 36 отургуч; информатика кабинетине 1 интерактивд¿¿ так-
та; физика кабинетине 2 компьютер.
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2. Таблицада мектеп жа¢ы окуу жылында алган жабдуулар-
дын ар бир т¿р¿ боюнча алардын санын аныктоочу эсептєєлєрд¿ 
ж¿рг¿зг¿лє.

3. Документти жеке папка¢арга Жабдуулар деп сактагыла.

К¿т¿л¿¿ч¿ натыéжалар:
 тексттик процессордогу таблицанын сабындагы (мамыча-

сындагы) сандардын суммасын эсептеп алат;
 таблицалык моделдерди т¿зє алат.

13-иш. Диаграмма жана граôик т¿р¿ндºг¿ 
инôормациÿлык моделди т¿з¿¿

1-тапшырма. Кандын тобу
1. Тексттик процессордо тємєнк¿ таблицаны тургузгула:

Кандын тобу 0(I) A(II) B(III) AB(IV)

Адамдар їлїшї 

2. Тємєнк¿ тексттеги маалыматты таблицага киргизгиле:

Д¿йнºдº 0 (1) канынын тобуна болжол менен 46% адамдар кирет, 
A (II) канынын тобуна болжолдуу 34%, В (III) тобуна болжолдуу 17%, ал 
эми болгону 3% адамдардын канынын тобу ºтº сейрек болгон AB (IV).

3. Адамдардын канынын тобу боюнча бєл¿н¿ш¿н тегерек 
диаграмма т¿р¿ндє тургузгула. Ал ¿ч¿н:

1) таблицаны белгилегиле;
2) Вставка-Диаграмма буйругун тандагыла;
3) Тип диаграммы-Круговаÿ буйругун аткаргыла;
4) аталышына «Адамдарды каны боюнча топторго бєл¿ш

т¿р¿¿» деп жазгыла;
5) диаграмманын астына шарттуу белгилєє (легенда) жай-

гаштыргыла.
4. Иштин жыйынтыгын жеке папка¢арга Кандын тобу де-

ген ат менен сактагыла.

2-тапшырма. Жыгачтардын кору

Кыргызстандын аймагынын 3,7% токой ээлейт. Тємєндєг¿ 
таблицада Кыргызстандагы токой дарагынын ээлеген аянттары 
жєн¿ндє маалыматтар келтирилген.
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1. Берилген таблицаны тексттик процессорго т¿зг¿лє.
2. Таблицаны биздин токойлордун жалпы аянтын эсептеген-

дей кылып толуктагыла. Тиешел¿¿ эсептєєлєрд¿ аткаргыла.
3. «Кыргызстандын токойлорунун жалпы аянтынын дарак-

тардын т¿р¿ боюнча ¿л¿ш¿» тегерек диаграммасын т¿зг¿лє. Ал 
¿ч¿н:

1) таблицадагы маалымат жазылган уячалардын тобун бел-
гилегиле;

2) тегерек диаграмманы т¿зг¿лє.
4. Жыйынтыгындагы документти жеке папка¢арга Биздин 

токоé деген ат менен сактагыла.

3-тапшырма. Класстын жетиш¿¿с¿

1. Класстагы окуучулардын сабактардын жетиш¿¿с¿ 
жєн¿ндєг¿ маалыматтардын негизинде электрондук таблица 
чєйрєс¿ндє диаграмма тургузгула:

1) азыркы окуу жылын I чейрегинде канча окуучу э¢ жак-
шы, канчасы жакшы, канчасы орто окугандыгы тууралуу маа-
лымат боюнча тегереккєлємд¿¿ диаграмма тургузгула;

2) ар бир окуучунун предметтер боюнча алган баалары менен 
таблица т¿з¿п, гистограмма т¿р¿ндєг¿ диаграмма тургузгула. 

2. Жыйынтыгындагы документти жеке папка¢арга Менин 
классым аты менен сактагыла.

4-тапшырма. Чо¢дуктардын ºзгºр¿¿ процессин
                    кºргºзмºл¿¿ тааныштыруу

1. Аба-ыраéы.doc файлын ачкыла.
2. Абанын температурасынын єзгєр¿¿с¿н¿н графигин тур-

гузгула. Ал ¿ч¿н:
1) температуранын мааниси камтылган уячаны белгилегиле;
2) Граôик, Граôик с маркерами т¿р¿ндєг¿ диаграмманы 
тургузгула.
3. Аба нымдуулугунун єзгєр¿¿ графигин тургузгула.
4. Атмосфералык басымдын єзгєр¿¿с¿н¿н графигин тургуз-

гула (тиешел¿¿ т¿р¿н єз алды¢арча тандагыла).

Т¿р¿ Аянты, км2

Арча 900

Чычырканак  700

Кайы¢  500

Карагай 4100

Жа¢гак 1200
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5. Жыйынтыгындагы документти Аба-ыраéы1 деген ат ме-
нен сактагыла.

5-тапшырма. Чыгармачыл тапшырма
1. Єз¿¢єр диаграмманын жардамы менен берїїгє ылайык-

туу берилиштердин мисалын ойлонуштургула.
2. Тексттик процессор чєйрєс¿ндє ойлонгон мисалы¢ардын 

таблицасын т¿з¿п, диаграммасын тургузгула.
3. Жыйынтыгындагы документти Идеÿ4 аты менен сакта-

гыла.

К¿т¿л¿¿ч¿ натыéжалар:
 тегерек, мамыча ж. б. диаграммаларды тургуза алат;
 графиктерди тургуза алат;
 диаграммалар жана графиктер боюнча маалыматты бере 

алат жана талдай алат.

14-иш. Сõема, граô жана бутактанган 
инôормациÿлык моделдерди т¿з¿¿

1-тапшырма. К¿н системасы
1. Даÿрдык папкасынан К¿н системасы.doc файлын ачкыла.
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Планета Аралык

Меркурий 58

Венера 108

Жер 150

Марс 288

Юпитер 788

Сатурн 1426

Уран 2869

Нептун 4496

2. Таблицадагы маалыматтардын негизинде Надпись аспа-
бынын жардамы менен схемадагы ар бир планетанын жайгашы-
шын кєрсєтк¿лє, ал ¿ч¿н:

1) Вставка-Надпись аспабын тандагыла;
2) Нарисовать надпись буйругун аткаргыла, чычкандын же-

беси + формада болот;
3) стандарттуу єлчємдєгї жазууну коюу ¿ч¿н документти 

чыкылдаткыла;
4) жазуунун єлчєм¿н єзгєрт¿¿ ¿ч¿н сїйрєєнї колдонгула;
5) жазууну керект¿¿ жерге жылдыргыла;
6) эгерде жазуу алкак менен курчалса, анда аны контекст

тик менюнун жардамы менен алып салгыла (Ôормат надписи-
Цвета и линии-Нет линии). 

3. Жыйынтык документти жеке папка¢арга К¿н система-
сы1 деген ат менен сактагыла.

2-тапшырма. Автобус менен сапар
1. Даярдык папкасынан Сапар.doc файлын ачкыла:

2. Автобус менен сапар схемасындагы объекттердин байла-
нышын аягына чейин тарткыла. Байланыштырган сызыктарга 
м¿нєздємє жазгыла (этиштердин жардамы менен).

3. Жыйынтыгындагы документти жеке папка¢арга Сапар1 
деген ат менен сактагыла.

Автобус

Айдоочу

Аялдама

Пассажир

Контролёр

Билет
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3-тапшырма. Жаратылыштагы суунун аéлануусу
1. Жаратылыштагы суунун айлануусу тємєнк¿ объекттер-

дин: кєлмєлєр (океандар, де¢издер, кєлдєр, суу сактагычтар, 
кєлч¿ктєр ж. б.), дарыя, жер алдындагы суулар, атмосфера, бу-
луттар, жер кыртышы, єс¿мд¿ктєрдїн єз ара аракеттениш¿¿с¿ 
менен ж¿зєгє ашат деп эсептейли.

2. Жаратылыштагы суунун айлануусун граф т¿р¿ндє (се-
мантикалык тармак), чокулары аталган объекттер, ал эми до-
голору – суунун кыймылын камсыздоочу алардын ортосундагы 
катыштар деп с¿рєттєг¿лє.

3. Жыйынтыгындагы документти жеке папка¢арга Аéлан-
ма аты менен сактагыла.

4-тапшырма. Ариôметикалык туюнтма
1. Тємєндєг¿ 5 х (3 + 7) x (8–2) арифметикалык туюнтмасы-

нын чыгарылышын чагылдырган графты карагыла:

Бул жалбырактары сандардан турган дарак, башка чокула-
ры – амалдар. Доголор (дуги) операциячокусу менен операнда
чокуларын байланыштырат.

2. Мына ушу сыяктуу 6 × 4 + 7 × (9 – 1) арифметикалык 
туюнтмасы ¿ч¿н бутактанган модель тургузгула.

3. Иштин жыйынтыгын жеке папка¢арга Туюнтма деген ат 
менен сактагыла.

5-тапшырма. Биздин конкурстар
1. Конкурстун мазмунун ойлонуштуруп, схемасын тексттик 

процессордун каражаттары менен ылайыктап т¿зг¿лє.
2. Жыйынтыгындагы документти жеке папка¢арга Конкурс-

тар аты менен сактагыла.

6-тапшырма. Жаныбарлар д¿éнºс¿
1. Тємєнк¿ сыпаттоолор боюнча схема т¿зг¿лє:
Окшош т¿рдºг¿ жаныбарлар бир тукумга биригишет. Мисалы: кар-

га, кытан жана чар карга Карга тукумуна биригишет. Окшош тукумдар 
урууларга биригишет: Карга тукуму, Сагызган тукуму, Сойка тукуму, 
Кедровка тукуму Каргалар уруусуна биригишет. Єз кезегинде окшош 
уруулар т¿рк¿мдºргº биригишет. Мында Маскºº уруусу, Каргалар 
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уруусу, Чабалекей уруусу Карга т¿рк¿м¿нº тиешел¿¿ болот. Окшош 
т¿рк¿мдºр класстарды т¿з¿шºт. Мында, карга т¿рк¿м¿, ¿к¿ т¿рк¿м¿, аз 
м¿нºздºг¿ т¿рк¿мдºр канаттуулар классына тиешел¿¿. Окшош класстар 
т¿рлºргº биригишет. Мында, канаттуулар классы, амфибия классы, с¿т 
эм¿¿ч¿лºр класстары хордалуулар тибине киришет. Азыркы учурда жа-
ныбарлардын 25ке жакын ар кандай типтери бар. Булардын бардыгы 
жаныбарлар д¿йнºс¿нº биригишет.

2. Иш жыйынтыгын жеке папка¢арга Жаныбарлар деген ат 
менен сактагыла.

7-тапшырма. Эéлердин тегереги
1. Їч кєпт¿к берилген: бардык бойлуу адамдардын кєпт¿г¿; 

бардык аталардын кєпт¿г¿; с¿згєнд¿ билген атаэнелердин 
кєпт¿г¿. Бул ¿ч кєпт¿кт¿ тегерек менен белгилеп, схема тур-
гузгула. Ар бир кєпт¿кт¿ атап жазгыла.

2. Бардык с¿згєнд¿ билген бойлуу аталардын аймагын сары 
т¿с менен боёп, тиешел¿¿ аталышын жазгыла.

3. Бардык с¿згєнд¿ билбеген бойлуу аталардын аймагын кєк 
т¿с менен боёп, тиешел¿¿ аталышын жазгыла.

4. Бардык с¿згєнд¿ билген бою жапыз апалардын аймагын 
кызыл т¿с менен боёп, тиешел¿¿ аталышын жазгыла.

5. Схеманы жеке папка¢арга Эéлердин тегереги деген ат ме-
нен сактагыла.

8-тапшырма. Чыгармачыл тапшырма
1. Схемалардын жардамы менен катыштарды кєрсєт¿¿гє 

м¿мк¿н болгон мисалдарды єз алды¢арча ойлоп тапкыла.
2. Ал схеманы силерге м¿мк¿н болгон компьютердик кара-

жаттар менен т¿зг¿лє.
3. Иштин жыйынтыгын жеке папка¢арга Идеÿ7 деген ат 

менен сактагыла.

К¿т¿л¿¿ч¿ натыéжалар:
- Надпись (Текст) аспабын колдоно алат;
 фигуралардын ичине текст жаза алышат;
 ар кандай схемаларды тургуза алышат.

15-иш. Сызыктуу алгоритм менен презентациÿ т¿зºб¿з

1-тапшырма. «Саат» презентациÿсы
1. Башкы менюдагы Все программы пункту аркылуу 

PowerPoint презентациялар редакторун иштеткиле.
2. Слаéд тобундагы Главнаÿ баптамасынан Макет кнопкасын 

чычкан менен чыкылдаткыла (Главнаÿ-Макет). Пустоé слаéдды 
тандагыла.
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3. Даяр фигуралардын жардамы менен (Вставка-Иллюстра-
циÿ) бош слайдга эки жебел¿¿ сааттын циферблатын сїрєттєгїлє. 
Бул тємєндєг¿дєй кєр¿н¿штє болушу м¿мк¿н:

Циферблат симметриялуу болушу ¿ч¿н алгач слайддын бор-
борунда кесилише турган вертикалдык жана горизонталдык 
сызыктарды – симметрия окторун сїрєттєє керек. Аларга жа-
рыш болгон кайталануучу фрагменттерди кєч¿рг¿лє. Керек бол-
со  Повернуть тобундагы буйруктар менен єзгєрткїлє (Средства 
рисованиÿ-Упорÿдочить-Повернуть).

4. Саат тартылган слайдды алмашуу буферине кєч¿рг¿лє. 
Ал ¿ч¿н:

1) Слаéды баптамасынын сол панелиндеги саат тартылган 
слайдды чыкылдаткыла;

2) Копировать кнопкасын чыкылдаткыла (Главнаÿ баптама-
сы).

5. Презентацияга бул слайддын 4 кєч¿рмєс¿н койгула (Глав-
наÿ-Вставить). Бардыгы 5 слайд болушу керек.

6. Слайддарда сааттын жебелери 12.00, 12.15, 12.30, 12.45 
жана 13.00 убакыттарын кєрсєткєндєй кылып, ырааттуу єзгєрт
к¿лє.

7. Переõоды баптамасына єткїлє. Времÿ показа слаéдов то-
бунда:

1) слайддардан бирибирине єтїї їчїн минималдуу узактык-
ты (00,01) орноткула;

2) После слайддарды алмашуу режимин тандагыла (желек-
чени белгилегиле) жана 1 сек (00:01,00) убакытты орноткула;

3) Применить ко всем кнопкасын чыкылдаткыла.

8. F5 клавишин басып презентацияны демонстрацияла.
9. Убакыт болсо, презентацияга арадагы слайддарды 12.05, 

12.10 ж. б. убактылары белгиленгендей кылып киргизгиле.
10. Ишти жеке папка¢арга Саат деген ат менен сактагыла.
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2-тапшырма. Эркин темадагы презентациÿ
1. Бир нече слайддан турган презентацияга єз алды¢арча 

баяндама ойлоп тапкыла.
2. Презентациялар редакторунун каражаттары менен єз¿¢єр

д¿н долбоору¢арды ж¿зєгє ашыргыла.
3. Єз¿¢єрд¿н иши¢ерди класстагы жорожолдоштору¢арга 

демонстрациялагыла.

К¿т¿л¿¿ч¿ натыéжалар:
 презентация т¿з¿¿ программасында с¿рєт тартуу аспапта-

рын колдонгоно алышат;
 слайддарды кєч¿рє жана о¢допт¿здєй алышат;
 бир нече слайддан турган презентация т¿зє алышат.

16-иш. Гипершилтеме менен презентациÿларды т¿зºб¿з

1-тапшырма. Жыл мезгилдери
1. PowerPoint программасын иштеткиле.
2. Слаéды тобунун Главнаÿ баптамасындагы Макет кнопка-

сын чычкан менен чыкылдаткыла. Заголовок и объект слайдын 
тандагыла.

3. Заголовок слаéда талаасына «Жыл мезгилдери» текстин 
киргизгиле. Киргизген баш атты белгилеп, Ôорматирование 
баптамасына єткїлє. Стили WordArt аспаптар тобунун жарда-
мы менен баш атты кооздогула.

4. Текст слаéда талаасында бардык жыл мезгилдерин тиз-
мелегиле. Натыйжадагы маркерленген тизмени белгилеп, Глав-
наÿ баптамасына єткїлє. Шриôт тобунун аспаптарынын жарда-
мы менен тизменин кєр¿н¿ш¿н кєркємдєг¿лє.

5. Дагы бир слайд т¿зг¿лє (Создать слаéд). Макет-Два объ-
екта буйругун аткаргыла.

6. Слайдын баш атын «Кыш» дегиле. Баш атты кооздогула.
7. Текст киргизилїїчї талаалардын бирине кыш жєн¿ндє 

силерге белгилїї тєрт сап ыр киргизгиле. Эгерде компьютер Ин-
тернетке кошулган болсо тиешел¿¿ сїрєттєлїштї таап койсоўор 
болот.

8. Бош орунга Кыш деген файлдан с¿рєт койгула (Даÿрдык 
папкасынан). Эгерде компьютер Интернетке кошулган болсо 
анын м¿мк¿нч¿л¿г¿н пайдалангыла.

9. Мына ушундай эле аракеттер менен «Жаз», «Жай» жана 
«К¿з» слайддарын т¿зг¿лє.

10. Биринчи слайдга єтк¿лє. «Кыш» сєз¿н тиешел¿¿ слайд-
дга байланыштыруу керек, башкача айтканда гипершилтеме 
т¿з¿¿ керек. Ал ¿ч¿н «Кыш» сєз¿н белгилеп, Вставка-Гиперс-
сылка буйругун аткаргыла.
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11. Вставка гиперссылки терезесинен Свÿзать с: – местом 
в документе буйругун тандагыла. Документте орун – Кыш 
слайдын тандагыла. Тандоо¢орду OK кнопкасын чыкылдатып 
бекемдегиле. Биринчи слайддагы «кыш» сєз¿н¿н кандайча 
єзгєргєн¿нє кє¢¿л бургула.

12.  «Жаз», «Жай», «К¿з» сєздєр¿нє да ушул сыяктуу ги-
першилтемелерди т¿зг¿лє.

13. Кыш, Жаз, Жаé, К¿з слайддарынын ар бирине биринчи 
слайдга єткєр¿¿ч¿ башкаруучу кнопкаларды т¿зг¿лє. Ал ¿ч¿н:

1) Вставка баптамасына єткїлє;
2) Иллюстрации тобунан Ôигуры аспабын тандагыла;
3) Жайылган тизмеден башкаруучу кнопкалардын ичинен 

В начало кнопкасын тандагыла;
4) Кнопканын шайкеш єлчємїн чычкан менен жылдырып, 

слайдды сїрєттєгїлє;
5) Настроéка деéствиÿ терезесинде биринчи слайдга єтє тур-

ган гипершилтемени орноткула жана єз тандоо¢у OK кнопка-
сын чыкылдатып ырастагыла.

14. F1 клавишин басып презентацияны иштеткиле. Презен-
тациянын слайддарын гипершилтемени пайдаланып карагыла.

15. Ишти жеке папка¢арга Жыл мезгилдери деп сактагыла. 
2-тапшырма. Эркин темадагы презентациÿ
1. Гипершилтемелїї презентация їчїн єз алды¢арча баян 

ойлогула. Аталышын коюп жана аны аткарууга карата зарыл 
болгон маалыматты даярдагыла.
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2. Єз¿¢єрд¿н долбоору¢арды презентация редакторунун ка-
ражаттары менен ж¿зєгє ашыргыла. Єз иши¢ерди классташ-
тарга демонстрация жасоого даярдангыла.

К¿т¿л¿¿ч¿ натыéжалар:
 ар т¿рд¿¿ типтеги слайддардын макеттерин презентация 

т¿з¿¿дє колдоно алат;
 гипершилтемелерди т¿зє алат;
 бир нече слайд менен тармактанган тїзїмї бар презентация

ны т¿зє алат.

17-иш. Циклдык алгоритм менен презентациÿ т¿зºб¿з

1-тапшырма. Жиптен секир¿¿
1. PowerPoint программасын иштеткиле.
2. Слаéды тобунун Главнаÿ баптамасындагы Макет кнопка-

сын чычкан менен чыкылдаткыла. Пустоé слаéдды тандагыла.
3. Даяр фигуралардын (Вставка баптамасы, Иллюстрациÿ 

группасы) жардамы менен бош слайдга жипти айлантып секи-
рип жаткан кыздын с¿рєттєг¿лє. Мисалы,  мындай кєрїнїштє 
болушу мїмкїн:

4. Кыздын с¿рєт¿ тартылган слайддын дагы ¿ч 
кєч¿рмєс¿н алгыла. Жипти айлантып секирїїнїн негиз-
ги фазаларына дал келтирип, с¿рєттєргє єзгєрт¿¿ кир-
гизгиле. Мисалы, мындай кєрїнїшї м¿мк¿н:

5. Слайддардын демонстрациясын циклд¿¿ кылып туурала-
гыла. Ал ¿ч¿н:

1) Настроéка тобунун Показ слаéдов баптамасындагы На-
строéка демонстрации кнопкасын чыкылдаткыла;

2) Непрерывныé цикл до нажатиÿ клавиши буйругуна же-
лекче орноткула.

3) слайддардын Вручную деген алмашуусун бергиле;
4) ОК баскычын баскыла.
6. F5 клавишин басып презентацияны кєрсєткїлє.
7. Презентацияны слайддарды автоматтык алмашуу режи-

минде кєрсєткїлє.
8. Убакыт болсо єз каалооўор менен кошумча слайддарды 

киргизгиле. Мисалы, слайддын фону катары мурда Paint редак-
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торунун жардамы менен т¿згєн Дом.bmp сїрєтїн пайдалангыла.
9. Ишти жеке папкага Жиптен секирїї деп сактагыла.

К¿т¿л¿¿ч¿ натыéжалар:
 бир нече слайддан презентация т¿зє алат;
 ¿зг¿лт¿кс¿з циклд¿¿ демонстрациялоочу презентациялар-

ды уюштура алат.

18-иш. Скретч программалоо чºйрºсї менен таанышуу

Скретч – программалоонун окуягаыўгайлашкан визуалдык  
чєй рєсї. Аталышы scratching – хипхоп диджейлердин музыка-
лык теманы аралаштыруу їчїн винилдик пластинканы алдыга
артка колу менен тегеретип колдонгон техникадан улам келип 
чыккан.

Скретч Лого тилинин жана Лего конструкторунун идея-
ларын улантуу їчїн тїзїлгєн. Анда фильмдерди, оюндарды, 
анимациялуу открыткаларды жана презентацияларды жеўил 
тїзїїгє; ар кандай объекттерди ойлоп таап жана єнїктїрїїгє, 
алардын тїрдїї шарттарда кандай кєрїнє турганын аныктоого, 
экранга жайгаштырууга, объекттердин єз ара аракеттерин жай-
гаштыруунун ыкмаларын орнотууга болот.

Бул чєйрєдє иштєє їчїн алгачкы мезгилде окуганды билїї 
жетиштїї, анткени, программа даяр тїстїї блоктордон тїзїлєт. 
Скретч чєйрєсїндєгї программалоонун негиздерин їйрєнїї анча 
кєлємдїї эмес долбоорлорду аткарууда абдан эффективдїї. Ба-

Программанын интерфейси:

спрайттын аты

бурап єзгєртїї

показаться
экспортировать этот объект
дублировать
удалить

спрайтты кысуу

спрайтты чоўойтуу

ЛКМ менен чоўойтуу

бураба

оўго-солго гана буруу

жаўы объект тартуу

файлдан жаўы 
объект тандоо

спрайтты жїктєє

спрайттын координаттары

баарын токтот

спрайттын багытын кєрсєткїч
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залык долбоор бардык окуучулар їчїн бирдей жана мугалим 
менен биргеликте аткарылат. Андан ары окуучулардын тандоо
суна жараша мїмкїн болгон долбоордун базалык єнїктїрїї ба-
гыттары сунушталат. 

Мышыкты тегеретїїнїн стилдери:

ПКМ – чычкандын сол кнопкасы(правая кнопка мыши),
ЛКМ – чычкандын оў кнопкасы (левая кнопка мыши).

Скретчпрограммалардын негизги компонеттери спрайт
объект тер болуп саналат. Спрайт графикалык кєрсєтмєлєрдєн –
костюмдаркадрлар топтомунан (англ.kostume) жана скрипт
сценарийинен турат. Спрайттардын костюмдарын редакциялоо 
їчїн скретчке графикалык редактор (Paint Editor) жайгашты-
рылган. Скретчпрограммалардын ишаракети координаталар 
борбору сценанын ортосунда болгон, єлчємї 480х360 пикселден 
турган сценада (англ. stage) жїрєт.

Скретч-программалардын негизги командалары

ПКМ скриптер панелинин командалары:
• очистить – скрипттерди теўдєє 
• соõранить изображение скрипта – скрипттин картинка-

сын сактайт;
• добавить комментариé – скриптке комментарий кошумча-

ланат, їч бурчтукту чыкылдатканда – комментарий жыйылат. 
Мышыктын скрипттерин башка спрайтка (объектке) кєчїрїї 

їчїн:
• спрайттарды жайгаштыруу панелинен мышыкты обочо-

лонтуп алгыла;
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• керектїї скрипттин жогору жагын кармап, чычкандын сол кноп-
касын басуу аркылуу скрипти жаўы спрайтка (объектке) дал келги-
дей кылып, спрайтты жайгаштыруу панелине скрипти чоюп келїї 
керек. Бул учурда ал агыш алкакка обочолонуп калат;

• чычканды коё бергиле; 
• керектїї спрайтты чыкылдатып, жыйынтыгын текшергиле.

Костюмдар панелинин командалары:
Рисовать – жаўы костюм тїзїї;
Импорт – бибилиотекадан костюмду импорттоо;
Редактировать – колдонулуп жаткан костюмду єзгєртїї;
Копировать – костюмду кєчїрїї;
 – бул костюмду жок кылуу.

    Скрипт – кандайдыр бир тапшырмаларды автоматташтырган 
    программа жана єз алдынча командалардан турат.

Долбоорду сактоо їчїн: Ôаéл-соõранить как…. – окуучунун пап-
касын танда – файлдын атын киргиз – ОК.

19-иш. Жыéынтыктоочу долбоорду аткарабыз

Жыйынтыктоочу долбоордо сєз менен сыпатталган, таблица, диа-
грамма, схема, графикалык с¿рєттєл¿штєр ж. б. тїрїндє айлана
чєйрєн¿н объект терин берїї боюнча информатика сабактарынан ал-
ган билимдерин жана кєнд¿мдєр¿н кєрсєтїшї керек.

Жыйынтыктоочу иштин темасын єз алдынча тандайсы¢ар.
Жыйынтыктоочу иш презентациялар редакторунда т¿з¿лєт. Пре-

зентация гипершилтемелер боюнча навигациянын жана башкаруучу 
кнопкалардын жардамында жїзєгє ашырылгандай болушу керек:

Жыйынтыктоочу долбоордун болжолдуу планы:
1. Долбоордун аталышы (графикалык модель менен коштолот).
2. Мазмуну:
 Сєз т¿р¿ндєг¿ модель – объекттин илимий сыпатталышы
 Объекттин таблицалык модели
 Графикасы же диаграммасы
 Объекттин схемасы;
 Сєз т¿р¿ндєг¿ модели – объекттин кєркєм сыпатталышы;
 Булактар.
К¿т¿л¿¿ч¿ натыéжалар:
 айланачєйрєдєг¿ объекттер тууралуу маалыматты сєз менен 

сыпаттоо, таблица, диаграмма, схема ж. б. информациялык модель 
т¿р¿ндє бере алат;

 айланачєйрєдєг¿ объекттерди, алардын ар тїрдїї информация-
лык моделдерин т¿з¿ї менен окуп¿йрєнє алат.
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ТЕРМИНДЕРДИН ТЇШЇНДЇРМЄ СЄЗДЇГЇ

А
Алгоритм – баштапкы маалыматтардан 

изделїїчї натыйжага алып келїїчї коман-
далардын чектелген ырааттуулугун атка-
руу їчїн аткаруучуга арналган команда-
лардын так жана тїшїнїктїї жыйындысы.

Алгоритми тили (окутууга арналган) – кыр-
гыз тилиндеги кызматчы сєздєрдї колдо-
нуп, алгоритмди вербалдык жолу менен 
сыпаттоочу тил.

Алмашуу буфери – тиркемелер арасында 
маалымат кєчїрїїнї уюштурууга арнал-
ган Windows системасы резерв кылуучу 
ыкчам эстин аймагы.

Алып єтїї – чычкандын сол баскычын басып, 
коё бербей туруп, объекттерди (файлдар-
ды, папкаларды) бир жерден башка жерге 
которуу.

Архиваторлор – архивдик кєчїрмєлєрд‰ 
тїзїї їчїн атайын иштелип чыккан про-
граммалар.

Аспаптар панели – башкаруу элементи. Ко-
мандалардын аткарылышын камсыз кы-
луучу панелдеги баскычтар. 

Аткаруучунун командалар системасы 
(АКС) – аткаруучу жїзєгє ашыра турган 
конкреттїї командалардын тизмеги.

Аткаруучунун чєйрєсї – аткаруучу аракет-
тенїїчї чєйрє.

Ачылуучу тизмек – пикир алуу терезесинин 
башкаруу элементи.

Б
Байт – 8 бит. Ошондой эле электрондук эсти 

єлчєєнїн минималдык бирдиги.
Башкаруу алгоритми – алдыга коюлган мак-

сатка жетїїгє алып келїїчї башкаруунун 
командаларынын удаалаштыгы. 

Башкаруу алгоритмин аткаруучу – башка-
руунун объектиси.

Белгилерден турган модель – атайын белги-
лер менен, б. а. ар кандай тил каражаттары 
менен берилген маалыматтык модель.

Бит – «ооба» жана «жок» деген логикалык 
маанини туюндуруучу жана 1 же 0 экилик 
сандары менен белгиленїїчї маалымат-
тын эў кичине бирдиги.

Блок-схема – алгоритмдин графикалык ыкма 
менен сыпатталып кєрсєтїлїшї.

Бутактануу командасы  – алгоритмдин атка-
рылышын улантууда эки варианттын бири 

коюлган шарт боюнча тандап алып жалпы 
алгоритмдин аткарылышына жетїї.

В
Вербалдык модель – сїйлєшїї же ой фор-

масындагы маалымат модели.
Вирус – «кєбєйгєнгє» жєндємдїї жана баш-

ка программаларга «жугузулуучу» атайын 
жасалган компьютердик программа.

Г
Гипермедиа – мультимедиа документтери-

нин ортосундагы гипербайланыштардын 
системасы.

Гипертекст – тексттик маалыматты уюштуру-
унун ыкмасы. 

Гипершилтеме, гипертексттик шилтеме – 
адатта єўї менен айырмаланып жана 
алды сызылуучу Web-бетинин элементи.

Графикалык модель – реалдуу объекттин 
сырткы белгилеринин  элестетилиши.

Графикалык компьютердик модель – маа-
лыматтык моделди графика каражаттары-
нын жардамы менен берїї.

Графикалык редактор (ГР) – сїрєттєлїштєрдї 
тартуучу колдонмо программа.

Д
Диалог  терезеси – аракеттер системанын 

же тиркеменин параметрлерин жєндєє 
їчїн колдонулуучу атайын терезе.

Домендер – даректин чекиттер жана @ сим-
волу менен бєлїнгєн бєлїктєрї. @ белги-
синин алдында почтанын аты, @ оў жа-
гында колдонуучунун почталык  каталогу 
жайгашкан сервердин аты. 

Драйвер – программалардын жана тиркеме-
лердин жабдуулар менен болгон єз ара 
аракетин башкаруучу жардамчы програм-
ма. Мисалы, катуу дисктин контроллерун 
же видеоадаптердин картасын орношту-
рууда колдонулат.

Ж
Жардамчы алгоритм – негизги маселенин 

ичиндеги жана эреже катары бир нече 
жолу кайталанып аткарылуучу кємєкчї 
маселе чыгарылуучу алгоритм.

И
Информатика – маалыматтын структурасын 

жана жалпы касиеттерин, ошондой эле 
маалыматты издєєгє, чогултууга, сакто-
ого, иштетїїгє жана адам ишмердигинин 
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ар тїрдїї чєйрєлєрїндє колдонууга бай-
ланышкан маселелерди окуп-їйрєтїїчї 
илим.

Интернет – компьютерлер арасындагы бай-
ланышты камсыздоочу бїткїл дїйнєлїк 
тармак.

Информациялык модель – объекттин,  про-
цесстин,  кубулуштун касиеттерин жана 
абалдарын, ошондой эле сырткы дїйнє 
менен єз ара байланышын мїнєздєєчї 
маалыматтардын жыйындысы.

Информация ресурстары – билимдердин 
максатка ылайык социалдык колдонууга 
даярдалган жыйындысы.

Информация технологиясы – объекттин, 
процесстин же кубулуштун абалы туура-
луу жаўы сапаттагы информация алуу 
їчїн информацияны чогултуу, иштетїї 
жана берїї каражаттары менен методдо-
рунун жыйындысын пайдалануу процесси.

Информацияны киргизїї – маалыматты 
иштетїї їчїн сырткы тїзїлїштєрдєн ком-
пьютердин ыкчам эсине киргизїї.

Информацияны  чыгаруу – маалыматты ык-
чам эстен  сырткы тїзїлїштєргє (дисплей, 
принтер ж. б.) чыгаруу.

Информациялык моделдеринин тїрлєрї – 
вербалдык, графикалык, таблицалык, ма-
тематикалык, имитациялык, объекттик.

Информациялык коом – бул иштеген адам-
дардын кєпчїлїгї маалыматтарды єндїрїп 
чыгаруу, сактоо, кайра иштетїї, сатуу жана 
алмашуу менен алектенген коомдун єнїгїї 
стадиясы.

К
Калыпташтыруу (формализация) – пред-

меттин, кубулуштун, процесстин ички 
структурасынын белгилїї маалыматтык 
структурага – калыпка бєлїп кєрсєтїї 
жана которуу процесси.

Камтылган программа (процедура) – про-
граммалоо тилдериндеги камтылган про-
граммалар же процедуралар. 

Камтылган файл – электрондук почтанын 
текст тик кабарына тиркелген жана аны 
менен бирге жеткирилїїчї кошумча файл. 
Камтуу механизмин тексттик файлдан ай-
ырмаланган файлдарды электрондук почта 
боюнча жеткирїї максатында колдонушат.

Картридж – керектелїїчї материалдар салы-
на турган принтердин атайын алмаштыры-
луучу блогу. 

Каталог – файлдарды жана кошумча ката-
логдорду камтып туруучу файлдык систе-
манын бєлїгї. Windows аракеттер систе-
маларында «каталог» дегендин ордуна 
кєбїнчє «папка» деген кеўири термин кол-
донулат.

Катуу диск – маалымдарды узак убакыт-
ка сактоо арналган компьютердин ички 
тїзїлїшї.

Клавиатура – алфавиттик-цифралык маа-
лымдарды компьютерге киргизїїчї стан-
дарттык тїзїлїш.

Колдонмо программалык жабдылыштар – 
маалыматтык технологиялардын програм-
малык камсыздоосу.

Колдонуучунун интерфейси – программа 
менен колдонуучунун баарлашуу ыкмасы. 

Компакт-диск – маалыматтарды лазердик 
нур менен окууга арналган жана маалым-
дарды же музыканы камтыган оптикалык 
дисктердин бир тїрї. Маалымдарды  сак-
таган  компакт-дисктерди CD-ROM дискте-
ри деп да аташат.

Компьютердик вирус – компьютердин эстеп 
калуучу  тїзїлїштєрїнїн дисктеринде сак-
талган, башка программаларга кирїїгє 
жєндємдїї, машиналык код менен жазыл-
ган чакан программа.

Компьютердик модель – программалык 
чєйрєнїн каражаттары аркылуу жїзєгє 
ашырылган модель.

Контексттик меню – учурдагы объект менен 
байланышкан буйруктар  тобун камтыган 
атайын меню. 

Константа – программанын аткарылыш учу-
рунда мааниси єзгєрбєй турган турактуу 
чоўдук.

Курсордук баскычтар – клавиатурадагы же-
белерден турган баскычтардын тобу. 

Кємєкчї алгоритм – жардамчы алгоритмди 
кара.

Л
Логикалык диск – операциялык система та-

рабынан кєз карандысыз тїзїлїш катар 
карала турган катуу дисктин бєлїгї.

Локалдык тармак – бир мекеменин, ишкана-
нын гана чегинде иштеген анча чоў эмес 
компьютердик тармак.

Логикалык туюнтма – шартка ылайык «жал-
ган» же «чын» деген жыйынтык чыгары-
луучу кандайдыр бир айтым.
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М
Маалым (маалим) – белгилїї, ачык, даана, 

берилиш.
Маалымат (маалумат) – араб тилиндеги 

билим, окуу, кабар, кабардар, билинїї, 
билдирїї деген маанини билдирген. 
«Маалымат» термини «информация» 
термини менен бирдей маанини туюнтат.

Материалдык (натуралык) модель – 
моделдєє объектисине физикалык тїрдє 
окшош объектти алмаштыруучу.

Модель – реалдуу объекттин кандайдыр бир 
жєнєкєйлєтїлгєн окшоштугу. Эгер объект-
тин материалдык модели – бул анын физи-
калык окшоштугу болсо, объекттин маалы-
маттык модели – анын сыпатталышы.

Моделдєє – бул моделдерди тїзїїдєн жана 
изилдєєдєн турган таанып-билїї методу 
болуп саналат.

Моделдєє объектиси – материалдык объект-
тер, жаратылыш кубулуштары, процессте-
ри. Моделдєє процессинде объекттер сис-
тема катарында каралат.

О
Окутуучу аткаруучулар – компьютердин 

экранында тїрдїї сїрєттєлїштєрдї алуу 
максатында командаларды берїї менен 
башкарууга мїмкїн болгон программаны 
деп аташат. Алар башкаруу алгоритмде-
рин тїзїїнї окутуп-їйрєтїїдє колдонулат.

Окутуучу графикалык аткаруучу (ОГА) – 
бул программа дисплейдин экранында 
тїрдїї чиймелерди, сїрєттєрдї аткарууга 
арналган.

Оператор – программалоо тилинде жазылган 
команда.

Операциялык система – бул ыкчам эсти, 
процессорду, сырткы тїзїлїштєрдї жана 
файлдарды башкаруучу жана колдонуучу 
менен диалогду уюштуруучу программа-
лардын тобу.

Є
Єзгєрмєлєр – єзгєрмєлєр программалоо-

до да математикадагыдай эле символдук 
аталыштар менен белгиленет. Бул ата-
лыштарды идентификаторлор деп ата-
шат. Программа аткаруу учурунда єзгєрїп 
туруучу чоўдук.

П
Папка – Windows операциялык системасын-

дагы єзїнє объекттерди, каталогдорду, 

файлдарды камтый турган контейнерди 
билгизїїчї термин. Бир папка башкалары-
на салынышы мїмкїн. 

Перифериялык тїзїлїштєр – компьютерге 
туташтырылган сырткы тїзїлїштєр.

Почта їкєгї – почта серверинин тышкы эсинин 
аталышы, абонент їчїн бєлїнгєн бєлїгї.

Принтер – басуу аркылуу маалыматты кагаз-
га чыгаруучу тїзїлїш.

Программа – бул  маалыматты иштетїїгє 
коюлган маселени чечїї їчїн компьютер 
аткара турган аракеттердин (командалар-
дын) ырааттуулугунун кєрсєтїлїшї. Про-
грамма аткаруучунун тилинде сунуш кы-
лынган алгоритм.

Программалык башкаруу – автоматташты-
рылган системалардагы башкаруу. Мын-
дай башкарууда объектти башкаруучу 
функциясын компьютер аткарат. 

Программалоо – 1) информатиканын ком-
пьютерди башкаруу боюнча програм-
маларды иштеп чыгуу маселелерин 
изилдеген бєлїмї. 2) компьютер їчїн про-
граммаларды иштеп чыгуу процесси.

Программалоо системасы – компьютердин 
программалоо тилинде жазылган про-
грамманы тїзїї, аткаруу, жєндєє їчїн ар-
налган программалык жабдылышы.

Программалоо тили – алгоритмдердин жана 
маалымдардын структураларын сыпаттоо 
їчїн белгилердин аныкталган системасы.

Программалоочулар – атайын жана жалпы 
арналыштагы колдонмо программалык 
камсыздоону иштеп чыгуу менен алекте-
нишет.

Процессор – компьютерде маалыматты 
иштетїїчї негизги микросхема.

Р
Редакциялоо – документке єзгєртїї киргизїї 

(документти оўдоо).

С
Себет – керексиз объектилерди кетирїїгє 

арналган Windows системасынын атайын 
папкасы.

Сигнал – кандайдыр бир кабарлоого бирдей 
мааниде дал келїїчї  физикалык процесс.

Система – єз ара байланышкан элементтер-
ден турган функционалдуу блок. Элемент-
тердин иреттелген тобу кибернетикалык 
системаны тїзєт.

Системалык программалык камсыздоо-
лор – ЭЭМдин экинчи муунунда жараты-
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лып, єсїп єнїгїїсї башталган. Персонал-
дык компьютер системалык программалык 
жабдуунун негизи. Єзїнє операциялык 
системаны жана тейлєєчї программалык 
каражаттарды камтыйт.

Системанын структурасы – системаны 
тїзїїчї элементтердин кандайдыр бир 
белгилїї ырааттуулук менен биригїїсї.

Сєз – оперативдик эстин уячасынын єлчємї. 
Структура – системадагы элементтердин ор-

тосундагы байланыштардын жыйындысы 
жана мїнєзї.

Т
Тексттик файл – маалыматты компьютерде 

уюштуруунун эў жєнєкєй ыкмасы. Ал сим-
волду кодго айландыруу таблицасынын 
коддорунан турат.

Тексттик процессор – тексттик документ-
терди тїзїїгє, редакциялоого, форматын 
єзгєртїїгє арналган программа. Бул про-
грамма тїрдїї документтерди басууда, 
факс боюнча жєнєтїїдє колдонулат.

Телекоммуникация – глобалдык компьютер-
дик тармак боюнча маалымат алмашуу 
процесси.

Ф
Файл — бул дискте сакталган жана аталышка 

ээ, арналышы боюнча тектеш маалымат-
тардын жыйындысы.

Файлдык система — бул операциялык сис-
теманын файлдар менен жїргїзїлїїчї 
амалдардын аткарылышын камсыз кылуу-
чу функциялык бєлїгї.

Файлдын атрибуттары – файлдын дискте 
жазылуучу кошумча касиеттери. Атрибут-
тарга файлдардын акыркы єзгєртїлгєн да-
тасы жана убактысы, файлдын жашырыл-
гандыгы тууралуу белги ж. б. параметр лер 
кирет.

Файлдын типтеринин жазылышы (аталыш-
ты кеўейтїї) – файлдын аталышындагы 
акыркы чекиттен кийин келїїчї символ-
дордун комбинациясы. Ал аркылуу файл-
дардын типтерин аныкташат.

Флажок – пикир алмашуу терезесинин баш-
каруу элементи. Белгилїї параметрди 
тандоо же андан баш тартуу їчїн кызмат 
кылат.

Формалдаштыруу – предметтин, кубулуштун, 
процесстин ички структурасынын белгилїї 
маалыматтык структурага – формага бєлїп 
кєрсєтїї жана которулуу процесси.

Формализация (калыпташтыруу) –  формал-
дуу тилдердин жардамы менен маалымат-
тык модель тїзїї процесси.

Ц
Циклдин командасы (кайталоо) – кандай-

дыр бир шарт боюнча командалардын 
тїрмєгїн кєп жолу кайталоо командасы.

Цифралык байланыш – байланыш учурунда 
бардык маалымат экилик код формасын-
да берилїїчї байланыш.

Ы
Ыйгаруу командасы – <єзгєрмє>; = <ту-

юнтма>. Адегенде туюнтма эсептелет да, 
алынган маани єзгєрмєгє ыйгарылат.

Ч
Чексиз кайталануу – циклдин аткарылышы 

аяктабай, чексиз болуп калган жагдай.
Чоўдук – єзїнчє аталышка, типке жана ма-

аниге ээ. Компьютердин эсинде белгилїї 
орунду (эстин уячасын) ээлеген єзїнчє 
маалымат объектиси.

Чоўдуктардын типтери – чоўдуктардын ички 
маанисин мїнєздєє касиети.

Э
Электрондук почта – компьютердик тармак-

тарда кат менен пикир алышуу кызматы.
Электрондук дарек – абоненттин почта 

їкєгїнїн уникалдык аты. Мисалы, bsueb@
infotel.kg.

Электрондук кат – дарек боюнча жете турган 
тексттик файл.

Электрондук почта – Интернет аркылуу 
текст тик электрондук кабарларды алма-
шууну камсыз кылуучу тармактык кызмат. 
Азыркы учурда электрондук почта байла-
ныштын эў тез жана ишенимдїї тїрї бо-
луп саналат.

Эсептєє системасы – сандарды жана алар 
менен болгон тийиштїї амалдардын эре-
желерин чагылдыруу ыкмасы.

Эсептєє эксперименти – объекттин кыймыл-
дуу абалдарын изилдєєдє компьютердик 
математикалык моделди колдонуу.

Я
Ярлык – Windows операциялык системасын-

дагы белгилердин тїрї. Башка белгилер-
ден айырмаланып, ярлык объектти єзїн 
кєрсєтпєстєн, анын кайда экенин билги-
зет. Ошондой эле ылдыйкы сол бурчун-
дагы жебеси аны значоктон айырмалап 
турат.
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